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Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
Hierbij uitgave 5 van dit seizoen 2017/2018.
In deze uitgave vele zaken rondom het voetballen daar het voetballen een pauze heeft gehad
ivm de winter. Aandacht aan het carnaval bij VV Hellas, de rubriek uit de oude doos met foto’s
uit verleden van Klimmen en Ransdaal, “de vrouw achter“ , een jeugdspeler aan het woord,
programma’s van onze senioren teams, wist je dat en nog veel meer.
De redactie hoopt dat eenieder de vereniging blijft steunen. Mooi is dat de activiteiten die
op touw gezet worden door velen bezocht worden. Er wordt tenslotte veel tijd en energie
ingestoken door de activiteitencommissie
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
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Alaaf 2018
Op vrijdag 2 februari werd de jaarlijkse carnavalsavond van VV Hellas gehouden. Dit
jaar voor het eerst georganiseerd door de
activiteitencommissie (Job en Jur) die het
stokje overgenomen hebben van Frank, Eric
en Laurens.
De avond werd bijgewoond door Prins

Joris I, Jeugdprins Gé en Jeugdprinses
Lieve van CV De Wuif en Prins Stef I en
Prinses Lianne van KV De Molmuus en Prins
Joris I van VV Hellas.
De presentatie was in handen van gelegenheidsspreekstalmeester Funs Deguelle die
kan bogen op een jarenlange ervaring als
President van De Molmuus.
Na het ‘bijhangen’ van de Prinsenfoto’s kon
het programma starten. Het eerste optreden
van de avond was een optreden van de
Hellas Angels. De lokale motorclub die de
oude locaties van VV Hellas had ingenomen.
Angel Eric en Angel Laurens kregen de lachers
op hun hand over alles wat in het chapter
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gebeurde. Met een vrije vertaling van “Oerend hard” sloten zij hun optreden af.
Tanzmarieche Esther van De Molmuus
bracht haar Eredans voor de aanwezigen
Prinsen en Prins Joris I van de Wuif moest
zijn spiegelbeeld van VV Hellas ontdoen
van zijn waardigheden. Nu Joris I van VV
Hellas was afgetreden kon toegewerkt wor-

den naar de climax van de avond. De proclamatie van de nieuwe Prins.
Voordat het zover was, betraden 2 jagers de
bühne. Mick Jager, die in zwembroek en badslippers blijkbaar de uitnodiging van jager
Job niet goed had begrepen. Mick (alias Jur)
dacht dat hij uitgenodigd was voor de jacht
van Job. De jacht bleek de jacht op dieren
te zijn en niet de jacht die in de haven van
St Tropez lag. Nadat Mick zich weer omgekleed had vermaakten de jagers de aanwezigen met een aaneensluiting van grappen.
Daarna de proclamatie. Na een spelletje
‘die pet past ons NIET allemaal’ kwam onze

Funs uiteindelijk uit bij
de nieuwe Prins. Prins Mark I (Snellings)
bleek de nieuwe VV Hellas Prins. Zodoende
zijn alle drie de Prinsen van Klimmen, Ransdaal en Klimmen-Ransdaal spelers van het
3e elftal van VV Hellas. Waar ons 3e op het
veld wat minder scoort, zijn ze buiten het
veld weldegelijk in staat om te scoren.
Prins Mark I
kreeg
daarna
een Karaoke optreden te zien
van Jeroen O en
Rob D, die bij
een reeks van
liedjes telkens
weer
nieuwe
zangers de bühne op wisten te
halen. Een spetterende afsluiting van alle optredens. Daarna
bleef het nog
lang onrustig in
de kantine.
We kunnen terugkijken op een zeer
geslaagde avond.

Dank aan de organisatie en de vrijwilligers
die deze avond mogelijk gemaakt hebben.
Als kritische note kan ik alleen maar vermelden dat de opkomst helaas wat tegen
viel. Compliment aan ons 1ste elftal dat in
redelijk grote getalen aanwezig was. Uit de
overige geledingen was de opkomst echter
matig tot zeer matig
en dat is erg jammer.
Want naast het feit
dat dit soort activiteiten van belang zijn
voor de financiële
huishouding van VV
Hellas zijn bovenal
activiteiten die alle
leden bij elkaar kunnen brengen. Want
een vereniging ben
je samen!
Hopelijk kunnen we
bij de volgende activiteiten
rekenen
op meer steun en
aanwezigheid. Want
voor wie er niet bij
was: “jullie hebben
iets gemist!”
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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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H et kleine 8 door-geef -vragen-interview
Wie ben ik?
Jasper Pauwels.
Wat vind ik leuk aan vv Hellas?
Het is een ﬁjne club die alles goed/makkelijk regelt.
Welke spelregel zou jij anders willen zien?
Niet meer in gooien maar inschieten.
Op het veld erger ik me het meest aan?
De scheidsrechter.
Met wie zou jij een dag lang willen optrekken en wat zou je dan gaan doen?
Met Mikai Leeftink, naar space jump
gaan.
Favoriete club/speler?
Paris Saint-Germain, Neymar
Stel: je wordt voetbalmiljonair, wie zou
je dan een plezier doen en waarmee
Pap en mam, met veel geld
Voor de volgende uitgave van het clubblad geef ik de pen door aan…..
Mikai Leeftink.
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Uit de oude doos...

SCKR 1946 1E ELFTAL
Bovendste rij v.l.n.r.
Frits Ramaekers, Zef Linden, Sjier Linden, Sjeng Linden, Hens Klein, Hein Ramaekers, Hub
Steijns, Hub Sijstermans, Theo van Oppen, Albert Haske.
Onderste rij v.l.n.r.:
Sjef Coenen, Gene Simons, Joep Vleugels, Harrie Heijnen, Piet van Oppen
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KLIMMANIA 1957 ?
Op weg naar clublokaal Boosten

SEIZOEN 2017-2018 | 7

Advertentie 2018.indd 1

8 | VV HELLAS CLUBBLAD

01-12-17 11:41

Programma Senioren t/m 28-04
Zaterdag 10 maart

Hellas vet - Schimmert vet

17.00 uur

Zondag 11 maart

Schimmert 4 - Hellas 4

09.30 uur

RVU 2 - Hellas 2

11.00 uur

Hellas 1 - Walram 1

14.30 uur

Zaterdag 17 maart

Hellas vet - Geertr Boys vet

17.00 uur

Zondag 18 maart

Hellas 4 - Eikenerveld 2

09.30 uur

Sporting Heerlen 7- Hellas 3

12.00 uur

Hellas 2 - Minor 2

11.30 uur

RKVVM 1 - Hellas 1

14.30 uur

Zaterdag 24 maart

WDZ vet - Hellas vet

17.00 uur

Zondag 25 maart

Hellas 4 - FC Hoensbroek 4

09.30 uur

Hellas 3 - FC Hoensbroek 3

12.00 uur

Voerendaal 2 - Hellas 2

11.00 uur

Hellas 1 - Langeberg 1

14.30 uur

Zaterdag 31 mrt

Hellas vet - Haanrade vet

17 .00uur

Weltania 1 - Hellas 1

18.00 uur

Donderdag 5 april

Leonidas 1 - Hellas 1

19.30 uur

Zaterdag 7 april

Minor vet - Hellas vet

17.00 uur

Zondag 8 april

Wijnandia 3 - Hellas 4

10.30 uur

Hellas 3 - EHC 3

12.00 uur

Sp jekerdal 2 - Hellas 2

11.45 uur

Hellas 1 - Sporting Heerlen 1

14.30 uur

Zaterdag 14 april

Born vet - Hellas vet

17.00 uur

Zondag 15 april

Hellas 4 - Chevrenont 3

09.30 uur

Passart 3 - Hellas 4

12.00 uur

Hellas 2 - LHC 2

11.30 uur

RVU 1 - Hellas 1

14.30 uur

Zaterdag 21 april

Hellas vet - vv Schaesberg vet

17.00 uur

Zondag 22 april

Hellas 4 - Minor 4

09.30 uur

Hellas 3 - sv Brunssum

12.00 uur

Hellas 2 - Groene Ster 2

11,30 uur

BMR 1 - Hellas 1

14.30 uur

Hellas vet - sv Hulsberg vet

17.00 uur

Zaterdag 28 april
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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...
Laurens Faessen
Wie is Manon?
Ik hoop dat Laurens het met me eens is
als ik schrijf ‘de steun en toeverlaat van
Laurens Faessen’ en ook van onze kids natuurlijk (maar het gaat nu ﬀ om ‘de vrouw
achter’). Vreemde uitdrukking eigenlijk ‘de
vrouw achter’, de vrouw naast klinkt beter
in mijn oren. Ik ben, naast de vrouw van
Laurens, de moeder van Jur – Niels – Rune.
Blij met ons voetbalgezin, aangezien ik
zelf ook een fervent sport- en met name
voetbal-liefhebber ben. Getuige het feit
dat ik 20 uur per week werkzaam ben
bij de trots van het Zuiden – os Roda oes
Kirchrao. Of de prestaties nou goed of
minder goed zijn, het blijft pure liefhebberij.
Wat zijn de functies van Laurens binnen vv Hellas?
Laurens is trouwe supporter, kritische toeschouwer (de kritiek schalt zelden over het veld, maar
valt wel te lezen in de wedstrijdverslagen die op zondagavond trouw worden getikt en vervolgens door zijn steun en toeverlaat hier en daar gecorrigeerd worden), scheidsrechter op zaterdag
of zondag (daar waar nodig), treedt op tijdens de jaarlijkse carnavalsavond van ons cluppie, is
jarenlang speler, jeugdleider en bestuurslid geweest, schilderde de logo’s op de muren in de kantines en is meestal bereid daar in te springen waar nodig.
Wat vind jij van voetbal?
Ik vind voetbal een leuk spelletje, zoals de meeste sporten.
Als het ﬀ kan ga ik kijken als de kids een wedstrijd spelen, en uiteraard worden er op tv heel wat
voetbalwedstrijden gevolgd.
Ben je zelf ook actief binnen vv Hellas?
Momenteel ben ik nog lid van de jeugdactiviteitencommissie, de afsluitdag voor de jeugd en het
organiseren van de jeugdleidersavond komen onder meer voor onze rekening.
Een aantal jaar leidster van het damesteam geweest, samen met Jean Haemers, een geweldige
tijd gehad om nooit te vergeten. Ik ben 5 jaar bestuurslid geweest – vice voorzitter en sponsorcommissie – en samen met Bart Winthagen heb ik het fusieproces begeleid (een leuke uitdaging
die naar mijn mening meer dan geslaagd is!).
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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
Groot formaat printen Canvas Prints
Ransdalerstraat 33 | 6311 AW Ransdaal | 06-15877976 | www.studiocicero.nl | info@studiocicero.nl
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Hoe beleef je de passie van Laurens m.b.t. voetbal / vv Hellas?
Tjonge jonge, wat ’n vraag. Fijn om te zien dat iemand met zoveel plezier het spelletje volgt.
Hoe ziet een zondag er bij jullie uit voor een wedstrijd?
Dat hangt er een beetje vanaf wie speelt, ﬂuit, wie op welk team speelt. Kan wel eens gebeuren
dat we een helft van het 3e team meepikken, vervolgens een helft van het 2e team en daarna
naar het 1e elftal gaan kijken. Eigenlijk is het vooraf niet echt te plannen, het enige wat zeker is
is dat er op zondag verder niets gepland wordt.
Hoe is de sfeer thuis als vv Hellas 1 verloren heeft?
De sfeer thuis wordt niet echt beinvloed door de resultaten van Hellas. Fanatisme is prima, maar
als de wedstrijd is afgelopen en de gemoederen bedaard zijn, dan is het klaar.
Wat zijn jouw hobby’s?
Mijn hobby’s zijn met name de gewone dingen, lekker wandelen, eten koken, bakken, sporten en
ik maak graag een city-trip.
Laurens steekt veel tijd in de vereniging, heb je daar wel eens de balen van ?
Ik vind eigenlijk dat dat wel meevalt, er zijn heel wat mensen binnen Hellas die meer tijd in de
club steken. Ben er wel van overtuigd dat, wanneer je iets wil doen voor een vereniging, je het ook
goed moet doen, en dat kost nou eenmaal tijd. Maar het zijn natuurlijk dingen die je graag doet,
dus waar hebben we het over
Kijkt Laurens ook veel voetbal op de televisie?
Dat valt eigenlijk wel mee, eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik waarschijnlijk meer voetbal
op tv kijk dan Laurens.
Als je naar een wedstrijd gaat kijken van vv Hellas, erger je je dan wel eens ergens aan?
Ja hoor
Bij vv Hellas mag iedereen meedenken, zie jij zelf dingen die je veranderd zou willen zien?
Als ik me er in zou verdiepen zie ik die vast, en dan is het niet om kritiek te hebben maar met name
omdat altijd en overal goed is om dingen af en toe eens te veranderen.
Waar mogen ze jou voor wakker maken?
Liever niet.
Wil je de lezers van dit clubblad nog iets toewensen?
Veel voetbalplezier, of kijkplezier, een goede gezondheid en dat we met z’n allen nog lang VV
Hellas mogen bezoeken.
Wij willen Manon bedanken voor haar plezierige medewerking en we hopen natuurlijk dat zij
nog heel lang actief blijft 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

14 | VV HELLAS CLUBBLAD

Eerste FIFA toernooi VV Hellas

Op zaterdag 6 januari was het zover: het
eerste FIFA-toernooi bij VV Hellas! De dag
werd georganiseerd door het bedrijf Dutch
Game Masters: zij zorgden voor de playstations, tv’s en het materiaal voor de buiten
activiteiten.
Om 12 uur ging het toernooi, waar 38 deelnemers van jong tot oud op af waren gekomen,
van start. In 4 poules namen de deelnemers,
in teams van 2, het binnen in de kantine tegen
elkaar op. Wanneer ze geen wedstrijdje FIFA
hoefden te spelen, konden ze al punten scoren
op de verschillende onderdelen buiten.
Met een snelle slalom, precieze pass, of
scherp schot waren er 3 leuke spellen waarbij een zo hoog mogelijke score kon worden
behaald. Op het einde van de dag zou er dan
een ‘buiten-winnaar’ en een ‘FIFA-winnaar’
zijn.

prachtige wedstrijden, tussen bijvoorbeeld
Roda JC en Barcelona of tussen Liverpool en
Frankrijk, werd de volgende finale gespeeld:
Rick Senden en Youri Senden spelend met
Brazilië tegen het Juventus van Niek Horsmans en Niels Faessen. In een zinderende
wedstrijd, werd de strijd door 2 late doelpunten in het voordeel van Juventus beslist:
3-1.

Na veel lachen, dollen en soms een kleine
vloek, was de poulefase van het FIFA toernooi voorbij en gingen de nummers 1 en 2
van de verschillende poules door naar de
kwartfinales. Het kaf was van het koren gescheiden. In de knock-out fase zat vervolgens alles wat er in een knock-out fase hoort
te zitten: (veel) goals, mooie aanvallen, gele
en rode kaarten, comeback’s in de laatste minuten en het nemen van strafschoppen. Na
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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

Als je er niet bij was geloof je het niet, maar
ook bij de spellen buiten haalden Niek en
Niels de meeste punten. Zij waren dus de
winnaar van de hele dag. Dutch Game Masters organiseert samen met de KNVB dit toernooi op meerder plekken in ons land, en
Niek en Niels mogen als E-sporters onze club
VV Hellas binnenkort gaan vertegenwoordigen in de regio finale in Eindhoven. Omdat
ze maar op 1 onderdeel mogen uitkomen,
gaan Rick van der Steen en Stan Shotton als
nummer 2 voor de paarsen deelnemen aan
de spellen buiten in de regio finale.
VV Hellas bedankt de supportersvereniging
voor het sponsoren van een gezonde versnapering, Dutch Game Masters en de KNVB
voor de organisatie, en alle deelnemers
voor de fanatieke en sportieve deelname!
We hopen jullie volgende jaar opnieuw te
verwelkomen!
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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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… we dit seizoen 3 prinsen hadden in ons derde team
… Stef, Joris en Mark de kar trokken in dit carnavalsseizoen
… We ons dus geen zorgen meer hoeven te maken tav ons derde team
… als deze drie dat ook doen tav hun voetballen het derde hoog zal eindigen
…

de carnavalsavond van vv Hellas prima georganiseerd was met dank aan Jur en Job

… we ons alleen afvragen waarom de opkomst gering was
… de optredens van uitstekende kwaliteit waren
… we er uiteraard nu vanuit gaan dat volgende seizoen een uitverkochte kantine is.
… Het elftal JO19 niet meer kan deelnemen aan de voorjaarscompetitie
… geblesseerd en gestopt heeft het aantal van 19 spelers onder 11 gebracht
… de jeugdcommissie alles in het werk stelt om zorg te dragen dat de liefhebbers de
voetbalsport kunnen blijven beoefenen
…

trainer Michel Haan de volgende competitie ook weer aan het roer staat bij vv Hellas

… we hem deze en volgende competitie veel succes wensen
… we volgend seizoen starten met 7x7 voor 45 +
… er al voldoende personen zich aangemeld hebben
… we Ruud Quadackers danken voor het initiatief!!!
… de gemeente eind april gaat starten met de aanleg van onze velden.
… september de deadline is en alle velden gerealiseerd zijn.
… het FIFa toernooi een prima evenement was voor jeugd en senioren
… velen de strijd niet aandurfden
… nu iedereen polshoogte heeft genomen we volgende keer een record aantal deelnemers
verwachten
… we uiteraard weer de activiteitencommissie bedanken voor initiatief
… zondag 3 juni de jaarmarkt plaats vindt in Ransdaal
… we de volgende keer weer aanwezig zijn.
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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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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, Leo Sangen, Ilse Beijnsberger

Trainer, leiders en grensrechters:
O19: Niek Horsmans
Jordy Lowis

O9:

Gaston Ploumen
Ruud Quadackers
Rune Faessen
Stan Shotton

O8:

Jeroen van Kruchten
Maurice Wiertz
Tim Sauren

O7:

Jessie Pluymen
Huub Boom

O15: Axel Vonken
Rik van der Steen
013: Jean Haemers

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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Theo van Oppen
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Layout en druk: Studio Cicero

Wilt u uw advertentie wijzigen?
Stuur dan uw nieuwe advertentie in PDF
op naar info@studiocicero.nl

Wil jij als procesoperator
of industriële logistieke
operator aan de slag?
Ga voor de beste baan naar
profcore.nl/werken-bij-profcore
en solliciteer direct.
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