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Van de redactie
Voor jullie ligt het laatste clubblad van 2018. In dit nummer aandacht voor de gebruikelijke
rubrieken en voor een aangepast kerstverhaal. Ook blikken we terug op het verleden met de
door velen gewaardeerde rubriek: foto’s uit de oude doos. Namens de redactie wensen we
iedereen fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2019.
Voor de resterende edities van ons clubblad kunnen we altijd wel foto’s en teksten gebruiken. We nodigen jullie graag uit om onze club levend en levendig te houden. Dat doen we
door met z’n allen activiteiten, jeugd en seniorenwedstrijden te bezoeken, een handje te
helpen op ons complex of bij de organisatie van club en activiteiten. Want zonder (actieve)
leden geen club en samen is het altijd leuker!
See You in 2019

Veel leesplezier
De redactie
Laurens Faessen
Ben Leunissen
Jeroen van Kruchten
Theo van Oppen
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De verlosser is geboren...
Enkele maanden geleden zaten Jozef en Maria aan de keukentafel. Maria had Jozefs lievelingskostje
gekookt. Een heerlijke stoofschotel die uren in de hout gestookte oven had staan sudderen. Jozef nam
een laatste hap, liet zich achterovervallen in de stoel, legde beide handen op zijn ronde en volle buik en
begroette Maria’s blik met een tevreden glimlach. Het was officieel! Jozef zat vol en er ging voorlopig
niets meer bij.
Maria had niet zoveel gegeten. Dat was Jozef al opgevallen. “Is er iets aan de hand?” vroeg Jozef. “Ik
ben al een paar dagen wat misselijk zei Maria. Ik weet ook niet wat het is. Ik voel me niet ziek of zo,
maar wel een beetje raar.” Een paar dagen later werd duidelijk wat er aan de hand was. Maria was
zwanger. Jozef en Maria zouden een kindje krijgen.
Enkele maanden later, het was inmiddels eind december, waren Maria en Jozef een dagje naar Amsterdam. Nadat ze op de markt een lekkerbekje hadden gegeten liepen ze door de wijk Betondorp. Opeens
kreeg Maria hevige pijn in haar buik. “Wat is er?” vroeg Jozef. “Ik geloof dat ons kindje er uit wil”, zei
Maria. Ze stonden in de Akkerstraat voor het huis met nummer 32. Er was niemand thuis maar de deur
stond open. “Op straat bevallen lijkt me niet prettig” dacht Jozef. Dus gingen ze naar binnen. Tijd om
de dokter bellen was er ook niet meer want zodra Maria zich op de bank in de woonkamer liet vallen
begon de bevalling. Binnen 10 minuten was de klus geklaard. Het was jongetje.
“Hoe gaan we hem noemen?” vroeg Maria. “Ik kijk een even wie hier woont” zei Jozef. Hij liep naar de
voordeur en keek naar het naambordje. Toen hij in de kamer terugkwam zei Jozef: “Ik weet het! We
noemen hem Johan; Johan Cruijff” “Ok” was het laatste wat Maria zei voordat ze in slaap viel. Ook
Jozef werd door de slaap overvallen en zo genoten beiden en kleine Johan van een kort momentje rust.
In de avond kregen Maria, Jozef en Johan bezoek van drie mannen. Ze brachten alle drie cadeaus mee
voor kleine Johan. Ze noemden zich de drie Koningen van het Voetbal. “Hoe hebben jullie ons eigenlijk
gevonden?” vroeg Jozef. “Nou, dit was het enige huis in de straat waar het licht aan was en waar een
baby aan het huilen was” zei Sepp. “De kleine koning uit Zwitserland. We hebben voor kleine Johan iets
meegenomen” zei de grote Gianni. “Kleine Johan gaat het zeker leuk vinden zei de donkere” genaamd
Pelé. Jozef keek Maria aan maar uit de blik van Maria bleek dat ook zij er geen bal van snapte. “Kom
maar op met die cadeaus” zei Jozef. Waarna de drie Koningen Baby Johan een bal, een Amsterdams
accent en een lidmaatschap voor de plaatselijke voetbalclub cadeau deden.
Vanaf dat moment was de Verlosser geboren. In de jaren tot aan zijn dood kreeg Johan vele volgers.
Apostelen genaamd. Pep, Willem, Wim, Marco, Ronald, Frank en Dennis namen veel over van de Heer
van het Voetbal. Maar ook diegene die in hem zijn tegenstander zagen, toonden altijd veel respect voor
Johan. Louis, Franz, Leo waren geen vrienden maar aanbeden hetzelfde geloof. Johan heeft gedurende
zijn leven veel betekent voor het voetbal. Hele stadions zijn gebouwd en trekken wekelijks vele bezoekers. Maar ook in de kleine kernen wordt zijn leer in de praktijk gebracht en genieten mensen, jong en
oud, van het spelletje dat we voetbal noemen. En overal ter wereld, behalve in Engeland nemen we
een paar dagen afstand van het heilige voetbal om Kerstmis te vieren. Maar daarna pakken we de bal
gewoon weer op!
Zo spreekt de heer.
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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?
Sean Deckers
Wat vind ik leuk aan vv Hellas?
Voetballen met vrienden en leeftijdsgenoten in mijn eigen dorp.
Welke spelregel zou jij anders willen zien?
Ik zou rode en gele kaarten ook bij de jeugd invoeren.
Op het veld erger ik me het meest aan?
Spelers die niet alles geven of hun best doen.
Met wie zou jij een dag lang willen optrekken en wat zou je dan gaan doen?
Met rapper Eminmen en dan de hele dag
met het voetballen.
Favoriete club/speler?
Bayern Munchen en Arjen Robben
omdat hij zo snel met de bal is en ik volg
hem al heel lang.
Stel: je wordt voetbalmiljonair, wie zou
je dan een plezier doen en waarmee
Ik zou zorgen dat er scholen kwamen
in alle krottewijken in India zodat de
kinderen daar naar school kunnen.
Voor de volgende uitgave van het clubblad geef ik de pen door aan…..
Martijn Noteborn
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Uit de oude doos...

v.l.n.r.
Loek Veldman, Jo Dohmen, Paul Rybakowski, Hub Senden, Nung (Math) Rongen,
Jan Jansen, Hai Caubo

v.l.n.r.
Wiel Doutsenberg, Jo Simons, Jo Dohmen, Jan Jansen(liggend)
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Logo ontwerp Briefpapier Brochures
Reclameborden Visitekaartjes Folders
Verpakkingen Banners Spandoeken
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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.
Niels Dinjens
VV Hellas – SVME

de week te zijn.
ik gevraagd om speler van
Op zondag 2 december was
en SVME.
ool! VV Hellas voetbalde teg
Dat vond ik uiteraard superc
aardig voor mij.
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ten
zet
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ming up van het eerste elft
cht ik meedoen met de war
Nadat ik een tenue kreeg mo
d ik het stoerste.
Het op de goal schieten von
De spelers van de jeugd
.
rijd
Daarna begon de wedst
bald hadden liepen mee in
teams die daarvoor gevoet
de line up het veld op.
nd en was een beetje
Ik vond het best wel spanne
gelukkig kwam hij goed
nerveus. Ik mocht tossen en
aftrap doen.
terecht en mocht Hellas de
en we de aftrap waarded
gen
Samen met Reno Bag
tegenstander dribbelde
na ik naar de goal van de
st schoot.
en helaas de eerste keer naa
rtreding gemaakt
ove
een
De keeper had echter
t en ik kreeg gelukkig
en de scheidsrechter floo
in ging!
een penalty die er wel vol
wedstrijd beginnen.
te’
Daarna ging de ‘ech
s goed volgen. Het
Vanaf de dug out kon ik alle
n de wedstrijd met
ging er fel aan toe. Hellas wo
3-0.
ellen gegeten in
Na afloop heb ik nog frikand
een onvergetelijke
de kantine. Het was echt
ervaring!
Groetjes Niels Dinjens

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

Uitslagen Senioren
Zaterdag 17 nov

RKHBS vet - vv Hellas vet

3-2

Zondag 18 nov

Hellas 3 - Geertruidse Boys 3

5-4

Hellas 2 - Eijsden 2

0-5

Wijnandia 1 - Hellas 1

4-3

Zaterdag 24 nov

vv Hellas vet - Zwart-Wit’19 vet

1-0

Zondag 25 nov

sv Geuldal 3 - vv Hellas 3

2-3

Bunde 2 - Hellas 2

3-3

Vv SCM - Hellas

5-0

RKUVC vet - Hellas vet

Afg.

Zaterdag 1 dec
Zondag 2 dec

Zaterdag 7 dec
Zondag 9 dec

Heer 6 - vv Hellas 3

2-3

Hellas 2 - GSV 2

0-8

Hellas 1 - SVME 1

3-0

Hellas vet - Langeberg vet

4-3

Hellas 3 - RKVVM 4

1-0

Willem 1 2 - Hellas 2

2-0

Leonidas 1 - Hellas 1

Afg

Zaterdag 15 dec

Hellas vet - Walram vet

Afg

Zondag 16 dec

Hellas 1 - BMR 1

Afg

Programma Senioren
23-12-2018

Leonidas 1 - Hellas 1

Inhaalduel 14.00

20-01-2019

Hellas 1 - SVN 1

14.30 uur

27-01-2019

vv Hellas 2 - Bekkerveld 3

11.00 uur

Centrum Boys 1 - vv Hellas 1

14.30 uur

03-02-2019

Hellas 1 - Wijnandia 1

14.30 uur

10-02-2019

Hellas 3 - Keer 3

12.00 uur

WDZ 2 - Hellas 2

11.30 uur

RVU 1 - Hellas 1

14.30 uur
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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

Op 3 december bracht
de Goedheiligman een
bezoekje aan onze jongste
voetballertjes.
Voor de gelegenheid had hij
echte Hellas-pieten uitgenodigd om mee te gaan.
De kleinsten van onze vereniging stonden vol verwachting
het allemaal te aanschouwen.
De Sint kwam niet met lege
handen en had voor elke aanwezige een leuke verrassing
meegenomen.
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Nieuwe shirtsponsoren
VV Hellas is trots dat het twee
nieuwe shirtsponsoren mag
verwelkomen.
Café Keulen staat de komende
jaren op de shirts van het 45+ team
dat op vrijdagavond een
eigen competitie speelt.
Bij de jeugd mochten we
Sonja Didden en Anouk Janssen
verwelkomen als shirtsponsor van
de O13.
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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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Alle vrijwilligers,
bedankt voor al jullie
inzet in het afgelopen
jaar
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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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…… Zaterdag 27 oktober het kunstveld officieel geopend werd door de Gemeente
…… Velen een kijkje kwamen nemen, plusminus 250 personen
…… We toch heel vele leden van Hellas gemist hebben
…… Misschien zijn ze al uitgekeken op ons fantastisch kunstveld
…… De accommodatie in Ransdaal per 1 januari overgedragen wordt aan de gemeente
…… Een delegatie van het bestuur dit te horen kreeg eind oktober
…… De MOG groep ( maandagochtendgroep ) er voor gezorgd heeft dat alles veegschoon en
uitgeruimd overgedragen kan worden.
…… We dit zonder meer een compliment waard vinden aan deze groep
…… Deze groep op zaterdag 1 december een groot dank je wel kregen van het bestuur
…… De jeugdafdeling de laatste dagen voor bezoek van Sint aan Hellas op zoek waren naar
“zwarte “pieten
…… Ze op het laatste moment hierin geslaagd zijn
…… Misschien velen van Hellas niet in discussie verzeild wilde raken betreffende de huidskleur
…… We een kleine winterpauze hebben qua trainingen
…… We op vrijdag 21 december de laatste training hebben dit jaar
…… We weer starten op vrijdag 4 januari en natuurlijk ‘s avonds ons allen een gelukkig
Nieuwjaar kunnen wensen in de kantine te Klimmen.
…… We ook graag op de hoogte gesteld willen worden van alle wel en wee in onze Hellas
familie
…… De familie Lamby ( Ralf ) verblijd is met de geboorte van dochter Eva
…… We iedereen oproepen om zo’n nieuws telkens de delen met onze redactie van het clubblad
…… We als redactie met veel plezier werken aan dit clubblad.
…… We graag eenieder Prettige Kerstdagen willen wensen en in alle opzichten een gelukkig
2019 willen wensen
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In de Cramer 19
Heerlen
T. 043 - 459 16 38
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Het bestuur van
Vv Hellas
wenst u allen
fijne feestdagen
en een geweldig,
gezond
en sportief 2019

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

BRM BOUW BV
De Koumen 118B | 6433 KE Hoensbroek | tel. 045 5232646 |info@brmbouw.nl | www.brmbouw.nl
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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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