
Sport in de opleiding op Ste Marie  

Naast tafeltennissen, biljarten, volleybal, atletiek en handbal nam 
voetballen in de recreatie een belangrijke plaats in. In Schimmert werd 
zelfs de mogelijkheid geboden om aan judo te doen en minimaal de oranje 
band te halen. Ook de contacten met andere opleidingen verliepen vaak 
via wedstrijden en vooral dan voetbalwedstrijden – dat gold zowel voor 
Schimmert, Beresteyn als Oirschot.  Naast het elftal gingen er altijd veel 
supporters mee, ook al kwamen die soms niet verder dan de recreatiezaal 
of kantine van de tegenstander. 

Het elftal van Beresteyn won zelfs een keer de Rector Vesterbeker en 
Schimmert was vaak oppermachtig in de regio. 

Een artikel in de Flambouw van zomer 1964 heeft als titel Citius Altius 
Fortius (het Olympische motto dat betekent: sneller, hoger, sterker) met 
vermelding dat deze spreuk aangemoedigd werd door de paters-
opvoeders met als doel  “mens sana in corpore sano”.  

 

Het elftal dat ‘de grote broers’ uit Oirschot op 26 april 1964 versloeg. 

 



 

Achterste rij, vlnr: Bert Huibrechtse, Kees Brugman 

(geblesseerd), Piet Reynders, Cees van Noort, Harry Beerens, 

Wim Donners. 

Voorste rij: Paul Janssen, Ben Dings, Bert Bernard, Frans Luiten, 

Joop Koenis, Theo van der Geest. 

Opvallend is dat de helft van dit elftal uit de opleiding van 

Beresteyn afkomstig was! 

 

de MAJ - Missie Actie Jongeren 
Op Schimmert was ook een soort Jeugdbeweging, de MAJ (Missie Actie 
Jongeren), waar ook veel aan sport en spel werd gedaan. De MAJ werd 
geleid door een opperhoofd en stamhoofden (zie verder boekje van Frans 
Roefs).  

 

 

Een prijsuitreiking in MAJ-verband.  

Vlnr. Cees vanNoort (Sporthoofd 1961-1962), Peter Hoogland 

met de eretekenen van Hoofd MAJ: het koord en Wim Donners 



(ook sporthoofd in dat jaar). Achter deze studenten staat 

moderator pater Piet Janssen.  

 

 

 

Leiders van de MAJ.  

Achteraan, vlnr: Kees van den Berg, Hub van Gijzel, Jo Jacobs, 

Jan van de Ven, Jac de Vries 

Vooraan: Joop Koenis, Jeu Steeghs, Gijs van den Berg, Pater 

Janssen, Charles Frehen, Peter Denneman, Piet Loonen 

  

 


