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Jaarverslag seizoen 2014 -2015
Beste leden,
Graag presenteer ik jullie het jaarverslag
over het seizoen 2014-2015.
De voorbereiding op het seizoen begint
voor de selectie op 25 juli, onder leiding
van de nieuwe trainer Guido Leunissen. We
zullen het seizoen ingaan met 5 heren seniorenteams, vrouwen seniorteam, veteranenteam, 7 tegen 7 team en 12 jeugdteams.
Na een maand voorbereiden start het eerste
elftal op 23 augustus met het bekertoernooi. Tegelijkertijd gaat de jeugdafdeling
met zo’n 50 deelnemers op kamp naar
Someren.
In september begint de competitie. In de
week van 16 tot 20 september wordt het
eerste clubblad huis aan huis verspreid en
op 29 september starten 10 koppels met
de eerste van de drie kaartavonden om
de Hellas-cup. Na de laatste van deze drie
kaartavonden zullen Theo Schlenter en Hay
Senden tot winnaars uitgeroepen worden.
Inmiddels breidt zich op bestuurlijk niveau
het overleg over de nieuwe accommodatie
uit. Er wordt een stuurgroep in het leven
geroepen met afgevaardigden van Hellas,
de gemeente Voerendaal en het Huis voor
de Sport.
Begin oktober maken we zoals gewoonlijk de ledenbalans op. Onze club telt op
dat moment 414 leden, verdeeld over 271
spelende en 143 niet spelende leden. Op
25 oktober organiseert de supportersclub
haar jaarlijkse wandeling. 90 personen wandelen mee.

Op 20 november is onze vereniging in rouw.
Ons trouw lid Mark Beugels overlijdt op 47
jarige leeftijd. Mark was bijna 40 jaar lid van
onze vereniging en heeft diverse functies
bekleed, waarvoor hij tot lid van verdienste was benoemd. Op 14 november is de
jaarvergadering. Er zijn 53 leden aanwezig.
Robert Godschalk treedt terug als bestuurslid. Alle herkiesbare bestuursleden worden
herkozen en Bart Winthagen wordt gekozen
als nieuw bestuurslid. Naast de gebruikelijke agendapunten worden ook de ontwikkelingen rondom de nieuwe accommodatie
voorgelegd aan de leden.
In december staat het befaamde “kerstkienen met een knipoog” weer op het
programma en dit is wederom een druk
bezochte activiteit. Inmiddels is ook het
contract met Guido Leunissen met een jaar
verlengd.
Op nieuwjaarsdag brengt een afvaardiging van het bestuur de nieuwjaarswensen
namens onze vereniging over bij de gemeente en diverse locatie in Ransdaal en
Klimmen. Een dag erna hebben we zelf
onze nieuwjaarsreceptie. Hier zijn zo’n 60
bezoekers aanwezig. Op 11 januari helpen vrijwilligers van Hellas mee tijdens de
winterwandeling. Op 20 januari is de presentatie van de Open Club Klimmen/Ransdaal, naderhand ook wel Open Club Hellas
genoemd. Op deze avond wordt een projectgroep opgericht die een half jaar later,
op 9 juli, hun plannen aan de inwoners presenteert, waarna door de participanten een
intentieverklaring ondertekend wordt.
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Februari, carnavalsmaand. Op 6 februari
wordt Sepp Heugen op onze eigen carnavalsavond uitgeroepen tot tweede
Hellas-prins. Enkele leden zorgen op deze
druk bezochte avond voor fraaie optredens.
Dan maken we een sprongetje naar de
maand april. In deze maand starten we op
ons sportcomplex met een geheel nieuwe
activiteit: Walking football. Walking football is speciaal bedoeld voor 55 plussers.
Er mag weliswaar niet gerend worden, maar
het blijkt volgens de deelnemers toch een
intensieve activiteit en voor deze doelgroep
een perfecte manier om nog met het voetbalspelletje bezig te zijn.
Op 26 april organiseren we de jaarmarkt op
het Dorpsplein in Ransdaal. Ondanks het
slechte weer kijkt de organisatie terug op
een geslaagde dag.
Op bevrijdingsdag zijn leden van onze
vereniging alweer vroeg uit de veren om te
helpen bij de straatvoetbaldag op het Limpensplein en in het laatste weekend van
mei staat het minitoernooi en de slotdag
op het programma. Op de slotdag is er eerst
een gevarieerd programma voor de jeugd.
Daarna de 500e wedstrijd van een drietal
leden en tot slot de huldiging van de jubilarissen. Bovendien viert de supportersclub
deze dag haar 50-jarig bestaan en verrast
ons met koffie, gebak én een prachtige
financiële bijdrage van 1000,- euro. En
dan worden de feestelijkheden deze dag
nog eens versterkt door de promotie van
Roda JC in Breda.

Inmiddels loopt de competitie ook ten
einde. Het vrouwenteam wordt 10e in de
eindstand van de 4e klasse. Het 1e elftal
eindigt op de 5e plaats in de 3e klasse A en
was zelfs tot aan de laatste wedstrijd in de
race voor een periodekampioenschap. Het
2e wordt derde in de eindstand en haalt
wel een periodetitel. Deze levert nog enkele
promotiewedstrijden op, maar de gewenste
promotie naar de 3e klasse wordt niet gehaald. Het 3e eindigt op de 11e plaats in de
reserve 5e klasse. Het 4e en het 5e eindigen
respectievelijk op de 9e en 5e plaats in de
reserve 6e klasse.
Begin juni dacht onze activiteitencommissie een mooi evenement naar onze club
gehaald te hebben. Topscheidsrechter Ed
Janssen werd gestrikt voor het houden van
een spelregelavond. Helaas moest deze activiteit echter, vanwege te weinig belangstelling, gecanceld worden.
Tot slot werd in het seizoen 2014-2015 de
zesde editie van het clubblad weer huis aan
huis bezorgd.
Dit was het jaarverslag van het seizoen
2014-2015. Namens het bestuur wil ik jullie weer allen danken voor jullie inzet voor
onze vereniging in het afgelopen seizoen.

Frank Deguelle
Secretaris 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.

GSM 06-22239833
Tel. 043-4599242
Fax 043-4599243
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Ransdalerstraat 27A
6311 AW Ransdaal

Jaarverslag Jeugdafdeling 2014-2015
Seizoen 2014-2015 werd begonnen met
12 jeugdteams. A, B, MB, C, D, 2 E-teams, 3
F-teams en 2 MF-teams. Door de aangroei
van onderuit werd er in de winterstop de
F4 gevormd. Dit team deed mee in de Fairplay competitie. Dit was op dat moment
nog een experiment van de KNVB. Doel
hiervan is om ouders op wat meer afstand
van het speelveld te krijgen en de spelers
zelf de beslissingen te laten nemen in de
wedstrijd. Er wordt dan zonder scheidsrechter gespeeld. Hiermee probeert de KNVB
het speelplezier bij de jongste spelers te
vergroten. Inmiddels is dit met ingang van
het huidige seizoen doorgevoerd voor alle
F-teams spelend in de 2e klasse en lager.
Dit seizoen waren er 3 kampioenschappen
te vieren. De F1 werd in de najaarscompetitie
kampioen in de 1e klasse en in het voorjaar
herhaalde zij dit in de Hoofdklasse. De F3
liet in het voorjaar een geweldige groei zien
en bekroonde dat met het kampioenschap
in hun klasse.
In de winterstop deden diverse teams mee
in de winterzaalcompetitie. De F1 haalde
hierin de districtsfinale. Andere teams genoten van wederom prima georganiseerde
winteractiviteiten van onze activiteitencommissie.

Aan het eind van afgelopen seizoen is
Marion Dormans na vele jaren actief te zijn
geweest getopt als lid van deze activiteitencommissie. Via deze weg willen wij haar
nogmaals enorm bedanken voor al haar
inzet in die jaren.
Aan het eind van het seizoen organiseerde
wij ons eerste jeugdtoernooi. Dit toernooi,
speciaal voor lagere E-teams was een groot
succes. De 7 deelnemende teams waren
erg enthousiast over deze opzet. Wij willen
dit dan ook dit jaar weer herhalen en kijken
naar mogelijkheden om dit ook voor de
lagere Fteams te kunnen realiseren.
Kijkend naar het aantal jeugdleden dan is
er een kleine daling te zien. Naast een aantal A-spelers dat afscheid nam zijn er ook
een aantal afmeldingen. Van onderuit zijn
er echter ruim voldoende aanmeldingen
zodat wij de toekomst wat dat betreft met
vertrouwen tegemoet zien.
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.

Jeroen van Kruchten
Voorzitter Jeugdcommissie
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Kunstgras
Kunstgras. Kunst. Gras. Als je niet zou weten
wat het is, wekt het de indruk iets te zijn, wat
het helemaal niet is. Bij kunst heb ik namelijk hele andere gedachten. Kunst. Cultuur.
Muziek. Mooi. Dans. Elegant. Schilderen.
Creatief. Maar dat is het allemaal niet. Het
heeft helemaal niets te maken met kunst.
Het is een valse naam. Het is gewoon NEPgras. Niet echt. Namaak. Geen kunst. Het is
kitsch. Korreltjes van rubber tussen kunststof
grassprietjes, bedekt met een toefje zand.
Moeten we nu echt zo blij zijn met deze
ontwikkeling? Het is een dingetje… Innovatie. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van innovatie maar innovatie staat voor
mij gelijk aan vooruitgang. Het moet iets
bijdragen. Het moet verbeteren. En ik zie
het gewoon (nog) niet. Is nep gras nu beter?
Als ik eerlijk ben, en zo ben ik wel opgevoed,
luidt mijn eerste antwoord kort maar bondig;
‘Nee’. Het eerste wat in me opkomt is dat
voetbal gespeeld moet worden op echt
gras en niet op kunststofvezels die net zo
goed blauw van kleur konden zijn. Het spel
verliest op deze manier iets magisch, iets
van zijn charme. Want wat is er nou fijner
dan echt gras waar zo heerlijk de ochtenddauw op staat. Echt gras waar je noppen in
weg-zakken. Echt gras waar madeliefjes tussen groeien. Echt gras waardoor je na een
sliding nog echt moet douchen. Echt gras
waardoor je zin krijgt om te scoren. Echt
gras dat je op wilt eten. De geur van gras.
Echt gras. Dat is pas kunst!
Ook voor de voetbalspeler zelf heeft een
kunstgrasveld nadelige gevolgen. Zo loop
je bij sommige type kunstgrasvelden het
risico dat je huid tot op je bot opstroopt
wanneer je een sliding neemt en als de tegenstander jou een pootje haakt en jij valt
met je gezicht op deze ondergrond heb je
een goedkope facelift. Verder is het veld

volledig egaal, het goede oude vertrouwde
polletje is dus verleden tijd. Voor mij een
triest gegeven. De eerste goal die ik in mijn
voetbalcarrière maakte stuitte namelijk
door zo’n bewust polletje vlak voor de
kleine keeper op, met als gevolg dat het
keepertje huilend naar zijn vader strompelde en ik door ging met voetballen.
Ook wij, als club uit Zuid-Limburg, komen
steeds meer clubs tegen die beschikken
over een kunstgrasveld. En toegegeven: je
moet er even aan wennen maar dit veld
is redelijk goed bespeelbaar. Het balletje
rolt strak over het tapijt wat het spel voetbaltechnisch alleen maar ten goede komt
en tijdens een sliding op dit kunstgras
heb je hooguit de kans dat de zijkant van
je dijbeen wat roder en blauwer van kleur
wordt. Dat is af en toe ook pijnlijk, maar nog
te overzien. Wel zijn die rubberen korreltjes
uiterst vervelend, want eenmaal thuis merk
je dat ze werkelijk overal kunnen zitten,
echt op de gekste plekken...
Misschien hebben we gewoonweg wat meer
tijd nodig om hieraan te wennen. Waar ze
vroeger moesten wennen aan ronde doelpalen, moeten wij misschien wennen aan
lappen kunststofvezels.
Over een aantal jaar moeten we wellicht
weer wennen aan videobeelden die tijdens
een amateur voetbalwedstrijd moeten uitsluiten of een speler nu wel of niet buitenspel staat, voordat de wedstrijd hervat kan
worden. Weer een paar jaar later wordt de
bal rood wanneer hij de doellijn heeft gepasseerd, gaat de vlag van de grensrechter
via een ultra sonische geluidsgolf omhoog
wanneer de bal over de zijlijn rolt en krijgt
de scheidsrechter een licht stroomstootje
door zijn fluitje wanneer er een schwalbe
wordt gemaakt.
Ach, laat ik maar niet op de zaken vooruit
lopen…
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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,

Vorige week wild
e ik naar de
training gaan. Ik
stapte in de
auto maar die sta
rtte niet. Ik
heb 10 minuten ge
probeerd om
‘m aan de praat
te krijgen’
maar niets werkte.
Toe ben ik
maar op de ﬁets
gestapt. Na 50
meter kreeg ik ee
n lekke band.
Hierdoor moes t ik
lopen
en kwam ik uitein
delijk 10
minuten te laat op
de training.
De trainer was bo
os en zei
meteen dat ik zo
ndag op de
bank kon beginn
en omdat ik te
laat was. Wat mo
et ik doen?

R.S. Uit de klim me
nderstraat
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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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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
VV Hellas - Veteranen
In iedere uitgave van het clubblad zullen we aandacht besteden aan één van de senioren teams van onze
vereniging. Dit keer is het de beurt aan de ‘nestors’ van onze vereniging: Het Veteranen Team.

Voordat de fusie tussen Klimmania TC en
SCKR een feit was, hadden beiden verenigingen ieder een eigen veteranen team. Na
de fusie werden de beide veteranen-teams
samen gevoegd tot VV Hellas Veteranen.
Enkele spelers besloten te stoppen waardoor het huidige veteranen-team van VV
Hellas 20 spelende leden telt.
Iedere woensdag avond van 19:30 uur tot
21:00 uur wordt er op het sportcomplex
in Klimmen vol enthousiasme getraind. Dit
alles onder de bezielende leiding van trainer
Rim Rademakers.
Een speler van de veteranen moet de leeftijd van 35 jaar hebben en hoeft en hoeft
niet perse een voetbalachtergrond te hebben. Plezier aan het spelletje en gezelligheid staan voor op.

Zo heeft zich in de loop der jaren menig
vader aangemeld als gevolg van het plezier
dat hij beleefde aan het feit dat zoon of
dochter in de jeugd van Hellas speelde.
Een wedstrijd tussen veteranen-teams
duurt 2x 35 minuten en er gelden enkele
regels die afwijken van het reguliere spel.
Zo mag er geen overdreven lichamelijk contact worden gemaakt en is bijvoorbeeld het
maken van slidings niet toegestaan.
De wedstrijden tegen leeftijdsgenoten van
teams uit de regio vinden plaats op zaterdag middag 16:00 of 17:00 uur.
Vaak met wisselend resultaat maar vooral
met heel veel plezier, waarbij ook de derde
helft uiteraard een belangrijk onderdeel
vormt!
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Aan het eind van het seizoen wordt er
bovendien nog een gezellige slotactiviteit
georganiseerd voor het hele gezin.
Zoals eerder aangegeven, trainen de veteranen onder leiding van Rim Rademakers.
De wedstrijd-coördinatie is in handen van
Theo van Oppen en de Leiders (al dan niet
met lange IJ) zijn John Van Den Bosch en
Funs Deguelle.
Door uiteenlopende omstandigheden komt
het helaas wel eens voor, dat er een wedstrijd moet worden afgezegd omdat er te
weinig spelers beschikbaar zijn. Een iets
grotere spelersgroep zou in dat opzicht zeker geen overbodige luxe zijn.
Om die reden is het de veteranen-team
dan ook voortdurend naarstig op zoek naar
‘nieuw’ talent.
Heren die 35 jaar of ouder zijn en nog graag
tegen een balletje willen trappen, worden

van harte uitgenodigd zich bij ons aan te
sluiten. Ook heren van het vijfde elftal die
het vanwege hun leeftijd of de daarmee gepaard gaande lichamelijke mankementjes
iets rustiger aan willen doen, zullen met
open armen worden ontvangen.
Het veteranen-team staat helaas vooralsnog alleen heren toe. Maar de dames zijn
natuurlijk altijd van harte welkom om hun
mannen te komen aanmoedigen. Ook langs
de lijn is het erg gezellig!
Is je interesse gewekt en wil je onze gelederen komen versterken?
Neem dan contact op met een van de
leiders:
John Van Den Bosch
Funs Deguelle

06-22369206
06-13684657

D’r Lijder

D’r supportersvereniging D’r Supporter wil eenieder heel hartelijk danken voor deelname
aan de wandeling op zaterdag 17 oktober j.l. Het is fijn te zien dat vele de wandelschoenen
aantrokken om via Voerendaal naar Winthagen te lopen en toen weer terug naar de kantine
locatie vv Hellas te Ransdaal. Onderweg werd er heel veel moeite gedaan om alle vragen
goed te beantwoorden. De SmartPhone was een veel gebruikt hulpmiddel.
Terug in de kantine kon men de inwendige mens versterken met een broodje frikadel en
daarna de dorst lessen met een schuimend biertje.

Allen bedankt - D’r Supporter
SEIZOEN 2015-2016 - No. 2 | 17

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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WIST JE DAT …
een rubriek met alle nieuwtjes opgevangen aan de zijlijn
… een speler, overdag het alarm getest heeft op locatie Ransdaal;
… deze speler het hele veld met een metaaldetector ‘afstroopte’ om zijn trouwring te
zoeken;
… dit helaas niets opleverde en dat hij toen in de kantine op zoektocht ging;
… het alarm toen perfect bleek te werken!
… bij walking football een van de spelers continu verslag doet van hetgeen er gebeurt;
… deze persoon vroeger veel schreef in het clubblad onder de naam D’r zwerver;
… de teamgenoten inmiddels snakken naar enkele minuten stilte tijdens het walking
football !
… de leiders van het 5de elftal op zoek zijn naar fitte spelers;
… ze nu soms blij zijn met 12 of 13 spelers;
… in het begin van het seizoen gedacht werd dat 3 en 5 veel te veel spelers hadden;
… de realiteit tot op heden vaker anders blijkt te zijn!
… onze spelers wel eens een blessure oplopen door het werk van konijntjes;
… Rob Haemers dit overkwam;
… na onderzoek bleek dat er een scheurtje in zijn enkelband zat;
… dat dit tot de kerst betekent: “rust houden”;
… maar dat hij beter een scheur in z’n enkel kan hebben dan een konijnenhol in zijn sch…;
… het konijn de kerst niet gehaald heeft!
… de tent op locatie Ransdaal nu goed verankerd is;
… vele onstuimige dagen en nachten reeds voorbij zijn en de tent geen krimp geeft!
… door diezelfde harde wind onze dames 2 zondag 15 november hun eerste overwinning
behaalde;
… dit meteen met vla, hapjes en de nodige drankjes gevierd werd!
… bij de veteranen d’r lijder soms maar 5 minuten meevoetbalt
… dit ruim voldoende is om het team te inspireren om te scoren!
… Op vrijdag 20 november een Oktoberfest in november in de kantine Klimmen werd
gehouden;
… we Niek en het barpersoneel bedanken voor hun bijdrage aan dit feest!
… we onze trainer Guido vanaf deze plaats alvast bedanken voor zijn geweldige inzet!
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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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Sinterklaas 2015
JEUGDKAMP
2015

F1 Kampioen !
Afgelopen zaterdag 12 december
is onze F1 kampioen geworden in
de 3e Klasse.
Spelers en leiders, van harte
gefeliciteerd!
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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
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Milan van Wissen
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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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Het bestuur wenst alle leden,
vrijwilligers, supporters en sponsoren
fijne feestdagen en een gezond,
gelukkig en sportief 2016.
De redactie wenst alle lezers
fijne kerstdagen,
een fijne jaarwisseling
en een gezond 2016.
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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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