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Even voorstellen
vv Hellas 3

Bij vv Hellas is paars de kleur die centraal staat en in dit clubblad
willen wij het 3e elftal van vv Hellas uitlichten, een team waarbij
plezier voorop staat.
Het 3e elftal van vv Hellas traint op vrijdag om 19u. Er wordt dan
samen getraind met het 5e elftal. De training wordt gegeven door Frank
Deguelle. Vanaf de start van dit voetbalseizoen is de trainingsopkomst
goed te noemen en men komt dan ook met veel plezier naar de
trainingen. De leiders zijn tevreden met de teamspirit. Vanaf het begin
van het voetbalseizoen werd er goed samengewerkt en ze laten iedere
zondag zien dat ze er voor én met elkaar staan. Als men naar de ranglijst
kijkt zou vv Hellas 3 zeker een paar plaatsen hoger verdienen want er
wordt altijd hard gewerkt om die 3 punten te krijgen. We hopen dan
ook dat het 3e elftal na de winterstop weer wedstrijden gaat afsluiten
met 3 punten waardoor ze kunnen stijgen in de ranglijst. De leiders
hopen dat het 3e elftal bij de eerste 6 gaat eindigen.
Heel belangrijk bij dit elftal is de derde helft en het gezellig samenzijn
na de trainingen. Vaak gaan de spelers van het 3e elftal ook naar het 1e
elftal kijken dus dan blijft het vaak bij een hapje en een drankje maar
ze hebben altijd veel plezier. Waaraan men kan merken dat het 3e elftal
een goede teamspirit heeft is dat op zondag, als er geen wedstrijd is, de
mannen samen gaan hardlopen. Hiervoor willen de leiders een groot
compliment geven.We gaan de komende wedstrijden zien uit welk
hout deze huidige selectie gesneden is.

De redactie wenst het 3e elftal veel succes !!
VV HELLAS
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Column

Het nieuwe jaar, de 2e seizoenshelft…

Terugblikken of vooruitkijken?

oning winter regeert nog niet in ons koude kikkerlandje. Sneeuw, ijzel, gladheid,
K
dooi en kwakkelweer is nog niet van toepassing geweest. Hoewel de winterstop
een langere stop doet vermoeden is het nu een korte periode van slechts een paar

weken. In januari is de selectie van de senioren weer begonnen met trainen, dus
echt lang heeft VV Hellas er niet uitgelegen. Het nieuwe jaar is weer begonnen en
de vraag is altijd weer: blikken we terug of kijken we vooruit? Wat achter ons is, is
geweest en dat kunnen we niet meer veranderen maar we kunnen er wel lering uit
trekken voor de toekomst. Een beetje van beide dus.

E

nige tijd geleden werd ik gewezen op de film Invictus. Deze film over de apartheid
in Zuid-Afrika ging o.a. over het WK Rugby 1995. Daarin werd gesproken over het
verschil tussen voetbal en rugby en werd de volgende uitspraak gedaan: ‘Voetbal is
een sport van heren dat wordt gespeeld door hooligans en rugby is een sport van
hooligans dat wordt gespeeld door heren’. Treffender had hij het volgens mij niet
kunnen zeggen, hoewel voetbal ook een sport van dames is natuurlijk. Het respect
en de sportiviteit bij rugby zijn vele malen groter dan bij
voetbal, terwijl rugby toch een veel ruwere/gemenere sport is. Het lijkt wel of het
respect tussen de spelers onderling als ook naar de scheidsrechter de laatste jaren
steeds minder wordt.
Of het nu in het betaald voetbal is of bij een lager elftal, zelden is het men het
eens met de scheidsrechter of grensrechter en even zo vaak gaan spelers tegen
elkaar tekeer. Spelers vinden het heel normaal om te ageren en reageren tegen
de scheidsrechter. Maar niet alleen spelers, ook het publiek langs de kant laat zich
vaak negatief horen. Het is dan ook niet meer dan terecht dat de KNVB hier paal
en perk aan wil stellen.
De spelers op de lagere niveaus moeten eens beseffen dat de scheidsrechter in hun
wedstrijd niet van het niveau Makkelie, Kuijpers of Braamhaar is, net zo min als
de voetballers zelf van het niveau Messi, Sneijder of van Persie zijn. Het wederzijds
respect moet weer terugkomen. Laten we hopen dat alle voetballers, coaches en
supporters in 2014 met het goede voornemen komen om de scheidsrechter en
grensrechter met respect te behandelen maar ook respect voor elkaar te hebben.
Als daarmee een begin gemaakt kan worden, dan ben ik er van overtuigd dat het
teruglopende aantal scheidsrechters een halt toegeroepen kan worden en dat veel
scheidsrechters met meer plezier naar hun wedstrijden gaan. Dat is toch zeker bij
VV Hellas de essentie: met plezier (goed) voetballen!
VV HELLAS
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Walem 43
Schin op Geul
T. 043 - 459 16 38
www.dekachelsmid.nl
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Nu na de winterstop de bal weer gaat rollen zullen we met alle teams zo hoog
mogelijk proberen te eindigen. Zal het eerste elftal de koppositie kunnen
vasthouden? Met een ruime voorsprong op de nummer 2 hopen wij op nog meer
aanvallend en attractief voetbal met actievoetbal in plaats van reactievoetbal.
Wij hopen dat VV Hellas 1 zich in de winterstop goed heeft voorbereid op de 2e
seizoenshelft waar de titelstrijd onverdroten verder gaat.
VV Hellas 2 en VV Hellas 5 draaien mee in de top 5 en hier is dus ook nog van alles
mogelijk. Het derde elftal, vierde elftal, dames elftal én de veteranen wensen wij
ook heel veel succes in de 2e seizoenshelft!
M

PRINSENPAREN VV HELLAS
Niek 1 & Jana 1

proficiat.....
en wij wensen
jullie een top
karnaval toe!!
VV HELLAS
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Een elftal vragen aan…

1

Connor Vonken, Sean Deckers en Maik Claessens
Samenspelen, samen lol maken.
VV Hellas F1, een echt team dat
met plezier voetbalt!

Op welke positie speel je?
Connor: Keeper.
Sean: Linkshalf of rechtshalf.
Maik: Spits en 2e keeper.

2
3
4

Hoe bereid jij je voor op een wedstrijd?
Connor: Opstaan, ontbijten, tas inpakken en dan naar het voetbalveld.
Sean: Door altijd goed op te letten bij de training. Ik denk altijd goed na
over de wedstrijd en ga er niet van uit dat ik vanzelf ga winnen.
Maik: Eerst omkleden, vv Hellas tenue aan, dan overschieten (passen), op
goal schieten en warming-up, sprintjes trekken.

Wie is de beste trainer/trainster die je ooit hebt gehad?
Connor: Yara Keulers.
Sean: Mijn Pappa, die was trainer bij de puppillen en in mijn eerste F jaar.
Maik: Marion Dormans.
Denk je dat jullie team bij de top 5 gaat eindigen?
Connor: Jazeker!
Sean: Ja, zeker weten. Misschien worden we wel nummer 1!
Maik: Ja!

5

Wat hoop je op voetbalgebied te bereiken?
Connor: Profvoetballer worden.
Sean: Zo goed worden als Messi.
Maik: Profvoetballer worden bij Ajax.

6

Ga je ook naar andere teams van vv Hellas kijken?
Connor: Ja.
Sean: Soms, maar meestal moet ik zelf voetballen.
Maik: Ja.
VV HELLAS

9

SEIZOEN 2013-2014

“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.

Klimmenderstraat 57 6343 AA Klimmen
T (045) 405 94 44 F (045) 405 93 33

info@wschaepkens.nl

VV HELLAS

www.wschaepkens.nl
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Bel nu de hypotheeklijn van
Schaepkens...

045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!
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Hoe vind je het om in dit team te spelen?
Connor: Leuk.
Sean: De F1 is super en Hellas is de club van onze dorpen en dat vind ik
leuk.
Maik: Leuk, want dit team is super goed!

8
9
10
11
Wat vind je van gekleurde voetbalschoenen?
Connor: Mooi, heb ik zelf ook mogen uitzoeken.
Sean: Superduper, ik heb zelf ook knalgroene voetbalschoenen.
Maik: Leuk, sjiek en cool!

Wat vind je van de paarse vv Hellas tenues?
Connor: Mooi.
Sean: Best wel mooi want niemand voetbalt in paars.
Maik: Leuk, want het is mijn lievelingskleur.

Zijn er veel ouders die bij de wedstrijden komen aanmoedigen?
Connor: Ja.
Sean: Best wel mooi want niemand voetbalt in paars.
Maik: Ja.

Wat wil je tegen je teamgenoten zeggen?
Connor: Allemaal goed voetballen!			
Sean: Dat ze goed spelen, op doel schieten en samenspelen en
overschieten.

Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

14 februari 2014
Karnavalsavond
Locatie: kantine Ransdaal

28 maart 2014
Quizavond
Locatie: kantine Ransdaal

VV HELLAS
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EEN RONDJE VV HELLAS
Nee, ik wil de sport niet afzeiken want begrijp me niet verkeerd, daarvoor
ben ik een te groot voetbalfanaat. Wees niet bang, ik kruip ook niet in de huid
van de cynische Willem van Hanegem. Ik ga niet krom lullen wat recht is.
Ik wil wel graag een kritische noot plaatsen bij de mooiste en grootste sport
ter wereld.
Voetbal is een contactsport. Een stoere mannen- en vrouwensport. Een goede
tackle op de bal, top! Daar kan ik zeker van genieten. Maar de trend in de
sport is in mijn ogen helaas al jaren aan het veranderen. Ik zie geen grote
stoere mannen meer, maar hele kleine verwende jongetjes. Ik zie elke week
de spelers elkaar kaarten aannaaien. Word je geraakt aan je enkel: grijp naar
het gezicht en doe alsof je crepeert van de pijn. Krijg je per ongeluk een zacht
tikje: duik naar de grond en produceer zoveel mogelijk geluid. Trieste mannetjes. Groot geworden door de macht van de sport maar kleuters gebleven
in het spel. Het blijft een spelletje.

Wat vind jij? Is voetbal een mietjessport (geworden)?
Afgelopen weken heeft de redactie een aantal personen binnen de vereniging
gevraagd hun mening over bovenstaande stelling te geven. Hieronder de
reacties.
Ik ben het als trainer niet eens met deze stelling. Het is een feitelijke en
wetenschappelijk onderbouwde constatering dat de voetbalsport nog steeds
sneller wordt. En snelheid in de loop- en bewegingsacties zorgt vaker voor
hardere overtredingen / botsingen dan voorzien. Dus dat de pijngrens lager
ligt, is een onjuiste constatering die heden ten dagen door veel mensen wordt
gemaakt. Wat wel een tendens lijkt te zijn, is de verminderde acceptatiegrens
van mensen. Normen en waarden vervagen ook in de sport, als afspiegeling
van de maatschappij. Echter, alles begint vanuit de voorbeeldfunctie.
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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Bekijk EL classici in Spanje. 90 minuten lang misdragen zich daar in de
regel 22 spelers op gouden, roze, gele en blauwe voetbalschoenen. Het gros
van het elftal grossierend met lichamen vol tattoos (Niets op tegen!). Ten
faveure van de miljarden belastingcenten schoppen, slaan en spugen daar
22 voetballers voor miljoenen tv kijkers elkaar 90 minuten lang. Ook onze
kinderen zien deze gedragingen en gaan dat volledig normaal vinden. Aan
ouders, jeugdleiders en trainers de zware taak spelers en speelsters te houden
aan fatsoensnormen. Binnen vv Hellas hebben wij gedragsregels met elkaar
afgesproken die gelukkig prima worden nageleefd!
- Robert Henstra –
Ik vind dat voetbal geen mietjessport is geworden en er is dan ook geen
sprake van een trend. Ik zie iedere week genoeg wedstrijden waarbij er hard,
maar fair wordt gespeeld (zeker in Engeland). Uiteraard zie je regelmatig
dat spelers, schwalbes maken, zeuren tegen de scheidsrechter etc., maar dit
gebeurde in het verleden ook. Echter tegenwoordig worden alle acties (en
dus ook de negatieve) van spelers uitvergroot door de vele camera’s in het
stadion en rond het veld Neem nou “Die Mannschaft”: Vroeger zag ik als
jeugdspeler Lothar Matthäus (wereldkampioen kaarten aannaaien), Rudi
Völler, Jurgen Kohler etc spelen. Nee, laat mij dan maar naar Özil, Lahm,
Muller, Götze en consorte kijken. Af en toe een schwalbe? Die neem ik dan
wel op de koop toe.
- Luc Pluijmen –
De mannen van dik hout zaagt met planken zie je nog maar zelden, helaas
want ook dat hoort erbij. Spitsen zijn veel minder bang voor verdedigers/
middenvelders dan vroeger (denk aan de tijd met de Wolf/Fräser/Heuts bij
Feyenoord, die mannen straalde wat uit en daar speelde je niet graag tegen
denk ik als spits). Nu zie je veel meer toneelspel bij overtredingen en puur
om je tegenstander een kaart aan te naaien. Van de andere kant kun je zeggen:
zijn net die spelers slimmer geworden. Als je ze de mogelijkheid geeft om
een vrije trap te versieren, dan moet je het niet nalaten.
- Wibo Biermans –
Dat is een moeilijke stelling. Het is zeker geen mietjessport geworden maar
een sport die ook door de toeschouwers wordt beïnvloed. Denk aan de termen
‘scheids gele/rode kaart’, ‘scheids kaarten niet bij je?’. Door de toeschouwers
wordt een speler beïnvloedt en deze rolt nog een keer extra door of schreeuwt
iets harder maar na het heilige water gaat het ‘meestal’ wel weer.
- Ruud Quadackers –

bedankt voor jullie mening
VV HELLAS
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Investeren in een Vitaal
Centraal Zuid-Limburg.
Elke sportvereniging levert zijn eigen unieke bijdrage aan een Vitaal Centraal
Zuid-Limburg. Via sponsoring of een donatie helpt Rabobank Centraal Zuid-Limburg ze
daar bij.

Samen onze sporters aanmoedigen.
Dat is het idee.
Rabobank. Een bank met ideeën.

Kijk voor meer informatie over sponsoring op
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl

VV HELLAS
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speler van de week
p zondag 15 december was ik speelster van de week. Het was bij de
O
wedstrijd van vvHellas tegen Sylvia.Ik vond het erg spannend allemaal,en
was die morgen al om 6.30 uur wakker en moest nog lang wachten.
Eindelijk was het zover,met kriebels in de buik ging ik na het voetbalveld.
Ik werd ontvangen door Jeroen,deze bracht me na het kleedhok bij de de
grote jongens. In het kleedhok was het erg gezellig,mijn favoriete speler Reno
Baggen was er ook al. Ik heb zelfs van sinterklaas een Hellas tenue gekregen
met nummer 10 erop. Hetzelfde als Reno.
Nadat iedereen omgekleed was gingen we de warming-up doen,ze deden allemaal
dezelfde oefeningen,ik vond ze best lenig. Ik ging zelfs met de jongens op de
foto,er werden teamfotos gemaakt, aktiefotos en natuurlijk ging ik op de foto
met Reno.
Na de warmingup kregen de jongens een peptolk in het kleedhok van de trainer.
Nu ging het gebeuren, de wedstrijd ging beginnen,ik mocht de bal dragen. Toen
kwam het spannendste moment,ik kon Hellas op 1-0 voorsprong brengen, en ik
deed het,ik had gescoord,nu konden de jongens hetzelf verder afmaken. Maar
tot aan de rust scoorde ze niet.! Tijdens de rust sprak de trainer tegen de
jongens,wat er verteld werd mocht ik van de trainer niet tegen papa en mam
zeggen! Het “”gepraat”van de
trainer heeft wel geholpen
want Hellas scoorde 3 keer,
Christiaan ,Nick en natuurlijk
Reno.
Na de wedstrijd dronken
de jongens bier en ik cola,
We proostte samen op
de overwinning. Ik kreeg
ook
nog
van
iedereen
een handtekening,en een
certificaat. Ik wil jullie
allemaal bedanken, in het
bijzonder Reno voor deze
geweldige
voetbaldag.
Toppie!!
Op
na
het
kampioenschap.

groetjes Lieve Geurts
VV HELLAS
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Jeugdkamp vv hellas
Het is een geweldige ervaring, meegaan met het jeugdkamp van vv Hellas!
Je eigen vakantie met voetbal én plezier. Jeugdkampen zijn hele leuke
vakanties. Dit voetbalseizoen vindt het jeugdkamp van vv Hellas plaats in de
gemoedelijke Brabantse Peel, midden in het recreatiegebied De Heihorsten.
Daar vindt u groepsaccommodatie De Hoof te Someren. Deze is voorzien
van authentieke hoeves, sfeervolle zalen en sport- en recreatiezalen. De Hoof
bestaat uit verschillende accommodaties. Voor het jeugdkamp van vv Hellas
is gekozen voor de Vaarsche Hoef. Dit is een grote boerderij met ruimte voor
98 personen. Deze sfeervolle hoeve heeft een eetzaal/recreatiezaal en een
gezellige bar met zithoek.

Normaliter zijn er ongeveer 65 kinderen die deelnemen aan het jeugdkamp
van vv Hellas. Er is dit jaar plaats voor 75 kinderen! Alle kinderen worden
verdeeld in groepen. Meestal zijn dit 8 groepen waarbij in iedere groep
een A-speler / B-speler / C-speler / D speler / E speler / F speler / Mini
F-speler zit. Dit zorgt voor een goede saamhorigheid. De 8 jeugdleid(st)ers
begeleiden samen met de A-spelers deze groepen.
Wanneer vindt het jeugdkamp plaats?
Het jeugdkamp 2014 wordt gehouden van vrijdagmiddag 22 augustus t/m
zondagavond 24 augustus. Dit is het laatste weekend van de schoolvakantie.
Wat zijn de kosten?
Om deel te nemen aan het jeugdkamp betaald men voor 1 kind uit een gezin
VV HELLAS

19

SEIZOEN 2013-2014

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

VV HELLAS
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€75,-, het 2e kind €70,- en het 3e kind €65,-. Het is mogelijk om dit bedrag in
6 termijnen te betalen.
Waar kan ik meer informatie vinden over de locatie van
het jeugdkamp van vv Hellas?
Op www.dehoof.nl
Hoe kun je je aanmelden?
In februari 2014 krijgt ieder jeugdlid van vv Hellas een brief waarin zich
de mogelijkheid bevindt om zich in te schrijven voor het jeugdkamp.
Inschrijven is mogelijk via de mail of het briefje kan worden afgegeven
bij de organisatoren van het vv Hellas jeugdkamp. Naam en adres van de
organisators staan vermeld in de brief.
Een jeugdkamp organiseren doe je niet alleen. Daarvoor heeft de organisatie
van vv Hellas 16 vrijwilligers rondlopen die maanden lang bezig zijn om dit
kamp tot een succes te maken.
De 8 organisators van het jeugdkamp van vv Hellas zijn:

Paul Budé
Jean Hamers
Gilbert Bindels
Peter Alzer
Sonja Alzer
Frans Sogelee
Richard Vandebergh
Jolanda Janssen

Foto uit de oude doos. Gezellige boel. Zorg dat je erbij bent!!

Wij hopen dat je enthousiast bent geraakt om deel
te nemen aan het jeugdkamp van vv Hellas!

VV HELLAS
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De vrouw achter … Theo van Oppen
Ria van Oppen
Wie is Ria van Oppen?
Ria van Oppen – Schaeks is een Klimmens meisje.
Ze woonde in de Pendersstraat en is 29 jaar
getrouwd met Theo. Ze hebben een zoon Bjorn.
Wat zijn de functies van Theo binnen vv Hellas?
Te veel om op te noemen.
Wat vind jij van voetbal?
Als je al 29 jaar getrouwd bent met een voetbalfanaat dan vind je
het spelletje leuk omdat je elke zondag de dag doorbrengt op een
voetbalveld, anders zit je ook maar altijd thuis.
Ben je zelf ook actief binnen vv Hellas?
Ja, als bestuurslid van de supportersvereniging ‘D’r supporter’ en
als vrijwilliger in de kantine.
Hoe beleef je de passie van Theo m.b.t. voetbal / vv Hellas?
Leuk, zeker de derde speelhelft na elke wedstrijd in de kantine.
Hoe ziet een zondag er bij jullie uit voor een wedstrijd?
Spannend, met de vraag of ze winnen of verliezen.
Hoe is de sfeer thuis als vv Hellas verloren heeft?
De sfeer is altijd goed, zeer zeker als vv Hellas 4 wint en de veteranen.
Wat zijn jouw hobby’s?
Een goede film op televisie kijken en ik ben lid van ‘t gemengd
zangkoor van Ransdaal.
Theo steekt veel tijd in de vereniging, heb je daar wel eens de
balen van?
Ja, zeer zeker als er vele vergaderingen in een week zijn.
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

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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Kijkt Theo ook veel voetbal op de televisie?
Dat valt reuze mee.
Als je naar een wedstrijd gaat kijken van vv Hellas, erger je je dan
wel eens ergens aan?
Aan mensen die altijd commentaar hebben en denken dat zij alles
beter kunnen.
Hoe hebben jullie tot nu toe de fusie beleefd tussen SCKR en
Klimmania Tc?
Goed, we zijn een grote familie geworden.
Bij vv Hellas mag iedereen meedenken, zie jij zelf dingen die je
veranderd zou willen zien?
Meer vrijwilligers die vv Hellas willen meehelpen en ik hoop in
de toekomst op een nieuw sportcomplex, de thuisbasis van de vv
Hellas.
Waar mogen ze jou voor wakker maken?
Voor een lekker ontbijt dat ik niet zelf hoef klaar te maken en daarna
voor een goede voetbalwedstrijd.
Wil je de lezers van dit clubblad nog iets toewensen?
Een goede gezondheid en dat eenieder vv Hellas blijft ondersteunen
ook als het eens moeilijker wordt.
Wij willen Ria bedanken voor haar plezierige medewerking en we
hopen natuurlijk dat zij nog heel lang supporter blijft van vv Hellas!
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Een kijkje in het leven
van een prins

W

Rick Winthagen

e genieten met zijn allen van de voorpret die een prinsenproclamatie met zich
meebrengt. Als de Prins dan eindelijk wordt uitgeroepen, zie je hem overal.
Bij elk evenement is hij erbij en zien we hem aan de kop van de polonaise mee
dansen en onvermoeibaar doorgaan. We weten hoe dat voor ons is, deze periode.
Maar hoe is dat nou voor de Prins zelf?Van ‘de big-question’ tot de geheimhouding,
van voorbereidingen en overvolle planningen: Rick Winthagen oftewel Prins Rick I,
vertelt met trots over zijn ervaringen, als prins van karnevalsvereniging de Molmuus.
Wie ben jij?
Rick Winthagen. Ik woon in het Jaagveld en werk als ijkopnemer bij Peterson
in Maastricht, voor het Grensmaas consortium. Ik speel slagwerk bij de
Koninklijke Harmonie de Berggalm, voetbal bij Hellas4, dart bij DC de
Trepkes in Hulsberg en ben actief bij carnavalsgroep CV de Loetsjers.
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Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag om prins carnaval te worden?
Ik heb ja gezegd omdat ik het ten eerste een eer vind dat ik gevraagd ben
geworden en het is een unieke gebeurtenis om dit mee te mogen maken.
Hoe was het voor jou om het geheim te houden dat je prins van de
Molmuus zou worden? Het geheim houden is niet altijd even gemakkelijk
maar ging mij op zich wel goed af. Stiekem toch wel leuk om mee te maken,
dat je iets weet wat niemand weet.
Hoe voelde het voor jou op het moment dat je werd uitgeroepen als
prins carnaval? Op het moment dat ik werd uitgeroepen voelde dat echt
waanzinnig! Dat is een moment wat je niet meer zal vergeten!
Door wie wordt je bijgestaan als prins carnaval? Door vrienden en
familie, maar denk zeker ook iedereen in Klimmen!
Wat betekent carnaval voor
jou?
Carnaval is in een woord
fantastisch! In de aanloop
altijd een wagen bouwen
met cv de Loetsjers. Vanaf
de openingszitting tot het
hieringbiete, super hoe dat
leeft in Limburg!
Wat wordt er volgens jou van
prins carnaval verwacht?Als
Prins ga je natuurlijk voorop in
alles wat maar met carnaval te
maken heeft.
Wat wens je de
carnavalsvierders in Klimmen
toe? Ik wens iedereen een
fantastische carnaval!
Welke carnavalsactiviteit is
voor jou het hoogtepunt? De
optocht!
Hoeveel uur verwacht je te
slapen tijdens carnaval en heb
je dagen gereserveerd om te
herstellen? Dat zien we wel,
met of zonder slaap zal het een
feest worden! Ik ga een paar
daagjes naar Oostenrijk na de carnaval om te skiën.
Wat zou je tegen de carnavalsvierders in Klimmen willen zeggen?
Dat iedereen een super carnaval heeft en dat we ons heel vaak mogen zien
die dagen!

Rick... wij wensen je veel plezier!!
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