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seizoen 2014-2015

VIJFDE EDITIE

CARNAVALS AVOND
Het is wel al zes weken geleden, de half vaste party’s zijn al geweest en
als ik dit schrijf staat de pasen voor de deur...het vasten is afgelopen! Alle
carnavalsspullen liggen weer netjes opgeborgen, maar toch wilde ik nog even
terugkomen op die leuke carnavalstijd!! Voor mij was dit carnavalsseizoen een
carnaval om nooit te vergeten. Zoals Job tegen mij zei: “één met een gouden
randje”. Veel leuke herinneringen staan op de vele foto’s die al die dagen
gemaakt zijn, zo bekeek ik ook nog eens de foto’s van onze Hellas carnavals
avond! Wat een avond...eentje met een paars hart! Daar werd onze nieuwe
Prins bekend gemaakt...Sepp! Zou hij van te voren net zo zenuwachtig zijn
geweest, als de andere prinseparen van Klimmen/Ransdaal? Vast wel...! Voor
iedereen die er dit jaar niet bij kon zijn of voor de personen die nog even
willen terugkijken naar die leuke tijd...hier een kleine foto-impressie!!
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UITSLAGEN JEUGD
A1

06-12 Chevermont- Hellas
14-03 Hellas – UOW 		

B1

29-11 Willem 1- Hellas
21-03 HBC’09 - Hellas		

06-12
28- 02
07-03
21-03

MB1

Eijsden – Hellas 		
Hellas – Groene ster
DPJ/RKDFC- Hellas
Hellas - Haanrade

C1

01-12 Hellas – RKMVC/Partij
17-01 Hellas – Voerendaal
BMR – Hellas 		
07-03 Hellas – RVU		
14-03 Hellas – Walram
21-03 Voerendaal - Hellas

29-11
26-02
07-03
14-03
21-03

D1

Hellas – Jekerdal
Berg/ Vilt – Hellas
Hellas – SCG		
Hellas – Partij/RKMVC
WDZ /sportcl - Hellas

E1

1-2
1-0

6-1
3-1

4-0
3-1
1-3
7-1

1-0
2-1
3-0
1-0
2-0
6-1

1-5
2-1
7-0
0-1
3-0

29-11 WDZ/SPortclub - Hellas 1-6
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03-01 Hellas – Zwart wit
Hellas – BMR 		
17-01 ? – Hellas 		
Hellas – Leonidas
31-01 Voerendaal – Hellas
31-01 Berg – Hellas 		
28-02 Hellas – SNC 		
07-03 Jekerdal – Hellas
21-03 Hellas - Struchterboys

0-2
2-2
1-3
1-0
0-5
1-5
1-7
8-1
5-1

E2

		
29-11 Hellas – Partij/ RKMVC 3-8
28-02 Hellas – SCG		
1-4
14-03 Bunde – Hellas 		
2-0

F1

Zaal:
13-12 Voerendaal – Hellas
2-0
Berg – Hellas 		
0-4
24-01 Zwart – wit – Hellas
0-13
Hellas – Hulsberg
3-1
21-02 Hellas – Voerendaal
1-0
Partij – Hellas
2-0
Hellas - ? 		
7-0
Hellas - ? 		
1-0
Daalhof – Hellas
0-5
28-02 Schijndel/de Wit- Hellas 1-0
Hellas – Vitesse 		
1-1
Avesteyn – Hellas
2-0
Kerkrade west – Hellas 0-0
Hellas – Helden 		
0-0
07-03 Hoensbroek – Hellas
0-2
5
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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 JEUGD
14-03 RKVVM/Sibbe- Hellas
21-03 Hellas - Ceasar/Vos

29-11
28-02
07-03
14-03
21-03

1-5
1-1

29-11
28-03
07-03
14-03

F2

Rood groen/ Vijlen – Hellas 1-7
Hellas – Scharn 		
2-0
Daalhof- Hellas 		
2-3
RKHSV- Hellas 		
4-2
Hellas - Sportclub Jeker 2-5

28-02
07-03
14-03
21-03

F3

Eijsden- Hellas 		
Hellas – HBC		
DPJ/RKDFC- Hellas
Haslou – Hellas 		

F4

Hellas – Zwart wit
Eijsden – Hellas 		
Hulsberg – Hellas
Hellas - RKVVM/Sibbe

1-0
4-3
3-0
0-5

0-1
7-1
11-2
1-0

Kapsels van voetballers 2014
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Top 10 best betaalde voetbaltrainers 2014-2015
We zijn vaak verbaasd over de salarissen die professionele voetballers verdienen.
Maar trainers zijn de laatste jaren steeds meer uitgegroeid tot sterren met de
daarbij behorende salarissen. Geen wonder want trainers drukken steeds meer een
stempel op hun elftallen. Wie zijn op het moment de 10 best betaalde voetbaltrainers?
10: Jorge Jesus (Benfica) - €3,9 miljoen
Benfica snakt nog altijd naar de glorietijd uit de jaren zestig van de vorige eeuw toen
de club de Europese velden overheerste. Jorge Jesus is al vijf jaar trainer bij de club
waar hij €3,9 miljoen euro per seizoen verdient. Met succes houd je het langer vol bij dit
lastige instituut. Twee landskampioenschappen, een beker en twee verloren Euro-league
finales zorgen voor vertrouwen.
9: Manuel Pellegrini (Manchester City) - €4,5 miljoen
Trainer van Manchester City is geen makkelijke baan. De
club investeert elk jaar zoveel in spelers dat er prijzen
worden verwacht. De goedaardige Chileen Manuel Pellegrini
wist het elftal in zijn eerste seizoen in goede banen te leiden
en werd Engels kampioen. In tegenstelling tot zijn vedetten
verdient Pellegrini met een contract van 4,5 miljoen euro
een redelijk bescheiden salaris.
8: Jürgen Klopp (Borussia Dortmund) - €4,7 miljoen
Hij is langs de lijn soms een vreemde druktemaker maar de fans van Borussia Dortmund
lopen met Jürgen Klopp weg. Geen wonder, al zes jaar werkt hij trouw bij de club en
probeert Klopp de hegemonie van Bayern München te doorbreken. Soms lukt dat: twee
landskampioenschappen, een beker en een verloren Champions Leaguefinale maken een
contract van 4,7 miljoen euro een goede investering.
7: Arsène Wenger (Arsenal) - €7,8 miljoen
De Fransman Arsène Wenger is al sinds 1996 trainer van de Engelse club Arsenal. In alle
rust kan hij werken aan zijn elftal. Bij voorkeur laat hij zijn jonge spelers snel aanvallend
voetbal spelen. Onder zijn bewind werd Arsenal drie keer landskampioen en won het vijf
keer de F.A. Cup. Ondanks een moeizame periode waarin de club weinig prijzen wint en
moeite heeft om de stap naar de Europese top te maken, verdient Wenger 7,8 miljoen
euro per jaar.
6: Carlo Ancelotti (Real Madrid) - €8,2 miljoen
De Italiaan Carlo Ancelotti heeft een van de moeilijkste banen in het voetbal. Hij is
trainer van een club die eigenlijk verwacht elke jaar de Champions League te winnen.
Gelukkig heeft de onderkoelde Ancelotti daar ervaring mee. Eerder won hij de beker
twee keer met AC Milan en in zijn eerste seizoen lukte het hem ook bij Real. De zekerheid
die Ancelotti geeft is een prijskaartje van 8,2 miljoen euro meer dan waard.
5: Louis van Gaal (Manchester United) - €9,2 miljoen
Lange tijd hoefde Manchester United zich geen zorgen te maken over zijn trainer en
maakte de club jaar in, jaar uit, een bedrag over aan Alex Ferguson. Toen de oude Schot
met pensioen ging, gebeurde het onvermijdelijke: zijn opvolger David Moyes kreeg geen
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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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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grip op het elftal en werd binnen een half jaar ontslagen. Manchester United wil weer
de zekerheid van weleer en wist Louis van Gaal met een salaris van 9,2 miljoen euro te
strikken voor een mogelijk laatste klus.
4: Fabio Capello (Rusland) - €10,2 miljoen
Rusland organiseert in 2018 het WK voetbal. Om in eigen land te pieken moet op de lange
termijn een goed elftal worden neergezet. De Italiaanse succescoach Fabio Capello lijkt
een goede gok. Bij AC Milan, AS Roma, Juventus en Real Madrid behaalde hij altijd
landskampioenschappen. Toch loopt het vooralsnog stroef bij het Russische elftal en op
het afgelopen WK wist het elftal geen indruk te maken. Tot overmaat van ramp blijkt
dat de Russische bond moeite heeft om Capello een deel van zijn jaarsalaris van 10,21
miljoen euro te betalen.
3: Marcello Lippi (Guangzhou Evergrande) - €11 miljoen
Wie had ooit gedacht dat een trainer van een Chinese club zoveel kon verdienen? Voetbal
is in China in opkomst en moet worden gemoderniseerd. Waarom niet een van de meest
succesvolle trainers ooit verleiden met een jaarsalaris van 11 miljoen euro? Marcello
Lippi won zowel de Champions League met Juventus als het wereldkampioenschap van
2006 met Italië. Ook in de bescheiden Chinese competitie heeft hij succes en werd
Gungzhou Evergrande twee keer achter elkaar kampioen. Bovendien won de club in 2013
de Aziatische Champions League. Lippi blijft overal een winnaar.
2: José Mourinho (Chelsea) - €13,6 miljoen
‘The Special One” haal je voor 13,6 miljoen euro per
jaar in huis. Chelsea had het na een roerige periode
voor over en haalde de Portugese succescoach voor een
tweede keer naar Stamford Bridge. Voor dat geld krijg
je een trainer die er alles voor doet om te winnen en niet
alleen op tactisch gebied. Ook op persconferenties gaat
voor Mourinho de wedstrijd door. Of zijn elftallen mooi
voetbal spelen is men het nog steeds niet over uit, maar
landskampioenschappen in vier verschillende competities
en twee gewonnen Champions League finales spreken voor
zich.
1: Josep Guardiola (Bayern München) - €18,9 miljoen
Met een ongelofelijk jaarsalaris van 18,9 miljoen euro
per jaar wist Bayern München de Spaanse succescoach
Josep Guardiola naar Zuid-Duitsland te lokken. Guardiola
had net een jaar rust genomen na een intense periode
bij F.C. Barcelona waar hij alle denkbare prijzen wist te
winnen. Zijn eerste jaar in München verliep vreemd. Nog
nooit werd een Duitse club zo snel kampioen als onder
zijn hoede. Daardoor leek de ploeg te ontspannen en kon
het zich niet goed opladen voor de halve finale tegen
Real Madrid die kansloos werd verloren. Guardiola geeft
niet snel op en met een aantal nieuwe spelers lijkt hij dit
seizoen weer op het goede pad. Maar met dit prijskaartje
verwacht men in München niets minder dan een nieuwe Champions League beker.
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Op dinsdag- en vrijdag avond zoeken we iemand voor achter de bar.
En op zaterdagmiddag, iemand voor
achter de bar en in de keuken!
Is dit iets voor jouw (natuurlijk krijg
je een vergoeding), kijk dan even
op de site voor verdere informatie!
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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 SENIOREN

1

Hellas 1
07-12 SVN – Hellas 		

1-1

22-02 UOW – Hellas 		

2-1

Eigen doelpunt

SPELER VAN DE WEEK

Rob Dormans

01-03 Hellas – Langeberg
Reno Baggen

2

08-03 rkvvm- Hellas 		
Ritchie Crutzen

22-03 Hellas - RKHBS		
Roel snellings

1-0

Hellas 2
07-12 RKVVM- Hellas 		

2-1
1-1

1-4

NIek Simons 2x & Roger Habets & Sep Heugen

22-02 Hulsberg – Hellas 3-0
08-03 Minor – Hellas 3-1

3

Niek Simons

15-03 Hellas - FC Gulpen

9-1

Hellas 3
07-12 Hellas- Groene ster

4-1

Niek Simons 4x, Roger Habets 3x, Niek Horsmans en Bart
Rademaekers

Cyriel Pieters 2 x & Eric L’ortye 2x

14-12 Sporting Heerlen –Hellas 1-2
Marijn Becker & Eric L’ortye

22-02 Hellas – Schinveld
01-03 UOW – Hellas 		

0-1
4-1

Marijn Becker

08-03 Hellas – Haanrade
22-03 Voerendaal - Hellas
VV HELLAS

7-0

Zondag 1 maart speelde vv Hellas tegen Langeberg.
Sean Deckers was bij deze wedstrijd speler van de week!
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UITSLAGEN SENIOREN

4

Hellas 4 			
07-12 Wijlre – Hellas 		
Jordy Lowis 2x

14-12 Hellas – RKMVC
01-03 Hellas – I.B.C 		
Rick Hawinkels

3-2

0-4
1-4

08-03 WDZ – Hellas 		

3-3

15-03 Hellas - RKSVB		
22-03 Hellas - Vijlen		

2-0
2-4

Hellas 5
07-12 Hellas – Eikenderveld
14-12 RKUVC – Hellas 		

0-3
0-6

01-03 Sibbe – Hellas 		

0-1

Jordy Lowis 3x

5

Ivo Hochstenbach & Ralph Henstra 4x &
Eigen doelpunt
Ralph Henstra

08-03 Hellas – Hulsberg

1-0

22-03 Berg’28 - Hellas		

0-3

Vr1		
07-12 Weltania- Hellas

1-2

Eigen doelpunt

1
r
V

Audrey Tube & Annemarie Heman

21-12 Kerkrade West – Hellas 9-1
Tara Bevk

22-02 Walram – Hellas

5-1

01-03 Hellas – Scharn 		
08-03 Simpelveld – Hellas

1-8
7-4

Tiffany Tubee

s
t

Monique Dormans & Tara Bevk 2x & Tiffany
Tubee

e
V

22-03 Hellas - Walram		

2-2

Veteranen
06-12 RKUVC- Hellas 		

2-0

VV HELLAS

14-03 Schimmert - Hellas
6-1
21-03 Geertr.Boys- Hellas 3-0
Veteranen 7x7
28-11 Hellas – Minor		
RKTSV – Hellas 		
Hellas – groene ster
SVN – Hellas 		
27-02 Hulsberg Hellas 		
Hellas – RKVVM
Hellas – Walram
Groen ster – Hellas
20-03 Hellas - RKVVM		
SV Hulsberg - Hellas
			

1-0
0-1
0-2
2-0
4-1
2-4
1-2
4-1
7-0
1-1

In ons laatste clubblad van dit
seizoen, dat huis aan huis in
klimmen-Ransdaal verschijnt,
willen we een artikel plaatsen
over “de speler van de week”.
U als ouders zult vast en
zeker mooie foto’s gemaakt
hebben van u zoon/dochter
als spelertje van de week!!
Stuur de mooiste foto’s incl.
een paar zinnen naar
f-laeven@home.nl
Alvast bedankt,“de redactie”
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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

VV HELLAS
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E
1

De E1 van vv-hellas bestaat uit 7 stoere knapen en 1 dappere meid.
Het grootste gedeelte voetbalt al langer samen in een team. Amina en
Medhi zijn er dit jaar bij aangesloten. Zij hebben dit competitie jaar
een flitsende start gemaakt ,zijn 2e geworden in de najaar competitie,
zitten nog in de beker en hebben het in de zaalcompetitie ook tot in de
regiofinale geschopt.
Daar zijn ze uiteindelijk op een 4e plaats geëindigd. Na de winterstop
heeft de knvb hun een stapje hoger ingedeeld en wordt/is het moeilijk
en onmogelijk om deze lijn door te zetten.
Ze vormen een leuk team met ieder een eigen karakter en gedrag,
hebben meestal veel lol samen en proberen samen een doel te bereiken.
De een is wat uitbundiger , de ander wat meer ingetogen.
De trainingsopkomst is best goed te noemen en ze komen meestal met
veel plezier, ook toen er laatst door de slechte toestand van het veld
niet gewoon getraind kon stonden ze op een zieke na, allemaal klaar
voor een looptraining ,waar we op het einde getrakteerd werden op een
fikse hagelbui. Ze trainen 2 x in de week en onze keeper Sean krijgt nog
aparte keeperstraining.
Ook als er iets anders is buiten het voetballen zoals bv receptie of een
ziek teamgenootje bezoeken of voor de supporterswandeling zijn ze van
de partij . Ook jeugdprins Jeroen maakt deel uit van dit team.
De spelers die nog niet genoemd zijn hierboven zijn :Yves, Bjorn, Joeri
en Paul
VV hellas kan aan al deze spelers en speelster nog lang plezier
beleven ,want het zijn allemaal voetbal(ster)lers die we later terugzien
bij de dames en de seniorenteams, maar dat duurt nog even ,want eerst
komt voor de meeste het grote speelveld in zicht met de komst van het
volgende seizoen, als ze naar de D jeugd doorschuiven
Wij zijn bere trots op de deze kanjers en dat mag iedereen weten
Leo en Marion
VV HELLAS
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10 Legendarische
Johan Cruijff Uitspraken
Johan Cruijff, de meester van de (totaal onbegrijpelijke) one-liners. Als
voetballer en trainer kon hij er al wat van, maar als voetbalcommentator
werden zijn wijsheden legendarisch. Overigens zei hij er zelf over: ‘Als ik
thuiskom van een televisie-analyse, vraagt mijn vrouw: Wat heb je gezegd?
Dan zeg ik: Al sla je me dood.’ Er is zelfs een heel boek gewijd aan de
uitspraken van Johan Cruijff.
Hieronder kun je de 10 meest legendarische one-liners van Johan Cruijff
lezen.
1. Als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren.
2. Elk voordeel heb z’n nadeel.
3. Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet.
4. De Italianen kunnen niet van je winnen, maar je kan wel van ze
verliezen.
5. De tijd dat ik zelf geld meenam is al heel lang geleden. Ik neem
altijd de naam en het gezicht mee.
6. Je moet schieten anders kun je niet scoren.
7. Een van de 32 landen die deelnemen aan het WK wordt
wereldkampioen. De andere niet, want die zijn er niet.
8. Simpel is het moeilijkst.
9. Toeval is logisch.
10. In zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk.

VV HELLAS
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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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R NDJE VV HELLAS
Afgelopen weken heeft de redactie een aantal personen binnen
de vereniging gevraagd hun mening over bovenstaande stelling
te geven. Hieronder de reacties.

Hoe ver moet je gaan met toepassing van
digitale technologie in sportaccommodaties?
In de digitale tijd waarin we leven is het eigenlijk ondenkbaar dat we
deze technieken nog niet inzetten in het hedendaagse voetbal. Daar waar
vele andere sporten al gebruik maken van deze technieken, loopt het
voetbal heel ver achter. Zaken als doellijn techniek en het bekijken van
video beelden zouden al lang standaard moeten zijn in het hedendaagse
prof voetbal. De belangen zijn te hoog om dit te negeren. Alleen rijst
dan ook meteen de vraag: Hoe ver moet je daarin gaan? Mijn mening is
dat zolang de techniek in dienst staat van het voetbal en niet andersom
is alles mogelijk. 						
- Bert Winthagen Het enige wat werkt is de doellijntechnologie. Alle andere technologie is
weer afhankelijk van de menselijke interpretatie, om tot een beslissing
te komen. Op zich zou een Playstation in de kantines met een mooie HD
TV natuurlijk niet misstaan om een potje te FIFA ‘en ; ).
- Guido Leunissen –
Discussies en scheidsrechterlijke dwalingen horen m.i. echt niet bij
de charme van het spel (wat soms gezegd wordt). Het spel wordt ook
nauwelijks vertraagd. Als men tussen de kalklijnen in bijv. de Kuip nog aan
het bakkeleien is over doelpunt / geen doelpunt, buitenspel enz. heb ik
tuis op Termaar al twee keer de herhaling kunnen bekijken. Maar het zal
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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een kwestie van tijd zijn. De arbitrage op de achterlijn is een tussenstap
die hoort bij een log en conservatief instituut als (internationale) bonden.
Oftewel, hou vol, het komt goed!
- Roy Oberjé –
Volgens mij moet je het toepassen zolang het zin heeft en het qua kosten
binnen te perken blijft. Voor het amateurvoetbal zal de toepassing van
digitale technologie in de praktijk zeer beperkt blijven. Op het hoogste
niveau mogen van mij echter alle registers open; doellijntechnologie,
videoscheidsrechter, elektronische buitenspeldetectie en ga zo maar
door. Aan de andere kant kan technologie ook helpen om speler beter
te maken. Zo zouden video-opnames ook op amateurniveau kunnen
helpen om spelers bewuster te maken van hun bewegingen/looplijnen en
bijvoorbeeld manier van verdedigen en doordekken.
- Carlo Linden -

Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

Zondag 26 april
Gezellige straatmarkt
in Ransdaal!
vv Hellas staat er met
2e hands spulletjes!
kom en steun onze
club!!
VV HELLAS
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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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Prikbord
Nieuwtjes en andere leuke dingen ..

Op 30 mei vindt het
31ste mini veld toernooi
op het complex te Ransdaal plaats!
Op de site van vv Hellas
vinden jullie het inschrijfformulier!!

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
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