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Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
Hierbij uitgave 6 van dit seizoen 2017/2018. In deze uitgave weer 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 en uitslagen van onze senioren teams, “wist je dat” en nog veel
meer. U kunt ook al een datum noteren, namelijk de afsluiting van het seizoen op 9 juni en
uiteraard de huldiging van onze jubilarissen. Het programma volgt z.s.m. op de site.
De redactie hoopt dat eenieder de vereniging blijft steunen. Zeker is een aandachtspunt
de activiteiten die op touw gezet worden. In dit geval de quiz-avond op vrijdag 4 mei a.s. in
de kantine vv Hellas te Ransdaal. 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.

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

2 | VV HELLAS CLUBBLAD

H et kleine 8 door-geef -vragen-interview
Wie ben ik?
Mikai Leeftink.
Wat vind ik leuk aan vv Hellas?
Ik hou van voetbal en we hebben een leuk team
Welke spelregel zou jij anders willen zien?
Dat je niet hoeft in te gooien maar inschieten.
Op het veld erger ik me het meest aan?
Schreeuwende ouders.
Met wie zou jij een dag lang willen optrekken en wat zou je dan gaan doen?
Met Messi trainen.
Favoriete club/speler?
Roda JC, Schaken
Stel: je wordt voetbalmiljonair, wie zou
je dan een plezier doen en waarmee
Mijn ouders met geld, mijn broer met
geld.
Voor de volgende uitgave van het clubblad geef ik de pen door aan…..
Jerome Tilli.
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Uit de oude doos...

SCKR 1958 Kampioen en promotie 1e klasse
Bovendste rij v.l.n.r.:
Guus Leunissen, Jacq van de Bosch, Joep Reijnders, Harry Videler, Frans Schijns, Walter
Quadakkers, Walter van De Bosch, Piet Reijnders, Piet Winthagen, Jan Steijns, Sjef Huskens,
Zef Bos, Giel Colleije
Onderste rij v.l.n.r.:
Sjef Beckers, Zef van de Bosch, Thei Veldman, Felix Linden, Harrie Linden.
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1959 Magergats Klimmen:
Kampioenselftal Klimmania 1958-1959
Bovendste rij v.l.n.r.:
Sjeng Weusten, Jan Rybakowski, Pierre Reinders, Jo Ramaekers, Sjir Pisters, Lei Horsmans,
Jan Janssen, Johan Rybakowski, Funs Teheux, Wiel Hanneman(trainer),Wiel Ramaekers.
Onderste rij v.l.n.r.:
Huub Moonen, Felix Vaessen, Huub Lipsch, Huub Winthagen, Harry Lamby, Herman Boosten.
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Wat gaat u doen als het
voetbalseizoen is afgelopen?
Het seizoen loopt op zijn einde, hoewel ons eigen vlaggenschip nog enkele belangrijke wedstrijden voor de boeg heeft (het is 18 april als dit stukje tekst wordt geschreven), zijn gevallen
of vallen de beslissingen in de eredivisie en de Jupiler league. PSV is inmiddels kampioen
maar voor de Limburgse ploegen zijn alle opties nog open. Roda JC vecht tegen degradatie,
Fortuna maakt nog kans op promotie en MVV strijd om een plek in de nacompetitie en niet te
vergeten VVV dat al enkele weken vrijuit kan spelen vanwege het prima seizoen dat de NoordLimburgers gedraaid hebben. Dat het seizoen van de profs zoveel vroeger ten einde is dan de
amateurs heeft te maken met het aanstaande WK. Een WK waar Oranje zoals bekend niet bij
aanwezig zal zijn. Dat we Europees niet veel meer voorstellen bleek al uit onze afwezigheid
bij het EK twee jaar geleden maar ook uit het feit dat we in de Europa en Champions League
na de winter geen enkele ploeg meer actief hadden. Kortom, qua prestaties van ons nationale
mannen helden valt het vies tegen. Gelukkig hebben we de Oranje Leeuwinnen nog!
Maar goed! Waar we normaliter als echte supporters langzaam zouden beginnen met het versieren van hele straten en pleinen, een voorraad bier en fris zouden halen bij een supermarkt
die uitpuilde met gadgets vanwege de Oranje-gekte, moeten we deze (voor)zomer iets anders
verzinnen.
Voor bestuur en vrijwilligers van VV Hellas die zich inmiddels al vier jaar druk maken om een
gepaste accommodatie is dat ‘iets anders verzinnen’ niet nodig. Het lijkt er namelijk op dat
de gemeente eindelijk zover is dat VV Hellas over nieuwe velden kan gaan beschikken. In mei
(maar het kan ook wat later zijn) beginnen de werkzaamheden. We krijgen een kunstgrasveld
en een WeTra veld. Wat kunstgras is, dat hoef ik niet uit te leggen. WeTra lijkt wat meer uitleg
nodig te hebben maar als je de afkorting kent, is het eigenlijk wel logisch. WeTra staat namelijk
voor Wedstrijd Trainingsveld. Een ‘gewoon’ grasveld waar een hogere belasting mogelijk is en
dat je dus voor zowel training als wedstrijden kunt gebruiken. In goed Engels: “best of both
worlds”. Kortom, de locatie gaat eindelijk op de schop en hoewel er een gespecialiseerde partij aan de slag gaat met de werkzaamheden zullen bestuur en vrijwilligers zonder twijfel een
drukke periode tegemoet gaan en elk handje hulp kunnen gebruiken. Mocht de hulpvraag komen dan hopen
we uiteraard op wat steun. Want ook dan blijft er nog
steeds genoeg tijd over om Duitsland te supporteren op
weg naar een volgende WK-titel.
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Extra aflossen op uw hypotheek?
De crisis op de woningmarkt heeft ons geleerd dat het verstandig is
om uw hypotheek (zo veel mogelijk) af te lossen. Zo hebt u immers
minder kans op een restschuld en verlaagt u uw maandelijkse lasten.
En als het financieel wat minder gaat, kunt u uw maandelijkse lasten
makkelijker opbrengen. Bovendien is de rente op uw spaargeld erg
laag. Alleen maar voordelen zal u zeggen. Toch kunnen er ook wat
haken en ogen zijn.

De Erkend Hypotheekadvieseur
kijkt verder dan uw hypotheek!

Klimmenderstraat 57

Advertentie 2018.indd 5
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6343 PE Klimmen
info@wschaepkens.nl

T (045) 405 94 44
wschaepkens.nl

F (045) 405 93 33

17-11-17 16:02

Programma Senioren t/m 10-06
Zondag 6 mei

Donderdag 10 mei

Zaterdag 12 mei
Zondag 13 mei

Voerendaal 4 - Hellas 4

10.00 uur

Hellas 3 - UOW 5

12.00 uur

Hellas 2 - Minor 2

10.00 uur

RKVVM - Hellas 1

14.30 uur

Hellas 4 - Hulsberg 4

09.30 uur

Bsv Limburgia 4 - Hellas 3

10.30 uur

Hellas 2 - UOW 2

11.30 uur

Hellas - BMR

14.30 uur

Hellas vet - Zwart wit vet

17.00 uur

De leeuw 4 - Hellas 4

10.30 uur

Weltania 3 - Hellas 3

09.30 uur

Eijsden 2 - Hellas 2

12.00 uur

Hellas 1 - Heer

14.30 uur

Zaterdag 19 mei

Doenrade vet - Hellas vet

17.00 uur

Zondag 20 mei

Hellas 4 - Sporting Heerlen 7

09.30 uur

Hellas 2 - -Heer 2

11.30 uur

Kerkrade West 1 - Hellas 1

14.30 uur

Zaterdag 26 mei

Hellas vet - FC Catsop vet

17 .00uur

Zondag 27mei

Schaesberg 3 - Hellas 4

11.00 uur

Hellas 3 - Bekkerveld 4

12.00 uur

UOW 2 - Hellas 2

11.30 uur

Hellas 1 - SVN

14.30 uur

Hellas 4 - Eikenerveld 2

09.30 uur

Sporting Heerlen 5 - Hellas 3

11.45 uur

Zondag 3 juni
Vrijdag 8 juni

afsluitdag senioren met 7x7 toernooi

Zaterdag 9 juni

jeugdafsluiting
500ste wedstrijd
Huldiging jubilarissen

Zondag 10 juni

Hellas 4 - Wijnandia 3

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...
Ron Ramaekers
Wie is Manon?
Ik ben Manon Ramaekers-Senden, dochter van
Hay en Gerry Senden, zus van Katja Senden,
sinds 17 juni 2000 de lieftallige echtgenote
van Ron (alias Helm) Ramaekers en moeder
van Lynn(16) en Jeroen Ramaekers (bijna 14)
.
Verder ben ik al 21 jaar werkzaam als
begeleidster bij Op de Bies en zit ik in het
bestuur van D’r Supporter
Welke taken voert Ron uit bij vv Hellas ?
Ron is wedstrijdsecretaris van de jeugd t/m
JO11 en verder staat hij elke vrijdag achter
de bar in de kantine.
Wat vind jij van voetbal?
Ik vind het een erg leuke sport en het feit dat het een teamsport is, maakt het nog leuker. Ik vind
meerdere sporten leuk en vooral teamsporten, maar voetbal steekt er toch met kop en schouders
boven uit!
Ben je zelf ook actief binnen vv Hellas?
Ik zit sinds een aantal jaren in het bestuur van D’r Supporter.
Hoe beleef je de passie van Ron en je kinderen m.b.t. voetbal / vv Hellas?
Ik denk dat wij deze passie delen. Ik ben opgegroeid met voetbal, net als Ron. Als mijn vader
vroeger moest voetballen bij Klimmania dan ging het hele gezin mee en zo hebben wij dit zelf
ook gedaan met onze kinderen als Ron moest voetballen. Onze wens was dan ook dat onze
kinderen gingen voetballen en die wens is gelukkig uitgekomen! Onze dochter Lynn voetbalt al
bijna twee jaar bij FC Hoensbroek en Jeroen gelukkig nog bij VV Hellas. Als ik niet hoef te werken
in het weekend ga ik de wedstrijden van de kids bekijken en probeer ik ook naar de wedstrijden
van VV Hellas te komen.
Om een lang verhaal kort te maken, wij spenderen veel van onze vrije tijd op de voetbalvelden !l
Hoe ziet een zondag er bij jullie uit voor een wedstrijd?
Eigenlijk gewoon heel relaxed! Een ontbijtje, thuis nog wat ‘aanhoddelen’ en dan richting voetbalveld.
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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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Hoe is de sfeer thuis als vv Hellas 1 verloren heeft?
Eigenlijk verandert de sfeer niet. Het is zoals het is en dan maar hopen dat ze de volgende wedstrijd wel weer winnen!
Wat zijn jouw hobby’s?
Ik ga wel eens graag shoppen, luister graag naar muziek en op stap gaan met vrienden vind ik
ook nog steeds leuk!
Ron steekt veel tijd in de vereniging, heb je daar wel eens de balen van ?
Nee, helemaal niet!!
Kijkt Ron ook veel voetbal op de televisie?
Dat valt eigenlijk reuze mee. Als hij thuis is en er is een leuke wedtrijd op t.v. dan zal hij deze zeker
kijken, maar we blijven er echt niet voor thuis!
Als je naar een wedstrijd gaat kijken van vv Hellas, erger je dan wel eens ergens aan?
Ooooh jawel hoor... Het negatieve commentaar langs de lijn en de mensen die het altijd beter
denken te weten!
Bij vv Hellas mag iedereen meedenken, zie jij zelf dingen die jij zou veranderen?
Veranderen vind ik een groot woord. Het is en blijft gewoon een groot probleem dat er steeds
minder vrijwilligers te vinden zijn!
Waar mogen ze jou voor wakker maken?
Voor de kip-kerrie van mijn moeder en als ik de loterij gewonnen heb!! Verder heb ik mijn
nachtrust hard nodig.
Wil je de lezers van dit clubblad nog iets toewensen?
Vooral veel voetbalplezier en dat we nog heel lang vv Hellas mogen aanmoedigen!
Wij willen Manon bedanken voor haar plezierige medewerking en we hopen natuurlijk dat zij en
Ron 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 29 april 2018:
29-04-2018

UOW’02 - VV Hellas 1

0-1

29-04-2018

VV Hellas 2 - Chevremont 2

3-0

29-04-2018

Bekkerveld 4 - VV Hellas 3

0-2

29-04-2018

VV Hellas 4 - V.V. Schaesberg 3

3-6

22-04-2018

BMR 1 - VV Hellas 1

0-2

22-04-2018

VV Hellas 3 - SV Brunssum 2

0-7

22-04-2018

VV Hellas 2 - Groene Ster 2

2-2

22-04-2018

VV Hellas 4 - RKSV Minor 4

1-3

19-04-2018

VV Hellas 1 - vv SCM 1

1-3

15-04-2018

RVU 1 - VV Hellas 1

2-1

15-04-2018

Passart-VKC 3 - VV Hellas 3

4-3

15-04-2018

VV Hellas 4 - Chevremont 3

5-2

12-04-2018

VV Hellas 1 - RVU 1

6-1

08-04-2018

VV Hellas 1 - Sporting Heerlen 1

2-2

08-04-2018

Sportclub Jekerdal 2 - VV Hellas 2

0-2

08-04-2018

Wijnandia 3 - VV Hellas 4

3-1

07-04-2018

RKSV Minor Veteranen - VV Hellas Veteranen

1-3

06-04-2018

VV Hellas 35+1 - Eijsden 35+2

0-3

06-04-2018

vv SCM 35+1 - VV Hellas 35+1

2-1

06-04-2018

RKVVM 35+1 - VV Hellas 35+1

3-0

05-04-2018

Leonidas - W 1 - VV Hellas 1

1-0

31-03-2018

Weltania 1 - VV Hellas 1

4-1

31-03-2018

VV Hellas Veteranen - RKSV Minor Veteranen

3-0

25-03-2018

VV Hellas 1 - Langeberg 1

0-1

25-03-2018

VV Hellas 3 - Weltania 3

2-4

25-03-2018

Voerendaal 2 - VV Hellas 2

3-1

25-03-2018

VV Hellas 4 - FC Hoensbroek 4

2-4

24-03-2018

WDZ Veteranen - VV Hellas Veteranen

4-3

17-03-2018

VV Hellas Veteranen - Geertruidse Boys Veteranen

2-4

11-03-2018

VV Hellas 1 - Walram 1

1-1

11-03-2018

RVU 2 - VV Hellas 2

3-2

11-03-2018

Schimmert 4 - VV Hellas 4

5-5

10-03-2018

VV Hellas Veteranen - Schimmert Veteranen

3-1

04-03-2018

GSV'28 1 - VV Hellas 1

0-4

03-03-2018

Passart-VKC Veteranen - VV Hellas Veteranen

3-6

18-02-2018

SVN/BtB Consultancy 1 - VV Hellas 1

2-1

18-02-2018

FC Hoensbroek 4 - VV Hellas 4

5-1

06-02-2018

Haslou 2 - VV Hellas 2

2-3
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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

Op zondag 3 juni 2018
houdt Voetbalvereniging vv HELLAS de

RANSDAALSE
STRAATMARKT

Op en rondom het Dorpsplein, Ranzaerstraat en Rootveldstraat

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

Deze worden opgehaald
Zaterdag 2 juni vóór de middag
Mocht U bruikbare spullen voor ons hebben
Bel ons van te voren !
en wij komen ze graag bij U ophalen.
Géén witgoed, computers, TV’s en bankstellen a.u.b.
Inlichtingen: Tel 043-459-1651
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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 tent in Ransdaal een vliegende schotel is
… We ze in een naast gelegen weiland aantroﬀen
…

De maandagochtendgroep super alert reageerde

… deze groep een half uur nadat het gesignaleerd was ter plaatse was om de tent weer op zijn
… plaats terug te brengen.
… We deze groep ontzettend dankbaar zijn voor hun inzet
… Dat we helaas ook constateren dat er vernielingen zijn aangebracht aan de tent
… We iedereen vragen die iets signaleert dit kenbaar te maken bij het bestuur
… Onze trainer bij het walking-football team cursussen volgt in Zeist bij de KNVB
… De spelers nu al in beeld zijn voor het nationaal team
… Sommige spelers van het walking football team het Wilhelmus reeds aan het oefenen zijn
… We gespannen zijn wie naast Sjakie Swart mag voetballen
… We op zaterdag 14 april een mooie vrijwilligersavond gehouden hebben
… Alle vrijwilligers dit een mooie geste vonden
… De vrienden van vv Hellas de kosten van deze avond voor haar rekening nemen.
… We ze hiervoor zeer erkentelijk zijn.
… Zondag 3 juni de jaarmarkt in Ransdaal gehouden wordt
… We iedereen verzoeken om deze datum te noteren en… vele handen …. Dus..
… Vrijdag 8 juni een toernooitje is en zaterdag 9 juni de afsluiting van het seizoen.
… We jullie vragen om beide datums gaarne te noteren. Verdere gegevens volgen.
… Eind mei werkelijk gestart gaat worden met de aanleg van de nieuwe velden te Klimmen
… We ervan uitgaan half augustus het kunstveld in gebruik te kunnen nemen.
… Het walking football team 3 oktober a.s een toernooi gaat regelen
… We weer aan het einde zijn van ons gezwam
… We jullie allen een ﬁjne vakantie toewensen en tot de volgende uitgave.
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Sport en beweging voor senioren
Activiteiten voor senioren

06 13 68 46 57
info@fundeg.nl
w w w. f u n d e g . n l

Wij
staan
voor u
klaar!
Samen in
het Heuvelland
Geneindestraat 7
6301 HC Valkenburg a/d Geul
woningmakelaars@ruijters.nl
www.ruijters.nl
T 043 601 40 10
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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 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 Pluymen

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
Patrick Caenen

Keeperstrainer:

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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Laurens Faessen
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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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