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Voorwoord Kampioenen Festilent

Festilent feliciteert al onze kampioenen van dit seizoen! Top prestaties!

Heren 4
Heren 7 
JO17-1
JO17-2
JO15-1
JO13-1
MO13-1
JO11-1
JO11-2

Beste leden van Festilent,

Voor je heb je de allereerste Festibrief 
van Festilent. Als dagelijks bestuur van 
Festilent weten wij als geen ander wat 
er reilt en zeilt binnen de voetbalclub, 
maar geldt dat ook voor jou? Als lid of 
vrijwilliger ben jij onderdeel van de club. 
Festilent is niet voor niets een vereniging 
van, voor en door leden. 

Het seizoen 2021/2022 is ten einde en 
dat is een goed moment om samen terug 
te blikken op het afgelopen seizoen! 

Daarom introduceren wij de Festibrief. 
Niet alleen aan het einde van het sei-
zoen, maar ieder kwartaal ontvang jij als 
lid de Festibrief digitaal in jouw mailbox. 
Hiermee blijf je op de hoogte wat er zich 
afspeelt binnen de club. Zo lees je leuke 
interviews, feitjes, nieuwtjes en staan er 
veel leuke foto’s van vrijwilligers/leden 
in. 

Het seizoen 2021/2022 begon met 
aanstelling van drie nieuwe bestuursle-
den, namelijk: Thomas Fleuren (Kantine), 
Wout Jordans (Activiteiten) en Stijn van 
Hout (PR/communicatie en vrijwilligers). 
Een versterking waar we als bestuur zeer 
blij mee zijn!

Als bestuur durven we te zeggen dat we 
als club op verschillende gebieden stap-
pen vooruit hebben gezet.

Met name onze accommodatie is erop 
vooruitgegaan. Samen met het advies-
orgaan is er besloten om flink te investe-
ren in de accommodatie door na 30 jaar 
een nieuwe ketel aan te schaffen. Is er 
een nieuw speeltoestel geplaatst, zijn de 
vangnetten vervangen en zijn vele kleine-
re investeringen geweest. 

Maar we moeten niet vergeten dat er ko-
mende seizoenen ook uitdagingen op ons 
pad komen. Om er een aantal te noemen:

Het indelen van de jeugdteams wordt 
steeds lastiger vanwege het aantal 
jeugdspelers. Samen met het TC en lei-
ders doen we er alles aan om voor ie-
dereen zo’n goed mogelijk indeling te 
krijgen. Dat zal niet alleen aankomend 
seizoen, maar ook de seizoenen daarna 
een lastige puzzel blijven.

Kampen we met een te kort aan vrijwilli-
gers en blijft het aantrekken van vrijwilli-
gers een lastige opgave. Daarom zijn we 
blij dat we barpersoneel hebben kunnen 
aantrekken.

Heeft de KNVB aangegeven wijzigingen 
te gaan doorvoeren in de voetbalpirami-
de die we op de voet moeten volgen om 
voorbereid te zijn.

Samen met jou, onze vrijwilligers, sponso-
ren en partners zijn wij als bestuur trots 
om te zien dat we er voor elkaar zijn on-
danks de omstandigheden waar we het 
afgelopen seizoen mee te maken hebben 
gehad, zoals de coronaperikelen. Laten 
we dit vasthouden naar de komende sei-
zoenen! Op naar een mooie toekomst.

Bestuur RKSV Festilent.



Sponsor in de spotlights

Dennis & Rob Dekkers

‘Sport - en in dit geval voetbal - 
moet voor iedereen toegankelijk 
blijven’

Kunnen jullie jezelf even voorstellen?

Wij zijn Dennis & Rob Dekkers, de eige-
naren van Jachtloods. Wij zijn beiden ge-
boren en getogen in Zeeland en hebben 
beiden vele jaren bij Festilent gevoet-
bald. 

Zouden jullie meer kunnen vertellen 
over Jachtloods? 

Jachtloods verkoopt alles op het gebied 
van Jacht & Outdoor artikelen. Wij bie-
den niet alleen een ruim assortiment voor 
de jager maar ook voor de actieve bui-
tenmens. Zo verkopen wij bijvoorbeeld 
ook luchtbuksen, luchtbukskogeltjes, kle-
ding, wandelschoenen en wildcamera’s. 

Met welke kernwaarden zouden jullie 
Jachtloods omschrijven?

Jachtloods adviseert klanten vanuit eigen 
passie. Goed advies en snelle levering 
staan bij Jachtloods hoog in het vaandel.

Hoe lang zijn jullie al sponsor van Fes-
tilent? 

Wij zijn sinds 2 jaar sponsor van Festilent.

Wat heeft jullie doen besluiten om 
sponsor van Festilent te worden?

Wij willen graag iets bijdragen aan onze 
omgeving. Zelf hebben wij ook vele jaren 
plezier gehad bij Festilent. Het was voor 
ons dan ook een eenvoudige keuze om 
Festilent te sponsoren.

Bezoeken jullie weleens een voetbal-
wedstrijd van Festilent? 

Ja, wij hebben ook veel vrienden die nog 
steeds actief lid zijn bij Festilent. Het is 
altijd leuk om een goede pot voetbal te 
kijken.

Wat kunnen jullie eventuele potentiële 
sponsors meegeven waarom het goed 
is een team te sponsoren?

Wij denken dat het in ieders belang is 
om clubs zoals Festilent te sponsoren. 
Sport - en in dit geval voetbal - moet 
voor iedereen toegankelijk blijven. Als 
bedrijven hier een steentje aan kunnen 
bijdragen d.m.v. sponsoring dan is dit een 
kleine moeite.

Willen jullie nog wat kwijt aan ieder-
een die dit interview leest?

Kom een keer onze winkel bezoeken! In 
2021 hebben wij een nieuw pand ge-
bouwd op het Industrieterrein van Zeel-
and, waardoor ons assortiment nog gro-
ter is geworden. Wij hebben een ruim 
gamma voor de actieve buitenmens, ook 
onze luchtbuksen (welke u vrij kunt kopen 
als u 18 jaar of ouder bent) zijn zeer po-
pulair op het moment. 

www.jachtloods.nl
Palenrij 1
5411 LX Zeeland

https://www.jachtloods.nl


Hoofdsponsor

Stersponsoren

Nieuwtje

Er staat een nieuw prachtig speeltoestel 
bij Festilent. Gerealiseerd door Proludic 
B.V.

Daarnaast heeft ook het grasveld een 
opknapbeurt gekregen. Opnieuw inge-
zaaid en uitgevlakt door Thieu Dekkers 
Hoveniers.

Beiden bedankt! De kinderen kunnen 
weer mooi en veilig spelen bij Festilent.

Nieuw speeltoestel bij Festilent

https://echtonline.nl
https://www.jumbo.com/winkel/jumbo-zeeland-kerkstraat
https://www.vangerwen.nl
https://www.proludic.nl
https://www.thieudekkershoveniers.nl
https://twans.nl
https://www.cornelissenbouw.nl


Festilent in beeld Foto’s door: Jeroen van Tiel



Vrijwilliger worden?

Festilent is een vereniging van, voor en door leden. Al jaren kunnen wij rekenen op 
fanatieke hulp van veel enthousiaste leden en vrijwilligers die hun vrije uren spen-
deren op en rondom de club. Zonder deze inzet van leden, (ouders van) jeugdleden, 
vrijwilligers, kader en andere betrokkenen kan de club niet bestaan. Alle inzet, hoe 
klein dan ook is zeer gewenst!

Helaas zijn er op dit moment enkele belangrijke en leuke vrijwilligersfuncties nog niet 
bezet. Om de continuïteit van onze mooie vereniging te waarborgen, zullen meer men-
sen actief moeten worden als vrijwilliger.

Zou jij jezelf graag willen inzetten voor de vereniging, maar weet je niet zo goed wat 
je kunt doen? Wat het inhoudt? Of hoeveel tijd de vrijwilligersfunctie in beslag neemt? 
Check dan even onderstaande openstaande vrijwilligersfuncties:

Tijdens de algemene ledenvergade-
ring in september 2021 kwam het al 
ter sprake.  

‘Wat kunnen we doen om onze accom-
modatie duurzamer te maken?’

De aanleiding van de vraag is de hui-
dige ketel van Festilent. Een ketel die 
de afgelopen 30 jaar zijn werk heeft 
gedaan, maar nu echt toe is aan ver-
vanging.

Daarom is er in de algemene ledenver-
gadering besloten een projectgroep op 
te richten die onderzocht hebben welke 
mogelijkheden er zijn om de accommo-
datie te verduurzamen en toekomstbe-
stendig te maken. We weten allemaal 
dat de energieprijzen door het dak zijn 
gegaan.

Klik hier voor meer informatie

Verduurzaming Festilent

Vanaf november 2021 t/m april 2022 
heeft dit projectgroep intensief contact 
gehad met de gemeente, externe partij-
en en het bestuur van Festilent. 

Uiteindelijk is er besloten om de huidi-
ge ketel te vervangen voor een nieuwe 
ketel. In overleg met de gemeente is het 
gelukt om een gebruikte maar in goede 
staat boiler en bijbehorende panelen 
van de Hekel te ontvangen. Deze zullen 
worden ontvangen wanneer de Hekel 
gesloopt wordt.

Onze sponsor TSR zal deze zomer de 
nieuwe ketel plaatsen. De komst van de 
nieuwe ketel is een must en zal Festilent 
ook een besparing opleveren.

Nieuwe ketel wordt deze zomer geplaatst

https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/gezocht-vrijwilligers-kledingcommissie/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/assistent-scheidsrechter-vlagger-bij-heren-1/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/bardienst-zondagmiddag/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/fotograaf-worden-bij-festilent/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/scheidsrechters-jeugd-en-of-senioren/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/ontvangstdiensten-zaterdag-en-of-zondag/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/gezocht-jeugdtrainers-en-leiders/
https://www.festilent.nl/clubzaken/vrijwilliger-worden/


Interview

Mart van Schijndel

‘Ik heb gezien dat er genoeg mensen zijn die 
graag een stapje extra zetten voor de club’
Mart, afgelopen seizoen ben je – als speler 
- met Festilent 4 kampioen geworden. Nog-
maals gefeliciteerd! In het verleden ben je 
jeugdtrainer geweest bij Festilent van o.a. 
JO17-1 en JO19-1, aankomend seizoen 
word je trainer bij Festilent heren 2. Zou je 
jezelf even kunnen voorstellen?
Mijn naam is Mart van Schijndel en woon in 
Zeeland. Ik ben trotse vader van Mathijs en 
Floor! Ik werk voor het ministerie van Justitie 
waarvoor ik nu regelmatig in het hoge noorden 
te vinden ben om in Ter Apel te ondersteunen. 
Verdere hobby’s zijn zaalvoetbal en ik ben nog 
wel eens te vinden bij Varofit of op de moun-
tainbike.

Kun je iets over jouw loopbaan binnen het 
voetbal (als voetballer en/of als trainer) 
vertellen en wat trekt jou aan in het trainer-
schap?
Ik speel al vanaf de jeugd bij Festilent, ik heb 
tot mijn 23ste in de selectie gespeeld en ben 
daarna in vriendenteams gaan spelen waar ik 
3x kampioen ben geworden. Als trainer ben 
ik op mijn 16e begonnen als trainer bij de E5 
(JO10/JO11-5). Ik ben daarna alle leeftijds-
categorieën afgegaan en trainde altijd een 
niet selectieteam. Pas toen ik naar de senioren 
ging ben ik het wat serieuzer gaan oppakken. 
Ik ben toen samen met Kees de Vet in 2011 
de A1 (JO19-1) gaan trainen als assistent en 
heb toen de cursus TC3 jeugd (tegenwoordig 

UEFA C) afgerond bij de KNVB. Daarna heb 
ik voornamelijk de B1 en A1 getraind. Ik vind 
het trainerschap zeker zo leuk als zelf voetbal-
len en vind het mooi om met een groep ergens 
naartoe te werken en het maximale uit een 
persoon te halen.

Wat zijn je persoonlijke hoogtepunten (als 
voetballer en/of als trainer) en wat hoop je 
nog een keer te bereiken?
Als voetballer natuurlijk de kampioenschappen 
op het veld en in de zaal en alle toernooien die 
we daaromheen gewonnen hebben. Als trainer 
heb ik ook verschillende kampioenschappen 
gehad, een uitschieter is enkele jaren geleden 
in de B1 (tegenwoordig JO17-1) waar we al-
les hebben gewonnen wat we konden winnen. 
Maar ook mijn laatste jaar als trainer van de 
A1 kijk ik met een goed gevoel op terug, dat 
was een groep met veel verschillende persoon-
lijkheden die uiteindelijk voor elkaar door het 
vuur gingen.

Wat is het meest bijzondere of gekste dat je 
ooit hebt mogen meemaken als trainer/spe-
ler?
Als trainer van de B1 heb ik in een kampioens-
wedstrijd gehad thuis tegen FC Uden, als zij 
zouden winnen waren ze kampioen en wij als 
wij zouden winnen. FC Uden stond 3 minuten 
voor tijd nog met 4-2 voor….. Toch werd het in 
de allerlaatste seconde nog 4-4 waardoor wij 
de week erna kampioen konden worden. Dat 
was een groot feest.
Als speler heb ik ooit een beslissingswedstrijd 
gespeeld in de A1 tegen Udi. Ik vergeet nooit 
meer dat onze keeper zijn bidon in de goal 
had liggen. Zij schoten een bal onderkant lat 
en die ketste via de bidon eruit…. De scheids 
zag het niet en uiteindelijk wonnen we die 
wedstrijd!

Wat betekent voetbal voor jou?
Vooral het sociale aspect is erg belangrijk! 
Door het voetbal ken ik ook veel mensen uit 
Zeeland. 

Een paar seizoenen geleden stopte je als trai-
ner van JO19-1. Wat waren de redenen voor 
je om het trainerschap weer op te pakken?
Toen ik kinderen kreeg ben ik gestopt met 
trainer zijn, dit omdat ik zelf nog wilde door 
voetballen en uiteraard ook graag thuis wilde 
zijn. Door veel blessures de laatse jaren heb ik 
besloten dat ik wilde stoppen en ben ik heel 
erg blij dat dit met een kampioenschap is ge-
beurd als speler van Festilent 4! Het was voor 
mij al snel duidelijk dat ik graag weer iets wil-
de doen bij Festilent als trainer. Het 2e elftal 
is al een paar jaar een team wat niet super 
draait dus een goed moment om daar veran-
dering in te brengen.

Het huidige seizoen zit er net op, maar het 
nieuwe seizoen staat al voor de deur. De 
eerste training van de selectie staat, volgens 
mij, gepland op 31 juli 2022. Waar kijk je het 
meeste naar uit komend seizoen?
Het 2e zal vooral weer een team moeten wor-
den waar jongens graag voor willen voetbal-
len. En waar een goede combinatie zal zijn tus-
sen plezier en selectievoetbal. Samen met Luuk 
Bongers (mijn assistent volgend jaar) wilden we 
graag een omslag binnen Festilent krijgen toen 
we aangesteld werden. We hebben inmiddels 
42 man voor de selectie volgend jaar. Ik vind 
het mooi om te zien dat jongens graag in de 
selectie komen spelen, dat er vanuit de onder 
19 veel animo is, en dat de lagere elftallen 
meedenken om spelers op te vangen. Ik heb 
gezien dat er genoeg mensen zijn die graag 
een stapje extra zetten voor de club! Nu de 
uitdaging aangaan om dit volgend seizoen al-
lemaal in goede banen te begeleiden.  

Om het interview af te sluiten met de be-
langrijkste vragen ;)    Wat is je favoriete club 
in het betaalde voetbal? 
PSV

Wie is je favoriete speler? En Waarom?
Ik kijk veel voetbal en er zijn er heel veel, maar 
uiteindelijk ga ik toch voor good old Ruud van 
Nistelrooy…. Een Lekker nuchter persoon en 
heel benieuwd hoe hij het volgend jaar bij PSV 
gaat doen.



Planning activiteiten en meer

Sponsor Festilent gratis!
Koop je wel eens online? Ver-
geet dan volgende keer niet om 
eerst www.sponsorkliks.com 
te bezoeken.

Je betaalt hetzelfde en Festi-
lent ontvangt een commissie bij 
elke transactie via www.spon-
sorkliks.com.

09-07-2022 | Jeugdafsluiting
Voor het eerst sinds de uitbraak van het Corona virus wordt de jeugddag weer georgani-
seerd! Dit is een dag voor alle jeugdleden van Festilent. Tijdens deze dag worden verschil-
lende leuke (voetbal)spellen georganiseerd, zijn er luchtkussen en een frietkar aanwezig. Ben 
je als jeugdlid verhinderd? Meld je dan af bij John Hendriks via: jojahendriks@hetnet.nl.

04-09-2022 | Eerste bekerwedstrijd Festilent 1

Datum nog onbekend | Algemene ledenvergadering
Zoals ieder jaar wordt deze gehouden op een maandag in september. De exacte datum 
van de ledenvergadering in september 2022 is nog onbekend. Deze volgt t.z.t.

25-09-2022 | Eerst competitiewedstrijd Festilent 1.
Tot op heden is nog niet bekend wie de tegenstander is en waar de eerste wedstrijd 
gespeeld wordt. Verder informatie volgt t.z.t.

05-09-2022 t/m 27-09-2022 | Rabo ClubSupport
Zoals ieder jaar doet Festilent mee met de Rabo Clubsupport. Informatie over het stem-
men volgt t.z.t.

24-09-2022 t/m 19-11-2022 | Grote Clubactie.
Festilent zal dit jaar meedoen met de Grote Clubactie. Op dit moment wordt er door de 
commissie PR/Communicatie voorbereidingen getroffen om deze actie in goede banen 
te leiden. 

Benieuwd wat de Grote Clubactie inhoudt? Bekijk dan even de website: 
https://www.clubactie.nl/ 

03-09-2022 | Afscheidswedstrijd Jochem Fleuren en Ruud van Bakel
In het seizoen 2020/2021 namen Jochem Fleuren en Ruud van Bakel afscheid van het 
1e elftal van Festilent. 

Beide spelers hebben jarenlang met veel plezier op zondag gestreden voor onze club. 
Zo heeft Ruud 135 wedstrijden op zijn naam staan. Jochem Fleuren heeft met 334 wed-
strijden het oude record van Martie (Matje) de Louw (330 wedstrijden) verbroken. Een 
zeer knappe prestatie!
Om deze jongens te bedanken voor hun inzet vindt er op 03-09-2022 om 14:30u een 
afscheidswedstrijd plaats. Het team van Jochem en Ruud neemt het op tegen de heren 
van Festilent 1.

14-08-2022 | Oefenwedstrijd | Festilent 1 - VCO 1 | 13:00u 

28-08-2022 | Oefenwedstrijd | Festilent 2 - Mierlo Hout 2 | 12:00u
           Oefenwedstrijd | Festilent 1 - SGS | 13.00u  

21-08-2022 | Oefenwedstrijd | Handel 1- Festilent 1 | 13:00u 

01-09-2022 | Oefenwedstrijd | Avesteyn 2 - Festilent 2 | 20:00u 

Stersponsoren

Jouw bedrijf ook in deze nieuwsbrief? Langs onze velden of 
op het tv-scherm aazin de kantine? Neem contact op met onze 
sponsorcommissie via jaspervantienen@hotmail.com

http://thewaiterstarts.com
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11797&sc=dyn-bnnr-booking&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11797&sc=dyn-bnnr-booking&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11797&sc=dyn-bnnr-booking&cn=nl&ln=nl
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=11797&sc=dyn-bnnr-booking&cn=nl&ln=nl
mailto:jojahendriks@hetnet.nl
https://www.clubactie.nl/
https://www.mkt.nl
https://nijman-belnedbv.nl
https://www.slagerijvanhaeren.nl
mailto:jaspervantienen@hotmail.com
https://tsrzeeland.nl
https://palletplus.nl


Ik voetbal (11 tegen 11) liever op 
zaterdag dan op zondag.

38% Mee oneens tot zeer sterk mee oneens

38% Mee eens tot zeer sterk mee eens

23% Niet mee oneens / niet mee eens

Aantal respondenten per team
Heren 1: 4 personen

Heren 2: 3 personen

Heren 3: 7 personen

Heren 4: 4 personen

Heren 6: 4 personen

Heren 7: 1 persoon

Heren 8: 7 personen

Vrouwen 1 vr: 1 persoon

Vrouwen 1: 4 personen

Vrouwen 2: 4 personen

Zou je in het kort kunnen aangeven wat 
redenen voor jou kunnen zijn om WEL op 
zaterdag te voetballen?

Vrije zondag wordt veruit het meeste genoemd. 
Daarnaast worden andere redenen genoemd als:
• Als teamgenoten op zaterdag meedoen
• Meer tijd voor familie (of andere verplichtingen)
• Derde helft komt beter uit
• Een deel van de mensen heeft geen reden. 

Als ik een paar wedstrijden in het seizoen 
op zaterdag moet voetballen vind ik dat 
geen probleem 

Een zeer grote groep (82%) vindt het niet erg om 
een paar keer per seizoen op zaterdag te voet-
ballen. Tot op heden zal dit (nog) niet aan de orde 
zijn. Maar als bestuur volgen we de ontwikkelingen 
van de KNVB over de hervorming van de voetbal-
piramide. Een van deze mogelijke veranderingen 
in de voetbalpiramide is het ‘weekendvoetbal’, 
dat tot nu toe alleen voor de landelijke competities 
t/m vierde divisie geldt.

Zou je in het kort kunnen aangeven wat 
redenen voor jou kunnen zijn om NIET op 
zaterdag te voetballen?

Zaterdag al anders ingepland wordt veruit het 
meeste genoemd. Voornamelijk voor werk. 

Ik voetbal liever 7 tegen 7 op zaterdag dan 
11 tegen 11 op zaterdag

85% Mee oneens tot zeer sterk mee oneens

10% Niet mee oneens / niet mee eens

5% Mee eens tot zeer sterk mee eens

Veruit de meeste (85%) leden zijn het ON-
EENS met deze stelling. Dus geen voorkeur 7 
tegen 7.

Ik heb interesse om op zaterdag 
7 tegen 7 te voetballen.

74% Mee oneens tot zeer sterk mee oneens

21% Niet mee oneens / niet mee eens

5% Mee eens tot zeer sterk mee eens

Bijna 75% van de mensen is het ONEENS met 
deze stelling. Dus geen voorkeur 7 tegen 7.

Als ik een paar wedstrijden in het 
seizoen op zaterdag moet voetballen vind 
ik dat geen probleem

10% Mee oneens tot zeer sterk mee oneens
8% Niet mee oneens / niet mee eens
82% Mee eens tot zeer sterk mee eens

82% 8% 10%

Enquete zaterdagvoetbal Festilent

Stel dat je op zaterdag zou moeten voetbal-
len, wat zou jouw voorkeurstijd zijn?
Op deze vraag wordt zeer gevarieerd 
geantwoord van 08:00 tot 18:00 (aan-
vangstijd). Meerendeel (67% van de 
mensen) wil in ieder geval om 13:00u 
of later starten. Waarvan de meeste 
(53%) om 15u of 16u start met de 
wedstrijd. 28% tussen 10:00 - 12:00u.

11:00 5

15:00 7

16:00 7

18:00 4

Deze vragenlijst was ontworpen om inzicht te 
krijgen in de mate van interesse in zaterdag-
voetbal onder senioren leden van Festilent.

Redactie Festibrief
Stijn van Hout
Jeroen Disveld

Opmaak:
Jeroen Disveld

Foto’s:
Jeroen van Tiel

Vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten via: 
website@festilent.nl

mailto:website@festilent.nl

