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Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
Voor jullie ligt de eerste uitgave van het clubblad van de vv Hellas voor het seizoen
2017/2018. Veel nieuws en natuurlijk alles over onze vereniging vind je in deze uitgave.
We geven de voorzitter het woord, de trainer stelt zich voor en programma en standen zijn
er allemaal in opgenomen. We zullen verder in dit seizoen nog 5 uitgaven verstrekken. De
volgende uitgave is eind september.
Hebben jullie nieuwtjes, vragen of opmerkingen, laat ze ons toekomen. We zijn te bereiken
via ons e-mailadres clubblad@vv-hellas.nl.

Veel leesplezier
De redactie
Laurens Faessen – Ben Leunissen - Jeroen van Kruchten - Theo van Oppen
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Van de bestuurstafel ...
Geachte “we”,
“We” zijn weer gestart. Wie is “we”? “We” dat zijn wij allemaal. Ondanks dat de wereld individualiseert kunnen we het nooit alleen.
Zo is het in de familie, op het werk en ook in het verenigingsleven.
Op de verjaardag van oma zitten alle kleinkinderen en (bijna) alle
volwassenen individueel op hun telefoon te tikken. Aan de andere
kant van “de lijn” zit de hele wereld. Gelukkig maar, want die zouden
er bij oma niet in kunnen met z’n allen. Op het werk gaat het vaak in
teams; sommigen zijn ook alleen onderweg maar altijd met ondersteuning van collegae uit de binnen- en/of buitendienst.
Ook bij V.V. Hellas kan niemand het alleen. De trainer hoeft er niet te zijn als de sportievelingen niet komen. Dan hoeft er ook geen bestuur te zijn, geen enkele commissie, geen poetsploeg, geen mensen voor het onderhoud van de accommodatie, geen kantine- en keukenpersoneel. De dames die de kleding verzorgen zouden iets voor zichzelf kunnen gaan doen en
ook zonder sponsoren en supporters zou het niet kunnen.
Als voorzitter van deze mooie club voel ik me nooit alleen. Gelukkig ook maar. Wij bellen en
appen wat af met zijn allen. We vergaderen samen. Ik geniet van alle inspanningen die iedereen dagelijks bij V.V. Hellas doet. Ja “dagelijks” u leest het goed. De molen staat nooit stil. Die
draait continu, mede dankzij jullie. In het zomerreces lijkt het altijd even stil te vallen. Ja zo
lijkt het, maar zo is het niet. Bestuurders en commissies gaan gewoon door.
Ook de overheid zit niet stil. Ook al is het besluit om de Open Club verder vorm te geven
in juli reeds genomen, het echte werk is daarna pas begonnen. Voorbereidingen, plannen
maken en zaken op elkaar af stemmen. Synergie creëren voor V. V. Hellas, de tennisclub, de
school, Humanitas, het gemeenschapshuis, de muziekverenigingen, de overige participanten
en al hun leden en/of gebruikers. Er wordt door partijen hard gewerkt aan een “programma
van eisen” en aan het opzetten van een beheerstructuur voor het nieuwe complex. Tot de
winterstop draait alles nog op de locatie Hellas Klimmen. Daarna verhuizen we met alles naar
Ransdaal en gaat “de Schrub” op de schop. In het seizoen 2018/2019 starten we op onze
nieuwe velden. De bouw van de nieuwe kleedlokalen , de school en de kantine lopen daar
achteraan en verwachten we in 2020 met zijn allen samen te kunnen gaan gebruiken. Er is
nog genoeg “werk aan de winkel”.
Gelukkig doen we het samen. Bedankt daarvoor.
U en ik; “We” gaan er voor! #WijZijnHellas

Sportieve groet,
Eric Horsmans
Voorzitter VV Hellas
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Onze nieuwe trainer stelt zich voor...
Michel Haan
geboren 2-4-1967
Carrière als speler:
begonnen in de e jeugd bij SVN Nieuwenhagen,
jeugd doorlopen om uiteindelijk op 15-jarige
leeftijd als speler te debuteren in het eerste (1e
klasse). Roda JC klopte jaarlijks aan de deur maar
ik had daar geen zin in. Op 16 jarige leeftijd toch
een full prof contract bij Roda JC. Trainde met
eerste elftal en speelde het eerste jaar voornamelijk in het tweede. Na twee jaar Roda JC werd
ik uitgeleend aan Hasselt (tweede nationaal), vervolgens weer terug naar Roda en weer op huurbasis een half jaar Heracles (1e divisie).
Vervolgens weer terug naar Roda en niet veel later
op huurbasis een half seizoen naar VVV Venlo.
Daarna wederom terug naar Roda JC en inmiddels
als semi-prof naast de opleiding CIOS.
Hoogtepunt en tevens dieptepunt: Europacup
1/4 ﬁnale tegen CSKA Soﬁa. Uitwedstrijd verloren
met 1-2 (ik mocht 10 min. invallen) en de thuiswedstrijd gewonnen met 2-1 (eerste doelpunt
maak ik) met als gevolg strafschoppen. Ik mocht
de derde strafschop nemen en scoorde. Toch verloren we de strafschoppen serie. CSKA Soﬁa ging
door naar de halve ﬁnale en Barcelona was hun
tegenstander.
Na mijn Roda periode, op mijn 28e vertrok ik naar
Germania Teveren, een dorpje vergelijkbaar met
Ransdaal. We promoveerden van de Oberliga naar
de Regional liga (3e Bundesliga). In Duitsland nog
gespeeld voor Wegberg Beek en Immendorf. Inmiddels terug naar Nederland en gespeeld voor
Corriovallum en Groene Ster. Op 40 jarige leeftijd
toch nog de uitdaging in België: Apollo Gellik.
Daarna terug om af te bouwen bij Kakertse Boys
(Speler/Trainer) om in 2014/2015 mijn voetbal
carrière af te sluiten bij Vilt.

Carrière als trainer:
begonnen bij Kakertse Boys als Speler Trainer
(twee jaar, 6e klasse en 5e klasse), daarna Walram
(4e klasse), daarna GSV (twee jaar, 1e klasse en 2e
klasse), daarna een jaartje als speler bij Vilt om
vervolgens mijn trainerscarrière weer op te pakken bij BSV Limburgia (twee jaar 2e klasse). Nu
dus Hellas. Als trainer hoogte- en dieptepunten
meegemaakt, kampioenschappen, periodetitel
maar ook een degradatie via na-competitie.
De keuze voor Hellas heeft te maken met een
aantal factoren; op de eerste plaats is het een
mooie club met een voetballend (vrienden)team
met goede individuele spelers maar ook met
harde werkers. Te goed voor de vierde klasse maar
toch zie ik de laatste jaren dat het heel moeilijk
is om je makkelijk te handhaven. Dus hier ligt de
uitdaging.
De derde klasse is geen makkelijke klasse gezien
het grote aantal clubs die kunnen promoveren
maar ook kunnen degraderen. Doelstelling is
rechtstreeks handhaven in de derde klasse. Alles
meer is mooi meegenomen. Vreemd genoeg is
Hoensbroek (gepromoveerd uit de derde klasse)
verdiend kampioen geworden in de tweede klasse
terwijl de andere promoverende clubs (UOW /
Heer / Sporting Heerlen) weer gedegradeerd zijn.
Naast het trainen ben ik werkzaam als docent op
het Dacapo college in Sittard (VMBO theoretische
leerweg, kader en basis). De vakken die ik geef
zijn Lichamelijke Opvoeding, Techniek en Talentontwikkeling. Het onderdeel bij talentontwikkeling
is het geven van DJ lessen. Naast het geven van
DJ lessen op het Dacapo College geef ik in Ransdaal ook DJ lessen op de DJ School als zelfstandig
ondernemer. In de vrije tijd sta ik graag op het
snowboard in het Zwitserse Jungfraujoch gebied
en de Dolomieten in Italië. Alle tijd die er over
blijft besteed ik aan het onderhouden van mijn
boerderij in Klimmen / Ransdaal.
M . Haan
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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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Club van 50 schenkt nieuw materiaal
Onder de vlag van de voetbalvereniging VV Hellas hebben we ook een Club van 50.
Wat is het doel van deze club en wie zijn er lid?
Het doel van de club van 50 is om de vereniging ﬁnancieel te ondersteunen. Iedereen die
€ 50,- per jaar doneert aan deze club maakt er deel van uit. Iedereen wil ook zeggen iedereen.
U hoeft geen lid te zijn van de voetbalvereniging of inwonend in Ransdaal of Klimmen. Wilt
u de club steunen, dan is dit een prachtige en laagdrempelige manier om uw steentje bij te
dragen.
Er zijn momenteel 32 leden van deze club. Wilt u ook lid worden en op die manier onze club
steunen? Gegadigden kunnen zich melden bij:
Ben Leunissen, Dorpsplein , 6311 AN Ransdaal, Tel 043-4591651.
Ook dit jaar heeft de Club van 50 zijn steentje bijgedragen door aanschaf van diverse materialen voor de jeugd en de senioren. Op de foto ziet u beide voorzitters die de materialen
aangereikt krijgen door Ben Leunissen.
Tot slot doet de club ook aan het “Lief en Leed potje” een bijdrage. Zoals jullie zien gaat alle
geld dat gedoneerd wordt naar de voetbalclub VV Hellas.
Dus interesse meld u aan! Alvast bedankt voor uw bijdrage!
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Accomodaties van SCKR door de jaren heen

Het eerste, ofﬁciële speelveld was gelegen aan d’r Beukel.
Dat is als je Ransdaal uitrijd richting Voerendaal, na het laatste huis rechts
het veldweggetje ingaat. Ongeveer 150 meter vanaf de Ransdalerstraat aan
de linkerkant. Hier werd ook voor de oorlog reeds gespeeld.
Later verhuisde men naar een terrein
achter het clublokaal Ramaekers t.o.
het station. Dit was zelfs voor die tijd
totaal ongeschikt. Het hoogteverschil
was enorm.
Eind vijftiger jaren vertrok men naar
een terrein aan de Peerboomkensweg, richting Kardenbeek.
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In 1963 werd met groot
feestvertoon, het terrein
achter de Marehoeve geopend.
Dit is vanuit Ransdaal gezien,
meteen achter de spoorbomen
links het weggetje inslaan
naar de fam. Soogelee. Een
hele verbetering, al was hier
ook nog veel helling.
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Op 18 oktober 1981 werd het huidige terrein (Hellas locatie Ransdaal)
alsook het trainingsveld, moderne kleedruimte en de kantine ofﬁcieel
geopend door Burgemeester Strous van Voerendaal.
Een hoop werk
werd door de
leden zelf verricht. Door het
geld wat hierdoor
werd gespaard
kon men de
kantine van
realiseren.
In 2006 werden er
nog 2 lokalen en
een opslagruimte
door de leden
bijgebouwd.
Uiteraard was
SCKR zeer trots
op deze locatie.
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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!

Eindstanden seizoen 2016-2017
VV Hellas 1 3e Klasse A

VV Hellas 4 Reserve 6e Klasse 04

1

Sportclub ’25 1

26-20

1

GSV’28 3

20-52

2

SVN B+B Consultancy 1

26-55

2

Wijnandia 3

20-47

3

Heksenberg 1

26-44

3

SV Geuldal 4

20-38

4

v v SCM 1

26-43

4

RKSV Minor 4

20-32

5

SV Simpelveld 1

26-38

5

Sibbe 2

20-31

6

FC Kerkrade-West 1

26-36

6

RKUVC 4

20-29

7

Leonidas-W 1

26-36

7

VV Hellas 4

20-25

8

Langeberg 1

26-35

8

Schimmert 4

20-18

9

BMR 1

26-35

9

Berg’28 3

20-18

10

RKVVM 1

26-34

10

Walram 3

20-14

11

VV Hellas 1

26-33

11

SV Hulsberg 5

20-11

12

Voerendaal 1

26-28

13

SVME 1

26-25

14

Schimmert 1

26-7

VV Hellas 2 Reserve 3e Klasse B

VV Hellas/Walram Vrouwen 4e Klasse I
1

RKHBS VR1

20-47

2

VV Schaesberg VR1

20-47

3

DBSV VR1

20-46

1

VV Hellas 2

22-50

4

RKVVL/Polaris VR1

20-36

2

Sportclub’25 2

22-40

5

FC Kerkrade-West VR1

20-33

3

Weltania 2

22-43

6

Bunde VR1

20-27

4

De Leeuw 2

22-38

7

RKHBS VR1

20-27

5

FC Kerkrade-West 2

22-34

8

SV Simpelveld VR1

19-19

6

SVN/B+B Consultancy 2

22-28

9

RKSVB VR1

20-18

7

Walram 2

22-28

10

VV Hellas/Walram VR1

20-10

8

Sporting Heerlen 3

22-28

11

RVU VR1

19-1

9

Langeberg 2

22-23

10

RKHBS 2

22-22

11

Simpelveld 2

22-7

VV Hellas 3 Reserve 5e Klasse 02

VV Hellas 7x7 35+ 1e Klasse 08
1

De Leeuw

12-24

2

SV Simpelveld 35+2

11-20

3

VV Hellas 35+1

11-9

4

GSV’28 35+1

10-7

1

Keer 2

19-52

2

BMR 3

20-39

3

Rood Groen LVC’01 2

19-34

4

WDZ 3

18-26

1

VV Hellas JO19-1

7-19

5

Geertruidse Boys 2

19-23

2

Willem 1JO19-1

7-14

6

SNC’14 2

20-23

3

Scharn JO19-2

7-14

7

RKIVV 1

20-23

4

Sportclub Jekerdal JO19-2

7-10

8

Scharn 3

17-20

5

Bunde JO19-1

7-7

9

VV Hellas 3

18-20

6

ST Berg’28/Vilt JO19-1

7-7

10

SV Nyswiller 2

20-19

7

RKUVC JO19-1

7-6

11

SV Geuldal 3

20-18

8

Heer JO19-2

7-3

VV Hellas JO19-1 3e Klasse 601
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VV Hellas JO15-1 4e Klasse 503

VV Hellas JO11-3 4e Klasse 502

1

VV Hellas JO15-1

11-30

1

Groene Ster JO11-6

8-22

2

ST Gulpen/RKVVM/Sibbe JO15-3

10-25

2

Rood Groen LVC’01 JO11-3

8-21

3

Sportclub’25 JO15-2

11-24

3

Voerendaal JO11-5

8-19

4

SV Geuldal JO15-1

10-23

4

VV Hellas JO11-3G

8-12

5

SJO ZW’19-SVS JO15-2

10-21

5

SJO ZW’19-SVS JO11-3

8-12

6

RKHBS JO15-2

11-17

6

WDZ JO11-3G

8-9

7

V.V. Schaesberg JO15-3

10-13

7

Bekkerveld JO11-7

8-6

8

WDZ JO15-2

10-12

8

FC Kerkrade-West JO11-4

8-3

9

Chevremont JO15-2

11-12

9

ST BMR/SNC’14 JO11-3

8-3

10

Laura/Hopel Comb JO15-2

10-6

11

Bekkerveld JO15-5

11-3

12

Sylvia JO15-1G

11-0

VV Hellas JO13-1 2e Klasse 602

VV Hellas JO9-1 1e Klasse 501
1

Bekkerveld JO9-1

9-25

2

VV Hellas JO9-1

9-24

3

ST Voerendaal/RKSVB JO9-1

9-15

1

SV Geuldal JO13-1

7-21

4

FC Hoensbroek JO9-1

9-13

2

RoodGroen LVC’01 JO13-2

8-18

5

Caesar JO9-1

9-11

3

WDZ JO13-2G

8-18

6

Sporting Heerlen JO9-1

9-10

4

Walram JO13-2G

7-15

7

FC Kerkrade-West JO9-2

9-10

5

ST SNC’14/BMR JO13-2

8-12

8

Haslou JO9-1

9-10

6

VV Hellas JO13-1G

7-6

9

Sittard JO9-1

9-9

7

SJO ZW’19-SVS JO13-2

8-6

10

ST IVS/Urmondia JO9-1

9-1

8

UOW’02 JO13-5G

7-3

9

Sporting Heerlen JO13-3

8-3

VV Hellas JO11-1 1e Klasse 601

VV Hellas JO9-2 2e Klasse 507
1

Sylvia JO9-1

8-24

2

EHC/Heuts JO9-2

8-15

1

SV Geuldal JO11-1

9-25

3

Schimmert JO9-1

8-14

2

Scharn JO11-3

9-20

4

VV Alfa Sport JO9-2

8-13

3

Sportclub Jekerdal JO11-1

9-19

5

ST Voerendaal/RKSVB JO9-2

8-13

4

RKHSV JO11-1

9-13

6

Amstenrade JO9-2

8-13

5

VV Hellas JO11-1

9-12

7

Bekkerveld JO9-7

8-7

6

DaalhofJO11-1

9-12

8

ST RKSV Minor/Wijnandia JO9-3

8-3

7

RKVVL/Polaris JO11-2

9-12

9

VV Hellas JO9-2

8-1

8

Sportclub Jekerdal JO11-2

9-8

9

Heer JO11-1

9-4

10

Schimmert JO11-1

9-4

VV Hellas JO11-2 2e Klasse 506

VV Hellas JO9-3 3e Klasse 603
1

ST RKSV Minor/Wijnandia JO9-2

8-24

2

Walram JO9-3G

9-18

3

ST Berg’28/Vilt JO9-2G

9-16

1

VV Hellas JO11-2G

10-26

4

FC Gulpen JO9-2

9-15

2

Sylvia JO11-1G

9-23

5

ST Voerendaal/RKSVB JO9-3

9-15

3

Laura/Hopel Comb.JO11-3

10-14

6

Weltania JO9-1

8-12

4

SVN/B+B Consultancy JO11-2

10-9

7

FC Kerkrade-West JO9-6

9-12

5

RKHBS JO11-3

9-4

8

SV Geuldal JO9-2

9-11

6

KVC Oranje JO11-3

8-3

9

WDZ JO9-3G

9-2

10

VV Hellas JO9-3G

9-1
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Dames en vrouwenvoetbal
Bij het schrijven van deze bijdrage aan het clubblad
is het EK-vrouwenvoetbal net afgelopen. Onze
Oranje leeuwinnen hebben historie geschreven
door in eigen land Europees kampioen voetbal te
worden. Een groot deel van voetbalminnend Nederland heeft nieuwe helden. Waar we ooit Cruijﬀ,
Gullit, Rijkaard en van Basten hadden, is er nu een
heldenstatus voor Martens, Groenen, Miedema en
van der Sanden. Het kan verkeren! De dames zijn
de mannen in succes en aandacht (voor even?)
voorbijgestreefd.

de jaren zestig een aantal keren een damesteam
op de ‘wei’ stond. Weliswaar een aantal vriendschappelijke wedstrijden, maar toch. Het initiatief
werd genomen door Jeu Brouns. Hij vroeg Zef
Henstra om de begeleiding op zich te pakken. De
wedstrijden werden gespeeld op het veld aan het
Barrier. Het team was echter geen lang leven
beschoren, omdat een aantal speelsters in verwachting raakte en niet meer mee kon spelen.

Damesvoetbal, de snelst groeiende sport, althans
in aantallen beoefenaars, van Nederland. Niet alleen groeiend in aantal sportbeoefenaars.
De wedstrijden van ‘onze dames’ werden namelijk
zeer goed bekeken. Zo werd de openingswedstrijd
van het EK, Oranje – Noorwegen door méér kijkers
gevolgd dan de ﬁnale van de Champions League.
Maar liefst 2 miljoen 230 duizend kijkers zaten
aan de buis gekluisterd. De Champions League
ﬁnale tussen Real Madrid en Juventus, toch niet
de minste ploegen, trok maar 1,8 miljoen kijkers.
Ook de stadions zaten vol tijdens de wedstrijden
van het vrouwelijke Oranje. Het hoogtepunt van
alle aandacht was de ﬁnale. De wedstrijd werd
bekeken door 4,1 miljoen kijkers en tijdens de
prijsuitreiking was dat aantal zelfs 5,6 miljoen. De
huldiging in Utrecht bracht 20.000 supporters op
de been. Kortom, het EK-vrouwenvoetbal was één
groot succes.

Met ingang van het seizoen 1982/1983 nam voor
het eerst in de geschiedenis een damesteam deel
aan de competitie. Jolanda Ramaekers en wijlen
Piet van de Bosch stonden aan de basis van de
Dames. Ook John van de Bosch en Hans Faessen
namen in de vervolg jaren trainerstaken op zich.
De eerste echte successen kwamen echter met
de komst van Arie van der Neut. Arie, die tegenwoordig op zondag de scheidsrechter begeleidt
bij de wedstrijden van ons 1e elftal, had destijds
al ruime ervaring als trainer (o.a. bij KEV) en ging
prestatief met de dames aan de slag. Met Arie aan
het roer werden de dames meteen kampioen.

Uit deze cijfers blijkt ook dat het vrouwenvoetbal
eindelijk een serieuze tak van de voetbalsport is
geworden. Daar waren we bij Hellas lang geleden
al achter. In de tijd dat vrouwenvoetbal nog
damesvoetbal heette werden de velden van de VV
Hellas voorgangers al bevolkt door vrouwen. Wat
slechts bij weinigen bekend is, is het feit dat al in

In 2000 eindigde het sprookje voor de dames.
Doordat enkele dames stopten en vertrokken
kregen we geen team meer op de been. Wel
speelden er al enkele jaren enkele meiden bij de
jeugd. Als deze meiden op het punt staan om de
overstap naar de senioren te maken, doen ze een
oproep om een nieuwe start te maken met een
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damesteam. Kelly Crutzen en Miriam L’Ortye stonden zo aan de basis van een nieuwe periode van
damesvoetbal.
In het seizoen 2003-2004 stond er opnieuw
een damesteam aan de start van de competitie.
Jean Haemers was de trainer (en zal dat tot aan
afgelopen seizoen ook blijven!), Manon Faessen
nam de leiderstaken op zich en Bert Beijnsberger
was de grensrechter. Voetballend is te merken dat
een aantal dames de jeugd doorlopen hebben.
Technisch, tactisch en ook fysiek staan ze hun

‘mannetje’ (net als de huidige Oranje leeuwinnen ;-) ) en succes kan dan ook niet uitblijven. In
het tweede seizoen worden de dames glansrijk
kampioen. Later worden de dames nog een keer
kampioen en komen dan uit in de 3e klasse. Net
als ons huidige 1e elftal. Je zou kunnen zeggen
dat onze dames het goede voorbeeld hebben gegeven.
Een seizoen is wel heel bijzonder. De dames reizen
heel Limburg af om hun wedstrijden te spelen.
Afstanden die je bij de mannen in de 1e klasse
of Hoofdklasse overbrugt. Ook dit team krijgt
te maken met blessures en zwangerschappen en
gaandeweg, ondanks dat er toch steeds weer een
jeugdspeelster de overstap naar de Dames senioren kan maken, wordt het toch moeilijk om een
volwaardig team op de been te krijgen.

Samenwerking met een andere vereniging is
in het seizoen 2015-2016 de enige manier
om de Dames op de velden van VV Hellas
te behouden. Met een groot aantal jeugdspeelsters en door de samenwerking met VV Walram
zijn we zelfs in staat om 2 damesteams voor dat
seizoen in te schrijven. Dames 1 lijkt lange tijd mee
te doen voor promotie maar uiteindelijk sluiten ze
een verdienstelijk seizoen af in de top 5. Dames
2 heeft het qua resultaat een stuk moeilijker.
Door het vertrek van een aantal speelsters wordt
de spoeling qua aantal een seizoen
later alweer wat dunner. Daarnaast
lijkt de samenwerkingspartner niet echt
veel waarde te hechten aan het damesvoetbal waardoor de inbreng vanuit
deze kant wat achter blijft. Na twee seizoenen onder ST Walram/VV Hellas eindigt opnieuw een periode van damesvoetbal. Doodzonde.
Ondanks de scepsis die in 1982 bestond
over damesvoetbal in het algemeen en
het hebben van een dameselftal binnen
de vereniging, is gebleken dat dit team
een zegen is voor de vereniging. Hierbij
wordt niet alleen gedoeld op de sportieve successen die ze de afgelopen jaren hebben behaald.
Met hun inzet bij activiteiten, dragen ze een grote
steen bij aan het sociale gezicht van VV Hellas.
Daarnaast biedt de aanwezigheid van een damesteam ook de meisjes die op de jeugdteams spelen
de zekerheid dat hun actieve voetbalperiode
niet eindigt na hun afscheid bij de jeugd.
Vrouwenvoetbal de snelst groeiende sport van
Nederland. Maar wat is het jammer dat we sinds
dit seizoen geen vrouwenvoetbal meer hebben bij
VV Hellas. Hopelijk is het maar voor één seizoen
en kunnen we over niet al te lange tijd onze eigen
Lieke Martens op de Hellas velden een podium
bieden en wie weet haalt een van onze huidige
jeugdspeelsters als brullende leeuwin ooit het
nieuwe Oranje.
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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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VV Hellas 2
Kampioen
3e klasse B
2016-2017
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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:
VV Hellas 1
20-08-2017

14:30

VV Hellas 1 - BSV Limburgia/Kamerland 1

Oefenduel

22-08-2017

19:30

Haslou 1 - VV Hellas 1

Oefenduel

27-08-2017

11:30

VV Hellas 1 - Chevremont 1

Oefenduel

31-08-2017

19:30

Laura/Hopel Comb. 1 - VV Hellas 1

Oefenduel

03-09-2017

14:30

SV Hulsberg 1 - VV Hellas 1

1e bekerduel (kunstgras)

10-09-2017

14:30

VV Hellas 1 - Voerendaal 1

2e bekerduel locatie Klimmen

17-09-2017

14:30

FC Gulpen 1 - VV Hellas 1

3e bekerduel (kunstgras)

24-09-2017

14:30

VV Hellas 1 - Leonidas-W 1

Start competitie

01-10-2017

14:30

Sporting Heerlen 1 - VV Hellas 1

03-09-2017

11:00

RKHBS 2 - VV Hellas 2

1e bekerwedstrijd

05-09-2017

20:00

RKVVM 2 - VV Hellas 2

Oefenduel

10-09-2017

11:30

VV Hellas 2 - RKVVL/Polaris 2

2e bekerwedstrijd Locatie Klimmen

17-09-2017

11:30

VV Hellas 2 - RKUVC 2

3e bekerwedstrijd Locatie Klimmen

03-09-2017

12:00

VV Hellas 3 - BMR 3

1e bekerwedstrijd Locatie Klimmen

10-09-2017

11:00

SCG 2 - VV Hellas 3

2e bekerwedstrijd

17-09-2017

12:00

VV Hellas 3 - RKASV 3

3e bekerwedstrijd Locatie Klimmen

VV Hellas 2

VV Hellas 3

VV Hellas Veteranen
02-09-2017

VV Hellas Veteranen

Onderling duel Locatie Klimmen

09-09-2017

17:00

VV Hellas Veteranen - Born/GVCG Vet.

Locatie Klimmen

16-09-2017

17:00

VV Hellas Vet. - BSV Limburgia/Kamerl Vet.

Locatie Klimmen

23-09-2017

17:00

Keer Vet. - VV Hellas Vet.

30-09-2017

17:00

VV Hellas Vet. - RKHBS Vet.

Locatie Klimmen
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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.

Jelle Mom
VV Hellas – Voerendaal

ler van de week.
Zondag 30 april was ik spe
Het was tegen Voerendaal.
liep ik met aanvoerder
kreeg een AA ﬂesje. Samen
ik
en
n
doe
up
g
min
war
anders was het 1-1
Ik mocht mee de
1-0, jammer dat goal niet telt
e
ord
sco
en
af
te
trap
Ik
kreeg ik van Maurice
Reno het veld op.
tje trekken. Na de wedstrijd
loo
het
ik
cht
mo
ze
pau
geworden. In de
leuk. Groet Jelle
ﬂesje AA. Ik vond het heel
chips, een oorkonde en een

Supportersvereniging
“d’r Supporter”
Onze supportersvereniging zal ook dit seizoen de vv
Hellas ondersteunen. Ze organiseren div activiteiten .
Een activiteit die vele jaren de smaakmaker was, namelijk de wandeling zal dit seizoen niet meer op hun lijstje
voorkomen. In verband met de geringe belangstelling
afgelopen jaar wil de supportersvereniging dit jaar hun
schijnwerpers op iets anders richten namelijk de Kerstbingo. Zij nemen deze activiteit nu
over van de activiteitencommissie. Nadere gegevens zullen zo spoedig mogelijk via dit clubblad of via de site naar u toekomen.
Uiteraard kan eenieder ook de supportersvereniging ondersteunen . U kunt lid worden of u
kunt meedoen met hun lotto. Dus grijp uw kans.
Vanaf deze plaats danken we de dames Miriam, Maria, Manon en Christiane voor hun tomeloze inzet voor de supportersclub.

Vrouwenvoetbal steeds populiarder ...
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Het nieuwe pupillenvoetbal:
Het
nieuwe pupillenvoetbal:
Plezier en ontwikkeling voorop

Plezier en ontwikkeling voorop

Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen is, zeggen zij: scoren, acties maken, veel aan de bal zijn en
samen spelen. Wanneer kinderen plezier in het spel hebben, voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. In een optimale

Wanneer
aan kinderen
vraagt
wat het
leukste
aaninvoetballen
is,experts
zeggen
zij: scoren, acties
omgeving lerenje
voetballen
zorgt voor een betere
ontwikkeling.
De KNVB
introduceert
samenwerking met
uit
binnen- en buitenland, verenigingen, coaches, scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, de
maken,
veel aan de bal zijn en samen spelen. Wanneer kinderen plezier in het spel hebben,
nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen.
voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. In een optimale omgeving leren voetballen
Vanaf seizoen
2017/’18
de KNVB
met het organiseren van
competitieaanbod
O.8 en O.9in
binnen
de nieuwe
zorgt
voor
eenstart
betere
ontwikkeling.
Deeen
KNVB
introduceert
samenwerking
met experts uit
wedstrijdvorm 6 tegen 6. In seizoen 2018/’19 zal dit ook starten voor O.10 in de 6 tegen 6 wedstrijdvorm en O.11 en O.12 in
binnenen
buitenland,
verenigingen,
coaches,
scheidsrechters,
ouders
en
natuurlijk
de kinde 8 tegen 8 wedstrijdvorm.
deren zelf, de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen.
In onderstaande overzicht staan de grootste veranderingen binnen de nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen.

Vanaf seizoen 2017/’18 start de KNVB met het organiseren van een competitieaanbod O.8
en O.9
binnen de
nieuwe wedstrijdvorm 6 tegen
6. In2017/’18
seizoen 2018/’19
zal dit
ook starten
Invoering
nieuwe
Seizoen
2018/’19
Seizoen
voor
O.10 in de 6 tegen 6 wedstrijdvorm en O.11
O.12
in de68 tegenO.10
8 wedstrijdvorm.
wedstrijdvormen
- 6 tegen 6
O.8en
& O.9
-6 tegen
O.11 & O.12 - 8 tegen 8

De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder:

Spelersaantal en veldafmeting
Wedstrijden worden gespeeld met minder spelers
en op kleinere veldjes.

Time – out
O.8 t/m O.12

X7

Per helft vindt er een time-out
plaats van 2 minuten.
De begeleider heeft dan de
mogelijkheid om positief terug te
blikken en vooruit te kijken, en de
pupillen kunnen wat drinken.

X6

Pupillen O.8
Huidig
Seizoen 2017/’18
7 tegen 7
6 tegen 6
Afmeting: 64m x 50m
Afmeting: 42,5m x 30m

Hoekschoppen
O.8 t/m O.12
Bij een hoekschop wordt de bal vanuit
de hoek gepasst of gedribbeld.

Achterbal
0.8 t/m 0.12
Bij een achterbal wordt de bal
ingebracht door vanaf de grond
te passen of te schieten.

Uitbal
VS

O.8 t/m O.12

Huidig: ingooien

Nieuw: dribbelen en passen
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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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… we komend seizoen geen vrouwenelftal op de been krijgen.
… we dit uiteraard betreuren, zeker na het resultaat van onze vrouwen op het EK.
… maar wie weet wat de toekomst in het verschiet heeft
… elke maandagmorgen een groep allerlei klussen uitvoert op een van onze locaties
… er al veel geverfd is, gerepareerd en gepoetst
… deze personen ontzettend veel plezier beleven op deze ochtend
…

dit Henk, Jacques, Peter, Harry, Hub, Jeu, Jos en Theo zijn.

… we deze heren vanaf deze plek hartelijk willen danken.
… als iemand interesse heeft zich elke maandagochtend om 09.00 uur kan melden
… we op zondag 27 augustus een heel leuke dag gehad hebben
… Roel en Arnold hun 500ste wedstrijd gespeeld hebben
… we de jubilarissen Wiel Konsten, Pierre Laeven, Ruud Kemp en Roger Habets gehuldigd
hebben
… het weer goed naar voren kwam dat VV Hellas één is.
… we op zoek zijn naar personen die de sponsorcommissie kunnen ondersteunen
… dit hard nodig is om zorg te dragen voor de broodnodige ﬁnanciële ondersteuning
… we wel een prima ondersteuning hebben gekregen bij de activiteitencommissie
… Job Rademakers , Jur Faessen en Jeroen Pieters deze commissie komen versterken.
… we ook weer de nodige jeugdelftallen op de been krijgen.
… dat daar ook de hulp van harte welkom is.
… Alle wedstrijden van alle teams voorlopig gespeeld gaan worden op locatie Klimmen
… dat dit gebeurd omdat hoogstwaarschijnlijk vanaf 1 januari 2018 de velden daar niet
meer beschikbaar zijn.
… we dan voor een half jaar aangewezen zijn op locatie Ransdaal
… we dat zonder meer gaan ﬁksen
… dat we dit seizoen weer met ons allen de schouders eronder zetten en dan is succes
verzekerd.
… dat de volgende editie weer een wist je dat gepubliceerd wordt.
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Walkingfootball bĳ vv Hellas

Sinds april 2015 is er de mogelijkheid om bij vv Hellas op de woensdagmorgen, tussen 10.00 en
11.00 uur een balletje te trappen met leeftijdsgenoten. Walkingfootball is voetballen voor de wat
oudere personen, vanaf 55 jaar zijn zowel mannen als vrouwen welkom om op een gezellige manier de
voetbalsport te bedrijven. Bij walkingfootball mag er niet gerend worden, mag er geen lichaamscontact zijn
de bal niet boven heuphoogte komen en mag er pas gescoord worden als de bal over de helft is, in wedstrijdverband bestaat een team uit 10 personen 6 in het veld en 4 wissels.
Het Hellas walkingfootballteam heeft in de afgelopen periode ook al enkele malen deelgenomen
aan toernooien die bedoeld zijn voor walkingfootballteams, zo was het team al te gast bij Club Brugge in België, bij vv Gestel in Eindhoven, bij Roda jc in Kerkrade en nam men ook deel aan het open
Limburgs kampioenschap Walkingfootballteams bij sv Resia in Wellerlooy waar men met een 4e plaats en
als beste amateurclub een verdienstelijk resultaat behaalde.
Nu is resultaat niet het belangrijkste, het meedoen en met elkaar de voetbalsport, onder deskundige leiding,
te beoefenen staat zeer zeker voorop en het sociale contact is zeker een belangrijk onderdeel van het Walkingvoetballen.
Zo is er na iedere training gelegenheid om in de Kantine van vv Hellas, locatie Klimmen, gezamenlijk een
kopje koﬃe of thee te nuttigen en met collega walkingfootballers gezellig over van alles en nog wat te kletsen. Op dit moment bestaat de groep uit 15 mannen en 1 vrouw. Het walkingfootballteam zal op Zondag 27
augustus tijdens de opening van het nieuwe voetbalseizoen bij vv Hellas , een demonstratie-wedstrijd spelen
tegen de limburgse kampioen walkingfootball Roda JC uit Kerkrade.
Alle walkingfootballers zijn lid van vv Hellas. Het team is dus onderdeel van vv Hellas. U heeft dus ook
alle voordelen die elk lid heeft. Heeft u interesse om een keer te komen kijken en of meedoen u bent van
harte welkom op de training iedere woensdagmorgen van 10.00 -11.00 uur op het sportpark van vv Hellas
aan de Schoolstraat te Klimmen. Wilt u liever meer weten dan kunt u contact op nemen met trainer
Funs Deguelle 06-13684657 of leider Huub Pluijmen 06-20557907.
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Dagelijks Bestuur:
Voorzitter
Eric Horsmans
Penderstraat 33
6343 BA Klimmen

Vice- voorzitter
Theo van Oppen
Dorpsplein 3
6311 AN Ransdaal

Secretaris
Uschi Deguelle
Penderstraat 2
6343 BB Klimmen

Penningmeester
Jac Senden
Manensheide 20
6343 CR Klimmen

Overige bestuursleden:
Jos Snellings
Ben Leunissen

Jeu Pluijmakers
Robert Henstra

Jean Haemers
Frank Laeven
Jeroen van Kruchten Bart Winthagen

Trainer, leiders en grensrechters:
Trainer:
Verzorger:

Michel Haan
Ass trainer: Frenk Gorissen
Martin v.d. Luitgaarden

1ste elftal:

Leider: Edwin Geelen
Grensrechter: Rene Linden

2de elftal:

Trainer: Patrick Rybakowski
leider: Ramon Sijstermans
Grensrechter: Huub Huijnen

3de elftal:

Trainer: Ramon Sijstermans
Leiders: Hub Pluymen en Michel Cuijpers

4de elftal:

Trainer: Ramon Sijstermans
Leider: Ouke Henstra

Veteranen:

Trainer: Rim Rademakers
Leiders: Peter Alzer en John van de Bosch

7x7

Leiders: Ruud Quadackers en Theo van Oppen

Walking:

Trainer: Funs Dequelle
Leider: Hub Pluijmen

Informatie/emailadres vv Hellas: info@vv-hellas.nl
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Jeugdcommissie:
Voorzitter
Jeroen van Kruchten
Ransdalerstraat 33
6311 AW Ransdaal

Secretaris
Rick Senden
Termaar 33
6343 CL Klimmen

Overige jeugdcommissieleden:
Patrick van der Meer, Axel Vonken, Niek Horsmans

Trainer, leiders en grensrechters:
O9:

Gaston Ploumen
Ruud Quadackers
Rune Faessen
Stan Otten
Stan Shotton

013: Jean Haemers
Arno Cremer

O8:

Jeroen van Kruchten
Bryan Christiaans

O11: Sander Pauwels
Frans Sogelée
Ilse Beijnsberger - Lambij
Bert Beijnsberger
Marcel Franssen

O7:

Jessie Pluymen

O19: Niek Horsmans
Jordy Lowis
O15: Axel Vonken
Rik van der Steen

Informatie/e-mailadres vv Hellas Jeugd : jeugdcommissie@vv-hellas.nl
De jeugdafdeling merkt dat het elk jaar lastiger wordt om alle teams goed te bezetten
met jeugdleiders en trainers. Daarom zijn wij altijd op zoek naar nieuwe jeugdtrainers en
leiders. Graag doen we dan ook een oproep aan alle ouders die graag een steentje willen
bijdragen aan de club. Interesse, of wil je eerst meer informatie? Spreek dan een van de
jeugdleiders aan of mail naar jeugdcommissie@vv-hellas.nl. Zonder uw hulp kunnen we
niet! Ook niet-ouders zijn uiteraard van harte welkom!
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GSM 06-22239833
Tel. 043-4599242
Fax 043-4599243

Ransdalerstraat 27A
6311 AW Ransdaal

Colofon
Redactie Clubblad
Theo van Oppen
Ben Leunissen
Laurens Faessen
Jeroen van Kruchten
Layout en druk: Studio Cicero
Foto Omslag: Lucho Carreno
Wilt u uw advertentie wijzigen?
Stuur dan uw nieuwe advertentie in PDF
op naar info@studocicero.nl

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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