CLUBBLAD

TWEEDE EDITIE

Roel snellings

EVEN VOORSTELLEN

VV Hellas 1

Een nieuw seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het was misschien even
wennen voor de voetballiefhebbers van Klimmen en Ransdaal dat er een
fusieclub tussen Klimmania Tc en SCKR is ontstaan. Maar zoals met veel
dingen geldt, als je het even wat tijd geeft went het na verloop van tijd. Je
zou ook kunnen zeggen dat als dingen wennen ze hun impact verliezen,
ze gewoon worden en wat gewoon is zien we niet eens meer. Dit geldt
echter zeker niet voor vv Hellas! De culturen bij beide voetbalverenigingen
waren min of meer hetzelfde en je kunt nu al zien dat alles mooi is
samengesmolten. Paars is de kleur die centraal staat en in dit clubblad
willen wij het 1e elftal van vv Hellas uitlichten.
Dit elftal is zowel in de beker als in de competitie furieus uit de startblokken
geschoten. De eerste 3 bekerwedstrijden werden gewonnen, zo ook de
eerste zes wedstrijden van de competitie.
Wij stellen de spelers en staf van vv Hellas1 aan u voor.
Zie plaatje links; opstelling vv Hellas 1
De spelers en staf werken hard en laten zien dat het een echt team is!
Ga zo door!
VV HELLAS
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Een elftal vragen aan…
Mike Adams

			

Samenspelen, samen lol maken.
VV Hellas E2, een echt team dat met plezier voetbalt!

1
2
3
4
5
6

Op welke positie speel je?

Ik speel in de verdediging, meestal rechtsachter,
hier ben ik het beste in vind ik zelf.
De trainer zet mij daar ook altijd.

Hoe bereid jij je voor op een wedstrijd?

Gewoon rustig aan doen en niet gestrest,
ik blijf gewoon kalm.

Wie is de beste trainer/trainster die je ooit hebt gehad?
Mijn moeder vorig jaar op de E2, zij weet wel veel van voetbal.

Denk je dat jullie team bij de top 5 gaat eindigen?

Ik hoop het wel, want we hebben dit jaar best een goed team.

Wat hoop je op voetbalgebied te bereiken?
Dat ik met mijn vrienden leuk kan voetballen
bij VV Hellas, dat vind ik het belangrijkste.

7

Ga je ook naar andere
teams van vv Hellas kijken?
Ja, ik ga vaker naar VV Hellas 1
kijken en naar de veteranen soms.

Hoe vind je het om in dit team te spelen?
Ik vind dit een goed en leuk team, ook mijn teamgenoten
zijn aardig onder mekaar. Ik ga met plezier trainen en voetballen.

8

Wat vind je van gekleurde voetbalschoenen?
Gekleurde voetbalschoenen zijn niks voor mij, ze zitten niet lekker. Ik heb ze wel gehad. Nu
heb ik gewone zwarte met een beetje goudkleur, die zitten lekker en die spelen heel goed.

9

Wat vind je van de paarse vv Hellas tenues?
Ik vind het kleurtje wel mooi, heeft tenminste niet iedereen.

10

Zijn er veel ouders die bij de wedstrijden komen aanmoedigen?
Die van mij wel altijd en ook heel veel ouders uit mijn team.
Het is best cool als je veel supporters hebt.
Wat wil je tegen je teamgenoten zeggen?
Dat we er samen een leuk seizoen van moeten maken, en goed samenspelen, want we zijn
best een goeie E2. Dat we vooral veel plezier hebben, misschien worden wij dan ook eens
kampioenen. Allemaal de groetjes van Mike Adams uit de E2!

11
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Walem 43
Schin op Geul
T. 043 - 459 16 38
www.dekachelsmid.nl
VV HELLAS
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Bike4Parkinson

B

ike4Parkinson is een initiatief om aandacht te vragen voor de ziekte
vanParkinson.
De ziekte van Parkinson treft veelal oudere mensen, echter jongeren kunnen het
ook krijgen.
De impact van deze invaliderende ziekte is dan ook enorm! Bike4Parkinson wil
iedereen hiervan bewust maken en benadrukken dat het erg belangrijk is om
lopende onderzoeken en initiatieven te blijven ondersteunen.
Een aantal leden van vv Hellas beklommen op zaterdagmiddag 14-09-2013 de top
van de Col du Galibier in de Franse Alpen. Allemaal voor het goede doel: aandacht
te vragen voor de ziekte van Parkinson, geld in te zamelen voor baanbrekende
onderzoeken en bekend te maken dat juist fietsen goed is voor mensen met de
ziekte van Parkinson. Want dit is waar de stichting Bike4Parkinson voor staat.
Bike4Parkinson is een Limburgs initiatief en werd voor de eerste keer gehouden.
‘Het gaat niet alleen om geld, wij willen Parkinson onder de aandacht brengen.’ Dat
zegt organisator Gert-Jan Grapendaal, wiens vrouw aan Parkinson lijdt. ‘Parkinson
is een sluipmoordenaar.’
De opbrengst gaat naar de Michael J Fox Foundation. Opgericht door de Hollywoodacteur die op 29-jarige leeftijd de ziekte van Parkinson kreeg. Fox haalde in totaal
meer dan 300 miljoen euro op, dat geld wordt gebruikt om een oplossing te vinden
voor de progressieve ziekte.
Op 14-09-2013 stond de teller bij de stichting Bike4Parkinson op maar liefst €
28.547,00.
Onder de deelnemers waren tevens een aantal leden van vv Hellas aanwezig,
te weten: Rolf Habets, Henk Habets, Björn Mom, Eric Habets, Fred Hartmans, Jos
Crijns en Gé Grapendaal (spelertje van de F2 en supporter van papa Gert-Jan
Grapendaal).
Jongens bij deze van harte gefeliciteerd met jullie puike prestatie!
Voor meer informatie, neem een kijkje opwww.bike4parkinson.com
VV HELLAS
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Een elftal vragen aan…

			

Sander Simons

Samenspelen, samen lol maken.
VV Hellas 4, een echt team dat met plezier voetbalt!

1

Op welke positie speel je?
Ik speel op het vierde dus de positie wisselt
tussen vleugelspeler middenveld tot spits.

3

Wie is de beste trainer die je ooit hebt gehad?
Ik vond Ed Crutzen de beste trainer die ik heb gehad.
De trainingen waren voorbereid en dan volle bak.

5

Wat hoop je op voetbalgebied te bereiken?
Ik wil gewoon lekker voetballen in een gezellig team.
Ik denk dat ik op mijn plek zit dus buiten een goed
seizoen draaien zijn de ambities op een laag pitje.

2
4

Hoe bereid jij je voor op een
wedstrijd?
Wegens mijn werkzaamheden
probeer ik zo veel mogelijk
te gaan trainen, dat zie ik als
voorbereiding. Ik doe geen speciale
dingen voor de wedstrijd.
Denk je dat jullie team bij
de top 5 gaat eindigen?
Na voorgaande jaren
en nieuwe aanwinsten hoop ik
wel dat we in de top 5 eindigen.

6

Ga je ook naar andere teams van VV Hellas kijken?
Ik zou graag willen komen kijken naar andere teams maar wegens mijn werkzaamheden in
de muziek zijn de weekenden vaak lastig.

7

Wanneer is het seizoen voor
VV Hellas 4 geslaagd?
Als ik lekker kan voetballen in een
gezellig team.

9

8

Merk je tussen de lijnen iets van de fusie?
Tussen de lijnen merk ik nog niets.
Aangezien ik nu in Moskou ben heb ik een
paar trainingen al gemist.

Wat is VV Hellas voor jou?
VV Hellas is na mijn verhuizing een thuishaven waar ik met de jongens van het team en
van Klimmen (nu ook van Ransdaal) lekker kan voetballen en plezier maken.

10

Wil je een woordje richten tot de supporters?
Supporters heeft een vereniging nodig. Ik vind het jammer dat ikzelf niet de gelegenheid
heb om altijd aanwezig te zijn. We spelen voor het spelletje maar zeker ook om te winnen.
De supporters zijn onderdeel van het geheel en ik geniet ervan als er ook naar de lagere
teams wordt gekeken!
Wat wil je tegen je teamgenoten zeggen?
Jongens, we gaan ervoor dit seizoen en ik hoop dat we weer een mooi seizoen hebben
samen!

11
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“Thuis” in persoonlijk
hypotheekadvies...
Bij een hypotheek komen
allerlei persoonlijke gegevens
op tafel. Dan wil je gewoon dat
die in vertrouwde handen zijn.
Wij staan garant voor een
deskundig, onafhankelijk
advies in begrijpelijke taal.
Een vraagbaak in een financiële
wereld die steeds complexer
wordt.
Bel nu de hypotheeklijn van
Klimmenderstraat 57
T (045) 405 94 44

F (045) 405 93 33

info@wschaepkens.nl

VV HELLAS

6343 AA Klimmen
www.wschaepkens.nl
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Schaepkens...

045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!
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Uitslagen Senioren
Hellas 1

13-10 Sportclub’25 - Hellas
1-2
Christiaan Hochstenbach & Rob
Dormans
06-10 Hellas – Partij
4-1
Rob Dormans & Michel Rongen 2x &
Job Rademakers
29-09 Walram- Hellas		
0-1
Christiaan Hochstenbach
22-09 Hellas – Sv Zwart wit ’19 1-0
Christiaan Hochstenbach
15-09 Sylvia – Hellas		
1-6
Christiaan Hochstenbach & Rob
Dormans 3x & Jeroen Oostindie & Reno
Baggen
08-09 Hellas – Nec ’92
2-0
Reno Baggen & Rob Dormans

speler van de week

Hellas 2

13-10 Groene ster - Hellas
3-3
Roger Habets 2x & Bas Willemse
06-10 Hellas – Abdisschenbosch
6-0
Niek Simons 4x, Stef Moonen & Roel
Snellings
29-09 RKTSV – Hellas		
3-2
Edo Pluijmen & Bas Willemse
22-09    Hellas – Laura Hopel comb.    4-2
Ritchie Crutzen 2x, Rob Morsinkhof &
Olaf Caubo
15-09 Sylvia – Hellas
1-4
Stef Moonen, Roy Hensgens &
NiekHorsmans 2x
08-09 Hellas – Chevermont
0-5
01-09 Hellas – RKDFC 		
3-1
Niek Horsmans & Stef Moonen &
Ritchie Crutzen
VV HELLAS

11

KLIMMEN
8
SEPTEMBER
CONNER VONKEN;Ik vind het heel

leuk wat ik heb meegemaakt. Vond het
best spannend en was ook zenuwachtig
voor wat er zou komen. Papa heeft me
naar het kleedlokaal gebracht en ik
kon naast Sepp zitten. Hij heeft ook
samen met mij een balletje getrapt
voor de wedstrijd.
Ging samen met de spelers van vvHellas 1, Nec’92 en de scheidsrechter
het veld op. Ik mocht de bal dragen.
Ook kreeg ik een hand van elke speler
die langs mij kwam. Ik kon de aftrap
doen en ging in een slalom naar de
goal van Nec’92 en scoorde.
Tijdens de wedstrijd heb ik naast
Sepp en Rico in de dug-out gezeten
Was daar heel leuk. Op het eind van
de wedstrijd had Hellas 1 gewonnen
en staan aan kop. De herinnering
die ik gekregen heb hangt al aan de
muur Dank je wel dat ik dit mocht
meemaken. Ook aan Sepp.
Groetjes Connor
SEIZOEN 2013-2014

VV HELLAS
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Uitslagen Senioren
Hellas 3

13-10 Hellas - Voerendaal
         4-1
Bart Aretz 2x & Eric LÓrtye 2x
06-10 KVC Oranje – Hellas
         3-0
29-09 Hellas – Bekkerveld
1-1
Bart Aretz
22-09 Weltania – Hellas
3-2
Ruben Knippenbergh & Erik L’Ortye
15-09 Hellas3 – RKSVB
4-0
Ruben Knippenbergh 2x & Bart
Rademakers 2x

Hellas 4 			

20-10 SVN - Hellas		
Jordy Lowis & Ralph Henstra
06-10 Hellas – RKTSV/Simpelveld
Ayan Coumans
22-09 Hellas – Groene Ster
Casper Volkerick
15-09 Chevermont – Hellas
Jordy Lowis & Paul Clement

speler van de week

1-2
1-7
1-1
7-2

KLIMMEN 22 SEPTEMBER LIEKE
WOUTERS; zij mocht deze zondag de
aftrap doen bij vvHellas-SV ZwartWit “19!! L1 was bij deze wedstrijd te
gast en deed live verslag op de radio.
Lieke...dat kunnen niet veel spelertjes
van de week zeggen!!

Hellas 5

13-10 Vijlen - Hellas
         1-4
Jos Crijns, Bart Winthagen, Ralph
Snijckers & Ralph Henstra
06-10 Hellas – Groene ster
2-2
Ivo Hochstenbach 2x
29-09 RKMVC – Hellas		
0-3
Donny Rouschop & Jos Crijns &Harald
Sangen
22-09 Hellas – WDZ 		
2-2
Rob Winthagen & Ruud Quadackers
15-09 Hellas – SVA 		
1-2
Laurens Faessen
VV HELLAS
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FUNDEG MOVEMENT
Sport en beweging voor senioren
Activiteiten voor senioren

Funs Deguelle
06 13 68 46 57
info@fundeg.nl
w w w. f u n d e g . n l

Samen in het
Heuvelland

Ruijters Heuvelland - Nieuweweg 24b - Valkenburg - T 043 601 40 10

RUIJTERS

HEUVELLAND

INFO@RUIJTERS.NL - WWW.RUIJTERS.NL
VV HELLAS
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Uitslagen Senioren
Vr1

13-10 Hellas -EHC/Heuts
3-3
Monique Dormans & Tara Bevk 2x
06-10 Keer – Hellas 		
6-1
Tiffany Tubee
22-09 RKHBS – Hellas
1-4
Monique Dormans 2x & Tara Bevk &
Kelly Crutzen
15-09 Hellas – Kerkrade West
5-1
Tara Bevk & Manon Canisius & Laura
Gorissen & Monique Dormans & Ilse
Beijnsberger

Veteranen

19-10 Hellas - Iason
Jeroen van Kruchten 3x
05-10 Hellas – Eijsden
Tim Rose
28-09 Hellas – RKHBS 		
Michel Bos 3x , Tim Rose 2x , Michel
Janssen , Peter Alzer & Jeroen van
Kruchten
21-09 Hellas – Bsv Limburgia
Marcel vd Laar
14-09 Hellas – Susteren
Raf Crombag

Vet 7x7
20-09
20-09
20-09
11-10
11-10
11-10

Hellas – Walram
Hulsberg – Hellas
Hellas – Minor		
Hellas - Walram		
Hulsberg - Hellas
Hellas - Minnor

VV HELLAS

speler van de week

2-3
1-3
8-5

KLIMMEN 6 OKTOBER JOEP MEGENS;
Joep voetbalt zelf bij de F2 en zo te
zien vindt hij het heel spannend om
met de mannen het veld op te gaan!
Hopelijk brengt hij geluk....JAHOOR...
Hellas wint met 4-1 !!

1-2
1-5

0-4
5-1
0-2
0-1
2-1
0-2		
15
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Een elftal vragen aan…
Niels Faessen

			

Samenspelen, samen lol maken.
VV Hellas B1, een echt team dat met plezier voetbalt!

2
3
4

Hoe bereid jij je voor op een wedstrijd?
M’n tas van tevoren inpakken haha.

1

Op welke positie speel je?
Centraal midden.

Wie is de beste trainer/trainster die je ooit hebt gehad?
Marion Dormans.

Denk je dat jullie team bij de top 5 gaat eindigen?
Tuurlijk!

5

Wat hoop je op voetbalgebied te bereiken?
Ik hoef niet perse iets te bereiken, gewoon met mijn vrienden voetballen.

6

Ga je ook naar andere teams van vv Hellas kijken?
Ja! Natuurlijk probeer ik zoveel mogelijk wedstrijden te zien.

7

Hoe vind je het om in dit team te spelen?
Leuk teampje, niks mis mee.
Wat vind je van gekleurde voetbalschoenen?
Iedereen moet zelf weten met welke kleur schoenen hij/zij speelt. Ik vind
gekleurde voetbalschoenen wel wat hebben.

8

9

Wat vind je van de paarse vv Hellas tenues?
Het paars blijft mooi, iedere wedstrijd.
Zijn er veel ouders die bij de wedstrijden komen aanmoedigen?
Er zijn best wel redelijk wat ouders die komen kijken.

10

11

Wat wil je tegen je teamgenoten zeggen?
We gaan er een leuk seizoen van maken!

VV HELLAS
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PALAESTRAWEG

Wist u dat het straatje richting de grote
parkeerplaats een naam heeft gekregen!
Ik niet; wist niet eens of het al een naam
had!? Maar goed sinds kort heet het de
Palaestraweg.
Vroeg me meteen af wie bedenkt zich zo’n
naam, wat betekent het eigenlijk!? En wat
blijkt het is een grieks woord..toeval??
Het is de benaming voor een sportcomplex of sportveld in de Griekse oudheid.
Naar alle waarschijnlijkheid maakten alleen mannen gebruik van deze palaestra’s
waar zij naakt verschillende sporten beoefenden, tja de tijden veranderen ;). Sport
vormde een zeer belangrijk onderdeel voor
de griekse samenleving en de palaestra’s
functioneren dan ook als sociale centra.
Oké dacht ik meteen, hier is toch over nagedacht en eigenlijk vond ik het een prima
naam voor dit straatje!!
“MAÑANA”

VV HELLAS
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BLIKSEMLOTERIJ

Z

aterdag 12 oktober was het niet te missen dat de jeugd van VV-Hellas
een bliksemloterij op het programma had. Samen met ouders, leiders en
bestuursleden struinden zij door de straten van Ransdaal en Klimmen waarbij iedere
straat en elk gehucht werd bezocht. Sommigen gingen zelfs uit enthousiasme de
gemeentegrens over;-)
Tussen de middag werd de deelnemers een gesponsorde lunch aangeboden in de
kantine te Klimmen met dank aan slagerij Andre Habets en Bakkerij Lemmens A&M.
‘S avonds om 20:00 uur was de trekking in café Keulen en werden de prijswinnaars
bekend gemaakt. Er werden meer dan 4000 loten aan de man gebracht en de
gehele opbrengst komt ten goede aan onze jeugdafdeling. De organisatie dankt de
deelnemers, het kantinepersoneel, de prijzensponsoren en iedereen die deze actie
tot een groot succes hebben gemaakt!

Op de foto jeugdleider Peter Alzer met twee jeugdleden; Lynn Ramaekers en Joey Haenen, in actie.

Leuke anekdote is dat er een seniorenelftal samen een heel boekje loten kocht en
vervolgens samen een pedicure-bon wonnen. Vraag is nu natuurlijk of ze daar met
zijn allen binnen mogen ;-)
VV HELLAS
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Uitslagen Junioren
Hellas A1
19-10
05-10
28-09
14-09
07-09

Hellas B1
05-10
28-09
21-09
14-09
07-09

Hellas – RKVVM/Sibbe
De Heeg – Hellas
Hellas – RKASV
Daalhof- Hellas
Hellas – Leonidas

Hellas MB1

19-10 RKHSV - Hellas
28-09 Hellas – Nec ’92		
14-09 Haslou – Hellas

Hellas C1
05-10
28-09
21-09
14-09
07-09

14-09 Slenaken – Hellas
3-5
12-09 Hellas – Abdisschenbosch 5-8

Schimmert - Hellas
2-8
Hellas – RVU		
2-3
Wijnandia/Minor – Hellas    2-4
Hulsberg – Hellas
1-13
Hellas – Leonidas
1-3

Hellas E1
19-10
02-10
28-09
14-09
07-09

0-7
5-1
2-4
6-2
1-4

Hellas E2
05-10
28-09
21-09
15-09
07-09

10-1
0-8
       4-2

RVU – Hellas
Hellas – Bunde 		
Hellas- Sportclub ’25
Hellas- RKMVC/Epen
Geertruidse Boys- Hellas

05-10
28-09
21-09
14-09
07-09

4-0
5-2
15-0
4-0
2-5

05-10 Hellas – I.B.C		
28-09 Keer- Hellas 		
21-09 Hellas- Chevermont
VV HELLAS

9-1
2-17
2-3
11-1
3-2

BMR – Hellas
Hellas – Scharn		
Walram- Hellas 		
Jekerdal- Hellas
Hellas –Berg/Vilt

1-3
7-2
1-0
0-12

Hellas F2
28-09
21-09
14-09
07-09

Wijnandia/Minor - Hellas     0-6
Hellas - Hulsberg
6-0
Scharn – Hellas		
2-6
Hellas – SCG 		
18-0
Hellas – Gulpen
11-0

Hellas D2

Meerssen – Hellas
Hellas- Daalhof		
Voerendaal – Hellas
SCG- Hellas		
Hellas- Berg/Vilt

4-2
2-5
2-7
4-4
4-3

Hellas E3

Hellas D1
12-10
05-10
28-09
21-09
14-09

Heer - Hellas
Gulpen – Hellas
Hellas – Scharn		
Jekerdal – Hellas
Hellas- SCG

Hellas – Scharn		
1-7
Walram- Hellas
6-4
WDZ – Hellas
0-13
Hellas – Wijlre/Strucht         4-4

Hellas MP
05-10
28-09
21-09
07-09

2-9
1-3
4-1
20

Hellas - Voerendaal
Minor- Hellas
Schimmert- Hellas 6-4
Hulsberg- Hellas 17-4
SEIZOEN 2013-2014

Uitslagen Junioren
Hellas F1

05-10 I.B.C – Hellas 		
28-09 Hellas- Scharn
24-09 Hellas – Hulsberg
21-09 Standaard- Hellas
14-09 SCG – Hellas

VV HELLAS

6-1
6-2
5-4
0-7
1-6

KERKRADE 21 SEPREMBER ;

Onze F1 mocht de line-up
verzorgen bij de wedstrijd RodaJC - Heerenveen!!
Super leuk natuurlijk en dit
deden ze in het nieuwe super
mooie paarse VV Hellas tenue!!
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H C

vv

ellas

lumn
voetbal voor dummies

H

et seizoen is weer begonnen en ik mag wel zeggen een zeer speciaal seizoen.
De oude schoenen zijn weggegooid en de nieuwe schoenen en nieuwe tenues
worden al flink gedragen. Paars voert de boventoon en VV Hellas is dé naam in
Ransdaal, Klimmen en de verre en minder verre omstreken. Een nieuwe naam en
nieuwe club trekt natuurlijk ook altijd nieuw volk. Volk dat mogelijk (nog) niet
thuis in het voetbal. Zelf weet ik er na 40 actieve jaren, uiteraard alles van.
In deze eerste bijdrage aan ons clubblad zal ik voor alle nieuwkomers die wel
de klok hebben horen luiden maar in de verste verte niet weten waar de klepel
hangt enkele belangrijke voetbaltermen proberen uit te leggen.

N

a het lezen en onthouden van deze bijdrage kunt u met een gerust hart
langs de lijn gaan staan of in de kantine plaats nemen en met uw buurman
of buurvrouw over voetbal praten.
Aanvoerdersband: Geheugensteun voor de aanvoerder.
Amateurvoetbal: Spelvorm waarbij het gebruikelijk is dat alle spelers zich
verzamelen op een stuk veld
Bal: Studentikoos type. Wordt zelden in voetbalkantines aangetroffen.
Frequenteert eerder hockey- en tennisclubs.
Blessuretijd: Periode van inactiviteit die varieert van enkele dagen
(schaafwond) tot vele maanden (gecompliceerde beenbreuk).
Bobo: Op de kleinste jeugd gericht weekblad.
Buitenspel: Als iemand voor aanvang of na afloop van de wedstrijd scoort,
dan telt het niet.
Combinatievoetbal: Roda-Juliana Combinatie Kerkrade, VV Hellas.
VV HELLAS
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Defensie: Achterste deel van het elftal, soms [x] geschikt, maar meestal [x]
ongeschikt.
Geldschieter: Spitsspeler die extra premie ontvangt voor gemaakte
doelpunten.
Grensrechter: Kadastraal medewerker.
Hakje: Onderdeel van het schoeisel.
Kopbal: Blessure waarbij een of twee testikels door het hoofd van de
tegenstander geraakt zijn
Lat: Houten plank, waarop in de voetbalkantine de openstaande rekeningen
van de bezoekers worden geadministreerd.
Net: Hangt in het doel. Soms net wel, soms net niet.
Schwalbe: Duitse zwaluw die in 2004 door een hoge bal uit de lucht werd
geschoten tijdens de match Scheisse ’04 – Geilenkirchen.
Spelersvrouw: Is actief in het damesvoetbal.
Spelverruwing: Door ongeletterde aanhangers van voetbalclubs gehanteerde
schrijfwijze. AJAX hep de wereldcup. Feyenoord is me club.
Spitsspeler: Voetbalt uitsluitend op werkdagen tussen 07 en 10 uur en
tussen 16 en 19 uur.
Thuisfluiter: Zit in eigen woning op de bank met een fluitje, tot ergernis van
echtgenote en buren.
Toss: Kop = ik haal de kroketten; munt = jij haalt de kroketten.
Trainer: Zielepoot. Als de club wint, dan hebben de spelers het gedaan; als
de club verliest, dan heeft hij het gedaan.
Voordeelregel: Drie halen, twee betalen.
Vleugelspeler: Wibi Soerjadi.
Wereldcup: Bij mannen uiterst populaire BH-maat.
Ziezo. Nu alle misverstanden uit de weg zijn geruimd, rest mij niets anders dan
u nog een succesvol, gezellig en bovenal gezond eerste seizoen VV Hellas toe
te wensen. Veel plezier!
VV HELLAS
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Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

HELLASCUP
22 november
Eerste van de
drie kaartavonden!
Win die Hellascup!
voor meer info kijk op de site: www.vv-hellas.nl

VV Hellas op zoek is
naar scheidsrechters
voor zowel de zaterdag
als de zondag (uiteraard
tegen vergoeding). Heb je
interesse meld je dan via
ws@vv-hellas.

in je agenda:
Noteer alvast
ng vindt
Jaarvergaderi
ag
plaats op vrijd
m 21.00 uur!
8 november o
lgt.
Meer info vo

VV HELLAS

Reno Baggen het eerste
competitiedoelpunt
maakte voor VV Hellas 1.
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AAN DE
POORT

A

an de poort van het sportcomplex
begint de gastvrijheid die je als club
wenst uit te stralen naar de bezoekers en
naar de supporters van de thuisclub. Nu
de fusie een feit is en er de komende tijd
op 2 complexen gespeeld wordt heeft
het bestuur gezorgd voor ledenpassen en
sponsorpassen zodat de “bemanning” aan
de entreepost hen als zodanig herkent!
Op de afsluitdag van het afgelopen
seizoen heeft Theo van Oppen persoonlijk
de dames Paula van Loo en Gerda van
de Neut gevraagd of zij deze taak in de
toekomst niet alleen op de Hellas-locatie
Klimmen maar ook op de Hellas-locatie te
Ransdaal willen vervullen. Dat werd een
seconde later met “Ja” beantwoord.
Inmiddels zijn we een flink aantal
wedstrijden “onderweg” en kwijten de
dames zich (nog steeds) gedreven van
hun taak. Onze voorzitter Eric Horsmans
sprak de dames zondag 6 oktober tijdens
de thuiswedstrijd tegen “Partij” kort toe
en gaf bestuurslid Egid Ronckers (die deze
speldjes aan de club heeft geschonken)
de eer om de dames te “decoreren”.
Wij danken Paula en Gerda voor hun
inmiddels jarenlange inzet en hopen nog
lang van hun diensten als “visitekaartje
van de VV-Hellas” te mogen genieten.
VV HELLAS
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DAGELIJKS BESTUUR
VV HELLAS
VOORZITTER

Eric Horsmans
Pendersstraat 33 6343 BA Klimmen
tel. 045 - 4059190 /06 - 46223373

VICE-VOORZITTER

Theo van Oppen
Dorpsplein 3 6311 AN Ransdaal
tel. 043 - 4592290 / 06 - 31346682

PENNINGMEESTER

Jac Senden
Manensheide 20 6343 CR Klimmen
tel. 043 - 4591774 / 06 - 11098058

SECRETARIS waarnemend

Frank Deguelle
Pendersstraat 2 6343 BB Klimmen
tel. 045 - 4053885

voor meer informatie zie onze
website

www.vv-hellas.nl
VV HELLAS
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Contributiebetalingen

Huidige leden
Alle leden dienen de volledige contributie voor het begin van het lopende seizoen te voldoen.
Ieder lid ontvangt hierover een persoonlijke schriftelijke mededeling van de penningmeester,
waarin de uiterste datum van betaling is vermeld..
Nieuwe leden
Leden die zich in het lopende seizoen aanmelden als lid bij VV Hellas krijgen schriftelijk bericht van
de verschuldigde contributie voor de rest van dit seizoen. Zij zijn verplicht het contributiebedrag
te betalen vóór de in de brief genoemde datum.
De hoogte van dit bedrag is het volledige contributiebedrag gedeeld door 12 maanden maal het
aantal maanden dat nog openstaat in het lopende voetbaljaar, aangevuld met de lopende kosten
die gemaakt worden bij de KNVB.
Niet tijdig betalen
Alle leden die niet tijdig aan hun contributieverplichtingen voldoen, worden voor alle activiteiten
van VV Hellas geschorst tot dat de contributie is betaald. Bovendien zal de spelerspas worden
ingetrokken totdat aan alle verplichtingen is voldaan. Het bestuur kan bij niet betalen uiteindelijk
overgaan tot afmelding als lid bij de KNVB.
Beëindiging lidmaatschap en afmelding
Conform de reglementen van de KNVB eindigt het lidmaatschap en de daaraan verbonden
contributieplicht in principe pas aan het einde van het lopende seizoen, dus per 30 juni. Hierbij
geldt een opzeggingtermijn van 4 weken.
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail geschieden bij de
ledenadministratie; ws@vv-hellas.nl, Wibo Biermans, Penderstraat 7, 6343 BA KLimmen
Contributie-tabel 2013-2014
Voor het seizoen 2013-2014 bedraagt de contributie voor een:
Spelend lid bij de senioren/dames
€ 125,00
Niet spelend lid bij de senioren
€ 40,00
Spelend lid bij de junioren/pupillen
€75,00
Spelend lid bij de minipupillen
€45,00
		
1. Spelende leden, die op 1 januari 2014 negentien jaar of ouder zijn, betalen het contributiebedrag
van de senioren.
2. Spelende leden, die op 1 januari 2014 nog géén 19 jaar zijn betalen het contributiebedrag van
de junioren.
3. Spelende leden, die tevens als (jeugd)leider of lid van de jeugdkampcommissie fungeren,
betalen de helft van het contributiebedrag.
Verder is door het bestuur besloten, dat:
VV Hellas de spelerspas behoudt indien de speler besluit te stoppen;
VV Hellas de kosten van de spelerspas betaalt bij overkomst van een speler van een andere
vereniging
Bij overgang naar een andere vereniging moet de speler de kosten van de spelerspas aan VV
Hellas terugbetalen.

VV HELLAS
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Hub Prevoo
Bouwkundig Ontwerp - Adviesbureau en
bouwkundig/ ergonomisch adviseur		
*verbouwingen en nieuwbouw
*realiseren van een “levensloopbestendige woning” voor wanneer
u een dagje ouder bent en/of beperkingen heeft en u niet wilt
verhuizen

Manensheide 42 6343 CR Klimmen Tel: 06.51277959
www.hubprevoo.nl

VV HELLAS
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Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

Er door fusies dit
voetbalseizoen in ZuidLimburg drie nieuwe
voetbalclubs zijn ontstaan.
In tegenstelling tot Sporting
Sittard en SCM, VV Hellas
er niet voor heeft gekozen
om de oude clubkleuren in de
nieuwe huisstijl te behouden,
maar om in alle opzichten een
nieuwe start te maken.

Eerste ten
zoontje va ue voor Gijs Spit,
n Roger &
Christian
ne

Minimaal voor de komende
2 seizoenen alle elftallen
op toerbeurt een half jaar in
Ransdaal én een half jaar in
Klimmen zullen spelen en
trainen.

Het clubblad van VV Hellas
is ook op de site te bekijken..
en dan in kleur!!
www.vv-hellas.nl
Heeft u tips, vragen, foto’s of
wat dan ook. Mail de redactie:
clubblad@vv-hellas.nl

Terwijl ik vanmorgen in mijn auto voor het stoplicht wachtte, kwam er een man met
een oranje voetbalpetje naar mijn auto toegelopen. Hij klopte op mijn raampje en ik
draaide hem open. Heeft u het al op het nieuws gehoord, meneer? Het Duitse voetbalelftal is zojuist gegijzeld en ze vragen 10 miljoen euro losgeld. Als dit bedrag niet
voor vanavond wordt betaald, worden alle spelers met benzine overgoten en in brand
gestoken, en kunnen ze dus niet deelnemen aan het WK in Brazilië! Allemachtig, zei
ik, het moet toch niet gekker worden. Ik ga daarom alle auto's langs om te collecteren,
zei de man. Wilt u ook wat geven? Ok, zei ik, hoeveel geven de meesten? Waarop hij
antwoordt: Rond de 5 liter.
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