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De voorzitter
schrijft...

Het nieuwe seizoen is gestart. Het lijkt wel of er geen zomerstop
geweest is. Het voetbalseizoen is stilzwijgend doorgelopen, mede
door het WK in Brazilie dat we met zijn allen gevolgd hebben en waar
ook onze mannen, deze keer niet in het “Paars” maar in het “Oranje”,
hun beste beentje hebben voorgezet. Buiten verwachting zelfs!
Hoewel er al volop getraind wordt voor 2014/2015 en ten tijde van het
verschijnen van dit blad de eerste competitiewedstrijd VV-Hellas 1 – VV
Voerendaal 1 al heeft plaats gevonden, kijken we toch nog even terug
op het vorige seizoen. In ons vorig huis-aan-huis clubblad werd er nog
uitgebreid stil gestaan bij het kampioenschap van ons vlaggenschip,
versterkt door een aantal kleurrijke paarse foto’s, van momenten waarop
dit gevierd werd. Na het verschijnen van het blad is er echter ook nog
een heuse receptie aangeboden aan de kampioenen.
De accommodatiecommissie en de kantinecommissie o.l.v. respectievelijk
Jos Snellings en Jean Haemers, samen met al hun vrijwilligers, plaatsten
een feesttent op het hoofdterrein van Hellas Ransdaal en richtten
deze op een voortreffelijke manier in. Supporters, leden, sponsoren, de
lokale politiek en andere dorpelingen liepen in grote getale uit. Ook het
verenigingsleven bleef niet achter. Muzikaal werden de kampioenen zelfs
vereerd door optredens en serenades van de Koninklijke Harmonie “De
Berggalm”, de Fanfare “Les Amis Reunis”, Broederschap Sint Sebastianus
Klimmen en “last but not least” Sjpasskapel “Valsje Loef” oet Ranzel! De
avond zelf werd gevierd onder de klanken van (huis-) DJ Armand Gilissen
alias “DJ Gieli”.
Ondersteuning tijdens deze receptie was er ook van de
carnavalsverenigingen, De Wuif en de Molmuus, die de personele
bezetting van de bar voor hun rekening namen en niet te vergeten
de dames van het koor die de keuken “bemanden”. Allen onder de
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bezielende leiding van ons aller Marleen Cremer die zich, als vaste
vrijwilliger van de kantine in Klimmen en Ransdaal, subliem van haar
taken kweet! Ook dat mag eens gezegd zijn.
Het bestuur bedankt vanaf deze plaats allen die zich hebben ingezet;
op welke manier dan ook. Zonder verengingen is er geen leefbaarheid
mogelijk in de kernen en zonder vrijwilligers is er geen vereniginigsleven
mogelijk. Aan u dan ook de oproep om al deze verenigingen, op welke
manier dan ook, te blijven steunen.
Back to the future:
Zoals gezegd we zijn gestart. U bent allen van harte welkom op onze
complexen in Klimmen en Ransdaal. De eerste helft van het seizoen zal
ons vlaggenschip wederom starten in Klimmen. Uw aanwezigheid bij
alle wedstrijden van VV-Hellas wordt daarbij zeer op prijs gesteld. Een
volledig programma treft u aan op www.vv-hellas.nl
We wensen alle leden van VV-Hellas een sportief en vooral mooi seizoen
toe. Met respect voor de tegenspelers en de scheidsrechters. Onze
nieuwe trainer Guido Leunissen wensen wij enorm veel success toe om
met “onze jongens” (#beesten) een prestatie te kunnen neerzetten in
de derde klasse A. Het zal niet makkelijk worden, dat weten we! Maar we
hebben kwaliteit in huis en we gaan er met zijn allen voor!

“ Wij zijn Hellas”
Eric Horsmans
Voorzitter VV-Hellas
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25 MEI
SEIZOEN 2013-2014

En wat voor een seizoen!! Het eertse werd kampioen, het tweede behaalde een
periode titel en bij de jeugd werd hellas 4x kampioen en winnaar in de zaal competitie district zuid.
De supporters gingen in grote getale naar de wedstrijden kijken. Ook werden veel
nieuwe vriendschappen gesloten! Wat de kleur paars niet doet!! Ik ben benieuwd
wat het nieuwe seizoen gaat brengen, natuurlijk hoop ik dat we op dezelfde voet
doorgaan... maar eerst sluiten we het seizoen 2013-2014 op een leuke manier af!

zoals ieder jaar wordt er ‘t ‘s morgens een toernooi tussen 103 jeugdspelers georganiseerd. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaatst en worden de kampioenen van de jeugd gehuldigd!
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Na de jeugd was er een wedstrijd tussen het team van Douwe Henstra en het
team van Christiaan Hochstenbach en Ritchie Crutzen! Deze 3 mannen speelde dit seizoen hun 500ste officiele competitiewedstrijd.

De hele dag door werden mensen bedankt, gehuldigd en gefeliciteerd. Dat
hoort bij zo’n afsluitdag...gezellig nakletsen en bepaalde mensen in het
zonnetje zetten. Natuurlijk is het onmogelijk om iedereen te bedanken, dan
waren we een week verder. Wel komen de jubilarissen nog aan de beurt en
dat waren er heel wat dit seizoen!
VV HELLAS
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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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jubilarissen van links naar rechts: Gisela Ramaekers, Fons Schaepkens, Bart Verhoeven, Dion Haemers, Ralf Lambij, Fanny Cloodt, Ben Leunissen, Funs Deguelle
en Luc Pluijmen.

Collegelid van de
KNVB;
mevr. Cissie Maas
overhandigde aan
Funs Deguelle de
zilveren speld en
aan Ben Leunissen
de gouden speld!
VV HELLAS
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ZES JUNI

Het is vrijdag 6 juni en bijna kwart voor zes, langzaam druppelen de eerste mensen op het sportcomplex te Ransdaal binnen. De zon schijnt, er staat een mooie
tent op, een springkussen voor de kids en natuurlijk is er gezorgd voor drank en
een DJ.
Vandaag is de receptie ter ere van het behaalde kampioenschap!! Vandaag wordt
het kampioenschap officieel gevierd en kunnen de verenigingen van beide dorpen, vrienden, familie en iedereen die dat wil ons eertse elftal een woordje toespreken en feliciteren!

het was een mooie avond die tot in de late uurtjes duurde. Als voetballer moet
je dit minimaal 1x in je voetbalcarriere meegemaakt hebben en ik spreek uit
ervaring. Dit vergeet je niet snel...
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
- postbus
36 6300
Valkenburg- TT043
043601
60140401010
Ruijters
Heuvelland
- Nieuweweg
24bAA
- Valkenburg

RUIJTERS

HEUVELLAND

INFO@RUIJTERS.NL
WELKOM@RUIJTERS.NL
- WWW.RUIJTERS.NL
- WWW.RUIJTERS.NL
VV HELLAS
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ZOMERSTOP
En dan begint de zomerstop, velden worden opgeknapt, de tenues van alle
teams worden verzorgd en zo zijn er tal van zaken die moeten gebeuren in die
ander halve maand dat er geen voetballen is, lang leve de vrijwilligers!
Zo heeft Jos Snellings alle tassen, trainingspakken, truitjes en ik weet niet wat
allemaal uitgesorteerd. Dit allemaal voor een goed doel, ook deze voetbalspullen gaan naar de Nyeri Primary school in kenia!!
Ze gaan via een zeecontainer vanuit de haven van Antwerpen over de Atlantische Oceaan... via Kaapstad over de Indische Oceaan naar Mombasa...phoe.. en
dan nog met de goederentrein naar Neyeri Centraal Kenia...Yehh..eindstation!!
Op de school Nyeri Primary waar meer dan 1000 leerlingen zitten, worden weer
veel jongens en meisjes blij gemaakt! Ja je leest het goed, ook in kenia is meisjes
voetbal heel populair!!

De stichting Jambo Hakuna Matata
(dit is Swahili en betekent: alles gaat goed),
wil de sponsoren van harte bedanken!

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 sporten waar we
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
VV HELLAS
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Yehh de spullen zijn er!!

meidenvoetbal!
VV HELLAS
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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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EVEN VOORSTELLEN

Guido Leunissen

Nu Guido Leunissen met ingang van het seizoen 2014-2015 trainer
zal zijn van VV Hellas 1 willen wij natuurlijk meer van hem weten.
Daarom stelde de redactie hem enkele vragen.
Wie is Guido Leunissen eigenlijk?
35 jaar geleden geboren in Sittard, nu wonend in Geleen. Parttime werkend als
fysiotherapeut en dit combinerend met het trainen / coachen binnen het voetbal.
Ik ben iemand die eerst de spreekwoordelijke kat uit de boom kijkt en wanneer
men mij iets beter kent een open boek.
Hoe ziet je carrière als trainer zijnde eruit?
-

Sweikhuizer Boys A1(1)

-

FC Geleen Zuid C/B (3)

-

RKVV Almania A1 (2)

-

BSV Limburgia ass / 2e en A1(2)

-

VV Puth 1 4e kl (1)

-

SV Meerssen ass / 2e /B1 (3)

-

VV Scharn A1 / Jeugdcoordinator (2)

-

RGLVC 1 5e kl (1)

-

SV Meerssen ass / 2e (1)

-

VV Hellas 1

Hoe is het zo gekomen dat jij trainer bent geworden van VV Hellas 1?
Ik denk dat ik goed in het profiel pas, welke Hellas heeft opgesteld.
De vorige trainer van VV Hellas 1 heeft het hoogste doel behaald in het seizoen
2013-2014, namelijk kampioen worden. Maakt dat het voor jou niet lastig(er)
om als nieuwe trainer van VV Hellas 1 dit seizoen te starten?
Ik zie het nieuwe seizoen als een mooie uitdaging, zowel voor de club VV Hellas
als voor mijzelf. Men kan niet meer dan zijn best doen en wat er dan uitrolt aan
het eind van de rit zal de toekomst uitwijzen.
Wanneer is dit voetbalseizoen voor jou persoonlijk als trainer geslaagd?
Wanneer ik een steentje heb kunnen bijdragen aan de ontwikkeling welke de
club op dit moment ondergaat. Een goede mix creëren van plezier, spelers, beter
worden en resultaat in het spelletje.
VV HELLAS
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Wat is jou voetbalvisie en hoe draag je deze uit?
Team- en individuele ontwikkeling gaan hand in hand, het een versterkt en complementeert het ander. Hoe ik dit uitdraag , tja , dat zal men de Hellas spelers
moeten vragen over een paar weken.
Wat is je dieptepunt en hoogtepunt als trainer zijnde?
Wanneer je toch al ruim 15 jaar op het veld staat maak je pieken en dalen mee. Van
de dalen leer je uiteindelijk het meest. Ik denk als dieptepunt: 3 keer in een bekerfinale staan en ze alle drie verliezen. Hoogtepunt: 5 keer een promotie meemaken
middels een kampioenschap / nacompetitie, dat zijn dat elk mooie momenten
Wat maakt het spelletje dat voetbal heet zo mooi?
De voetbalwereld is de echte wereld in het klein. Dat maakt het zo complex, maar
ook eenvoudig tegelijk. Ik stond tot mijn zware blessure elke dag met een bal te
klooien. Voor mij is voetbal een passie.
Heb je nog andere hobby’s?
Ja, fitness, poolbiljart en lezen. Verder ben ik regelmatig in de bios te vinden.
Wil je zelf nog iets kwijt?
Aan het eind van vorig seizoen heb ik enkele wedstrijden van VV Hellas 1 en 2 bezocht. Opvallend was de grote publieke belangstelling. Ik
hoop dat ook het komend seizoen de mensen weer langs de lijn te vinden zijn en de paarsen aanmoedigen om de nieuwe uitdaging aan te gaan.

Wij danken Guido voor
zijn medewerking en
wensen hem veel succes
en plezier bij
VV Hellas!
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TWEEDE JEUGDKAMP
HELLAS

Het jeugdkamp begon op 22 augustus om 10 uur op de Hellas locatie in
Klimmen.
Nadat de ouders waren vertrokken
werden de groepen ingedeeld en
kon er door de 50 kids en 8 leiders
gestart worden met de “Elfstedenvossenjacht”. Na soep en een broodje
worst ging het programma verder met
olympische sporten! En toen kwamen
eindelijk de twee bussen om de kinderen naar de kampplaats te Someren te
brengen!
Na een rit van iets meer dan een uur
kwamen ze aan en werden de gigantische reiskoffers naar de slaapplaatsen
gesleept en de stapelbedden werden
opgemaakt! Gigantische reiskoffers?
Drie dagen weg!? Ja vol met snoep!
‘s Avonds begonnen ze aan het smokkelspel...het is leuk om te zien dat de
oudere kinderen zich ontfermen over
de jongste! Na een lange en enerverende dag bleef het natuurlijk nog tot
diep in de nacht onrustig op de slaapplaatsen...
Zaterdagochtend waren de meeste
kampdeelnemers na een korte nacht
al weer verbluffend vroeg uit de veren.
Na een heerlijk ontbijtje stond er deze
ochtend en heuse competitie van diverse sporten op het programma! De
vele regen van de afgelopen weken
gaven deze sporten een extra dimensie. Van het gras van het boardingspel
was niet veel meer over en de kinderen waren door de modder nauwelijks
nog herkenbaar.
VV HELLAS
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Als afsluiting van deze middag
ging men penalty schieten met
in het doel Axel Voncken. Zeven
deelnemers slaagden erin om
de keeper 3x te verschalken!
Toen het eenmaal donker was,
werd er een kampvuur gemaakt
en werd er door Robin H. een
spannend verhaal verteld.
Na het zondagochtend ontbijt
met spek en ei werden de koffers ingepakt en de slaapplaatsen weer enigszins toonbaar gemaakt. De koffers gingen al iets
beter dicht, omdat al het snoep
op was! Na het puinruimen
stond het oud Hollands klootschieten op het programma.
Een enkele deelnemer was zo
fanatiek dat hij zelfs dwars door
de vijver ging om het parcours
maar in zo min mogelijk worpen
af te leggen.
En zo kunnen we nog meer verhalen vertellen over het jeugdkamp. Dit is nog maar een kleine
impressie van de 3 (dolle) dagen. Eén ding is duidelijk; dit
kamp was weer enorm geslaagd!
De kampcommissie wil dan ook
iedereen bedanken, die meegeholpen heeft om dit kamp tot
een succes te maken.
Maar wij willen de Kampcommissie bedanken; zij hebben
dit jeugdkamp weer mogelijk
gemaakt!
Op naar volgend jaar, in augustus vindt het derde Hellas
VV HELLAS
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Walem 43
Schin op Geul
T. 043 - 459 16 38
www.dekachelsmid.nl
VV HELLAS
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Vrijdag 26 september

1e Kaartavond

om de Hellas Cup
Aanvang 21.00 uur
Locatie Kantine Klimmen
Inschrijven vanaf 20.00 uur
Inschrijfgeld € 5,- per koppel
VV HELLAS
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Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

Bekijk ook eens onze site voor veel

informatie en nieuws over VV Hellas.
www.vv-hellas.nl
Heeft u tips, vragen, foto’s of wat dan ook.
Mail de redactie;
Miram L’Ortye, Kelly Crutzen & Manja Laeven
clubblad@vv-hellas.nl

Zaterdag 25 okt.
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VV Hellas is op zoek naar
scheidsrechters voor zowel
de zaterdag als de zondag,
heb je interesse meld je dan
via ws@vv-hellas.nl
VV HELLAS

organiseert D’r supporter
(supportersvereniging VV Hellas)
een wandeltocht voor leden en niet
leden, jong en oud! Vertrokken wordt
vanuit het sportcomplex te Klimmen
tussen 18.00uur en uiterlijk 19.30
uur. Het inschrijfgeld bedraagt €2,50
en vergeet niet je zaklantaarn
mee te nemen!
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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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