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TWEEDE EDITIE

EVEN VOORSTELLEN

BERT WINTHAGEN
N

u Bert Winthagen met ingang van het seizoen 2014-2015 keeperstrainer is
van VV Hellas willen wij natuurlijk meer van hem weten.
Daarom stelde de redactie hem enkele vragen.
Wie is Bert Winthagen?
Hallo. Ik ben dus Bert Winthagen, 50 jaar jong. Geboren en getogen in Ransdaal.
Vader van Milan (22) en Nadia (20) en sinds 3 maanden ook opa van een prachtige
kleindochter Willa. Ik woon samen met mijn vriendin Marian in Kerkrade en ik
werk al bijna 27 jaar bij Enexis als werkvoorbereider.
Hoe ben je benaderd om keeperstrainer te worden bij VV Hellas?
Ik zag vorig jaar een oproep staan op de site van VV Hellas waarin stond dat ze op
zoek waren naar een keeperstrainer voor de jeugd. Ik heb Axel Vonken benaderd
omdat het me heel leuk leek om met de jeugdkeepers te werken en ook om
de band met de club weer aan te halen. In mei dit jaar ben ik door het bestuur
benaderd om de keepers van de senioren te gaan trainen . Ik heb vervolgens een
gesprek gehad met de nieuwe trainer Guido Leunissen en dat klikte meteen. Ik
kon me uitstekend vinden in de visie en het systeem van de trainer en heb de
uitdaging met beide handen aangenomen.
Aan welke elftallen van VV Hellas geef jij keeperstraining en heb je ervaring als
keeperstrainer?
Ik trainde in eerste instantie de keepers van het 1e en 2e elftal. Daar is inmiddels
de keeper van de A jeugd bijgekomen en ik werd deze week ook benaderd door
de keepster van vrouwen 1.
Ik heb niet zoveel ervaring als keeperstrainer maar wel veel ervaring als keeper.
Ik heb 15 jaar het doel verdedigd van SCKR 1. In totaal heb ik meer dan 500
wedstrijden gespeeld voor de blauw-witten. Buiten mijn eigen ervaring struin ik
het hele internet af en lees heel veel over trainingstechnieken en trainingsvormen.
Welke vaardigheden vind jij belangrijk die een keeper moet bezitten?
De belangrijkste vaardigheden die een keeper moet bezitten zijn concentratie,
anticipatie, uitstraling en coaching. De hedendaagse keeper is niet meer alleen
de ballenvanger van vroeger maar een verlengstuk van de ploeg en het systeem
waarin gespeeld wordt.
Veel belangrijker dan een mooie redding is het voorkomen dat die redding
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gemaakt moet worden door op tijd in te spelen op de situatie die zich voor doet.
Een keeper moet tegenwoordig allround zijn en een aardig potje kunnen mee
kunnen voetballen. Een keeper heeft altijd het beste overzicht en is daardoor de
aangewezen persoon om het elftal te coachen en in de posities neer te zetten.
Is keeperstraining meer dan een paar ballen op goal schieten?
Keeperstraining is zoveel meer dan een balletje op goal schieten. Iedere keeper
is anders en heeft zijn eigen zwakke en sterke punten waaraan gewerkt moet
worden.
Daarbij is het ook zeer belangrijk dat de keeper mentaal goed in zijn vel zit en
zelfvertrouwen heeft en dit ook uitstraalt naar de rest van de ploeg. Dat bereik
je niet alleen met balletjes trappen. Ook een stuk mentale begeleiding hoort bij
de training.
Ik probeer verder op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen op gebied
van techniek, spelregels en nieuwe materialen en geef dat zoveel mogelijk door.
Wat verwacht je van de keepers die je gaat trainen?
Ik verwacht altijd 110 % inzet en altijd gaan voor iedere bal. Verder verwacht ik
een open communicatie over en weer over de training en alle randzaken. Ook heb
ik een hekel aan telaatkomers!! Verder verwacht ik een stukje eigen inbreng. Ik ga er
vanuit dat een keeper zelf weet wat zijn zwakke punten zijn en daar aan wil werken.
Ben jij meer een keeperstrainer of ook een keeperscoach?
In eerste instantie ben ik keeperstraining en verantwoordelijk voor het fysieke
welzijn van de keepers maar uiteraard probeer ik de keepers ook te coachen om
tot betere prestaties te komen en te groeien als keeper en als persoon.
Dat gaat trouwens verder dan alleen de keepers. Ook de rest van de ploeg probeer
ik mee te coachen en vertrouwen te geven als verlengstuk van de trainer. Ik ben
niet een persoon die boven een groep staat. Ik voel me liever een onderdeel van
de groep. Iedereen die een probleem heeft of ergens mee zit kan bij mij een
luisterend oor vinden.
Heb je een voorbeeld keeperstrainer?
Er is een grote autoriteit op dit gebied en dat is Frans Hoek. Ik heb zijn boek
vele malen gelezen en probeer dit ook toe te passen in mijn trainingen.
Heb je nog andere hobby’s?
Mijn andere grote hobby, of beter gezegd uit de hand gelopen passie, zijn
motoren. Denk daarbij aan rijden, onderhouden en het zelf bouwen van cafe
racers. Jarenlang heb ik ook onderhoud gedaan voor anderen maar wegens
tijdgebrek ( lees Hellas) doe ik dat niet meer.
Verder heb ik een nog een hobby en dat is mijn Mechelse herder Beauty waarmee
ik graag wandelingen maak in de natuur.
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Wil je zelf nog iets kwijt?
Ik vind het leuk dat jullie mij gevraagd hebben voor dit interview. Ik heb het
afgelopen jaar ervaren dat de fusie tussen Klimmen en Ransdaal uitermate
geslaagd is en dat er een mooie gezonde club is ontstaan die geleid wordt door
gedreven vrijwilligers en dat alles in een heel prettige sfeer. Een club om met
recht trots op te zijn.
Het is een genot om te werken met de jongens van het 1e en 2e team. Het is een
hechte vriendengroep zoals je zelden tegenkomt binnen een voetbalclub. Voeg
daarbij een zeer kundige en gedreven trainer en alle ingrediënten voor een mooi
en succesvol seizoen zijn aanwezig. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we met
zijn allen de vooraf gestelde doelstellingen zeker gaan halen!

Wij danken Bert voor zijn medewerking
en wensen hem veel succes en plezier bij VV Hellas!
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GSM 06-22239833
Tel. 043-4599242
Fax 043-4599243
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Ransdalerstraat 27A
6311 AW Ransdaal
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UITSLAGEN SENIOREN

1

7 SEPT T/M 12 OKT SPELER VAN DE WEEK

07-09

Hellas - Voerendaal

0-1

14-09

FC Hoensbroek- Hellas

0-0

21-09

Hellas- SVN/Vossenberg

2-1

Job Rademakers & Reno Baggen
28-09

WDZ- Hellas 		

1-6

Reno Baggen 4x & Christiaan Hochtenbach
& Jeroen Oostindie

5-10
Hellas – UOW		
Christiaan Hochstenbach 2x

2-2

12-10

3-2

Langeberg – Hellas

Christiaan Hochstenbach & Maiko v Geffen
		
07-09

Hellas- Scharn		

8-2

2

Niek Simons 5x, Kay Crombag, Renier Linden

Joeri Wiertz; lees verderop zijn verslag!

& Roger Habets 			
14-09

RKUVC- Hellas 		

0-6

Niek Simons 4x & Niek Horsmans & Eric
L’ortye
21-09

Hellas – RKVVM 		

5-1

Martijn Packbier & Kay Crombag & Niek
Simons 3x
28-09

Gulpen – Hellas 		

1-5

Niek Simons & Marthyn Packbier & Ruben
Knippenbergh & 2x e.d
5-10

Hellas – Hulsberg		

5-3

Sepp Heugen & Kay Crombagh & Bas
Willemse 2x & Rob Dormans
12-10

RKHSV- Hellas 		

2-2

21 september; Femke Smeets

Niek Simons & Ritchie Crutzen
VV HELLAS
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UITSLAGEN SENIOREN

3

SPELER VAN DE WEEK

07-09 Hoensbroek – Hellas
1-1
Bart Aretz
14-09 Hellas – Bekkerveld
3-2
Bart Aretz 3x
21-09 Groene ster- Hellas
4-0
28-09 Hellas – Heksenberg
5-1
Maikel Cregten 3x & Cyriel Pieters &
Eric L’ortye
05-10 Schinveld – Hellas
9-1
Cyriel Pieters
12-10 Hellas – UOW 		
3-5
Eric L’ortye & Cyriel Pieters & Bart Aretz

4-0
3-3
3-1

5 oktober; Isa Storcken!!

0-7
8-1

veteraan

4
5

14-09 FC Gulpen – Hellas
21-09 Hellas – Wijlre		
Tom Erven & Jordy Lowis 2x
28-09 RKSVB – Hellas 		
Jordy Lowis
05-10 Hellas – Zwart wit
12-10 IBC –Hellas 		
Rick Hawinkels

09-08 Passart/ VKC – Hellas
1-3
Miquel Bouwens, Jordy Knoren & Ruud van
de Bosch
16-08 Walram – Hellas 		
7-1
Joep Borghans
23-08 Struchter boys- Hellas
0-2
Gaston & Raf
30-08 Hellas – Bekkerveld
3-5
Raf Crombagh 2x & Michel Bos
06-09 Hellas Vets- Hellas 5
2-1
Jeroen van Krugten & Michel Bos
13-09 Susteren- Hellas 		
3-0
20-09 Bsv Limburgia – Hellas
2-0
27-09 RKHBS –Hellas
4-10
Eijsden – Hellas 		
4-1
Maurice Packbier
11-10 Hellas – Passart/VKC
3-2
Raf Crombag, Gaston, Dolf

14-09 Hellas – Voerendaal
2-5
Chris Grew & e.d
21-09 Eikenderveld- Hellas
1-2
Ralf Huijten & Ivo Hochstenbach 		
05-10 Spaubeek – Hellas
1-8
Jos Crijns & Ralph Henstra 3x & Ivo
Hochtensbach & Chris Grew 2x & Ramon
Laeven
12-10 Hellas – Sibbe 		
2-2
Ralph Henstra & de sneltrein uit Voerendaal

vr1

21-09 Hellas – Weltania
5-8
Tara Bevk 2x & Monique Dormans 2x
12-10 Scharn – Hellas 		
15-1
Maud Horsmans 		
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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

VV HELLAS

www.wschaepkens.nl
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Bel nu de hypotheeklijn van
Schaepkens...

045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!
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L
ouw L
oene
Louw loene is een gezegde dat vroeger vaak gebruikt werd en van oorsprong uit het
Hebreeuws komt. Men bedoelde daarmee bedroevend slecht, om te huilen.

Geldt deze uitdrukking ook voor vv Hellas uit Klimmen-Ransdaal? Zoals ik er tegen
aan kijk zeg ik ‘Nee, over het algemeen niet’. Wanneer dan wel? Nou bij het volgende:


Woensdagmiddag 18.07 uur: moeder scheurt de parkeerplaats op, auto wordt
ergens ‘neergegooid’, sleurt zoonlief uit de auto, rent naar het trainingsveld en
zegt sorry dat we te laat zijn.

Zaterdagmorgen 9.00 uur: tijd om te verzamelen voor de wedstrijd. De leider
loopt om 9.10 uur zenuwachtig heen en weer te drentelen. Jantje en Pietje zijn er
nog niet. Maar even bellen waar ze blijven. De ..... verhalen waarom ze te laat zijn
mag u zelf verzinnen. Er zijn er bij die erg goed zijn!

Diezelfde zaterdagmorgen om dezelfde tijd rent men heen en weer tussen de bar
en de tafel waar de leiders zich melden. De kantinedienst is er niet. Zoeken wie
dat zijn en maar weer bellen. U weet het al, sorry ik ben het vergeten, of ik heb
mijn mail niet goed gelezen maar ik kom er aan.

Zaterdag langs de lijn. Jantje speelt een slechte bal waarop een ouder zegt: ‘ja
maar die staat er alleen maar in, omdat zijn vader trainer is’. Klinkklare onzin
natuurlijk, want Jantje staat in dit team omdat hij er in hoort. Dat Jantjes vader
in weer en wind op het trainingsveld staat, doet hij ook voor uw kind en de club!
Dan vraag ik maar: ‘wat doet u nog meer bij de club dan contributie betalen? Wie
ruimt de ballen en de doeltjes op na afloop van de training?’ Dat is namelijk ook
die ’papa’.
Als er mensen zijn waar het gezegde louw loene GEEN betrekking op heeft dan zijn het
de vrijwilligers van vv Hellas. Dinsdagavond 20.00 uur is men nog even struiken aan het
wegknippen omdat de lamp aan de kantine geen licht meer geeft op het pad naar het
trainingsveld en de kinderen dan in het donker lopen. Wie keuren er op zaterdagmorgen
om 7.30 uur de velden zodat er om 8.00 uur vanuit het bed even gebeld kan worden of
het voetbal wel doorgaat? Wie zet op zaterdag de pupillendoeltjes klaar en haalt ze na
afloop weer weg?
We vergeten maar al te graag dat deze vrijwilligers vaak zoveel tijd in de club steken!
Dus als we weer eens kritiek hebben op mensen binnen de club laten we dan eerst eens
kijken naar wat ze allemaal wel goed doen voor onze vereniging, want zonder hun inzet is
er helemaal geen vv Hellas.
Vv Hellas is een fijne vereniging met veel mensen die zich inzetten voor de club. Ga zo nu
en dan eens na waar je een helpende hand kan bieden. Als het dan ergens misgaat, laten
we dan proberen met z’n allen de schouders eronder te zetten!
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Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

That’s

Veul plezeer!!

rit!!

the spi

Anouk krijgt haar veters gestrikt?
strikdiploma...?
Leiders bedankt voor het insturen van foto’s!
Natuurlijk zijn nog veel meer foto’s welkom, dus leiders...
ons mailadres is te vinden in dit boekje of op de site!

VV HELLAS
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Aktie foto van Laura ;)
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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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UITSLAGEN JEUGD

Hellas A1

Hellas D1

30-08

Hellas – RVU 		

2-5

30-08

SCG – Hellas 		

2-2

13-09

Hellas – Leonidas

2-1

06-09

Hellas – GSV 		

5-1

27-09

Hellas – RKTSV/ Kerkrade 1-5

13-09

Hulsberg – Hellas

3-1

11-10

Hellas – Groene ster

20-09

Hellas – RKUVC		

2-1

27-09

Zwart wit – Hellas

4-2

04-10

Hellas – SVME		

0-3

11-10

Scharn – Hellas 		

1-0

0-7

Hellas B1
30-08

Hellas – Walram		

0-3

06-09

de Heeg- Hellas 		

3-0

27-09

Hellas – Simpelveld

0-0

Hellas E1

04-10

Jekerdal – Hellas 		

6-2

30-08

Hellas – SNC		

2-1

06-10

Gulpen/Zwart wit – Hellas x

06-09

RKUVC – Hellas 		

3-5

11-10

Hellas – Leonidas

0-2

13-09

Hellas – Neerbeek

3-0

13-10

Hellas – Sibbe/RKVVM

5-3

20-09

RVU – Hellas 		

0-14

27-09

Hellas – Schimmert

2-1

09-10

SNC- Hellas 		

1-7

Hellas – Bunde		

1-1

Hellas MB1
06-09

Hellas – Hoensbroek

4-2

11-10

13-09

RKDFC/DPJ- Hellas

4-1

		

27-09

RVU – Hellas 		

x

Hellas E2

11-10

RKHSV – Hellas		

2-2

30-08

Hellas - RKASV		

0-14

06-09

SCG- Hellas 		

6-4

			

Hellas C1

13-09

Hellas – Meerssen

2-14

30-08

Daalhof- Hellas		

3-4

27-09

Hellas – Schimmert

1-7

06-09

Hellas – SCG 		

11-1

04-10

RKVVM/Sibbe- Hellas

6-5

13-09

Keer – Hellas 		

5-2

20-09

Hellas – Daalhof		

6-2

Hellas F1

27-09

Leonidas – Hellas		

5-1

30-08

Hellas – WDZ/Sportclub

2-2

04-10

Hellas – Sibbe/ RKVVM/

06-09

Eijsden – Hellas 		

2-11

11-10

Geertr. Boys

5-4

13-09

Hellas – Ceasar		

6-1

BMR/SNC – Hellas

3-2

25-09

RKVVM/ Sibbe- Hellas

1-3

27-09

Hellas – Bunde 		

10-1

VV HELLAS
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UITSLAGEN JEUGD

Yehh de spullen zijn er!!

04-10
11-10

Daalhof- Hellas 		

2-4

Hellas F3

Hellas – RKUVC		

6-0

30-08

SNC – Hellas 		

6-2

07-09

Hellas – Voerendaal

1-3

13-09

Keer – Hellas 		

4-5

Hellas F2
30-08

Hellas – Eijsden		

10-2

17-09

Hellas – RKMVC/ Partij

3-5

06-09

Meerssen – Hellas

2-1

20-09

Berg/Vilt- Hellas 		

9-0

13-09

Hellas – RKHSV		

1-3

27-09

Hellas – Voerendaal

8-1

20-09

Walram – Hellas 		

3-0

04-10

Minor – Hellas 		

4-1

27-09

Hellas – RKVVM		

2-2

11-10

Hellas – Meerssen

0-5

04-10

Bunde – Hellas 		

0-2

11-10

Hellas – WDZ/ Sportclub

5-0

Hellas MP
20-09

Hellas – Hulsberg

27-09

Voerendaal- Hulsberg

04-10

Meerssen – Hellas

11-10

Hellas – RKUVC		

4-12

uitslagen eerste kaartavond
Koppel
1 Linden, Maurice
2 Oostindie, Jeroen
3 Senden, Hay
4 Hochstenbach, Jos
5 Rybakowski, Jan
6 Faessen, Jur
7 Rouschop, Donny
8 van Oppen, Theo
9 Schaaks, Hay
10 Hartmans, Fred
VV HELLAS

Konsten, Maurice
Wijnands, Job
Schlenter, Theo
Hochstenbach, Christiaan
Rybakowski, Paul
Faessen, Laurens
Hermkens, Niels
Quadackers, Ruud
Remeeus, Oscar
Pluijmen, Servie
17

Kaartavond 1
Punten
saldo
8
12
6
3
4
5
4
3
4
3
4
2
4
0
3
-4
2
-8
1
-16

SEIZOEN
Kaartavond
2 2014-2015

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

VV HELLAS
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JOERI WIERTZ

“Speler van de week” op zondag 7 September 2014
vv-HELLAS – rkvv VOERENDAAL
Na 2 weekjes genieten op de camping in Frankrijk weer lekker terug naar
Retersbeek, waar bij terugkomst er op de mat post voor Joeri lag, hij was “de speler
van de week” bij de eerste wedstrijd van het 1ste elftal van zijn favoriete club.
Meteen kwamen er tal van vragen; wat is dat, wat moet ik dan doen, wie is er dan
nog meer, ga je ook mee mama en nog vele vragen volgde.
Toen de grote dag was aangebroken was hij ietsepietsie zenuwachtig maar vol
energie.
Bij aankomst werd hij door trainer Frans ontvangen en werd hem uitleg gegeven,
Axel nam het over en ging met Joeri de kleedkamer in om de spelers van zijn
favoriete club te ontmoeten .

Zijn verhaal achteraf:
Er werd van alles gezegd, iets over de opstelling en de warming up, en de trainer
zei “doen we die warming up nu !!!”.
Samen met ” teamvader Sepp”voorop moesten we over het grote veld naar
beneden voor de warming up , sommige dingen vond ik raar en moeilijk uitzien
en lukte me niet zo .
In de kleedkamer zei de trainer nog van alles en toen moest ik samen met de
scheidsrechter en lijnrechters me opstellen voor het veld. Ze riepen de namen van
de spelers om en vertelde ook mijn naam en dat opa sponsor is.
De aftrap vond ik het” sjiekste “van de dag. Ik mocht helemaal het veld over en
dan ook nog schieten op de goal.
In de dug-out zitten naast de spelers was leuk alleen doen ze veel schreeuwen, en
de trainer ook.
In de rust penalty schieten en mijn bal werd wat verder gelegd dan de andere. Ik
schoot goed maar de keeper hield hem tegen.
Na de wedstrijd in het kleedlokaal werd er ook weer veel vertelt en ook beetje
geschreeuwd over wat niet goed ging en zo maar ik vond ze wel de beste ook al
hebben ze verloren.
Kortom Joeri heeft genoten van deze dag en zijn oorkonde met trots op zijn kamer
gehangen.
Bedankt vv-HELLAS voor deze sportieve belevenis

VV HELLAS

Joeri wiertz
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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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DIGITALISERING VAN HET VOETBAL
Tik Cristiano Ronaldo in op Google en je krijgt bijna vijftig miljoen
hits in ongeveer een halve minuut. Fan pagina’s op Twitter en
Facebook, filmpjes op Youtube en nieuwtjes op allerlei sites. In de
hedendaagse wereld kun je alles op het internet vinden.
Voetbaluitslagen, opstellingen, wedstrijdverslagen en ga zo maar
door. Alles kun je tegenwoordig vinden op de site van je lokale
voetbalclub tot je favoriete Eredivisieteam. De tijd waarin men
nog fanatiek aanhanger was van een kleine dorpsclub ergens in de
Noordoostpolder verandert. Het internet biedt de oplossing. Slecht
weer of geen zin, je hoeft je nergens meer zorgen om te maken.
Als je er weinig baat bij hebt om je nat te laten regenen wacht je
toch gewoon lekker totdat het wedstrijdverslag op internet staat?
Misschien komt er zelfs wel een samenvatting van FC Knudde tegen
SV Wanhoop.
Nu moet ik zelf ook bekennen dat ik veel gebruik maak van het
internet. Apps op mijn mobiele telefoon die mij op elk tijdstip van
de dag kunnen vertellen hoeveel het staat in elke profcompetitie
over de hele wereld. Zelf mag ik graag weten hoeveel een wedstrijd
geëindigd is, maar er blijft niks als verrassing over. Natuurlijk, waarom
probeer ik het gewoon niet om minder op mijn app te kijken? Waarom
zet ik niet gewoon mijn mobiel uit en zet ik de laptop naast me neer
als ik voetbal aan het kijken ben. Nieuwsgierigheid is het antwoord.
Juist door te weten dat je alles kunt vinden op het internet is het
zoeken ernaar nog meer gevoed door nieuwsgierigheid.
Hiermee kom ik aan bij een ander groot probleem in mijn ogen. De
rol van de commentator. Bijvoorbeeld Sierd de Vos, je haat hem of
je verheerlijkt hem. Anekdotes over de kleur van de onderbroek van
Henk of verhalen over Jantje die boodschappen doet met zijn vrouw.
Anekdotes zijn leuk, maar zonder de digitalisering van het voetbal
had hij ze ten eerste niet gehad en ten tweede niet nodig. Door het
internet is er in feite niks meer te vertellen voor de commentator.
Alles wordt in de media aangedikt en als een commentator zich
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daarbij aansluit is hij meteen partijdig. Waar is die goede ouwe tijd
gebleven waarin een sportcommentator eenvoudigweg alleen maar
commentaar gaf bij de wedstrijd? We weten tegenwoordig alles al,
en als een NOS commentator weer eens de vergelijking tussen Lionel
Messi en Ronaldo aanhaalt zapt het merendeel van het publiek
lekker verder naar Groeten uit de Rimboe.
Persoonlijk is dit één van de redenen waarom ik zelf het liefste
naar commentaar luister op de radio. NOS Langs de Lijn is hier een
prachtig voorbeeld van. De spanning is voelbaar, het omschrijvende,
maar zonder het te zien. Op de tv is dit misschien overbodig.
Immers wanneer de commentator uitschreeuwt dat Dusan Tadic een
gevaarlijke actie maakt langs de linker zijlijn jij dat ook gewoon kan
zien. Toch prefereer ik het commentaar van de radio boven dat van de
tv, en zelfs als de tv gewoon naast de radio staat. Al die profilerende
informatie hoeft van mij niet. Ik hoef niet te weten wat Mario
Balotelli doet met zijn dartpijltjes of met zijn nieuwe vuurwerk. Laat
die jongen lekker zelf weten wat hij doet met zijn geld en bovendien
is dit ‘nieuws’ toch allang verschenen op het internet. Laat een
commentator lekker een commentator blijven. En de digitalisering
van het voetbal? We zullen het wellicht nooit kunnen tegenhouden,
het verschaft ons tonnen aan informatie, maar we kunnen de sport
wel in zijn waarde laten. Het hoeft namelijk niet te betekenen dat
wij door het internet nooit meer voetbal hoeven te kijken
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Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

VV Hellas Merchandering

Supportersclub d’r Supporter verkoopt nu ook fan artikelen!
De sleutelhanger kost 5 euro per stuk.
Heb je interesse meld je dan bij
Manon Ramaekers
(fam.ramaekers@ziggo.nl)

De handdoek kost 12,50 euro
per stuk. Heb je interesse
meld je dan bij Ria van Oppen
(tjvanoppen@kpnplanet.nl).

Bekijk ook eens onze site voor

Jeroen

O

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
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