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JAARVERSLAG VOETBALVERENIGING v.v. RACING BOYS 
Verenigingsjaar 2017-2018  -   Periode 1 juli 2017 – 30 juni 2018 

********************************************************************************** 

Algemeen overzicht seizoen 2017-2018 
v.v. Racing Boys is in het seizoen 2017-2018 met 3 herenelftallen gestart. Vrijwel direct na aanvang 
bleek dit toch niet haalbaar met de beschikbare actieve spelers en is het 3e elftal alsnog terug 
getrokken uit de competitie. De overgebleven spelers zijn aan het 2e elftal toegevoegd. 
 
In de aanloop van het seizoen heeft v.v. Racing Boys meegedaan met de Jumbo sportplaatjesactie. 
Als enige kleine club hebben ze een eigen verzamelalbum gekregen waarmee alle leden enthousiast 
sportplaatjes konden sparen. 
 
Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsborrel 2018 zijn 2 leden gehuldigd als jubilaris. Thieu Brabers is 
maar liefst 50 jaar lid van de vereniging en Christian Maas is 25 jaar lid van de vereniging. Tijdens een 
bijzondere speech van onze voorzitter en van ons ere lid Bert Mennen zijn de bijbehorende 
oorkondes overhandigd.  
 
Aan het eind van het seizoen is na een spannend slot ons 1e elftal kampioen geworden in de 5e 
reserveklasse. In de thuiswedstrijd tegen Griendtsveen-Helenaveen 1 werd het kampioenschap veilig 
gesteld en is er na afloop een groot feest gevierd op het sportpark. Een DJ voor de muziek en een 
springkussen voor de jeugd maakte het tot een feest voor de hele vereniging. Volgend jaar mogen de 
boys het proberen in de 4e reserve klasse. 
 
Bestuur 
In de Jaarvergadering van 2016-2017 zijn Christian Maas en Tonia Swinkels herkozen als bestuurslid.  
De bestuurssamenstelling zag er seizoen 2017-2018 als volgt uit: 
Antoon Reijnders  Voorzitter 
Ronald Manders  Secretaris / vice-voorzitter 
Christian Maas   Penningmeester 
Tonia Swinkels   Voetbalzaken 
Toon Adriaans   Kantinebeheer 
Gerard Lenssen   Accommodatiebeheer 
Huub Slijpen   Relatiebeheer 
 
Kascommissie 
De kascommissie bestond seizoen 2017-2018 uit: Peter Derks, Theo Engelen en Gerard Velthoven. 
Tijdens de jaarvergadering 2016-2017 hebben Pieter Verbaarschot (1), Rudi Martens (2) en Daan 
Verhees (3) zich aangemeld als reserve lid. 
 
Sponsorcommissie 
De sponsorcommissie draagt zorg voor alle activiteiten met betrekking tot de sponsoring en het 
beheer van de reclameborden. De sponsorcommissie bestaat uit: Toon Adriaans, Peter Derks, 
Antoon Reijnders, Jan Swinkels en Pieter Verbaarschot. 



De sponsoren van de elftallen 2017-2018: 
Heren:  1e  Aircoservice Deurne / Bij Rob Menswear / Crooijmans Dakbedekkingen /  

Fysiotherapie Louwers / Sportcentrum Ames / Van de Ven Systemen / 
Varkenshandel van den Eijnden / Gasterij Keijzer 

2e  Brandon Martens Tuinen / Cafe in den Sleutel / Sportpunt Deurne / Van de 
Vorst Verhuur / IHomer 

  
Ons sportpark was in het seizoen 2017-2018 voorzien van 43 reclameborden waarvan 1 op het 
elektronisch scorebord. Naast de sponsorcommissie is er de ‘Club van Tig’. Van de gelden, die door 
de leden van deze club worden gesponsord, worden uitgaven gedaan in het belang van de club en 
vooral de leden zelf. Het beheer van deze club ligt in de handen van Toon Adriaans en Mark Struik. 
 
Omvang der vereniging 
Bij ingaan van het seizoen 2017– 2018 telde onze vereniging 106 leden. 
 
Trainingen 
Het afgelopen seizoen werd er alleen op donderdagavond getraind op het sportpark. De 
herenelftallen trainden gezamenlijk. De trainingen werden verzorgd door Tom van Ansem.  
 
Sportman van het Jaar  
Tijdens de Nieuwjaarsborrel in 2018 werd Mark Struik uitgeroepen tot Sportman van het Jaar 2016-
2017.  
 
Competitieverloop 
Heren: 
1e   1e / 11  54 punten doelsaldo: 98/34 
2e   9e / 12  26 punten doelsaldo: 57/61 
3e   teruggetrokken  
 
Bij aanvang van de competitie was al bekend dat het erg krap zou worden met 3 elftallen. Er waren 
veel leden gestopt bij het voormalig 3e, voornamelijk in verband met de hogere leeftijd. We hadden 
op dat moment te veel spelers voor 2 elftallen, en eigenlijk te weinig voor 3. Met de goede hoop op 
nieuwe aanwas en de bereidheid van andere elftallen hoopte we het met 3 elftallen toch redden, 
maar tevergeefs. De aanwas bleef uit en het gat was te groot om door 1 en 2 aangevuld te worden. 
Dat heeft er voor gezorgd dat we na de bekerwedstrijden het 3e elftal al terug hebben moeten 
trekken uit de competitie. De overige spelers zijn uiteindelijk allemaal bij het 2e elftal geplaatst. Dit 
zorgde bij aanvang voor een volle selectie, echter al snel bleek deze aanvulling hard nodig en hebben 
we alle spelers nodig gehad om het seizoen vol te maken. 
 
Het 1e ging hard op weg naar het kampioenschap. Alles werd relatief eenvoudig gewonnen, en er 
leek geen vuiltje aan de lucht. Tot de laatste wedstrijden er ineens verloren werd, en de nummer 2 
nog aardig in de buurt kwam. Het kampioensfeest was niet te plannen totdat de nummer 2 op een 
donderdagavond verloor, waardoor de boys op zondag bij winst kampioen konden worden. Deze 
kans lieten ze niet aan zich voorbij gaan, en met de overwinning op Griendtsveen-Helenaveen 1 werd 
het kampioenschap in de 5e reserve klasse veilig gesteld. 
 
Het 2e elftal behaalde wisselende resultaten, er werd van SJVV met 5-0 verloren op een bevroren 
veld in de Hei, en met 6-1 werd dit resultaat op ’t Vrèèk weer ongedaan gemaakt. Beste resultaat 
werd behaald door uit met 2-1 te winnen van de op dat moment nog ongeslagen nummer 1 en latere 
kampioen PVV. Potentie in het elftal is er genoeg, en met de aanvulling van het 3e is er een goede 
balans tussen oud en jong ontstaan. 
 



Begeleiding van de elftallen 
1e :  Tom van Ansem 
2e:  Rudi Martens, Tonia Swinkels  
 
Strafzaken  
Als gevolg van het spelen in de reserve klasse worden de gele kaarten niet meer geregistreerd. Deze 
worden tijdens een wedstrijd direct opgelegd in de vorm van de tijdstraf. In het seizoen 2017-2018 
werd er 1 maal een rode kaart gegeven aan een speler van Racing Boys.  
  
Accommodatie  
De vaste goals op het trainingsveld zijn vervangen door de 2 mobiele goals.  Dit biedt meer 
trainingsmogelijkheden en maakt het veldonderhoud eenvoudiger. Daarnaast is er dit seizoen veel 
gesnoeid rondom de accommodatie.  
 
Slotwoord 
Tot zover het seizoen 2017-2018. Ik hoop dat ik u met dit jaarverslag een goed beeld heb gegeven 
van het afgelopen seizoen van V.V. Racing Boys. Als laatste wil ik iedereen die zich afgelopen seizoen 
voor onze vereniging heeft ingezet hartelijk bedanken. Op naar weer een nieuw seizoen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ronald Manders,   
secretaris 
 
Deurne, 11 september 2018 


