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Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
Hierbij de eerste uitgave van het seizoen 2018/2019. Dit seizoen gaan we door met de rubriek: uit de oude doos met foto’s uit het ‘VV Hellas’ verleden. In deze editie verder een
jeugdspeler aan het woord, het wedstrijdprogramma van onze senioren teams, aandacht voor
de opening van de velden van de Open club te Klimmen (velden waar vv Hellas gebruik gaat
van maken en nog veel meer.
Naast leesplezier hoopt de redactie uiteraard dat eenieder de vereniging blijft steunen want
elke bijdrage in welke vorm dan ook, is welkom en noodzakelijk om onze club gezond en
levendig te houden. Dat levendig houden kan heel eenvoudig door deel te nemen aan de
diverse activiteiten. We beginnen met het tafelvoetbaltoernooi op vrijdag 12 oktober as in
de kantine VV Hellas te Klimmen.
Hebben jullie nieuwtjes, vragen of opmerkingen, laat ze ons toekomen. Zijn we onderwerpen
vergeten of wil je iets toevoegen dan is een berichtje aan de redactie voldoende.
We zijn te bereiken via ons e-mailadres: clubblad@vv-hellas.nl
Veel leesplezier en tot ziens bij een van de activiteiten of langs het veld bij de wedstrijden
van onze jeugd en seniorenteams.

Veel leesplezier
De redactie
Laurens Faessen 		
Jeroen van Kruchten

Ben Leunissen
Theo van Oppen
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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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Voorwoord van de voorzitter
De oktobermaand nadert. September loopt op het eind. De “R” zit al
een aantal weken in de maand, zoals dat heet, en toch genieten we
nog na van een heerlijke zomer.
Het zonnetje bij VV-Hellas schijnt ook figuurlijk nog even door. Bij
het schrijven van dit artikel is ons complex in Klimmen voorzien van
een kunstgrasveld met alle toebehoren en is de gemeente volop
aan de gang om ook het onderhoud aan het oefenveld en de aanleg
van het WeTra grasveld (dat over enkele jaren ons hoofdveld wordt)
af te ronden.
Natuurlijk zaten er wat beren op de weg en is er flink vergaderd; “op de bouw en daaromheen”. Een lange periode ligt achter ons. Een bekende slogan zegt echter: “als je te lang
achterom kijkt, verlies je de toekomst uit het oog”. Tijd dus om vooruit te kijken en ervoor te
zorgen dat de zon voor VV-Hellas blijft schijnen. Dat kleurt zo mooi “op dat paars”.
Onze eerste competitiewedstrijd speelden we thuis op locatie VV-Hellas Ransdaal gevolgd
door de uitwedstrijd tegen Walram. Begin oktober is/wordt de eerste wedstrijd thuis gespeeld
op het nieuwe complex. We gaan er van genieten en we gaan verder bouwen aan de binding
van de club. Binding met de bestuurders, de leden en hun achterban; de supporters, sponsoren en vrijwilligers. We hebben mooie plannen voor de komende tijd.
Wij ontmoeten u graag op ons nieuwe complex. Kom een kop koffie drinken en mee genieten
van ons nieuwe thuis. Een thuis dat fase 1 afrondt, maar nog niet af is. We bouwen door en
zetten onze schouders nu onder de volgende fase.
Wees welkom en geniet met ons mee!

Sportieve groet,
Eric Horsmans
Voorzitter VV Hellas
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Voorwoord van onze Burgemeester
Tijdens mijn actieve voetballoopbaan was ik idolaat van
de ligging van twee voetbalvelden, die van RKHBS in het
Imstenrader Bos en die van Hellas in groen Klimmen. In
één woord prachtig!
Het is al weer lang geleden dat ik iedere week de voetbalschoenen aantrok. Ben pas op m’n 21e gaan voetballen bij FC Gracht. In de eerste wedstrijd scoorde ik een
hattrick, maar dat was meteen mijn enige echte hoogtepunt van mijn carrière. Ik werd onmiddellijk toegevoegd
aan de selectie en mocht onder de voormalige doelman
van Fortuna’54, Ed Belski, even in de spits. M’n moeder
had me nog zó gewaarschuwd: “Slecht voor je knieën!”
De eerste wedstrijd bij de Huskense Boys ging nog net.
Ik had nieuwe schoenen gekocht en contactlenzen aangeschaft. Ene Joop van Daele bij Feyenoord speelde toen met een studentenbrilletje en dat leek me helemaal niks. Met een felle
zon in m’n gezicht kwam van dat voetballen weinig terecht. En met nieuwe voetbalschoenen
al helemaal niet. Dat je die eerst een tijdje schuin moest zetten met een klieder water in de
hak om het looizuur eruit te trekken, vertelden “ze” pas toen het vel aan m’n hakken hing. De
tweede wedstrijd gebeurde wat mijn moeder altijd had voorspeld: knie naar de Filistijnen.
Ben toen via de clubarts dr. van Mierlo van Roda terecht gekomen bij bandagist Coumans
en die heeft me toen binnen één jaar(!) weer opgelapt. Mijn degradatie naar een lager elftal
was toen al een feit, maar het moet gezegd, ik heb in Kirchroa-West wel Duits leren praten!
Via Weltania eindigde mijn loopbaan bij Bekkerveld. Rond je dertigste was voetbal toen zo’n
beetje passé. Als je ook nog de pech had vroeg kaal te worden scholden ze je uit voor opa!
Dus ben ik toen maar gaan hardlopen...
Onlangs stond ik met een selectie van wethouders en raadsleden weer op dat mooie voetbalveld in Klimmen. Dertig jaar verder, walking football. En verdomme, het gras rook nog altijd
even lekker. En fanatiek waren we! Wij droogden zo waar de selectie van Hellas af, met goals
van Peter Thomas en Jo Brauers. Die had ik nog nooit een sportieve handeling zien verrichten,
dus ik kon m’n ogen niet geloven. En de spierpijn had ik ook niet voorzien. Hoewel ik nog
geen half uur op het veld had gestaan kon ik een week lang geen trap meer op of af lopen.....

Wil Houben
Burgemeester van Voerendaal
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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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Het kleine 8 door-geef-vragen-interview
Wie ben ik?
Mijn naam is Connor Vonken. Ben 12 jaar en speel bij JO13 van vv Hellas
Wat vind ik leuk aan vv Hellas?
Het voetbalkamp en trainen en spelen wedstrijden JO13
Welke spelregel zou jij anders willen zien?
Buitenspel meteen afschaffen
Op het veld erger ik me het meest aan?
Mezelf als het niet lukt wat ik wil of het niet loopt in het team
Met wie zou jij een dag lang willen optrekken en wat zou je dan gaan doen?
Met Cas Volf, hij speelt bij mij in het team.
Lekker samen balletje trappen en vele
potjes FIFA spelen op de X-box
Favoriete club/speler?
AFC Ajax is gewoon de beste club.
Anwar El Ghazi omdat hij goede acties
had bij Ajax waar je wat aan hebt.
Stel: je wordt voetbalmiljonair, wie zou
je dan een plezier doen en waarmee
Papa en mama, mij broer en mijn oma.
Voor de volgende uitgave van het clubblad geef ik de pen door aan…..
Cas Volf
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Uit de oude doos...
KLIMMANIA
OP NIEUW TERREIN
KLIMMEN,
8 augustus 1970
Klimmania neemt
morgen het nieuwe
voetbal terrein in
gebruik met een
wedstrijd tegen een
combinatie van Roda
JC. Voordat de wedstrijd
om 14.30 uur begint,
verricht burgemeester
J. Wolfs van Klimmen
de officiële opening.
Het nieuwe terrein
is gelegen aan de Schoolstraat en vormt een onderdeel van een riant sportcomplex dat
momenteel verder wordt uitgebouwd. Beide ploegen worden om 14.00 uur door harmonie
De Berggalm naar het nieuwe terrein begeleid. Pastoor Essers zal vervolgens het veld
Inzegenen waarna
Klimmens burgervader de aftrap doet voor de wedstrijd, ledereen, dus ook de leden van
Klimmania zelf, moeten entree betalen voor de wedstrijd. De opbrengst daarvan is namelijk
bestemd voor de aanschaf van nieuwe Instrumenten van De Berggalm.
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1965 S.C.K.R.
2de elftal
kampioen en
promotie naar
1ste klasse
Bovenste rij v.l.n.r.:
G. Colleije, Hein Ramaekers, Zef Linden, Pierre Laeven, Jo Sijstermans, Theo Hacking,
Jo Dohmen, Zef van de Bosch, Jo Simons, Zef Pieters, Bob Becholtz trainer, Zef Huskens
Onderste rij v.l.n.r.:
Wiel van de Bosch, Piet van de Bosch, Jo Vonken, Walter van de Bosch, Zef Bertrand

Klimmania
Kampioenelftal
1961-1962
Bovenste rij v.l.n.r.:
Leo Bergervoet, Pierre
Reinders, Jan Brouns,
Frans Prevoo(trainer),
Jo Ramaekers, Ben
Moonen, Jan Janssen,
Johan Rybakowski, Funs
Teheux, Harry Caubo,
Zef Curfs, Frans Horsmans , Harry Haemers, Huub Lemlijn, Ad Raes
Onderste rij v.l.n.r.:
Paul Rybakowski, Jo Speetjens, Jo Rybakowski, Bou van Kalsbeek, Huub Winthagen,
Jan Rybakowski
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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

6343 PE Klimmen
info@wschaepkens.nl

Advertentie 2018.indd 5
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T (045) 405 94 44
wschaepkens.nl

F (045) 405 93 33

17-11-17 16:02

Programma Senioren t/m 18-11
05-10-2018

20:20

VV Hellas 35+1 en 2

20:00

VV Hellas 45+1

06-10-2018

17:00

Passart-VKC Veteranen - VV Hellas Veteranen

07-10-2018

11:00

FC Bemelen 2 - VV Hellas 3

11:30

VV Hellas 2 - Chevremont 2

14:30

VV Hellas 1 - Weltania 1

13-10-2018

16:00

NEC'92 Veteranen - VV Hellas Veteranen

14-10-2018

11:45

Sportclub Jekerdal 2 - VV Hellas 2

12:00

VV Hellas 3 - vv SCM 7

14:30

Sporting Heerlen 1 - VV Hellas 1

20-10-2018

17:00

VV Hellas Veteranen - Schinveld Veteranen

21-10-2018

14:30

VV Hellas 1 - RKVVM 1

26-10-2018

20:00

VV Hellas 35+1 en 2

20:40

VV Hellas 45+

27-10-2018

17:00

VV Hellas Veteranen - Sportclub'25 Veteranen

28-10-2018

11:00

BMR 4 - VV Hellas 3

11:30

VV Hellas 2 - vv SCM 2

14:30

UOW '02 1 - VV Hellas 1

03-11-2018

17:00

VV Hellas Veteranen - FC Hoensbroek Veteranen

04-11-2018

11:00

Voerendaal 2 - VV Hellas 2

12:00

VV Hellas 3 - RKMVC 3

14:30

VV Hellas 1 - Centrum Boys 1

10-11-2018

17:00

Caesar/Vos Investm. Veteranen - VV Hellas Veteranen

11-11-2018

09:30

SV Hulsberg 3 - VV Hellas 3

10:30

Heer 2 - VV Hellas 2

20:00

Partij 35+1 - VV Hellas 35+1

20:00

VV Hellas 45+1 - Berg'28 45+1

17-11-2018

17:00

RKHBS Veteranen - VV Hellas Veteranen

18-11-2018

11:30

VV Hellas 2 - Eijsden 2

12:00

VV Hellas 3 - Geertruidse Boys 3

14:30

Wijnandia 1 - VV Hellas 1

16-11-2018
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Onze klanten beoordelen
ons hypotheekadvies met een

Op zoek naar een goede hypotheek met een
scherpe rente, een voordelig tarief (ons tarief
behoort tot de laagste in de markt) en een prima
afhandeling?

9,2

Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.
Bron: Independer nov 2017

Uw woning goed, snel en goedkoop verkopen… neem eens
contact met ons op: www.vdlaarwonen.nl
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(Geen) Winnaars in de grote rondes!
In een clubblad van een voetbalclub zou
je wellicht een terugblik verwachten op
het WK voetbal van afgelopen zomer. Maar
wees nu eerlijk! Een WK zonder ‘ons Oranje’
is toch niet leuk om te kijken. Zeker niet als
je geen andere, surrogaat nationale ploeg
gaat supporteren. Nee, deze jongen was
niet opeens fan van de Belgen of hoopte op
een zege van de Brazilianen. Ik heb dan ook
weinig wedstrijden live bekeken.
Hoe anders was dat bij de ‘grote rondes’.
Die heb ik allemaal met veel plezier gadegeslagen. Voor wie niet snapt wat ik bedoel.
De grote rondes is de verzamelnaam voor
de Giro d’Italia, de Tour de France en de
Vuelta. En het werd nog leuker om te kijken
omdat ‘we’ als Nederlanders in alle rondes
ook serieus meededen voor de eindzege of
voor rittenwinst. Zelf stap ik ook af en toe
op de racefiets en met mijn zeer beperkte
fietstalent en uithoudingsvermogen, denk
ik enigszins te snappen welke onmenselijke
inspanningen die renners, gedurende drie
weken leveren. Niets dan respect voor deze
topsporters.
Al die inspanningen en voorbereidingen
staan naar mijn idee in schril contrast met
de effort die voetballers leveren om aan het
begin van de competitie fit aan de start te
staan en gedurende het seizoen om fit te
blijven. Op het niveau van de profs is het
verschil enorm groot maar ook op amateurniveau is er een groot verschil tussen amateurwielrenners en amateurvoetballers.
Neem nou de wielrenners. Naast talent,
lichaamsbouw, longinhoud en herstelvermogen is tegenwoordig het winnen van een
grote ronde niet meer mogelijk als de watt-

ages en het gewicht niet in een optimale
verhoudingen liggen. Renners, ploegleiders
en journalisten hebben het alleen nog maar
over vermogen/wattages en gewicht. Het
verschil tussen winnen en verliezen zit ‘m
in de wattages die iemand trapt of die ene
kilogram gewicht die iemand nog vlak voor
de ronde kwijt weet te raken als gevolg van
een stevige stoelgang. Voeding en trainen
bepalen voor een groot de fitheid van de
wielrenner. Zelfs bij de amateurwielrenners.
Hoe anders is dat bij ‘óns amateurvoetballers’! Als iemand het over BMI heeft
bijvoorbeeld dan vragen wij of je dat kunt
eten en of het op de BBQ kan. Op die toestanden in het wielrennen zit geen voetballer te wachten. Natuurlijk wordt er bij de
BVO’s (Betaald Voetbal Organisaties) naar
de voeding gekeken en wordt er vanaf de
jeugd op de juiste voeding gelet. Maar laten
we eerlijk zijn. Bij ons amateurs is de derde
helft toch minstens zo belangrijk als de
warming up, de eerste helft en de tweede
helft! Wat zou Mario zijn zonder zijn tosti’s
met curry? Hoe anders kun je die nederlaag
vergeten of de overwinning vieren met bier,
fris en hapjes? Een kantine zonder de geur
van frituurvet is toch eigenlijk geen kantine! Wees nou eerlijk. Daar kan zelfs die
vervelende Wilfried Gené van Voetbal Inside met zijn voeding campagne ons gelukkig niet vanaf brengen.
Nee, onze jongens waaien niet van het veld
bij windkracht 6 omdat ze nog maar 60 kg
wegen. Bij ons wordt het échte verschil gemaakt door het plezier in combinatie met
talent of het ontbreken van talent. Dat levert géén winnaar in een grote ronde op
maar hopelijk wel een gezonde club met VV
Hellas als winnaar.
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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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Afsluitdag seizoen 2017-2018
500e wedstrijd:
Bert Beijnsberger
Jeroen Pieters
Job Rademakers

Op deze zonnige dag is het competitiegedeelte afgesloten met de gebruikelijke ‘Afsluitdag”.
S’Morgens was het de beurt aan de jeugd van vv Hellas die door vele jeugdleden en hun
ouders werd bezocht. Diverse aktiviteiten vonden er plaats en voor iedereen was er een aandenken. De morgen werd afgesloten met de gratis frites en/of snack, die bij de jeugd gretig
aftrek vond.
‘s Middags was het de beurt aan de senioren. Eerst was er de huldiging van 3 spelers die hun
500e wedstrijd speelden. Hun werd een beeldje en bloemen geschonken waarna hen een
‘veldhuldiging’ ten deel viel.
De wedstrijd tussen 2 elftallen met vrienden en/of familie werd een feestelijke happening
met een hoofdrol voor de jeugdige ‘Beijnsbergers’.
Rond de klok van 4 uur werden in de kantine 10 mensen gehuldigd die samen 450 jaar lid
zijn van vv Hellas. Vice-voorzitter Theo van Oppen had voor iedere jubilaris een apart woord
van dank voor hun vele jaren inzet voor de club. Iedereen ontving ook een attentie, jubileumspeld en een bos bloemen.
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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 sp
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
Samen sterker
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Jubilarissen v.l.n.r : Dzafer Kameri, Peter Philips, Roger Spit, Hans Rouwette, Wiel van Wissen,
Bert Rademakers, Fank Laeven, Ramon Sijstermans, Wiel van Oppen en Eric Horsmans.

Na afloop van de huldiging volgde de receptie
waarbij iedereen met een
ferme handdruk en een
kusje voor de echtgenote,
de felicitaties kon overbrengen.
Daarna is het nog een hele
tijd gezellig gebleven op
deze “Afsluitdag van vv
Hellas”.
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Jeugdkamp VV Hellas 2018
Op zaterdag, 25 augustus, om 11 uur
verzamelden 44 jeugdspelers en hun
begeleiders zich op het kampterrein aan
de Spoorstraat in Ransdaal. Uiteraard
stond het kamp in het teken van het WK
voetbal en de spelers werden verdeeld
in landenteams, die gingen strijden om
eeuwige roem.
Voordat er echter werd afgetrapt moest
er natuurlijk getraind worden. Onder het
toeziende oog van de trainer van de selectie van VV Hellas, Michel Haan, die een
aantal van zijn spelers liet snuffelen aan
het trainersvak,
en zijn vader Joep Haan werd een stevige training afgewerkt. Alle facetten van het voetbal
kwamen aan de orde: techniek, fysieke fitheid, samenspel en uithoudingsvermogen.
Dominique, Manon, Sonja en Marlies zorgden voor een frisse en fruitige versnapering tijdens
de training. Ook de lunch, het avondeten, het ontbijt en de afsluitende maaltijd werden door
deze vier vlijtige dames verzorgd.
Tegen de avond werkten de
landenteams de eerste poulewedstrijden af op zowel het
voetbalveld als in de “boardingarena”. Helaas moesten we enkele
keren onderbreken omdat de buitendouche onverwacht open ging.
Na de sportieve inspanning gingen
de frietjes van Happy Frites en de
snacks uit de keuken van Hellas er
natuurlijk prima in.
’S-Avonds kregen we nog onverwacht bezoek van een mysteryguest. De teams die ’s-middags nog samen hadden getraind, moesten nu vragen stellen en
raden wie deze mysterieuze persoon was.
Na twee rondjes vragen stellen werd het duidelijk dat het om een jeugdleider ging. Toen
kwamen de eerste gokjes, maar het duurde toch nog even voordat Jean Haemers zijn naam
hoorde.
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Na dit spel gingen de eerste spelertjes langzaam onder de wol. Het duurde echter nog een
tijdje voordat het helemaal rustig werd en alle deelnemers sliepen.
Zondagochtend trok iedereen weer snel de voetbalschoenen aan en nog voordat de eerste
boterhammen naar binnen werden gewerkt, hadden een aantal spelertjes alweer “kalk aan
de box”.In het vervolg van de ochtend werden de kruisfinales gespeeld en kwamen eerste
winnaars uit de bus. Het eerste Hellas Jeugdkamp “nieuwe stijl” werd afgesloten met een
lekker broodje hamburger en een groepsfoto.
Na een jaar zonder jeugdkamp was het nog een
beetje roestig bij sommige
stafleden, maar ik denk
dat we een mooi begin
gemaakt hebben met onze
kleine en minder kleine
voetballertjes om de komende jaren weer een fantastisch jeugdkamp op te
bouwen. Uiteraard wil ik alle
vrijwilligers en jeugdspelers
nogmaals bedanken voor
hun deelname en inzet. Zonder hen is de organisatie van een jeugdkamp uitgesloten. Ook
wil ik Francois Verhoeven van Rocca bedanken voor het ter beschikking stellen van diverse
teamspellen.
Op naar het volgend jaar!
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Bouwkundig

Ontwerp -

Adviesbureau

en

Bouwkundig

Ergonomisch -

Hub

Adviseur

Prevoo

voor de realisatie van al uw:

verbouwingen en nieuwbouwplannen
Manensheide 42
6343 CR Klimmen
e-mail: info@hubprevoo.nl
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Tel: 06.51277959
www.hubprevoo.nl

Elke thuiswedstrijd van ons 1ste elftal valt een
van onze jeugdspelertjes de eer te beurt om zijn of
haar opwachting te maken als speler van de week.
Van de wedstrijdbespreking, de warming-up, de
aftrap tot en met het laatste fluitsignaal maken
zij onderdeel uit van ons 1ste elftal. Lees hier hoe
ze deze geweldige middag ervaren.

Kyan van
Wissen
VV Hellas
– Sporting
Heerlen
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Robin Swier
VV Hellas – RVU
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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

22 | VV HELLAS CLUBBLAD

Zaterdag 27 oktober vieren we feest!

DE 1e MIJLPAAL
IS BEREIKT!
HET KUNSTGRASVELD IS KLAAR!
Op zaterdag 27 oktober organiseren de toekomstige
gebruikers van de Open Club een leuke en sportieve
dag voor jong en oud, zo kunt u alvast ontdekken wat
de Open Club Klimmen te bieden heeft!
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In de Cramer 19
Heerlen
T. 043 - 459 16 38
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Dagelijks Bestuur:
Voorzitter
Eric Horsmans
Penderstraat 33
6343 BA Klimmen

Vice- voorzitter
Theo van Oppen
Dorpsplein 3
6311 AN Ransdaal

Secretaris
Uschi Deguelle
Penderstraat 2
6343 BB Klimmen

Penningmeester
Jac Senden
Manensheide 20
6343 CR Klimmen

Overige bestuursleden:
Jos Snellings
Ben Leunissen

Jeu Pluijmakers
Jean Haemers
Jeroen van Kruchten

Trainer, leiders en grensrechters:
Trainer:
Verzorger:

Michel Haan
Ass trainer: Frenk Gorissen
Martin v.d. Luitgaarden

1ste elftal:

Leider: Edwin Geelen
Grensrechter: Rene Linden

2de elftal:

Trainer: Patrick Rybakowski
leider: Ramon Sijstermans
Grensrechter: Huub Huijnen

3de elftal:

Leiders: Hub Pluymen en Michel Cuijpers

Veteranen:

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

35+-1

Leiders: Ralph Henstra en Ouke Henstra

35+-2

Leiders: Ralf Lamby

45+

Leiders: Ruud Quadackers en Theo van Oppen

Walking:

Trainer: Funs Dequelle
Leider: Hub Pluymen

Informatie/emailadres vv Hellas: info@vv-hellas.nl
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Jeugdcommissie:
Ilse Beijnsberger, Niek Horsmans, Leo Sangen,

Jeugdtrainers en -leiders:
O15: Axel Vonken
Michel Janssen
013: Jean Haemers
Rick vd Steen
Stan Shutton
O12: Sander Pauwels
Leo Sangen

O9:

Frans Sogelée
Jeroen van Kruchten
Jessie Grooten
Sepp Heugen

O8:

Hub Boom
Henk Habets
Martijn Bosch

O7:

Guido Caubo
Olaf Caubo

O11: Bert Beijnsberger
Patrick Caenen
Gert-Jan Grapendaal

Keeperstrainer:

O10: Ilse Beijnsberger - Lambij
Niels Faessen

Informatie/e-mailadres vv Hellas Jeugd :
jeugdcommissie@vv-hellas.nl

Tim Sauren
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