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Deze zuil is aangeboden do

Van de redactie
Hierbij uitgave 2 van dit seizoen 2017/2018. In dit boekje een schrijven van “de vrouw
achter“, Keepersplan bij de jeugd, wist je dat, programma senioren etc ...
Hebben jullie nieuwtjes, vragen of opmerkingen, laat ze ons toekomen. Zijn we onderwerpen
vergeten of wil je iets toevoegen laat het ons dan weten.
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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Mutaties seizoen 2017-2018
Naar VV Hellas
Amina Dkhissi
Ibrahim Beno
Ivo Houben
Dik Houps
Michel Haan
Camiel Schuivens
Jordy Mullers
Chris Grew
Melvin Bartels
Casper Volckerick
Max Janssen

Bekkerveld
Walram
SV Geuldal
Sporting Heerlen
BSV Limburgia/Kamerland
Vilt
Walram
SV Hulsberg
SV Geuldal
Voerendaal
EHC

VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas

Vertrokken
Gilles Ploumen
Jens vd Meer
Nils vd Meer
Quint Vroomen
Rob Hamers
Tara Bevk
Monique Dormans
Maud Horsmans
Kaylie Jacobs
Tahne Berbers
Babs Klein
Jaimy Janssen
Maik Claessens
Joerie Wiertz
Stan Caumans
Merlyn Hermans

VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas
VV Hellas

Fortuna Sittard
Fortuna Sittard
Fortuna Sittard
SV Simpelveld
SV Simpelveld
SV Hulsberg
SV Hulsberg
SV Hulsberg
SV Hulsberg
SV Hulsberg
Scharn
RKSVB
Voerendaal
Voerendaal
Voerendaal
Eijsden

SEIZOEN 2017-2018 | 3

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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Keepersplan Jeugd
Al enkele jaren is er een keepersprobleem bij de selectie omdat er te weinig doorstroom van
goede keepers is vanuit de jeugd. Elk seizoen moeten keepers van buiten de club worden
gehaald. Dat is niet altijd even makkelijk en daarnaast zo blijkt, blijven ze soms niet langer
dan één seizoen bij ons. De jeugdcommissie heeft zich dat probleem aangetrokken.
Om tot een betere kwaliteit van keepers uit eigen jeugd te komen is de jeugdcommissie
een Keepers Talentenplan 2027 gestart. Dit met de bedoeling om binnen 10 jaar een aantal
goede keepers af te leveren aan de senioren, keepers met het vermogen om op ons 1e elftal
te spelen.
We werken daarin samen met Bernd Konings. Bernd woont in Craubeek en is na het afronden
van zijn opleiding afgelopen jaar bij Fortuna aan de slag gegaan als keeperstrainer. Ook heeft
hij de talenten van de jeugd van VV Hellas onder zijn hoede die binnen dit plan vallen.
Daarnaast zijn René Sogelée en Tim Sauren keeperstrainer voor de overige jeugdkeepers.
Het Keepers-talentenplan 2027 ziet er als volgt uit.
ü Dit plan heeft als doel om het niveau van onze eigen keepers in de komende 10 jaar op
een substantieel hoger niveau te brengen.
ü De jeugdcommissie (JC) selecteert in samenspraak met de keeperstrainer (KT) 3 tot 5
talentvolle keepers die onder de KT gaan werken.
ü Van de geselecteerde keepers verwachten wij een duidelijke uitgesproken keuze om
(een goede) keeper te willen worden en 100% inzet hiervoor. Ambitie moet zijn VV
Hellas 1.
ü De KT zal tijdens wedstrijden de coaching van de keepers op zich nemen, leiders en
trainers van betreﬀende teams zullen hiermee moeten instemmen.
ü Overige keepers krijgen indien gewenst training van onze 2e en 3e keeperstrainer en
worden dus niet vergeten.
Wilt u de keeperstrainingen een keer komen bekijken? Op zondagmorgen worden alle jeugdkeepers getraind. Of kijk op onze website voor de overige trainingstijden.
U bent van harte welkom!
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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!

Programma Senioren t/m 26-11
Vrijdag 6 okt

VV Hellas 35+1 - Schimmert 35+2

19:30 uur

SV Hulsberg 35+2 - VV Hellas 35+1

19:55 uur

VV Hellas 35+1 - RKSV Minor 35+3

20:20 uur

Zaterdag 7 okt

VV Hellas Vet. - VV Passart Vet.

17.00 uur

Zondag 8 okt

VV Hellas 1 - UOW

14.30 uur

Chevremont 2 - VV Hellas 2

11.30 uur

VV Hellas 3 - BSV Limburgia 4

12.00 uur

SV Hulsberg 4 - VV Hellas 4

09.30 uur

Zaterdag 14 okt

Nec Vet. - VV Hellas Vet.

17.00 uur

Zondag 15 okt

VV SCM - VV Hellas 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - WDZ 2

11.30 uur

UOW 5 - VV Hellas 3

12.15 uur

VV Hellas 4 - Voerendaal 4

09.30 uur

Zaterdag 21 okt

Schinveld Vet. - VV Hellas Vet.

17.00 uur

Zondag 22 okt

Langeberg 1 - VV Hellas 1

14.30 uur

Vrijdag 27 okt

Schimmert 35+2 - VV Hellas 35+1

20.00 uur

VV Hellas 35+1 - SV Hulsberg 35+2

20.30 uur

RKSV Minor 35+3 - VV Hellas 35+1

21.00 uur

Zaterdag 28 okt

Sportclub 25 Vet. - VV Hellas Vet.

17.00 uur

Zondag 29 okt

VV Hellas 1 - RKVVM 1

14.30 uur

RKSV Minor 2 - VV Hellas 2

11.00 uur

VV Hellas 3 - Sporting Heerlen 5

12.00 uur

Eikenerveld 2 - VV Hellas 4

11.30 uur

Zaterdag 4 nov

VV Hellas Vet. - FC Hoensbroek Vet.

17.00 uur

Zondag 5 nov

Walram - Hellas 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - RVU 2

11.30 uur

Kerkrade west 4 - VV Hellas 3

10.00 uur

VV Hellas 4 - Schimmert 4

09.30 uur

Zaterdag 11 nov

Abdisschenbosch Vet. - VV Hellas Vet.

17.00 uur

Zondag 12 nov

VV Hellas 2 - Eijsden 2

11.30 uur

Groene Ster 3 - VV Hellas 3

13.00 uur

VV Hellas 4 - de Leeuw 4

09.30 uur

VV Hellas 35+1 - Schimmert 35+2

19:30 uur

SV Hulsberg 35+2 - VV Hellas 35+1

19:55 uur

VV Hellas 35+1 - RKSV Minor 35+3

20:20 uur

Zaterdag 18 nov

RKHBS Vet. - VV Hellas Vet.

17.00 uur

Zondag 19 nov

VV Hellas 1 - Weltania 1

14.30 uur

Groene ster 2 - VV Hellas 2

10.30 uur

VV Hellas 3 - sv Brunssum 3

12.00 uur

RKSV Minor 4 - VV Hellas 4

11.00 uur

Zaterdag 25 nov

Vaesrade Vet. - VV Hellas Vet.

17.00 uur

Zondag 26 nov

Heer 1- VV Hellas 1

14.30 uur

VV Hellas 2 - Voerendaal 2

11.30 uur

FC Hoensbroek 3 -VV Hellas 3

12.30 uur

VV Hellas 4 - FC Hoensbroek 4

09.30 uur

Locatie Hulsberg

Locatie RKSV Minor

Vrijdag 17 nov
Locatie Klimmen
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De vrouw achter... Frank Deguelle
Wie is Uschi……?
Ik ben geboren in Heerlen en opgegeroeid in Nuth.
Ik woon sinds 1993 in Klimmen en werkt fulltime
bij Sevagram bij de afdeling ﬁnanciële administratie
en inkoop.

Wat zĳn de functies van Frank
binnen vv Hellas?
Frank zit in de technische commissie van Hellas.

Wat vind jĳ van voetbal?
Een leuke sport om naar te kijken.

Ben je zelf ook actief binnen vv Hellas?
Ja sinds 2016 heb ik de functie van secretaris
van Frank overgenomen.

Hoe beleef je de passie van Frank m.b.t.
voetbal / vv Hellas?
De passie van Frank heb ik overgenomen. Sinds ik
Frank heb leren kennen ben ik elke zondag op het
voetbalveld te vinden. De eerste jaren als supporter
van Frank bij SV Hulsberg en ZVV de Keelkampers in Nuth.
Nu supporter ik samen met Frank VV Hellas.

Hoe ziet een zondag er bĳ jullie uit voor een wedstrĳd?
Voor de wedstrijd van het 1e splitsen onze wegen zich. Ik ben trouwe supporter van Maud
en Frank gaat meestal kijken naar een thuiswedstrijd van het 2e of 3e elftal. We zien ons
meestal weer bij uitwedstrijden vlak voor vertrek naar het 1e elfal of bij thuiswedstrijden op
het voetbalveld.

Hoe is de sfeer thuis als vv Hellas 1 verloren heeft?
Goed, je kunt niet altijd winnen. Er wordt even over gesproken en dan op naar de volgende
wedstrijd.

Wat zĳn jouw hobby’s?
Naast supporter van Hellas ben ik samen met Frank en zijn broer Ber supporter van Roda jc.
Ik ben lid van kv de Molmuus waar ik in de commissie zittingen zit. Verder lees ik graag en
wandel en ﬁtness ik wekelijks.
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webdesign

|

grafisch ontwerp

|

drukwerk

Logo ontwerp Briefpapier Brochures
Reclameborden Visitekaartjes Folders
Verpakkingen Banners Spandoeken
Sponsorborden Wordpress websites
Webshops Schrijfblokken Boeken
Presentaties Magneetplaten Flyers
Displaysystemen Beurswanden Posters
Groot formaat printen Canvas Prints
Ransdalerstraat 33 | 6311 AW Ransdaal | 06-15877976 | www.studiocicero.nl | info@studiocicero.nl
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Frank steekt veel tĳd in de vereniging, heb je daar wel eens de balen van ?
Nee daar baal ik niet van.

Kĳkt Frank ook veel voetbal op de televisie?
Ja, het hele weekend en alle Champions- en Europaleague wedstrijden worden bekeken.

Als je naar een wedstrĳd gaat kĳken van vv Hellas, erger je je dan wel eens
ergens aan?
Ja, regelmatig aan schreeuwende en negatieve supporters langs de lijn.

Waar mogen ze jou voor wakker maken?
Voor een lekker stuk linzenvlaai of chocolade.

Wil je de lezers van dit clubblad nog iets toewensen?
Ik wens ze een leuk en sportief voetbal seizoen toe met veel overwinningen.
Dat we samen veel plezier mogen hebben tijdens en na de wedstrijd.
Wij willen Uschi bedanken voor haar plezierige medewerking en we hopen natuurlijk dat zij nog
heel lang supporter/ secretaresse blijft van vv Hellas.
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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

12 | VV HELLAS CLUBBLAD

Hoog
bezoek...
Op zaterdagavond 2 september ontdekte ik op mijn avondwandeling
“HOOG”-bezoek op de Hellas locatie in Ransdaal.
Boven op de lichtmasten zaten enkele “spionnen” van Hulsberg of Voerendaal. Volgens mij hadden ze zich in de tijd vergist, want er was niemand op
de voetbalvelden aanwezig. Ze hebben toen toch besloten om de nacht in
Ransdaal door te brengen want op zondagmorgen zaten ze er nog. Ook op het
kerkdak zat een hele kolonie jonge ooievaars. Of dit ook “spionnen” worden
weet ik niet.
Toeval of niet: hun rapportages hebben toch resultaat opgebracht want de
bekerwedstrijden tegen Hulsberg en Voerendaal hadden voor Hellas 1 een
negatief resultaat.
Conclusie:
Misschien is het toch nuttig om ook “spionnen” in dienst te nemen die van
een hoge zetel hun werk doen voor Hellas. Of: Zou het toch zijn dat ze voor
Nachwuchs naar Ransdaal zijn gekomen ? De tijd zal het leren !
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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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Uitslagen t/m september 2017:
VV Hellas 1
20-08-2017 14:30

VV Hellas 1 - BSV Limburgia/Kamerland 1

1-6

22-08-2017 19:30

Haslou 1 - VV Hellas 1

1-3

27-08-2017 11:30

VV Hellas 1 - Chevremont 1

0-5

31-08-2017 19:30

Laura/Hopel Comb. 1 - VV Hellas 1

4-2

03-09-2017 14:30

SV Hulsberg 1 - VV Hellas 1

2-1

10-09-2017 14:30

VV Hellas 1 - Voerendaal 1

0-1

17-09-2017 14:30

FC Gulpen 1 - VV Hellas 1

1-4

24-09-2017 14:30

VV Hellas 1 - Leonidas-W 1

2-1

VV Hellas 2
03-09-2017

11:00

RKHBS 2 - VV Hellas 2

1-0

05-09-2017

20:00

RKVVM 2 - VV Hellas 2

3-2

10-09-2017

11:30

VV Hellas 2 - RKVVL/Polaris 2

4-0

17-09-2017

11:30

VV Hellas 2 - RKUVC 2

5-1

24-09-2017

11:45

LHC 2 - VV Hellas 2

1-1

03-09-2017

12:00

VV Hellas 3 - BMR 3

0-4

10-09-2017

11:00

SCG 2 - VV Hellas 3

1-0

17-09-2017

12:00

VV Hellas 3 - RKASV 3

1-2

24-09-2017

12:00

VV Hellas 3 - Passart VKC 3

1-0

12:00

Chevremont 3 - VV Hellas 4

1-2

15-09-2017

20:00

RKSV Minor 35+3 - VV Hellas 35+1

1-2

15-09-2017

20:30

VV Hellas 35+1 - SV Hulsberg 35+2

0-0

15-09-2017

21:00

Schimmert 35+2 - VV Hellas 35+1

0-0

VV Hellas 3

VV Hellas 4
24-09-2017
VV Hellas 35+

VV Hellas Veteranen
09-09-2017

17:00

VV Hellas Veteranen - Born/GVCG Vet.

3-3

16-09-2017

17:00

VV Hellas Vet. - BSV Limburgia/Kamerl Vet.

2-3

23-09-2017

17:00

Keer Vet. - VV Hellas Vet.

3-2
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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

De kunst van het gras...
De competitie in het betaald voetbal is alweer enkele weken aan de gang en ook de
amateurs zijn inmiddels begonnen aan de
competitie. Als het om resultaten gaat, dan
laten de resultaten van de Nederlandse profs,
internationaal gezien, zeer te wensen over.
Het Nederlands elftal dat met grote zekerheid het WK niet gaat halen en PSV, AJAX en
FC Utrecht overleven de voorrondes voor
Europees voetbal niet. Het is kommer en
kwel met het Nederlandse profvoetbal.
Bij al dat geklaag wordt er altijd gezocht naar
een oorzaak voor het slechte presteren. Een
van de redenen die vaker terugkomt is het
vermaledijde kunstgras. Ging het tot voor
kort over de gezondheidsrisico’s die aan
het kunstgras ‘hingen’, vanaf deze zomer is
het kunstgras debet aan de teloorgang van
het Nederlandse voetbal. De Kromme, Gijp,
Derksen, alle aanvoerders van de Eredivisieclubs, tante Annie uit Zetten, iedereen
vindt er iets van.
Het kunstgras levert ons ballerina’s. Jongens
(en meisjes niet te vergeten) die niet meer
gewend zijn aan hobbelige grasvelden.
Spelers die niet meer gewend zijn om te
ploeteren op een zwaar grasveld en ook
dan de bal aan de voet weten te houden. We
zijn niet meer gewend om een goede sliding
tackle te maken omdat we op kunstgras
brandwonden oplopen. Het is nu niet zo dat
je in Harderwijk bij het Nationaal brandwondencentrum wordt opgenomen. Maar een
slechte nachtrust kan zo’n sliding op kunstgras je wel opleveren, dat dan weer wel. De
mannelijkheid verdwijnt uit het voetbal vanwege dat kunstgras. Als je de kenners moet
geloven dan duurt het nog maar even en de
klimaatcrisis, het kernwapenprogramma van

Noord-Korea en de verkiezing van Donald
Trump worden veroorzaakt door kunstgras.
Dat het anders voetballen is op écht gras
dan op kunstgras dat weet elke voetballer.
Maar er zitten ook voordelen aan. Je kunt er
wel (bijna) altijd op voetballen. Amper afgelastingen van trainingen of wedstrijden
en de belasting (door voetballers en andere
sporters!) is hoger en het onderhoud is
minder. Kortom, zoals de beste voetballer
van Nederland ooit al zei: “elk nadeel heb
se voordeel”.
Het hebben van gewoon gras is soms ook
lastig. Zeker als het onderhoud niet zo goed
is. Neem nou onze eigen velden. In de voorbereiding moest er getraind en gespeeld
worden op een grasmat waar het gras twee
kontjes hoog stond. Bij de eerste oefenwedstrijd waren de schoenen van de spelers niet
zichtbaar. De bal rolde niet en een dribbel
was schier onmogelijk. Dat was wel anders
toen onze eigen vrijwilligers zich nog druk
maakten om de velden. Menig uurtje werd
in het onderhoud gestoken. Passie en inzet
om alle voetballers van VV Hellas aan het
voetballen te houden.
De kunst van het goede gras zit ‘m dus in de
passie van de mensen die zorg dragen voor
een zo goed mogelijk resultaat. Spelers met
passie, vrijwilligers met passie, bestuurders
met passie, ouders met passie dat zijn de
ingrediënten die bepalend zijn voor succes.
Het is dus wachten tot dat de onderhoudsploeg van onze gemeente dat gaat beseffen.
Tot dat moment is de kunst van het gras bij
VV Hellas ver te zoeken.
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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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… ook deze reporter zich wel eens vergist
… op zondag 27 aug j.l de jubilarissen Ruud Kemp en Roger Habets gehuldigd zijn
… het een heel mooie dag was en dat de trouwste supporters 4 spelers waren van vv
Chevremont
… ze zelfs alle jubilarissen en het tweede team gefeliciteerd hebben
… ze tenslotte maar met een taxi naar huis zijn gegaan en de auto de volgende dag hebben
opgehaald
… er veel nieuwkomers zijn maar ook spelers ( sters ) vertrokken zijn.
… verder in dit blad het overzicht staat
… we de nieuwkomers van harte welkom heten
… we degene die ons verlaten hebben danken voor hun bijdrage aan onze vereniging en
hopen dat ze toch weer een keer terugkomen naar onze vereniging.
… op zondag 27 augustus Roel en Arnold hun 500ste wedstrijd gespeeld hebben en dit
gepaard ging met veel bier voor, tijdens en na de wedstrijd. Proost!
… de walking-footballers weer deelgenomen hebben aan een toernooi in Veldhoven.
… ze het daar opgenomen hebben tegen bv Heerenveen, Heracles, Rood-Wit en ADO Den Haag
… we daar in de volgende editie meer aandacht aan besteden
… we Jos Crijns feliciteren met de geboorte van zijn zoon
… dat enkele speelsters die vertrokken zijn naar sv Hulsberg het zeer goed doen
… ze niet alleen goed voetballen maar ook veel scoren
… iemand daar wel elke zondag een kleine premie tegenover stelt
… de naam wel bekend is bij de redactie maar uit privacy overwegingen niet genoemd wordt
… enkele ouders bereid zijn gevonden om een jeugdteam te begeleiden
… we ze zeer erkentelijk zijn maar hopen dat velen dit voorbeeld volgen
… in de kantine te Klimmen weer vele foto’s hangen van vv Hellas
… dat het beeldscherm in deze kantine ook goed gebruikt gaat worden
… dat we weer de bladzijde vol hebben en tot de volgende keer

SEIZOEN 2017-2018 | 19

20 | VV HELLAS CLUBBLAD

Maatschappelĳke betrokkenheid

Dat VV Hellas als voetbalvereniging faciliteiten verschaft aan de jeugd en volwassenen om
het voetbalspel zowel recreatief als prestatief te beoefenen mag als vanzelfsprekend worden
beschouwd. Maar sedert april 2015 biedt onze vereniging deze faciliteiten ook aan senioren van
55 jaar of ouder. In het kader van de actie “meer bewegen voor ouderen” is toen gestart met het
walking football. Inmiddels spelen gemiddeld zo’n 14 à 15 senioren dit spelletje iedere woensdagochtend vanaf 10.00 uur op het voetbalveld van het sportcomplex Klimmen.
Afgelopen voorjaar is vanuit VV Hellas een nieuw initiatief genomen om senioren (meer) te
laten bewegen en sociale contacten te onderhouden. Iedere woensdagochtend wordt de mogelijkheid geboden om vanaf het sportcomplex Klimmen deel te nemen aan een ﬁetstocht met
E-bike.
Gestart wordt om 09.00 uur en rond 11.30 uur is de aankomst wederom op het sportcomplex
Klimmen aan de Schoolstraat. Geﬁetst wordt over goed begaanbare wegen door dorpen en gehuchten, waarvan de meesten onder ons misschien wel eens van gehoord hebben, maar niet
weten waar ze liggen. Drukke wegen worden zoveel als mogelijk gemeden.
De groep E-bikers bestaat inmiddels uit een 9-tal enthousiaste senioren, die er plezier in scheppen
wekelijks hun lijf en leden te bewegen via een steeds wisselende ﬁetsroute, die door één van de
deelnemers is uitgezet en waarbij volop genoten kan worden van datgene wat de natuur ons te
bieden heeft. Tijdens de ﬁetstocht is er ruimte voor een tussenstop en na aﬂoop stelt VV Hellas
de kantine beschikbaar om onder het genot van koﬃe of thee nog even na te kletsen of contacten te leggen dan wel verder uit te bouwen met de dan ook aanwezige walking footballers.
Deelname is vrij. Aan- of afmelden is niet nodig. De enige verplichting is: “zorg dat je om 09.00
uur aanwezig bent, want dan wordt vertrokken voor de ﬁetstocht”.
Door ook deze activiteit te faciliteren slaat VV Hellas twee vliegen in een klap, namelijk senioren
bewegen (meer), hetgeen goed is voor hun gezondheid en er worden sociale contacten gelegd
en onderhouden, waardoor vereenzaming geen c.q. minder kans krijgt om toe te slaan. Met deze
initiatieven geeft VV Hellas tevens mede-invulling aan de Open Clubgedachte; namelijk een
plek creëren waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten.
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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
Jean Haemers
Jeroen van Kruchten Bart Winthagen

Frank Laeven

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
Niels Faessen
Bram Hamers

O7:

Jessie Pluymen

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

Keeperstrainers:

Bernd Konings
René Sogelée
Tim Sauren

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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Horizontaal
1. Buurvereniging

Verticaal
2. Fusieclub van hiernaast

5. Supporter

3. Achternaam van leeuwin Lieke

7. Voornaam nieuwe vlagger van het 2e

4. Is het 2e vorig seizoen geworden

8. Uit hoeveel spelers bestaat een O8 team

6. Staat in de goal

11. Buitenspel in Engeland

9. We kunnen niet zonder hen

14. Huidige trainer van VV Hellas

10. Organiseert Hellas jaarlijks

16. Doelpunt

12. De hoofdsponsor

17. Stopte vorig jaar als jeugdleidster

13. De ... is rond!

19. Beroep van Jean Haemers

15. Boogbal

21. aanvoerder van Hellas 1

18. Bondscoach vrouwen

24. De brilstand

20. Limburgse BVO

25. Aanvang van de wedstrijd

22. Hangt in de goal

26. Club uit Rotterdam

23. Één van de broertjes O.
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