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Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
Voor u ligt de tweede uitgave van ons clubblad van dit seizoen. De competitie is inmiddels
in volle gang voor onze jeugd- en seniorenteams en het kunstgrasveld is eindelijk in gebruik
genomen. Een belangrijke mijlpaal op weg naar meer. Wie op onze locatie rondloopt ziet
echter ook dat er nog bergen werk te verzitten is. Het tussenveld ligt er belabberd bij en
het WeTra-veld laat voorlopig nog op zich wachten. Met andere woorden het blijft enigszins
behelpen waardoor we een beroep blijven doen op flexibiliteit en het aanpassingsvermogen
van leden en supporters.
Hoe dan ook, in deze editie brengen we u een interview met de recent gepromoveerde leider
van het 3e elftal: Doctor Ingenieur Michel Cuijpers. Verder introduceren we een nieuwe rubriek genaamd ‘Sponsor in beeld’ en uiteraard de gebruikelijk column, uitslagen en programma’s, het verhaal van de speler van de week Thijs Belleflamme en wordt de ‘pen wederom
doorgegeven’ en wel aan Cas Volf.
Hebben jullie nieuwtjes, vragen of opmerkingen, laat ze ons toekomen. Zijn we onderwerpen
vergeten of wil je iets toevoegen laat het ons dan weten.

Veel leesplezier
De redactie
Laurens Faessen
Ben Leunissen
Jeroen van Kruchten
Theo van Oppen
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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 Cas Volf. Ik ben 12 jaar en voetbal en keep bij de JO12 en JO13 van vvHellas.
Wat vind ik leuk aan vv Hellas?
Ik vind zowel de trainingen als de wedstrijden leuk.
Welke spelregel zou jij anders willen zien?
Buitenspel!!!
Op het veld erger ik me het meest aan?
Als medespelers op anderen commentaar geven en niet eerst naar zichzelf kijken.
Met wie zou jij een dag lang willen optrekken en wat zou je dan gaan doen?
Een balletje hooghouden Met Memphis
Depay of lekker gamen met mijn vrienden (Connor, Sean en Tom)
Favoriete club/speler?
PSV is gewoon een leuke en goede ploeg.
Memphis Depay, hij is snel en zit vol
verrassingen.
Stel: je wordt voetbalmiljonair, wie zou
je dan een plezier doen en waarmee
Dan zou ik met mijn vrienden en familie in Spanje willen wonen.
Voor de volgende uitgave van het clubblad geef ik de pen door aan…..
Sean Deckers

SEIZOEN 2018-2019 | 3

Uit de oude doos...

1967 SCKR Bekerwinnaar Afdeling Limburg 1967
v. l.n.r.: Clemens Hermans. Jo Simons, Loek Veldman, Jo Dohmen
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Tel: 06.51277959
www.hubprevoo.nl

Groot geworden door klein te blijven.
Kent u die slogan nog? Al in 1990 bedacht de SNS bank deze slogan en hij is bij behoorlijk wat
Nederlands blijven hangen. Er blijkt zelfs een slogan top 10 te zijn. Die top 10 ziet er als volgt uit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Think different (Apple)
Biertje? (Heineken)
Always Coca Cola (Coca-Cola)
Gewoon bij Albert Heijn. (Albert Heijn)
Het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd (DAS)
Heerlijk, helder, Heineken (Heineken)
3 in de rij, kassa erbij. (Albert Heijn)
A better beer deserves a better can. (Heineken)
Apple iPhoto. Shoot it. Save it. Share it (Apple)
De normaalste zaak van de wereld (Hema)

Als ik de top 10 zo bekijk zijn er een paar bedrijven die er goed in zijn. Eigenlijk zijn het natuurlijk de
reclamebureaus die de slogans bedenken die er goed in zijn. In combinatie met het merk krijg je zo een
succesvolle combinatie. Kijkende naar de lijst past bij onze seniorenafdeling de nummer twee in de lijst
wellicht het beste. Biertje! zou dan wel vertaald moeten worden in Pilsje!, maar verder hebben we een
prima match. Oh ja, en vergeet dan even Heineken als pils want dat is qua smaak echt geen “Königin
unter den Bieren”.
Terug naar de Hellas slogan. Op twitter zie ik af en toe al “Wij zijn VV Hellas” voorbijkomen. Voor
dementerende leden wel toepasselijk maar verder zegt dat niet zo heel veel. Maar wat is met “VV Hellas, je zult er maar spelen”! Dat lijkt me dan weer niet de meest uitnodigende slogan voor nieuwe en
bestaande leden. “Alleen als ie ijs- en ijskoud is”, is weer te beperkend. Die past bij de schaatsclub of bij
de strafschopnemer of onze keepers die een penalty stoppen maar verder gaat ie volledig mank. “Al het
goede komt van Hellas” (koeien) dan? Nu we voorlopig niet over gras kunnen beschikken moeten we
deze ook maar uit ons hoofd zetten. Want grazende kunstgraskoeien gaan geen opbrengsten leveren.
Wat ik wel passend zou vinden is een Hellas slogan die zijn oorsprong vindt in de Volkswagen campagne “Volkswagen, wie anders?” of de Nespresso “What else?” campagne.  “VV Hellas, wie anders?” Of
“VV Hellas, wat anders?” zou voor mij perfect passen. Daar zit eigenlijk alles in en daarnaast accepteert
de slogan ook dat niet alles perfect geregeld hoeft te zijn. Voor mij betekent ‘wie anders?’  dat VV Hellas een vanzelfsprekendheid is. Wie of waar anders zou ik op- of naast het veld willen staan? Hellas en
diens voorgangers horen bij mij en ik hoor bij VV Hellas. Wie of wat anders? zou ook uit te leggen zijn
als een variant op “het gras is echt niet groener bij de buren” dus “wat of wie anders?”. Hoewel er een
waarheid in zit, is het glas bij mij halfvol en dus opteer ik voor de eerste uitleg van de slogan. “Hellas,
onze club” of “Zo, nu eerst VV Hellas” of “VV Hellas, daar kun je mee thuiskomen” zijn ook uit te leggen. Kortom: “de keuze is reuze”als het gaat om het bedenken of jatten van een passende slogan (want
beter goed gejat dan slecht bedacht).
Slogan links, slogan rechts, bedenk iets dat past. Wat mij betreft hoeven we niet groot te worden of
moeten we klein blijven! Ik zou graag gewoon een voetbalclub voor de Ransdaalse en Klimmense gemeenschap willen zijn en blijven. Daar hebben we met z’n allen al werk genoeg aan.
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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.
Thijs Belleflamme
VV Hellas – RKVVM
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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 16-12
De wedstrijden worden gespeeld op locatie vv Hellas te Klimmen
Vrijdag 16 nov

vv Hellas 35+ 1 locatie Partij

aanvang 20.00 uur

vv Hellas 45+1 locatie Klimmen

aanvang 20.00 uur

Zaterdag 17 nov

RKHBS vets - vv Hellas vets

aanvang 17.00 uur

Zondag 18 nov

Hellas 3 - Geertruidse Boys 3

aanvang 12.00 uur

Hellas 2 - Eijsden 2

aanvang 10.00uur

Wijnandia 1 - Hellas 1

aanvang 14.30 uur

Zaterdag 24 nov

vv Hellas vets - Vaesrade vets

aanvang 17.00 uur

Zondag 25 nov

sv Geuldal 3 - vv Hellas 3

aanvang 10.00 uur

Bunde 2 - Hellas 2

aanvang 11.30 uur

Vv SCM - Hellas

aanvang 14.30 uur

Zaterdag 1 dec

RKUVC vets - Hellas vets

aanvang 17.00 uur

Zondag 2 dec

Heer 6 - vv Hellas 3

aanvang 10.00 uur

Hellas 2 - GSV 2

aanvang 11.00 uur

Hellas 1 - SVME 1

aanvang 14.30 uur

Hellas 3 - RKVVM 4

aanvang 12.00 uur

Willem 1 2 - Hellas 2

aanvang 11.45 uur

Leonidas 1 - Hellas 1

aanvang 14.30 uur

Zaterdag 15 dec

Hellas vet - Walram vet

aanvang 17.00 uur

Zondag 16 dec

Hellas 1 - BMR 1

aanvang 14.30 uur

Zondag 9 dec

Winterstop t/m 19 januari 2019
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Uitslagen Senioren t/m 18-11
23-09-2018

Keer 3 - VV Hellas 3

1-3

VV Hellas 2 - WDZ 2

1-1

VV Hellas 1 - RVU 1

3-2

VV Hellas 3 - Sibbe 2

0-5

RVU 2 - VV Hellas 2

3-0

Walram 1 - VV Hellas 1

0-0

06-10-2018

Passart-VKC Veteranen - VV Hellas Veteranen

afgelast

07-10-2018

FC Bemelen 2 - VV Hellas 3

0-5

VV Hellas 2 - Chevremont 2

0-5

30-09-2018

VV Hellas 1 - Weltania 1

4-1

13-10-2018

NEC'92 Veteranen - VV Hellas Veteranen

afgelast

14-10-2018

Sportclub Jekerdal 2 - VV Hellas 2

6-0

VV Hellas 3 - vv SCM 7

30-

Sporting Heerlen 1 - VV Hellas 1

4-1

20-10-2018

VV Hellas Veteranen - Schinveld Veteranen

2-5

21-10-2018

VV Hellas 1 - RKVVM 1

7-0

27-10-2018

VV Hellas Veteranen - Oud Roda JC

3-4

28-10-2018

BMR 4 - VV Hellas 3

0-2

VV Hellas 2 - vv SCM 2

2-5

UOW '02 1 - VV Hellas 1

0-0

03-11-2018

VV Hellas Veteranen - FC Hoensbroek Veteranen

1-7

04-11-2018

Voerendaal 2 - VV Hellas 2

2-0

VV Hellas 3 - RKMVC 3

3-2

VV Hellas 1 - Centrum Boys 1

7-2
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Sponsor in Beeld: Fysiocare
FysioCare Klimmen is inmiddels 7 jaar een bekend bedrijf in Klimmen. Vanwege bekendheid
om hun brede expertise, met in het bijzonder
Sportfysiotherapie, zien zij klandizie, niet alleen, uit Klimmen, Voerendaal en Ransdaal
maar ook van ver daarbuiten. Tevens bekend

Het feit dat Marcel zelf deel uit maakte van
de nationale jeugdtop. midden jaren tachtig,
maakt dat hij nog veel compassie heeft met de
voetbalsport. Vanwege zijn professionele interesse voor de motorische ontwikkeling in de
sport, gaat zijn bijzonder aandacht uit naar de

in de regio als organisator van de Nationale
Straatvoetbaldag in Klimmen. Wellicht heeft
u zelf al eens gebruik gemaakt van hun diensten… De praktijk, aan het Drossaert de Limpensplein is optimaal uitgerust voor de beste
behandeling.

jeugd. Echter heeft hij moeten concluderen dat
de ontwikkeling in de voetbalsport, daar waar
het gaat over kennis en expertise op het gebied
van training, het voetbal ernstig achterloopt op
sporten als atletiek, zwemmen en hockey. Dit
zijn de voornaamste redenen waarom Marcel
koos om een samenwer-king aan te gaan met
VV Hellas.
Door inbreng van zijn deskundigheid op het
gebied van training, motorische ontwikkeling
en sportblessures, moet Hellas in staat zijn om
de kwaliteit van sporten nóg beter te maken.
Dit is tevens een positief signaal naar de ouders, van wie hun kinderen met bijzondere
“zorg” ontvangen worden bij Hellas.

Marcel Witte, eigenaar, is een sociaal bewogen ondernemer, die zijn kennis graag inzet en
deelt, waar het gaat om welzijn binnen de gemeente maar ook bij sociale gebiedsontwikkeling. Kwaliteit in de sport ziet hij al een belangrijk item. Zo is hij het gesprek aangegaan met
Hellas om te zien, op welke manier zijn bedrijf
van waarde kan zijn voor de voetbalclub.
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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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Op welke manier kunt u hier iets van merken
van deze samenwerking:
1. Door scholing en begeleiding van het
trainers-gilde. Het is belangrijk te investeren in vrijwiligers en deze op korte
en lange termijn te enthousiasmeren
2. Door informatie-topics voor ouders “live’
bij de voetbalclub of in dit clubblad

betering in de sport en een opmaat naar de
“Open Club Klimmen”, daar waar deze partijen,
als voorbeeld, voorop lopen.
Een voorbeeld voor de toekomst!

Tevens is Fysiocare Klimmen naast “Supplier",
voor de komende jaren sponsor van Hellas.
Om hier uiting aan te geven is het, onlangs
geopende, voetbalveld versierd met een sponsorbord van Fysiocare klimmen en prijkt deze
naam op de trainingspakken van alle jeugdtrainers.
De samenwerking tussen Fysiocare en
VV Hellas is een stap richting kwaliteitsver-

BRM BOUW BV
De Koumen 118B | 6433 KE Hoensbroek | tel. 045 5232646 |info@brmbouw.nl | www.brmbouw.nl
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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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…… Zuinigheid en vlijt bouwt huizen als kastelen
…… Bij de inschrijving voor het walking-football toernooi men kwitantieboekjes had met het
jaartal 19
…… Dat elke thuiswedstrijd van 1ste elftal de man of the match gekozen wordt
…… De supporters zich afvragen of ooit wel de supporter van de dag gekozen wordt
…… De persconferentie bij het 1ste elftal druk bezocht wordt
…… De halve liter altijd goed smaakt ook al drinkt de speler geen bier
…… Vrijdag 23 nov de jaarvergadering plaatsvindt in kantine klimmen om 21.00 uur
…… Ieder lid welkom is om het wel en wee van de vereniging aan de weet te komen
…… We uiteraard op een grote opkomst hopen
…… Vrijdag 14 dec de kerstbingo gehouden wordt in onze kantine te Klimmen
…… Aanvang 21.00 uur en het wordt heel, heel gezellig.
…… Op zaterdag 27 okt de gemeente het kunstgrasveld officieel geopend heeft
…… Dat bij de warming-up velen actief waren
…… Maria en Funs hun uiterste best deden om alle ledematen losjes te krijgen
…… De veteranen deze dag afsloten met een wedstrijd tegen oud-Roda jc
…… Frenk Gorissen het doel verdedigde van oud- Roda jc.
…… Hij toch 3 maal gepasseerd werd
…… Onze trainer Michel Haan 2x scoorde bij Axel, keeper veteranen
…… Alles werd afgesloten met een ludieke persconferentie in de kantine
…… Pierre Vermeulen daar de show stal met heel veel humor
…… We een nieuwe sponsorcommissie hebben
…… Jeroen, Axel, Eric, Rick en Stan veel werk verrichten en zorgen dat alles gefinancierd blijft
…… Ze ook zorg dragen voor nieuwe adverteerders in ons clubblad
…… We hun heel veel succes wensen
…… De redacteur nu weer zijn oor te luister legt voor nieuwe nieuwtjes
…… Ook jullie nieuwtjes kunnen mailen naar het clubblad
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In de Cramer 19
Heerlen
T. 043 - 459 16 38
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In de kijker...
Vandaag een gesprek met Doctor Ingenieur Michel Cuijpers
Onlangs behaalde Michel Cuijpers de titel doctor ingenieur in de werktuigbouwkunde. Als
Walemse jongen begon hij zijn opleiding bij de
basisschool “Ummer Clumme” hierna werd op
Sintermeertencollege het VWO gevolgd. Daarna stroomde hij door naar de Technische Universiteit te Eindhoven. Tijdens de masterfase
van deze opleiding heeft hij 4 maanden stage
gelopen bij Volvo in Zweden. In 2014 heeft hij
zijn ingenieursdiploma behaald. Via verschillende vacatures is hij uiteindelijk via de TU terecht gekomen bij een SHELL promotie project,
waar hij 4 jaar gewerkt heeft om zijn doctors
titel te behalen. De opdracht was een onderzoek naar het kraken van olie in de grond. Tijdens zijn promotie onderzoek heeft hij al bij
Shell aangegeven, dat hij na zijn promotie geen
baan zou ambiëren bij dit grote olieconcern. Dit
vanwege een andere visie op de bedrijfsvoering.
Hij heeft gekozen na zijn opleiding voor een
job bij Progression Industry Eindhoven. Een
bedrijf bestaande uit 3 personen welke overheidsprojecten uitvoeren op gebied van alternatieve brandstoffen en motoren ontwikkeling.
Het bedrijf werkt nauw samen met enkele grote
bedrijven en verschillende universiteiten. Zijn
werk bevat vele facetten; van het aansturen
van projecten tot experimenten op motoren.
In zijn functie is Michel ervan bewust dat men
na 4 of 5 jaar weer voor een andere uitdaging
dient te gaan. Dit om verzekerd te zijn van vele
uitdagingen en vooruitgang. Er blijft steeds
vraag naar personen met technische opleidingen, dus van werkloos worden heeft Michel
geen slapeloze nachten.
In zijn privéleven woont Michel in Welten
samen met vriendin Kelly. Na het volledig

renoveren van de
aangeschafte
woning, voelen ze zich
hier thuis op een
mooie plek.
Zijn voetballoopbaan ziet er als
volgt uit. Lid geworden 25 jaar
geleden bij vv Klimmania.
Alle elftallen doorlopen van de bambinos tot
en met de A jeugd. Bij de senioren begonnen
bij het tweede elftal en met enkele uitstapjes
soms naar het 1ste elftal. Een beenbreuk bleek
het einde van zijn voetballoopbaan in te luiden.
Na herstel kwam men erachter dat er ook nog
een gebroken knie was. Dat was voldoende om
de voetbalschoenen “verplicht” aan de kapstok te hangen. Hierna ging hij direct verder als
leider van het 2het elftal. Dit was echter van
korte duur; hij werd namelijk gevraagd om samen met Hub Pluymen leider te worden van
het derde elftal. Hub Pluymen was al leider
en Michel nam het stokje over van Arnold en
zodoende vormt het duo Michel en Hub nu al
enkele jaren het leiderschap van 3. Hij heeft er
nog veel plezier aan, hoewel hij aangeeft dat
in de vroegere tijd er meer beleving was. Dit
seizoen heeft hij het volste vertrouwen in het
derde voor een goede klassering. Hij geeft wel
mee dat vv Hellas meer energie dient te steken
in het randgebeuren zodat de club geen bedrijf
wordt maar een club blijft met de juiste sfeer.
Tot slot willen we Michel heel hartelijk danken
voor dit openhartig gesprek.

De reporter
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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, Noel Vaessen

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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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

Wil jij als procesoperator
of industriële logistieke
operator aan de slag?
Ga voor de beste baan naar
profcore.nl/werken-bij-profcore
en solliciteer direct.
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