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Sjef Coenen en Zef Linden, mensen van het eerste uur

A

ls je gaat praten met mensen van het eerste uur van ‘Sportclub KlimmenRansdaal’ komt je vanzelf ook te praten over de vooroorlogse periode. Want
ook toen werd er al gevoetbald in Ransdaal. Zelfs al in de twintiger jaren, zij het
ongeorganiseerd, dus niet in competitieverband.
Zeker vanaf 1935 tot aan de inval van de Duitsers in 1940, speelde men in de
afdeling Limburg van de toen nog Rooms Katholieke Voetbalbond. Alleen heette de
vereniging toen ‘Ransdalia’ en was alleen op het kerkdorp Ransdaal georiënteerd.
Bij de oprichting van SCKR, na de bevrijding, was de vereniging echter gericht op
de gehele toenmalige gemeente Klimmen. Er was toen een periode dat Klimmania
slapende was en dus een aantal Klimmenaren hun hobby in Ransdaal kwamen
beoefenen. Maar toen Klimmania weer heropgericht werd verdwenen deze weer
naar Klimmen. Een gewone gang van zaken natuurlijk.
Na de bevrijding besloten een aantal heren op 25 juni 1945 in café Hein Ramaekers
het tegenwoordige bejaardenhuis ‘Het Dal’ een voetbalvereniging op te richten
voor de gemeente Klimmen. SCKR werd opgericht.
De voetbalvereniging Klimmania was sinds 1940 in ruste. Maar in 1956 besloten
enige Klimmense voetballers om deze vereniging weer nieuw op te richten. Op
zich was dat natuurlijk een goede zaak, want ook de gemeenschap Klimmen had
recht op een eigen voetbalclub. Maar hier speelden toch dingen die voor SCKR
fataal hadden kunnen worden. Gelukkig bleef het gros van de leden van SCKR de
vereniging trouw. Beide verenigingen hebben bewezen naast elkaar bestaansrecht
te hebben.
In 1958 werd op feestelijke wijze het voetbalveld van Troja te Weustenrade, nabij
het landgoed ‘Rivieren’, in gebruik genomen. Bij deze club was Sjef Coenen vanaf
het eerste uur betrokken. In 2001 ging v.v. Troja fuseren met Klimmania waarna de
naam Klimmania TC ontstond.
Op 15 augustus 2012 werd tijdens een gemeenschappelijke vergadering van
voetbalverenigingen SCKR en Klimmania TC de nieuwe naam van de fusieclub
gepresenteerd; v.v. Hellas. Besloten werd om de clubkleuren paars in combinatie
met wit te laten worden.
Sjef Coenen en Zef Linden zijn mensen van het eerste uur. Wij gingen naar hun
thuis en stelde ze een aantal vragen.
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*Wanneer bent u precies lid geworden?

Sjef Coenen: dan moet ik eens goed gaan nadenken. Ik weet nog dat ik door dhr.
Rybakowski ben gevraagd om bij SCKR te komen voetballen. Dat was vlak na
de oorlog, de voetbalvereniging bestond toen al één jaar, dat zal dan 1946 zijn
geweest.
Zef Linden: in 1940. Ik zat toen meestal op de bank omdat er maar één elftal
was. Op 3 mei 1940 werd de laatste wedstrijd gespeeld van Ransdalia. Tijdens de
oorlog werd er een ‘noodcompetitie’ gespeeld en in 1945 werd SCKR opgericht,
daar heb ik mee helpen oprichten.

*Wat was uw favoriete positie in het veld?

Sjef Coenen: linksbuiten en rechtsbuiten.
Zef Linden: bij het 1e elftal speelde ik
rechtshalf.

BRON:Zef Linden

*Welke taken heeft u voor de voetbalclub
gedaan?

Sjef Coenen: in de periode van SCKR ben
ik spelend lid geweest. Toen ik bij de
voetbalvereniging Troja betrokken raakte heb
ik heel veel functies doorlopen. Ik startte met
de functie ‘trainer’. Daarna heb ik veel klusjes
gedaan zoals het terrein verzorgen en het gras
maaien.
In de loop van de tijd bedankten mensen zich
voor het vervullen van allerlei functies en
die vulde ik dan in. Zo kwam het dat ik ook
penningmeester, secretaris en voorzitter ben
geweest bij Troja. Toen de fusie met Klimmania
kwam vervielen deze functies en ben ik alleen
nog lid gebleven.
Zef Linden: ik was dus eerst spelend lid. Daarna
grensrechter,
terreinknecht,
bestuurslid,
penningmeester
en
kantinebeheerder.
Deze taken heb ik vervuld van 1945-1982.
Ik heb tot 1962 zelf gevoetbald. Tot de
fusie met Klimmania Tc heb ik nog wel eens
meegeholpen om het terrein van SCKR te
verzorgen. In 1995 heb ik een onderscheiding
gekregen vanwege mijn 50-jarig lidmaatschap
van SCKR. Mijn zus, mevr. Kamps-Linden, heeft
in 1945 de shirts van SCKR gemaakt. Toen heeft ze zelf een borstzakje op de
shirts gemaakt met daarop de letters SCKR geborduurd. Er was toen geen andere
mogelijkheid om shirts te krijgen voor het elftal.
VV HELLAS

7

SEIZOEN 2013-2014

VV HELLAS

8

SEIZOEN 2013-2014

*Hoe betrokken bent u de afgelopen jaren geweest m.b.t. Klimmania Tc en
SCKR?

Sjef Coenen: ik krijg het clubblad altijd bezorgd. Dat vind ik fijn want zo kan ik de
uitslagen volgen. Tot een paar jaar geleden bezocht ik nog weleens een wedstrijd
van Klimmania Tc. Toen mijn zoon, Henk Coenen trainer was van Klimmania Tc
1 werd ik regelmatig opgehaald door Paula van Loo om naar wedstrijden te
gaan kijken. Mijn lichamelijke toestand laat het nu niet meer toe om naar het
voetbalveld te gaan. Ook mag ik geen alcohol meer drinken i.v.m. medicatie die ik
heb en dan is het toch al een stuk minder gezellig. Nu krijg ik dus alleen nog maar
de informatie via het clubblad.
Zef Linden: ik heb alle wedstrijden van SCKR bezocht, zowel thuis- en
uitwedstrijden. Het maakt niet uit wat voor een weer het is, ik ben er altijd. Vorig
jaar heb ik één wedstrijd gemist, dat was de eerste wedstrijd van het seizoen.
Toen was mijn vrouw opgenomen in ’t Brook.
Tijdens het bezoek aan Zef Linden laat hij stapels boekwerk zien waarin hij van
jaren de uitslagen heeft genoteerd van het 1e elftal van SCKR en de andere clubs
die in dezelfde poule spelen. Daaruit blijkt hoe betrokken hij altijd is geweest en
nog steeds is.

*Waarom bent u altijd lid gebleven?

Sjef Coenen: ik vind het fijn om betrokken te blijven bij de voetbalvereniging.
Zef Linden: ik heb SCKR altijd een leuke gezellige club gevonden. Voetbal is mijn
hobby en bij SCKR heb ik het altijd goed naar mijn zin gehad.

*Het idee achter een fusie tussen de clubs zou moeten zijn dat beide clubs er
beter van worden. Hoe hebben jullie dit ervaren met voorgaande fusies?

Sjef Coenen: ik hoop dat het goed gaat. De fusie van Troja met Klimmania
is goed verlopen. Ik had ook waardering gehad voor de naam KTR, m.b.t. de
nieuwe fusieclub. Ik hoop dat de jongens van Klimmen en Ransdaal zich goed
samenpakken en er iets moois van maken.
Zef Linden: ik zeg maar zo: ‘als het niet goed gaat met een zaak/club, dan moet
je maatregelen nemen’. Ik heb zelf voorgesteld om binnen SCKR een herstart
te maken, met een nieuw bestuur. Uiteindelijk is gekozen voor een fusie met
Klimmania Tc. Ze zeggen dat je een oude boom niet moet verplaatsen, maar als
dit het beste is voor beide clubs dan is het de juiste maatregel geweest.

*Wat is het grootste verschil tussen de voetbalclubs van nu en de voetbalclubs
van toen?

Sjef Coenen: dat vind ik een moeilijke vraag, daar kan ik geen antwoord op geven.
Zef Linden: vroeger hadden de spelers veel minder mogelijkheden. Er werd ook
gecontroleerd of men alcohol dronk een dag of vlak voor de wedstrijd. Dat is
tegenwoordig niet meer zo streng. De verhoudingen op financieel gebied zijn nu
ook heel anders. Wat ik een groot verschil vind met vroeger is dat vroeger een
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“Thuis” in persoonlijk
hypotheekadvies...
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.

Klimmenderstraat 57 6343 AA Klimmen
T (045) 405 94 44 F (045) 405 93 33

info@wschaepkens.nl
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Bel nu de hypotheeklijn van
Schaepkens...

045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!
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elftal een echt ‘kameraden-elftal’ was. Spelers gingen niet snel bij een andere
club spelen. Men gaf de voorkeur aan voetballen met je kameraden, ook al was
je erg goed.

*Gaan jullie de uitslagen van vvHellas volgen?

Sjef Coenen: ik zal dit blijven volgen door het clubblad dat ik altijd krijg bezorgd.
Zef Linden: jazeker! Ik ben sowieso bij elke wedstrijd van vvHellas 1 aanwezig.
Mijn zonen hebben mij alle info gegeven m.b.t. vvHellas 1 zodat ik ook nu weer
alle uitslagen kan noteren.

*Wat wensen jullie de andere leden van vvHellas toe?

Sjef Coenen: moedig de teams goed aan zodat ze succes zullen hebben. Ook de
trainer wil ik heel veel succes wensen.
Ik wil nog even vermelden dat we dit jaar een Troja reünie hebben gehad in
Weustenrade. Dat vond ik een fantastische dag!
Zef Linden: ik wens alle elftallen een gunstig voetbaljaar! Ik hoop dat de supporters
zich kunnen inhouden. Daarmee bedoel ik dat er niet teveel commentaar is op de
scheidsrechter/leiding. Daar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt!
WEETJE: Sjef Coenen heeft alle stenen van de oude kolonie, één voor één met de hand
schoongemaakt. Deze werden gebruikt om het Troja complex te bouwen!!

Sjef Coenen

Zef Linden

Wij als Redactie van het nieuwe clubblad VV Hellas willen beide heren bedanken
voor hun medewerking aan de tot stand koming van dit artikel.
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Jeugdkamp
Het eerste vv Hellas...
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FUNDEG MOVEMENT
Sport en beweging voor senioren
Activiteiten voor senioren

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

Samen in het
Heuvelland

Ruijters Heuvelland - Nieuweweg 24b - Valkenburg - T 043 601 40 10

RUIJTERS

HEUVELLAND

INFO@RUIJTERS.NL - WWW.RUIJTERS.NL
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EVEN VOORSTELLEN
TRAINER VV HELLAS

Nu Wiel Bruls met ingang van het
seizoen 2013-2014 trainer zal zijn van
VV Hellas 1 willen wij natuurlijk meer
van hem weten. Daarom stelde de
redactie hem enkele vragen.

*Wie is Wiel Bruls?

Ik ben 57 jaar en werkzaam bij PostNL
sinds 1974, nu ben ik er teamleider.
Ik woon in Voerendaal, maar ben
opgegroeid in Berg en Terblijt.

*Ben je getrouwd en heb je kinderen?

Wiel Bruls

Getrouwd met Gertie. We hebben een
zoon: Nick.

*Hoe ziet je carrière als trainer zijnde eruit?

Na in de hoofdklasse gevoetbald te hebben bij Voerendaal en SVN, begon ik 27
jaar geleden mijn trainerscarrière bij Vaesrade, als speler/trainer. Daarna trainde
ik achtereenvolgens Schimmert, Weltania, RKSVB, Schinveld, RKHBS, SCKR, SV
Brunssum, De Leeuw, RKMVC, opnieuw SCKR en nu dus VV Hellas.

*Hoe ben je benaderd en wat heeft je doen besluiten om trainer te worden van
fusieclub VV Hellas?

Ik ben benaderd door de technische commissie, die bestond uit clubmensen van
Klimmania en SCKR. Ik was een van de 4 kandidaten die aan hun profiel voldeed
om trainer te worden van Hellas, dat wilde ik wel en zag dit als een geweldige
uitdaging. Als inwoner van de gemeente Voerendaal heb je toch een bepaalde
binding met de club. Zeker nu twee gezonde verenigingen opgaan in één, liggen
er volgens mij veel mogelijkheden. Ik ben blij dat de club het vertrouwen in mij
heeft uitgesproken.

*Dat VV Hellas vanaf dit seizoen een fusieclub is, maakt dat het voor jou als
hoofdtrainer lastiger?

Ja, maar de uitdaging wordt alleen maar groter. Je moet van twee eerste
elftallen één team maken. Een luxepositie, maar ook een moeilijke. Spelers
kunnen straks teleurgesteld zijn, maar moeten wel gemotiveerd blijven. Maar
belangrijk is ook dat ik straks de juiste mensen om me heen heb, denk dan aan
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leiders, trainers etc..

*Wanneer is een voetbalseizoen voor jou persoonlijk als trainer geslaagd?

Als ik hier een goed team neer kan zetten dat kan aantonen moeiteloos in de
vierde klasse mee te kunnen draaien, dan zal ik zeer tevreden zijn. De kwaliteit is
er, maar dit zegt niet altijd alles.

*Begint trainen bij een grondige inventarisatie van de personen met wie je aan
de slag gaat?

Het is niet zo dat ik iedereen grondig door laat lichten. Strafbladen interesseren
me niet zo veel! Maar het is handig te weten wat iemands kwaliteiten zijn. De
spelers van SCKR heb ik een heel seizoen onder mijn hoede gehad en Klimmania
heb ik zien spelen in de nacompetitie. Ik weet wat ik aan spelersmateriaal heb.

*Wat verwacht je van de spelers die je gaat trainen?

Dát ze komen trainen! Niet komen is in een selectie van deze grootte niet slim.
Met al die concurrentie kun je je dat niet veroorloven. De juiste instelling tonen,
en bij een teleurstelling willen terug knokken.

*Wat maakt volgens jou een team tot succes?

Elkaar iets gunnen. Neem de spitsen, die vorig seizoen met elkaar streden om
het topscorerschap in de klasse. Zij zullen het nu samen moeten doen. Niet op
eigen succes uit zijn, maar in teambelang denken. Daar heb ik overigens alle
vertrouwen in.

*Wat is je dieptepunt en hoogtepunt als trainer zijnde?

Dieptepunt: Soms komen je verwachtingen van een club niet uit. Gelukkig is dat
zelden gebeurd. Bij bijna alle clubs heb ik drie jaar gezeten.
Hoogtepunt zijn natuurlijk alle kampioenschappen, promoties en periodetitels.
Net als de spelers zit je als trainer niet te wachten op een saaie plek in de
middenmoot of op degradatiegevaar.

*Web je een voorbeeld trainer?

Ronald Koeman. Die zal je nooit gekke dingen zien doen zoals Van Gaal of
Mourinho. Ik hou niet van dat gedrag. Ik zal ook nooit met een notitieblok langs
de lijn staan en al helemaal geen karatetrap nadoen! Geef mij dan maar iemand
als Koeman met zijn uitstraling en helderheid naar de spelers toe.

*Wat is je tactiek voor een wedstrijd?

Match of the Day kijken en dan naar 2e elftal kijken. En dan maar hopen dat mijn
team zich ’s middags niet beperkt tot kick and rush.

*Heb je nog andere hobby’s?

Fietsen of wandelen op een voetballoze zondagmiddag.
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Hub Prevoo
Bouwkundig Ontwerp - Adviesbureau en
bouwkundig/ ergonomisch adviseur		
*verbouwingen en nieuwbouw
*realiseren van een “levensloopbestendige woning” voor wanneer
u een dagje ouder bent en/of beperkingen heeft en u niet wilt
verhuizen

Manensheide 42 6343 CR Klimmen Tel: 06.51277959
www.hubprevoo.nl
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*Wat zou je supporters/toeschouwers/ouders nog willen mee geven, als het
gaat om het gedrag langs de lijn.

Blauwe sjaal af, groene sjaal ook af en een paarse om de nek. Verder de spelers
en de trainer hun werk laten doen.

*Een spreuk, kreet of een Cruijffiaantje als ‘verdedigen begint bij de aanval’
wordt vaak gebruikt in het voetbal. Welke heeft jou voorkeur of wordt door jou
vaak gebruikt?

Ik ben ervan overtuigd dat als je de eerste negentig minuten goed doorkomt, dat
de kans klein is dat je verliest.

*Wil je zelf nog iets kwijt?

Dat ik er zin in heb iets bij te dragen het slagen van de fusie. Elders zie je dat het
vaak succesvol is. Weinig fusieclubs zijn er op achteruit gegaan en ik heb niet de
indruk dat zoiets bij Hellas wel zal gebeuren!
Wij danken Wiel voor zijn medewerking
en wensen hem veel succes
en plezier bij VV Hellas!
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webdesign

|

grafisch ontwerp

|

drukwerk

Grafisch ontwerp en drukwerk
logo - briefpapier - visitekaartje - folder
flyer - poster - brochure - uitnodiging
Webdesign
ontwerp van dynamische websites
zelf te onderhouden
Binnen- en buitenreclame
reclameborden - spandoeken
bannersystemen - beurs presentatiewanden
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Jeroen van Kruchten
Ransdalerstraat 33
6311 AW Ransdaal
(06) 158 779 76
info@studiocicero.nl
www.studiocicero.nl
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Het eerste vv Hellas...

ZESKAMP
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VV HELLAS is partner van RODA JC
WAAROM??

Roda JC Kerkrade zet zich in voor de Limburgse samenleving via haar
stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij. Het programma
staat in het teken van:

Jeugd - Gezondheid - Respect

Daarom wil roda ook intensief samenwerken met amateurverenigingen
in de Euregio en met name in de provincie Limburg. Insteek hierbij is om
amateurverenigingen te ondersteunen in het begeleiden en binden van
hun jeugdleden. Daarom heeft roda een partnership opgesteld dat bestaat
uit een drietal facetten:
1.Vermaak van Jeugdleden.
2.Kennisoverdracht van Roda JC Kerkrade naar amateurvereniging.
3.Sportstimulering in brede zin.

1 Vrijdag 2 augustus		
20.00		
2 Vrijdag 9 augustus		
20.00		
3 Zaterdag 17 augustus		
20.45		
4 Zaterdag 24 augustus		
19.45		
5 Zondag 1 september		
16.30		
6 Zondag 15 september		
14.30		
7 Zaterdag 21 september		
20.45		
Di/wo/do 24/25/26 september			
8 Zaterdag 28 september		
19.45		
9 Zaterdag 5 oktober		
19.45		
10 Zaterdag 19 oktober		
19.45		
11 Zondag 27 oktober		
12.30		
Di/wo/do 29/30/31 oktober				
12 Zondag 3 november		
12.30		
13 Zaterdag 9 november		
18.45		
14 Zaterdag 23 november		
19.45		
15 Vrijdag 29 november		
20.00		
16 Zondag 8 december		
16.30		
17 Zaterdag 14 december		
18.45		
Di/wo/do 17/18/19 december			
18 Zondag 22 december		
12.30		
VV HELLAS
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AJAX – RODA JC KERKRADE
RODA JC KERKRADE – SC CAMBUUR
RODA JC KERKRADE – VITESSE
ADO DEN HAAG – RODA JC KERKRADE
FEYENOORD – RODA JC KERKRADE
RODA JC KERKRADE – NAC BREDA
RODA JC KERKRADE – SC HEERENVEEN
KNVB Beker 2e ronde
FC UTRECHT – RODA JC KERKRADE
RODA JC KERKRADE – PEC ZWOLLE
RKC WAALWIJK – RODA JC KERKRADE
RODA JC KERKRADE – PSV
KNVB Beker 3e ronde
FC GRONINGEN – RODA JC KERKRADE
RODA JC KERKRADE – GO AHEAD EAGLES
AZ – RODA JC KERKRADE
RODA JC KERKRADE – FC TWENTE
RODA JC KERKRADE – HERACLES ALMELO
N.E.C. – RODA JC KERKRADE
KNVB Beker 1/8 finales
RODA JC KERKRADE – AJAX
SEIZOEN 2013-2014

Walem 43
Schin op Geul
T. 043 - 459 16 38
www.dekachelsmid.nl
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Paarse avond

BIJ VV HELLAS
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Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

Vind je het leuk betrokken te zijn
bij de nieuwe club, en bij een
leuk team te helpen, meld je dan
aan via tc@vv-hellas.nl

De Supportersclub vv Hellas

Beste vv Hellas leden

Organiseert op zaterdag 26 oktober
2013 een wandeltocht voor leden
en niet-leden. De wandeltocht is
toegankelijk voor alle leeftijden
en iedereen is van harte welkom!

Het belangrijkste doel van het clubblad
is om allerlei clubinformatie te
verstrekken aan, in hoofdzaak, de eigen
leden. Daarnaast wil het clubblad
een visitekaartje van de club laten
zijn. Kortom wil het clubblad van vv
Hellas een clubblad zijn met een
mooie vormgeving en een degelijke
inhoud. Als redactie gaan wij er vol
enthousiasme tegenaan. Wij zetten
ons graag in om een leuk en boeiend
clubblad te maken, vanaf nu dus het vv
Hellas clubblad!
We proberen de leden zo goed
mogelijk op de hoogte te houden van
nieuws van én over de vereniging.Lijkt
het je leuk om zelf iets te plaatsen
in het clubblad?... geweldig! Of heeft
u vragen over het clubblad of ideeën,
tips, anekdotes, foto’s, nieuws?
Mail dan naar: clubblad@vv-hellas.nl

We starten vanaf het sportcomplex
van VV Hellas, te Ransdaal.
Tijdens de wandeling zullen
opdrachten plaatsvinden en we
sluiten de wandeling af met een
hapje en een drankje.
U kunt zich inschrijven in de
kantine tussen 18.00u en uiterlijk
19.30u. Het inschrijfgeld bedraagt €
2.50 per persoon.
Wij begroeten u graag op zaterdag
26 oktober!

“D’r Supporter”

Bliksemloterij

De redactie:
Kelly Crutzen,
Manja Laeven -Van Loo en
Miriam L’Ortye

Op 12 okt zal de jaarlijkse

bliksemloterij plaatsvinden. Deze dag zullen de
leden van vv Hellas de loten verkopen! Dezelfde
avond zal ook de trekking
plaatsvinden.
VV HELLAS

26

SEIZOEN 2013-2014

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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