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Wedstrijdverslag
VV Hellas karnavalsavond
Op vrijdag 29 januari vond de jaarlijkse
Karnavalsavond van VV Hellas plaats. De
kantine in Ransdaal was niet afgeladen
vol. Blijkbaar hadden de vee afgelastingen
in de weken voorafgaand aan deze avond,
de supporters

en spelers/speelsters niet in de stemming
gebracht om in grote getalen op te komen.
Desondanks en omdat je op voorhand niet
weet of er karnavalisten op af komen, had
de organisatie tijd nog moeite gespaard
om een keur aan artiesten (allen van eigen
bodem!) en een prachtig programma te
regelen. De Kantine was omgetoverd in een
mooi versierde zaal en voorzien van een
grote bühne.
Spreekstalmeester Eric Horsmans,
verwelkomde alle gasten
en een speciaal woord
van welkom was er voor
de Karnavalsverenigingen
uit Klimmen en Ransdaal.
De Molmuus waren in het
gezelschap van Prins Arnold

en Prinses Meike, en de Wuif hadden hun
Prins Dennis en hun jeugdprinsenpaar Thijs
en Lonne meegenomen. De Hooglustigheden
werden door onze aftredende Prins Sepp
gedecoreerd
met
de
huisorde van VV Hellas,
muzikaal begeleid en
alles uiteraard Live!
geblazen en geslagen
door de plaatselijke
mars en showband
‘Valsje
Loef’.
De
digitale muzikale omlijsting was in
handen van de enige echte DJ Niek.
Na de Prinselijke
plichtplegingen was
het de beurt aan het
Tanzmariechen van
KV De Molmuus,
Esther Bemelmans om
haar eredans aan alle
aanwezige Prinsen
en Prinsessen te
brengen. Hierna
was het tijd voor
de geplande
optredens.
Om met de woorden van de spreekstalmeester te beginnen: “je moet zo’n
avond opbouwen dus beginnen
we met het minste als eerste, dan
kan het daarna alleen maar beter
worden”. Het eerste optreden
was van Eric en Laurens met
hun eigen einlijner-show: patsjboem-paaf. Ook zij werden
live begeleid en wel door
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Stef Moonen op het
drumstel. Naast een
reeks onnavolgbare
einlijners brachten
beide heren nog 2
liedjes ten gehore
(we kunnen het
echter
geen
zingen noemen).
Hier volgen enkele
einlijners uit het optreden die
gevolgd werden door een patjs, een boem
en een paaf van Stef:
ü Bij de 100 m sprint tussen siamese
tweelingen verwachte ver ein nek-aannek race

De toon was gezet en de stemming
zat er meteen goed in. Na een
snelle verkleedpartij kon Eric weer
de bühne op om het aftreden van
Prins Sepp aan te kondigen. Vanaf het
moment dat Prins Sepp was ontdaan
van zijn waardigheden (kap met veren,
orde en scepter) kreeg Ex-Prins Sepp de
microfoon om zijn dankwoord ten gehore
te geven. Na 30 minuten, waarin Sepp
heel Ransdaal en Klimmen, Obama, de
Paus en Beppie Kraft bedankte, was hij (en
de zaal) aan het einde van z’n latijn en kon
Eric het volgende optreden aankondigen.
In het kader van het LVK (playbacken met
sterren) waren Rob en Jeroen onze eigen
playback helden. Feilloos ‘zongen’ ze Lena
van Ziesjoem.

ü Weurom hubbe mansluuj gein last van
cellulites? – Dat zuut toch neet oet!
ü Vrouwen weare vaak dik op bepaalde
plaatsje. Ich zegk gank doa dan auch
neet heen!
ü Mien buurvrouw hau nog nooit teage
mich gelaoge – nou ja inne kier danwier is t inne prima keal
ü Naaktsjtranden! Dao hubs ze éch
nieks aan!
ü Es ich 2 noakommertjes zou kriege zou
ich ze Erna en Nadien numme

Na dit prachtige
optreden werd de bühne voorzien van een
‘afrastering’ zodat Nuub en Hung, alias
Job en Jur, hun sketch ten uitvoer konden
brengen. Al kijkend naar een wedstrijd van
VV Hellas deden zij verslag van wat ze
zagen en namen daarbij uiteraard alles en
iedereen op de hak. Een daverend applaus
viel hen ten deel nadat ze hun laatste ‘sjeale
kal’ hadden gesproken.
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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

Na Nuub en Hung
was het tijd voor
een verrassend
verrassingsoptreden
van
Marian Linden,
de moeder van
Prins
Arnold
van KV de Molmuus, Prins
Arnold. Haar playback versie van “Atemlos”
van Helene Fisher zette de zaal op z’n kop.
Na Helene was het tijd voor het laatste
optreden van de avond. Nadat Paul vorig jaar
verstek moest laten gaan was hij dit jaar weer
terug op de bühne. Met zijn buut als Hellas
Veteraan gaf hij een grappige inkijk in de
zaterdag van de veteranen. Paul bleek vooral
goed op de eerste
meters bier, hij
was sterk aan
de bitterbal en
speelde daarom
zijn beste spel in
de 3e helft.
Na dit laatste
optreden
was
de tijd aangebroken voor
het hoogtepunt
van deze zitting.
De organisatie
had een ﬁlmpje gemaakt. In het ﬁlmpje werd
de zoektocht naar een nieuwe Prins getoond.
De zoektocht naar een Prins ging langs
enkele van onze sponsoren, Autobanden
Rouwette, Garage Eussen en Happy Frites
Ransdaal, in de hoop de daar werkende
Hellas mannen over te kunnen halen om de
heerschappij over het Hellas rijk te voeren.
Nadat bij de eerder genoemde sponsoren
niemand beschikbaar was ging men op
bezoek bij Happy Frites Mechelen. Nadat de

voordeur van de zaak in beeld kwam sprong
Prins Niels door het papieren scherm. Nadat
Niels de bühne betrad konden Eric en Frank
over tot de installatie van de kersverse Hellas

Prins. Met Kap, Veer, Ketting en Scepter was
Niels I klaar om zijn proclamatie ten gehore te
brengen, De Proclamatie van Niels I kunt u in
dit boekje terug vinden. Prins Niels I is 18 jaar
en is speler van de A1, trainer van de D1 en
ﬂuit op zaterdag af en toe een wedstrijdje van
een van de E elftallen. Na zijn proclamatie
was er gelegenheid om de kersverse Prins te
feliciteren. Daarna bleef het nog lang onrustig
in de kantine in Ransdaal.
Een woord van dank aan de organisatie en
alle vrijwilligers die deze avond mogelijk
hebben gemaakt. Foto’s van deze avond vind
u op onze website via de volgende link:
http://www.vv-hellas.nl/agenda/karnevalsavond2016/.
De foto’s zijn gemaakt door Ben Leunissen.
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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,

Het valt mij op da
t de re dactie
van het clubblad
nog al wat
moeite heeft met
mijn naam.
De ene keer word
ik met mijn
meisjesnaam in he
t blad genoemd
en de andere ke
er wordt mijn
achternaam helem
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gespeld. Ik snap
best dat de
rgreet,
spellingscontro le
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mijn naam
heeft
niet herkend ma
ee hoe dit en
id
ar een beetje
w
u
a
ﬂ
z
en
oplettendheid bij
ied bij de
Ik heb ge
de re dactie
uren en b welgee
b
zo u toch wel op
e
g
n
e
zijn plaats zijn. kunn
e mijn
de redacti

M.v.g. Ilse

8 | VV HELLAS CLUBBLAD

namens
n!
xcuses aa
meende e

Beste Helpdesk,

l
n Niels is helemaa
probleem. Mijn ma
gonnen
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Beste G

.,

Oei, dit
k
serieus linkt inderdaa
d
problee
m. En b als een
problem
i
j
e
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tekorte n draait het m it soort
n. Zorg
eestal o
m
in
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de CO² ieder geval vo
, nitraa
Dan zu
t en fos or
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faat.
verdwi n de algen uit
jnen. S
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terkte e indelijk wel
r mee!

Beste Sam,
Dat is ﬁjn om te horen. En nu maar
hopen dat het in de tweede week
ook zo goed gaat! Succes!

.
s, Sam P
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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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WIST JE DAT …
.. Theo wist het wel...
… wist je dat is een rubriek met alle nieuwtjes opgevangen
aan de zijlijn.
… we nu 100 % zeker een kunstgrasveld krijgen op complex
te klimmen.
… dit veel bloed zweet en tranen gekost heeft.
… zeker op de publieke tribune tijdens de raadsvergadering, die voor 95% gevuld was
door aanhang vv Hellas.
… wij nogmaals eenieder willen bedanken voor hun aanwezigheid.
… we na de winterpauze weer ingeschreven hebben bij 7x7 veteranen,
… enkele spelers weer aan het voetballen zijn zoals Gert-Jan, Ralph en Sander,
… dank aan Ruud Quadackers voor het initiatief.
… Ralph Huyten direct scoorde, hetgeen niet zo vaak voorkomt.
… dit tot voor kort ook het geval was bij de veteranen.
… daar na vele jaren Erwin Jacobs scoorde en dan ook
nog eens zeer bekeken met het hoofd.
… Erwin meteen de spelers trakteerde op een consumptie.
… het eerste elftal ook na de winter weer goed scoort,
… dit in negatieve zin is en betrekking heeft op de vele gele
kaarten die de jongens pakken
… Martin extra pleisters heeft ingekocht om hen de mond te
snoeren.
… het eerste elftal ook goed scoort in het organiseren van:
… de dart-avond een daverend succes werd.
… dit te danken is aan Jur en de hele crew.
… de aanwas van de jeugd weer geweldig is.
… de teller momenteel bij de MP op 24 spelers (sters) staat.
… we nu nog op zoek moeten naar leiders of begeleiders.
… belangstellenden zich kunnen melden bij Axel of Jeroen.
… de dames van hellas/Walram combinatie in de beker de halve ﬁnale bereikt hebben.
… helaas verloren hebben met 3-1
… maar dat dit zonder meer een geweldige prestatie is die in de boeken kan worden
bijgeschreven.
… we tenslotte weer eenieder bedanken voor hun steun aan vv Hellas.
SEIZOEN 2015-2016 - No. 3 | 11

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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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 - 3e elftal
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 3e..

Het 3e elftal is ontstaan uit een fusie van
de 2e elftallen van Klimmania en Ransdaal,
echter de spelersgroep is inmiddels
veranderd van samenstelling. Het 3e elftal
is een recreatief team, maar toch wordt
geprobeerd en zo goed mogelijk resultaat
te behalen. Complimenten aan de leiders
Hub Pluymen, Michel Cuijpers en Mark
Widdershoven, die het zooitje ongeregeld
wekelijks weer goed weet te begeleiden.
Ongeacht de eindstand van de competitie,
wordt er na aﬂoop van elk seizoen door
de spelers een leuke activiteit en gezellige
avond georganiseerd.
Op de website is te lezen dat er iedere
vrij-dagavond van 19.30u tot 21.00u,

samen met het 5e elftal, wordt getraind.
Twijfel is er over het feit of alle spelers
hiervan op de hoogte zijn, aangezien de
opkomst redelijk mimimaal is, zeker in de
winterperiode en rondom de carnaval. Aan
de trainingen van Laurens Faessen kan het
in ieder geval niet liggen, die zijn altijd
prima verzorgd.
Bij navraag echter blijkt de KNVB nooit van
de geringe trainingsarbeid van de spelers
van het 3e op de hoogte te zijn geweest (of
niets met de informatie gedaan te hebben)
en is het 2e deel van de competitie al
vanaf half februari ingepland. Uiteraard
is dat veel te snel en met slechts 2-4
optochten in de benen zal er ook met
een lichte conditie achterstand t.o.v. de
tegenstanders begonnen moeten worden.
SEIZOEN 2015-2016 - No. 3 | 17
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We hebben daarom besloten elkaar via de ‘Hellas 3’ groeps app nog even kort voor te
stellen, om zo toch enigszins van een voorbereiding te kunnen spreken. Hieronder een
kleine impressie van deze hernieuwde kennismaking.

Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:
Aanwezig:

Paul Smeets
34 jaar
hardlopen, tuinieren
vrijdag wel, zondag nog niet
(blessure)

Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:
Aanwezig:

Ralf Lambij
33 jaar
heb ik niet, en af en toe een
beetje hardlopen
vrijdag en zondag

Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:
Aanwezig:

Sjef Philippens
26 jaar
f%$#ing sh*t up like it’s cool
beiden

Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:

Eric L’Ortye
35 jaar
vissen; gaat me beter af
als voetbal en is minder
vermoeiend
beiden

Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:

Aanwezig:

Aanwezig:
Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:

Aanwezig:

Roy Oberjé
35 jaar
muziek luisteren, concerten
bezoeken, gitaarspelen, uit
eten, whiskey
beiden

Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:

Aanwezig:

Mark Widdershoven
24 lentes jong
bomen knuﬀelen, carnaval
vieren, vlaggen op 3
hardlopen bij goed weer en
bubbelen bij slecht weer
zondag

Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:
Aanwezig:

Bart Rademakers
24 jaar
ﬁguurzagen en bier proeven
in ieder geval niet op vrijdag

Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:

Mark Weerts
25 jaar
zagen in ﬁguren en proeven
doen met bier
onduidelijk

Aanwezig:
Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:
Aanwezig:

Naam:
Leeftijd:
Hobby’s:
Aanwezig:

Ayan Coumans
24 jaar
darten en FIFA
(daar lukt het wel)
vrijdag niet, zondag wel

Maikel Cregten
23 jaar
wegens meer feesten dan
beschikbare tijd komt slapen
op de laatste plaats
alleen zondag

Mike Schaepkens
24 jaar
ieder weekend naar de
t*stikels
beiden

Met het in acht nemen van de verschijningsdatum van deze editie van het
clubblad, kan dan toch hoopvol worden
uitgekeken naar de laatste paar wedstrijden
van de competitie. Tijd genoeg, want per
slot van rekening worden de prijzen pas op
het einde verdeeld!
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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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Beste jeugdspelers en ouders,
Dit jaar zal ons 4e VV Hellas Jeugdkamp plaats vinden van 1 t/m 4 september 2016.
Onze kamplocatie zal net als vorig jaar zijn: De Kalei in Dilsen-Stokkum in België.
Ondertussen hebben alle jeugdspelers al persoonlijk een inschrijvingsformulier in de
brievenbus gekregen.
Let even op dat u zich voor 1 mei aanmeldt.
Na aanmelding krijgt men een bevestiging en tevens een betalingsregeling toegestuurd.
Zijn er vragen met betrekking tot het kamp dan kunt u contact opnemen met
Jolanda Janssen 06-18351135
of met Peter Alzer 06-55737134.
of via mail: jolanjanssen@ziggo.nl.
Wij hopen dat er weer een groot aantal jeugdspelers mee gaan en dat we er weer een
super gezellig jeugdvoetbalkamp mogen gaan beleven!
De jeugd kamp commissie
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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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Elke thuiswedstrijd van ons 1ste elftal valt een
van onze jeugdspelertjes de eer te beurt om zijn of
haar opwachting te maken als speler van de week.
Van de wedstrijdbespreking, de warming-up, de
aftrap tot en met het laatste ﬂuitsignaal maken
zij onderdeel uit van ons 1ste elftal. Lees hier hoe
ze deze geweldige middag ervaren.

Jens van der
Meer
VV Hellas
– Heer

Vorige wee
k mocht ik
pupil van d
cool. Eerst
e week zijn
mocht ik m
, dat was su
eedoen me
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t de warmin
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p
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te schiet-en
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met de E1
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gon mocht
al maken. E
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n
e
n
d
e hele wed
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r geleerd dat
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d
u
g
ik goed op
oet.
moet letten
wat
Groetjes, Je
ns

Juul Smeets
VV Hellas – SVN

Landgraaf. Ik was best
ler van de week tegen SVN
spe
ik
was
art
ma
28dag
Paasmaan
te gaan omkleden voor
grote mannen van het 1e
de
t
me
mij
om
s
veu
ner
een beetje
ongeveer een half uurtje
het oefenveld hebben wij
Op
.
rijd
dst
we
de
van
g
de aanvan
beetje met de bal gedold.
warming up gedaan en een
enstander in de goal.
vervolgens scoren bij de teg
Ik mocht de aftrap doen en
ker naar de
lek
selspelers in de dug-out
Daarna kon ik met de wis
rd het 1-0
we
t
epjes eten!!), op slag van rus
wedstrijd gaan kijken (en sno
ar de bal
ma
oeg
eg Hellas nog kansen gen
voor Hellas. Na de rust kre
l om te
we
ft
hel
SVN lukte het ver in de 2e
wou niet tussen de palen,
nnen
ma
de
en
rd 1-1. Na de wedstrijd war
scoren en de eindstand we
zeer
er
had
ng
esteld want een overwinni
van het 1e een bietje teleurg
het
was
el)
hag
het slechte weer (wind en
zeker ingezeten. Ondanks
de
van
t
res
de
te middag. Mannen: succes
voor mij wel een super vet
competitie.
Groetjes Juul Smeets
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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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MEI

5
MEI

6
MEI

28
MEI

29

Nationale Straatvoetbaldag
Drossaert de Limpensplein, Klimmen
Inschrijven kan via www.svbn.nl

21.00 uur - Kantine Klimmen

Lente - Meibock feest

10.00 uur - Locatie Ransdaal

Miniveld toernooi

10.00 uur - Locatie Ransdaal

Afsluitdag
‘s Ochtends jeugd activiteit en aansluitend activiteiten voor de
senioren en huldiging jubilarissen

JUNI

6

Straatmarkt
Onze Jaarlijkse straatmarkt in Ransdaal
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Vacature
Voor het komende seizoen is VV Hellas voor de
jeugdafdeling nog op zoek naar:

Jeugdleiders m/v
Wilt u betrokken zijn bij de sport van uw kind? Dat kan! Als jeugdleider
hoeft u niet te beschikken over een voetbalachtergrond of kennis van
voetbal. De belangrijkste taken zijn het regelen van alle zaken rondom
het team, met name op de zaterdag.

Jeugdtrainers m/v
De belangrijkste taken zijn :
• het verzorgen van de training afgestemd op het niveau van het team
• Coachen tijdens wedstrijden
• Voor recreatieve teams: het hebben en behouden van plezier in ‘t
voetbal
•

Voor prestatieve teams: Werken naar een hoger niveau

Wij hebben uw hulp hard nodig!

Interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan
een e-mail naar jeugdcommissie@vv-hellas.nl
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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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