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Even voorstellen
vv Hellas 4

Bij vv Hellas is paars de kleur die centraal staat en in dit clubblad
willen wij het 4e elftal van vv Hellas uitlichten, een team waarbij
plezier voorop staat.
		
Het 4e elftal van vv Hellas komt uit in de reserve 6e klasse 06 en valt
derhalve onder categorie B.
Er wordt getraind op donderdag van 19:30-21:00 uur op sportcomplex
Klimmen.
Deze trainingen vinden plaats onder leiding van Giel Braun.
Wedstrijden van dit elftal vinden plaats op zondag om 12:00u, in het
voorjaar op sportcomplex Klimmen.
De wedstrijdzaken worden geregeld door No Henstra.
Dit team handhaaft zich in de middenmoot en er wordt ook vooral
veel plezier beleefd tijdens de 3e helft.
De redactie was op zoek naar een teamfoto van ons vierde elftal, maar
kwam deze niet tegen op het internet. Maar wat ze wel tegenkwamen
was de site van het vierde (jammer genoeg ook geen foto) en daar
vonden we een topscoorders lijst...altijd leuk om deze hier te plaatsen!
1. Paul Clement - 5 doelpunten + 5 Assists
2. Casper Volverick - 6 doelpunten + 1 assist
3. Jordy Lowis - 2 doelpunten
4. Ayan Coumans - 1 doelpunt
5. Stephan Habets & Tom Erven - 1 assist
Zoals jullie kunnen zien telt een assist bij het vierde evenveel mee
als een doelpunt!

vv Hellas 4, succes de komende wedstrijden, zet hem op!
VV HELLAS
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DE SUPPORT
Mario Henstra

Wie is Mario Henstra?
Mario is de zoon van voetbaltrainer Jan Henstra. Hij is 34 jaar oud en
medewerker bij de W.O.Z.L (werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg). Hij was supporter van Klimmania en nu van vv Hellas!
Sinds wanneer ben je supporter van Klimmania Tc, nu vv Hellas?
Ik ben al meer dan 20 jaar supporter van Klimmania.
Welk(e) team(s) supporter je?
Vv Hellas 1 en vv Hellas 2. Het damesteam heb ik niet zoveel meer
gesupporterd want 10u vind ik erg vroeg.
Waarom juist vv Hellas 1 en vv Hellas 2?
Omdat ze kwalitatief de beste teams zijn en het beste voetbal spelen.
Toen je voor het eerst hoorde van een mogelijke fusie tussen SCKR en
Klimmania Tc, wat was jouw eerste reactie?
Dat ze minstens 10 jaar te laat zijn gekomen hiermee, maar goed dat er nu
een fusie is!
Hoe denk je nu over de fusie?
Positief.
Wat is je mooiste voetbalmoment als supporter zijnde?
Dat was toen het eerste elftal promoveerde naar de 4e klasse o.l.v. Hub
America. Tijdens de winterstop had het elftal 10 punten uit 11 wedstrijden.
Het zag er dus hopeloos uit. De laatste 7 wedstrijden werden toen
gewonnen waardoor het 1e elftal de periodetitel won en via de nacompetitie
promoveerde.
Heb je een favoriete speler/speelster of een favoriet team bij vv Hellas?
Reno Baggen is een goede voetballer en ik supporter het vlaggenschip van
de club: het 1e elftal.
VV HELLAS

5

SEIZOEN 2013-2014

Walem 43
Schin op Geul
T. 043 - 459 16 38
www.dekachelsmid.nl
VV HELLAS
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Hoe vaak ga je naar uitwedstrijden van vv Hellas?
Bijna altijd.
Op welke manier heeft vv Hellas invloed op je privéleven?
Ik laat er veel dingen voor staan.
Blijf je vv Hellas ook supporteren in mindere tijden?
Jazeker anders ben je geen goede supporter.
Wat vind je van de paarse tenues van vv Hellas?
Heel apart, uitstekende keuze.
Heb je ook een favoriete club in de eredivisie en ben je daar ook een
trouwe supporter van?
Roda J.C, daar ben ik geen trouwe
supporter meer van omdat het niet
zo goed te combineren is met de
wedstrijden van vv Hellas 1 en vv
Hellas 2.
Dilemma: a.s. zondag staat een
belangrijke wedstrijd voor vv
Hellas op de agenda. Echter je
ouders hebben als verrassing een
leuk uitstapje voor jou in petto.
Hoe lossen jullie dit op?
Ik doe er toch alles aan om naar
vv Hellas te gaan. Het heeft in
het verleden wel eens voor lastige
situaties gezorgd maar het lost zich
ook wel weer op.
Is er nog iets wat je alle vv Hellas supporters zouden willen meegeven?
Ik hoop dat alle supporters vv Hellas in goede en slechte tijden blijven
supporteren.
Wij willen Mario Henstra bedanken voor zijn plezierige medewerking en
we hopen natuurlijk dat hij nog heel lang supporter blijft van vv Hellas!
de Redactie
VV HELLAS

7

SEIZOEN 2013-2014

VV HELLAS

8

SEIZOEN 2013-2014

Uitslagen Senioren
HELLAS 1

23-03 Hellas-Vijlen		
2-0
Christiaan Hochstenbach & Reno Baggen
16-03 Hellas- Sportclub ’25
5-0
Christiaan Hochstenbach 2x, Michel Rongen &
Rob Dormans 2x
09-03 Hellas- Walram		
3-1
Rob Dormans & Jeroen Oostindie & Christiaan Hochstenbach
09-02 Zwart- wit ’19- Hellas
2-1
Rob Dormans

HELLAS 2

23-03

Hellas-RKHBS		

SPELER VAN DE WEEK

7-3

Maiko v Geffen 3x ,Roger Habets 2x ,Marthyn Packbier
& Edo Pluijmen
16-03 Hellas – Groene Ster
6-0
Niek Horsmans 3x, Servie Pluijmen, Kay Crombach &
RANSDAAL- Zondag 9 maart was
Yannick Hundscheid
Moreno Simons speler van de week.
11-03 Struchter boys- Hellas
3-1
Niek Horsmans 2x & Roger Habets
23-02 Abdisschenbosch- Hellas 3-1
Roger Habets
09-02 Laura/Hopel- Hellas
1-6
Roger Habets 2x, Ritchie Crutzen 2x, Roel Snellings &
Niek Horsmans
			

HELLAS 3

23-03 Hellas-Simpelveld
2-2
Eric L’ortye & Bart Aretz
16-03 Voerendaal- Hellas
0-5
Ruben Knippenbergh 3x & Eric L’ortye 2x
09-03 WDZ- Hellas 		
8-0
RANSDAAL- Zondag 16 maart was
02-02 Laura/ Hopel- Hellas
3-5
Eva Steinbusch speler van de week,
Eric L’ortye2x & Ruben Knippenberhg 2x & Sam Prevoo zelf voetbald zij op de F1.
VV HELLAS
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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.

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

info@wschaepkens.nl

VV HELLAS
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Bel nu de hypotheeklijn van
Schaepkens...

045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!
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Uitslagen Senioren
HELLAS 4

SPELER VAN DE WEEK

		
23-03 Sporting Heerlen-Hellas 5-2
Casper Volckerick & Paul Clement
16-03 Hellas – SVN/Vossenberg 0-3
09-03 Hellas- Amstenrade
0-5
09-02 Groene ster – Hellas
2-4
Casper Volckerick 2x, Paul Clement & Maikel v. Krechten
02-02 Hellas – Kerkrade West 1-7
Paul Clement

HELLAS 5

23-03 Zwart wit-Hellas		
Ralph Henstra 2x & Harald Sangers
16-03 Hellas- Vijlen		
Ralph Snijckers & Harald Sangers
09-02 WDZ- Hellas 		
Ivo Hochstenbach & Chris Grew

1-3
2-2
2-2

RANSDAAL-ZONDAG 23 maart was
Zoë Rose speler van de week.

VR1

Afgelopen zondag was ik speelster van
de week. Ik vond het best eng. Ik wist niet
goed wat ik moest doen en ik dacht dat ik
niemand kende van het 1e elftal, maar Sep
Heugen kende ik wel.Michel janssen, mijn
trainer van de F2 stond op ons te wachten
samen met Tifanny.

23-03 Hellas-RKHBS 		
2-0
Laura Gorissen & Tara Bevk
16-03 RKVVL/Polaris- Hellas
5-2
Monique Dormans & Tara Bevk
09-03 RKHBS- Hellas 		
2-1
Tara Bevk
09-02 Hellas- Kerkrade west
5-6
Tara Bevk, Myou Coumans, Manon Canisius
& Monique Dormans 2x

VETERANEN

22-03 Heidebloem- Hellas
15-03 Heidebloem- Hellas
Funs Deguelle
08-03 Hellas- Ceasar		
Raf Crombag
22-02 Hellas- Amstenrade
VV HELLAS

Hij legde mij uit wat de bedoeling was.
Ik mocht de aftrap doen bij de wedstrijd
VVHellas-Vijlen en naar het doel rennen
om als 1e te scoren. Begreep ik dat wel
goed!!!! Dat vond ik spannend. Ik was zo
nerveus dat ik ook nog naast schoot! In
het kleedlokaal draaide de jongens harde
housemuziek en dat vond ik ruig. Ik deed
mee met de warming up en ik was al moe
voordat de wedstrijd moest beginnen. Wat
een conditie hebben die!!!

0-6
5-1
1-3
3-1
11

Bedankt

Zoë!
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Een elftal vragen aan…
Zinedin Abdisi, Sjoerd Canisius, Bryan Christiaans,
Martijn Delsing, Roel Dubois, Rune Faessen, Thomas
Keulen, Stan Otten, Eric Schroeder, Menno Wijntjens

Samenspelen, samen lol maken. VV Hellas C1, een echt team dat met plezier voetbalt!

1

Op welke positie speel je?

Zinedin: Ik speel linksachter.
Sjoerd: Meestal linkshalf.
Bryan: Rechtsachter.
Martijn: Links voorin.
Roel: Rechtsvoor.
Rune: Aanvallend middenveld.
Thomas: Laatste man of keeper.
Stan: Linksbuiten.
Eric: Voorstopper.
Menno: Recht midden.

Hoe bereid jij je voor op een wedstrijd?

2

Zinedin: Eigenlijk niet. Ik doe gewoon altijd mijn best.
Sjoerd: Ik bereid me voor door voor elke wedstrijd met mijn zus een
potje te knokken.
Bryan: Door mij te concentreren op de wedstrijd.
Martijn: Warm lopen voor de wedstrijd.
Roel: Warming-up en een goed ontbijt.
Rune: Eten, tas inpakken en gaan voetballen.
Thomas: Ik doe niks speciaals voor een wedstrijd.
Stan: Goed eten van te voren. Eric: Trainen.
Menno: Ik denk gewoon lekker voetballen.

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

3

Zinedin: Ik vind dat ze allemaal even goed zijn/waren.
Sjoerd: Ik vind dat iedere trainer even goed voor mij is.
Bryan: Remy Geurts.
Martijn: Laurens.
Roel: Laurens Faessen.
Rune: Remy Geurts. De redactie heeft vernomen dat er een ander antwoord op
z’n tong lag maar… dit werd weer ingeslikt… dat kon hij niet maken. Ook iets met
Faessen… .
Thomas: Laurens.
Stan: Remy Geurts en Laurens Faessen.Eric: Laurens.Menno: Laurens.
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
- postbus
36 6300
Valkenburg- TT043
043601
60140401010
Ruijters
Heuvelland
- Nieuweweg
24bAA
- Valkenburg

RUIJTERS

HEUVELLAND

INFO@RUIJTERS.NL
WELKOM@RUIJTERS.NL
- WWW.RUIJTERS.NL
- WWW.RUIJTERS.NL
VV HELLAS
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Denk je dat jullie team bij de top 5 gaat eindigen?

4

Zinedin: Ik zou het graag willen, maar ik denk eerder van niet. Dat komt omdat
sommige mensen niet hun best doen, niet serieus doen en gewoon niet goed zijn
in voetbal.
Sjoerd: Ja dat denk ik wel!
Bryan: Nee, maar ik had wel de hoop!
Martijn: Ja.
Roel: Nee.
Rune: Nee, top 5 van onder.
Thomas: Nee, helaas zijn we ergens onderaan
geëindigd.
Stan: Nee dat halen we niet.
Eric: Ligt eraan.
Menno: Nee.

Wat vind je van gekleurde voetbalschoenen?

56

Zinedin: Ik vind het best oké. Ik ben er niet zo’n grote fan van. Sjoerd: Ik vind de
gekleurde voetbalschoenen wel tof maar mijn vader vindt het schoenen voor
mietjes. Bryan: Ik vind zo’n schoenen mooi en je valt op. Martijn: Mooi. Roel: Leuk.
Rune: Sjiek. Thomas: Ik vind het niks hebben maar tot mijn spijt heb ik wel
gekleurde voetbalschoenen. Stan: Ik vind gekleurde voetbalschoenen sjiek,
maar zelf heb ik de zwarte Adidas. Eric: Prachtig. Menno: Maakt mij niets uit.

Wat hoop je op voetbalgebied te bereiken?

Zinedin: Eigenlijk niks. Ik vind het gewoon leuk om te doen.
Sjoerd: Ik hoop een betere voetballer te worden.
Bryan: Dat ik vooruit ga en meer ga leren.
Martijn: Dat het goed gaat.
Roel: Plezier hebben met vrienden.
Rune: Het 1e elftal van vv Hellas.
Thomas: Het 1e van vv Hellas.
Stan: Om op vv Hellas 1 te komen.
Eric: Niks eigenlijk.
Menno: Het 1e te halen.

Ga je ook naar andere teams van vv Hellas kijken?

7

Zinedin: Als ik toevallig dichtbij bij het voetbalveld ben wel. Maar meestal heb ik
daar geen tijd voor, in verband met school. Sjoerd: Ja ik ga soms ook naar andere
teams kijken. Bryan: Nee. Martijn: Ja. Roel: Nee. Rune: Ja, het 1e.
VV HELLAS
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8

Thomas: Ik probeer een paar wedstrijden mee te pikken in het weekend. Stan: Ja
naar vv Hellas 1. Eric: Ja af en toe.Menno: Ja.

Hoe vind je het om in dit team te spelen?

Zinedin: Gezellig en best leuk. Het zou helemaal fijn zijn als we vaker zouden
winnen.Sjoerd: Ik vind het leuk om op de C1 te spelen. Bryan: Ik vind het
gezellig om in dit team te spelen.Martijn: Leuk. Roel: Leuk. Rune: Leuk.
Thomas: Het is een leuk team met veel inzet. Stan: Het is een leuk team,
alleen met net iets te weinig voetballende kwaliteit. Eric: Leuk. Menno: Leuk.

9

Wat vind je van de paarse vv Hellas tenues?

Zinedin: Ik vind dat er wat meer details konden
worden toegevoegd bij de tenues, bijvoorbeeld strepen. De kleur vind ik redelijk.
Sjoerd: Ik vind de Hellas tenues wel leuk. Bryan: Staat mooi en het zit goed!
Martijn: Mooi. Roel: Is eens iets anders. Rune: Mooi. Thomas: Ik vind het een
mooie kleur paars. Ik vind het wel wat hebben. Stan: Ik vind ze mooier dan ik had
verwacht. Eric: Ik vind het wel apart. Menno: Mooi.

10

Zijn er veel ouders die bij de wedstrijden komen aanmoedigen?

Zinedin: Ik vind het wel meevallen.
Sjoerd: Ja, meestal wel.
Bryan: Ja, er zijn zeker altijd mensen bij om ons te steunen.
Martijn: Ja.
Roel: Soms.
Rune: Soms wel, soms niet.
Thomas: Ligt verschillend aan de wedstrijden. Als het regent meestal iets minder
dan als het niet regent.
Stan: Ja er komen genoeg ouders.
Eric: Ja.
Menno: Valt mee.

11

Wat wil je tegen je teamgenoten zeggen?

Zinedin: Dat ze met plezier moeten voetballen en goed hun best moeten doen
om beter te worden.
Sjoerd: Ik vind het een leuk team!
Bryan: Ik hoop dat we nog eens kampioen worden met z’n allen!
Martijn: Dat ze het allemaal goed doen.
Roel: Ik wens ze de rest van de voetbaljaren veel plezier.
Rune: Hoi!
Thomas: Als we komend seizoen zo voetballen heb ik er vertrouwen in dat we bij
de top 5 eindigen!
Stan: Geniet van het spel.
Eric: Dat we een raar seizoen hebben gehad. We zijn tijdens de competitie naar
de 2e klasse gegaan.
Menno: Bedankt voor het leuke seizoen.
VV HELLAS
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Afvaardiging VV Hellas bezoekt Skybox Profcore

Zaterdag 15 februari bracht een delegatie van VV Hellas een bezoek aan
de skybox tijdens de wedstrijd Roda JC - ADO Den Haag. Na uitleg over
het bedrijf Profcore, werd er onder het genot van een hapje en een drankje
de wedstrijd gekeken! We bedanken de hoofdsponsor Giel Braun voor deze
uitnodiging!

VV HELLAS
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VV Hellas D team wint Zuid 2 zaalvoetbal beker

Zaterdag 22 februari heeft ons D1 team de zaalvoetbalbeker van district Zuid
2 gewonnen. Nadat het team de regio-finale had gewonnen werden vandaag
de finale wedstrijden in ons district Zuid 2 gespeeld.
In de sporthal Fitland in Sittard streden de teams van VV hellas, Born, S.V.H.
’38, Sportclub Irene, VV Stormvogels en VV Schijndel om de district beker
Zuid 2 in de zaalcompetitie.
Het waren spannende wedstrijden met minimale verschillen. Ons D1 team
kwam in de finale uit tegen S.V.H. ’38 uit Herkenbosch, die deze dag nog
geen wedstrijd verloren hadden. En Hellas D1 had het zwaar...na 3 op elkaar
volgende wedstrijden waren ze kapot!! MAAR ER VOOR GAAN...DAT
DEDEN ZE...ALLE LAATSTE KRACHTEN WERDEN INGEZET!! Na
een 0-1 achterstand kwamen de meisjes en jongens terug tot 2-1. Met veel
strijd en subliem keeperswerk werd met deze uitslag het eindsignaal gehaald.

Boys & girls jullie hebben een knappe prestatie geleverd!
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

VV HELLAS
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RONDJE

VV HELLAS
Amateurvoetbal is niet meer wat het was, er worden teveel
spelers betaald in het amateurvoetbal, dit maakt het
amateurvoetbal kapot, ben je mee eens of niet en waarom
wel/niet?
Afgelopen weken heeft de redactie een aantal personen binnen de
vereniging gevraagd hun mening over bovenstaande stelling te geven.
Hieronder de reacties.
Ik denk niet dat betalen het amateurvoetbal kapot maakt, maar uiteindelijk
wel de clubs die besluiten eraan mee te doen. Vaak zie je dat als clubs spelers
gaan lokken met een zak centen, de eigen jeugd een beetje verwaarloosd
wordt. Er wordt dan een aantal jaren op hoog niveau gespeeld bij deze club,
totdat het even iets minder gaat en het geld op is. Op dat moment gaan de
spelers weer weg om ergens anders een nieuwe zak geld te vangen. Wat
overblijft is een club die weer degradeert naar het niveau waar ze vandaan
komen omdat de eigen jeugd het hoge niveau niet aankan (of al vertrokken is).
Deze clubs gaan inderdaad kapot, maar dit geldt niet voor het amateurvoetbal
in het algemeen. Er blijven altijd genoeg clubs die vooral met eigen jongens
spelen en waar niet betaald wordt. Waarom zou je ook per speler betaald
moeten krijgen… op zondagmiddag met vrienden een balletje trappen onder
toeziend oog van al die trouwe aanhangers van VV Hellas is meer dan genoeg!
- Jur Faessen VV HELLAS
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Ik ben het hier mee eens. Er zijn tegenwoordig teveel amateurclubs die
spelers kopen en geld geven. Hierdoor is het voor de spelers die al hun hele
jeugd bij een club spelen veel moeilijker om op het 1e te komen. Ze gaan dan
stoppen of misschien naar een andere club. Dat vind ik zonde, gelukkig krijgt
bij VV Hellas de jeugd wel een kans .
- Maiko van Geffen Ik ben het niet met de stelling eens. Betalingen c.q. vergoedingen in het
amateurvoetbal zijn er al zolang ik mij kan herinneren, alleen de bedragen
veranderen. Bovendien is het een manier van selecteren, waardoor de betere
spelers toch op een hoger niveau kunnen acteren. Echter moet je als speler
niet vergeten dat het een hobby is/blijft en geen verplichting wordt.
- Hub Pluijmen Hier ben ik het niet helemaal mee eens. Naar mijn mening maakt dit een
club met verkeerde ambities/beleid kapot, niet het amateurvoetbal. Als je bij
een gezonde club op een hoger niveau speelt, 2e klasse en hoger, dan moet
je ook meer dingen laten om de sport uit te oefenen. Dat je dan een gepaste
vergoeding krijgt, lijkt mij logisch. Verder heb ik het gevoel dat er niet meer
de bedragen worden betaald die een aantal jaren geleden gebruikelijk waren.
- Rob Winthagen ening

oor jullie m

Bedankt v

Het clubblad van VV Hellas is ook op de site te bekijken. www.vv-hellas.nl
Heeft u tips, vragen, foto’s of wat dan ook. Mail de redactie: Manja, Miriam en Kelly.clubblad@vv-hellas.nl
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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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Uitslagen Junioren
Hellas A1
21-12 Hellas – RKVVL /SCM
14-12 Jekerdal – Hellas

3-6

Hellas B1
08-03 Hellas- UOW		
14-12 Hellas – Jekerdal
30-11 V’daal/RKSVB- Hellas

3-4
1-6
5-1

Hellas MB1
22-03 Hellas - UOW		
15-03 Scharn/Heer- Hellas
13-03 Hellas – Groene Ster
07-12 Hellas – EHC		
30-11 RKHSV- Hellas		

2-4
1-2
3-0
0-2
6-0

Hellas C1
22-03 Hellas- Schimmert
15-03 Jekerdal- Hellas		
22-02 Hellas- Bunde		
21-12 RKASV- Hellas 		
14-12 Leondas – Hellas
07-12 Walram- Hellas 		
30-11 Hellas – V’daal/RKSVB
28-11 RKHSV-Hellas 		

5-1
1-3
2-1
4-1
5-1
0-2
0-1
2-0

Hellas D1
22-03 Hellas – Simpelveld
05-12 Hellas – SCM		
30-11 Hellas – Bekkerveld

4-1
4-1
6-2

Hellas D2
22-03 Hellas- OVCS		
22-02 Hellas- Bekkerveld

2-2
1-1

Hellas E1
22-03 Hellas- Daalhof		

1-3

VV HELLAS

15-03
22-02
12-12
09-12

Gulpen- Hellas		
3-3
Hellas- Sporclub Jekerd. 2-3
Hellas – RKVVM/Sibbe 6-6
RKVVL/Polaris- Hellas 5-10

Hellas E2
22-03 Hellas- Geulsche Boys 3-7
15-03 Meerssen- Hellas
6-0
22-02 Hellas- RKASV		
3-4
Hellas E3
30-11 LVC/Vijlen - Hellas

4-2

Hellas F1
22-03 Hellas- Hulsberg
15-03 Berg/ Vilt- Hellas
08-02 Adveo- Hellas 		
07-12 Hellas – Heeg		
30-11 Wijnandia – Hellas

4-3
2-10
0-8
8-1
0-9

Hellas F2
22-03 Hellas- Daalhof		
15-03 Bunde – Hellas 		
22-02 Hellas- RKVVL Polaris
30-11 RKVVL/Polaris – Hellas

3-1
1-6
9-0
7-2

Hellas F3
22-03 Hellas – Rood-Groen/LVC5-9
15-03 RKASV- Hellas 		
3-1
22-02 Hellas- Rkvvl Polaris
2-7
Hellas MP
22-03 Hellas – Schimmer
10-9
15-03 BSV/Limburgia- Hellas
08-03 Hellas- V’daal/RKSVB 4-5
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Prikbord

Winnaar kaartavonden:
Paul Rybakowski -Jan Rybakowski
Proficiat heren!!
De Jaarlijkse Stratenmarkt die
in Ransdaal wordt gehouden is
op 27 april 2014.
Leden die nog bruikbare spullen
hebben voor deze markt en die
wij als vv Hellas daar kunnen
verkopen, kunnen zich melden bij
Ben Leunissen: b-leunissen@
versatel.nl.
Als vv Hellas hebben wij daar 6
marktkramen met tweedehands
spullen. Er is de mogelijkheid
om deze spullen op te slaan op de
accommodatie in Ransdaal.

5 mei: nationale
straatvoetbaldag

Drossaard de Limpensplein
- Klimmen
VV Hellas zoekt nog
vrijwilligers die
gedurende de dag kunnen
helpen met opbouw en
ondersteuning van de
activiteiten.Meld je aan
bij Jeroen van Kruchten
jvkruchten@me.com

Op 24 mei 2014 vindt het
jaarlijkse Mini Veldtoernooi in
Klimmen plaats.

De dag na het miniveldtoernooi,
25 mei 2014, is er
seizoenafsluiting 2013-2014 in
Klimmen Het programma ziet er
als volgt uit:
-Mini-toernooi voor de jeugd.
-Afscheidswedstrijd A-jeugd.
-500e wedstrijd:
huldigingswedstrijd voor alle
seniorenleden die hun 20 jarig
Actief lidmaatschap vieren
-huldiging jubilarissen

Het bestuur van vv Hellas heeft
bekend gemaakt dat Guido
Leunissen is aangesteld als
trainer van vv Hellas 1 voor het
seizoen 2014-2015. Guido is 34
jaar en momenteel trainer bij SV
Meerssen 2. Guido is ondanks
zijn leeftijd een ervaren
trainer. Hij is tevens scout bij
Roda JC Kerkrade en van beroep
is Guido fysiotherapeut.
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