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Het woord is aan de voorzitter ...
Waar staan we als “Open club”?
Als ik dit voorwoord schrijf, is het maandag 21 september en hebben we zojuist de zoveelste sessie afgesloten met de partcipanten
van de “Open Club”, die tot nog toe het plan onderschreven hebben. VV Hellas heeft er in overleg met de gemeente Voerendaal
in de voorfase voor gekozen om niet alleen naar de toekomst van
VV Hellas te kijken maar om dit breder te trekken. Zo willen we een
Open Club vormen waar iedere vereniging en ondernemer, die dat
past, een rol in kan hebben.
Inmiddels hebben Stg. Op d’r Plats, Schoolorganisatie Innovo, Stg. Kinderopvang Humanitas
en ook Tennisvereniging Klimmen als buren van Hellas zich achter het plan geschaard. En
ook verenigingen als KV de Molmuus, de Heemkundevereniging en ook de Seniorenraad
wensen actief te participeren en hebben zich bij de “Open Club” aangesloten. Ook lokale
ondernemers uit Klimmen en Ransdaal zijn welkom. Aansluiting is er reeds van Podocentrum
Koenen en FysioCare; Iedereen is welkom op ons nieuwe complex, tenminste... als dat er
komt!
Twijfelen we daar dan nog over?, is de juiste vraag dan. Het antwoord luidt: “nee, we twijfelen er niet aan”. Het plan is goed opgezet en wordt ook breed gedragen. Ook wordt er bij de
Provincie al aan de bel getrokken en zelfs banken blijken enthousiast te worden als het gaat
om plannen die vanuit de gemeenschap worden gedragen en het algemeen maatschappelijk
belang dienen. Dat is natuurlijk ook een vereiste.
Waar staan we als Open Club? Dat was de openingsvraag! Het proces is opgedeeld in een
drietal fasen. De initiatieﬀase waarin er draagvlak wordt gecreëerd is zo goed als beëindigd.
Draagvlak is er! Nu volgt de “Deﬁnitiefase”, waarin wordt geïnventariseerd wat er moet komen en waar het moet komen. Het programma van eisen kan worden opgesteld, nu duidelijk
is wie allemaal aan het project deelneemt. Vaststellen van wat de gebruikers nodig hebben
en wat dat gaat kosten. Deze laatste is een hele belangrijke; zeker voor de gemeente Voerendaal die daar een grote rol in heeft en die het geld maar één keer kan uitgeven. Door het
samen te doen voor de “Open Club” kan er ﬂink op kosten bespaard worden, deze synergie is
er zeker! Haalbaarheidsonderzoeken kosten echter ook geld, maar de kost gaat voor de baat.
Oh ja! De baten, hoe zien die er dan uit? Het is weliswaar een miljoenenproject maar het
éénmalig investeren is niet direct het probleem. Voor verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen en cultuur wordt geld gereserveerd door de overheden. Belangrijker is echter
hoe de “Open Club” straks in stand gehouden kan worden. Is het exploitabel? We zitten
dan in de laatste fase. Dat wordt de fase die de doorslag moet gaan geven. Zeg maar “om de
handjes op elkaar te krijgen”.
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Er wordt achter de schermen hard gewerkt om de fasen te doorlopen. Het kost echter tijd
en die hebben we bij VV Hellas eigenlijk niet. Onze kosten lopen door op twee locaties en
daar moeten wij zo snel als mogelijk vanaf. De gemeente en de overige participanten zijn
zich hiervan bewust en VV Hellas zal dan ook vooraan in de rij komen; daar is het namelijk
ook allemaal om begonnen.
Één hele grote stap is al gezet. Door de samenwerking van genoemde partijen is de subsidieaanvraag “Sport-Impuls” door het NOC al gehonoreerd en is ons een subsidie toegekend
van maar liefst € 85.000,-. Niet om te onderzoeken en om te bouwen, maar sec om partijen
te binden en samen zaken op touw te zetten zoals bewegen voor ouderen, sporten in de
naschoolse opvang, trapveldjes voor de schoolgaande jeugd aan te leggen enzovoorts.

En in de tussentijd ...
In de tussentijd wordt er gewoon getraind en gevoetbald! Door jong en oud, want daarvoor
zijn we VV Hellas; daar draait het natuurlijk bij VV Hellas allemaal om!
Wij nodigen u allen uit om eens een kijkje te komen nemen bij trainingen en wedstrijden
van jong en oud, voor zover u de weg naar VV Hellas nog niet heeft gevonden. Velen zijn u
al voor gegaan. Als u nu ook nog volgt kunnen we onze “slogan” ook met elkaar delen: “Wij
zijn Hellas”!

Sportieve groet,
Eric Horsmans
Voorzitter VV Hellas
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Walemerweg 3
6343 RP Klimmen
Telefoon (043) 249 1204
Telefax (043) 459 1689
Tevens voor alle voorkomende
timmerwerkzaamheden,
zowel binnens- als buitenshuis.
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Van de redactie
In deze moderne tijd van digitale informatie voorziening lijkt een tastbaar papieren
clubblad wellicht een beetje ‘uit de tijd’.
Toch zijn wij - en velen met ons - van mening dat een papieren clubblad wel degelijk
meerwaarde heeft. De één zal zich daarbij
beroepen op nostalgische gevoelens. Een
ander op het feit dat een boekwerkje veel
persoonlijker is dan een verhaaltje op een
website. Een papieren clubblad heeft zijn
charmes. Het heeft vorm, het is tastbaar, je
kunt het voelen en mocht je daar behoefte
aan hebben zelfs ruiken. En je hebt geen
stroom of internetverbinding nodig om het
te lezen. Hooguit wat licht. Je kunt het bewaren zo lang je wilt en wil je dit niet, dan
dient het nog altijd een laatste nobel doel:
als oud papier ten behoeve van de schutterij.
In de laatste editie van het vorige seizoen
heeft u kunnen lezen dat de redactie zich
vanwege tijdgebrek genoodzaakt zag haar
redactionele werkzaamheden neer te leggen.
Dit besluit respecteren wij en is zeer begrijpelijk . Maar het zou helaas ook het
einde betekenen van het clubblad van VV
Hellas.
Dat konden en wilden wij niet zomaar over
onze kant laten gaan. Vandaar dat wij de
hand in eigen boezem hebben gestoken
en, in overleg met het bestuur, tot een constructie zijn gekomen waarbij ondergetekenden de redactionele taken op zich zullen
nemen en waarbij de uiteindelijke opmaak
van het boekje zal worden verzorgd door
Jeroen van Kruchten.

gen. Geen enkel blad heeft immers enige
waarde zonder relevante inhoud.
Naast de vaste en/of terugkerende items en
verenigingsinformatie zijn wij altijd op zoek
naar interessante verhalen, anekdotes of inhoudelijke suggesties. Dus heeft u vragen,
ideeën, nieuws, foto’s of tips? Schroom niet
en laat het ons weten. Dit kan via het volgende email-adres: clubblad@vv-hellas.nl
Tenslotte willen wij graag een zeer welgemeend woord van dank uitspreken richting
Manja Laeven.
Manja heeft, samen met Miriam en Kelly,
met heel veel enthousiasme en perfectionisme het clubblad naar een zeer hoog
niveau weten te tillen. Manja, namens alle
lezers heel hartelijk bedankt voor de tijd en
energie die je hier de afgelopen jaren hebt
ingestoken! Wij weten zeker dat het door
de lezers ontzettend is gewaardeerd!
Aan ons nu de uitdaging om de lijn die jullie
hebben uitgezet op een waardige manier
door te trekken.
Een eerste aanzet hiertoe heeft u op dit
moment in handen. De eerste editie van
het seizoen, die traditioneel huis aan huis
wordt bezorgd.
Wij wensen u allen veel leesplezier en
wensen VV Hellas een uitermate succesvol
en sportief seizoen toe!

Peter Philips & Laurens Faessen

Als ‘freelance reporters’ hebben Miriam
L’Ortye, Kelly Crutzen, Ben Leunissen en
Ria van Oppen inmiddels al aangegeven bij
tijd en wijle hun steentje te willen bijdraSEIZOEN 2015-2016 | 5
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Ondertussen bij de jeugd
De jeugdafdeling van VV Hellas gaat dit
jaar al zijn 4e seizoen in. We hebben al een
ﬂink aantal spelers rondlopen die alleen
het paars hebben gedragen als clubkleuren.
Al vanaf het begin is de samenwerking een
succes en nu weten we al niet meer beter.
Wanneer we zien hoeveel jeugdspelers ook
in hun vrije tijd met de paarse tenues van
VV Hellas rondlopen dan kunnen we alleen
maar concluderen dat de club leeft onder
de jeugd.
Komend seizoen spelen we met 10 jeugdteams mee voor de prijzen. Helaas zat er dit
jaar geen B team en geen meisjes team in,
simpelweg door te weinig spelers in die leeftijdscategorie. De meest meisjes hebben
een plek bij de vrouwenteams van Walram/
VV Hellas gevonden. De jongsten kunnen
nog mee in de reguliere jeugdteams.
In de jongste categorie zien we een mooie
groei in het aantal leden, dat biedt dus
perspectief voor de toekomst. De meisjes
blijven helaas wat achter in deze leeftijd,
jammer want ook voor meiden blijft voetbal een geweldige sport. Ze kunnen prima
mee met de jongens, we zien in de competities dan ook steeds vaker gemengde teams
waar vaak genoeg een meisje de uitblinker
is. Een oproep daarom aan alle meiden van
Klimmen en Ransdaal om eens te komen kijken, of meedoen, bij een training.

Thuisbasis Klimmen
VV Hellas beschikt momenteel nog over 2 locaties. Om de kosten beheersbaar te houden
heeft het bestuur besloten dat alle thuiswedstrijden van de jeugd dit seizoen in Klimmen
worden afgewerkt. Dit schept duidelijkheid
bij alle teams en tegenstanders die nu nog
wel eens op de verkeerde locatie stonden.
De jeugdcommissie werkt samen met de

activiteitencommissie van de jeugd samen
om de kantine in Klimmen om te bouwen
naar een jeugdhonk die als ontmoetingsplaats gaat dienen voor alle jeugdspelers
op zaterdag zodat ook de teams die terugkeren van een uitwedstrijd nog even binnen
komen om de andere teams te ontmoeten.
Daarmee verdwijnt het voetbal echter
niet uit Ransdaal. De trainingen zullen nog
verdeeld worden over de beide locaties, en
uiteraard spelen al onze senioren teams hun
wedstrijden in Ransdaal.

Vertrouwenspersoon
Waar jongens en meisjes samen sporten
moet er ook gewerkt worden aan een
veilige sportclub voor de jeugd. Door alle
berichtgevingen omtrent misbruik binnen
sportclubs heeft VV Hellas met ingang van
dit seizoen een nieuwe preventief beleid.
Als onderdeel daarvan is een VertrouwensContact-Persoon (VCP) aangesteld. De VCP
is er voor alle leden die te maken hebben
met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen
spreken. Meer informatie over de VCP en
het preventief beleid van VV Hellas treft u
verderop aan in dit blad.
De jeugdcommissie wenst alle jeugdleden,
trainers en leiders een geweldig seizoen
toe! En voor de inwoners van KlimmenRansdaal: kom een keer kijken op zaterdagochtend in Klimmen om Hellas ook op
jeugdniveau aan te moedigen en om het
enthousiasme van alle jeugdleden en hun
begeleiders te ervaren.

Tot snel!
Jeroen van Kruchten
Voorzitter Jeugdcommissie
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Ria’s
•
•
•
•
•

Het clubblad bevat dit jaar een onderdeel
waarbij we vragen van lezers beantwoorden.
Alle vragen zijn welkom maar we hanteren
wel enkele spelregels. Hieronder volgen de
spelregels voor RIA’s Serious Helpdesk:

Vragen moeten gestuurd worden aan: clubblad@vv-hellas.nl.
Alle e-mails worden anoniem behandeld.
Elke overeenkomst met personen uit de werkelijkheid berust
puur op toeval.
De antwoorden zijn ter goeder trouw.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de antwoorden
en de vragen.

Beste Helpdesk,

Gisteren moest ik
een penalty
nemen. Het was de
laatste minuut
van de we ds trijd
. De stand was
1-1. Ik vond het
heel spannend.
Toen ik een aanl
oop nam en
wilde schieten, bl
eef ik ergens in
haken. Ik glee d
uit en viel tegen
de bal. Ie dereen
begon te lachen.
Ook mijn medespe
lers. Dat
iels,
vond ik niet leuk
Beste N
. Wat moet ik
doen?

Groet, N.H. te V.
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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.
Bel nu de hypotheeklijn van
Klimmenderstraat 57
T (045) 405 94 44

F (045) 405 93 33

info@wschaepkens.nl
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6343 AA Klimmen
www.wschaepkens.nl

Schaepkens...

045 - 405 94 44
voor een persoonlijk advies!

In de spotlight
Vrouwen ST Walram/VV Hellas
In iedere uitgave van het clubblad zullen we aandacht besteden aan één van de senioren teams van onze
vereniging. In deze eerste editie van dit nieuwe seizoen staan onze dames centraal.

Aan het eind van vorig seizoen leek onze
damesafdeling ten dode opgeschreven.
Ondanks dat we een meisjes Bteam en een damesteam hadden
bleek vooral op zondag dat we een
pro-bleem hadden om een team
aan de aftrap te laten verschijnen.
De dames constateerden zelf ook
dat de situatie penibel werd. Het
is om deze reden dat een afvaardiging van de dames tijdens de
jaarvergadering het bestuur vroeg
om actie te ondernemen teneinde
het damesvoetbal voor VV Hellas
te behouden. Doordat ook Walram
problemen kende in de damesafde-ling, zochten beide verenigingen
contact met elkaar. Uit de gevoerde gesprek-

ken ontstond uiteindelijk een samenwerking die er toe geleid heeft dat we dit seizoen onder de naam ST Walram/
VV Hellas zelfs 2 damesteams aan
de competitie kunnen laten deelnemen.
De dames staan onder de
bezielende leiding van Peter Craenen en Jean Haemers. De leiders
zijn Jos Simons en Lixel Bevk. (Lixel
heeft overigens aangegeven te
stoppen. Een vervanger is van harte
welkom!)
Inmiddels zijn we bijna 2 maanden
op weg en hebben we de dames
van Walram en Hellas, in de persoon van Ilse Lambije, gevraagd hoe de samenwerking tot nu toe bevalt.
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Hoe verloopt de samenwerking tot nu toe?
Tot nu toe verloopt de samenwerking heel
goed. De dames pakken zich onderling heel
goed samen en er hangt een goede gezellige
sfeer. De trainingen verlopen goed waarbij
ook alle aanwezige trainers en leiders een
aandeel in de training hebben.
Hoe zijn de reacties op de samenwerking?
Iedereen (op misschien een enkeling na)
is positief. De sfeer onderling is goed en
speelsters van beide clubs hebben goed,
gezellig contact met elkaar. Trainers van
beide clubs worden goed geaccepteerd.
Wat valt mee tot nu toe of wat gaat goed?
Geen van allen had van tevoren verwacht
dat beide teams zich zo makkelijk zouden
mengen. Er was al snel een goede sfeer en
dat maakt het meteen plezierig om samen
te werken.
Wat valt tegen of wat kan beter?
Het dames 2 team heeft nog geen grensrechter. Daarnaast geeft Lixel Bevk recentelijk besloten zijn taak als leider neer te
leggen. We zijn dan ook dringend op zoek
naar een leider voor dames 2.

Wanneer is het seizoen voor jullie
geslaagd?
Het seizoen zal geslaagd zijn als de sfeer
goed blijft en er geen speelsters afhaken.
Als we allemaal bereid zijn voor en met
elkaar te werken dan komt het in sportief
opzicht ook wel goed.

Grafisch ontwerp
logo - briefpapier - visitekaartje - folder
flyer - poster - brochure - uitnodiging
Webdesign
ontwerp van dynamische websites
Binnen- en buitenreclame
reclameborden - spandoeken
bannersystemen - beurs presentatiewanden
Ransdalerstraat 33, Ransdaal, T 06 158 779 76

Jeroen van Kruchten
Ransdalerstraat 33
6311 AW Ransdaal
(06) 158 779 76
info@studiocicero.nl
www.studiocicero.nl
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Sport en beweging voor senioren
Activiteiten voor senioren

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

Samen in het
Heuvelland
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Aan alle leden en sympathisanten van VV Hellas
Op zondag 31 mei jl. vierden wij het 50 jarig bestaan van onze supportersclub
“d’r Supporter“. De belangstelling op deze heuglijke dag was overweldigend. Langs deze
weg willen we daarom dan ook graag een woord van dank uitspreken voor de vele felicitaties, die we vanwege het jubileum hebben mogen ontvangen!
Ook in de komende jaren zullen wij met veel plezier ons steentje bijdragen om zo onze
mooie club VV Hellas het noodzakelijke steuntje in de rug te kunnen bieden.

Nogmaals hartelijk dank!
Bestuur supportersclub “d’r Supporter”.

Supportersclub “d’r Supporter” organiseert op
zaterdag 17 oktober 2015 een wandeltocht voor
zowel leden als niet-leden.

Zaterdag 17 oktober

Wandeling
d’r Supporter

Neem dus gerust Uw vrienden en/of familie mee.
We zullen starten vanaf het sportcomplex van
VV Hellas te Ransdaal.

Inschrijven van 18.00 - 20.00 uur
Kantine VV Hellas Ransdaal
Denk aan zaklamp!

Tijdens de wandeling zullen er enkele opdrachten
worden uitgevoerd. Ongeveer halverwege de
wandeling zal er een pauzeplek worden ingericht,
waarbij ook aan de innerlijke mens is gedacht.
We sluiten de wandeling af in de kantine met een
hapje.
U kunt zich inschrijven in de kantine op locatie
Ransdaal tussen 18.00 uur en 20.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt €2,50 per persoon.
We begroeten U graag op zaterdag 17 oktober a.s.
D’R SUPPORTER

webdesign

|

grafisch ontwerp

|

drukwerk
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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 sp
allemaal graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
Samen sterker
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Preventief beleid
Seksuele
Intimidatie
Helaas zijn er de afgelopen jaren teveel
voorbeelden geweest waarbij seksuele intimidatie of misbruik is voorgekomen op de
sportclub.
Als VV Hellas, een voetbalvereniging waarbij zowel jongens als meisjes elke dag aan
het sporten zijn onder begeleiding van volwassenen, realiseren wij ons dat ook wij
daar voor moeten waken. Uiteraard hebben wij het volledige vertrouwen in onze
huidige vrijwilligers maar helaas is dat niet
meer genoeg in deze tijd. Ook de overkoepelende sportbond NOC-NSF stimuleert
sportclubs om in actie te komen en maatregelen door te voeren waardoor dit soort
nare gebeurtenissen voorkomen kunnen
worden.
VV Hellas zal een aantal maatregelen nemen
die preventief moeten werk. Alle leiders

dienen zich te conformeren aan een aantal
door NOC-NSF opgestelde gedragsregels.
Met ingang van seizoen 2015/2016 zal er
een vertrouwens-contact-persoon worden
aangesteld. Van alle leiders wordt gevraagd
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te
overleggen. Via website en kantine zal er
informatie beschikbaar zijn met betrekking
tot dit onderwerp.

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)
De VCP is er voor alle leden die te maken
hebben met seksuele intimidatie of ander
ongewenst gedrag en hier met iemand over
willen spreken. Nadat het probleem is besproken kan er doorverwezen worden naar
de vertrouwenspersoon van de overkoepelende KNVB of NOC-NSF. Ook kan de VCP
op weg helpen bij het doen van een melding of aangifte bij politie.

Wie wordt onze VCP?
Wij hebben Ine Eussen uit Ransdaal bereid
gevonden deze functie op zich te nemen.
Ine Eussen werkt al jaren lang als professional in de jeugdzorg. Zij is door haar
beroep op de hoogte van alle procedures
en is gewend om te werken met beroepsgeheim. Zij weet dan ook als geen ander
discreet met alle klachten om te gaan. Ine
is geen lid van VV Hellas en heeft ook geen
directe banden met bestuursleden van
VV Hellas en kan daarom geheel onafhankelijk optreden.
U kunt Ine Eussen bereiken via haar telefoonnummer. Dit kunt u vinden op de website onder de tab vereniging -> vertrouwenspersoon. Zowel ouders als de jeugdigen
zelf kunnen contact opnemen voor advies
of vragen.
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‘t Winkelcentrum de Parel 21, 6441 BZ BRUNSSUM, Tel/fax 045 - 525 70 10

Voor al uw sportieve aankopen!
Alle grote merken voetbalschoenen:
Adidas - Nike - Puma - Lotto - Mizuno
Ook uw adres voor:
• Bad- en zwemkleding: Speedo - Tweka - Triumph
• Fitnesskleding: Nike - Adidas - Mexx
• Vrijetijdskleding: Luhta - Brunotti - Oxbow - Twin Life - Australian
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JEUGDKAMP 2015
Tekst: Frans Sogelée | Foto’s: Jolanda Janssen & Gilbert Bindels

Van donderdag 27 tot en met zondag 30
augustus heeft het 3e VV Hellas jeugdkamp plaatsgevonden. Na enkele last
minute aanmeldingen en één late afmelding kwam de teller uiteindelijk op
49 deelnemende kids. Aangevuld met de
7 groepsleiders Tiﬀany, Jur, Sepp, Noël,
Job, John en Frans; de 4 keukenprinsesjes
Sonja, Jolanda, Dana en Jean en de kampleiders Paul, Peter en Gilbert was het dit
jaar weer een mooie grote groep kampgangers.
Op donderdagochtend werd er vanaf 10:30
uur verzameld op het Hellas complex in
Klimmen. De gigantische reiskoﬀers werden
grotendeels opgeborgen in de vrachtauto
van Rouwette Autobanden en in de auto’s
van de vrijwilligers. De iets kleinere tassen konden nog opgestapeld worden in de
grote Veolia bus.
Nadat kamphoofd Paul de groepsindeling
bekend had gemaakt en het sein had gegeven dat de mama’s nog even geknuﬀeld
mochten worden – wat één leider zich geen
twee keer liet

zeggen – mochten de jongste deelnemers
een plekje zoeken in de Veolia bus en de
oudere jeugd in de auto’s van de vrijwilligers. Om 11:00 uur werd er vertrokken
richting kampaccommodatie De Kalei in het
Belgische Dilsen-Stokkem.
Omstreeks 12:00 uur kwamen we aan op de
Kalei alwaar de jeugd per leeftijdscategorie
de slaapvertrekken konden inrichten. Gelet
op de vele zakken chips en snoepgoed was
het nut van de gigantische reiskoﬀers meteen verklaard.
Na een verkenning van het geweldige
kampterrein – we hadden o.a. de beschikking over een bos, een groot veld, een
pleintje en diverse binnenruimten – waren de broodjes frikadel en kroket bij iedereen zeer welkom. De regen die ons al
tijdens de heenreis vergezelde, bleef maar
aanhouden waardoor het middag- en
avondprogramma noodgedwongen aangepast moest worden. Geen probleem voor
de Hellas jeugd want er werd in groepsverband fanatiek gestreden bij
de diverse binnenspelen die beschikbaar waren gesteld door
François Verhoeven van Rocca
Gulpen. De levensgrote toren
van Pisa en de grote evenwichtsschijf waren duidelijk de favoriete
spellen.
Ongemerkt was het inmiddels alweer tijd voor het avondeten. De
kronkelmacaroni met gehaktballetjes in tomatensaus met daarbij
zoetzure salade en het puddinkje
als toetje waren prima. Ook in de avond
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werd er tot aan bedtijd nog volop binnen
gespeeld en gesport.
Dat de meeste kids in de eerste nacht maar
aan weinig slaap toekwamen, was natuurlijk geen verrassing. Toch was de volgende
ochtend iedereen op tijd en met een goed
humeur aanwezig voor het stevig ontbijt
met gekookt eitje. De regen had inmiddels
plaats
gemaakt
voor een heerlijk
zonnetje
zodat
de
speurtocht
vandaag
wel
van start kon
gaan. Tijdens de
speurtocht door
de mooie natuur
in de omgeving
van het kampterrein moesten
groepsgewijs naast de
onvermijdelijke vragen ook
een aantal voorwerpen verzameld worden waaronder
een klavertje 4, bramen
en een zo lang mogelijke
boomtak van dood hout.
De langste was volgens één
van de jongere deelnemers
wel zeker 50 meter!! Na de
lunch met tomatensoep al
dan niet met balletjes, werd
er per leeftijdscategorie
in groepjes allerlei voetbalspelletjes
afgehandeld.
Zo was er naast het onder
de Hellas jeugd wereldberoemde boardingspel ook nog voetvolley, pion- en
hoepelschieten.
De jeugd en leiders vermaakten zich opperbest. Na het avondeten bestaande uit
kip-saté of kip-Hawaii met rijst, atjar en
zoetzure salade en een waterijsje na, werd
er zoveel mogelijk hout verzameld voor het
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kampvuur van vanavond. De boomtakken
van de speurtocht kwamen goed van pas.
Toen het donker genoeg was volgde één van
de hoogtepunten van het kamp: het traditionele smokkelspel! Telkens weer prachtig
om te zien hoeveel plezier de jeugd hieraan
beleeft en hoe de kleintjes letterlijk door de
oudste jeugd aan de hand worden genomen.
Na het smokkelspel zorgde het
kampvuur voor
een mooi slot
van een heerlijke
dag.
Op zaterdag na
het ontbijt werden
de voetbalspellen
afgerond.
Het
zonnetje dat voor
een heerlijke temperatuur
zorgde,
was vandaag niet
onze enige gast.
Naast
een
afvaardiging
van het hoofdbestuur en
de jeugdcommissie, waren
er deze ochtend namelijk
ook bestuursleden van de
supportersclub
aanwezig
om eens te kijken hoe de
Hellas jeugd zich op kamp
vermaakt. Onze gasten waren
er echter niet alleen om de
sfeer te proeven maar ook
om kamphoofd Paul te bedanken voor al die jaren
dat hij het kamp mee georganiseerd heeft.
Jammer genoeg was dit (voorlopig?) het
laatste kamp van Paul. Na de gezamenlijke
lunch waarbij de wentelteefjes zeer goed
smaakten, verrees er een groot opblaasbare buikschuif attractie op het pleintje.
Dit tot groot plezier van de jeugd en enkele leiders. De kids die even geen zin hadden in dit buikschuiven, vermaakten zich

met het boardingspel of met de binnenspelen. Het was een zeer relaxte zaterdagmiddag. Het avondeten bestond uit friet
met snacks en door de keukenprinsesjes
zelfgemaakte hamburgers. Als toetje een
vers fruithapje. Dat de kids en leiders erg
onder de indruk waren van de prestaties
van de keukenprinsesjes bleek wel uit het
minutenlange applaus.
De
aansluitende
bonte avond stond
geheel in het teken
van het afscheid van
kamphoofd
Paul.
Ondanks dat hij niet
graag in het middelpunt staat heeft hij
samen met zijn vrouw
Dominique toch zichtbaar genoten van
de optredens die de
groepen voor hem
in petto hadden. Ook
super kampsupporters Simone Rouwette
en Bert Rademakers die als
gast aanwezig waren, zullen
dit beamen. Alle jeugdleden
en leiders zetten hun beste
beentje voor. Zo werd Paul
o.a. geëerd middels een
ABC en een mooi gedicht.
Zelfs Anna Kendrick (alias
Niels) was met begeleiding
aanwezig om live de cupsong ten gehore
te brengen en de Village People hadden
speciaal voor Paul hun wereldhit YMCA
voor-zien van Limburgse tekst. De avond
werd professioneel aan elkaar gepraat door
Peter Philips. Peter zorgde zelfs nog voor
een heuse primeur: hij had speciaal voor de
bonte avond een heus clublied geschreven.
Geen cupsong maar een clubsong welke
al gauw door iedereen uit volle borst werd
meegezongen. Na afsluiting van de bonte

avond werd er door groot en klein nog even
doorgefeest. Een mooie afsluiting van alweer
een mooie dag.
Na het ontbijt met spek en ei was het dan
jammer genoeg weer tijd om alles op te ruimen en alle eigendommen bijeen te zoeken.
Reiskoﬀers en tassen werden weer ingepakt en de slaapvertrekken goed
schoongemaakt. Toen alles weer
ingepakt was, volgde er nog een
laatste verrassing: iedere deelnemer kreeg als aandenken
een mooi kamp T-shirt met Hellas embleem geschonken door
Gilbert en Dana van Suncare Heerlen. Gehuld in dit mooie shirt gingen we weer richting Klimmen
waar mama’s en papa’s hun kroost
alweer stonden op te wachten.
Dank aan alle deelnemers,
leiders en sponsoren. Zeer
zeker aan Simone Rouwette
van Rouwette Autobanden
op wiens steun we ook dit
jaar weer mochten rekenen!
Jullie hebben gezorgd voor
een fantastisch kamp. Op
naar het 4e vv Hellas jeugdkamp in 2016!!
Heel speciaal woord van dank
willen wij richten aan Paul
Budé, die na 14 jaar trouwe
dienst als kamphoofd heeft besloten het
stokje door te geven.
Paul, bedankt voor de 14 mooie jaren en
hetgeen je voor de jeugd van Klimmania TC
en VV Hellas hebt betekend !! Wij hopen je
natuurlijk als gast te mogen begroeten
tijdens de volgende editie van het vv Hellas
jeugdkamp!
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Club van 50 doneert
15 trainingsballen
Wellicht is het u al eens opgevallen in
een van onze kantines. Een groot bord,
ergens aan de muur, met daarop de
namen van de Leden van de Club van 50.
Dinsdag 1 september mocht Hellas 1
aanvoerder Reno Baggen maar liefst 15
trainingsballen aannemen, uit handen
van Club van 50 voorzitter,
Ben Leunissen. Hij liet met dit gebaar
blijken dat de Club van 50 een
belangrijke steun voor onze verenging
is op ﬁnancieel en sportief vlak is.
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Bouwkundig

Ontwerp -

Adviesbureau

en

Bouwkundig

Ergonomisch -

Hub

Adviseur

Prevoo

voor de realisatie van al uw:

verbouwingen en nieuwbouwplannen
Manensheide 42
6343 CR Klimmen
e-mail: info@hubprevoo.nl
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Tel: 06.51277959
www.hubprevoo.nl

Aan de aftrap met Alec Sangen, speler v.d. week bij het 1e elftal

“Vanaf de middenstip dribbelt hij naar voren.
Hij houdt de bal goed aan zijn voet. Eén speler
gepasseerd. Nu nog de laatste. Kan hij scoren?
Lukt het hem? Ja, goal!!!”
Een applaus volgt van het publiek VV Hellas 1 en
SVME 1 op zondag 13 september.

Quotes van Alec (E2)

allerleukste
ü De aftrap!!! Dat was het
!
van ‘Speler van de week’ zijn
in de dugü En ik vond het leuk om
(zegt hij
out bij de spelers te zitten
glunderend)
t de
ü Ook had ik in de rust me
choten bij
ges
l
doe
op
lers
wisselspe
de reservekeeper.
ik de bal van
ü Voor de wedstrijd kreeg
cht ik die
mo
en
er
cht
de scheidsre
n naar de
me
ene
me
en
vasthouden
ik gaan
cht
mo
n
toe
En
middenstip.
scoren!!!
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Onderhoud en reparatie alle merken
APK Keuring
Occasions
Aircoservice
Ruitreparatie
Schadeafhandeling
Klimmenderstraat 95
6343 AA Klimmen
045 - 405 13 58
www.automaessen.nl

Wij doen alles voor uw auto

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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WOORDZOEKER
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GSM 06-22239833
Tel. 043-4599242
Fax 043-4599243

Ransdalerstraat 27A
6311 AW Ransdaal

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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