Presentatiegids
Seizoen 2020-2021
Onze voetbalclub uit Klimmen-Ransdaal

TEKORT AAN PROCESOPERATORS
OF LOGISTIEK PERSONEEL?
We accelerate your business

Wij beschikken over ervaren
processpecialisten met een hoog
veiligheidsbesef, die momenteel
op korte termijn en soms zelfs
direct bij u inzetbaar zijn.
www.profcore.nl

Voorwoord van onze voorzitter
Beste mensen,
Voor u ligt een nieuw initiatief van de redactie van ons clubblad; “de VV-Hellas Presentatiegids”. Een bewaar-exemplaar!
Een Presentatiegids voor u én voor de (bestuurs-)leden van onze vereniging, onze vrijwilligers en onze sponsoren. Allen
onmisbaar voor een vereniging als de onze.
In deze Presentatiegids treft u naast advertenties en verhalen ook wetenswaardigheden aan zoals de samenstelling
van de teams, foto’s, wedstrijdschema’s en voorwoorden van o.a. onze Hoofdtrainer Michel Haan en onze Hoofdsponsor Mart Braun namens “HAAN Industrial Group”. Tevens de contactgegevens van (Jeugd-)leiders en bestuursleden.
VV-Hellas hoopt op een voor eenieder succesvol seizoen. Laten we samen Corona de kop indrukken, waarbij we uiteraard de voorgeschreven regels in acht nemen. Laten we elkaar in bescherming nemen.
Onze jeugdafdeling floreert. We zijn op dit moment in gesprek met een jeugdcoördinator en onze jeugdleiders zetten
i.s.m. de jeugdcommissieleden de schouders eronder om het onze jeugd naar hun zin te maken.
Bij de seniorenteams is het allemaal wat moeilijker. Smalle bezetting van teams leidt vaak tot improviseren door leiding
en bestuur. Niet altijd even leuk en even makkelijk, maar wel noodzakelijk om alles in goede banen te leiden. De maatschappij individualiseert en daar hebben alle verenigingen mee te maken. Dus ook VV-Hellas.
Laten we er een mooi jaar van maken en roeien met de riemen die we hebben. Onze accommodatie ligt er fraai bij en
aan de uitbreiding van het complex wordt door derden hard gewerkt. Vooralsnog draaien we gewoon door met onze
oude gebouwen “onger in de schrub”.
“Wij zijn Hellas”

Eric Horsmans
Voorzitter
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Voorzitter en wethouder “samen aan de bal”
Aan tafel onze voorzitter Eric Horsmans en wethouder
Ruud Braun (gemeente Voerendaal), portefeuillehouder
“Open Club Klimmen”
Heren fijn jullie samen aan tafel te hebben vlak vóór de
nieuwe publicatie van ons clubblad. Ik wil gelijk even
teruggrijpen naar het voorwoord van onze voorzitter
in het clubblad van september 2019.
Eric: “jah, dat heeft heel wat stof doen opwaaien”; het
was uiteraard alleen bedoeld om onze achterban te informeren over de laatste stand van zaken. Dat ben ik hen
verschuldigd”.
Was het in het verkeerde keelgat geschoten wethouder?
Ruud: “Dat bewuste voorwoord is inmiddels een jaar geleden. Eric en ik hebben het erover gehad en daarmee
is voor mij de kous af. We staan immers samen voor de
grootste uitdaging in de geschiedenis van onze gemeente. Soms lijkt het alsof we stilstaan of wat stappen achteruit zetten, dat wil je natuurlijk niet!
Echter we zijn en blijven, net zoals bij de opening van het
kunstgrasveld, samen aan de bal en hebben hetzelfde
doel voor ogen. Kritiek en suggesties maken een proces
sterker en daar is dan ook te allen tijde ruimte voor! Ik
ben Eric dan ook ontzettend dankbaar voor zijn enorme
inzet voor de Open Club Klimmen. Ook de inzet van Jac.
Senden als lid van de projectgroep Open Club, zonder
de andere leden van de stuur- en projectgroep tekort te
willen doen, wil ik in het bijzonder nog noemen hier. Zij
en vele andere vrijwilligers, dat is waar ons verenigingsleven op drijft!
We zijn inmiddels een jaar verder. Zijn er inmiddels wel
stappen gezet?
Ruud: “uiteraard er zijn grote stappen gezet. De gemeenteraad heeft haar definitieve fiat gegeven voor het project, de samenwerkingsovereenkomsten met de tien
nieuwe hoofdgebruikers zijn getekend, er zijn ontwerpteams geselecteerd die in oktober hun ontwerpvisies
mogen presenteren en ook zijn we druk bezig met de
toekomstige invulling van de exploitatiestichting. Daarnaast hebben we als gemeente de regie gepakt om het
tweede speelveld (Wetraveld) zo spoedig mogelijk bespeelbaar te krijgen. Een erg moeilijke kwestie omdat er
mogelijk juridische trajecten aan vast zitten. Het veld is
helaas daardoor nog steeds niet bespeelbaar, maar de
garantie zou vervallen als we daar als gemeente zelf aanpassingen zouden (laten) doen. Zie het als de garantie op
een auto; zodra je zelf aan de motor gaat sleutelen kun
je niet meer op de dealergarantie terugvallen”. Zodra we

hier kunnen, zullen we dit met voorrang oppakken!
Eric: “Wij hebben ons dankzij het kunstgrasveld en het
oefenveld goed kunnen helpen. Daar zijn we heel blij
mee. Iedereen is ook enthousiast over hoe de accommodatie van VV-Hellas er nu bij ligt en ook wij als bestuur
hebben onze wens in vervulling zien gaan”.
Maar we zijn nog niet aan de eindstreep, toch?
Eric: “Nee, VV-Hellas heeft al veel van haar wensen vervuld zien worden, maar met onze achterban hebben wij
afgesproken om een nieuwe accomodatie te realiseren
met een ingang aan de Kerkveldweg. Daarbij hoort ook
de nieuwbouw. Zoals ik in mijn eerder artikel al vermeldde: we zijn pas klaar als alle andere partijen ook aan hun
trekken komen”. Ruud: “Dat siert het bestuur en de leden
van VV-Hellas! Het project zal de komende jaren nog volop inzet en aandacht vragen, maar door alle afstemming
aan de voorkant, wordt het absoluut een plek waar iedereen uit Klimmen en omstreken zich thuis gaat voelen.
Tot slot; gezelligheid kun je niet bouwen natuurlijk, maar
de laatste tijd heb ik verschillende mooie evenementen
mogen bezoeken in Klimmen, dus daar hoeven we ons
geen zorgen over te maken! In Klimmen wordt ‘gezelligheid’ met hoofdletters geschreven.”
Hoe ziet dat er verder uit dan nu?
Ruud: “Inmiddels heeft, zoals hierboven aangegeven,
de gemeenteraad positief besloten over de voortgang
en loopt er een Europese aanbestedingsprocedure. Bij
het ter perse gaan van dit clubblad werken vijf ontwerpteams met hun deskundigen over de beste visie voor het
plangebied Open Club Klimmen. Zodra planologisch de
zaken op orde zijn kunnen we pas starten, waarbij de
nieuwe school uiteraard eerst gebouwd wordt alvorens
de oude wordt afgebroken. Als de gebouwen klaar zijn
kunnen ook VV-Hellas en de Tennisclub daar de kantineactiviteiten voortzetten en van de kleedlokalen en douchegelegenheden gebruik maken, waarna de oude gebouwen een andere functie krijgen of gesloopt worden.
Om u een indruk te geven; de planning voor het starten
met de bouw is medio voorjaar 2022. De oplevering zal
dus nog enkele jaren duren! Tot die tijd (en uiteraard ook
daarna) wens ik jullie als vereniging veel plezier en succes op het veld en veel mooie momenten samen in jullie
kantine.
Is er nu dan wel opeens genoeg geld voor dit project,
vorig jaar leek het niet te gaan lukken?
Eric “hiervoor steek ik een grote pluim op de hoed van de
wethouder, en dat meen ik oprecht. Zoals vorig jaar omschreven in mijn artikel, liepen de kosten door allerhande niet voorziene omstandigheden volledig uit de hand.
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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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Nieuwe BTW maatregelen, stijgende bouwkosten en modernere eisen voor “Bijna Energie Neutrale Gebouwen”
(BENG) en de “Frisse Scholen-norm” maakten het project
ruim 3 miljoen duurder. Dat was dan ook mijn vrees dat
VV-Hellas de eindstreep wel gehaald had en de rest van
de deelnemers in de kou zouden komen te staan. Niemand had gedacht dat dit project de eindstreep nog zou
halen. Met veel belangstelling hebben we gevolgd hoe
Ruud heeft gelobbyd van Den Haag tot de Provincie in
Maastricht; van IBA Parkstad tot Onderwijsstichting Innovo en ga zo maar door. Hoe hij het gepresteerd heeft weet
ik niet maar in bijna een jaar tijd is er ruim 2 miljoen aan
subsidie en bijdragen opgehaald. Daarnaast is de komst
van een woonprogramma niet alleen financieel gunstig,
maar ook voor onze jongeren die graag in de kern Klimmen willen blijven wonen! Alleen in een uitzonderlijk geval kan het de gemeente nog een bijdrage kosten, maar
zoals het nu ervoor staat blijft alles binnen budget.
Ruud: “Het was regelmatig op het scherpst van de snede”,
maar ook ik ben tevreden met alle (financiële) steun die
ik gekregen heb voor het project Open Club. Het is tekenend dat onder meer de Stadsregio Parkstad, Provincie

Limburg, IBA Parkstad en Innovo zulke grote bedragen
bijdragen, daarmee bevestigen ze eens te meer dat ze
geloven in de kracht van het project én de kracht van de
gemeenschap Klimmen! Het is mooi dat we een multidisciplinaire verzamelplek voor jong en oud kunnen verwezenlijken, waar o.a. zorg, ondernemerschap, ontmoeten,
leren en sporten bij elkaar gebracht wordt. Daarbij wordt
niet op de laatste plaats óók gerealiseerd dat de school
in Ransdaal behouden blijft. Dit biedt de kernen Klimmen
en Ransdaal een leefbare en zekerdere toekomst. Want;
wie de jeugd heeft……..”.
Heren, ik dank jullie voor dit gesprek en voor jullie tomeloze inzet voor dit mooie project.
Ruud: “Heel graag gedaan! Ik wens iedereen in deze tijd
heel veel gezondheid en hoop spoedig een wedstrijd van
de mannen van 1 te mogen komen bezoeken.”
Eric: “Een mooi gesprek waarin we nogmaals kunnen
uitdrukken dat de wethouder en ik samen de schouders
onder dit mooie project blijven zetten! Ruud, dat bezoek
gaan we regelen! Tot gauw.”
Redactie Clubblad VV-Hellas
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Boerderijwinkel Veurderhof

Aardappelen
Groenten en Fruit
Diervoeders en Tuin
Ransdalerweg 1
6367 GR Voerendaal
06 30 44 70 61
hayheijnen@hotmail.com
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Openingstijden
Ma: gesloten
Di t/m vr: 10-18 uur
Za: 9-16 uur

Hoofdsponsor aan het woord
Mart Braun, directeur HAAN Industrial Group BV
Beste voetbalvrienden,
Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten van een welverdiende vakantie. Een vakantie die anders zal zijn geweest
dan anders. Misschien is het vertrouwde vakantieland aan de middellandse zee ingeruild voor een pittoresk dorpje in
Nederland?
Inmiddels staat het nieuwe voetbalseizoen voor de deur. Nu zorgt de start van een nieuw seizoen altijd voor enthousiasme, spanning en iets om naar uit te kijken, maar dit seizoen heb ik dat net iets meer.
Vanaf maart vielen we sportief plotseling stil na slechts één persconferentie. Geen voetbal meer, geen sport meer,
scholen werden gesloten en we werkten zo veel mogelijk thuis. Noodgedwongen werd het trainingsveld voor maanden
verruild voor Netflix, wandelen of een rondje rennen. De kantine werd ingeruild voor een digitale borrel. Een hoop
onzekerheid volgde en voor sommigen werd het een moeilijke periode, omdat Corona heel dicht bij kwam.
Voor ons bedrijf volgde een onzekere periode. Zouden veel collega’s door het Corona virus ziek worden en uitvallen?
Konden alle projecten doorlopen? En daarna kwam de vraag of we voldoende werk overhielden om iedereen aan
het werk te houden. In rap tempo werd nieuw beleid uit de grond gestampt passend bij de nieuwe omgangsregels in
Nederland. De rest van het jaar zal zich blijven kenmerken door onzekerheid, maar we zijn gelukkig wel weer een heel
eind op de goede weg. Ik hoop dat de hele BV-Nederland weer snel de weg naar boven mag vinden en dat de economische gevolgen verder beperkt zullen blijven voor eenieder.
Ook voor een club als VV Hellas is zo een crisistijd spannend. Hoe lang gaat dit duren? Redden we het financieel? En
wat is er in de toekomst mogelijk op sportief vlak? Het bestuur en alle vrijwilligers zullen menig (digitaal) overleg hebben gehad om antwoorden te vinden op deze vragen. Gelukkig is er weer zicht op voetbal op sportcomplex de Schrub.
Beetje bij beetje werden de teugels gevierd en inmiddels is ook VV Hellas weer in voorbereiding voor de echte competitie.
Voor iedereen die de club een warm hart toedraagt en in de corona-periode het wat rustiger heeft gekregen: regelmatig zie ik een oproep voorbijkomen voor vrijwilligers. Wellicht is dit iets voor jou? De club is op zoek naar allerlei
vrijwilligers, van groot tot klein. Alleen met de inzet van vrijwilligers
uit Klimmen-Ransdaal kan jij, jouw zoon, dochter, je buurjongen of
-meisje of wie dan ook genieten van de mooiste sport die er bestaat.
Zetten we er samen onze schouders onder?
Ik wens alle teams een leuk en succesvol seizoen toe en vooral…
blijf gezond en let op elkaar!

Mart Braun

Directeur HAAN Industrial Group BV
Trotse hoofdsponsor van VV Hellas
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Terugblik op het voetbalseizoen 2019-2020
Het afgelopen seizoen is met afstand het vreemdste seizoen dat we ooit meegemaakt hebben. Althans voor de
mensen die de oorlog niet meegemaakt hebben en die
in die tijd al lid waren van een voetbalvereniging. Het is
niet mijn bedoeling om de oorlog te vergelijken met SARS
CoV-2, beter bekend als het Corona virus dat de ziekte
Covid-19 veroorzaakt. Een virus dat vanaf maart dit jaar
ons land in de greep hield. Een pandemie die leidde (en
nog steeds niet bezworen is) tot vele doden, ernstig zieken, een economische crisis die veel bedrijven en inwoners aan de rand van de afgrond bracht/brengt en sommige er al ‘overheen’ duwde, grote impact op de zorg en
zorgmedewerkers had en heeft en die ook ervoor zorgde
dat alle sportcompetities met een abrupt einde werden
geconfronteerd. Het voortijdig beëindigen van de competitie is geen halszaak natuurlijk en de terugblik blijft dan
ook grotendeels beperkt tot de eerste seizoenshelft. De
2e seizoenshelft gaat de boeken in als iets waarvan we de
afloop zonder SARS CoV-2 nooit zullen weten.

Wat weten we dan wel?
Het 1st elftal, onder leiding van de nieuwe trainer Kevin
Nowacki, stond bij het afbreken van het seizoen op een
verdienstelijke vijfde plek. Een resultaat van hard werken
en tactische discipline. Het duurde een paar weken tot
dat spelers en trainer elkaar begrepen en gaandeweg het
seizoen werd het steeds lastiger om Hellas 1 te verslaan.
Op het moment dat de competitie, na de lange winterstop en enkele afgelastingen, weer hervat zou worden,
leek het erop dat de mannen klaar waren voor het slot
van de competitie. De blik ging omhoog en wellicht hadden de mannen nog een plek in de nacompetitie kunnen
bemachtigen. We zullen het echter nooit weten. In de bekercompetitie vond ons 1ste zijn Waterloo in een uitwedstrijd tegen DVO. Het was vlak voor Kerst maar van een
kerstgedachte was in deze wedstrijd totaal geen sprake.
Tegen een vervelende tegenstander (spugen en schoppen) konden enkele spelers de rust niet meer bewaren
en na 2 rode kaarten viel het doek voor Hellas 1. In de
winterstop werd bekend dat de wegen van Kevin Nowacki
en VV Hellas zich scheiden. Kevin vond voor het nieuwe
seizoen snel onderdak bij SVME en Hellas vond later in
Michel Haan de nieuwe trainer voor het seizoen 20202021. Het was een leerzaam seizoen waarin een aantal
talenten zoals Stan Shotton en Jarno Leen een vaste waarde in Hellas werden.
Bij het 2e elftal, dat na het rampseizoen daarvoor, waarin
men heel vaak kansloos was in een heleboel wedstrijden,
was de moreel flink gedaald. Desondanks begon men
vol goede moed aan het seizoen in de wetenschap dat
er goede afspraken waren gemaakt tussen de trainers

van het 1ste en het 2de elftal over de bezetting van de
teams. Door vakanties moest het 2e elftal echter de eerste wedstrijd afzeggen. Tegenstander KVC Oranje wenste
niet mee te werken aan een verplaatsing waardoor ons
2e elftal nog voor de eerste wedstrijd gespeeld moest
worden, met -3 punten op de laatste plek van de ranglijst
terecht kwam. In de wedstrijden die volgden behaalde de
ploeg een aantal prima resultaten en al snel vonden ze
zich terug net boven het midden op de ranglijst. De mix
van de oude garde (Sepp, Guido en de af en toe meespelende Michel Haan) en de jonge spelers als Rik, Stef, Karim, Arno, Thomas, Rune aangevuld met de spelers van
de selectie die op zondag beschikbaar waren voor het 2e
bleek prima te werken. Gaandeweg kreeg het 2e elftal te
maken met enkele blessures waardoor de spoeling na de
winter wel wat dunner werd. Gelukkig kon men ook terugvallen op enkele jeugdspelers (o.a. Paul en Joeri) die
de eerste stappen bij de senioren konden maken en met
verve daarin geslaagd zijn. Het afbreken van de competitie kwam voor het 2e elftal achteraf gezien niet slecht uit.
Een strijd tegen een nieuwe degradatie werd daarmee
afgewend. Qua resultaat en het vertoonde spel was het
seizoen een grote hink-stap sprong vooruit ten opzichte
van het seizoen daarvoor. Een groot compliment aan de
spelers is op zijn plaats. In de beker overleefde de ploeg
de eerste ronde niet.
Het 3de elftal wist op voorhand dat het een zeer moeilijk seizoen zou worden. De ploeg van Michel, Ouke en
Huub zag aan het einde van het seizoen 2018-2019 enkele sterkhouders stoppen nadat men in dat seizoen op een
haar na het kampioenschap misliep. Met de overgebleven
groep zou het lastig worden en dat bleek vanaf de eerste wedstrijden. Waar men het seizoen daarvoor nog wel
eens op een training verscheen werd afgelopen seizoen
amper getraind. Verder waren er zondagen waarbij het
een grote uitdaging was om met voldoende spelers aan
de aftrap te verschijnen. Een seizoen om snel te vergeten
waarbij respect en dank aan het adres van de leiders op
z’n plek is vanwege de tijd en moeite die deze heren erin
gestopt hebben. Het afbreken van de competitie kwam
misschien wel als een verlossing.
De teams in de vrijdagavond competitie deden het niet
onverdienstelijk. Het 35+ team eindigde in de najaar reeks
op de 2e plek. Met 14 overwinningen, een gelijkspel en vijf
nederlagen kunnen de mannen van de 7x7 competitie terugkijken op een prima najaar reeks. De voorjaarsreeks
werd nooit gestart, nooit gespeeld en nooit afgesloten.
Het 45+ team eindigde op een 4e plek. Met twee keer
winst, vijf keer een gelijkspel en vijf keer een nederlaag
werden uiteindelijk maar twaalf wedstrijden op vrijdagSEIZOEN 2020-2021 | 9

Sinds 2001 laten wij klanten genieten van een heel scala aan
beauty behandelingen, eerst in Voerendaal, en sinds eind 2019
werken we vol trots op onze nieuwe locatie in Retersbeek.
Maak tijd voor jezelf en kom genieten van een van de volgende
behandelingen:
Gezichtsbehandelingen
Tanden bleken
Hair strokes
Harsen
Manicures

Visagie
Wimper extensions
Massages
Pedicures
Gelnagels

Health coach consulten
Angelique en Michelle
Beauty and Body Perfection
Retersbekerweg 18 Klimmen
06-29347211 / 06-54620446

Ambachtelijk vakbekwaam
leerbewerker
Naast maatwerk en reparatie
aan zadel en tuig ook diverse
handgemaakte unieke lederwaren.
U heeft een idee? Ik maak het!
www.uwtuigenzadelmaker.nl
Schalenboschweg 23 - Klimmen - 06 22 81 91 31
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avond gespeeld mede doordat een tweetal teams verstek
lieten gaan. De 7x7 competitie is een belangrijke competitie aanvulling voor onze senioren gebleken en zorgt op
de avond van de thuiswedstrijden voor een belangrijke
bron van inkomsten.
Voor het seizoen 2020-2021 zijn de verwachtingen niet
al te rooskleurig. Vanwege studie, leeftijd en blessures
wordt de selectie opnieuw wat uitgedund en in de wetenschap dat opnieuw enkele spelers van het 3e elftal
aangekondigd hebben om te stoppen, is het nog maar
de vraag of we dit seizoen nog over drie seniorenteams
zullen beschikken. Zo zijn we vanaf de start van VV Hellas in 2013 in zeven jaar tijd teruggegaan van vijf heren

seniorenteams, een damesteam en een veteranenteam
teruggegaan naar in het ergste geval twee herenteams,
een 45+ team, een 35+ team, een veteranenteam en ons
Walking Footbal team. Over de oorzaak valt te twisten
maar misschien hadden we het de afgelopen jaren toch
wat meer over het voetbal moeten hebben.
We wensen de overgebleven teams veel succes maar bovenal ook veel plezier in dit nieuwe seizoen en danken
iedereen die ook dit seizoen weer een bijdrage gaat leveren aan het mogelijk maken van trainingen, wedstrijden,
de kantine, de (wedstrijd)secretariaten, de wedstrijden
(scheidsrechters, grensrechters) en het complex waardoor alle teams toch weer de ‘wei’ op kunnen.

Club van 50
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. Afgelopen jaren werd de voorraad wedstrijd- en trainingsballen aangevuld,
waardoor tijdens de trainingen ieder teamlid over een eigen trainingsbal kan beschikken en zodoende alle balgerelateerde oefeningen per team gezamenlijk kunnen worden gedaan.
Ballen die tevens voldoen aan de nieuwe maatvoering en gewichten zoals die door de KNVB met ingang van het
seizoen 2019/2020 zijn voorgeschreven. Verder zijn 2 nieuwe loopladders voor de jeugd aangeschaft.
Door een fikse toename van het aantal minipupillen werden voor de allerkleinste jeugdleden eveneens ballen
aangeschaft die geschikt zijn voor hun niveau en fysieke gesteldheid.
Ook wordt jaarlijks bijgedragen aan de aanschaf voor materialen die de verzorger nodig heeft. De (jeugd)spelers,
trainers, leiders en verzorger zijn ons daar zeer erkentelijk voor. Daarom stellen wij het zeer op prijs dat de leden
van de Club van 50 ons ieder jaar weer steunen. Wij zouden het ook toejuichen als er in deze moeilijke tijden (Gezondheid, financieel) nieuwe leden zich zouden aanmelden, waardoor wij als club iets meer ruimte krijgen om onze
doelen te verwezenlijken.
Indien U interesse hebt kunt U contact op nemen met Ben Leunissen via tel.nr. 043-4591651 of via de mail b_leunissen@ziggo.nl. Als blijk van waardering wordt uw naam vermeld op het sponsorbord van de Club van 50 in de
kantine van VV Hellas. Namens VV Hellas zeggen wij U alvast hartelijk dank voor uw steun en
wellicht tot ziens op ons vernieuwde sportcomplex in Klimmen.

Ben Leunissen

voorzitter Club van 50
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DJ SCHOOL
R ANSDAAL

Het coolste bedrijfsuitje of kinderfeest
van Zuid-Limburg!
Beatmixen (DJ)
Produceren met Music Maker
VJ Lichtjockey
Kijk op de website voor meer informatie

In 2 uur ben je DJ!
za. 17 okt

za 19 dec - 1 mei 2021 - 24 jul 2021

Inschrijven via www.djschool.nl

Ransdalerstraat 31 - Ransdaal
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Trainer seizoen 2020-2021
Dit seizoen staat ons 1ste elftal onder leiding van Michel Haan. Na een sabbatical als trainer maakte hij vorig seizoen als speler af en toe zijn opwachting in het 2e elftal. We stellen
u onze trainer graag voor aan de hand van enkele vragen.
Behalve een paar trainingen en wat wedstrijdjes bij
het 2e elftal, waar heb je je vorig seizoen zoal mee
bezig gehouden?
Ik vond het heerlijk om met het tweede mee te trainen en
daar waar nodig een paar wedstrijden mee te spelen en
uit te helpen. Met 5 doelpunten ook nog in de top 3 topscoorder lijst te eindigen is ook altijd lekker maar belangrijker was te zien hoe een aantal spelers zich ontwikkelde!
Omdat ik graag op een later moment zou terugkeren als
trainer en dan ook met deze spelers zou gaan werken.
Tevens was het mooi te zien hoe het tweede elftal zich
ontwikkelde. In eerste instantie met pijn en moeite een
elftal op de been en later mee doen voor een plek boven de middenmoot. Overigens heb ik niet helemaal stilgezeten als trainer. Ik heb BSV Limburgia, waar Regilio
Vrede hoofdtrainer was, maar die was ook werkzaam bij
NAC Breda, uitgeholpen door de vrijdag training over te
nemen en af en toe een wedstrijd gecoacht. Maar in december werd Regilio samen met Ruud Brood ontslagen
en dat betekende voor mij ook einde oefening. Omdat
ik moeilijk kan stilzitten ben ik begonnen met een flinke
opknapbeurt van mijn boerderij. Deze is bijna klaar. Mijn
werkzaamheden als gymdocent en het runnen van mijn
DJ School werden ook getroffen door de gevolgen van het
corona virus dus heb ik flink kunnen doorwerken.

Na het vertrek van Kevin Nowacki heb je toch de
handschoen weer opgepakt.
Waarom opnieuw bij VV
Hellas aan de slag?
Zoals ik hierboven al aangaf zou ik graag nog een
keer terug keren bij Hellas. De club, spelersgroep
en de staf eromheen zorgen ervoor dat je plezier
hebt in het trainersvak. In
mijn laatste jaar en afgelopen
jaar onder Kevin zat

de groep dicht tegen een periodetitel aan. Er stond echt
een team op het veld dat mee deed voor de prijzen. Ik
ging er ook vanuit dat Kevin nog een of twee jaar zou blijven en dat ik dan aan mijn tweede periode Hellas kon beginnen. Echter Kevin koos voor een eerder vertrek waarna ik een gesprek heb gehad met het bestuur. Ik heb er
goed over nagedacht en een weloverwogen beslissing genomen om in ieder geval voor één seizoen Hellas 1 weer
te trainen/coachen.

Hoe typeer je jezelf als trainer en als mens?
Ik probeer altijd elke speler te respecteren in zijn kwaliteiten. Ik werk ook met de spelers die er zijn en stem daar de
spelstijl (liefst aanvallend) op af. Eventueel in overleg met
de spelersgroep. De ene keer word je kampioen, de andere keer doe je mee voor een periode en af en toe speel je
tegen degradatie. Ik ben niet het type trainer die begint te
schreeuwen langs de lijn als het tegen zit. Ik denk dat dat
geen zin heeft bij de huidige generatie spelers. Als mens
ben ik af en toe egoïstisch en eigenwijs maar gezien mijn
baan in het onderwijs ook heel sociaal en meegaand. Heb
wel altijd een eigen mening maar denk ook wel eens pfff
laat gaan. Het leven kan zo voorbijgaan.

Wat zijn je plannen of ideeën voor komend seizoen?
Ik had een duidelijk plan: voortborduren op de prestaties
van afgelopen twee seizoenen en dus mee doen voor plek
3 - 4 of een periodetitel. Laatste twee seizoenen zat Hellas daar heel dicht tegen aan. Eigenlijk een ideale situatie
om te strijden voor een prijs, jeugdspelers klaarstomen
voor Hellas 1 en dus een stukje toekomst waarborgen.
Door het wegvallen van Max en Reno en een aantal spelers die hebben aangegeven niet elke training aanwezig
te kunnen zijn gaan we een aantal doelpunten missen.
Mochten er nu een of twee spelers uit de selectie opstaan
die het scorend vermogen van Reno kunnen opvangen
plus de kwaliteit die er in het team sowieso al zit dan hoeven we niet te vrezen en blijf ik bij mijn eerder gestelde
doel. Maar, mochten er een bepaalde periode tegelijkertijd schorsingen, blessures en vakantiegangers zijn dan ben ik blij als we aan het einde
van het seizoen veilig spelen en weer
een paar spelers hebben klaar gestoomd voor de toekomst.
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AUTORIJSCHOOL JOS EN INE PIETERS
KAMPSTRAAT 20 - 6311 AT RANSDAAL - TEL. (06) 113 44 119
INFO@AUTORIJSCHOOLJOSPIETERS.NL - WWW.AUTORIJSCHOOLJOSPIETERS.NL
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Wat is voor jou belangrijk als trainer en wanneer is
een seizoen voor jou geslaagd?
Dat de hierboven gestelde doelen gehaald worden, dat
de spelers plezier hebben in het voetballen en dat het publiek kan genieten van het aanvallende spel van Hellas.

Zijn er trainers waar je als speler of als trainer veel
van geleerd hebt en zijn er zaken die je zelf als trainer nu ook toepast?
Ik heb nogal wat trainers en docenten in Zeist meegemaakt. Van de meeste leer je wel iets. Van Foppe de Haan
conditietrainingen, van Jan Reker het vertrouwen geven
aan spelers, van Willie van der Kuilen het verbeteren van
je traptechniek, van Huub Stevens leer je om helemaal tot
het uiterste te gaan, Adrie Koster heeft bij Roda geen goede periode gehad maar heeft bewezen dat hij kwaliteiten
heeft, Rob Baan had ook het menselijke in zich door mij
te behouden voor de club maar hij gaf ook de ruimte het
CIOS diploma te kunnen halen. Echter je kunt niet van alle
trainers het beste eruit pikken en dat toe te passen op
je eigen groep. De combinatie gaat gewoon niet samen,
zeker niet in het amateurvoetbal.

Als je terugkijkt op je spelers en trainerscarrière (de
laatste is nog volop aan de gang uiteraard) waar
ben je dan trots op en wat zou je anders gedaan
hebben?
Trots ben ik als ik iets in mijn eentje voor mekaar krijg
maar zodra er een team bij te pas komt heb ik dat niet
meer zo. Mijn Europacupwedstrijden en doelpunten heb
ik te danken aan het team. Dat we met Hellas drie jaar geleden met een been in de vierde klasse stonden en toch in
de derde klasse bleven en twee jaar geleden mee deden
voor de periode heb ik te danken aan het team.
Ik denk dat ik als speler alles eruit heb weten te halen. Als
trainer had ik misschien nog coach betaald voetbal kunnen doen maar dan moet je echt gek zijn van voetbal en
dat ben ik niet. Mijn leven bestaat niet alleen uit voetbal.
Daarbij heb ik altijd het gevoel gehad dat een voorhoedespeler nooit een goede trainer op het hoogste niveau zal
worden. De toptrainers die ik ken hebben het spel voor
zich gehad. Aanvallend voetbal en individuele acties vind
ik nu eenmaal belangrijker dan de 0 houden. En dat wordt
op het hoogste niveau vaak afgestraft.

De supportersclub d’r Supporter van VV Hellas
bestaat dit jaar 55 jaar. De supportersclub bestaat
uit bestuur en leden.
Velen van jullie zullen zich afvragen wat is een
supportersclub en wat doet die voor een vereniging.
Een supportersclub is een vereniging die geld
probeert bij elkaar te krijgen om de voetbalclub
financieel te ondersteunen op het moment dat de
supportersclub dit zelf beslist. Onze inkomsten
bestaan uit de contributie die de leden ieder
jaar betalen en uit de opbrengst van de lotto.
De supportersclub telt op dit moment 70 leden
en de contributie bedraagt momenteel 7 euro
per jaar. Iedereen kan een tegemoetkoming in
de kosten vragen wanneer ze bijvoorbeeld een
activiteit organiseren, bv jeugdkamp, kienavond en
carnavalsavond. Verder proberen wij ieder jaar een
aantal personen een kleine attentie met de kerst te
bezorgen, als blijk van waardering voor hun inzet in
het afgelopen jaar.
Op de afsluitdag is de supportersclub altijd aanwezig
om de kampioenen te feliciteren en een cadeautje
te geven. Het bestuur van de supportersclub bestaat
momenteel uit 3 personen, Op de foto vlnr Miriam
Snellings, Manon Ramaekers en Christianne Spit.
Ons bestuurslid Maria Henstra heeft aangegeven
per 1 september 2020 te willen stoppen.
Wij willen haar bedanken voor haar inzet in de
afgelopen jaren en hopen dat zich iemand weer
beschikbaar wil stellen om haar plaats in te nemen.
Indien iemand interesse heeft gaarne melden bij
een van de bestuursleden. Verder hopen wij dat wij
in september op iedereen weer een beroep kunnen
doen en mogen genieten van een mooi voetbal
seizoen.

Michel Haan
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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

16 | VV HELLAS PRESENTATIEGIDS 2020-2021

WIE – WAT – WAAR VV Hellas seizoen 2020 - 2021
Informatie
Het bestuur van de VV Hellas informeert u in de regel via de website www.vv-hellas.nl
Ook komt informatie naar de leden toe via een nieuwsbrief die via mail naar eenieder toegestuurd wordt.

Organisatie
Zie ook het bijgaande overzicht organisatiestructuur.

Kleding
Het tenue van de VV Hellas bestaat uit paarse sokken, paarse broek en paars shirt. De kleding wordt verstrekt door
de vereniging. Tevens ontvangt ieder actief lid een trainingspak in bruikleen en kan er een sporttas gekocht worden.
Voor voetbalschoenen en andere attributen kunt U terecht bij sportzaak ROVI Sport te Meerssen, onze hofleverancier.

Contributie
De contributie verschilt per leeftijdsgroep en wordt jaarlijks geindexeerd. Elk lid ontvangt in augustus een brief waarin
het te betalen bedrag vermeld staat. De contributie dient voor een vastgestelde tijd betaald te worden. Bij vragen kunt
u te allen tijden terecht bij de penningmeester.

Gedrag
VV Hellas hecht heel veel aan waarden en normen. Op de website staan de 11 geboden die gelden in onze vereniging.
Uiteraard gaan we er van uit dat eenieder zich houdt aan deze regels.

Wedstrijdprogramma
De wedstrijden van VV Hellas worden meerwekelijks aangekondigd op de website.
Op deze website vindt u ook de selecties van de diverse seniorenelftallen, het vertrek en aanwezig zijn voor de wedstrijden, de uitslagen en standen die u tevens vindt op de site van KNVB-Zuid 2 en die bijgehouden worden op de
standenborden in onze kantine.

Afgelastingen
De velden van de VV Hellas worden gekeurd door een consul, aangesteld door de KNVB. Afgelastingen worden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst. Bij twijfel raadpleeg steeds jouw leider en niet de wedstrijdsecretaris.

Trainingen
Het trainingschema van alle elftallen staat op de website. De senioren trainen op dinsdag en vrijdagavond. Aanvang
19.30 uur. Op woensdagmorgen trainen de walking-footballers om 9.45 uur en woensdagavond de veteranen om
19.30 uur. Van Maandag t/m donderdag wordt er getraind door onze jeugdelftallen.

Afmelden
Afmelden voor een training of voor een wedstrijd gebeurt uitsluitend bij de leider/trainer.

Parkeren
Bij onze accommodatie dient U uitsluitend te parkeren op de aangegeven parkeerplaatsen. Langs de kant van de weg
mag niet geparkeerd worden, er is daar een parkeerverbod. Het bestuur van VV Hellas streeft ernaar om elke vorm van
overlast voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken.
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Het bestuur stelt zich voor
Dagelijks bestuur

Eric Horsmans
Voorziiter

Theo van Oppen
Vice-voorziiter

Jac Senden

Penningmeester

Vacature
Secretaris

Overige bestuursleden

Jean Haemers
Kantinecommissie

Jos Snellings

Accomodatiecommissie / Consul

Jeroen van Kruchten

Jeugdzaken / Sponsorcommissie

Jeu Pluijmakers

Activiteitencommissie

Jeugdcommissie

Linda Swier

Jeugdcommissie
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Annemarie Cox
Jeugdcommissie

Alex van Guilik

Technisch Jeugdcoördinator

Ben Leunissen

Activiteitencommissie

Trainer, leiders en grensrechters:
1ste elftal:

Trainer: Michel Haan
Keeperstrainer: Frenk Gorissen
Verzorger: Martin v.d. Luitgaarden
Leider: Edwin Geelen
Grensrechters: Axel Vonken, Rick Senden, Laurens Faessen

2de elftal:

Trainer: Laurens Faessen
Leider: Frank Laeven
Grensrechter: Niels Faessen

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 Football:

Trainer: Funs Deguelle
Leider: Hub Pluymen

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

Jeugdcommissie:
Linda Swier, Annemarie Cox, Alex van Guilik (Technisch Jeugdcoördinator)
De jeugdcommissie is te bereiken via jeugdcommissie@vv-hellas.nl

Jeugdtrainers en -leiders:
O18:
O15:
O14:
O12:
O11:
O10:
O9:
O8:
O7:

Jur Faessen, Niek Horsmans
2 vacatures
Sander Pauwels, Jonas Paalvast, Joost Meijer
Jean Haemers, Jos Snellings
Frans Sogelée, Jeroen van Kruchten
Huub Boom, Henk Habets
Jerry Ramaekers, Guido Caubo, Rune Faessen
Carlo Linden, Jarno Leen, Joey Haenen
Henriëtte van Hoof, Sanne Caubo

e-mail: leidersjo18@vv-hellas.nl
e-mail: leidersjo14@vv-hellas.nl
e-mail: leidersjo12@vv-hellas.nl
e-mail: leidersjo11@vv-hellas.nl
e-mail: leidersjo10@vv-hellas.nl
e-mail: leidersjo9@vv-hellas.nl
e-mail: leidersjo8@vv-hellas.nl
e-mail: leidersjo7@vv-hellas.nl

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden?

Dat kan via het invulformulier op onze website. U krijgt dan bericht in welk team uw kind wordt ingedeeld. De KNVB
hanteert de leeftijdsgrenzen op geboortejaar, het kan dus zijn dat uw kind in een ander team terecht komt dan zijn
klasgenootjes of vriendjes. Alvorens uw kind definitief lid wordt mag hij/zij 4x meetrainen. Daarna volgt inschrijving bij
de KNVB en mag er ook meegespeeld worden in officiële wedstrijden.
Op onze website vindt u nog veel meer informatie over onze jeugdafdeling.
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Technisch Jeugdcoördinator
Even voorstellen… Alex van Guilik, Technisch Jeugdcoördinator
Sinds kort is Alex begonnen als Technisch jeugdcoördinator van VV Hellas. Inmiddels zijn
de competities begonnen en zie we hem al geregeld langs het veld staan bij trainingen en
wedstrijden. Hieronder stelt hij zich kort aan u voor:
Mijn naam is Alex en ben 44 jaar oud. Woont in Brunssum. Heb een zoon van 15 jaar en ben net
verloofd. Ik ben sinds enige tijd nieuw in de club als technisch jeugdcoördinator. In het verleden
ben ik werkzaam geweest bij verschillende clubs waaronder BSV Limburgia en Alfa Sport waarin
ik in dezelfde functie actief was en dat met veel liefde heb gedaan.
Mijn grootste doel hierin is geweest, om doormiddel van en met de trainers meer structuur te geven in het opleiden van
de speler(s) met als einddoel de speler(s) naar het hoogst mogelijke niveau te krijgen en indien mogelijk naar het 1ste
elftal. Daarbij is het belangrijk te kijken na wat er beter kan in de trainingen en coaching van de wedstrijden zodat de
trainer de speler beter kan ontwikkelen.

Alex van Guilik

VV Hellas is op zoek naar vrijwilligers!
Als je lid van een vereniging bent, weet je dat elke vereniging ‘draait’ op vrijwilligers. Zo ook VV
Hellas. Wekelijks zijn er tientallen actief die ervoor zorgdragen dat de pupillen, junioren en senioren met plezier kunnen voetballen. Sommigen zijn actief als jeugdleider, anderen als trainer,
in de maandochtend-groep, een commissie of zelfs in een bestuursfunctie. Deze vrijwilligers
maken het mede mogelijk dat onze mooie vereniging bestaat en dat onze kinderen elke week
kunnen sporten. Zonder vrijwilligers geen voetbal. De laatste jaren zien we echter een terugloop in aantallen vrijwilligers. Met name op het vlak van de begeleiding van onze teams is er een
nijpend tekort aan vrijwilligers waardoor we de bijvoorbeeld de jeugdteams soms niet kunnen
voorzien van adequate begeleiding.
Op dit moment heeft onze O15 geen trainer/leider. Dat kunnen we toch niet laten gebeuren.
Werk je graag met jeugd, heb je zelf altijd kunnen voetballen omdat er leiders en trainers voor je
klaar stonden? Kom ons dan helpen, dan kunnen we samen zorgen dat onze jeugd zo optimaal
mogelijk kan presteren.
Daarom doen we nu een beroep op jou. Heb je ook hart voor onze mooie club en draag je graag
een steentje bij om de jeugd aan het voetballen te houden bij VV Hellas? Meld je dan vandaag
nog aan als vrijwilliger. Dat kan op verschillende manieren: via de leider of trainer van elk team,
via een voorzitter van een commissie of via het e-mailadres van de vereniging: info@vv-hellas.
nl.
Je hebt weinig tijd? Geen probleem, dat geldt voor velen. Vele handen maken licht werk en elke
bijdrage, hoe klein ook, is meer dan welkom. En denk daarbij dat het ook gewoon gezellig is om
met elkaar iets te doen voor de club. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder. Dat geldt
ook voor VV Hellas.
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webdesign
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grafisch ontwerp
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drukwerk

Logo ontwerp Briefpapier Brochures
Reclameborden Visitekaartjes Folders
Verpakkingen Banners Spandoeken
Sponsorborden Wordpress websites
Webshops Schrijfblokken Boeken
Presentaties Magneetplaten Flyers
Displaysystemen Beurswanden Posters
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Maak kennis met onze supporters
VV Hellas beschikt over een grote groep vaste supporters die al jarenlang steevast op zondag aanwezig zijn bij de wedstrijden van onze teams. Enkelen stellen wij hier aan u voor. Wij stelden hen 3 vragen:
1. Hoe kijk je naar een wedstrijd? Vol spanning, voor de gezelligheid, voor de 3e helft, voor het voetballen of . . . .
2. Welke westrijd uit het Hellas en pre-Hellas tijdperk Is in jullie geheugen gegrift? Waarom?
3. Noem eens een specifiek punt van Hellas waardoor je altijd naar de wedstrijden wilt gaan kijken?

Ari en Gerda v.d. Neut

Maria Henstra en Trudy Rongen

Arie
1. Natuurlijk voor het voetballen. Spanning is er
altijd, een trouwe supporter wil altijd winnen.
2. Seizoen 1995-1996. Kampioenschap Dames
Klimmania. Wedstrijd F.C. Gracht-Klimmania
1-3 met promotie naar de 1e klasse.
3. Omdat ik voetballiefhebber ben van een
gedreven elftal. Tevens bestaat Hellas uit vele
vrijwilligers en trouwe supporters, die iedere
wedstrijd aanwezig zijn, thuis of uit.

1.

Gerda
1. Vol spanning tijdens de wedstrijd en in de kantine voor de gezelligheid
2. Uitstapje met supporters van Klimmania met
de bus naar de Arena Amsterdam. Wedstrijd
PSV-Roda JC voor de Johan Cruijff Schaal.
3. Specifiek punt van Hellas is voor mij iedere
thuiswedstrijd, omdat ik als vrijwilliger graag
iets voor de club wil betekenen en daarom
zondags aan de entree sta en tevens loten
verkoop.

2.

3.

Beiden: We zien graag een spannende wedstrijd en zeker hoort daar gezelligheid bij. Je
treft bekenden waar je een praatje mee maakt.
Trudy: Voor mij is dat de wedstrijd Hellas-Kakertse Boys 2013-2014 waar we (SCKR) kampioen werden in de 4e Klasse.
Maria: Ik heb de beste herinnering aan een
wedstrijd uit de pré Hellas tijd: Partij-SCKR op
30 april 1995. De verliezer degradeert, wat een
spanning. Eindstand 1-2. Dus we degraderen
NIET. Kan me nog goed herinneren dat Robert
als 16 jarige ook nog 5 minuten mee mocht
spelen. Daarna groot feest alsof we kampioen
waren en het was nog lang onrustig in Ranzel.
Ik mocht voor trainer van Lierop een taxi bestellen, het was beter dat hij de auto liet staan.
Trudy: Je bent supporter in goede en slechte
tijden.
Maria: Voor je club supporteren en zeker
voor de contacten die je in de afgelopen jaren
hebt opgebouwd. Afgelopen 7 jaar, vanaf de
fusie, bestuurslid van Der Supporter geweest,
waardoor nog meer binding met de club is.
Altijd met veel passie gedaan. Hier ga ik vanaf
het volgend seizoen mee stoppen, het is nu tijd
om het stokje over te dragen aan de jongere
generatie.
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FACEBOOK.COM/CURFSFYSIO

INSTAGRAM.COM/CURFSFYSIOSPORT

DIVERSE SPECIALISATIES
Zoals echograﬁe, voeding en
sportfysiotherapie.

AFSPRAAK BINNEN
24 UUR

UW FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK OP HET
GEBIED VAN
(SPORT)FYSIOTHERAPIE,

MEERDERE VESTIGINGEN

REVALIDATIE EN

Hulsberg, Voerendaal,
Margraten, Gulpen
en Valkenburg.

TRAINING.

“

“Curfs Fysio & Sport streeft ernaar de beste zorg te geven. Van jong tot oud,
van recreatieve sporters tot topatleten; kortom, voor iedereen!” - Bart Curfs

OPENINGSTIJDEN
MA - VR
08.00 - 21.00 UUR
ZA.
08.00 - 13.00 UUR

045-2600099 | 06-29135161
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INFO@CURFSFYSIO.NL

CURFSFYSIO.NL

Lieve Geurts en Lieke Wouters

Frank Meurs

Lieke:
1. Ik kijk naar een wedstrijd vol spanning en met
veel gezelligheid.
2. De wedstrijd die me het allermeest is bijgebeleven is RKHBS daar hadden we veel ruzie met de
scheids en waren de regels niet eerlijk.
3. Er zijn altijd wel mensen die ik ken en het is er
gezellig.

1.

Lieve:
1. Gezelligheid en vol spanning en dat het een
eerlijke wedstrijd is.
2. De wedstrijd bij de Leeuw toen was de scheids
niet eerlijk want die was voor de tegenstander.
3. Het is er altijd gezellig en gezellige mensen en
de wedstrijden zijn altijd met volle spanning.

3.

2.

Ik ga altijd met de fiets naar de wedstrijden
van Hellas, kortbij of ver weg. Als ik dan thuis
kom verslag doen van de wedstrijd, eindstand,
wie de goals gemaakt heeft en eventuele gele
kaarten.
De wedstrijd in Valkenburg tegen Walram van
enkele seizoenen geleden. We stonden daar
20 minuten voor het einde nog met 1-4 voor.
Einduitslag 5-4. Ongelooflijk.
Dat het elftal grotendeels bestaat uit spelers
van Klimmen en Ransdaal. Prima.

Marion Dormans
1.

2.

3.

Een voetbalwedstrijd kijk ik meestal wel vol spanning, als het team dan de
hoogst haalbare uitslag neerzet kan ik daar altijd wel van genieten en zeker
als het een gelijk opgaande wedstrijd is waar beide teams de strijd ook echt
met elkaar moeten aangaan. Ik vind het leuk om te zien hoe het spelletje
loopt en om te zien welke keuzes er voetballend gemaakt worden en wat het
vervolgens brengt in het spel. Ik hou ervan als er goed tempo in een wedstrijd
zit.
Uiteraard is, zeker bij Hellas , de gezelligheid langs de lijn ook van belang. Als
ik weekenddienst heb probeer ik altijd een beetje eerder weg te kunnen van
het werk, al is het maar om nog een gedeelte van de 2e helft te zien. Ook de
derde helft met de tegenwoordige “persconferentie” is altijd een leuke aanvulling bij de thuiswedstrijd .

Helemaal niks te maken met het voetbalspel, maar de uitwedstrijd tegen SCM waar onze voorzitter moest
sprinten alsof zijn leven er vanaf hing, zal ik niet snel vergeten. Dit komt ook een beetje door plaatsvervangende schaamte, de achtervolger (keeper) is de zoon van een toenmalige collega.
Voel me behoorlijk betrokken bij de club en voor mij leeft een uitslag of wedstrijd pas echt als ik er zelf bij betrokken was. Een goede supporter hoort er naar mijn idee gewoon zo vaak mogelijk bij te zijn.
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Selectie VV Hellas 1

Selectie VV Hellas 2
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Selectie VV Hellas 35+

Selectie VV Hellas 45+
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Selectie VV Hellas Veteranen

Selectie VV Hellas Walking Football
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Jeugdteams VV Hellas
O7

O8

O9

O10

O11

O12

O14

O15

O17
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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
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Medegebruikers van de accommodatie van VV Hellas
Jeu de Boules-groep “Les Vieux Sacs”
Samen, de handen uit de mouwen ! Tien senioren hebben hun eigen Jeu de boules banen gebouwd op het sportpark van VV Hellas.
Natuurlijk met de toestemming van het bestuur van VV Hellas en
van de gemeente Voerendaal. Dank-jullie-wel.
Ook een dank-je-wel aan de sponsoren:
“Sportdorp Klimmen” een initiatief van Het Huis voor de Sport,
De “Maandag Ochtend Groep MOG” vrijwilligers van VV Hellas,
De gemeente Voerendaal, Laeven Infra Ransdaal
Kunradersteengroeve, L Ortye Tuin – Deco – Bouw,
Zij allen hielpen de kosten te dekken.
Les Vieux Sacs spelen elke maandag van 18.30 uur – 20.30 uur.
Hebt u belangstelling kom gerust een kijkje nemen.
Maar de banen op het Sportpark van VV Hellas staan tot ieders beschikking die graag het spel met
de ballen wil spelen, tevens zijn naast jeu de boules-sets andere benodigde accessoires beschikbaar mits:
•
Het sportpark open is ,
•
De banen netjes gesleept worden achter gelaten,
•
Indien materialen nodig zijn hiervoor, een afspraak gemaakt is.
Op deze wijze wil de Jeu de boules-groep aan het idee rond Open Club :
“dat elke inwoner van Klimmen en Ransdaal sport kan bedrijven op dit sportpark“ een bijdrage leveren.

Hierbij willen wij U de MOG (Maandag Ochtend Groep) voorstellen.
Deze groep van vrijwilligers is sinds 2017 actief binnen onze vereniging en
bestaat veelal uit leden en/of vaste supporters van Hellas.
Elke maandagmorgen om 09.00 uur staan zij paraat om allerhande werkzaamheden die er toch weer elke week zijn, op te knappen en eventueel
dingen die kapot zijn te herstellen.
Ook onderhouden zij de accommodatie waar mogelijk. Onderhoud van de
ballen, kleding wassen , drogen en opbergen.
In de pauze om half 11 wordt het wel en wee van de club doorgenomen
onder het genot van een kop koffie (en Vlaai?). Vooral de wedstrijd van het
1e elftal op de zondag wordt dan helemaal doorgelopen en de goede en
minder goede acties worden dan geanaliseerd en met een vurig pleidooi
uitgesproken. Je kunt begrijpen dat dit half uurtje uitgroeit tot een saamhorigheid, waar de club zijn verdiensten aan heeft.
Om 12 uur gaan de mannen met een goed en tevreden gevoel naar huis, om de week erna weer met goede moed en
veel plezier de werkzaamheden, die er toch altijd zijn, te gaan uitvoeren.
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Programma Senioren seizoen 2020/2021 VV Hellas
Datum

Wedstrijd

Aanvang

Vrijdag 18 september

VV Hellas 35+: locatie Hulsberg

20.00 uur

Vrijdag 18 september

VV Hellas 45+: locatie Abdisschenbosch

20.00 uur

Zaterdag 19 september

Keer Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zondag 20 september

WDZ 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

RKHBS 2 - VV Hellas 2

12.00 uur

Zaterdag 26 september

VV Hellas Vets - RKHBS Vets

17.00 uur

Zondag 27 september

VV Hellas 1 - SVME 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - Bekkerveld 3

12.00 uur

Zaterdag 3 oktober

Zwart Wit Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zondag 4 oktober

BMR - VV Hellas 1

14.30 uur

Minor 3 - VV Hellas 2

10.30 uur

Vrijdag 9 oktober

VV Hellas 35+: locatie Schimmert

20.00 uur

Vrijdag 9 oktober

VV Hellas 45+: locatie Berg

20.00 uur

Zaterdag 10 oktober

NEC Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zondag 11 oktober

VV Hellas 1 - Weltania 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - LHC 2

12.00 uur

Zaterdag17 oktober

VV Hellas Vets - BMR Vets

17.00 uur

Zondag 18 oktober

Wijnandia 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Zaterdag 24 oktober

Sportclub 25 Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zondag 25 oktober

VV Hellas 1 - Simpelveld 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - Sportclub 25 2

12.00 uur

Vrijdag 30 oktober

VV Hellas 35+: locatie Klimmen

20.00 uur

Vrijdag 30 oktober

VV Hellas 45+: locatie Schinveld

20.00 uur

Zaterdag 31 oktober

de Leeuw Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zondag 1 november

Walram 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Leonidas 3 - VV Hellas 2

10.00 uur

Zaterdag 7 november

VV Hellas Vets - Geert Boys Vets

17.00 uur

Zondag 8 november

VV Hellas 1 - FC Landgraaf

14.30 uur

VV Hellas 2 - Sp Heerlen 3

12.00 uur

Zaterdag14 november

RKHBS Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Vrijdag 20 november

VV Hellas 35+: locatie Nuth

20.00 uur

Vrijdag 20 november

VV Hellas 45+: locatie Klimmen

20.00 uur

Zaterdag 21 november

BMR Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zondag 22 november

SC Jekerdal 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Heksenberg/NEC 2 - VV Hellas 2

12.15 uur

Zaterdag 28 november

VV Hellas Vets -

17.00 uur

Zondag 29 november

VV Hellas 1 - SSA West United

14.30 uur

VV Hellas 2 - Voerendaal 3

12.00 uur

Vrijdag 4 december

VV Hellas 35+: locatie Wijnandsrade

20.00 uur

Vrijdag 4 december

VV Hellas 45+: locatie Nieuwenhagen

20.00 uur

Zaterdag 5 december

VV Hellas Vets - sv Langenberg

17.00 uur

Zondag 6 december

FC Hoensbroek 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

FC Landgraaf 2 - VV Hellas 2

11.00 uur

Zaterdag12 december

VV Hellas Vets - Vaesrade Vets

17.00 uur

Zondag 13 december

VV Hellas 1 - Heksenberg/NEC

14.30 uur

VV Hellas 2 - KVC Oranje 2

12.00 uur

Winterpauze t/m 16 januari 2021
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Datum

Wedstrijd

Aanvang

Zondag17 januari

KVC Oranje 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Zondag 24 januari

VV Hellas 1 - Wijnandia 1

14.30 uur

Zondag 31 januari

Weltania 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Bekkerveld 3 - VV Hellas 2

13.00 uur

VV Hellas 1 - BMR1

14.30 uur

VV Hellas 2 -Heksenberg/NEC

12.00 uur

VV Hellas 1 - WDZ 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - MINOR 3

12.00 uur

Zaterdag 6 maart

VV Hellas Vets - Schimmert Vets

17.00 uur

Zondag 7 maart

FC Landgraaf - VV Hellas 1

14.30 uur

LHC 2 - VV Hellas 2

11.00 uur

Zaterdag 13 maart

Geertruidse Boys Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zondag14 maart

VV Hellas 1 - SC Jekerdal 1

14.30 uur

Zaterdag 20 maart

WDZ Vets - VV Hellas Vets

17 .00 uur

Zondag 21 maart

Heksenberg/NEC 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Voerendaal 3 - VV Hellas 2

10.00 uur

Zaterdag 27 maart

Haanrade Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zondag 28 maart

VV Hellas 1 - KVC Oranje 1

17.00 uur

VV Hellas 2 - RKHBS 2

12.00 uur

Zaterdag 3 april

Minor Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zaterdag 10 april

VV Hellas Vets - Caesar Vets

17.00 uur

Zondag 11 april

SSA West United - VV Hellas 1

14.30 uur

Zondag 7 februari
Zondag 28 februari

Sp Heerlen 3 - VV Hellas 2

09.45 uur

Zaterdag17 april

BMR Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zondag 18 april

VV Hellas 1 - FC Hoensbroek 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - Leonidas 3

12.00 uur

Zaterdag 24 april

VV Hellas Vets - sv Hulsberg Vets

17.00 uur

Zondag 25 april

Simpelveld 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

KVC Oranje 2 - VV Hellas 2

11.30 uur

Zaterdag 1 mei

VV Hellas Vets - Vaesrade Vets

17.00 uur

Zaterdag 8 mei

VV Hellas Vets - Zwart Wit Vets

17.00 uur

Zondag 9 mei

VV Hellas 1 - Walram 1

17.00 uur

VV Hellas 2 - FC Landgraaf 2

12.00 uur

Zaterdag 15 mei

Doenrade Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zondag 16 mei

SVME 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Sportclub 25 2 - VV Hellas 2

11.30 uur

Zaterdag 22 mei

FC Catsop Vets - VV Hellas Vets

17.00 uur

Zaterdag 29 mei

VV Hellas Vets - VV Jabeek Vets

17.00 uur
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Rabobank ondersteunt verenigingen in de regio
Met Rabo ClubSupport investeert de Rabobank in lokale clubs en verenigingen, omdat zij als waardevol voor dorp,
stad en regio worden beschouwd. Een club of vereniging is zoveel meer dan alleen maar een club of vereniging. Het
is de plek waar mensen samenkomen, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar sterker maken.
Naast de bijdrage van kennis en netwerken stelt Rabobank clubs en verenigingen financieel in de gelegenheid maatschappelijke bestedingsdoelen te realiseren, zoals de opleiding van jeugdtrainers en –leiders en de aanschaf en
onderhoud van spel- en trainingsmaterialen.

Welke bijdrage kunt u hierin leveren.
Rabobank Zuid-Limburg Oost laat haar leden bepalen hoeveel van het beschikbare budget naar elk van de deelnemende clubs en verenigingen gaat door stemmen uit te brengen op jouw favoriete club/vereniging.

Wie kan deelnemen aan de Rabo ClubSupport.
Iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank Zuid-Limburg Oost. Voorwaarde is wel, dat je daarnaast bent ingeschreven als lid van de Rabobank Zuid-Limburg Oost. Dit lidmaatschap is gratis en brengt geen enkele verplichting
met zich.
Ben je rekeninghouder bij Rabobank Zuid-Limburg Oost maar nog geen lid, dan kun je je daarvoor aanmelden via
de site www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-oost/lid-worden

Hoe kun je deelnemen.
Ieder lid van de Rabobank Zuid-Limburg Oost ontvangt in de loop van september een bericht van de bank om een
vijftal stemmen uit te brengen op clubs/verenigingen naar eigen keuze met een maximum van 2 stemmen per club/
vereniging. Ook niet leden van VV Hellas kunnen stemmen uitbrengen op onze vereniging.

Stemmen kan in de periode van 5 t/m 25 oktober 2020.
Wat levert mijn stem op voor de club/vereniging.
Dat is afhankelijk van het totaal uitgebrachte stemmen en het beschikbaar te stellen budget door de bank. In 2019
bedroeg het budget € 400.000,--.
Hoe meer stemmen op VV Hellas worden uitgebracht hoe hoger het bedrag dat aan de vereniging wordt uitgekeerd.
Wil jij VV Hellas ondersteunen, stem dan straks op onze vereniging en vraag familieleden, kennissen, vrienden, collega’s etc. die een rekening hebben bij Rabobank Zuid-Limburg Oost ook lid te worden van deze bank voor zover zij
dit nog niet zijn. Na het bericht van de bank kunnen ook zij dan stemmen op VV Hellas.
Vorig jaar was de opbrengst voor onze vereniging € 1.062,88

Gaan wij dankzij jullie steun dit bedrag overtreffen?
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Sponsoren VV Hellas
Hoofdsponsoren - Shirtsponsoren VV Hellas 1

Sterrensponsoren
webdesign

|

grafisch ontwerp

|

drukwerk

KLIMMEN

FYSIOCAR E

F Y S I O T H E R A P I E | S P O R T R E V A L I D AT I E | T R A I N I N G

RIJWIELHANDEL

Voerendaal

MATH BECKERS
KLIMMEN
045 - 405 34 22

Partner van Jeugdafdeling VV Hellas

Wilt u met uw bedrijf onze club steunen?
Neem dan contact op via sponsorcommissie@vv-hellas.nl om alle mogelijkheden te
bespreken.
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Kledingsponsoren

F UNDEG
M OVEMENT

Bordsponsoren
A79 Rijopleidingen
Albert Heijn Hulsberg
Aelmans
AMR ict B.V.
AnyTime Fitness Voerendaal
Auto Maessen
Autobedrijf Eussen
Autorijschool Jos en Ine Pieters
Bakkerij Lemmens
Bakkerij Lemmens A&M
Bloemenfeest
Bouwbedrijf Kickken
Bouwk. Advies/ontwerpbureau N. Ruiters
BRM Bouw B.V.
Café Bulscher
Café Keulen
Curfs Fysio & Sport
Dana’s Promotional Products

Defense Monkees
De Kachelsmid
der Kinderen Verzekeringen BV
DHZ van Alphen
Drukkerij BPR
Fietsenhandel Math Beckers
Fysiocare Klimmen
Garage L. Schaepkens
Happy Frites
Heijnen Fruitbedrijf
Hub Heuten Bouwbedrijf
Infra Laeven B.V.
Installatiebedrijf H. Otten
Jan Linders Klimmen
Kicken Transport Voerendaal B.V.
Knibbeler Meubelen
Lamberts BV Zonweringen
Pisters & Zn

Plan Keukens
Plus Voerendaal
ProfCore Holding BV
Rabobank Zuid-Limburg Oost
Ronalds Schilderwerk
Rouwette Autobanden
Rovi Sport
Ruijters Makelaars & Financieel Adviseurs
Sangers Riooltechniek
Slijptechniek Limburg
Sonja Didden / Anouk Janssen ProVoet
Studio Cicero
Suncare Heerlen
Wegenbouw Brune bv
Toyota Mengelers Landgraaf
Zalencentrum Café Keulen
Zorgboerderij Ransdaal
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Kampioenen 2013-2019
Op de website deden wij een oproep voor kampioensfoto’s van de afgelopen jaren. Hierop hebben wij een
aantal foto’s toegestuurd gekregen. Niet alle kampioenen kunnen we hier laten zien. Staat jouw teamfoto
er niet bij, stuur deze dan op naar clubblad@vv-hellas.nl.

VV Hella

s F1 Kampioe

n Hoofd

pioen 2e Klasse 509
VV Hellas F3 - Kam

klasse F

- Seizoe
n

2014-20

- Seizoen 2014-2015

n 3e klasse 2016-2017

VV Hellas 2 - Kampioe
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15

VV Hellas 1 - Kampioen 4e klasse B 2013-2014

D1 - Winna

ar Districts

beker Winte

rcompetitie

2014

VV Hellas O9-2 Kampioen 4e Klasse - Voorjaarscompetitie 2018/2019
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JUBILARISSEN VV HELLAS

seizoenen 19/20 en 20/21

500e wedstrijd 2020 en 2021, spelend lid van . . .
2001
Reno Baggen
Stef Laeven
Jur Faessen

40 jaar lid
1980
Jeu Pluijmakers
Huub vd Bosch
Sjef Habets
Hub Lassauw

1996
Paul Linden

50 jaar lid
1970
Harry Senden
Hub Pluijmen

1971
Huub Verhoeven sr.

60 jaar lid
1960
G. Pachen
Nung Rongen

1961
-

2000
Rob Dormans
Maiko van Geffen
Floris Oostindie

25 jaar lid
1995
Fred Hartmans
Hub Beugels
Ria van Oppen
Marcel Franssen
Patrick Rybakowski
Ayan Coumans
Jordi Lowis

Colofon
Redactie Clubblad
Theo van Oppen
Ben Leunissen
Laurens Faessen
Jeroen van Kruchten
Layout en druk
Studio Cicero
Afbeelding omslag
Rob Dormans
Foto’s
Stan Shutton, Ben Leunissen

1981
Maurice Linden
Alex Knoren

HAAN
MAKES IT
HAPPEN!
PEOPLE
PROJECTS
MAINTENANCE
Technische projecten,
onderhoud en specialisten
onder één dak.
Een sterke combinatie die HAAN
maakt tot dé technische dienstverlener
voor de industrie:
•
•
•
•

Proces en productieoptimalisatie
(Maatwerk) machinebouw
Industrieel/technisch onderhoud
Leveren van technical support
en vakspecialisten

WWW.HAANINDUSTRIAL.COM
info@haanindustrial.com • +31 (0)43 365 0735

HAAN WENST
VV HELLAS EEN
SUCCESVOL
SEIZOEN!

