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Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
Hierbij uitgave 3 van dit seizoen 2017/2018. In dit boekje een nieuwe rubriek met een
jeugdspeler, wist je dat, programma senioren etc ...
Hebben jullie nieuwtjes, vragen of opmerkingen, laat ze ons toekomen. Zijn we onderwerpen
vergeten of wil je iets toevoegen laat het ons dan weten.
We zijn te bereiken via ons e-mailadres: clubblad@vv-hellas.nl

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

Kienen, Kienen, Kienen!
Beste Hellas vrienden
Het kienen met een knipoog zal dit jaar georganiseerd worden door
de dames van D’R SUPPORTER van Hellas.
Het zal gehouden worden op vrijdag 15 december a.s. om 21.00 uur
in de kantine van Ransdaal.
We hopen jullie in grote getallen te zullen ontmoeten,
de opbrengst komt ten slotte ten goede van jullie allen.
Dus noteer en reserveer alvast 15 december
in jullie agenda.
Groetjes, D’R SUPPORTER
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Aanpassing
systeem
gele kaarten
Het gaat om de volgende wijzigingen:
•
Nieuwe staﬀel gele kaarten
•
Gewijzigde directe rode kaartregeling
•
Gewijzigde reikwijdte uitsluitingen
Nieuwe staﬀel gele kaarten.
Vanaf komend seizoen is er bij het registreren
van waarschuwingen een onderverdeling in
drie categorieën:
1. Registraties uit competitiewedstrijden
(inclusief beslissingswedstrijden voor
promotie, degradatie of periodekampioenswedstrijden);
2. Registraties uit bekerwedstrijden;
3. Registraties uit promotie- en degradatiewedstrijden/play-oﬀs.
Staﬀel waarschuwingen reguliere
competitie
Aantal registraties
1
2
3
4
5
6
7
8
9
en vervolgens steeds 1

wedstrijden uitsluiting
0
0
0
0
1
0
1
0
1

Iedere vijfde, zevende, negende en volgende
registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting voor de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd voor deze speler. Deze speler is dus
niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
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Staﬀel waarschuwingen bekercompetitie
Aantal registraties
1
2
3
4
en vervolgens steeds 1

wedstrijden uitsluiting
0
1
0
1

Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting
voor de eerstvolgende bekerwedstrijd voor
deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor competitiewedstrijden of daarmee
samenhangende wedstrijden.
Staﬀel waarschuwingen promotie- of
degradatiewedstrijden
Aantal registraties

wedstrijden uitsluiting

1

0

2

1

3

0

4

1

en vervolgens steeds 1

Iedere tweede, vierde en volgende registratie die een speler krijgt, betekent uitsluiting
voor de eerstvolgende competitiewedstrijd
of daarmee samenhangende wedstrijd voor
deze speler. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden.
Twee gele kaarten in één wedstrijd
Wanneer een speler twee gele kaarten in
een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd ontvangt heeft dit tot
gevolg dat de speler is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en daarmee samenhangende wedstrijden totdat
zijn team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd
heeft gespeeld. Deze speler is dus niet uitgesloten voor bekerwedstrijden. Wanneer
een speler twee gele kaarten krijgt in een
bekerwedstrijd heeft dit tot gevolg dat de
speler is uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat zijn team de eerst-

volgende bekerwedstrijd heeft gespeeld.
Deze speler is dus niet uitgesloten voor
competitiewedstrijden of daarmee samenhangende wedstrijden.

let op de ernst van de overtreding, anders
beslist. De tuchtrechtelijke organen zijn de
aanklager, de tuchtcommissie en de commissie van beroep.

Gewijzigde directe rode kaartregeling
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens
of na een competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd door de
scheidsrechter is bestraft met een directe
rode kaart, is voor geen enkel team speelgerechtigd om uit te komen in competitiewedstrijden en daarmee samenhangende
wedstrijden tot en met de dag waarop zijn
team de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd
heeft gespeeld. Dit geldt niet wanneer de
aanklager amateurvoetbal de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie
van beroep de speler vrijspreekt.
Een speler of wisselspeler die voor, tijdens of
na een bekerwedstrijd door de scheidsrechter is bestraft met een directe rode kaart, is
voor geen enkel team speelgerechtigd om
uit te komen in bekerwedstrijden tot en met
de dag waarop zijn team de eerstvolgende
bekerwedstrijd heeft gespeeld. Dit geldt
niet wanneer de aanklager amateurvoetbal
de tuchtzaak seponeert of de tuchtcommissie of commissie van beroep de speler
vrijspreekt.

Wat zijn met de competitie
samenhangende wedstrijden?
Een met de competitie samenhangende
wedstrijd is een promotie- en degradatiewedstrijd/play-oﬀs, maar bijvoorbeeld
ook een beslissingswedstrijd voor promotie,
degradatie of periodekampioenschap en
een kampioenswedstrijd.

Reikwijdte uitsluitingen
Uitsluitingen die worden opgelegd als
gevolg van overtredingen in het veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal
en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan, gelet op de ernst van de overtreding,
anders beslist. Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen in
competitiewedstrijden of met de competitie
samenhangende wedstrijden zijn niet van
toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan, geSEIZOEN 2017-2018 | 3

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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H et kleine 8 door-geef -vragen-interview
Wie ben ik ?
Ik ben Daan Mom 10 jaar en woon in Ransdaal en voetbal op de JO11-3
Wat vind ik leuk aan VV Hellas?
Eerst zat ik bij de scouting en vond ik voetbal niet leuk, maar sinds 2 jaar vind ik voetbal leuk en vorig jaar ben ik dan ook lid geworden. Het leukste vind ik de wedstrijden.
Dit jaar mag ik in de spits spelen en laatst heb ik een hattrick gescoord. Super cool was
dat.
Welke spelregel zou je anders willen zien als je het voor het zeggen had?
Dat als je op de lat schiet ook een soort punt of goal krijgt.
Op het veld erger ik me het meest aan?
Aan kinderen die niet samen spelen
Met wie zou je een dag lang
willen optrekken en wat zou je dan
gaan doen?
Max Verstappen en dan samen met
hem een rondje over het circuit rijden.
De dag eindigen we samen bij Happy
Frites Ransdaal.
Favoriete Club en Speler?
Ajax Amsterdam en Justin Kluivert
Stel je wordt voetbalmiljonair wie
zou je een plezier doen en waarmee?
Ik zou voor mijn vriend Jiang
Borghans een Skybox kopen bij Ajax
van waar uit hij alle wedstrijden kan
kijken.
Voor de volgende uitgave van het
clubblad geef ik de pen door aan?
Lieve Geurts
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Accommodaties
van Klimannia TC
door de jaren heen
Klimmania voor 1956.
Het blijkt dat er al in de jaren dertig
wordt gevoetbald in Klimmen.
In het seizoen 1930/1931 speelt SCK (Sportclub Klimmania) op een voetbalveld
aan het Barrier. Op 31 december 1940 wordt de club ontbonden. Als de oorlog
afgelopen is herinneren alleen de doelen op een wei in de Overheek en een foto
waarop een groep spelers staan in een doel, waarop met grote letters RKVV KLIMMANIA.

1956/1957
De allereerste accommodatie, ‘t Kuupke’, is
te vinden op de plek waar thans basisschool
Ummer Clumme gelegen is. Het is alleen een
speelveld, geen kleedlokalen, geen kantine,
geen verlichting en ook geen materiaalhok.
Het belijnen en maaien kan pas nadat de
koeien van het veld verwijdert zijn.
Men kleedt zich om in Zaal Boesten en
vandaar lopen de voetballers over straat
naar het veld. Het klonk alsof de Duitsers de straat aﬂiepen.Maar na één jaar moet
Klimmania op zoek naar een nieuwe plek want de KNVB keurt het veld af. Het voetbalveld loopt teveel bergaf.

1957/1963
De ‘Mager Gats’ ligt vlakbij de Klimmenderstraat. Voordat dit in gebruik kan
worden genomen moeten wel eerst een
aantal hoge stamfruitbomen met wortel
en al worden weggehaald.
Het belijnen is trouwens niet altijd een
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pretje, zeker in de winter niet. Vaak moet eerst
de bevroren kalk aan het fornuis van de materiaalman, worden ontdooid, voordat men aan
het werk kon. Ook hier is het een kale bedoening al is er wel iets, want er is wel een keetje
waarin men zich kan omkleden.

1963/1970
Dit terrein is gelegen achter de
boerderijen van de fam. Erkens en
Laeven aan het Barrier. Ook hier is er
geen kleedlokaal. De spelers en de
scheidsrechter kleden zich om in Café
Boesten op Klimmen. Gezamenlijk
vertrekt het stelletje spelers te voet
of met de ﬁets naar Het Barrier.
Na 90 minuten voetbal hijsen de
spelers en scheids zich weer de berg
op. Daar staan de teiltjes met water
keurig op een rij klaar. Na enige tijd wordt er een
keetje geplaatst waar men zich in kan omkleden.
Na een tijd komt er ook een verlichting op dit terrein.
De stroom wordt geleverd door de fam. Brouns. Als de
lampen worden aangezet, merkt dit niet alleen
de fam. Brouns maar geheel Barrier. Er wordt
zoveel stroom onttrokken dat dit gehucht soms
tijdelijk zonder licht is.

SEIZOEN 2017-2018 | 7

1970 tot heden
Op zondag 9 aug. 1970 om
14.30 uur is het zover en
wordt de nieuwe accommodatie ‘Sportpark De
Schalenbosch’ geheten, in
gebruik genomen. Extra
aandacht wordt er aangegeven door een wedstrijd
tegen Roda JC. Uitslag
3-4. Naderhand wordt dit
Sportcomplex
“De Schrub”
Bij de opening is de accommodatie nog niet helemaal
af. Kleedlokaal en kantine
zijn nog niet helemaal
af.. Binnen enkele weken
hoopt men er mee klaar te
zijn want men is moe van
het heen en weer slepen
van ballen, doelnetten,
hoekvlaggen enz. Nog
even en de spelers kunnen
zich eindelijk douchen na
een wedstrijd of training.
Er wordt gestart met
2 stenen kleedlokalen.
In 1979 vindt er een eerste
renovatie plaats en komen
er 2 kleedlokalen en
scheidsrechterlokaal.
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In 1997 krijgt Klimmania ook de
kleedlokalen van Gemini (de vroegere
handbalvereniging Hellas) in bezit en
beschikt men over 6 kleedlokalen.
Tussen het eerste en tweede speelveld
is ruimte gelaten voor een trainingsveld. Door de jaren heen is er voor
diverse soorten ondergrond gekozen
zoals een gravelveld (auw . . ) en zandoefenveld.
In 1992 vindt een grootschalige renovatie plaats van de speelvelden, waarbij de door het onderliggende stort
ontstane grondverzakkingen worden
aangepakt.
Anno 2017 wachten we op de nieuwe
velden van de ‘Open Club Klimmen’
Het huidige speelveld wordt kunstgras
en het 2e veld wordt een WeTraveld
(WedstrijdTrainingsveld).

1969/1970: 1e elftal kampioen
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Bij een hypotheek komen
allerlei persoonlijke gegevens
op tafel. Dan wil je gewoon dat
die in vertrouwde handen zijn.
Wij staan garant voor een
deskundig, onafhankelijk
advies in begrijpelijke taal.
Een vraagbaak in een financiële
wereld die steeds complexer
wordt.
Bel nu de hypotheeklijn van
Klimmenderstraat 57
T (045) 405 94 44

F (045) 405 93 33

info@wschaepkens.nl
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6343 AA Klimmen
www.wschaepkens.nl

Schaepkens...

045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!

Programma Senioren t/m 17-12
Vrijdag 17 nov

VV Hellas 35+1 - Schimmert 35+2

19:30 uur

SV Hulsberg 35+2 - VV Hellas 35+1

19:55 uur

VV Hellas 35+1 - RKSV Minor 35+3

20:20 uur

Zaterdag 18 nov

RKHBS Vet. - VV Hellas Vet.

17.00 uur

Zondag 19 nov

VV Hellas 1 - Weltania 1

14.30 uur

Groene ster 2 - VV Hellas 2

10.30 uur

VV Hellas 3 - sv Brunssum 3

12.00 uur

RKSV Minor 4 - VV Hellas 4

11.00 uur

Zaterdag 25 nov

Vaesrade Vet. - VV Hellas Vet.

17.00 uur

Zondag 26 nov

Heer 1- VV Hellas 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - Voerendaal 2

11.30 uur

FC Hoensbroek 3 -VV Hellas 3

12.30 uur

VV Hellas 4 - FC Hoensbroek 4

09.30 uur

Zaterdag 2 december

RKUVC Vet. - VV Hellas Vet.

16.00 uur

Zondag 3 december

VV Hellas 1 - BMR 1

14.30 uur

Heer 2 - VV Hellas 2

10.30 uur

VV Hellas 3 - Weltania 3

12.00 uur

Sporting Heerlen 7 - VV Hellas 4

09.45 uur

Zaterdag 9 december

VV Hellas Vet. - Langeberg Vet.

17.00 uur

Zondag 10 december

SVN - VV Hellas 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - UOW’02 2

11.30 uur

Bekkerved 4 - VV Hellas 3

12.00 uur

VV Hellas 4 - VV Schaesberg 3

09.30 uur

VV Hellas 1 - FC Kerkrade-West 1

14.30 uur

VV Hellas 4 - VV Wijnandia 3

09.30 uur

Locatie Klimmen

Zondag 17 december

WINTERSTOP
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De vrouwen achter...
Henk van Loo en Arie van de Neut
Al vele jaren zijn deze vrouwen bij elke
thuiswedstrijd van ons eerste elftal te
vinden bij de entreepost. Niet alleen
innen zij de entrée maar verkopen ook
de lootjes voor de levensmiddelenmand.
Een ﬁjne extra inkomst voor onze vereniging. Even heel goed om nader kennis te
maken met deze dames.
Wie is Paula?
Paula Van Loo Lemmens.
Geboren en getogen in Klimmen.
Getrouwd met Henk. Moeder van Manja.
Schoonmoeder van Frank en Oma van
Stef en Vera. We zijn rijksambtenaren.
(gepensioneerden) .
Wie is ... Gerda?
Gerda Fuchs vd Neut. Geboren in Kerkrade , woont al 52 jaar in Heerlen.
Wat zijn de functies van Henk binnen vv Hellas?
Henk hoort bij de maandagochtend werkgroep.
Wat zijn de functies van Arie binnen vv Hellas?
NU scheidsrechter begeleider bij eerste elftal
Voorheen actief in het voetbal bij Klimmania tc
Wat vind jij van voetbal?
Ik sta vanaf mijn 18e langs de lijn van een voetbalclub en ben ook actief betrokken geweest
bij de Supportersclub dus ik moet het spelletje wel leuk vinden. Het randgebeuren is voor
mij ook belangrijk.
Gerda, wat vind jij van voetbal?
Leuk om te kijken op tv en gezellig op het veld bij Hellas
Is Paula zelf ook actief binnen vv Hellas?
Ja ik sta bij thuiswedstrijden van het 1e elftal aan de entree.
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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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Gerda, ben je zelf ook actief binnen vv Hellas?
JA Ik vraag aan de bezoekers vriendelijk of ze loten willen kopen voor de levensmiddelenmand
Hoe beleef je de passie van Henk m.b.t. voetbal / vv Hellas?
Ik heb achter alles gestaan wat Henk bij Klimmania/VV Hellas heeft gedaan.
Ik ben naar Henk gaan kijken (met de supportersbus door heel Limburg) toen hij bij
V.V. Voerendaal voetbalde. Daarna bij Walram en Klimmania.
Hoe beleef je de passie van Arie m.b.t. voetbal / vv Hellas?
Die passie bestaat uit 35 jaar voetballen bij diverse verenigingen en 22 jaar Hellas.
En niet te vergeten de mooie tijd bij de dames.
Hoe ziet een zondag er bij jullie uit voor een wedstrijd?
We ontbijten, computeren wat, maken ons klaar en gaan naar de wedstrijd.
Hoe ziet een zondag er bij jullie uit voor een wedstrijd?
Bij thuiswedstrijd op tijd vertrekken om aan de entree loten te verkopen. Dan de wedstrijd
beleven met plezier of niet bij verlies. Dan is er dan ook nog een derde helft in de kantine
En meestal ook bij uitwedstrijden.
Hoe is de sfeer thuis als vv Hellas 1 verloren heeft?
Niet anders dan na een gewonnen wedstrijd, je kunt het resultaat toch niet veranderen.
Hoe is de sfeer thuis als vv Hellas 1 verloren heeft?
Dat is geen probleem bij ons, verlies hoort bij voetbal.
Wat zijn jouw hobby’s?
Ik ben supporter van VV Hellas. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de Zonnebloem en ook penningmeester van de afdeling Klimmen/ Ransdaal van de Zonnebloem. Een avond in de week
beman ik enkele uren de bib. in Klimmen. Ik probeer ook nog iets sportiefs te doen. Ik wandel
geregeld met vriendinnen, zus of de WoW wandelgroep en als het weer het toelaat ﬁetsen
Henk en ik heel wat kilometers. .
Wat zijn jouw hobby’s?
Fietsen met Arie of wandelen .samen terrasje in Heerlen ,met de trein naar een stad .
Lekker een pilsje drinken.
Henk steekt veel tijd in de vereniging, heb je daar wel eens de balen van ?
Nooit.
Arie steekt veel tijd in de vereniging, heb je daar wel eens de balen van ?
Nee: is zo altijd geweest.
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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

Samen in het
Heuvelland
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Kijkt Henk ook veel voetbal op de televisie?
Ja, maar we hebben 2 t.v.’s dus als ik daar geen zin in heb hoef ik niet te kijken.
Kijkt Arie ook veel voetbal op de televisie?
Ja :ALLES en vaak samen ik zie ook graag voetballen.
Als je naar een wedstrijd gaat kijken van vv Hellas, erger je je dan wel eens ergens aan?
Aan het negatieve commentaar langs de lijn en de rommel en peuken die op de grond achter
blijven.
Als je naar een wedstrijd gaat kijken van vv Hellas, erger je je dan wel eens ergens aan?
Aan de negatieve opmerkingen van de supporters tegen de scheidsrechter.
Bij VV Hellas mag iedereen meedenken, zie jij zelf dingen die je veranderd zou willen zien?
Laten we maar eerst wachten op de open club, dat zal wel genoeg veranderingen meebrengen. Bij vv Hellas mag iedereen meedenken, zie jij zelf dingen die je veranderd zou willen
zien.
Bij VV Hellas mag iedereen meedenken, zie jij zelf dingen die je veranderd zou willen zien?
Hopen dat er snel een nieuwe mooie sportlocatie komt.
Waar mogen ze jou voor wakker maken?
Liever niet !
Waar mogen ze jou voor wakker maken?
Een lekkere cappuccino.
Wil je de lezers van dit clubblad nog iets toewensen?
Een gezellig en succesvol voetbalseizoen 2017/2018.
Wil je de lezers van dit clubblad nog iets toewensen?
Een leuk voetbal seizoen in de derde klas en als wens handhaving in deze klas.

De redactie dankt Paula en Gerda voor hun plezierige medewerking en we hopen natuurlijk dat
zij nog heel lang actief blijven voor vv Hellas.
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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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Uitslagen t/m oktober 2017:
Vrijdag 6 okt

VV Hellas 35+1 - Schimmert 35+2

0-1

SV Hulsberg 35+2 - VV Hellas 35+1

2-1

VV Hellas 35+1 - RKSV Minor 35+3

1-3

Zaterdag 7 okt

VV Hellas Vet. - VV Passart Vet.

3-3

Zondag 8 okt

VV Hellas 1 - UOW’02

2-2

Chevremont 2 - VV Hellas 2

4-1

VV Hellas 3 - BSV Limburgia 4

1-1

SV Hulsberg 4 - VV Hellas 4

0-2

Zaterdag 14 okt

Nec Vet. - VV Hellas Vet.

afg.

Zondag 15 okt

VV SCM - VV Hellas 1

3-1

VV Hellas 2 - WDZ 2

2-2

UOW’02 5 - VV Hellas 3

2-1

VV Hellas 4 - Voerendaal 4

2-4

Zaterdag 21 okt

Schinveld Vet. - VV Hellas Vet.

6-3

Zondag 22 okt

Langeberg 1 - VV Hellas 1

4-0

Vrijdag 27 okt

Schimmert 35+2 - VV Hellas 35+1

3-0

VV Hellas 35+1 - SV Hulsberg 35+2

onb.

RKSV Minor 35+3 - VV Hellas 35+1

onb.

Zaterdag 28 okt

Sportclub 25 Vet. - VV Hellas Vet.

5-3

Zondag 29 okt

VV Hellas 1 - RKVVM 1

0-0

RKSV Minor 2 - VV Hellas 2

0-7

VV Hellas 3 - Sporting Heerlen 5

0-2

Eikenerveld 2 - VV Hellas 4

5-1

Locatie Hulsberg

Locatie RKSV Minor
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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

Voetballen om het plezier...
Staat u weleens langs de lijn op zaterdag of
zondag? Kijkt u dan rustig naar het potje van
uw favoriete elftal van favoriete amateurclub? Staat u daar omdat uw partner, zoon,
dochter, kleinzoon of kleindochter tegen
een balletje trapt? Dan heb ik u vast en zeker ooit gezien. Nou moet ik eerlijk bekennen dat de kans bestaat dat ik u niet gezien
heb. Ik kijk meestal aandachtig naar het
voetbal in de hoop dat mijn ‘cluppie’ wint en
voor mij niet onbelangrijk, ook leuk voetbal
speelt. Zoals gezegd, ik zelf ga meestal om
te kijken. Ik vraag me wel af of dat ook voor
de andere bezoekers geldt. Wat je namelijk
zo af toen hoort langs de lijn ...? De meest
gruwelijke verwensingen aan het adres van
scheidsrechters, grensrechters, spelers van
de tegenstanders vliegen over het groene
(kunst)gras. Als de bond tegen het vloeken
zijn wekelijkse bijeenkomsten op het sportcomplex zou houden, dan hadden ze hun
handen vol aan zendelingewerk. Natuurlijk
gebeurt er altijd op het veld wel iets dat
niet deugt of waar je je over kunt opwinden.
Een scheidsrechter, al dan niet van de thuisclub, die het even niet zo nauw neemt met
de spelregels of een grensrechter die zijn

eigen ploeg een helpend handje toesteekt
of een speler die een Vinnie Jones imitatie
doet en nog veel meer onrecht tussen de
lijnen waardoor de adrenaline in je lichaam
tot grote hoogte stijgt. En ja, ook ik heb meer
dan eens mijn onvrede in woorden het veld
in geschreeuwd. Maar nu ik toch wat ouder
word, merk ik dat ik wat milder word. Dat ik
me wat vaker inhoud. Dat ik snap dat al dat
gescheld mijn eigen ploeg niet helpt. Dat
scheidsrechters, hoe slecht ze ook ﬂuiten,
dat grensrechters, hoe slecht ze ook vlaggen, dat spelers, hoe slecht ze ook spelen
niet in een heilige veranderen omdat ik
langs de kant sta te schreeuwen. Het helpt
gewoonweg NIET. Nu ik het weet en het terdege besef denkt u de volgende keer langs
de lijn aan deze column.
Dan kunt u gewoon naar het voetbal kijken,
uw eigen ploeg aanmoedigen en na de wedstrijd een lekker drankje nuttigen. Dat kan
best een gezellige zaterdag of zondag opleveren. Want hoe je het ook wendt of keert:
het is en blijft een hobby en een hobby is
om plezier aan te beleven. Plezier aan het
kijken en plezier bij het spelen.
Ik zie u!
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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 start van de competitie de beste was sinds jaren

… de eerste competitiewedstrijd van alle elftallen in totaal 10 punten werden
gehaald van de 12
… bij De ﬁetsclub en de walking-footballers het aantal leden stijgt.
… na aﬂoop elke woensdag tussen 11 en 12 gezellig druk is in de kantine
… we weer een nieuwe rubriek in ons clubblad erbij hebben
… in deze rubriek jeugdspelers schrijven over VV Hellas
… elke keer de pen/het toetsenbord wordt doorgegeven aan de volgende
… dit seizoen ook weer een bliksemloterij plaatsvindt
… de datum op dit moment noch niet bekend is,
… als activiteit ook de kerstbingo weer aanwezig is
… de dames van der Supporters dit seizoen tekenen voor de organisatie
… dit gaat plaatsvinden op vrijdag 15 dec in kantine VV Hellas te Ransdaal
… we ook verschillende personen hebben benaderd om de sponsorcommissie nieuw leven in
te blazen
… iedereen die interesse heeft in deze commissie contact kan opnemen met het DB
… er een nieuw sponsorbord hangt in kantine VV Hellas Klimmen
… het reclamebord buiten zo spoedig mogelijk aangepast wordt
… we weer jaarvergadering houden op vrijdag 24 nov as
… deze plaats gaat vinden in de kantine VV Hellas te Klimmen
… we ook vernomen hebben dat sinterklaas VV Hellas weer aandoet.
… in verband met zijn hele drukke agenda plaats en tijd nog niet bekend is
… dat er ook een nieuw beeldscherm in kantine Ransdaal zal komen
… dit geschonken is door de school van onze Jeroen Pieters met dank
… dat we als redactie graag nog meer copy willen ontvangen
… dus allen aan de slag
… de schrijver van deze rubriek weer zijn oor te luister legt. Tot de volgende keer...
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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.

Steve Deckers
VV Hellas – RKVVM
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Groetjes van Steve
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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 Bart Winthagen

Frank Laeven

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:

Trainer: Ramon Sijstermans
Leiders: Hub Pluymen en Michel Cuijpers

4de elftal:

Trainer: Ramon Sijstermans
Leider: Ouke Henstra

Veteranen:

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

7x7

Leiders: Ruud Quadackers en Theo van Oppen

Walking:

Trainer: Funs Dequelle
Leider: Hub Pluijmen

Informatie/emailadres vv Hellas: info@vv-hellas.nl
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Jeugdcommissie:
Voorzitter
Jeroen van Kruchten
Ransdalerstraat 33
6311 AW Ransdaal

Secretaris
Rick Senden
Termaar 33
6343 CL Klimmen

Overige jeugdcommissieleden:
Patrick van der Meer, Axel Vonken, Niek Horsmans

Trainer, leiders en grensrechters:
O9:

Gaston Ploumen
Ruud Quadackers
Rune Faessen
Stan Otten
Stan Shotton

013: Jean Haemers
Arno Cremer

O8:

Jeroen van Kruchten
Bryan Christiaans

O11: Sander Pauwels
Frans Sogelée
Ilse Beijnsberger - Lambij
Bert Beijnsberger
Marcel Franssen
Niels Faessen
Bram Hamers

O7:

Jessie Pluymen

O19: Niek Horsmans
Jordy Lowis
O15: Axel Vonken
Rik van der Steen

Keeperstrainers:

Bernd Konings
René Sogelée
Tim Sauren

Informatie/e-mailadres vv Hellas Jeugd : jeugdcommissie@vv-hellas.nl
De jeugdafdeling merkt dat het elk jaar lastiger wordt om alle teams goed te bezetten
met jeugdleiders en trainers. Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe jeugdtrainers en
leiders. Graag doen we dan ook een oproep aan alle ouders die graag een steentje willen
bijdragen aan de club. Interesse, of wil je eerst meer informatie? Spreek dan een van de
jeugdleiders aan of mail naar jeugdcommissie@vv-hellas.nl. Zonder uw hulp kunnen we
niet! Ook niet-ouders zijn uiteraard van harte welkom!
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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
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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