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Onze voetbalclub uit Klimmen-Ransdaal
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SCOOR EEN BAAN IN DE
PROCESINDUSTRIE!
We accelerate you

EEN GOEDE TRAINING IS
HET HALVE WERK.
Wil jij een carrière als
procesoperator of als logistiek
vakman? Wij bieden zekerheid door
vooruitgang zodat jij kunt uitblinken
met oog op jouw toekomst. Denk
aan uitdagende werkplekken in de
chemie, food-, maakindustrie en in
de logistiek. Daarnaast bieden we
je opleidingen tot gecertificeerd
procesoperator A, B of C en tot
Logistiek Teamleider of Logistiek
Medewerker.
Wil jij aan de slag bij een van onze
100 gave opdrachtgevers? Kom
vrijblijvend kennismaken.
Neem contact op met
onze recruiter Christel!
06 41 339 364
christel.cals@profcore.nl

werkenbijprofcore.nl

Benieuwd hoe onze collega’s het
werken bij ProfCore ervaren?

Van de redactie
In deze 2e editie van ons clubblad vinden jullie onder andere een bijdrage van het walking
football toernooi dat begin oktober plaats vond op onze locatie. Naast onze eigen toppers namen
diverse teams uit de regio deel. Tevens waren de Walking football teams van MVV, VVV en Roda
JC aanwezig. De volledige foto-reportage is te vinden op onze website: http://www.vv-hellas.nl/
agenda/Walkingfootbaltoernooi2019/.
Verder een kort verslag van de uitreiking van de nieuwe tenues voor ons 1ste elftal. Vaste rubrieken
als de ‘wedstrijdagenda, foto’s uit de oude doos en de wist-je-datjes ontbreken uiteraard niet.
Dit keer kijken we in onze column terug in de tijd en met veel kopzorgen naar het heden en de
toekomst van VV Hellas. We zitten dringend verlegen om actieve senioren spelers voor de zondag
om elke week de teams aan het spelen te houden. Helaas is het ons niet gelukt om het interview
met 2 andere verenigingen (in de vorige editie interviewden we De Wuif en De Molmuus) in deze
editie te plaatsen. Daar gaan we in onze volgende editie mee verder.
Hoe dan ook, we wensen jullie veel leesplezier en plezier bij het bekijken van de foto’s.

Veel leesplezier
De redactie
Laurens Faessen
Ben Leunissen
Jeroen van Kruchten
Theo van Oppen
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Sport en beweging voor senioren
Activiteiten voor senioren

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

Wij
staan
voor u
klaar!
Samen in
het Heuvelland
Geneindestraat 7
6301 HC Valkenburg a/d Geul
woningmakelaars@ruijters.nl
www.ruijters.nl
T 043 601 40 10
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Nieuwe tenues, nieuw contract
Hellas 2013, we zijn 6 jaar “onderweg” en het
werd tijd voor vervanging van de tenues van ons
eerste elftal. De tenues van ons tweede elftal
werden al eerder vernieuwd; bij wijziging van het
logo van hun shirt-sponsor. Bij ons vlaggenschip
gaat het nog een stapje verder; niet alleen het
logo van de sponsor is veranderd, maar ook de
hoofdsponsor zelf. Of eigenlijk……….
“Eigenlijk” verandert er niet echt veel. We
blijven paars en ook onze Hoofdsponsor blijft
de familie Braun met hun bedrijven “ProfCore”

mocht nemen. Niet veel later schitterden onze
jongens opnieuw “in het paars”. Dit keer met korte
mouw, iets meer met wit gecombineerd en een
klein Klimmen-Ransdaal detail op de rug. Prachtig!
In de rust werd het sponsorcontract getekend (zie
cover-foto) in het bijzijn van Jeroen van Kruchten
van onze sponsorcommissie. Hoofdsponsor Mart
Braun kreeg zelf ook een shirt aangeboden,
hetgeen zeker weten een mooi plekje op kantoor
zal krijgen.
De wedstrijd verliep voorspoedig. Na twee
nederlagen tegen KVC Oranje en Weltania werd
deze thuiswedstijd met 1-1 gelijk gespeeld. Een
week later met een vervolg van 2-4 winst uit
tegen SVME. Hopelijk is dit de opmaat naar een
succesvol seizoen. We hebben in de nieuwe shirts
namelijk nog niet verloren ;-)
VV-Hellas dankt de familie Braun, met in het
bijzonder zoon Mart, voor de jarenlange steun aan
onze club.
Eric Horsmans
Voorzitter VV-Hellas Klimmen-Ransdaal

en “Haan Industrial Group”. Zoon Mart (Braun)
treedt echter in de voetsporen van pa en neemt
het hoofdsponsorschap na 6 jaar over. Mart is
directeur van Haan Industrial Group en heeft
samen met VV-Hellas het pad naar de toekomst
uitgestippeld. ProfCore blijft als Co-sponsor in de
schaduw van Haan en daarmee ook zichtbaar op
de shirts van VV-Hellas.
Op zondag 6 oktober 2019 was het moment
aangebroken om de nieuwe shirts te presenteren
en het sponsorcontract met Haan Industrial Group
te ondertekenen. Mart Braun werd vóór deze 2e
thuiswedstijd van dit seizoen ontvangen op het
vernieuwde sportcomplex. Na de “warming-up”
was het aanvoerder Reno Baggen (omringd door
zijn medespelers) die uit handen van Mart Braun
de sporttas met de nieuwe tenues in ontvangst
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Jaarvergadering 15 november 21.15 uur
Graag nodigen we je uit voor de jaarvergadering van VV Hellas. Deze wordt gehouden op:
VRIJDAG 15 november 2019
Kantine Klimmen
Aanvang 21.15 uur
De agenda van deze vergadering is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening en voorwoord door onze voorzitter.
Open Club.
Notulen jaarvergadering 23 november 2018.
De notulen hiervan liggen ter inzage in de bestuurskamer.
A. Jaarverslag seizoen 2018-2019.
B. Verslag jeugdafdeling seizoen 2018-2019.
Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019 en begroting seizoen 2019-2020.
Verslag en verkiezing kascontrolecommissie.
Pauze
Bestuursverkiezing
Rondvraag
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Uit de oude doos...

Troja 1 1937

Troja 1 1938
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Troja 1 1959 Kampioen seizoen 1958-1959

Troja 1964
Troja 1 1964
Burg. Snijders
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Walemerweg 3
6343 RP Klimmen
Telefoon (043) 249 1204
Telefax (043) 459 1689
Tevens voor alle voorkomende
timmerwerkzaamheden,
zowel binnens- als buitenshuis.
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Fietsclub VV Hellas
Het is woensdagmorgen tegen negen uur als
bij de ingang van ons voetbalveld een voor
een fiets(t)ers arriveren. Ze komen vanuit de
Grubbenweg, de Schoolstraat of vanaf Termaar
aanrollen, vanuit alle hoeken van Klimmen en
Ransdaal. Allemaal in het bezit van een E-Bike,
dat wel…
Het zijn de dames en heren die deel uitmaken
van het 55+ fietsclubje.
In september 2016 begon dit clubje heel klein
met 4 personen. Toen de winter inviel werd er
niet meer gefietst tot zo’n beetje april 2017,
toen heeft zich een nieuw groepje gevormd
van ongeveer 6 personen en langzaam heeft er
uitbreiding plaatsgevonden en telt de groep nu
15 personen.
Elke week is daarvan een wisselend aantal
aanwezig, gemiddeld aantal 7 – 10 mannen en/
of vrouwen.
Tegenwoordig wordt er in principe zomer en
winter ongeveer 40 km afgelegd per fietstocht,
met op de helft een pauze op een leuke locatie

in ons mooie Zuid-Limburg, waar we ons
trakteren op een lekker bakkie koffie of thee.
Tussen half 12 en 12 uur zijn we meestal weer
terug bij VV-Hellas.
Eerder werden de tochten onder leiding van
Jack Senden gemaakt, of werd gezamenlijk
overlegd welke richting het op ging. Sinds 2017
is het meestal Tanja Verhoeven die ons door de
mooiste binnenwegen en dorpjes loodst.
Soms bij haar afwezigheid heeft ze in Hub
Bleylevens een prima vervanger. Het is altijd
heel gezellig en er wordt onderweg over van
alles en nog wat gesproken, zeker als er de
mogelijkheid is om naast elkaar te fietsen.
Kortom een superleuk en gezond begin van de
woensdag.
Lijkt het je leuk om mee te gaan en de sfeer te
proeven, dan hoef je er alleen voor te zorgen
dat je op woensdagmorgen even voor negenen
bij de poort van VV-Hellas staat en de rest gaat
vanzelf.
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webdesign

|

grafisch ontwerp

|

drukwerk

Logo ontwerp Briefpapier Brochures
Reclameborden Visitekaartjes Folders
Verpakkingen Banners Spandoeken
Sponsorborden Wordpress websites
Webshops Schrijfblokken Boeken
Presentaties Magneetplaten Flyers
Displaysystemen Beurswanden Posters
Groot formaat printen Canvas Prints
Ransdalerstraat 33 | 6311 AW Ransdaal | 06-15877976 | www.studiocicero.nl | info@studiocicero.nl
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Uitslagen Senioren t/m 20 oktober
Zondag 1 sept

Zondag 8 sept

vv Hellas 3 - sv Hulsberg 3

0-2

Eijsden 2 - vv Hellas 2

0-1

RKMVC 1 - vv Hellas 1

0-11

Keer 3 - vv Hellas 3

4-1

vv Hellas 1 - Zwart Wit’19 1

1-0

Vv Hellas 2 - RKHSV 2

1-7

Gulpen 1 - vv Hellas 1

3-4

Zondag 22 sept

KVC Oranje - vv Hellas

3-1

KVC Oranje 5 - vv Hellas 3

3-4

Zondag 29 sept

vv Hellas 1 - Weltania 1

1-5

vv Hellas 2 - Minor 3

0-0

Zondag 6 okt

Zondag 13 okt
Zondag 20 okt

vv Hellas 3 - Chevremont 4

0-4

vv Hellas 1 - SVN 1

1-1

Sporting Heerlen 3 – vv Hellas 2

1-2

Haanrade/SVA 2 – vv Hellas 3

6-1

SVME 1 - vv Hellas

2-4

vv Hellas 2 - Bekkerveld 3

0-7

vv Hellas - Simpelveld

6-1

KVC Oranje 2 - vv Hellas 2

7-1

vv Hellas 3 - Sporting Heerlen 5

0-6
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Extra aflossen op uw hypotheek?
De crisis op de woningmarkt heeft ons geleerd dat het verstandig is
om uw hypotheek (zo veel mogelijk) af te lossen. Zo hebt u immers
minder kans op een restschuld en verlaagt u uw maandelijkse lasten.
En als het financieel wat minder gaat, kunt u uw maandelijkse lasten
makkelijker opbrengen. Bovendien is de rente op uw spaargeld erg
laag. Alleen maar voordelen zal u zeggen. Toch kunnen er ook wat
haken en ogen zijn.

De Erkend Hypotheekadvieseur
kijkt verder dan uw hypotheek!

Klimmenderstraat 57

Advertentie 2018.indd 5
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6343 PE Klimmen
info@wschaepkens.nl

T (045) 405 94 44
wschaepkens.nl

F (045) 405 93 33

17-11-17 16:02

Programma Senioren t/m 15 december
Zaterdag 26 okt

vv Hellas vets - Sportclub 25 vets

17.00 uur

Zondag 27 okt

Weltania 4 – vv Hellas 3

11.45 uur

UOW 2 – vv Hellas 2

11.30 uur

Wijnandia 1 – vv Hellas 1

14.30 uur

Vrijdag 1 nov

7x7 wedstr 45 plus team te Klimmen

20.00 uur

7x7 wedstr 35 plus team te Hulsberg

20.00 uur

Zaterdag 2 nov

vv Hellas vets - KCC vets

17.00 uur

Zondag 3 nov

vv Hellas 2 - RKHBS 2

12.00 uur

vv Hellas 1 - BMR

14.30 uur

Zaterdag 9 nov

de Leeuw vets -vv Hellas vets

17.00 uur

Zondag 10 nov

vv Hellas 3 - LHC 5

10.00 uur

vv Hellas 2 - EHC 2

12.00 uur

RVU 1 - vv Hellas

14.30 uur

Vrijdag 15 nov

7x7 wedstr 35 plus team

17.00 uur

Zaterdag 16 nov

RKHBS vets - vv Hellas vets

17.00 uur

Groene Ster 6 – vv Hellas 3

11.00 uur

LHC 2 – vv Hellas 2

12.00 uur

Zondag 17 nov

Bekerwedstrijd 1e elftal

14.30 uur

Zaterdag 23 nov

vv Hellas vets - BMR vets

17.00 uur

Zondag 22 nov

vv Hellas 3 - Voerendaal 5

10.00 uur

vv Hellas 2 - Sportclub 25 2

12.00 uur

vv Hellas 1 - Heksenberg 1

14.30 uur

Zaterdag 30 nov

RKUVC vets - vv Hellas vets

17.00 uur

Zondag 1 dec

Eikenerveld 3 -vv Hellas 3

10.45 uur

Weltania 3 – vv Hellas 2

09.30uur

Sportclub Jekerdal – vv Hellas 1

14.30 uur

Zaterdag 7 dec

Langeberg vets -vv Hellas vets

17.00 uur

Zondag 8 dec

vv Hellas 3 - RKSVB 3

10.00 uur

vv Hellas 2 - Voerendaal 3

12.00 uur

vv Hellas 1 - Walram 1

14.30 uur

Zaterdag 14 dec

vv Hellas vets – Vaesrade vets

17.00 uur

Zondag 15 dec

vv Hellas - FC Hoensbroek

14.30 uur

Winterstop tot 26 januari
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Voor iedereen van jong
tot oud
Méér dan alleen
fysiotherapie

Uw gespecialiseerde

Uw gespecialiseerde
fysiotherapie-praktijk
fysiotherapie-praktijk
naast Hulsberg en
naast Hulsberg nu ook in
Margraten nu ook in
Margraten.

Voerendaal.

045-2600099
0099
045-260
info@curfsfysio.nl
info@curfsfysio.nl

06-29135161
06-29135161
www.curfsfysio.nl
www.curfsfysio.nl

Geen verwijzing van huisarts nodig
Geen verwijzing van huisarts nodig
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ma.
vr.
ma. t/m
t/m vr.
08.00
08.00-- 21.00
21.00 uur
zat.
uur
zat. 9.00
9.00 -- 13.00 uur

Kaalstreek
Hulsberg
Kaalstreek 4
4 Hulsberg
Bergemotte
Margraten
Bergemotte 2
2 Margraten
Kerkplein 1 Voerendaal

Walking-football toernooi vv Hellas op
woensdag 2 oktober j.l
Op deze mooie woensdagochtend waren 12 teams aanwezig op het sportpark “de Schrub” om een
fantastisch toernooi te spelen. Er waren 2 poules van 6 teams die tegen elkaar speelden. Bij dit
toernooi was niet de eerste plaats belangrijk en goed voor de wisselbeker, geschonken door de
Gemeente, maar de sportiefste club. De scheidsrechters gaven na elke wedstrijd een punt voor elk
team en het team dat op het einde de meeste punten had vergaard was de winnaar. Deze prijs ging
naar de Walking-footballers uit Schimmert. Ook kon de schotkracht gemeten worden. Deze prijs
ging naar Martin van MVV. Verder werd op deze dag ook de Jeu-de-Boule baan officieel geopend
en de mannen hebben na hartenlust kunnen spelen, soms vergezeld van een Walking-footballer.
Al met al een schitterend toernooi dat goed georganiseerd werd door vv Hellas.
Chapeau mannen voor de promotie van Hellas
Op de foto een sfeerbeeld van de
gezelligheid bij de kantine
De reporter.
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BRM BOUW BV
De Koumen 118B | 6433 KE Hoensbroek | tel. 045 5232646 |info@brmbouw.nl | www.brmbouw.nl

WILT U OOK
ADVERTEREN IN
ONS CLUBBLAD?
Dit clubblad verschijnt 6x per jaar waarvan 1x huis-aan-huis in heel
Klimmen en Ransdaal.
Al vanaf slechts € 90,- per jaar staat uw advertentie in ons blad.
... en daarnaast steunt u natuurlijk onze club!
Neem dan contact op met de sponsorcommissie via
sponsorcommissie@vv-hellas.nl
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Club van 50
Op maandag 16 september jl. werd namens de Club van 50 aan de Jeugdafdeling van vv Hellas
52 ballen overhandigd. Dit was noodzakelijk geworden, omdat elke jeugdcategorie een bepaalde
afmeting en gewicht van de bal moet hebben waar de jeugdspelers mee kunnen trainen en
spelen. Het is van belang dat er een bepaald aantal ballen aanwezig is op de training, zodat de
spelers ook kunnen wennen aan de bal die ze op wedstrijddagen ook gebruiken.
Vandaar de vraag van de Jeugdafdeling voor deze aankoop, welke de Club van 50 gaarne vervulde.
Over de Club van 50 en haar doelstellingen
Al vele jaren levert de Club van 50 een belangrijke bijdrage in de aanschaf/vervanging van
materialen voor de jeugd- en seniorenteams van vv Hellas. Ook wordt er een bijdrage gedaan
aan de middelen die de verzorger van Hellas nodig heeft.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als U ook lid zou willen worden van deze Club en zo Hellas
wilt steunen. Dit kan door contact op te nemen met Ben Leunissen (b_leunissen@ziggo.nl) die U
graag antwoord geeft op eventuele vragen over het lidmaatschap. Dit lidmaatschap kost 50 euro
per jaar.

Club van 50 voorzitter Ben Leunissen
overhandigd symbolisch een
wedstrijdbal aan Ilse Beijnsberger, lid
van de Jeugdcommissie.
Blije gezichten van de allerjongsten - met hun bal
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In de Cramer 19
Heerlen
T. 043 - 459 16 38
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Samen komen we verder...
Bij de fusie in 2013 gingen we een bloeiende
toekonst tegemoet. Nut en noodzaak waren
bij iedereen wel duidelijk en vol goede moed
gingen we er met z’n allen voor. Het heeft in
de afgelopen jaren geleid tot behoorlijk wat
sportieve successen bij zowel de senioren als de
jeugdteams en spelers, ouders, leiders, trainers
en supporters hebben zich gevonden op, langs
en buiten het veld en sportcomplex(en). Een
Hellas familie met een historie van vroegere
verengingen was geboren.
Inmiddels zijn we bijna zeven seizoenen verder
en lijken de seizoenen op de jaren in het leven
van een hond. Een hond die zeven seizoenen oud
is, is (volgens de geleerden) te vergelijken met
een 7x7 = 49 seizoenen oude man of vrouw.
Niet dat je dan oud en versleten bent, integendeel
zelfs, maar wetenschappelijk gezien heb je het
grootste deel van je levende bestaan achter je.
Het verouderingsproces van VV Hellas lijkt
ongewild snel te gaan. Het tempo wordt door
allerlei factoren beïnvloedt. Zo hebben we last en
last gehad van het gedoe rond beide complexen
en het nieuwe complex. We hebben last van de
algemene maatschappelijke tendens dat mensen
steeds meer individualiseren met als gevolg een
terugloop in leden bij heel veel verenigingen
(niet allen bij VV Hellas). De keuzes om je vrije
tijd te besteden zijn en worden steeds groter en
gemaakte keuzes worden steeds sneller herzien.
Vandaag ben ik lid hier, morgen daar, overmorgen
bij 2 of 3 verenigingen en over een week ‘bedank
ik me’ weer voor alles. Hoeveel jeugdleden zullen
over 25 of 40 jaar nog steeds lid zijn van dezelfde
vereniging? Bestaat die vereniging überhaupt
nog? We worden ouder, hebben minder tijd,
werken vaker onregelmatig, zoeken een andere
balans tussen privé en werk, het aantal ouderen
groeit gestaag en de aanwas van jeugd krimpt. Dit
zijn allerlei verschijnselen die gisteren, vandaag
en in de toekomst waar we als VV Hellas mee te
dealen hebben en die het voortbestaan van onze
club op de een of andere manier beïnvloeden.

De praktijk is inmiddels dat we de grootste
moeite hebben om 3 seniorenteams op de been
te brengen. De samenwerking tussen de teams
is dan wel prima maar blessures, werk, privé of
gewoonweg afmeldingen (of no-shows) zonder
reden maken het iedere zondag spannend voor
het restant of er gespeeld kan worden. Die situatie
werkt dan weer verre van motiverend voor de
spelers die wel kunnen en willen. We zijn in de
afgelopen 7 seizoen van 6 naar 5 naar 4 naar 3
senioren-heren (en dames) teams gegaan die op
zondag actief zijn. Ook het aantal jeugdteams
(en dan met name bij de oudere jeugd) daalt en
wordt elk seizoen een uitdaging. Spelers moeten
versneld over naar de senioren of worden bijna
gedwongen hun heil elders te zoeken. Met pijn
in mijn hart zie ik een 7 seizoenen oude club het
leven leiden van 47 jaar oude vereniging die de
tand des tijds steeds moeilijker kan doorstaan.
Darwin zei al dat het niet de sterkste is die
overleeft maar diegene die in staat is zich het
beste aan te passen aan de veranderende
omstandigheden. Ik hoop van harte dat we met
z’n allen in staat zijn om VV Hellas volgens het
Darwinisme te laten voortbestaan. Er ligt een
grote uitdaging voor ons. Laten we met z’n allen
er iets van maken. Samen komen we verder.
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Onderhoud en reparatie alle merken
APK Keuring
Occasions
Aircoservice
Ruitreparatie
Schadeafhandeling
Klimmenderstraat 95
6343 AA Klimmen
045 - 405 13 58
www.automaessen.nl

Wij doen alles voor uw auto

Uw veiligheid, ons beroep.

Uw adres voor alle maten en merken auto-, landbouw-,
vrachtwagen-, industrie-, motorbanden en velgen.
Specialist in balanceren van uw wielen en
het uitlijnen van uw voertuig.
Concurrerende prijzen.
Opslag van uw winter- en zomerbanden.
Wiebachstraat 5b - 6466 NG Kerkrade - T. +31 (0)45 546 55 86 - kerkrade@rouwettebanden.nl
Putweg 49a
- 6343 PD Klimmen - T. +31 (0)45 405 12 86 - klimmen@rouwettebanden.nl

www.rouwettebanden.nl - www.eurotyre.com
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… Er weer een prachtig walking-football toernooi was
… Maar liefst 12 teams uit het Limburgse land hieraan deelnamen
… We weer een geweldige promotie gedaan hebben voor vv Hellas. Chapeau.
… We een tweede jeu de boule baan gaan aanleggen
… De jeu de boule mannen aan het denken zijn voor een passende naam voor deze banen
… Zondag 6 okt het eerste elftal de nieuwe tenues geschonken kreeg van onze hoofdsponsor
… Het tenue van de keeper deed denken aan een vroegere vereniging
… Degene die de oplossing weet dit mag mailen naar de redactie
… Vrijdag 15 november de jaarvergadering plaatsvindt in onze kantine
… Elders in dit blad uitnodiging en agenda vermeldt staan
… Het schrijven van onze voorzitter Eric in het vorige clubblad veel tongen in beweging
hebben gezet
… Uiteraard hier kritiek op te verwachten was, maar de kern toch geraakt is nl onze
accommodatie
… Dat ons eerste elftal al 4 wedstrijden altijd het eerste doelpunt in de wedstrijd scoort
… Echter zondag 13 oktober de eerste overwinning geboekt werd
… Uiteraard weer een kerstbingo georganiseerd wordt
… Dat dit op vrijdag 13 december zal gaan plaatsvinden
… We zeer benieuwd zijn naar de bedenkingen van Jur en Job bij deze kerstbingo
… Iedereen zich nog kan herinneren de kerstfiguren van vorig jaar
… een extra reclamezuil geplaatst is bij onze accommodatie
… hierin de sponsoren van jeugd in de picture worden gezet
… dat de supportersvereniging ook zwarte pieten pakken geschonken heeft aan de
jeugdafdeling
… dan ook weer zeker is dat de goedheiligman vv Hellas aandoet
… dit weer het einde is van ... Veel leesplezier.
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Dagelijks Bestuur:
Voorzitter
Eric Horsmans
Penderstraat 33
6343 BA Klimmen

Vice- voorzitter
Secretaris
Theo van Oppen
vacant
Dorpsplein 3		
6311 AN Ransdaal		

Overige bestuursleden:
Jos Snellings
Ben Leunissen

Jeu Pluijmakers
Jeroen van Kruchten

Jean Haemers

Trainer, leiders en grensrechters:
1ste elftal:

Trainer: Kevin Nowacky
Ass trainer: Frenk Gorissen
Verzorger: Martin v.d. Luitgaarden
Leider: Edwin Geelen
Grensrechter: Huub Huijnen

2de elftal:

Trainer: Laurens Faessen
Leider: Frank Laeven
Grensrechter: Hub Rongen

3de elftal:

Leiders: Hub Pluymen en Michel Cuijpers

Veteranen:

Trainer: Rim Rademakers
Leiders: Peter Alzer en John van de Bosch

35+

Leiders: Ralph Henstra en Ouke Henstra

45+

Leiders: Ruud Quadackers en Theo van Oppen

Walking:

Trainer: Funs Deguelle
Leider: Hub Pluymen

Informatie/emailadres vv Hellas: info@vv-hellas.nl

Jeugdcommissie:
Ilse Beijnsberger, Niek Horsmans, Linda Swier
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Penningmeester
Jac Senden
Manensheide 20
6343 CR Klimmen

Jeugdtrainers en -leiders:
O10-2: Bert Beijnsberger
Sebastiaan Swier
Job Wishaupt
O9:
Hub Boom
Henk Habets
O8:
Guido Caubo
Rune Faessen
Jerry Ramaekers
O7:
Jessie Grooten
Olaf Caubo
Informatie/e-mailadres vv Hellas Jeugd : jeugdcommissie@vv-hellas.nl

O17:
O14:

Axel Vonken
Sepp Heugen
Ilse Beijnsberger - Lambij
013:
Sander Pauwels
Stan Shutton
O11:
Niels Faessen
Jean Haemers
O10-1: Frans Sogelée
Jeroen van Kruchten
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Colofon
Redactie Clubblad
Theo van Oppen
Ben Leunissen
Laurens Faessen
Jeroen van Kruchten
Layout en druk
Studio Cicero
Wilt u uw advertentie wijzigen?
Stuur dan uw nieuwe advertentie in PDF
op naar info@studiocicero.nl

CLUBACTIE:

SCOOR ¤ 400
VOOR JE
VERENIGING
WIL JE EEN BAAN
MET TOEKOMSTPERSPECTIEF?
Is industrieel onderhoud, machinebouw of bankwerken je ding?
Meld je aan voor een kennismaking bij
HAAN Industrial Group. Misschien heb
je straks én een leuke baan én 400 euro
verdiend voor jouw vereniging!
Meer info? Mail Tim Ruyters onder
vermelding van VV-Hellas:
t.ruyters@haanindustrial.com
Tip: niet zelf op zoek naar een job, maar ken
je wel iemand die interesse heeft? Meld hem
of haar dan op vergelijkbare wijze aan.

WWW.HAANINDUSTRIAL.COM

