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Walking Football bij VV Hellas
Zoals jullie wellicht gehoord of in één van
de plaatselijke/regionale bladen gelezen
hebben, is VV Hellas precies een jaar
geleden gestart met het aanbieden van
walking football aan iedere senior van 55
jaar of ouder.
Door het spelen van “wandelend voetbal”
blijf je in beweging, trap je nog lekker een
balletje en breid je jouw sociale contacten
uit.

April 2015 startten 3 mannelijke en 1
vrouwelijk persoon met walking football
op het sportcomplex in Klimmen onder de
bezielende, professionele begeleiding van
Funs Deguelle (FunDeg-Movement Sport en
Beweging Senioren). Inmiddels is de groep
aangegroeid tot 12 personen. Wekelijks
trainen zij op de woensdagochtend van
10.00 tot 11.00 uur.

Omdat het walking football in Limburg nog
geen grote bekendheid geniet, moest het
wedstrijdritme op peil worden gehouden
via onderlinge partijtjes. Wel leuk, maar
liever wil je je krachten toch meten met een
onbekende tegenstander.
Een tweetal maanden geleden werd – tot
onze verrassing – een uitnodiging namens

Club Brugge ontvangen om daar met 15
andere teams uit Nederland en België deel
te nemen aan een toernooi om de “Wandel
Voetbal Cup”.
Na overleg met het team werd er
ingeschreven voor het toernooi, dat
inmiddels heeft plaatsgevonden op donderdag 14 april 2016.

SEIZOEN 2015-2016 - No. 3 | 1

2 | VV HELLAS CLUBBLAD

Voorafgaande aan het toernooi werd er
fanatiek getraind om zo goed mogelijk
voor de dag te komen. Om uitgerust
aan het toernooi te beginnen werd zelfs
besloten een dag eerder af te reizen
naar Brugge en supporters werden
gecharterd om het team tijdens de
wedstrijden aan te moedigen.
Woensdagochtend, 13 April om
09.45 uur werd verzameld bij het
sportcomplex Klimmen, van waaruit 4
auto ’s met 8 spelers en 9 supporters
richting Brugge vertrokken. Iedereen
was in opperbeste stemming. Het
toernooi werd gezien als een gezellig
uitje, waarbij het resultaat niet voorop
stond .
Aangekomen in Brugge was het eerst
wachten op Theo van Oppen en zijn
passagiers. Theo vond een navigatie niet
nodig en dacht voldoende te hebben aan
een printje van de routeplanner. Hij had
echter geen rekening gehouden met de
omleidingsroutes in Brugge en hij arriveerde
dan ook ruim één uur later in het hotel dan
de anderen.
Na hergroepering van de troepen werd eerst
geluncht, waarna er cultuur werd gesnoven
met een wandeling en een heuse boottocht
door de grachten van deze prachtige stad.

’s Avonds was er een gezamenlijk diner op
een verwarmd terras aan de Grote Markt. De
meesten namen daarna nog de tijd voor een
afzakkertje

in een echte
Belgische kroeg. Voor een enkeling was dit
echter teveel. De eerste zenuwen begonnen
op te spelen en men wilde de andere dag
toch ﬁt aan het toernooi beginnen. Ruim
voor middernacht lag iedereen dan ook al
onder de wol.
De andere morgen om half acht stond een
ruim ontbijtbuﬀet voor ons klaar, waarvan
volop werd genoten. Maar ook nu al aan
de ontbijttafel een aantal strakke koppies
met het oog op het toernooi en de eerste
wedstrijden als walking-footballer.
Om half negen werd vertrokken naar het
Jan Breydelstadion (het thuishome van Club
en Cercle Brugge). Na de aanmelding bij de
organisatie, een korte verkenning van de
omgeving, het maken van de nodige foto’s
en een ﬂinke warming-up, kon om 10.30
uur begonnen worden met de eerste van
drie poulewedstrijden en wel tegen RKC
Waalwijk 1. Onbevangen traden de onzen
de tegenstander tegemoet en deze had de
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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

4 | VV HELLAS CLUBBLAD

Ransdalerstraat 27A
6311 AW Ransdaal

Na de prijsuitreiking en een
heerlijke douche werd de
terugreis richting Klimmen
onder-nomen, waar iedereen
tegen negen uur ’s avonds
moe,
voldaan
en
vele
ervaringen rijker aankwam.
De uitslagen van de pouleen ﬁnale-wedstrijden:
grootste moeite om de bal
in het goed afgeschermde doel te deponeren.
Na 15 minuten voetbal stond er een eindstand
van 1-3 op het scorebord, waarbij de enige en
eerste Hellasgoal werd gescoord door Huub
Pluijmen.
Ook de tweede wedstrijd werd met slechts
3-0 verloren tegen de latere nummer 3,
Wetteren 1. waarna de derde poulewedstrijd
werd afgesloten met een eclatante 5-0
overwinning op Genk 2, hetgeen een derde
plaats opleverde in de poule.

Poulewedstrijden:
vv Hellas- RKC Waalwijk 1
vv Hellas- Wetteren
vv Hellas – Genk 2

1-3
0-3
5-0

Wedstrijden verliezersronde:
vv Hellas-Heracles Almelo
vv Hellas-Genk
vv Hellas- Rijstplekkers Hulste

1-3
6-1
2-0

Na de lunch en een bezichtiging van
het Jan Breydelstadion, en een heuse
persconferentie in de Perszaal van Club
Brugge, vonden vanaf twee uur voor
ons team de wedstrijden plaats om
de 9e t/m 16e plaats. Een onnodige
nederlaag van 3-1 tegen Heracles
Almelo en een overwinning van 6-1
op het team van Genk, brachten ons
in de ﬁnalewedstrijd om de dertiende
en veertiende plaats tegen het team
van Rijstplekkers Hulste. Na een
spannende strijd stond een stand van
2-0 in ons voordeel op het scorebord,
waarmee uiteindelijk de dertiende
plaats in beslag werd genomen.
Een voortreﬀelijk resultaat na één jaar noeste
trainingsarbeid en dat tegen tegenstanders,
die reeds langer met walking football bezig
zijn.
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Ria’s
•
•
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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.
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Beste …..,
Misschien kun je de volgende wedstrij
d bij je eigen team in het kleedlokaal gaan zitten. Is het je nooit opg
evallen dat de spelers om je heen
in het kleedlokaal een andere kleur shir
t aan hebben?

SEIZOEN 2015-

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 …
… bij 7x7 voetbal spelers hun wedstrijd bezoeken per ﬁets
… deze ﬁetsen na aﬂoop lang naast de kantine stonden gestald
… ze tenslotte weer in beweging kwamen nadat de kantinebeheerder de kantine op slot
deed
… Het achteraf toch een lange weg was van Schin op Geul naar Klimmen
… Het 5de team een grensrechter heeft ingehuurd.
… Sinds de aanstelling van deze grensrechter men niet meer verloren heeft
… De grensrechter de alom bekende italiaan Mario di Tosti is
… We uiteraard het 2de team van harte feliciteren met hun behaalde kampioenschap
… Onder het motto 3x is scheepsrecht
… We hun nu al veel succes toewensen komend seizoen in de 3de klasse
… Ons A elftal ook noch kampioen kan worden
… Kom op jongens zet hem op
… We op zondag 29 mei het seizoen afsluiten
… We dan vele jubilarissen in het zonnetje zetten
… Verder informatie via de site wordt gegeven
… Het walking-footballteam 13e eindigde op het toernooi in Brugge
… Er 16 deelnemende teams waren
… We toch trots zijn op deze 55 plussers
… Het wel een hele klus was om gezamenlijk te arriveren in Brugge.
… Tom-Tom soms haperde of landkaarten heel verouderd waren
… Ze volgend jaar overwegen om met het vliegtuig te gaan
… Dat als het einde van de competitie nadert je even moet aangeven aan de leiders of
je volgend Seizoen actief blijft.
… Zodoende de TC direct een beeld heeft over het aantal actieve voetballers seizoen
16/17
… Dat we nog steed op zoek zijn trainers, leiders en grensrechters voor jeugd en
seniorenteams
… Dat we misschien een EK toto gaan organiseren
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

Uit de oude doos! De term kwam recent weer
in mijn gedachten na het overlijden van
voetbal God Johan Cruijff. Waar je ook was,
wat je ook keek, waar je ook luisterde, overal
ging het over beelden, geluiden of feiten en
wetenswaardigheden uit de oude doos. Ook
de vorige editie van dit clubblad stond in het
teken van nr. 14.
Toen vroeg ik mij af of de term “uit de oude
doos” over 25 jaar nog steeds zou bestaan.
Toen ik en de meesten van mijn vrienden en
bekenden met voetbal begonnen, toen bestond
het fenomeen plakboek of schoenendoos nog.
Een liefdevolle en betrokken ouder of de speler
zelf bewaarde elke foto, maakte een eigen
verslagje of hield zelf een heel boekwerk bij
met uitslagen, speeldata, tegenstanders, gele
of rode kaarten, gescoord, eigen doelpunten
of andere, te belangrijk om niet te noteren
informatie.
Resultaat was en is dat er op menig zolder
of verstopt in een boekenkast een oude doos
staat met waardevolle informatie uit het
voetbalbestaan van dé amateurvoetballer.
Een kijkje in de oude doos brengt allemaal
herinneringen boven uit (lang) vervlogen
tijden. De ene herinnering zorgt voor
een glimlach vanwege een behaald

kampioenschap of super prestatie en de
andere herinnering zorgt voor een traan
vanwege het beeld van of de gedacht aan
een medespeler die inmiddels het wereldse
bestaan heft verruild voor een hemels
verblijf. Wegdromen bij foto’s, plaatjes,
handgeschreven teksten of krantenknipsels.
Terugdenken aan de goede tijd.
Maar hoe zou dat over 25 of 30 jaar zijn? Wie
houdt er nog op papier iets bij? Wie stopt nog
foto’s in een doos? Tegen die tijd is zonder
twijfel alles digitaal. De beginnende voetballer
heeft een mobiele telefoon. Het toestel is
nog maar zelden om te bellen. Belangrijkste
functie is het vastleggen waar je bent, wat je
ziet, wat je doet en met wie je iets doet en het
liefste wordt dat ook nog gedeeld met alles
en iedereen. Social media zoals Facebook,
Instagram, Twitter of snapchat zijn de oude
dozen van de toekomst. Korte berichtjes in
combinatie met snelle plaatjes vervangen
de krantenknipsels van weleer. Alles is altijd
en overal op de wereld te bekijken. We leven
in het nu en dat willen we weten. Maar wat
doen we over 25 of 30 jaar? Gaan we dan
online om onze digitale historie te bekijken?
Swipen we door ons verleden en komen
herinneringen met dezelfde emoties boven als
nu bij het bladeren in de oude doos? Halen we
herinneringen op uit de oude cloud?
Ik weet het niet! Wat ik wel weet is dat ik nog
steeds heel veel plezier beleef aan mijn oude
doos. En dat geeft mij een prima gevoel over
het verleden, het heden en de toekomst. In alle
opzichten ;-)
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Om onze jeugdleiders te bedanken
wordt er jaarlijks een feestavond
voor hen georganiseerd, de zgn.
Jeugdleidersavond.
Zaterdag 9 april j.l. was het zover. Het thema
was dit jaar ‘Andersom’, de uitnodiging
bood voor velen al genoeg uitdaging om bij
aanmelding door te geven dat ze er graag bij
waren geweest...

links(af)... Als dan groep 2 als eerste aankomt
bij de stopplaats weet je dat het toch niet
voor iedereen even simpel was.
Naast de wandelroute was elke groep
voorzien van een blad met antwoorden
waarbij de vragen bedacht moesten worden
(uiteraard waren alleen de vragen die de
organisatie in gedachten had goed !).
De 1e en enige

Er werd verzameld bij lunchroom Pleinzicht
te Klimmen. De animo was groot, tot groot
genoegen van de jeugdactiviteitencommissie
natuurlijk !
Duidelijk was meteen dat er genoeg
creatievelingen zijn in het jeugdleiderskorps...
koppels waarvan de man in de kleding van
zijn vrouw kwam opdagen en de vrouw in de
kleding van de man, leiders die hun schoenen
verkeerd om aan hadden en kledingstukken/
complete garderobes – zelfs ‘n spijkerbroek
– die van links gedragen werden.
Om de avond
goed te starten
werd
begonnen met
een
toetje,
i e d e r e e n
mocht ‘n ijsje
uitkiezen
bij
lunchroom
Pleinzicht
waarna de groepen
bekend
werden gemaakt.
Daarna werd – telkens 10 minuten na elkaar
– gestart met de wandelroute die elke groep
had gekregen. Het leek zo simpel... boven
aan de route stond:
Let op: links(af) = rechts(af) en rechts(af) =

stopplaats
van de wandeling was het oude
handbalveldje in Klimmen. Daar werd
achteruit gepoogd de bal in een krat
(bevestigd aan de lat van het doel) te trappen
of te gooien.
De route werd vervolgd en uiteindelijk
arriveerde iedereen in de kantine van VV
Hellas in Ransdaal.
De vragen bij de antwoorden werden verder
ingevuld, daarna was het volgende spelletje
aan de beurt... andersom zaklopen.
De meeste groepen sprongen achterwaarts
langs het parcours, maar uiteraard waren er
ook jeugdleiders die andersom weer anders
betitelden en vervolgens de zak over hun
hoofd deden en het parcours zo probeerden
af te leggen.
Daarna was er tijd voor een drankje in de
kantine.
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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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De organisatie zonderde zich af in de
bestuurskamer alwaar vervolgens foto’s
van achterkanten van voetballers op de
kast werden geplakt.
1 voor 1 kwamen de groepen naar binnen
om te raden van wie de achterkanten
waren... hilarisch als een jeugdleider zijn
zonen vol overtuiging herkent, dit wordt
vervolgens ook meteen opgeschreven,
en achteraf blijken het spelers van Roda
JC te zijn.
Bij het verlaten van de bestuurskamer
kreeg elke groep de tekst van een Limburgs
carnavalsliedje mee met de opdracht dit te
vertalen in het engels en later op de avond
met de hele groep te zingen voor de rest.
Voordat er driftig nagedacht kon worden
over de vertalingen volgde het italiaans
buﬀet van Slagerij Habets, waarvan de
aanwezigen heerlijk hebben genoten.

Na het eten werden per
groep de liedjes gezongen, jammer dat
dit niet geﬁlmd werd, er blijken geweldige
zangtalenten in ons jeugdleiderskorps rond
te lopen.
Het winnende team was uiteraard – gezien
het thema van de avond – het team dat
het minst gescoord had…… daar had niet
iedereen rekening mee gehouden.
Zoals altijd zijn gezellige avonden snel
voorbij…. Er was niet eens tijd genoeg om
alle spelletjes te spelen die bedacht waren
door de organisatie, maar ja, dan hebben
we alvast een begin voor het volgend jaar.
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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 - 2e 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..

De 11 (+6) van 2.
Met het verschijnen van deze editie
van het clubblad mag het 2e elftal zich
kampioen noemen van de vierde klasse.
Met een 5-0 overwinning werd op 3 mei de
overwinning binnen getikt door de 11 (+6)
van 2. Vergeef het ons dat we daarom met
een kleine “hangover” (de een van het bier,
de ander door ik-werk-en-heb-een-baby
of bijna-baby) een impressie proberen te
geven van het 2e elftal.

Status quo van het 2e elftal
Training: dinsdag en vrijdag avond van
19:30-21:00 uur.
Trainers: Patrick en Roy
Leiders: Robert en Raymond
Totale opkomst: 11+
Gemiddelde leeftijd: volgens de
statistieken 25+ maar naar eigen zeggen
voelt men zich gemiddeld 18.
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en verder ...
ü de gemiddelde bierconsumptie door
Marijn drastisch omhoog gaat?
ü deze door Niek S met zijn baco of Radler
ietwat gecompenseerd wordt?
ü het tweede elftal is een van de meest
doeltreﬀende elftallen bij VV Hellas
met in het afgelopen seizoen maar
liefst 3 geboortes en 1 op komst! Met
de reeds eerder geboren kindjes wordt
er op zijn minst in het clubgebouw een
kidscorner verwacht.
ü Martijn en Kay met hun liefdesperikelen aan hun doeltreﬀendheid zijn
aan het werken zodat ze net zo goed
worden?
ü de lengtes van de spelers varieert van
formaat dwerg tot formaat reus en alles
wat hier tussen in zit?
ü het 2e elftal is een fusie van Ransdaal
en Klimmen maar ook van spelers die
voorheen op andere elftallen hebben
gespeeld.
ü Niek H draait niet alleen een
goed plaatje in
de kleedkamer en
kantine maar ook op
feesten en partijen!
ü Ook Joris op feesten
en partijen ingehuurd
kan worden als lucht
accordeon speler?
ü “de twee vriendjes”
(oftewel Renier en
Roger) altijd te laat op de
training aanwezig zijn?
ü Maurice kan hier normaal
gesproken ook iets van
maar tijdens het vertrek
voor een training kan hij
toch de klok, weliswaar tot
op de minuut, nauwkeurig lezen.
ü Tijdens het schrijven van dit stuk men
niets over Paul en Rick weet te vertellen
omdat zij de rust zelve zijn?

ü Bart topscorer in blessureleed te
noemen is?
ü Stan is erg fotogeniek te noemen. Zijn
laatste klus was voor het spel Find
it. Een tip: bij het aantikken van de
schoenen zit je altijd goed!
ü Christiaan zijn laatst bijgewerkte
proﬁelfoto is geliked door maar
liefst 97 personen waaronder enkele
spelersvrouwen van het 2e?
ü De huwelijksproblemen tussen Niels en
G. uit Voerendaal inmiddels opgelost
zijn door de enorme hulp van Ria?
Natuurlijk dank aan alle vrouwen,
vriendinnen, vaders, moeders, overige
familieleden, vrienden en iedereen die het
2e afgelopen seizoen een warm hart heeft
toegedragen op wat voor manier dan ook!
Tot volgend seizoen!

SEIZOEN 2015-2016 - No. 3 | 21

‘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.
Ivan Sogelée
VV Hellas – SCM
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Om 14.
cht ik de aftrap nem
gaf mij een hand en toen mo
j
het veld op. Bijna iedereen
De spelers van de tegenparti
e!!!
tegenpartij en scoord
de
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lers
spe
.
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alle
mid
rde
Ik passee
nt van Hellas die
f bleek dit het enige doelpu
tera
Ach
.
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l
sne
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pje
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F1 komen kijken
van het 1e elftal eens bij de
Misschien moeten de spelers
spelers. In de rust mocht
de
bij
in de dug-out zitten
ik
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rijd
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de
Tijdens
het winnende lot trekken
erve-keeper en ik mocht
res
de
bij
n
iete
sch
l
doe
ik op
rd van
helaas met 3-0 verloren we
aﬂoop van de wedstrijd die
super
een
oi aandenken. Het was
de koploper kreeg ik een mo
t.
nie
r de mannen van Hellas
dag met mooi weer, maar voo
r!
Zet hem op de volgende kee
Het leukste van de dag:
DE WARMING-UP!
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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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Cas Volf
VV Hellas – Leonid
as-W

Eindelijk speler van

de week !

De eerste keer dat
ik door Hellas werd
benaderd om spele
was voor de wedstri
r van de week te wo
jd van 08 januari 20
rden
15 en iets meer da
veel afgelastingen
n een jaar later en
verder stond ik dan
heel
eindelijk 26-03-20
Hellas op het veld.
16 met onze mann
en van
Met mama, papa en
zusje Eef vertrokke
n we tijdig en waren
op het voetbalveld
we ruimschoots op
. Ik keek nog gauw
tijd
in de lucht om te zie
goed bleef. Als snel
n
of
het weer dit keer we
kwam het goede nie
l
uws. Yes de wedstri
echt speler van de
jd gaat door en ik be
week!!
n nu
Samen met de spele
rs van het eerste kle
edde ik me om. Ee
aan de groep of er
n van de spelers vro
nog mensen waren
eg
gaan stappen gister
vinger op…
en. Ik stak voorzicht
ig mijn
Na de tactische uit
leg van de coach be
gonnen we aan de
gezellig en ik kreeg
warming up. Dit wa
complimentjes van
s erg
de spelers dat mijn
passing goed was.
Na de warming up
begon de wedstrijd.
Samen met Reno lie
ik aftrappen. Ik sto
p ik het veld op en
rmde meteen op he
mocht
t doel van de tegen
Daarna begon de we
stander af en... scoo
dstrijd echt en ik mo
rde.
cht plaatsnemen in
de dug out.
Het was een zeer
spannende wedstri
jd en ik kan hierbij
woorden heb geho
vertellen dat ik ve
ord die ik thuis nie
el
t mag gebruiken. De
werd 2-2 en gezien
uitslag
het feit dat Hellas me
t 0-2 achterstond
kunnen we nog blij
zijn met dit zwaarb
evochten
punt.
Ik heb erg genoten
van deze leuke en
bijzondere dag en
wil iedereen beda
nken
voor alles wat jullie
voor me gedaan he
bben.
Groetjes Cas Volf
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MEI

28
MEI

29

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

1

Walking Football team geeft demonstratie
training in Parkstad Limburg Stadion

De Projectgroep Roda JC heeft een initiatief gestart, met als doel een
Oldstars Walking Football afdeling op te starten binnen de BVO RODA JC.
Op uitnodiging van deze projectgroep zal het Walking Footbalteam van VV Hellas op
woensdag 1 juni een demonstratie training verzorgen in het Parkstad Limburgstadion
te Kerkrade.
Deze training staat onder leiding van onze eigen trainer - Funs Deguelle (FunDegMovement)- en zal tussen 10:00 uur en 11:00 uur plaatsvinden.
Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deze training te bezoeken en eventueel
aan een afsluitend partijtje deel te nemen.
Met vriendelijke groet, Het Walking Footbalteam VV Hellas

JUNI

5

Straatmarkt
Onze Jaarlijkse straatmarkt in Ransdaal
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Afsluiting van het seizoen
Het afsluitweekend vindt dit seizoen plaats op zaterdag 28 mei en zondag 29 mei op de
locatie VV Hellas Ransdaal. Op zaterdag 28 mei wordt ons traditionele Miniveldvoetbal
Toernooi gehouden.
Op zondag 29 mei is de echte afsluiting van het seizoen.
Voor de jeugd begint ’s morgens een mini-voetbaltoernooi, dit duurt tot maximaal 13.30 uur.
Daarna zijn de senioren aan de beurt om het seizoen gezellig af te sluiten.
Voor jou de jeugdleden begint deze dag om 10.00 uur.
In verband met de beschikbare ruimtes wordt je verzocht thuis je voetbalkleren aan te
trekken (je krijgt geen kleren van de club), douchen op ons sportcomplex is deze dag helaas
niet mogelijk.
Je kunt eten en drinken van thuis meenemen, de kantine is ook openNa aﬂoop kun je gezellig
met je leider en teamgenootjes frietjes eten en genieten van de huldiging van de kampioenen
van de jeugd.
Het zou leuk zijn als je ouders je komen aanmoedigen !!
Het programma bij de senioren start om 14:00
Om 14:00 begint de 500ste wedstrijd van Marcel Franssen, Ayan Coumans en Jordi Lowis
Om 16:00 start de Huldiging met receptie voor de aanwezige jubilarissen.
60 jaar lid:
50 jaar lid:
40 jaar lid:
25 jaar lid:

Jac Dullens, Man Brouns, Jan, Paul en Jo Rybakowski
Wiel Brouwers, Theo van Oppen, Jack Kwakkel, Theo Schlenter
Bert Rademakers, John van Liere, Jean Hamers, Frans Sogelee,
Ron Ramaekers
Trudy Rongen, Edo Pluijmen
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Lintje voor Ben Leunissen
Vlak voor Koningsdag ontving Ben Leunissen een lintje. Een
prachtige waarderingen voor ons bestuurslid voor al zijn inzet, tijd en
toewijding in het verleden en heden. Het palmares van Ben mag er
zijn:
1985-2000
1989-2002
1991-heden

1992-2002

1995-heden
2006-heden

lid Carnavalsvereniging de Wuif
Secretaris van de Stichting Voerendaalse Jaarmarkt
Wedstrijdsecretaris van VV SCKR / VV Hellas,
voorzitter van de Stichting Vrienden van SCKR en
voorzitter van de club van 50
SCKR / VV Hellas;
Bestuurslid VV Hellas
Secretaris van de Stichting
Loat os Limburg Limburgs
blieve.
Bestuurslid van
Wandelvrienden Ransdaal
Vrijwilliger bij de uitreiking
van de Burgemeester Strous
Cultuurprijs.

Het bestuur feliciteert Ben met deze mooie
onderscheiding.
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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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