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van de bestuurstafel ...
Van de bestuurstafel…..
Voor wie de krant leest of de Social media volgt, zal de vraag rijzen
wanneer VV-Hellas nu eindelijk op één accommodatie komt te spelen. De eerste twee jaren zouden we op twee locaties blijven spelen;
dat hebben we met de achterban zo afgesproken en dat hebben
we ook nageleefd. We zijn inmiddels echter in jaar drie en bijna in
jaar vier. We hebben samen met de leden voor de locatie Klimmen
gekozen. Daar waren voor VV-Hellas echter een aantal voorwaarden
aan gekoppeld. Als die niet konden worden ingevuld, zou VV-Hellas
terug gaan naar de achterban op een nieuwe koers te bepalen.
De keuze voor Klimmen werd door VV-Hellas gemaakt omdat daar synergie gehaald kon
worden door samen te werken met de basisschool, Humanitas, de tennisclub, het gemeenschapshuis en tal van andere verenigingen en commerciële bedrijven uit de omgeving. Door
meerdere partijen te betrekken zou de investering die de gemeente moest gaan doen beter
te verantwoorden zijn waardoor de haalbaarheid / kans van slagen groter zou zijn.
Inmiddels zijn we weer een hele tijd verder. De overheid heeft er weliswaar veel geld en
energie ingestoken, maar VV-Hellas staat stil en teert in op het eigen vermogen. Dubbele
lasten, door het hebben en onderhouden van twee sportcomplexen, zijn hier debet aan.
De portefeuillehouder kwam onlangs met het idee om VV-Hellas naar voren te trekken en de
velden alvast aan te leggen. De wethouder had het beloofd aan de gemeenteraad; VV-Hellas
zou in september 2016 over voldoende speelcapaciteit in Klimmen beschikken. VV-Hellas
naar voren trekken... iets wat eerst niet mogelijk bleek (juli 2015) werd opeens wel mogelijk.
De beslissing over het wel of niet doorgaan van de “Open Club” is echter nog niet genomen.
Daar staat februari 2017 voor genoteerd, tenminste als dat haalbaar is wordt inmiddels gezegd.
Het zou ook wel eens juli of september 2017 kunnen worden. Ja hoor, daar gaan we weer (!)
VV-Hellas heeft zich beraden en besloten niet in te stemmen met het vervroegd aanleggen
van de velden in Klimmen. We willen wachten op het besluit aangaande de “Open Club”. Als
die er komt blijven we bij onze keuze. We dreigen echter door de tijd te worden ingehaald.
Hoe langer het nog gaat duren, hoe groter de kans dat enthousiaste partijen afhaken. Als
dientengevolge de “Open Club” op niets uit loopt, willen wij met onze achterban opnieuw
in beraad. Dat hebben we samen zo afgesproken, en daar houden we ons aan. Geen Open
Club, betekent namelijk géén synergie-effect, géén ingang aan de Kerkveldweg, géén nieuwe
clubgebouwen en ga zo maar door. Met andere woorden: “gewoon voetballen; “SCKR met
KlimmaniaTC onder de naam VV-Hellas op het complex in Klimmen”; zo hadden we het niet
bedoeld en ook niet afgesproken. Sterker nog, het kunstgrasveld en het nep-kunstgrasveld
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dat hier een rol in speelde is door de wethouder al getransformeerd naar twee WeTra-velden.
De mensen die dit luxe vinden klinken komen bedrogen uit. Deze WEdstrijd/TRAiningsvelden
zijn gewoon van gras. Dat hebben we al 40 jaar in Klimmen, en zeker op veld 2 is dat al net zo
lang een drama. “Maar het zijn WeTra velden met een toevoeging”…… Ja dat weten we, maar
koude koﬃe met slagroom, blijft koude koﬃe!
De gemeenteraad heeft de noodkreet van VV-Hellas begrepen en unaniem besloten de
aanleg van de velden uit te stellen. Eerst wordt afgewacht hoe het verder gaat met de
“Open Club”. De wethouder heeft de opdracht van de gemeenteraad mee gekregen om met
VV-Hellas in overleg te gaan hoe de ﬁnanciële lasten voor het hebben en onderhouden van
twee locaties in de tussentijd gecompenseerd kunnen worden. Ook dat hebben we vanuit
VV-Hellas gevraagd, want door de jaren heen zijn we vanwege de vertraging flink ingeteerd
op ons eigen vermogen. Iets wat we niet lang meer volhouden, en tevens ook “de reden
waarom we soms op de geldkist moeten zitten” beste leden.
Als de accommodatiecommissie nu eindelijk geschoond wordt omdat het onderhoud van de
velden door de gemeente wordt overgenomen (In Ubachsberg en Voerendaal gebeurt dat al
sinds juni 2016) én als de kosten gecompenseerd worden, is er niets aan de hand, We lopen
dan weliswaar vertraging op, maar het wachten op de Open Club is dat waard. We spelen dan
nog iets langer dan gepland op twee locaties. Dan echter met minder druk op onze vrijwilligers en met minder ﬁnanciële druk. We houden de moed erin en hopen dat de Open Club
verder gestalte krijgt. Dat is voor iedereen het beste. Indien niet, komen we in de vergadering
weer bij jullie terug beste leden; zoals afgesproken. Iets wat in ieder geval niet zou kunnen
worden nagekomen, als we nu groen licht voor de versnelde aanleg hadden gegeven.
Bestuur VV-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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Interview met René Flekken
Wie is Rene Flekken.
Ik ben 54 jaar, geboren in Kerkrade en op 4 jarige
leeftijd verhuisd naar Bocholtz, waar ik nog steeds
woon met mijn familie. Ik ben in 1987 getrouwd
met Annie Schins uit Vijlen en hebben twee zonen:
Mark (23) en Roy (20). Gemeenschappelijke hobby
is voetbal! Tot voor enkele jaren voetbalde ik nog regelmatig op de veteranen. Mijn vrouw heeft ook 13 jaar bij
de Dames van WDZ gevoetbald. Onze
beide zonen zijn daardoor ook in het
voetbal terecht gekomenen en doen
het daar voortreffelijk. Sinds 1988
ben ik werkzaam bij de Gemeente
Simpelveld als medewer-ker van de
buitendienst.
Hoe zag je voetbalcarrière er tot nu toe uit?
Vanaf mijn 6e jaar ben ik lid van WDZ, waar ik alle
elftallen doorlopen heb en op 18-jarige leeftijd
naar het eerste elftal door-geschoven ben. Op
het 1ste heb ik 13 jaar gespeeld en daarna nog
diverse jaren op de lagere elftallen en veteranen.
In 1979 ben ik als jeugdtrainer van hoofdzakelijk
A- en B-jeugd begonnen. Dit heb ik tot november
2006 gedaan.
Naast jeugdtrainer heb ik nog andere functies
bekleed: 12 jaar damestrainer, 8 jaar bestuurslid,
7 jaar bestuurslid jeugd, 2 jaar consul . En verder
ook nog deel uitgemaakt van diverse commissies.
Waarom heb je voor Hellas gekozen?
Zoals men weet was ik twee jaar trainer bij
SCKR. Daar ben ik in mijn eerste jaar uit de 4e
klasse gedegradeerd. We wisten dat we een
zeer zwaar jaar zouden krijgen. Veel spelers
waren gestopt of gingen op een lager niveau
voetballen. We verloren veel kwaliteit, maar
door jeugdige spelers een kans te geven hebben we geprobeerd weer iets op te bouwen.
Het tweede seizoen hebben we in de laatste competitiewed-strijd de nacompetitie verspeeld. Dat
was erg jammer!! Het bestuur had toen inmiddels
al voor een nieuwe trainer gekozen die in de fusie
mee zou gaan. Mijn beslissing richting Hellas was
geen moeilijke. Twee elftallen met veel kwaliteit,

daar kun je als trainer geen nee tegen zeggen!
Hoe bevalt het tot nu toe?
Het bevalt goed! Prima trainers-team om me heen
en een prima werksfeer. Het niveau van het voetbal is goed. Bij Hellas 1, dat nu vaak nog te wisselvallig speelt moeten nog duidelijk
stappen worden gemaakt. Hellas 2
heeft een hele goede start gehad. En
qua club zal er snel aan de toekomst
gesleuteld moeten worden. Het wordt
tijd dat men zo snel mogelijk op een
deﬁnitief complex terecht komt.

Wanneer is het seizoen voor jou
geslaagd?
Mijn doel zal voor beide elftallen zijn, dat ze zo
snel mogelijk boven de 8e plaats of hoger zullen
komen te staan. Om zo aan het einde van het seizoen niet meer in de problemen te komen.
Wat is je leukste, gekste, vreemste dat je ooit
op of naast een voetbalveld hebt meegemaakt ?
In ons voetbalgek gezin vindt ik het prachtig dat
onze twee zonen zich door gevochten hebben
naar, elk voor zich, een niveau dat “ongekend” is.
Echt iets om als ouders trots op te zijn en ook om
elk weekend weer van te genieten.
Welke speler of trainer bewonder je en waarom?
In Nederland hebben we veel topspelers gehad. Ik
bewonder de spelers die niet dagelijks of wekelijks
om privé redenen ergens in de spotlights staan,
maar met beide voeten op de grond staan en rekening houden met waar ze vandaan komen. Dit
geldt ook voor trainers. Trainers zoals van Gaal en
Morinho die niet zonder de media kunnen “leven”.
Daar heb ik weinig mee. Dan verkies ik liever
bijvoorbeeld Pep Guardiola.
Welke tekst moet volgens jou op een tegeltje?
Alles is vervangbaar maar één ding zal nooit
vervangbaar zijn: je eigen vlees en bloed, je kinderen!
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Gelukkig hebben we de foto’s nog!
Door de pensionering van de Helpdesk moest de redactie op zoek naar een nieuwe
rubriek voor ons clubblad. We vervangen Ria’s Helpdesk daarom vanaf dit seizoen
door de rubriek: Gelukkig hebben we de foto’s nog! Foto’s die lief en leed op en
langs de Hellas velden en ver daar buiten weergeven. Veel plezier bij deze nieuwe
rubriek.
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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!

Jeugdkamp 2016
Dag 1 Donderdag
10u30 -11u10
Nadat het laatste Appel geklonken had op het
sportcomplex te Klimmen, vertrok de hele meute
met de ‘lijn’bus naar De Kalei. Zoals u van Veolia gewend bent, vertrok deze uiteraard niet op
tijd. Hetgeen Gilbert een hevige zweetaanval
bezorgde. Daar het hele
weekend goed weer gemeld was, zag Gilbert de
bui al hangen!
Alvorens dit gebeuren
merkte enkele leiders op
dat de heer F. Sogelée te
H. zeer actief het werk bij
de kinderen uit handen
nam. Belangrijk detail:
deze kinderen waren in
het bijzijn van een leuke
moeder.
12u10 – 14u00
Aangekomen op De Kalei
werden
de
groepen
ingedeeld, alle slaapvertrekken
ingeruimd/
klaargemaakt en begonnen de kids met
het
verkennen
van
het
terrein.
Enkele
oudere kids hadden een schop onder de
kont nodig om de slaapvertrekken te verlaten. Het motto van deze oudere jeugd bleek
liever lui dan moe te zijn. Echter, bij het
luiden van de lunchbel bleken de ouderen wel als
eerste aan de tafels te zitten.
14u45 – 18u30
Let the highland-games begin!
Nadat de leiding enkele spellen had uitgezet op
het naastgelegen trapveldje, traden de groepen
gehuld in een Kilt, bepakt met doedelzak en met
luidgeschreeuw de tegenstanders tegemoet.
Er zal en er moest gewonnen worden… hebben

niet veel groepen gedacht want met elkaar plezier
maken bleek vandaag het belangrijkst te zijn.
Daarnaast wil de kampleiding graag vermelden
dat onder deze weersomstandigheden, wederom
onder het motto liever lui dan moe (en bezweet),
het bekijken van de spellen goed is bevallen.
Helaas wist het team van Tiffany de eindstrijd niet
te halen want voordat ze bij de ﬁnishlijn waren
maakten ze wederom
rechtsomkeert. Duidt dit
op competitie vervalsing?
Na de spelen volgt het
belangrijkste onderdeel
van het programma van
vandaag. Voordat de
dinerbel geklonken had,
hadden de A-spelers
hun plaats aan tafel
wederom
bemachtigd.
Waar de kleintjes hoopten op spruitjes, aardappelen en konijn in het
zuur kreeg men: Frites
mit sajs en majonais
voorgeschoteld. Er werd
lekker gesmikkeld… althans door de A en C
jeugd. De kids vonden
het nodig om van frieten
de toren van Pizza na te
bootsen. Hadden ze dan toch liever Pizza gehad?
Wij als redactie zullen dit tijdens de “after-kampborrel” bespreken met de jeugdkampcommisie
onder het genot van een schuimkraag en een
pizza. Ook willen wij even vermelden dat Groep
2 uitmuntende corvee leverde, aldus een van
de partijdige redacteuren. Daarnaast willen wij
graag R. Faessen te K. uitlichten om hem te bedanken voor zijn uitmuntende kwaliteiten tijdens
het afwassen. ‘Ik werk in een frituur!’, aldus de
leidinggevende R. Faessen te K.
Eveneens willen wij als redacteuren u de quote
van de avond niet onthouden. Toen dhr. F. Sogelee
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aanlegde voor zijn 2de frikandel merkte de buurman op dat dhr Sogelee zonder saus was komen
te zitten. Het briljante antwoord van deze 10
jarige jonge klonk als volgt: ‘Frans, sop hem hie
mer in’. Wanneer enkele crewleden het lachen
niet kon bedwingen bedacht deze jongen zich
opnieuw, keek links van hem en zei: ‘hallo, hij is
pas 6!!’ M.a.w. werd deze lach niet getolereerd en
moesten de crewleden even op hun tellen letten.
21u15 – einde vandaag
Traditiegetrouw staat voor de eerste avond het
smokkelspel op het programma. Het spel waar
menig jeugd en tevens leider naar uitkijkt. Toen
de schemer begon in te dalen verzamelden de
jeugd zich voor op het plein om zo tezamen het
bos te betreden. Een van de leiding merkte op dat
het wellicht verstandig was om het bos eerst te
controleren voordat de kleintjes het bos zouden
betreden. Waarna Douwe heel scherp reageerde:
‘Ich en Tiffany zullen het bos waal mit zien twee
even goan controleren. Es ger nieks huurt dan is
der get fout gegange’.
Al voordat het bedritueel van start was gegaan
konden de leiders al geen enkele F of E speler
meer ontdekken hetgeen 2 opties oplevert: of
alle F’jes en E’tjes liggen al in bed of… een enkele
speler is achter gebleven in het bos. De kampleiding was van mening dat woud achter was gebleven maar er bleek helemaal geen Wout te zijn
mee gegaan.

Slaapwrijvend uit zijn of haar ogen, slenteren de
kinderen om stipt 08u00 de eetzaal binnen. Een
enkeling wil het bed niet verlaten en blijft als een
echte kapitein als laatste man aan boord. Waarna de kampleiding een laatste reddingsboei te
voorschijn wist te toveren heeft ook de kapitein
zijn schip weten te verlaten. De eetkamer binnengestormd moest hij al vol in zijn ankers om het
laatste overgebleven plekje te zoeken en te bemachtigen. Als de kampleiding niet zo rechtdoorzee was geweest had de kapitein met zijn
echt zeemanshart zijn sloep nooit of te nimmer
verlaten.
09u00 – 12u30
Waarna het ochtendappel klonk en de groepen
zich wederom hadden opgesplitst, mocht groep 1
als eerste aantreden bij het boogschieten. Waar
sommige bij het ontbijt spek en ei hadden kunnen gebruiken kreeg men alleen een hardgekookt
eitje aangereikt. Rest mij als ochtendredacteur
wel te vermelden dat deze eieren goed gesmaakt
hadden en dat ik in deze situatie altijd eieren voor
mijn geld zou kiezen.
De resterende groepen melden zich bij de geplande Highland-games. Waar de ene groep uitblonk in het boomstam werpen bleek een andere
groep een sublieme scoren te behalen bij het
hoeﬁjzer werpen. Volgens sommige kijkers duidde dit op puur geluk!

Welterusten! Iedereen naar bed. Morgen
vroeg uit te veren om
alvorens het boogschieten je boterhammetje te smeren.
Zonder goede voeding
kan de boog niet altijd
gespannen zijn!
Dag 2
07u30 – 08u45
Goedemorgen iedereen!
De ochtend redacteur
richt wederom zijn woord
tot u.
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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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Volgens de echte voetbalkenners is geluk toeval,
en toeval is logisch. Maar niet alleen de spelers
bleken uitmuntende kwaliteiten te hebben. Ook
een handige kampleider bleek alle kwaliteiten
te bezitten die een groot timmerman betaamt.
Let op! Deze informatie zal de beginnend klusser
Heugen! Heeft u hulp nodig bij timmerwerkzaamheden? Neem dan gerust contact op met het
secretariaat van VV Hellas en vraag naar de naam
Sepp! Deze desbetreffende leider had enkele
houten constructies gemaakt die ervoor gezorgd
hebben dat deze Highland-games vanochtend
perfect verliepen.
Ook het boogschieten bleek perfect te zijn verlopen. Daar waar de ‘grote’ jongens het bord
niet wisten te raken, verrichte de ‘kleintjes’ grote
wonderen. Het grootste wonder bleek de naam
Horsmans te dragen. Daar waar Maud Horsmans
urenlang op de overwinningstroon had gezeten
was het Niek Horsmans die zijn zusje er aan herinnerde dat ze altijd het kleine zusje zal blijven.
Met maar liefst 10 punten meer stak hij met kop
en schouders boven de rest uit.
13u00 – 13u45
Lunchtijd! Een van de favoriete activiteiten van
de kampleiders. Waar gewerkt en gezwoegd wordt
dient men ook goed te eten. Waar menigeen zichzelf al een vaste plek heeft toegerekend, moeten
andere invulling geven aan de overige plekken.
Dit totaal aantal bij elkaar opgeteld, komt de som
uit op een kinderenaantal van 43 kids. Door alle
genuttigde maaltijden, gedeeld onder alle aanwezigen, van de totale inkoop aftrekken blijkt, dat
er aan het einde van het kamp weinig tot niets
meer over zal zijn. Dit betreft uiteraard geen hogere wiskunde. Begrijpt u? ‘Ben ik nu zo slim, of
ben jij zo dom?’
14u00 – 18u00
De middagspellen bestaande uit o.a. kratlopen,
biertonrollen en zakwerpen werd uitgevochten
tussen 3x2 teams. Daar koppels elkaar te lijf
gingen met overwinningsgebaren, straattaal en
oerkreten eindigde de middag in een tweestrijd.
Er waren twee kampen ontstaan terwijl de kampleiding maar één kamplocatie had afgehuurd.
Deze ontwikkelingen, hetgeen meer kosten met

zich meebrengt, bezorgde Peter, Gilbert en Sepp
hevige kopzorgen. Deze zaten met hun handen in
het haar. Na her en der een knuffel uit te delen
bleek de hoogopgelopen spanning tussen de
twee kampen te zijn veranderd in vonken. Ging
het kampvuur dan toch door?
Het hoogtepunt van deze spellenmiddag was meteen het dieptepunt. Na de verbroedering tussen
alle leden stond er nog het spijkerbroekhangen
op het programma. Hetgeen voor veel kijks en
support zorgde. Menig felgekleurde onderbroek
werd vastgelegd op de gevoelige plaat omdat veel
leden het blijkbaar slim vonden om op de kop te
gaan hangen. Daar werd dus ook het dieptepunt
bereikt omdat de grond nu wel heel erg dicht in
de buurt kwam. Verder valt er nog te vermelden
dat de foto’s van de gekleurde onderbroeken alleen in het archief worden opgenomen en niet
zullen worden gepubliceerd.
20u15 – 22u30
Levend Stratego; een veredeld tikkertje. Nadat alle
spelregels uitgelegd waren, eenieder zijn kaartje
had gekregen en het fluitsignaal geklonken had,
rende iedereen ‘strategisch’ naar het kamp van
de tegenstander om te vlag te veroveren. Precies
zoals het Nederlands elftal anno nu; een goede
verdediging was er niet. Nadat de oudere spelers tot inzicht waren gekomen, dat het wellicht
eens van pas kon komen om in groepen samen
te werken, werden de kleintjes ter hand genomen
om zodoende het hol van de leeuw binnen te
dringen. Ook nu leek het wel of het Nederlands
elftal wederom zijn invloed had achter gelaten. In
groepen werd er jacht gemaakt op de prooi, precies zoals het Nederlandse elftal in 1974 deed.
Invoering van de buitenspelval bleek een geweldig aanvallend middel te zijn. In linies opschuiven om zodoende iedere aanval onschadelijk te
maken. Uiteindelijk resulteerde uren spelplezier
in uitgeputte kids, die maar al te graag zijn of haar
bedje opzochten. De nachtwacht sprak dan ook
van een geslaagde avond!
Wederom welterusten en slaap zacht! Al zal dat
op deze kussens een lastige klus worden. Wij
als redacteuren hebben er ieder geval een hard
hoofd in! Tot morgen!
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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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Zaterdag, dag 3:
Goedemorgen iedereen! Aan allen die opgestaan
zijn proﬁciat, aan allen die
niet opgestaan zijn, ook
proﬁciat!
09u00 – 13u00
Daar waar de jeugd pas
om half 9 wakker is, staat
de kampleiding al een uur
te genieten van de rust en
een kop koﬃe. Een wekker
hoeft er niet gezet te worden, aangezien de kleinste er wel voor zorgen dat
de rest ook wakker wordt.
Waar sommige nog eerst
een duik in de douche
nemen om wakker te worden, lijkt het wel of sommige kids zich al weken
niet gewassen hebben. De geur van zweetsokken, zoetwaren en vele scheetjes zorgen voor
een heerlijk aroma op alle slaapvertrekken. Waar
men normaliter een raam openzet om te luchten,
gebruiken de kids het raam enkel om door te
kijken.
Gearriveerd in de eetkamer, het ontbijt achter de
kiezen of melktanden, kunnen de kids beginnen
aan een heerlijke voetbaldag. Er zijn diverse voetbalspellen opgezet; boardingvoetbal, penaltyschieten, honkvoetbal en natuurlijk het klassieke
5-tegen-5. Volgens N. Faessen te K. is een voorbereiding helemaal niet van belang, daar de zon
ons al voldoende heeft opgewarmd. Wat wil je
anders ook, met zo’n heet lichaam!
13u30 – 14u00
U raadt het al! Alvorens de lunchbel geklonken
had, hadden de A-spelers hun plekje aan de tafel
al bemachtigd. De geur van spek en ei had menigeen al naar binnen geleidt, waardoor de doorstroming naar de eetkamer voor het eerst spoedig
verliep. Althans… wanneer de kleinste aanwezige
op het kamp, driftig naar binnen begint te rennen roept een oplettende leider hem toe: ‘Pas op,
dadelijk hasse ein tant durch d’r lup, of d’r nonk!’

14u00 – 17.00
De vermoeidheid lijkt bij vele toe te slaan. Waar
de een zich de dag ervoor te hard gegeven heeft,

heeft de ander vooral een gebrek aan slaap. Met
name de D-spelers lijken niet vooruit te branden
en dat terwijl het toch allemaal jongens zijn die
een hele vlaai in hun eentje opeten. Over een
vlaai gesproken! Het bestuur van VV Hellas heeft
onze kamplocatie verheugd met een bezoek. De
namen van de desbetreffende personen kunnen
wij ons, als redacteuren, niet meer herinneren
maar wij kunnen u wel vertellen dat de vlaai uitstekend gesmaakt heeft.
Minder zonnig nieuws is dat het boarding voetbalspel zojuist is opgeruimd door de kampleiding
en A-spelers. Vanwege een slechte weersverwachting voor morgenvroeg zijn wij genoodzaakt
geweest deze beslissing te nemen. Wij willen de
A-spelers danken voor de inzet die zij geleverd
hebben tijdens het opbouwen en afbreken van de
boarding! Wel dient er gemeld te worden dat het
afbreken een stuk sneller verliep. Dit kwam omdat deze klerenkasten tijdens het boardingvoetbalspel, al menig zijplaatje losgebeukt hadden.
Ander negatief nieuws is dat wij tijdens het Honkvoetbal een honk zijn kwijtgeraakt. In plaats van
vier zijdes hoefde men nog maar drie zijdes te
belopen. Maar hoe kwam dat toch? De geruchten
SEIZOEN 2016-2017 | 15
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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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vertellen ons dat een niet bij naam genoemde
leider zijn ploeg aan het opsteuken was om het
honk te stelen. Daarom vragen wij u om als ouders
even de tassen van de kinderen te controleren op
gestolen waar. Mocht er een honk gesignaleerd
worden, dan kunt u deze anoniem retourneren bij
het secretariaat van VV Hellas. Alvast dank voor u
medewerking.

Tijdens deze tocht werd er hout gesprokkeld voor
het kampvuur. Waar sommige onder ons door de
bomen het bos niet meer zagen, waren er ook kids
die deze taak tot een kunst verheven hadden. Daar
wij de kids gevraagd hadden om alleen takken van
de grond te rapen en geen takken af te breken,
waren er tocht kinderen die ‘buim oetreten’. Vooral
op plekken waar geen bomen stonden.

18u30 – 19u45
Voor vanavond staat de spokentocht op
het programma hetgeen betekent dat
enkele ﬁguranten de kampleiding zal komen versterken. Om de ‘spoken’ te bedanken mochten deze alvorens het begin van de spokentocht mee genieten
van de overheerlijke BBQ. Wederom
een maaltijd om je vingers bij af te likken. Het is de kamp-leiding opgevallen
dat de verwennerij qua maaltijden dit
jaar wel heel bovenmaats was. Valt dit in
de toekomst überhaupt nog te overtreffen? Ook vragen wij ons als kampleiding
af waarom sommige ﬁguranten al verkleed
aan de eettafel zaten.
Begonnen aan de maaltijd vertelt een
van onze leden vol trots dat zijn papa
ook jeugd-leider is. Hij vertelt ons ook
dat zijn papa zijn broertje liever niet wil
trainen waardoor de kampleiding het
mannetje ietwat verward aankijkt. Om
uitlegvragend vertelt het mannetje dat
zijn broertje Dani trucjes kent die papa
nog helemaal niet onder de knie heeft!
Nu vinden wij het zeer logisch dat papa
zich hier nog niet aan waagt. Uitgekiend
hoor! Bij het opscheppen van de tweede
maaltijd vraagt een van de mensen achter
het buffet of dhr. Rademakers te K. de saus
erop of ernaast wil hebben. Zijn antwoord
luidde dat hij de saus toch liever op het
bord had gehad. Je kunt hier zeker van de
grond eten, zó schoon is het, maar het zit zo
ongemakkelijk.
20u30 – einde
Na het appel liepen alle kids door het bos
richting het achtergelegen trapveldje.
SEIZOEN 2016-2017 | 17
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GSM 06-22239833
Tel. 043-4599242
Fax 043-4599243

Ransdalerstraat 27A
6311 AW Ransdaal

Tijdens het kampvuur verlieten de kids per leeftijdscategorie de safety zone om op spoken te gaan jagen. De eerste en tevens jongste groep bleek veel
eerder terug te zijn dan de kampleiding had verwacht. De handen van de leiders die meeliepen bij
deze groep konden na deze tocht wel een massagebeurt gebruiken na al die knijpgrage handjes. Het
snelheidsrecord werd echter gebroken door de Aspelers. Hand in hand liepen zij de spoken tegemoet om vervolgens alleen aan zichzelf te denken
en te ‘rennen voor hun leven’. Het enige spoor dat
zij achterlieten waren remsporen. Terugkomend
bij het kampvuur spraken de spoken, in geesten-

taal, over een geslaagde avond! Hetgeen erg geestig bleek te zijn. Nu rest ons alleen nog om jullie
allen voor de laatste keer welterusten te wensen,
al weten we dat er nog steeds volhouders zullen
zijn die hier niet aan willen toegeven. Slaap lekker!
Zondag, dag 4:
Een gooooooeeeeedemorgen iedereen! Voor
vandaag staat de laatste activiteit gepland; het
klootschieten. Met een voetbal volgen de groepen
een uitgezet parcours. De bedoeling is om met een
zo min

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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mogelijk aantal schoten dit parcours af te leggen.
Maar allereerst... Een van de lievelingsactiviteiten
van de A-spelers en de kampleiding. Juist, eten!
Na het ontbijt worden alle slaapvertrekken opgeruimd en de spullen ingepakt. Menig varkenstalletje wordt omgetoverd tot een ruimte die nog
nooit lijkt te zijn gebruikt. Tot ieders verbazing blijkt toch dat deze mannen alle rommel achter hun
kont kunnen opruimen. Wie had dat gedacht; Van
een kamer vol met zooi, naar een kamer helemaal
mooi.

er op zijn/haar manier van genoten heeft. Wij als
kampleiding hebben dat immers ook gedaan!
Wij willen dan ook alle leden en vrijwilligers bedanken die dit kamp wederom tot een succes gemaakt hebben. En zoals de meeste van jullie weten;
Aan alle goeds komt een einde en dus ook aan dit
verslag.

Tot volgend jaar!!!
Uw kampredacteuren,

Als redacteuren van de kampkrant hopen wij dat
een ieder zich geamuseerd heeft en dat eenieder

Dhr. A.mateur en dhr. Billy O’nair

Deze zuil is aangeboden door Recl

ééé
éé
é
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PUZZEL

Horizontaal
5. Hierop kun je bijna altijd spelen
7. Voetballer die moet afvallen
9. Bijnaam oud Feijenoorder en international
10. Trainer van Roda JC
12. Speelt in stadion De Koel
13. Strafschop
14. Sportmerk
17. Sportcomplex in Klimmen
18. Hieraan herken je een aanvoerder
20. Voetballer in de luiers
21. (Voetbal)Afdeling
24. Stadion FC Utrecht
25. Shirtsponsor 2e elftal
26. Het Nederlands elftal
27. Hier vond het EK van 2016 plaats
29. Onze bond
31. Argentijnse voetballer
32. Grensrechter 4e elftal
33. Wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona
34. Zo heet de Duitse hoogste divisie
35. Positie van Rob Dormans

Verticaal
1. Voetbalterm
2. De vrouw van Louis van Gaal
3. De Ronaldo van Hellas
4. Sponsor eerste divisie
6. Achternaam van onze trainer
8. Voetbal op het hoogste niveau
10. Start van een wedstrijd
11. Doelpunt van Fortuna
15. Scheidsrechter
16. Prins Carnaval van VV Hellas 2016
19. Bekende voetbalnaam in Ransdaal
22. Verdediging
23. Clubkleur VV Hellas
28. Jaarlijks uitstapje van onze junioren
30. Corner
31. De Generaal
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Adviseur
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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.
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VV Hellas – Simpelveld
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Raff Jennekens
VV Hellas – Sportclub
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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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Siem Vaessen
VV Hellas – SCM
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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
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