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JAAROVERZICHT SEIZOEN 2019-2020 
 

 
Samenstelling bestuur 
 
Voorzitter, sponsoring, club van 50:  Niels van Zon 
Penningmeester, ledenadministratie, sponsoring, contributie: Ivo Hermkens 
Wedstrijdsecretaris, scheidsrechterszaken, jeugd, website: Jan van Gaal 
Secretaris, vrouwen, clubblad & website:  Rolf Bexkens 
Vrijwilligersbeleid, voetbaltechn. zaken, onderhoud:  Henk Janssen 
Kantine / hygiëne:  Eric Penninx 
PR-zaken, social media:  Pim Bexkens 
Activiteitencommissie, social media:  Niels Biemans 
Voetbaltechnische zaken  Gijs Bexkens 
  
Vergaderingen 
 
Afgelopen seizoen werd er door het bestuur 11x vergaderd. 
Daarnaast kwam het dagelijkse bestuur nagenoeg alle overige donderdagen bijeen om lopende zaken 
te bespreken. 
Op 31 oktober 2019 werd de Algemene Jaarvergadering gehouden, met een opkomst van 45 leden 
(incl. bestuur) kunnen we hier tevreden over zijn.  
De Algemene Ledenvergadering stond gepland op 2 april 2020, deze vergadering is door Corona 
geannuleerd in verband met een landelijk geldende “intelligente lock-down”. 
 
Samenstelling diverse commissies 
 

• Jeugdcommissie: Antwan van Wanrooij, Sparrie Stuart, Jolanda Verhappen, Eddy Hermkens en 
Mark Verbakel. 

• Voetbaltechnische zaken: Henk Janssen, Henk van Berlo en Gijs Bexkens 

• Activiteitencommissie: Johan v.d. Ven, Tim Bexkens, Jan Smits, Niels Biemans en Bart v. Berkel, 
Paul van den Heuvel, Yannick Penninx en Koen van Berlo 

• Sponsorcommissie: Niels van Zon, Ivo Bexkens, Ton van Hoof, Henk Janssen en Ivo Hermkens. 

• Kantine: Eric Penninx met het altijd goed geluimde personeel. 

• Consul: Harm School. 

• Mollenvanger: Paul Kweens. 

• Club van 50: Thijs van Eldonk, Rob Manders en Peter van den Bosch. 

• Clubblad: Tijn School, Johan v.d. Ven, Jorgen v.d. Crommenakker, Rolf Bexkens, Rinie Michels, 
Gijs Bexkens en Thijs Wiendels. 

• Social media: Rolf Bexkens, Jan van Gaal, Mark van der Putten, Pim Bexkens en Niels Biemans. 

• Onderhoudscommissie: een groep van enkele doorgewinterde vaklieden o.l.v. Henk Janssen. 

• Materiaalbeheer: Twan Graat en Marc Penninx. 

• Onderhoud velden: André School en Van Rooij. 

• Conciërges: voor zaterdag en zondag een groep van een man of tien. 

• Interieurverzorging: Judith vd Laar. 

• Daarnaast een hele groep mensen waarop we als club een beroep konden doen  
wanneer dit nodig was. 

 
Al deze mensen, namens het bestuur alvast hartelijk bedankt voor uw inzet.  
Op uw soort steunt de hele club. 
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De Teams 
 
Ook dit seizoen hebben we weer 6 seniorenelftallen (waarvan 1 vrouwenteam). 
Bij de Vrouwen zijn er vanuit het voorgaande seizoen aardig wat speelsters bij gekomen waardoor er 
een brede selectie is ontstaan. Bij de herenselectie hebben wat wisselingen plaatsgevonden, hier zijn 
enkele selectiespelers gestopt, maar vanuit de jeugd zijn er diverse jongens doorgestroomd. Tevens 
zijn er ook nog enkele buitendorpse spelers naar Handel gekomen. 
Bij de lagere elftallen hebben nagenoeg geen mutaties plaatsgevonden, Handel 3, 4 en 5 hebben 
nagenoeg dezelfde spelers. 
 
Bij de junioren hebben we dit seizoen 8 teams mogen noteren, te weten: 
JO17 (11x11), JO15 (11x11), JO13 (11x11), JO12 (8x8), JO10 (6x6), JO9 (6x6), Mini’s (4x4) en nog 
de Peuters die iedere zaterdag in de pannakooi trainen. 
 
Competitie 
 
Handel 1 trapte dit jaar af in de 3e klasse D met o.a.: FC Schadewijk, Den Dungen, VV Excellent, SC 
Helmondia, Boekel Sport, Margriet, RKSV Schijndel, RKPVV, Nooit Gedacht, Nijnsel, SCG’18, SV 
Avanti’31 en BMC.  
Het seizoen werd eind september 2019 voortvarend begonnen echter deed in maart 2020 Corona zijn 
intrede in het land. Hierdoor werden alle wedstrijden voor de senioren en junioren tot en met 6 april 
afgelast. Wegens de kritieke toestanden rondom Corona heeft de KNVB op dinsdag 31 maart bekend 
gemaakt dat ALLE amateurcompetities (mannen, vrouwen, jeugd en de bekercompetities) dit seizoen 
NIET meer hervat zouden worden. Dit seizoen zijn er géén teams gepromoveerd en/of gedegradeerd. 
Het is een trieste mededeling en een ware mokerslag voor alle voetballiefhebbers. 
 
Overige activiteiten 
 
Ook tijdens zo’n voetbalseizoen zijn er natuurlijk ook andere zaken, welke zeker niet onvermeld 
kunnen blijven.  
 
Genodigdenfeest 
Het genodigdenfeest stond dit jaar gepland op vrijdag 1 november, ditmaal stond alles in het thema: 
‘Met jullie zit het wel snor’.  
Het was een groot “Wie is het” spel met allerlei foto’s van vrijwilligers die vermomd waren met een raar 
kapsel, hoedje of snor. De activiteiten waren op het hoofdveld en de kleedlokalen, naderhand was er 
natuurlijk het nodige natje en droogje in de kantine. 
 
Barchallenge 
Om op de zondagen weer wat meer sfeer in de kantine te creëren is de Barchallenge in het leven 
geroepen. Hierbij is het de bedoeling dat er door ieder team / commissie een gezellige middag wordt 
georganiseerd en de baromzet is uiteindelijk bepalend wie de challenge gewonnen heeft. 
 
De eerste Challenge werd door de dames op 10 november georganiseerd, thema: “kampioenen 3e 
helft”. Ze hadden een toto georganiseerd en er werd door een DJ muziek gedraaid. Het ging er 
gezellig aan toe. 
 
Op 15 december was het de beurt aan het bestuur om dit te organiseren. 
Het thema was: “Christmas Party”, met allerlei Team Challenge spelletjes, zoals bierpong en 
flesflippen. De opkomst was goed, en de sfeer natuurlijk ook 
 
Voor de volgende barchallenge had het Bestuur het stokje overgedragen aan de Selectie. Zij zouden 
het gaan organiseren op 9 februari, echter waren die dag de wedstrijden door de KNVB afgelast 
wegens weercode “Oranje”. Naderhand heeft Corona haar intreden gedaan waardoor deze is komen 
te vervallen. 
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Verlenging contract hoofdtrainer 
V.V. Handel en hoofdtrainer Tom Jacobs hebben eind december 2019 besloten om de sportieve 
samenwerking te verlengen met een vierde seizoen, tot en met seizoen 2020 / 2021. Het bestuur, de 
technische commissie, selectiespelers en supporters zijn zeer te spreken over deze samenwerking. 
Beide partijen zien nog voldoende uitdaging voor de toekomst en zijn er van overtuigd dat Tom met 
deze selectie nog een stap kan gaan maken.  
Ook Tom is goed te spreken over de samenwerking met zijn technische staf, de selectie en de 
technische commissie. Hij is er van overtuigd met zijn kennis en methodes, ook in het vierde seizoen, 
deze selectie nogmaals te kunnen prikkelen en motiveren om het beste uit zichzelf naar boven te 
halen. 
 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Op 1 januari was de traditionele nieuwjaarsreceptie in de kantine. De opkomst was goed te noemen 
en vele leden grepen de gelegenheid aan om elkaar de hand te schudden en te toosten op het nieuwe 
jaar. 
Ook blikte voorzitter Van Zon nog even terug en vooruit en huldigde vervolgens de 14 jubilarissen, 
gezamenlijk goed voor 545 jaar lidmaatschap. 
Niels riep ze één voor één naar voren om de bloemen en speldjes in ontvangst te nemen. 
25 jaar lid:  Rob Manders, Erik Biemans, Jan Bijvelds, Jos van Loon, Tijn School, Jop de 

Wit, Paul van den Heuvel 
40 jaar lid:  Jeroen van Velsen, Jos Vennekens 
50 jaar lid:   William Donkers, Ton van Hoof 
60 jaar lid:  Martien de Bruijn, Cor Swinkels 
70 jaar lid:  Theo van Bree 
 
Dit jaar hebben we géén speciale jubilarissen benoemd. 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook de vernieuwde website gepresenteerd. 
De nieuwe site is weer helemaal up to date en voorzien van de hedendaagse technieken. 
 
Fiets driedaagse 
Op 2,3 en 4 januari was de fiets driedaagse georganiseerd, dit stond ook in het teken van Handel 800 
jaar. Met maarliefst 16 teams, bestaande uit 2 renners en 1 coach werd er gestreden om de 
felbegeerde titel. Uiteindelijk mocht team “Kanters Metaalbewerking” zich kronen tot de beste. 
Bij de dames werd er nog 500 meter gesprint om de eretitel Keizerin, de strijd ging tussen Juul 
Cramer, Julie Verhagen, Maartje Janssen en Sanne Smits. Hier ging Juul overtuigend en met ruime 
voorsprong naar de overwinning. 
Bij de heren was het een stuk spannender met de 4 matadors Niels Jaspers, Jarno van de Elsen, Giel 
Claesen en Pim Bexkens. Giel was erg snel weg wat hij later moest bekopen, was het Niels tegen 
Jarno die het zo spannend maakten dat Jarno van de Elsen de eindstreep behaalde in 15,55 sec en 
was hier slechts 0,01 sec sneller dan Niels Jaspers, en zo kon Jarno deze titel op zijn naam schrijven. 
 
Ook was er iedere avond weer een loterij, dit zorgde voor de nodige hilariteit. 
De organisatie was in handen van Mark van Leuken en Eric Penninx, het evenement is dan ook 
(dankzij de ontelbare uren) perfect verlopen. 
 
Zwemmiddag 
Op zaterdag 11 januari was de jaarlijkse zwemmiddag weer.  
Alle jeugdleden, ouders, leiders en trainers mochten mee naar het Berebad in Oss.  
Het was een leuke en gezellige middag. 
 
Carnavalsderby 
Op 14 februari had de AC wederom de Carnavalsderby met de omliggende dorpen georganiseerd. 
De avond stond in het teken van “first dates”, de AC had allerlei filmpjes opgenomen waarin diversen 
markante personen de revue passeerden. Het was een leuke avond. 
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Dartcompetitie 
De winterse weken stonden op donderdagavond in het teken van darts. Dit jaar was de organisatie in 
handen van Thijs Fonken. Er werd een winnaars- en een verliezerspoule opgezet en de opkomst was 
behoorlijk goed. Helaas kon Henk Janssen dit jaar, wegen blessureleed, niet meedoen waardoor Ivo 
kon freewheelen naar de titel. Omdat de prijzenkast bij Ivo al vol stond is de prijsuitreiking achterwege 
gebleven. 
 
Donderdagavond 2 april was de algemene ledenvergadering gepland, wegens de aangekondigde 
Coronamaatregelen vanuit het kabinet hebben we deze bijeenkomst geannuleerd. 
 
Nadien zijn alle overige activiteiten, zoals de eierenactie, seizoen-afsluitingsfeest, 
buurtvoetbaltoernooi en juniorenkamp geannuleerd wegen Corona. 
Tevens zou dit jaar, in het kader van Handel 800 jaar, Handel Weet namens V.V. Handel 
georganiseerd gaan worden. Ook dit is komen te vervallen. 
Het is allemaal een hele trieste gewaarwording dat alle deze activiteiten niet hebben kunnen 
plaatsvinden. 
 
 
 
Overleden leden. 
Op 24 juni 2019 overleed ons lid en vrijwilliger Mari Michiels op 56 jarige leeftijd. Mari beter bekend als 
Matt, was 31 jaar lid van V.V. Handel waarin hij naast speler van Handel 4 en 5, nog diverse 
vrijwilligerstaken vervulde. 
 
29 oktober is Jan de Weijer komen te overlijden. Jan was jarenlang trouwe verzorger van ons 
Vaandelteam en verrichte nog diversen vrijwilligerstaken. Op 4 juni 1992 werd Jan onderscheden als 
"Lid van Verdienste". 
 
6 januari 2020 trof ons het trieste bericht dat Richard Bexkens op 76-jarige leeftijd is te komen 
overlijden. 
Richard was 65 jaar lid van onze vereniging en was vaak te vinden op d'n Eikenwal. 
In zijn actieve voetbaltijd heeft hij maar liefst 17 jaar in ons vaandelteam gespeeld, daarna nog 
diversen jaren in de lagere elftallen. 
Richard was een actief man en vervulde diverse vrijwilligerstaken waaronder de bouw van de diversen 
accommodaties, 10 jaar onderhoudscommissie, 18 jaar dinsdag-/ en vrijdagmorgenploeg, 38 jaar 
seniorencommissie, daarnaast vervulde hij nog tal van andere activiteiten. 
In 1994 kreeg hij het " Lid van Verdienste" speldje opgespeld en in 2000 werd hij benoemd tot Erelid. 
Ook was Richard steevaste supporter bij zowel het Vaandelteam als bij de overige elftallen. 
 
Op 8 januari bereikten ons het trieste nieuws dat Jan Kanters is komen te overlijden. 
Jan is 84 jaar geworden waarvan hij 48 jaar lid van V.V. Handel is geweest. 
 
Op 22 juli ontvingen we het trieste nieuws dat Bernhard van de Ven op 82 jarige leeftijd is overleden. 
Bernhard was ruim 20 jaar lid van V.V. Handel waarin hij van 2002 tot en met 2013 met regelmaat op 
zondag als conciërge te vinden was op d'n Eikenwal. 
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Seizoen 2019-2020 is in alle opzichten een bizar seizoen geworden, het begon allemaal rooskleurig 
met leuk voetbal en mooie activiteiten. Echter door de Corona heeft het een totaal andere wending 
gekregen. 
 
Als afsluiting van dit jaaroverzicht wil ik, namens het bestuur, iedereen bedanken voor zijn of haar 
inzet en medewerking in dit bijzondere seizoen. 
Wij als bestuur kunnen trots zijn op zo’n groep vrijwilligers. Een groep waar wij als bestuur op kunnen 
bouwen. Ook een woord van dank aan alle supporters.  Laten we er met z’n allen aan werken dat het 
nieuwe seizoen succesvol mag verlopen. 
 
 
Goedgekeurd, Handel 29-10-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………  ……………………………………………… 
 
      Niels van Zon      Rolf Bexkens 
          (voorzitter)             (secretaris) 

 
 


