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Het woord is aan de voorzitter ...
Leden, supporters, sponsoren en achterban,
Er is in de afgelopen maanden veel te doen geweest, ook al was het
seizoen al ten einde. De mei-maand was door de gemeente volgepland met informatieavonden in verband met de Open Club. Een
inventarisatieronde om te zien wie potentieel gebruiker zou kunnen
worden en wie niet.
Daar waar zich Innovo namens de school aansloot, richtte een deel
van de inwoners van Ransdaal een aktiegroep op. Ook ik als voorzitter heb “de petitie” getekend. Niet tegen de Open Club, zoals bovenaan de bladzijde stond,
maar wel tegen het sluiten van de school in Ransdaal. Niet omdat de voorzitter van Hellas
daar zelf iets aan heeft maar wel omdat duidelijk was dat de ouders van de schoolgaande kinderen nu en in de toekomst dit niet wilden. En ook die kinderen zijn deels lid van VV-Hellas
en ook daarom worden hun belangen ook door Hellas verdedigd.
Nu duidelijk is dat de school in Ransdaal gehandhaafd blijft en dat de Open Club zich nog
sec zal richten op gebruikers uit Klimmen e.o. zijn er nog best wat andere hobbels te nemen.
Het zal u onlangs niet ontgaan zijn dat de pers er melding van maakte dat het besluit om
VV-Hellas te voorzien van een nieuw kunstgrasveld is uitgesteld. Een dag later stond ook in
diezelfde krant dat de voorzitter van VV-Hellas, ondergetekende, hier begrip voor had. “Dat
klopt” had de voorzitter op de vraag van de pers geantwoord; en dat is nog waar ook. Dat
klopt als een bus! “Als een zwerende vinger”, zeggen we in Limburg.
Als er al een besluit zou kunnen worden genomen, zou dat alleen voor het veld van VV-Hellas
zijn. Voor de Open Club kan er gewoonweg nog geen besluit genomen worden. Hiervoor is
er nog te weinig informatie bekend over precieze gebruikers, behoeften daarvan, kosten,
exploitatiebegrotingen op onderdelen enzovoorts. De raad kan niet besluiten over iets dat er
niet is. Dat begrijpt iedereen! Wat de velden betreft wordt er nog gekeken naar de varianten
kunstgras en/of WeTra-veld; een variant die op een stortplaats beter onderhoud mogelijk
maakt; met name belangrijk voor continuïteit op de lange termijn.
Zou er wel al in oktober voor het veld besloten worden, zou dat volgens de planning van de
professionals niets uitmaken voor de oplevertermijn van de velden. Er gaat onderzoek aan
vooraf, de weersomstandigheden in de winterse periode spelen mee, er moet oﬃcieel aanbesteed worden waarbij bedrijven die dit willen aanleggen een inschrijftermijn krijgen. Dan
moet er geselecteerd en gegund worden. Al met al een tijdrovende zaak die ertoe zou kunnen
leiden dat we in mei de velden beschikbaar zouden hebben. Dat zou betekenen een veld
erbij op de voormalige KlimmaniaTC-locatie, terwijl we als club Klimmen-Ransdaal nu net
een nieuwe accommodatie wilden op een nieuwe plek met een eigen ingang en een nieuwe
identiteit. Dit kan natuurlijk alleen maar als er ook een Open Club komt, een club waar synSEIZOEN 2015-2016 | 1
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ergie heerst in investering, onderhoud en gebruik. En daarom wachten we op het besluit van
februari. Dan starten we hoe dan ook met VV-Hellas en zijn we evengoed voor het nieuwe
seizoen klaar. Want stel we zouden in mei klaar zijn, konden we nog twee keer op het complex
spelen voor de zomerstop. Dan maar liever een nieuw complex in het nieuwe seizoen, met
een gefaseerd plan daar achteraan wat betreft de Open Club. Laten we er samen voor gaan,
in ons aller belang. “Wij zijn Hellas”!

Sportieve groet,
Eric Horsmans
Voorzitter VV Hellas

De trainingen van het walkingfootballteam zijn voorlopig, in samenwerking met Roda JC in
het Parkstad Limburg Stadion, op de woensdagen van 10.00-11.00uur. De walking voetballers
hier op de foto met hun jongste aanwinst: Roel Brouwers.
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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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Ondertussen bij de jeugd
Afgelopen seizoen hebben we gespeeld met
10 jeugdteams. Onze F1 en de A1 werden
kampioen. Bij de Mini-F zagen we een grote
groei van leden. Aan het eind van het seizoen stond de teller al op 25. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst.
Nieuwe leeftijdsaanduidingen
Vanaf komend seizoen werkt de KNVB met
nieuwe teamaanduidingen. Hiermee wordt
de leeftijdsaanduiding nog duidelijker en
wordt dezelfde benaming gebruikt als in de
rond ons omliggende landen.
We gaan werken met teams van JO7 t/m
JO19. De afkorting JO staan voor Jeugdcompetitie Onder... De leeftijdsgrens blijft overigens het geboortejaar van de speler, hierin
veranderd dus niets.
Nieuwe teams
Aan het eind van vorig seizoen leken we in
het komende seizoen te kunnen gaan starten met 11 teams. JO7 t/m JO19 waren allen
bezet. Helaas doordat enkele spelers van
O17 en O15 besloten om hun heil elders
te zoeken konden we geen O17 team meer
op de been brengen. Dit heeft zijn gevolgen
van bovenaf tot onderaan. Het O15 team is
nu genoodzaakt met 5 dispensaties van O17
te gaan spelen, alsmede met een aantal O13
spelers. Geen ideale situatie maar noodzaak
om iedereen aan het spelen te houden.
O23
In samenwerking met de hoofdtrainer is
besloten om met een team bestaande uit
spelers van onder de 23 een aantal oefenwedstrijden in te plannen. Dit om de stap
naar de senioren geleidelijker te laten verlopen en de spelers van JO19 alvast te laten
proeven aan het spelen bij de senioren.

De eerste wedstrijd van dit “Jong Hellas” is
al ingepland op 4 oktober. Zij zullen dan in
Lemiers aantreden tegen hun leeftijdgenoten van Rood-Groen-LVC’01.
Nieuwe samenstelling jeugcommissie
De functie van Technisch Jeugdcoördinator
is per 1 juni komen te vervallen. We hebben geen helaas goede vervanging kunnen
vinden. De taken van de TJC zullen door
de jeugdcommissie worden verdeeld. De
inde-lingen van de jeugdteams komen voor
een nog groter deel bij de betrokken jeugdleiders en -trainers te liggen. ZIj werken per
slot van rekening het meest met de kinderen.
De jeugdcommissie blijft wel verantwoordelijk in de communicatie hierover en zijn
dus ook aanspreekpunt hierin.
Bij de indelingen van komend seizoen is al
op deze wijze gewerkt.
De jeugdcommissie

In memoriam
Op zaterdag 9 juli jl. is overleden
Stef Haenen.
Stef is de vader van Joey Haenen.
Joey is jeugdspeler van VV Hellas.
Langs deze weg wensen wij Joey en zijn
familie heel veel sterkte toe met het
verwerken van dit verlies.
Bestuur en leden van VV Hellas.
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Een bik in de glazen bol ...
Zondag 9 mei 2032. Het fenomeen moederdag bestaat nog steeds. Ik had gedacht
dat het inmiddels afgeschaft zou zijn? Maar
niets is minder waar. Omdat al onze kinderen het ouderlijk huis hebben verlaten,
heb ik onze huisrobot geprogrammeerd om
vanochtend een ontbijtje op bed te brengen. Ik heb het ding zelfs een tekening laten
maken in de hoop een moederdaggevoel uit
1999 te laten herleven. Je moet toch wat op
je oude dag. Maar moederdag of niet, ook
deze zondag staat een gang naar het sportpark van VV Hellas op het programma. Ik laat
me ﬁetsen door de electrische, zelf-rijdende
ﬁets, want met een paar biertjes op mag ik
natuurlijk niet terug in de zelf-rijdende auto,
en kom ruim op tijd aan.
De spelers van VV Hellas en VV Serooskerke
zijn al bezig aan de warming-up. Serooskerke denk ik bij mezelf. Sinds het aantal
voetbalclubs drastisch is gedaald, is de 3e
klasse gevuld met clubs uit Limburg, Brabant en Zeeland. 5 jaar geleden was het
overbruggen van die afstanden nog lastig.
Maar nu het teleporteren eindelijk goed
werkt, is afstand geen problem meer. De uitwedstrijd werd een makkelijke prooi voor
de Paarsen. De afgelopen winter heeft Serooskerke echter enkele spelers gekloond
waardoor ze na de winter een sterke reeks
konden neerzetten. Beide ploegen maken
nog een kleine kans op de nacompetitie. Alleen de winst telt vandaag.
Ik neem plaats op de zwevende tribune
en kijk om me heen. Helaas hebben veel
van onze supporters ervoor gekozen om
de wedstrijd thuis met de virtuele bril te
bekijken. Zelf geef ik toch de voorkeur aan
een gang naar het complex. Ik ben nog van
de oude stempel en wil het spelletje voel-

en en ervaren. Gelukkig zijn mijn trouwe
medesupporters er ook. Ik verheug me al
op 90 minuten knotteren en ouwehoeren
en een gezellige 3e helft. Sinds de laatste
scheidsrechter in het amateurvoetbal is
overleden, maakt de knvb gebruik van hologrammen om het spel in goede banen te
leiden. Grensrechters zijn ook niet meer
nodig omdat het hele veld voorzien is
van een zogenaamd Owl-eye system, een
360-graden draaiende camera die elke uit-,
achter of cornerbal detecteert en die nooit
een buitenspelletje over het hoofd ziet.
Sommige dingen zijn echt wel verbeterd in
de loop der tijd.
De grasmat ligt er weer prima bij vandaag.
Het nieuwe veld dat in 2027 is aangelegd is
van het nieuwste soort genetisch gemanipuleerd gras. Na elke sliding herstelt het gras
vanzelf. En binnen 30 minuten na aﬂoop
van de wedstrijd ziet alles er weer tip-top
uit. Weer of geen weer. Geen onderhoud
meer. Zelfs de lijnen worden automatisch
gekalkt door de lijnentrekker-drone. De
warming-up zit er op en de spelers staan
klaar aan de middenlijn. De scheidsrechter
controleert de gegevens door de geïmplanteerde chip te lezen. Vroeger deden we dat
met van die plastic pasjes. De bal is nog
steeds rond, het doel en het veld hebben
dezelfde afmetingen en de regels zijn ook
niet aangepast.

lijnentrekker drone
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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.
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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!

Afsluiting seizoen
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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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WIST JE DAT …
… Wist je dat is een rubriek met alle nieuwtjes opgevangen aan de zijlijn.
… Ben Leunissen een verwoed verzamelaar is van voetbalspeldjes
… Hij ongeveer 250 amateurspeldjes van Limburgse clubs heeft
… Hij nog heel graag de speldjes van Klimmania en Troja zou willen verkrijgen
… Het eigenlijk te gek is dat hij nou juist deze 2 speldjes niet heeft
… Je hem hiermee blij kunt maken
… Onze nieuwe hoofdtrainer 2 zonen heeft die goed kunnen keepen.
… Roy bij voetbalvereniging Bekkerveld zijn talent gaat tonen.
… Mark een contract getekend heeft bij MSV Duisburg.
… Onze walking-footballers samen trainden met de nieuwe aankoop van Roda .
… Roel Brouwers op deze woensdagochtend een warming-up deed.
… Deze ook de tijd nam om samen met hen op de foto te gaan.
… Dat het een gezellige afsluitdag van het seizoen was op zondag 29 mei jl.
… De mensen van de 500ste wedstrijd een leuke wedstrijd voetbalden.
… Alle jubilarissen eenieder willen bedanken voor de komst naar de receptie
… Dit voor hen een ﬁjne waardering was voor al die jaren die ze trouw zijn aan de
vereniging.
… We uiteraard weer zoals ieder seizoen nog enkele vacatures hebben.
… Belangstellenden zich kunnen melden of de website kunnen checken.
… De jeugd reeds de indeling heeft ontvangen voor het nieuwe seizoen.
… Zoals jullie kunnen zien met nieuwe categorieën.
… We nu afkortingen zien als JO19, JO15, JO13 , JO11 etc.
… Wij ons afvragen wie deze Jo toch is.
… Ons A elftal toch nog kampioen geworden is.
… We dus supertrots zijn op onze jeugdspelers.
… Onze felicitaties ook uitgaan naar Axel en Niek i.v.m. het behalen van hun diploma
juniortrainer.
… We alle nieuwkomers bij VV Hellas welkom heten en veel plezier wensen bij onze club.
… We op zondag 24 juli gestart zijn met de eerste training.
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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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PROGRAMMA 1ste Elftal VV Hellas
seizoen 2016 – 2017
Locatie Klimmen

Locatie Ransdaal

Zondag 4 september 2016
VV Hellas-Sportclub’25

Zondag 29 januari 2017
Sportclub’25-VV Hellas

Zondag 11 september 2016
Schimmert-VV Hellas

Zondag 5 februari 2017
VV Hellas-Schimmert

Zondag 18 september 2016
Leonidas W.-VV Hellas

Zondag 12 februari 2017
VV Hellas-Leonidas W.

Zondag 25 september 2016
VV Hellas-VV SCM

Zondag 19 februari 2017
VV SCM-VV Hellas

Zondag 2 oktober 2016
SVN/BtB Cons.-VV Hellas

Zondag 12 maart 2017
VV Hellas-FC Kerkrade West

Zondag 09 oktober 2016
VV Hellas-SV Simpelveld

Zondag 19 maart 2017
SV Simpelveld-VV Hellas

Zondag 16 oktober 2016
Heksenberg-VV Hellas

Zondag 26 maart 2017
VV Hellas-SVN/BtB Cons.

Zondag 30 oktober 2016
VV Hellas-BMR

Zondag 2 april 2017
BMR-VV Hellas

Zondag 6 november 2013
FC Kerkrade West-VV Hellas

Zondag 9 april 2017
VV Hellas-Heksenberg

Zondag 13 november 2016
VV Hellas-Langeberg

Zondag 23 april 2017
Langeberg-VV Hellas

Zondag 27 november 2016
Voerendaal-VV Hellas

Zondag 30 april 2017
VV Hellas-Voerendaal

Zondag 4 december 2016
RKVVM-VV Hellas

Zondag 7 mei 2017
VV Hellas-RKVVM

Zondag 11 december 2016
VV Hellas-SVME

Zondag 14 mei 2017
SVME-VV Hellas

3e Klasse A
BMR
FC Kerkrade-West
Heksenberg
Sv Langeberg
Leonidas W.
RKVVM
Schimmert
Sportclub’25
SV Simpelveld
SVME
SVN/BtB Consultancy
RKVV Voerendaal
VV Hellas
VV SCM
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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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E-Toernooi 2015
Op 21 mei organiseerde de jeugdafdeling van VV Hellas haar 2e E-laag toernooi. Dit toernooi
is speciaal bedoeld voor de lager geklasseerde E-teams die op toernooien vaak verliezen
en veel tegengoals te verwerken krijgen. Om deze teams ook een leuk toernooi te bieden
zoeken we zoveel mogelijk gelijkwaardige tegenstander.
Dit jaar waren er 8 deelnemers, het werd wederom weer een groot succes.
Ons E3 team behaalde in dit toernooi de ﬁnale maar moesten uiteindelijk toch hun meerdere
erkennen in de jongesn van Leonidas E3.
Hieronder een aantal sfeer foto’s.
Volgend jaar bekijken we mogelijkheid om ook een F-laag toernooi te organiseren.
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Transfer-nieuws
Het behouden van onze grootste talenten is natuurlijk moeilijk. Zo ook onze talenten
bij de jeugd. Daarom is het goed om zo af en toe afscheid te nemen zodat zij zich bij
een sterker team nog verder kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook de
verdienste van onze jeugdtrainers dat deze jongens en meisjes zo ver zijn gekomen.
Dit jaar nemen we afscheid van 3 talenten. Kevin Senden (011) is toegelaten bij de
selectie van MVV O11. Een grote maar logische stap en wij zijn er van overtuigd dat hij
het daar prima gaat doen.
Ook Daan Borghans (O15) en Amina Dkhissi (O13) gaan ons verlaten. Beide gaan naar
Bekkerveld. Daan zal daar in het team van O15-2 gaan spelen in de 1e klasse.
Amina traint al enige tijd bij de meisjes van de KNVB. Van daaruit zal zij bij Bekkerveld
in een meisjesteam uitkomen.
Wij wensen Kevin, Daan en Amina alle succes bij hun nieuwe club!
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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

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.

Alec Paalvast
VV Hellas – WDZ
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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

24 | VV HELLAS CLUBBLAD

SEIZOEN 2015-2016 | 25

26 | VV HELLAS CLUBBLAD

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

Ransdalerstraat 27A
6311 AW Ransdaal

WOORDZOEKER

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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