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PAARS

Paars? Ik ga toch geen paars dragen. Hellas? Wat hebben wij met Griekenland?
Fuseren? Is dat wel nodig? Waar gaan we dan voetballen, in Klimmen of in
Ransdaal?
Ik citeer een paar van de vragen die wij als bestuursleden de afgelopen periode
hebben gekregen. Een groot aantal vragen hebben we door de tijd beantwoord. De
jeugd heeft het seizoen voor de fusie het goede voorbeeld gegeven. 15 juni 2013
werden er bij de notaris handtekeningen gezet; een eerste mijlpaal als gevolg van
het overleg tussen de bestuurders van SCKR en KlimmaniaTC dat op vrijdag de
13e april 2012 plaats vond.
Inmiddels bestaan we, en dat is niemand ontgaan; zelfs de pers niet. Klimmen en
Ransdaal kleurden paars. Er werden vrienden gemaakt bij jong en oud. Iedereen
was trots om in het paars “de wei op” te kunnen. Zelfs op straat kom je onze leden
en supporters in het paars tegen. En “ja”, de fusie was nodig. Zowel op sportief
gebied als ook financieel heeft onze club een impuls gekregen. Zo kunnen we
blijven voetballen, en daar draait het nou net om.
We hebben een mooie club met leden, bestuurders, vrijwilligers, supporters en
sponsoren waar we met zijn allen trots op mogen zijn. We sluiten ons eerste
seizoen af met een aantal teams die kampioen zijn geworden. De F2 en D1 bij de
jeugdafdeling en ook ons “vlaggenschip”, ons eerste elftal. Terwijl ik dit artikel
schrijf kan zelfs de C1,F1 en de F2 nog tot de kampioenen toetreden en kan ons 2e
elftal nog promoveren in de nacompetitie. Proficiat met deze prestatie!
Er blijven nog vragen onbeantwoord, dat is waar. Voorlopig spelen we nog
op twee locaties. Dat is voor de organisatie nog veel moeilijker dan voor de
spelers. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de accommodatiemedewerkers en het
kantinepersoneel. Allemaal vrijwilligers die extra belast worden. We zijn dan ook
als bestuur druk in overleg met de wethouder en met derden om te onderzoeken
of een nieuw sportcomplex op een nieuwe plek realiseerbaar is. Pas als uit
gedegen onderzoek zou blijken dat dit echt niet kan, zullen wij ons of in Klimmen
of in Ransdaal gaan vestigen, waar een flinke ingreep dan noodzakelijk is. Ook dat
wordt voorbereid. Het bestuur heeft hierin een uitgesproken mening: het maakt
hen namelijk niets uit. VV-Hellas is een mooie club in Klimmen-Ransdaal. Als de
bal maar rolt, het maakt niet uit waar. Wij houden jullie op de hoogte.
Bedankt aan allen die zich inspannen voor onze club.
Op welke manier dan ook. “Wij zijn Hellas”!
Eric Horsmans
Voorzitter VV-Hellas
VV HELLAS
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HET PAARSE
BIJ VV HELLAS

Net als iedere vereniging, zijn er bij VV Hellas heel veel vrijwilligers. Zonder
die vrijwilligers zou een vereniging niet kunnen bestaan! Deze mensen staan
heel wat uurtjes voor hun club klaar, om enkele te noemen van de Hellas familie: de mensen die ervoor zorgen dat de ballen, velden, materialen er goed
uitzien, die ervoor zorgen dat we gezellig samen kunnen zijn in de kantine,
die ervoor zorgen dat de tenues schoon zijn voor de volgende wedstrijd, die
er voor zorgen dat de wedstrijden gepland worden, die ervoor zorgen dat het
clublad bij de sponsoren terrecht komt. En zo zijn er nog veeeeeeel meer! (ik
vergeet jullie niet, maar dan kreeg ik het boekje vol met al die mensen die
iets voor ons paars clubje betekenen.) Allemaal bedankt, zonder jullie kan het
paarse hart niet kloppen!!
Een van die groep mensen zijn de jeugdleiders; zij staan meerdere dagen in de
week klaar om jullie kinderen in weer en wind te begeleiden bij trainingen en
wedstrijden.
Één keer per jaar komen al die jeugdleiders samen en maken er een gezellige dag
van!! Dit jaar was er een foto-fietstocht richting Valkenburg georganiseerd, daar

werd een potje gebiljard, waarna weer werd vertrokken per fiets richting kantine
om daar nog enkele uurtjes samen te zijn! Ook dit gezellig samen zijn is van belang, dit versterkt de banden zoals ze zeggen en het paarse hart gaat nog sneller
kloppen!!

M

VV HELLAS

5

SEIZOEN 2013-2014

er k

6

e
eg
nl
aa

kw

or

i ns

da

Vo

on

a

ta l
l at
Bourgondië 8
ie
s,
CV
6343 DD Klimmen
Tel 045-4053535 Fax 045-4055870
www.jadan.nl

r
de

u
ho

en

VV HELLAS

n

dv

ter -, el ek tr a-,
gas -, w a
s an i
ta i r
l uw
a
n
e

SEIZOEN 2013-2014

KAMPIOENEN
VV HELLAS 1

MOOIER DAN DE TITEL... IS DE WEG ER NAARTOE
Wiel Bruls werd met ingang van het seizoen 2013-2014 trainer
van VV Hellas 1 en dit team is kampioen geworden in de 4e klasse B!

EEN KNAPPE PRESTATIE!
Wiel, allereerst van harte gefeliciteerd met het behalen
van het kampioenschap met VV Hellas 1.
Dit is toch zeker je mooiste ervaring met betrekking tot je voetbalcarrière hè?
Een kampioenschap of promotie is altijd een hoogtepunt. Met SV Brunssum
speelden we in de laatste speelronde met één punt achterstand tegen koploper
UOW ’02. Erop of eronder. We wonnen. Dat is ultiem. Helaas zijn wij het nu geworden zonder zelf te spelen. Dat maakt de ontlading iets minder groot, maar de
prestatie zeker niet. Vooral als je kijkt dat deze groep elkaar nog moest vinden.
Vorig jaar nog concurrenten, dit seizoen teamgenoten. We hebben daar een hecht
team van gesmeed.
Hoe heb je het afgelopen voetbalseizoen beleefd met betrekking tot de fusieclub VV Hellas?
Een fusieclub moet zeker in het begin altijd zijn weg nog
vinden. Twee clubculturen moeten worden samengevoegd.
Dat is niet gemakkelijk, maar het ziet ernaar uit dat de besturen een stevige basis hebben gelegd, geholpen door de
in het oog springende prestaties van het eerste en tweede
elftal.
VV Hellas 1 was een nieuw team vanwege de fusie, wat was jullie kracht?
De onbekendheid. Niemand kon goed inschatten waar we kwalitatief gezien preVV HELLAS
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cies stonden. Kijk maar naar de prognoses van trainers bij andere clubs. We
waren nooit meer dan een outsider. En die zijn vaak toch het gevaarlijkst, is
ook nu weer gebleken. Zelf wisten we maar al te goed wat we in huis hadden:
een keeper die vier van de vier penalty’s stopt, een solide verdediging, een
gewoonweg super middenveld en voorhoede en een altijd topgemotiveerd gebleven bank. Dat laatste is heel belangrijk.
Vanaf het begin af aan heeft VV Hellas 1 goede prestaties neergezet, hoe voelde
dit voor jou?
We zijn vanaf speelronde 1 koploper geweest en hebben die plek ook nooit
meer uit handen gegeven. Het gaf een voldaan gevoel. Een bevestiging dat ik
de juiste keuzes had gemaakt, toevalligerwijs ook nog met vijf basisspelers uit
Ransdaal, vijf uit Klimmen en één keeper die nieuw kwam.
Wie zag jij eigenlijk als favoriet voor de nummer 1 positie?
Sportclub ’25, Kakertse Boys… Walram of Zwart Wit ’19 misschien? Zeker Sportclub had zich enorm versterkt met ervaren spelers van hoofdklasseniveau. Hun
prestaties vielen me dan ook erg tegen. Dat Kakertse Boys het ons zo lang lastig
heeft gemaakt, verbaasde me niet. Een harde maar zeker niet gemene ploeg
met veel individuele kwaliteit.
Wat was voor jou persoonlijk de mooiste wedstrijd van VV Hellas 1?
Sportclub ’25 uit. Daar hebben we – al was het nog heel vroeg in het seizoen
– een grote stap gezet naar het kampioenschap. Lange tijd zag het ernaar uit
dat we in Bocholtz onze eerste punten gingen verspelen, maar vlak voor tijd
haalden we de overwinning toch nog binnen. Vanaf dat moment wist ik dat we
veerkracht konden tonen, een sterk team waren en het geluk dat een kampioen
soms moet hebben aan onze zijde hadden.
In het interview aan de start van dit voetbalseizoen gaf je aan dat het voetbalseizoen voor jou persoonlijk als trainer geslaagd zou zijn als VV Hellas 1
in de vierde klasse moeiteloos mee zou kunnen draaien. Heb je dit doel al snel
bijgesteld toen moeiteloos meedraaien in de 4e klasse al snel een feit was?
Je moet nooit te hoog inzetten, dan kan het alleen maar tegenvallen. Ik wist
vanaf het begin dat we een kwalitatief zeer sterke selectie hadden. In mijn
achterhoofd hield ik heus wel rekening met een periodetitel of meer. Toch ben
je pas zeker van een kampioenschap als de titel ook daadwerkelijk binnen is.
In de winterstop speelden we een aantal matige wedstrijden en vlak daarna
verloren we plots uit bij Zwart Wit. Dan weet je, met nog een aantal op papier
zware wedstrijden voor de boeg, dat het nog alle kanten op kan. Na de drie
thuisoverwinningen op rij kon het niet meer stuk.
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

www.wschaepkens.nl

10

Bel nu de hypotheeklijn van
Schaepkens...

045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!
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Je gaat VV Hellas verlaten als trainer zijnde, ga je nog verder met je trainerscarrière?
Ik heb nog niet definitief een punt gezet achter mijn trainerscarrière. Hoewel pas
laat bekend werd dat ik weg moest bij Hellas, heeft een aantal verenigingen bij
me aangeklopt.
Ik wil deze spelersgroep heel veel succes wensen in de 3e klasse en het kader om
me heen bedanken voor hun steun. Verder wil ik aangeven dat we met zijn allen
geweldig trots mogen zijn op deze prestatie.

Wiel, hartstikke bedankt voor je tijd en wij wensen je heel veel
succes met het komende seizoen en je keuzes voor de toekomst !

VV HELLAS
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R NDJE VV HELLAS
‘De KNVB zou achteraf beslissingen van de

scheidsrechter moeten kunnen herbeoordelen’.
Afgelopen weken heeft de redactie een aantal personen binnen de vereniging
gevraagd hun mening over bovenstaande stelling te geven.
Hieronder de reacties.

Interessante stelling die je niet zondermeer met ja of nee kunt beoordelen. Indien
je het bekijkt vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid zou je in eerste instantie
geneigd zijn om te zeggen dat “KNVB beslissingen achteraf” een prima optie zou
zijn.
Voor wat betreft het achteraf opleggen van schorsingen van spelers etc. zie
ik weinig bezwaar. Maar wat betreft het achteraf ingrijpen in beslissingen
die het eindresultaat beïnvloeden zijn er wat mij betreft zijn toch enkele
kanttekeningen te plaatsen.
- Ten eerste geef je beide partijen natuurlijk geen kans meer om hun wedstrijd
aan te passen aan een achteraf gewijzigde uitslag omdat de wedstrijd reeds
afgelopen is.
- Omgekeerd zullen er dan wellicht teams zijn die, wetende dat de KNVB foutieve
beslissingen achteraf corrigeert, hierop anticiperen door in een wedstrijd dat partij
A met 2-1 achterstaat, terwijl men twee loepzuiver doelpunten gescoord heeft,
gaan verdedigen wetende dat de KNVB die twee doelpunten waarschijnlijk
toch gaat toekennen. Zo kun je nog diverse scenario’s bedenken waardoor je
gedrochten van wedstrijden krijgt.
- Hoe ga je om met niet toegekende penalty’s?
- Wat dacht je van het publiek dat pas na enkele dagen weet of hun cluppie
gewonnen of net verloren heeft? Ik denk niet dat dit de aantrekkingskracht van
voetbal gaat vergroten.
Kortom het hoort bij het voetbal dat er foutieve (minder goede) beslissingen
genomen worden die discutabel zijn. Ik ben blij dat het eindresultaat bij voetbal
toch grotendeels afhankelijk is van de spelers zelf. Dit in tegendeel tot jurysporten
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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waar dit vaak door enkele mensen bepaald wordt. Laten we het maar op het cliché
houden dat foutieve (mindere goede) beslissingen bij de charme van voetbal
horen.
- Jos Canisius Met deze stelling ben ik het alleen eens als het de uitslag van de wedstrijd
achteraf niet meer beïnvloedt, dat kan namelijk leiden tot competitievervalsing.
Wel als het gaat om het het beoordelen van overtredingen, gedrag en andere
persoonlijke uitingen van spelers en supporters ben ik het hiermee eens.
Ik ben wel voor het invoeren van tijdstraffen voor overtredingen tijdens
wedstrijden. De wedstrijd tijdelijk stil te leggen voor het bestuderen van
televisiebeelden als die voorhanden zijn door de 4e man voor het bekijken of het
wel al dan niet een overtreding, stafschop etc. is.
Het voetbal is de laatste jaren zodanig geëvalueerd dat de scheidsrechter en zijn
assistenten niet alles meer waarnemen. Als het voetbal het tijdsbeeld volgt, zal
het net zoals tennis (Hawk Eye), rugby en ijshockey zich moeten aanpassen met
moderne hulpmiddelen.
- Maurice Packbier -

De KNVB is niet aanwezig bij een wedstrijd dus dit moet naar mijn mening niet
kunnen. Dus geen beslissingen achteraf maken!
- Sander Pauwels -

Graag wil ik (nog iets te hoog gegrepen voor de kinderen en Teun zou zeggen:
“papa jij bent bij ons scheidsrechter dus alles gaat toch goed ??) wel reageren op
de stelling:
Herbeoordelen achteraf is naar mijn mening niet te doen, en brengt alleen maar
meer discussie. Het invoeren van een Hawk eye systeem of iets dergelijks kan
een team de gelegenheid geven direct te reageren, zoals bij vele grote sporten
al wordt gedaan. Een scheidsrechter is ook maar een mens en ondanks dat men
vaak al met 6 officials langs de lijn staat, kan het oog niet zien wat de cameras
tegenwoordig heel vaak en vanuit alle hoeken kunnen laten zien. Belangrijkste
vind ik nog steeds dat “de man in het zwart” gewaardeerd wordt in zijn rol tijdens
de wedstrijd.
NG!
MENI
- Noel Vaessen E
I
L
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De top
kunnen
bereiken

door klein
te beginnen.

Rabobank Centraal Zuid-Limburg sponsort lokale verenigingen.
Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
VV HELLAS
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OUDE SPULLEN
VV HELLAS
Wat gaat er gebeuren met de oude tenues, tassen
en trainingspakken van SCKR en Klimmania TC??
Onze vereniging, heeft in samenwerking met diverse sponsoren, de meeste
oude tenues, tassen en trainingspakken ingezameld. We gaan deze ingezamelde
spullen meegeven aan Nico Bergmans en aan Nico Ruiters. Dit gaan we uiteraard
op toepasselijke wijze doen.
Hier volgen hun verhalen......
STICHTING VRIENDEN VAN MIKUMI:
Onze stichting vrienden van Mikumi ondersteund het ziekenhuis St. Kizito in
Mikumi Tanzania. Mikumi ligt ongeveer 350 km ten westen van Dar es Salaam.
In de afgelopen jaren hebben we er een paviljoen verloskunde gebouwd. Ik, Nico
Ruiters, heb het gebouw ontworpen en de bouw ervan mogen begeleiden.
Afgelopen september is het gebouw in gebruik genomen. Nu zijn we bezig met
de voorbereiding om een school voor verpleegkundigen te bouwen.Doordat
we heel vaak in Mikumi komen leer je ook heel veel mensen kennen. Zo
zie je de jeugd in het dorp voetballen. En wel op blote voeten. Voetbalkleren en
schoenen hebben ze niet...

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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De fa. Rouwette Autobanden heeft in het verleden al eens voetbalkleding en
leren voetballen aan ons meegegeven. Ik kan jullie niet vertellen hoe blij deze
mensen hiermee zijn. U kunt het filmpje over het uitdelen van de “Rouwette
kleding “ en voetbal bekijken. Dit kunt U vinden op Youtube. Zoek in You tube op
“voetbal Rouwette”

Over het werk dat wij in Tanzania doen kunt U lezen op de website: www.Mikumi.nl
Ook staan op You tube filmpjes over ons project in Mikumi. Zoek in You tube op
“Mikumi Hospital”
Het is natuurlijk prachtig dat jullie vereniging Hellas de oude kleren en
voetbalschoenen wil verzamelen voor de mensen in en om Mikumi . In ieder
geval hartelijk dank namens de voetballende kinderen en clubjes in Mikumi.
-Nico RuitersSTICHTING JAMBO HAKUNA MATATA:
Toen Hellas in 2013 de nieuwe paarse kleding kreeg gingen de leiders van de
veteranen Jos Ummels en Roger Collaris op zoek naar een nieuwe bestemming
voor de groene trainingspakken. Ze wisten dat Niek Bergmans met een groep
bouwvakkers in Kenia bezig zijn met renoveren van de Nyeri Primari School.
Dus! De bestemming was gevonden! De trainingspakken werden afgeleverd!

VV HELLAS
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Stichting Jambo Hakuna Matata met als werkterrein Kenia.
Na jaren met familieleden projecten in het West-Afrikaanse land Mali te hebben
gedaan werd in 2009 een nieuwe Stichting Jambo Hakuna Matata http://www.
jambohakunamatata.com/site/index.php opgericht met als werkterrein Kenia.
Om precies te zijn Nyeri Centraal Kenia. Het doel is Financiële, materiële en
immateriële ondersteuning van projecten voor kansarme kinderen op het gebied
van wonen, onderwijs en zorg.
In 2009 werd het 1e weeshuis gebouwd met een groep van 11 Limburgse
bouwvakkers die metselen en timmeren en 10 vrouwen die koken, verven en de
weeskinderen verzorgen. Inmiddels zijn diverse scholen opgeknapt en het 2e
weeshuis voor 40 kinderen wordt gebouwd.
-Nico Bergmans-

We krijgen als vereniging nog steeds vragen binnen van leden en niet-leden of
ze nog trainingspakken, tassen en/of voetbalschoenen (deze laatste is een grote
vraag naar in Afrika) kunnen inleveren. Ja dat kan! Geef ze af in de kantine Ransdaal
of Klimmen of stuur even een mailtje naar sponsorcommissie@vv-hellas.nl
VV HELLAS
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EEN ELFTAL VRAGEN AAN…

Lieke Wouters, Anouk Janssen, Lieve Geurts, Zoë Rose en Moreno Simons

Samenspelen, samen lol maken.
VV Hellas F2, een echt team dat met plezier voetbalt!

1

Op welke positie speel je?
Lieke: Verdediger.
Anouk: Spits.
Lieve: Middenveld.
Zoë: Achterin.
Moreno: Keeper en spits.

2

Hoe bereid jij je voor op een wedstrijd?
Lieke: Ik sta op tijd op en doe meteen mijn vv Hellas
trainingspak aan en doe dan goed eten.
Anouk: Ik stap met het juiste been uit bed en doe goed ontbijten.
Lieve: Ik ben (heel) vroeg wakker en dan duurt het nog zolang
voordat ik kan gaan.
Zoë: Warming-up.
Moreno: Goed eten en uitrusten.

3

Wie is de beste trainer/trainster die je ooit hebt gehad?
Lieke: Sepp!
Anouk: Sepp!
Lieve: Sepp!
Zoë: Sander.
Moreno: Sepp en nu Michel en Sander.

4

Denk je dat jullie team bij de top 5 gaat eindigen?
Lieke: Natuurlijk!
Anouk: Het zou kunnen.
Lieve: Jazeker, waar anders?!
Zoë: Nee.
Moreno: Ja.

Wat hoop je op voetbalgebied te bereiken?
Lieke: Ik vind het gewoon leuk om te voetballen en blijf altijd bij vv Hellas spelen.
Anouk: Ik wil later heel graag profvoetbalster worden.
Lieve: Nederlands kampioen met mij erbij of Barcelona.
Zoë: Beter worden.
Moreno: Weet ik niet… misschien goed keepen.

5

VV HELLAS
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6

Ga je ook naar andere teams van vv Hellas kijken?
Lieke: Ja, bij elftallen van vriendjes en vriendinnetjes en bij het elftal van Sepp.
Anouk: Ja, naar de E1 want daar speelt mijn broer. Bij de veteranen voetbalt papa
en ik ga ook naar het 1e elftal kijken.
Lieve: Ja, naar het 1e elftal. Daar ga ik kijken hoe het moet.
Zoë: Ja.
Moreno: Ja.

7

Hoe vind je het om in dit team te spelen?
Lieke: Super leuk! Leuk team en leuke trainers.
Anouk: Heel leuk.
Lieve: Leuk, gezellig.
Zoë: Leuk.
Moreno: Leuk.

Wat vind je van gekleurde voetbalschoenen?
Lieke: Erg cool (want Sepp heeft ook gekleurde voetbalschoenen)
Anouk: Mooi.
Lieve: Cool want ik heb ze ook.
Zoë: Leuk.
Moreno: Cool!

8

9

Wat vind je van de paarse vv Hellas tenues?
Lieke: De tenues vind ik leuk en mooi.
Anouk: Mooi.
Lieve: Cool.
Zoë: Leuk.
Moreno: Saai.

10

Zijn er veel ouders die bij de wedstrijden komen aanmoedigen?
Lieke: Ja, van alle teamgenootjes.
Anouk: Ja, heel veel en dat is heel leuk.
Lieve: Ja, heel veel.
Zoë: Ja.
Moreno: Ja.

11

Wat wil je tegen je teamgenoten zeggen?
Lieke: Ik hoop dat mijn team nog lang bij elkaar blijft en dat we steeds veel plezier
hebben tijdens de trainingen en wedstrijden.
Anouk: Dat we vooral zo moeten doorgaan en dat we het net zo gezellig moeten
houden zoals het nu is.
Lieve: Oen, oen, oen we worden kampioen hey!
Zoë: Doe goed je best!
VV HELLAS
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Walem 43
Schin op Geul
T. 043 - 459 16 38
www.dekachelsmid.nl
VV HELLAS
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Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

De spelersvrouwen van
VV Hellas 1 moedigen
hun mannen aan!

PERIODE KAMPIOEN

Zelfs de honde
n
moeten eraan
geloven

!!

En wat dacht u van het tweede elftal...Toppertjes...zij behaalden op 19 april
de periodetitel!! Op dit moment strijden ze nog om te promoveren...wij hopen als dit clubblad uit komt dat ze het gehaald hebben!! Succes mannen.
VV HELLAS
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SEIZOEN 2013-2014

Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

5 mei was de Nationale
Straatvoetbaldag. Het is
FysioCare Klimmen gelukt
om dit evenement naar
Klimmen te halen! En wat
voor een evenement.. het
was zeer geslaagd!! Naast
een
straatvoetbaltoernooi
waren er ook performances
van freestylers en optredens van No Escape XXL.

Tja en dan is het
seizoen voorbij!!
Met heel veel leuke momenten, veel
jubilarissen
en
nog
veel
meer.
lees dit in ons
eerste boekje van
seizoen 2014-2015.
voorlopig gaan de
voetbalschoenen
in de kast of...in
de prullenbak!!
VV HELLAS
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Op de straatvoetba
ldag
was ook VVHella
s present !!
Heeft u tips, vragen, foto’s of
wat dan ook. Mail de redaktie;
Manja Laeven, Miriam L’Ortye
& Kelly Crutzen op het mailadres: clubblad@vv-hellas.nl
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