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Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
In deze, alweer 6e editie en laatste editie van ons clubblad voor dit seizoen, kijken we nog
even terug op een geslaagde Quizavond.
Verder in deze editie: het wedstrijdprogramma voor de komende tijd, de “Wist u datjes”, Uit
de oude doos, Ik geef de Pen door en niet te vergeten de advertenties van onze sponsoren
die mede mogelijk maken dat we ook dit clubblad kunnen uitgeven.
Oh ja, en als jezelf copij hebt of een stukje wil typen, leuke foto’s, wedstrijdverslagen of
andere dingen die dit clubblad kunnen opleuken, schroom dan niet om deze te sturen aan
clubblad@vv-hellas.nl

Veel leesplezier
De redactie
Laurens Faessen
Ben Leunissen
Jeroen van Kruchten
Theo van Oppen
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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

Op zondag 2 juni 2019
houdt Voetbalvereniging vv HELLAS de

RANSDAALSE
STRAATMARKT

Op en rondom het Dorpsplein, Ranzaerstraat en Rootveldstraat

VV HELLAS heeft daar een stand met
2e hands bruikbare spullen

Deze worden opgehaald
Zaterdag 1 juni vóór de middag
Mocht U bruikbare spullen voor ons hebben
Bel ons van te voren !
en wij komen ze graag bij U ophalen.
Géén witgoed, computers, TV’s en bankstellen a.u.b.
Inlichtingen: Tel 043-459-1651
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Quo vadis – Waarheen gaat gij?
Volgens de overleving trachtte de apostel Petrus tijdens de christenvervolgingen door keizer Nero
de stad te ontvluchten. Buiten de stad kwam hij Jezus tegen, die de vraag Quo Vadis, Domine?
Beantwoordde met “Eo Romam iterum crucifigi” wat “Ik ga naar Rome, om opnieuw gekruisigd te
worden” betekent. Petrus beschouwde dit als een teken dat hij moest omkeren en de geplaagde
christengemeente moest ondersteunen.
U denkt vast en zeker nu: “Zit/sta/lig/hang ik het parochieblaadje te lezen? Waar gaat dit over?” Die
gedachte snap ik helemaal. Maar het is eigenlijk een heel valide vraag om jezelf en een ander, zo
af en toe, te stellen. Waarheen gaan we? Waar gaan we naar toe? Waar willen we naar toe? Waar en
net zo belangrijk “Wie” willen we zijn?
Laat ik beginnen met te zeggen dat we als VV Hellas zeker niet zullen antwoorden met “we gaan
terug om opnieuw gekruisigd te worden”. Waar we ook niet naar toe gaan, is naar de Filistijnen. Dat
lijkt me geen leuke plek. De meesten van ons zullen, tussen het einde en het begin van het nieuwe
voetbalseizoen ergens in binnen- en/of buitenland op vakantie gaan. Er zullen leden, supporters
en vrijwilligers ergens anders gaan wonen of verblijven, naar school gaan, naar hun werk gaan, bij
familie en vrienden op bezoek gaan, voetballen en naar een voetbalwedstrijd gaan kijken. We blijven, zolang als we kunnen, “gaan”. In beweging blijven is goed voor je.
Maar gaat VV Hellas heen? Blijven we een stabiele 3e klasser? Houden we onze jeugd aan het
voetballen? Wanneer kunnen we ook weer op gras voetballen? Hoe lang hebben we nog 3 senioren
elftallen op zondag? Hoe houden we alle kernen, die de basis vormen voor het huidige VV Hellas,
betrokken en onderdeel van onze club? Blijven we de voetbalvereniging van en voor iedereen? …..
Eerlijk gezegd, heb ik de antwoorden op
al deze vragen ook niet! En ik verwacht
ook niet dat er één iemand is die alle antwoorden heeft. We hebben ons (jeugd)
bestuur dat zich druk maakt over een
groot deel van de vragen. Maar ook zij
hebben niet alle antwoorden. Er is ook
geen kaart waarop je kunt zien waar je
naar toe gaat. Een (digitale) kaart wijst
je pas de weg als je weet wat je bestemming is. Als we dan nu eerst eens beginnen met gezamenlijk te bepalen waar we
naar toe willen, dan kunnen we daarna
op reis. Want Henny Huisman wist het al.
Quo Vadis? “met z’n allen, met z’n allen...

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?
Ik ben Loes.
Wat vind ik leuk aan vv Hellas?
Ik vind de dingen die we nieuw leren leuk en de dingen die we al hebben geleerd vind
ik ook heel leuk.
Welke spelregel zou jij anders willen zien?
Ik zou willen dat er geen zijlijn was dus dat de bal nooit uit zou kunnen gaan.
Op het veld erger ik me het meest aan?
Ik erger me eraan als kinderen gaan roepen naar andere dat ze het niet goed doen.
Met wie zou jij een dag lang willen optrekken en wat zou je dan gaan doen?
Ik zou met Aimée graag willen optrekken en een dag lang samen willen
voetballen.
Favoriete club/speler?
Ajax is mijn favoriete voetbalclud en
Frenkie de jong mijn lievelingsspeler.
Stel: je wordt voetbalmiljonair, wie zou
je dan een plezier doen en waarmee
Als ik voetbalmilioenair werd dan zou
ik heel veel geld uitgeven aan arme
kinderen want die hebben geen geld
voor een voetbal of voor eten.
Aan wie geef jij de pen door?
Ik geef de pen door aan
Aimée Belleflamme.
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Uit de oude doos...

1ste Elftal 1968-1969
Staand v.l.n.r.: Leo Bergervoet, Paul Hanzen, Michel Weusten, Al Lemlijn, Jac Dullens, Jo Senden, Hub
Senden, Wiel Hanneman(trainer)
Zittend v.l.n.r.: Jan Nelissen, Jo Dreessen, Hay Caubo, Bern Quadackers, Jan Delil, Felix Vaessen

8 | VV HELLAS CLUBBLAD

1968 Klimmania – SCKR (1-1)
28-10-1968
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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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S.C.K.R. 1967 Kampioen en promotie 4de klas KNVB
Bovendste rij v.l.n.r.: John Koker, Walter van de Bosch, Jo Simons, Nung(Math) Rongen,
Clemens Hermans, Jo Dohmen, Jean Eussen, Thei Veldman, Sjeng Henstra
Onderste rij v.l.n.r.: Wiel Doutsenberg, Math Boon, Jo Henstra, Laurens van de Bosch, Loek
Veldman, Jo Vonken
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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
Zaterdag 18 mei

Vv Hellas Vets - Doenrade Vets

17.00 uur

Zondag 19 mei

VV Hellas 3 - Bemelen 2

12.00 uur

Chevremont 2 - VV Hellas 2

11.45 uur

Weltania 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Vrijdag 24 mei

VV Hellas 35+ locatie Schimmert

20.00 uur

VV Hellas 45+ locatie Lindenheuvel

20.00 uur

Zaterdag 25 mei

FC Catsop vets - VV Hellas vets

17.00 uur

Zondag 26 mei

Zondag 2 juni

vv SCM 7 - VV Hellas 3

10.30 uur

VV Hellas 2 - Sp. Jekerdal 2

11.00 uur

VV Hellas 1 - Sp Heerlen 1

14.30 uur

Geertruidse Boys 3 - VV Hellas 3

11.00 uur

Uitslagen Senioren
Zaterdag 30 maart

Hellas vets - Haanrade vets

2-2

Zondag 31 maart

Hellas 3 - Hulsberg 3

3-2

Donderdag 4 april

Centrum Boys 1 - Hellas 1

1-3

Zaterdag 6 april

Hellas vets - Minor vets

2-9

Zondag 7 april

Hellas 3 - Heer 6

3-2

GSV 2 - Hellas 2

1-0

BMR 1 - Hellas 1

3-3

RKVVM 4 - Hellas 3

2-5

Hellas 2 - Willem 1

vervallen

Hellas 1 – Leonidas-W 1

3-1

Schaesberg vets - Hellas vets

9-0

Hellas 1 - Wijnandia 1

3-2

Maandag 22 april

SVME 1 - Hellas 1

1-1

Zaterdag 27 april

Hulsberg vets - Hellas vets

afgelast

Zondag 28 april

Sibbe 2 - Hellas 3

6-1

Hellas 1 – BMR 1

3-0

Zaterdag 4 mei

VV Hellas Vets - Amstenrade vets

0-3

Zondag 5 mei

SCM 2 - Hellas 2

5-2

Hellas 3 - BMR 4

3-2

Zaterdag 11 mei

Zwart-wit vets - Vv hellas Vets

5-3

Zondag 12 mei

RKMVC-3 - VV hellas 3

2-3

VV Hellas 2 - Voerendaal 2

2-6

VV Hellas 1 - vv SCM 1

8-3

Zondag 14 april

Zaterdag 20 april
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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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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.
Emma Ruiters
VV Hellas – Walram

vont de keeper
ik vont het leuk maar ik
hij schoot een
t
wan
van walram niet leuk
de dikout en
in
k
bal weg. Ik vont het leu
.
het was een beetje kou
Groetjes Emma Ruiters.

Cas Maessen
VV Hellas – Leonidas-W
Ik vond het TOP om speler
van de week te zijn.
Het was leuk om met de spe
lers van het eerste
elftal de warming up mee te
doen. Dat Hellas gewonnen heeft vond ik het
allerleukste.
Bedankt voor de leuke dag

.

Groetjes,
Cas
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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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Quiz avond VV Hellas
Op vrijdag 12 april j.l. werd een quizzavond georganisserd door de activiteitencommissie
voor onze Hellas leden, die door zo´n 50 mensen werd bezocht.
Opvallend was daarbij de betrokkenheid van de jeugd. Een groot compliment aan Axel
Vonken die de spelers van JO15 wist te mobiliseren en zodoende een belangrijke bijdrage in
de grote jeugdopkomst had. Het thema was, hoe kan het ook anders, voetbal. Jammer voor de
jeugdige deelnemers was het dat er veel vragen werden gesteld over de tijd dat zij nog niet
geboren waren. Vandaar ook dat ze een magere score hadden. De vraag die tot de grootste
hilariteit leidde was zonder twijfel de paardenrace. De teams konden punten inzetten op
een van de paarden (genoemd naar bekende voetballers). Onder luid gejuich en luidde aanmoedigingen kwam het paard met de naam “Lieke Maartens” als eerste over de streep kwam.
Toch was er een jeugdig team dat bij de beste 5 eindigden. Het team fam. Faessen was net
als vorig jaar de eindwinnaar.
Verder was er ook nog een prijs voor het best verklede team, waar ook weer velen aan mee
hebben gedaan. De winnaar werd, na kort beraad, het team Hulsberg met alleen dames en
omdat onze trainer Michel Haan ook een ludiek tenue aan had werd besloten dat de `Haan
met zijn kippen` deze prijs in ontvangst mochten nemen.
Al met al kunnen we terug zien op een zeer
geslaagde en leuke avond, die zeer zeker
voor herhaling vatbaar is.

UITSLAG QUIZZAVOND 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Coen, Wim en Laurens Faessen
Arnold, Job en Jur
Stan, Christiaan en Rik
Ruben, Rune en Stan
Jarno, Joey en Joep
Jeroen, Job en Rob
JO15-2
Maiko, Floris, Niek en Kay
Maud, Miloe en Dionne
Frenk en Michel H.
Ayan, Bjorn, Sjef en Niels
JO15-1
Michel, Kelly, Hub en Miriam
Eric, Ben en Jeu
Astrid, Manon en vrouw Wim Faessen
JO15-3
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In de Cramer 19
Heerlen
T. 043 - 459 16 38

18 | VV HELLAS CLUBBLAD

Bouwkundig

Ontwerp -

Adviesbureau

en

Bouwkundig

Ergonomisch -

Hub

Adviseur

Prevoo

voor de realisatie van al uw:

verbouwingen en nieuwbouwplannen
Manensheide 42
6343 CR Klimmen

Tel: 06.51277959
www.hubprevoo.nl

e-mail: info@hubprevoo.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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…… De Quizavond een daverend succes was
…… 48 deelnemers present waren en er een heel gezellige avond van gemaakt hebben
…… Onze nieuwe trainer Kevin Nowacki gezinsuitbreiding heeft gehad
…… We hem vanaf deze plaats van harte feliciteren
…… Ook de felicitaties uitgaan naar Ritchie Crutzen en zijn vriendin met de gezinsuitbreiding
van zoon Siem.
…… We op zaterdag 15 juni onze afsluitdag hebben van seizoen 2018/2019
…… Noteer alvast deze datum in jullie agenda want we hebben weer jubilarissen en..
…… We vaker in ons ledenbestand oude adressen van leden mee geconfronteerd worden
…… We een dringend beroep doen op jullie adreswijziging direct doorgeven aan secretariaat
…… We bij de jeugd misschien een of twee kampioenen kunnen verwelkomen
…… J015 heel goede papieren heeft om het kampioenschap te vieren
…… Bij de senioren ook de resultaten goed zijn van 1 en 3 de elftal
…… Ons derde elftal bij de eerste drie gaat eindigen
…… Ons eerste elftal misschien nog nacompetitie kan spelen
…… Dit dat niet gaat zoals de agelopen seizoenen voor behoud maar voor promotie
…… Helaas ons tweede team zal moeten strijden in de nacompetitie
…… De eerste wedstrijd is op zondag 2 juni op het sportcomplex de Schrub.
…… De walking footballers woensdag 12 juni gaan deelnemen aan het toernooi bij Roda jc.
…… Enkele spelers hopen zich in de kijker te spelen voor een contractje bij deze club
…… Vele contracten aflopen van de huidige selectie van Roda jc , vandaar…..
…… Een nieuwe jeu de boule baan gerealiseerd is op ons sportpark.
…… We nu hopen dat een jeu de bouleclub onder de naam van Hellas furore gaat maken..
…… De redactie na deze uitgave even rust heeft en de volgende uitgave in augustus is
…… We Julie allen dus nu al een prettige vakantie toewensen
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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:
1ste elftal:

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

Leiders: Ralph Henstra en Ouke Henstra

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, Linda Swier

Jeugdtrainers en -leiders:
O9:

Frans Sogelée
Jeroen van Kruchten
Jessie Grooten
Sepp Heugen

O8:

Hub Boom
Henk Habets
Martijn Bosch

O11: Bert Beijnsberger
Patrick Caenen
Gert-Jan Grapendaal

O7:

Guido Caubo
Olaf Caubo
Jerry Ramaekers

O10: Ilse Beijnsberger - Lambij
Niels Faessen

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

O15: Axel Vonken
013: Jean Haemers
Rick vd Steen
Stan Shutton
O12: Sander Pauwels
Leo Sangen

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
Foto omslag
Lucho Carreno - http://luchocarreno.nl

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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