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Ransdaalse sportkleren
voor Kenia
Sportcomplex Ransdaal heeft weer ruimte. Theo van Oppen en Ben Leunissen
hebben alle blauw-witte tassen, jassen, truitjes en noem maar op verzameld
en ook deze gaan met de container naar Nyeri Primary School in Kenia.
2 gevulde tassen werden alvast met de handbagage in het vliegtuig meegenomen
zodat blauw-wit de 1e wedstrijd in Afrika kon spelen. En de beker werd
gewonnen! Voor Blauw-Wit Nyeri een van de veeeeele bekers in hun
prijzenkast. Een betere bestemming voor de Ransdaalse sportkleren is haast
niet te bedenken.
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Kerstkienen
Op vrijdag 19 december hebben de balletjes weer gerold voor het kerst kienen bij
VV Hellas.
Het idee van kerst kienen is ontstaan bij de voetbalclub S.C.K.R en is met de fusie
als activiteit blijven doorgaan. Er is tijdens de avond ook een ronde voor alleen de
dames en daarna volgt natuurlijk ook een ronde voor alleen de heren.
Het kerst kienen wordt georganiseerd door Robert Henstra en Bart Winthagen.
De laatst genoemde moest deze keer verstek laten gaan. Voor de inkoop van
de prijzen hebben dit jaar Cindy Henstra en Maria Leunissen gezorgd. Er waren
prachtige prijzen te winnen.
Niels Faessen werd genomineerd tot pechvogel gezien zijn vele blessures de
afgelopen tijd.
Ondanks grote verschillen noemen veel mensen kienen verkeerdelijk bingo.
Daarom hebben wij voor u hieronder een aantal verschillen op een rijtje gezet:
 Bij kienen speelt men de hele avond met dezelfde kaart. Bij bingo koopt
men na elk spel een nieuwe kaart.
 Bij kienen zijn er 90 getallen in het spel en bij bingo 75 getallen.
 Bij kienen vindt de speler op de grote kaart alle getallen terug op het bord
en bij bingo mist de speler bij de grote kaart in totaal 3 getallen.
 Bij kienen legt men een doorzichtige fiche op het getal. Na het einde
van een spelronde verwijderd men de fiches van de kaart. Bij bingo
doorstreept men de getallen. Na het einde van een spelronde werpt de
speler het bingoblad weg en neemt de speler een nieuw blad.
De prijswinnaars feliciteren wij met hun prijzen en iedereen die aanwezig was
danken wij voor de gezellige avond!
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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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jeugdJaarverslag VV Hellas 2013-2014
Afgelopen seizoen (20132014) was niet alleen voor de senioren maar zeker
ook voor de jeugd een succesvol seizoen. Onze D1 werd zowel in de najaars
als in de voorjaarscompetitie kampioen. Daarnaast behaalde zij tijdens de
winterzaalcompetitie de districtsfinale en wisten die te winnen. Een ongelofelijke
prestatie voor dit team en voor VV Hellas maar ook voor SCKR en Klimmania een
unieke prestatie. In het voorjaar kwamen daar nog de kampioenschappen bij van
de F2 en de F1 en streden ook andere teams nog tot het laatst mee voor de prijzen.
Ons jeugdbeleid heeft als doelstelling onze spelers zoveel mogelijk te laten
voetballen op hun eigen niveau. Er wordt dus vooral gekeken naar niveau en
minder naar leeftijd. Daarbij streven we ernaar om onze 1e teams zo hoog mogelijk
te laten voetballen, liefst in de 1e klasse. Dit beleid is niet nieuw, dat is al ingezet
bij Klimmania en loopt al enige jaren. Het succes van de D1, de huidige C1, en
het huidige succes van onze F1 laten zien dat dit beleid zijn vruchten begint af
te werpen. Ons uiteindelijke doel is om vanuit de jeugd, regelmatig spelers af te
kunnen leveren die meekunnen met ons 1e elftal. Enkele zeer goede jonge eigen
jeugdspelers die afgelopen seizoen en dit seizoen gedebuteerd hebben in ons
eerste elftal onderstrepen dit beleid eveneens.
Uiteraard moet er ook plek zijn voor de wat mindere voetballers en juist door dit
beleid komen zijn ook meer aan voetballen toe op hun eigen niveau en zullen ze
uiteindelijk beter worden en meer plezier in het spel behouden.
Het aantal jeugdleden was 1 oktober jl 138. Inmiddels zijn daar nog enkele
aanmeldingen bij gekomen dus zijn we de 140 gepasseerd. In vergelijking met
vorig jaar is dit een lichte stijging. Deze stijging komt met name tot stand door de
enorme aanwas bij de minipupillen. Inmiddels spelen daar zo’n 15 spelers, een
ongekend aantal vergeleken met voorgaande jaren. Het afgelopen WK heeft daar
wellicht ook een bijdrage aan geleverd.
Enig punt van zorg is dat er bij de MiniF geen meisjes zitten. Daar waar afgelopen
jaren de meisjes hun weg naar VV Hellas goed vonden blijven zij nu achter.
We zijn dit seizoen gestart met 11 jeugdteams: A1, B1, MB1, C1, D1, E1, E2, F1, F2,
F3 en MF. Dit is 1 team minder dan vorig jaar echter zijn nu de meeste teams wel
wat ruimer bezet. Knelpunten zien we dit jaar vooral bij de E waar we krap zitten in
de spelers. Qua prestaties doen alle teams het naar verwachting. Een uitspringer is
de F1, zij presteert buitengewoon goed in de 1e klasse en zal waarschijnlijk in het
voorjaar doorstromen naar de hoofdklasse.
Afgelopen jaar heeft ook onze activiteitencommissie weer een aantal leuke
activiteiten voor ons georganiseerd, zowel voor jeugdspelers en jeugdleiders.
Hiervoor wil ik ze graag bedanken. De bliksemloterij dit jaar had een opbrengst van
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zo’n €1500,, minder dan vorig jaar maar een prima resultaat.
Doelstellingen en activiteiten voor komend jaar:
•

Ons streven voor de toekomst is om van elke leeftijdsklasse minimaal 1
team te behouden. Eventuele samenwerking met een andere club zou
daarbij een optie kunnen zijn maar dat is op dit moment nog niet aan de
orde.

•

Na enkele pilots in het vorig seizoen zijn we nu de voorwedstrijden op
de thuiswedstrijddagen van ons 1e gaan uitbreiden. Wij proberen elke
thuiswedstrijd een voorwedstrijd te organiseren tegen een jeugdteam van
de tegenstander van die dag. We merken dat hierdoor de binding tussen
jeugdafdeling en senioren en publiek wordt versterkt. Ook de speler vd
week speelt hierbij een belangrijke rol.

•

Wij gaan met een fysiotherapeut een looples programma ontwikkelen ter
ondersteuning van onze jeugdtrainers. Hiermee proberen we bijvoorbeeld
de sprintsnelheid te verhogen.

•

Via het geven van gymlessen op de beide scholen willen we kinderen
die nog geen lid zijn stimuleren om mee te komen trainen. Met name de
meisjes in de leeftijden van 57 jaar hopen we hiermee enthousiast te
krijgen aangezien zij achterblijven in aanmeldingen.

•

We gaan enkele jeugdspelers opleiden en begeleiden om
pupillenwedstrijden te fluiten. De eerste is al begonnen en wordt daarin
begeleid door onze eigen KNVB scheidsrechter Bart Bootsma. Wij hopen
zo oudere jeugdspelers meer te betrekken bij onze pupillen en deze
betrokkenheid hopen we op deze manier te behouden nadat deze spelers
de jeugd verlaten richting een seniorenteam.

•

Vanuit het oogpunt dat er voor iedereen plek is bij VV Hellas zijn er
plannen om aan het eind van het seizoen een jeugdtoernooi organiseren
voor de laagste Eteams. Uit ervaring blijkt dat deze teams op de toernooien
vaak worden afgeschoten door veel te sterke teams. Door gelijkwaardige
tegenstanders te zoeken hopen we deze teams ook een leuk toernooi
te geven waarbij alle deelnemers kunnen meedoen voor de prijzen. We
starten met de E2. Bij succes kan dit uitgebreid worden naar de lagere
Fteams.

De jeugdcommissie wil via deze weg nogmaals al haar trainers, leiders,
scheidsrechters en alle anderen vrijwlligers bedanken die bijna dagelijks
meewerken om de jeugd te kunnen laten voetballen. Want ons beleid kan nog zo
ambitieus zijn, zonder hen was dit alles niet mogelijk.
VV HELLAS

SEIZOEN 2014-2015

“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
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045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!
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Activiteit 10 januari 2015
High Tea - Meisjes B
Het meisjesteam organiseerde een leuke activiteit op 10 januari 2015,
namelijk een High Tea in de kantine te Klimmen.
Er waren allerlei lekkernijen waaronder bubbels, mosterdsoep, sandwiches,
bladerdeeg hapjes en mini pizza’s, muffins en petit fours. De High Tea eindigde
met een ronde chocolade! Natuurlijk is alles het lekkerst zelfgemaakt en een
aantal lekkernijen hadden de meisjes dan ook zelf gemaakt.
Zie hieronder het resultaat!
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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

14

SEIZOEN 2014-2015

Een kijkje in het leven van een prins
We genieten met zijn allen van de voorpret die een prinsenproclamatie met zich
meebrengt. Als de Prins dan eindelijk wordt uitgeroepen, zie je hem overal. Bij elk
evenement is hij erbij en zien we hem aan de kop van de polonaise mee dansen en
onvermoeibaar doorgaan. We weten hoe dat voor ons is, deze periode. Maar hoe is
dat nou voor de Prins zelf?
Van ‘de big-question’ tot de geheimhouding, van voorbereidingen en overvolle
planningen: Job Rademakers oftewel Job I Prins van de Molmuus Klumme en
prinses Simone Bootsma vertelt met trots over de ervaringen, als prins en prinses
vankarnevalsvereniging de Molmuus.
Wie zijn jullie?
Ik ben Job Rademakers, 23 jaar, speler van Hellas 1, lid van C.V. de Mefkez en
studeer architectuur aan de universiteit in Eindhoven.
Ik ben Simone Bootsma, 22 jaar, lid van C.V. de Mefkez en studeer Social Work aan
Zuyd Hogeschool in Sittard.
Job, waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag om prins carnaval te worden?
Carnaval is Simone en mij van kinds af aan met de paplepel ingegoten. Ieder jaar
kijken wij weer uit naar het carnavalsseizoen. Toen ik gevraagd werd om prins
te worden van k.v. de molmuus was het een kleine jongensdroom die uitkwam.
Was Simone het meteen eens met dat antwoord?
In eerste instantie had ik het haar nog niet verteld en ben ik alleen op gesprek
gegaan. Ik kon dit doen omdat ik zeker wist dat Simone het schitterend zou vinden
om Prinses te worden. Toen het hoge woord er eindelijk uit was, hebben er toch
enkele traantjes van vreugde gevloeid.
Hoe was het voor jullie om het geheim te houden dat jullie het nieuwe prinsenpaar
van de Molmuus zouden worden?
Ik het begin is het relatief makkelijk omdat de mensen om je heen nog niet met de
carnaval bezig zijn. Het is dan prettig dat je nog even aan het idee kunt wennen
en je er dus op kunt instellen dan mensen het er over gaan hebben. Naarmate de
weken verstrijken en het carnavalsseizoen steeds dichterbij komt, hoe meer de
mensen ermee bezig zijn. Je moet dan erg oppassen dat je je niet verspreekt. Maar
achteraf is dat allemaal goed gekomen.
Hoe voelde het voor jullie op het moment dat jullie werden uitgeroepen als
prinsenpaar van de Molmuus?
Het moment van uitroepen was waanzinnig! Een zaal die een oorverdovend geluid
maakte en waar geen einde aan leek te komen. Een moment waarin de adrenaline
te boventoon voert en je lichaam volstaat met kippenvel. Een moment van trots en
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waar we met volle teugen van hebben genoten.
Door wie worden jullie bijgestaan deze carnaval?
Uiteraard door onze familie die, net als ons, de carnaval een warm hart
toedragen. Daarnaast ook door jeugdprins Jeroen I en jeugdprinses Vera
en ouders. Een jeugdprinsenpaar waar wij trots op zijn en veel plezier mee
beleven. Ook mogen we onze vrienden niet vergeten die met ons mee
trekken om er tijdens de carnaval iedere dag een feestje van te maken.
Wat betekent carnaval voor jullie?
Een moment van ‘sjpas en plezeer’ waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een
tijd waarin iedereen lekker gek mag doen en vooral dingen op de korrel mag
nemen. Samen genieten van de mooie momenten die we mogen meemaken.
Job, wat wordt er volgens jou van prins carnaval verwacht?
Dat het een persoon is die affiniteit heeft met carnaval en jeugdcarnaval. Die lekker
een slag kan ‘auwehoeren’ en het voortouw neemt om de activiteiten tot een succes te
maken. Een persoon die zelf van de carnaval geniet en vooral andere laat meegenieten.
Wat wensen jullie de carnavalsvierders in Klimmen toe?
Wij wensen alle molmuus en molmuussinkes en alle andere carnavalsvierders
een schitterende ‘vastelaovend’ toe. Dat jullie met volle teugen mogen genieten
want wij zullen dan ook doen! Dat we ons mogen tegenkomen en wellicht samen
een pilsje mogen drinken. En uiteraard wens ik iedereen goed weer tijdens
de carnaval en vooral, met een knipoog, de carnavalszondag en –maandag.
Welke carnavalsactiviteit is voor jullie het hoogtepunt?
We hebben nog lang niet alle activiteiten gehad. Al was de
dameszitting in Klimmen al een hoogtepunt van dit carnavalsseizoen.
Ik ben benieuwd hoe Simone de herenzitting zal bevallen. Uiteraard
kijken wij vol verlangen uit naar de optocht op carnavalsmaandag!
Hoeveel uur verwachten jullie te slapen tijdens carnaval en hebben jullie dagen
gereserveerd om te herstellen?
We hebben allebei een druk programma qua stage en school. Ook daar zijn
enkele deadlines die naast het carnaval vieren gehaald moeten worden. De te
verwachten slaapuren zijn er momenteel niet zoveel maar zoals veel ‘ouderen’
zouden zeggen: “ Jullie zijn nog jong!”. Dus dat gaat helemaal goed komen!
Wat zouden jullie tegen de carnavalsvierders in Klimmen en Ransdaal willen
zeggen?
Es limburgse jong en meadje doon ver dit effkes in ‘plat. Veer wunsje uch
eine sjoeëne vastelaovestied. Dat geer samen mit angere maogt geneete van
dizze sjoeëne tied! Leaf, maak sjpas en plezeer en dan weurdt dit vanzelf eine
schitterende vastelaovend! Alaaf!
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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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Jeugdprinsenpaar Molmuus Klumme
Jeroen I & Vera
Tijdens de kinderzitting namen plotsklaps enkele Boxtrollen de kinderzitting
over. Deze verdachte wezens voerden duidelijk wat in hun schild. Gelukkig kon
Jeugdpresident Toby de trollen temmen en liet ze enkele kunstjes doen. Iedereen
dacht dat de trollen zouden verdwijnen, maar ze waren niet weg te slaan van het
podium. Zou het nieuwe Jeugdprinsenpaar van De Molmuus een pact hebben
gesloten met de trollen? En jawel, uiteindelijk lukte het onze jeugdpresident om
2 Boxtrollen om te toveren tot ons nieuwe Jeugdprinsenpaar nl. Jeugdprins Jeroen
I (Ramaekers) en Jeugdprinses Vera (Laeven). Hieronder kunt u meer over het
jeugdprinsenpaar lezen.
Wie zijn jullie?
Ik ben Jeroen Ramaekers. Ik ben 10 jaar en zit in groep 7 van Basisschool Ummer
Clumme bij Meester Klinkenberg en juffrouw Anita. Ik voetbal bij de E1 van VV
Hellas en ik ben slagwerker bij het jeugdorkest van Harmonie de Berggalm. Mijn
ouders heten Ron en Manon en mijn zus heet Lynn.
Ik ben Vera laeven en zit bij Jeroen in de klas; groep 7. Ik doe streetdance,gardedans
en ik naai/knutsel bij Lisette.
Hoe lang vieren jullie al carnaval?
Jeroen: Zo lang als ik mij kan herinneren. Mijn ouders hebben gezegd dat ik met
ongeveer 10 maanden al mee ging in de optocht met de KZJ, dus eigenlijk al 10
jaar!
Vera: Vanaf ongeveer 1 jaar ging ik al met mijn ouders mee in de optocht. Met de
KZJ.
Hoe moeilijk was het voor jullie om voor je vriendjes en vriendinnetjes geheim
te houden dat jullie het nieuwe jeugdprinsenpaar zouden worden?
Jeroen: Ik vond het niet zo moeilijk, want ik wist het zelf nog niet zo lang! Mijn
ouders vonden het moeilijker denk ik!!
Vera: Ik wist het al voor de kerstvakantie; thuis kon ik er gewoon over praten daar
wist iedereen het, maar op school vond ik het heel moeilijk!
Wat vinden jullie leuk aan het jeugdprins en jeugdprinses zijn?
Jeroen: Eigenlijk vind ik tot nu toe alles heel leuk, maar het leukste tot nu toe vond
ik de kingerzitting, want toen mocht ik eindelijk bekend maken dat ik de nieuwe
jeugdprins ben. En wat ik ook heel leuk vindt, zijn alle kaarten en cadeautjes die ik
gekregen heb. Zo veel zelfs dat wij er extra plaats voor hebben moeten maken!!!
Vera: Dat vertel ik jullie na de carnaval!! Tot nu toe is alles spannend en leuk!
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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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Hebben jullie het nu ook erg druk met het bezoeken van carnavalsactiviteiten?
Jeroen:Valt wel mee. Tot nu toe hebben we alleen de receptie gehad van het 4x11
jaar jeugdkarneval in Klimmen en dat was super leuk (en erg vermoeiend)!
Vera:Nog niet zo heel druk, tot nu toe alleen kinderzitting en receptie!
Waarin voelen jullie je het fijnst, in een voetbalpak (Jeroen) of danspakje (Vera)
of in het prinsenpak (Jeroen) of prinsessenjurk (Vera)?
Jeroen: In het voetbalpak, want dat is niet zo warm! In het prinsenpak voel ik mij
ook fijn, maar het is alleen niet zo handig als ik naar de w.c. moet!
Vera: In het danspakje, dan kan ik tenminste de radslag maken.
Wat is jullie grootste droom?
Jeroen: Ik zou heel graag een profesionele racer willen worden, lijkt mij echt vet
cool! Ook zou ik het wel leuk vinden om later als ik groot ben, nog eens prins
carnaval te worden (maar ik weet niet zeker of dat mag).
Vera: Tja... eigenlijk heb ik geen droom...gelukkig meisje ;)
Wij willen jullie een geweldige toffe carnaval toewensen als jeugdprinsenpaar
en dat jullie er een prachtige herinnering aan over zullen houden!
Effe nie knalle met die balle…want wij zijn carnavalle“.

Job en Simone
“Job en Simone jullie zijn
een super prinsepaar,
wij zijn super blij dat we dit
carnavalsseizoen
met jullie mogen doorbrengen!
Job en simone kennen alle liedjes en
zelfs alle dansjes erbij!
Ze blijven feest vieren en zijn een
voorbeeld voor alle canavalisten.
Ook voor ons zijn ze een voorbeeld,
kijk maar eens naar de foto’s
op de volgende pagina.”
Jeroen en Vera
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Walem 43
Schin op Geul
T. 043 - 459 16 38
www.dekachelsmid.nl
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DAGELIJKS BESTUUR
VV HELLAS
VOORZITTER

Eric Horsmans
Pendersstraat 33 6343 BA Klimmen
tel. 045 - 4059190 / 06 - 46223373

VICE-VOORZITTER

Theo van Oppen
Dorpsplein 3 6311 AN Ransdaal
tel. 043 - 4592290 / 06 - 31346682

PENNINGMEESTER

Jac Senden
Manensheide 20 6343 CR Klimmen
tel. 043 - 4591774 / 06 - 11098058

SECRETARIS

Frank Deguelle
Pendersstraat 2 6343 BB Klimmen
tel. 045 - 4053885
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Louis van Gaal en zijn pogingen om
de Engelse taal te verrijken
Van Gaal baart sinds zijn entree in Engeland opzien met zijn steenkolenengels.
Eerder vermaakte hij het Duitse publiek ook al met zijn letterlijke vertalingen
van Nederlandse uitdrukkingen, zoals over de nachten met zijn vrouw: ‘Ich
schlafe immer löffel an löffel.’
Een andere keer sprak Louis over een ‘Gladioli-Game’, een gladiolenwedstrijd. In Nederland hebben we een gezegde ‘Death or the Gladioli’
(dood of de gladiolen, red.), aldus van Gaal. ‘Dat betekent alles of niets. Je
bent dood of je ontvangt de gladiolen. In bekerwedstrijden is het ook zo. Je
kunt winnen en je kunt verliezen.’
Met ‘Der Tod oder die Gladiolen’ verrijkte van Gaal in 2010 de Duitse taal.
Hieronder kun je nog een paar termen lezen die Van Gaal graag al te letterlijk
vertaalt:
 ‘In the last game we had an angel on the cross bar.’
 ‘In the beginning of the match we look the cat out of the tree.’
 ‘It’s a question of time’.
 ‘Different Cook en another biscuit.’
Na een wedstrijd tegen het bescheiden West Brom werd Van Gaal
gevraagd naar de eerstvolgende wedstrijd: die tegen topclub Chelsea.
‘Different cook’, zei de trainer. Hij zag slechts vragende blikken.
‘Different biscuit?’, probeerde Van Gaal nog. Maar opnieuw snapten
de journalisten niet wat hij bedoelde. ‘Different level’, besloot de
oud-bondscoach, waarop iedereen weer wist waar het over ging.
 ‘The points are inside.’
Na de gewonnen wedstrijd tegen Crystal Palace stelde Van Gaal
tevreden vast dat de punten binnen zijn.
Maar Louis van Gaal heeft een rigoureuze maatregel genomen om de
miscommunicatie tussen hem en de pers tot een minimum te beperken: ‘From
today on I only say yes or no on your questions. You drain rats need not much
more to make up a story’, verklaart een getergde oefenmeester.
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