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Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
Hierbij uitgave 4 van dit seizoen 2017/2018. Net bij het scheiden van het jaar 2017. In deze
editie start de rubriek “uit de oude doos” met foto’s uit verleden van Klimmen en Ransdaal. Ook weer de rubrieken de vier jaargetijden, “de vrouw achter“, een jeugdspeler aan het
woord, programma’s van onze senioren teams , “wist je dat” en noch veel meer.
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
Tot slot wenst de redactie eenieder een voorspoedig 2018.

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

van VV H ellas

wenst u allen een

2 | VV HELLAS CLUBBLAD

Van de bestuurstafel ...
Vrienden van VV Hellas,
“Er is alweer een jaar voorbij”, zou men normaal zeggen. Maar dat
geldt niet voor VV Hellas. Ons “jaar” betreft een seizoen en we kunnen dus zeggen dat we op de helft zitten.
Op de onlangs gehouden jaarvergadering hebben we (opnieuw)
vastgesteld dat VV Hellas een mooie en gezonde club is. Echter, er
moet continu aan alle tandwielen gedraaid worden om dit zo te hebben en om het zo te houden.
Contributie, kantine inkomsten en sponsorbedragen zijn hierbij zeer belangrijke pijlers. Met
de komst van de Open Club zal het bestuur, maar ook de leden alert moeten blijven. We willen VV Hellas graag gezond houden. Kantine inkomsten zullen gaan vervallen, daar we voor
de horeca op zoek gaan naar een ondernemer. Wat contributie betreft zijn we afhankelijk van
het aantal leden en hun betalingsmoraal. We mogen ons gelukkig prijzen als VV Hellas, als
het om deze twee variabelen gaat.
Zonder de sponsoren zou het zeker niet kunnen. In de nieuwe opzet, ook al zal dat nog wel
even duren, zal ook hier één en ander gaan veranderen. Het complex wordt aantrekkelijker
door het grote aantal gebruikers aldaar. Tegelijkertijd zullen er ook raakvlakken ontstaan daar
er sponsoren zijn die nu op meerdere fronten actief zijn.
Bestuur, leiders, leden en zelfs enkele externen steken momenteel “de koppen bij elkaar”. We
moeten vooruit blijven denken. Stilstand is achteruitgang!
Echter nu gaan we toch even allemaal stil staan, ook al is het maar heel kort. Op de helft van
het seizoen, nu de winterstop is ingeluid, staan we stil bij Kerst en Nieuwjaar; gaan we de tijd
even samen doorbrengen met allen die ons dierbaar zijn. Lekker eten en een gepast drankje.
Even een paar dagen geen VV Hellas, geen Open Club en “het werk op een lager pitje”.
Mag ik jullie allen vanaf deze plaats, mede namens alle medebestuurders en commissieleden,
een heerlijke en smakelijke Kerst en een daarbij passende aanstekelijke dorst toewensen.
Verder een prettige jaarwisseling en een goed, sportief én gezond 2018 voor jullie allen.
#WijZijnHellas

Sportieve groet,
Eric Horsmans
Voorzitter VV Hellas
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VV Hellas Jaarverslag 2016-2017
Beste leden,
Graag presenteer ik jullie het jaarverslag over het seizoen 2016-2017.
Onze selectie start op 24 juli met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met René Flekken
als nieuwe trainer. Zoals bekend mogen we de eerste week niet op onze eigen complexen
en op 29 juli krijgen we te horen dat verlengd wordt tot 15 augustus. Gelukkig kunnen we
voor trainingen van de selectie terecht op de velden van Roda JC op Kaalheide. Voor oefenwedstrijden en trainingen van leden wordt meteen al de nodige creativiteit getoond door de
technische staf en DB.
We brengen dit seizoen de volgende teams op de been: 4 heren senioren teams, 1 samengestelde vrouwen seniorenteam Walram-Hellas, 1 veteranenteam, 1 7 x 7 team voorjaar en
11 jeugdteams.
Op 20 augustus start het serieuze werk met het bekertoernooi van het eerste elftal.
26 augustus vindt het openingstoernooi plaats 7 x 7 voor alle senioren.
1-4 september vindt het 4e Hellas jeugdkamp plaats in de Kalei in Dilsen-Stokkum met 43
deelnemers en 11 begeleiders.
De eerste weken van september start de competitie. Op 4 september voor het het 1e en 2e,
een week later ook voor de overige teams.
Van 30 september tot 2 oktober vindt het Ranzelfestival plaats. Op het programma stond
Schürzenjäger, Rowwen Hèze en de Almabtrieb.
In oktober wordt de ledenbalans opgemaakt. We hebben 385 leden, waarvan 241 spelende
en 144 niet-spelende leden.
Op 28 oktober vindt de kaartavond plaats met 4 deelnemende koppels.
Eind oktober wordt de eerste uitgave van het clubblad huis-aan-huis verspreid.
Op 18 november is de wandeling van de supportersclub. Als gevolg van het slechte weer is
het aantal deelnemers niet zo groot.
Op 25 november is de jaarvergadering. Er zijn 44 leden aanwezig. Frank Deguelle en Sepp
Heugen treden terug uit het bestuur. Frank Laeven en Theo van Oppen worden herkozen.
Uschi Deguelle wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
Op 16 december is het “Kerstkienen met een knipoog”. Deze wordt door zo’n 60 personen
bezocht. Robert Henstra praat deze avond wederom aan elkaar.
Op de eerste dag van het nieuwe jaar brengt een afvaardiging van het bestuur de nieuwjaarswensen namens VV Hellas over in diverse locaties Klimmen en Ransdaal.
Op 6 januari wordt de nieuwjaarsreceptie in de kantine door ongeveer 30 personen bezocht.
15 januari wordt er medewerking verleend aan de winterwandeling van Ransdaal, waaraan
360 wandelaars deelnamen.
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Het contract van Rene Flekken wordt niet verlengd. Voor het volgend seizoen wordt Michel
Haan aangesteld als nieuwe trainer van vv Hellas.
10 februari vindt de dartavond plaats. Er hebben 10 koppels deelgenomen aan deze avond.
17 februari wordt tijdens de carnavalsavond Joris Verhoeven uitgeroepen tot vierde prins
van VV Hellas. De avond wordt verder opgeluisterd door huisorkest Valsje Loef, fraaie optredens van artiesten uit eigen gelederen, dansmarieke Esther Bemelmans van de Molmuus en
Duo twië te väöl.
Op 17 maart vindt de eerste Hellas quizavond plaats, geprensenteerd door onze quizmasters Jur en Job. 16 groepen nemen deel aan deze avond. Op de 1e plaats is geeïndigd de
Jeugdcommissie, 2e plaats Remy, Jeroen en Jean en 3e plaats team Faessen, Wim, Hans en
Laurens
Op 17 april levert het tweede elftal een fantastische prestatie en wordt voor het tweede
opeenvolgende jaar kampioen en promoveert naar de reserve 2e klasse.
21 april heeft het lentefeest plaatsgevonden in de kantine.
Op 5 mei wordt wederom medewerking verleend aan de straatvoetbaldag op het Drossaert
de Limpensplein in Klimmen.
De laatste activiteit van het seizoen is op 11 juni: de straatmarkt op en rond het Dorpsplein.
Mede door het voortreﬀelijke weer een zeer geslaagd evenement.
Eindstanden senioren teams:
TEAM

KLASSE

POSITIE RANGLIJST

BIJZONDERHEDEN

vv Hellas 1

3A

11

Nacompetitie gespeeld

vv Hellas 2

Res. 3

1

promotie naar res. 2e klasse

vv Hellas 3

Res. 5

9

vv Hellas 4

Res. 6

7

vv Hellas Vr 1

4e kl.

10

Dit was het jaarverslag. Namens het bestuur dank ik jullie voor de inzet voor onze vereniging
in het afgelopen seizoen.

Uschi Deguelle
Secretaris
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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.

6 | VV HELLAS CLUBBLAD

H et kleine 8 door-geef -vragen-interview
Wie ben ik ?
Ik ben Lieve Geurts, ik ben 11 jaar,speel bij de JO11-1 van Hellas.
Wat vind ik leuk aan VV Hellas?
Dat ik iedere maandag en woensdag kan trainen en de zaterdag wedstrijd kan spelen.
Welke spelregel zou je anders willen zien als je het voor het zeggen had?
Met ingooien dat je geen beide voeten op de grond hoeft te hebben.
Op het veld erger ik me het meest aan?
Onsportief gedrag.
Met wie zou je een dag lang
willen optrekken en wat zou je dan gaan
doen?
Ik zou graag een dag met Lieke Martens
trainen in Barcelona en daarna gezellig
shoppen.
Favoriete Club en Speler?
Mijn favoriete club in nederland is Ajax.
Mijn favoriete club in buitenland is
Barcelona,waar Lieke Martens voetbalt
Ik vind dit leuk omdat nu ook veel
aandacht wordt gegeven aan damesvoetbal .
Stel je wordt voetbalmiljonair wie zou
je een plezier doen en waarmee?
Een voetbalstadion in Ransdaal!
Voor de volgende uitgave van het clubblad geef ik de pen door aan?
Jasper Pauwels uit Klimmen
Groetjes, Lieve
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Uit de oude doos...

Vrijwillige
Brandweer Klimmen

SCKR 1946 2e Elftal Kampioen 3e afd.
Boven v.l.n.r.: Felix Linden – Cor Lambrix – Giel Habets – Zef Linden – Zef Habets
Midden v.l.n.r.: Harrie Pieters – Sjeng Weerts – Hub Houben
Onderste rij v.l.n.r.: Zef Linden – Joep Vleugels – Hub Ruijpers
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RANSDALIA 1940
Boven v.l.n.r.: Piet Pluijmen – Sjang Eussen – Sjeng Linden – Jel Jongen – Hub Laeven –
Theo v. Oppen – Joep Opsteta – Math Rijks – Zef Pluijmen – Harie Winthagen – Hub Eggen –
Thei Pluijmen – Zef Leunissen – Toine Caubo – Harrie Schaepkens
Beneden v.l.n.r.: Math Quadakkers – Wiel Eggen – Leo Dohmen – Wim Leunissen
SEIZOEN 2017-2018 | 9

Advertentie 2018.indd 1

10 | VV HELLAS CLUBBLAD

01-12-17 11:41

Programma Senioren t/m 04-03
Zondag 28 jan

VV Hellas 1 - RVU 1

14.30 uur

Zondag 4 feb

VV Hellas 4 - Schimmert 4

09.30 uur

Leonidas-W 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Zondag 11 feb

CARNAVAL

CARNAVAL

Zondag 18 feb

SVN 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - UOW 2

11.30 uur

VV Hellas 3 - Weltania 3

12.15 uur

VV Hellas 4 - FC Hoensbroek 4

09.30 uur

Zaterdag 24 feb

Sylvia vet - VV Hellas vet

17 uur

Zondag 25 feb

VV Hellas 1 - SCM

14.30 uur

WDZ 2 - VV Hellas 2

11.30 uur

VV Hellas 3 - UOW 5

12.00 uur

Voerendaal 4 - VV Hellas 4

11.00 uur

Zaterdag 3 mrt

VV Hellas vet -

17.00 uur

Zondag 4 mrt

UOW 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - Chevremont 2

11.30 uur

BSV Limburgia 4 - VV Hellas 3

10.30 uur

VV Hellas 4 - sv Hulsberg 4

09.30 uur
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Onze klanten beoordelen
ons hypotheekadvies met een

Op zoek naar een goede hypotheek met een
scherpe rente, een voordelig tarief (ons tarief
behoort tot de laagste in de markt) en een prima
afhandeling?

9,2

Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.
Bron: Independer nov 2017

Uw woning goed, snel en goedkoop verkopen… neem eens
contact met ons op: www.vdlaarwonen.nl
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De vrouw achter...
Eric Horsmans, onze voorzitter
Wie is Astrid?
Ik ben Astrid Horsmans-Deguelle, de jongste telg uit de Deguelle-familie.
26 jaar geleden getrouwd met Eric en
moeder van Niek(22) en Maud(19).
Samen met vriendin en zakelijk compagnon Manja, run ik Bakkerij Lemmens A&M
Wat zijn de functies van Eric binnen
vv Hellas?
Hij bekleedt momenteel de functie van
voorzitter.
Wat vind jij van voetbal?
Voetbal is een teamsport, dat spreekt mij
enorm aan. Je kunt het niet alleen ook al ben je
nog zo goed. Rekening houden met én respect hebben voor anderen, dus het heeft
ook nog een sociale functie!
Ben je zelf ook actief binnen vv Hellas?
Momenteel niet meer. In het verleden heb ik kantinediensten gedraaid en in het bestuur van de
supportersclub gezeten.
Hoe beleef je de passie van Eric m.b.t. voetbal / vv Hellas?
Het is inmiddels niet alleen Eric’s passie, maar een gezamenlijke. Niet vreemd, daar onze kinderen en hun partners ook actief zijn/waren bij VV Hellas.
Wij zijn beiden “opgevoed” met het verenigingsleven. Dus voor mij is het (bijna) vanzelfsprekend
dat je je inzet voor 1 of meerdere verenigingen. Dit proberen we ook over te brengen op onze
kinderen. Vele handen maken tenslotte licht werk!
Voetbal was vroeger in Huize Deguelle al een veelbesproken onderwerp. Niet zo gek met vijf
actief voetballende broers.
Hoe ziet een zondag er bij jullie uit voor een wedstrijd?
We starten sowieso elke zondag met een uitgebreid ontbijt! Vervolgens staat de zondag wat
ons betreft helemaal in het teken van voetbal. ‘S morgens sta ik al langs de lijn om naar Maud
te kijken. Zij is nu, na het opheﬀen van het damesteam van Hellas, gaan voetballen bij de dames
van SV Hulsberg.

SEIZOEN 2017-2018 | 13

webdesign

|

grafisch ontwerp
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Logo ontwerp Briefpapier Brochures
Reclameborden Visitekaartjes Folders
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Ransdalerstraat 33 | 6311 AW Ransdaal | 06-15877976 | www.studiocicero.nl | info@studiocicero.nl
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Als de speeltijden niet samenvallen, wat helaas vaak zo is, probeer ik nog de wedstrijd van het 2e
team van Hellas mee te pikken. Daarna is er meestal net nog tijd om een rondje met de hond te
wandelen en thuis een soepje te eten,waarna koers wordt gezet naar de wedstrijd van de mannen
van Hellas 1.
Bij thuiswedstrijden is Eric dan al eerder weg, om het bestuur van de tegenstanders “op te
vangen”. Bij uitwedstrijden vertrekken we gezamenlijk.
Hoe is de sfeer thuis als vv Hellas 1 verloren heeft?
Tja... hahaha... dat is een pijnlijk onderwerp. Hier denken we allemaal anders over!
Het ligt er natuurlijk ook een beetje aan hoe de wedstrijd is verlopen.
Mijn insteek is altijd: “kop omhoog en op naar de volgende wedstrijd”. Je kunt het niet meer
veranderen, dus vooral niet te lang in blijven hangen! Ik ben ook wel zo nuchter dat ik af en
toe roep: “jongens, er zijn belangrijkere dingen in het leven”. Dit wordt me niet altijd in dank
afgenomen. �
Wat zijn jouw hobby’s?
Ik ben niet vies van een dagje shoppen, ik lees graag en een gezellige avond stappen met vrienden sla ik ook niet af!
Eric steekt veel tijd in de vereniging, heb je daar wel eens de balen van ?
Zoals ik hierboven al omschreef, weet ik eigenlijk niet beter. Eric is een bezige bij, altijd al geweest. Het is de afgelopen jaren wel extra druk geweest ivm met de fusie en de open club. Ik
merk wel dat zijn gezondheid, Eric heeft diabetes, hem af en toe een halt toe roept. Dat baart me
wel eens zorgen. Naast zijn drukke baan was hij eerder ook nog actief binnen de schutterij en
buurtvereniging.
Kijkt Eric ook veel voetbal op de televisie?
Niet perse; als we thuis zijn kijken we, maar we blijven er niet speciaal voor thuis!
Als je naar een wedstrijd gaat kijken van vv Hellas, erger je je dan wel eens ergens aan?
Tja, haha...ik denk dat dit een cliché antwoord van vrouwen is. Het ontzettende geschreeuw en
negatieve commentaar op alles en iedereen. Daarom ga ik ook het liefste in een uithoekje staan om
rustig voetballen te kijken. Door het negatieve commentaar gaan ze echt niet beter voetballen/ﬂuiten! We gaan er vanuit dat iedereen zijn uiterste best doet. Één week lukt het beter dan de andere.
Bij vv Hellas mag iedereen meedenken, zie jij zelf dingen die je veranderd zou willen zien?
Niet persé veranderd; volgens mij heeft VV Hellas het aardig onder controle. Ik vind het alleen
erg jammer dat er elk jaar weer opnieuw geleurd moet worden voor extra vrijwilligers voor alle
commissies. Het zou ﬁjn zijn als er uit elk team (15 spelers!) op zijn minst drie personen zich
beschikbaar zouden stellen om plaats te nemen in een passende commissie. Zoals ik al zei: vele
handen maken licht werk.
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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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Waar mogen ze jou voor wakker maken?
Overal voor, ik ben niet zo moeilijk. Ik draai me daarna om en slaap verder!
Wil je de lezers van dit clubblad nog iets toewensen?
Ik wens iedereen ontzettende mooie, gezellige, liefdevolle kerstdagen een een sportief maar
vooral gezond 2018!!
Wij willen Astrid bedanken voor haar plezierige medewerking en we hopen natuurlijk dat zij nog
heel lang actief blijft voor vv Hellas.

SEIZOEN 2017-2018 | 17

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 december 2017:
Zondag 5 nov
Zondag 12 nov

Zaterdag 18 nov
Zondag 19 nov

Zondag 26 nov

VV Hellas 2 - RVU 2

3-1

Walram 1 - VV Hellas 1

5-4

VV Hellas 4 - De Leeuw 4

0-3

Groene Ster 4 - VV Hellas 3

1-1

VV Hellas 2 - Eijsden 2

0-1

RKHBS Veteranen - VV Hellas Veteranen

2-5

RKSV Minor 4 - VV Hellas 4

4-0

Groene Ster 2 - VV Hellas 2

5-0

VV Hellas 1 - Weltania 1

2-2

FC Hoensbroek 3 - VV Hellas 3

3-0

VV Hellas 2 - Voerendaal 2

0-0

Heer 1 - VV Hellas 1

5-2

Zondag 3 dec

Sporting Heerlen 7 - VV Hellas 4

1-3

Heer 2 - VV Hellas 2

1-3

Zondag 17 dec

SV Brunssum 2 - VV Hellas 3

3-1

VV Hellas 1 - FC Kerkrade-West 1

8-3

Bakker Lemmens A&M nieuwe shirt-sponsor
van jeugdleiders
Dankzij Bakkerij Lemmens A&M hebben alle jeugdleiders afgelopen weken een nieuw jeugdleidersshirt mogen ontvangen. Namens de jeugdcommissie kwam onze jeugdvoorzitter de
dames hiervoor bedanken.
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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

De vier jaargetijden...
Ik kijk al enkele weken naar het programma Maestro. Ik heb geen bal verstand
van muziek. Ik kan geen noot lezen, geen
maathouden en zou niet weten welke kant
van de trompet voor of achter is. Maar toch
vind ik het een leuk programma om naar te
kijken. Ik ken ook zelden de naam van een
stuk dat er gespeeld en gedirigeerd wordt.
Ik herken wel soms ‘het liedje’ maar daar
houdt het dan ook wel zo’n beetje op. Ik
wacht eigenlijk nog op iets dat de vier jaargetijden heet. Dat stuk ken ik dan weer wel
omdat het ooit bij een bierreclame hoorde.
Bij de vier jaargetijden denk ik ook meteen aan VV Hellas. Afhankelijk vanaf
welk jaargetijde je begint te tellen zou je
ook in de vier jaar VV Hellas de vier jaargetijden kunnen zien. Voordat we in 2013
echt begonnen waren er al oriënterende
gesprekken over de nieuwe club. In de
vroege lente, waarin vogeltjes een ei leggen en lammetjes worden geboren ontstond onze huidige club. Vanaf de eerst
stapjes ging het ongelooflijk goed. Vijf seniorenteams, één damesteam en een boel
jeugdteams. Alle leden bij elkaar opgeteld
waren we in een keer een van de grootste verenigingen in de gemeente Voerendaal. Van de lente naar een prachtige zomer
ging vanzelf toen ook de resultaten van
het eerste elftal tot succes leiden. Met een
kampioenschap maakten we meteen een
sprong naar de 3e klasse. Supporters en
sponsoren vonden de gang naar de velden
in Ransdaal en Klimmen. Vele handen maakten licht werk. Ook het eerste jaar 3e klasse
was sportief gezien voor ons vlaggenschip
een prima jaar.

De zomer ging over in een prima nazomer.
Maar op de zomer volgt normaliter de herfst.
Zo ook voor VV Hellas. Zoals de blaadjes van
de boom vallen, vielen in de seizoenen die
volgden twee seniorenteams. Sponsoren
haakten af en ook het ledenaantal liep terug.
Het werd steeds moeilijker om vrijwilligers
te mobiliseren voor het begeleiden van
jeugdteams, een handje hulp in de kantine
of voor bestuurs- en commissietaken.
Gevoelsmatig zitten we dit jaar dan ook in
de winter. De recente jaarvergadering (ook
in de warmere jaargetijden van ons bestaan
overigens niet bovenmatig bezocht) bracht
amper leden op de been. De binnenkomst
van de spelers die net getraind hadden verdubbelde gelukkig het aantal aanwezigen.
Om in Maestro termen te blijven was er een
repetitie van het orkest maar was 95 % van
de orkestleden afwezig. Dan is het toch een
beetje lastig muziek maken.
In de wetenschap dat enkele bestuurs- en
commissieleden aangekondigd hebben het
stokje ( ) over te dragen kan ik niet anders
dan concluderen dat we als VV Hellas toe
zijn aan een nieuwe lente. En heel eerlijk en
heel persoonlijk, dat we eindelijk een passend complex krijgen is leuk maar eigenlijk
ook veel te laat. Een complex is echter niet
datgene wat de muziek van onze vereniging maakt. Waar muziek in zit, zijn de leden.
Laten we dan ook met z’n allen vanaf nu weer
samen muziek maken. We hebben iedereen hard nodig. Ook als je net zoals ik, geen
noot kunt lezen of geen maat kunt houden.
Want het is niet alleen de Maestro die de muziek van VV Hellas in de winter laat klinken.
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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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…

Zondag 10 december voor het eerst sinds een jaar de KNVB een algemene afgelasting deed

… Deze afgelasting te zien is op teletekst pagina 603
… Dat het 1ste en 2de in categorie A speelt en 3 en 4 in cat B
… Een delegatie van het bestuur op uitnodiging de wedstrijd Fortuna – RKC bezocht
… Vele Fortuna fans aan hun vroegen om maar elke keer te komen
… Fortuna de grootste overwinning sinds jaren behaalde
… De walking footballers niet alleen actief zijn op het veld
… De heren samen met de ﬁetsers een lunch regelden op woensdag 13 december
… Deze zeer goed in de smaak viel met dank aan onze Jean .
… 6 jan 2018 de quiz op ons programma staat.
… Alle in en outs te bevragen zijn bij Jur die dit arrangeert.
… Dat de jeugd een wintertoernooi in de sporthal organiseert.
… Dit gebeurt in samenwerking met de verenigingen Zwart Wit, Simpelveld en sv Geuldal
… Dit plaatsvindt op eigen initiatief daar de winterzaalvoetbal competitie van de KNVB zwaar
tegenviel.
… Hier het presteren boven het plezier van meedoen staat.
… De bliksemloterij dit seizoen in maart/april 2018 gehouden gaat worden
… Zondag 7 jan de winterwandeling gehouden gaat worden
… VV Hellas de catering verzorgt
… Rust en controlepost de kantine is van de vv Walram.
… We daar met open armen ontvangen worden daar we hun 3 punten geschonken hebben
… De supportersvereniging de kerstbingo georganiseerd heeft
… We hun veel dank verschuldigd zijn
… Zij de prijzen allen gekocht hebben en de hele opbrengst geschonken hebben aan vv Hellas
… We als redactie jullie allen een voorspoedig 2018 toewensen
… We in 2018 ook weer het clubblad laten verschijnen.
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Jaarverslag Jeugdafdeling 2016-2017
Seizoen 2016-2017 werd begonnen en beëindigd met 11 jeugdteams. O19, O15, 2x O13,
3xO11, 3xO9 en O7. Helaas was er ook dit jaar geen mogelijkheid om een O17 te maken.
Voor het eerst werd er met deze nieuwe benamingen gespeeld. De competities zijn goed verlopen. Voor enkele teams was de najaarsreeks wat teleurstellend omdat zij erg zwaar waren
ingedeeld, in het voorjaar is dat weer enigszins rechtgetrokken waardoor ook deze teams wat
meer speelplezier konden beleven. Dit seizoen waren er weer enkele kampioenschappen te
vieren. De O11-2, O15 en O19 werden dit jaar kampioen.
Kijkend naar het aantal jeugdleden dan is er een lichte daling te zien, mede doordat enkele
spelers zijn overgestapt naar een andere vereniging. Anderen zijn gestopt met voetballen. De
aanwas van onderop is echter nog altijd positief, voor de nabije toekomst zien we dan ook
geen reden om ons daar zorgen over te maken.
Tevens zijn we een keepersplan gestart. Al enkele jaren blijkt het heel lastig om voor onze
selectie een keeper te vinden. De jeugdcommissie heeft daarom een plan gemaakt om binnen 10 jaar enkele keepers af te leveren die qua niveau mee kunnen op het 1e en 2e elftal.
Inmiddels zijn we 1 jaar verder en zien we goede vooruitgang bij enkele van onze keepers.
Wij denken dan ook binnen 5 jaar een goede keeper te kunnen afleveren bij de senioren.
Helaas blijft het moeilijk om ook in dit plan alle neuzen in dezelfde richting te krijgen wat het
slagen van dit plan in gevaar brengt. De jeugdcommissie ziet wel nog altijd een daling in het
aantal jeugdleiders en trainers. Helaas is het steeds moeilijker om mensen te motiveren om
een team te komen begeleiden.
We zijn dan ook bezorgd voor de komende seizoenen of alle posities ingevuld kunnen worden. Met name vanuit de ouders van de allerkleinsten zien we minder animo om het team
van hun kind te komen versterken, terwijl dit vroeger veelal wel gebeurde. Met ingang van
dit seizoen zien we dat deze trend zich voortzet. Enkele teams hebben slechts 1 leider, voor
één O11 team hebben we zelfs geen enkele begeleiding gevonden. Gelukkig hebben enkele
ouders dit goed opgepakt waardoor de jeugd kan blijven voetballen. Inmiddels hebben we
ook een trainer gevonden voor dit team.
Vooruitkijkend naar komend seizoen zijn er enkele veranderingen binnen de jeugdcommissie.
Zowel Axel Vonken als Jeroen van Kruchten hebben aangegeven te zullen stoppen met hun
werkzaamheden bij de jeugdcommissie. Zij hebben sinds de oprichting van VV Hellas deel
uitgemaakt van de jeugdcommissie als o.a. technisch jeugdcoördinator en als jeugdvoorzitter. Het is nu tijd dat andere mensen met wellicht nieuwe ideeën het stokje van hen gaan
overnemen. Beide zullen op andere manieren actief blijven binnen onze vereniging. Wij doen
dan ook een oproep aan met name ouders van onze jeugdleden om na te denken over hoe zij
het jeugdvoetbal kunnen ondersteunen door deel uit te gaan maken van de jeugdcommissie.
De jeugdcommissie wil via deze weg nogmaals al haar trainers, leiders, scheidsrechters en
alle anderen vrijwilligers bedanken die bijna dagelijks meewerken om de jeugd te kunnen
laten voetballen.
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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:
O19: Niek Horsmans
Jordy Lowis

O9:

Gaston Ploumen
Ruud Quadackers
Rune Faessen
Stan Shotton

O8:

Jeroen van Kruchten
Tim Sauren

O7:

Jessie Pluymen
Huub Boom

O15: Axel Vonken
Rik van der Steen
013: Jean Haemers
Arno Cremer
O11: Sander Pauwels
Frans Sogelée
Ilse Beijnsberger - Lambij
Bert Beijnsberger
Marcel Franssen
Niels Faessen
Bram Hamers

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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