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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 11 
17 oktober 2016 

 
Redactieadres: Jurgen Hamers, Vincent van Goghstraat 13, 5268 BL Helvoirt,  
 0411 – 643595; e-mail: jurgen_hamers@hotmail.com 
Inleveren kopij Langs de Ley: 
Jeugd voor zaterdag 19.00 uur, senioren voor zondag 19.00 uur op bovenstaand adres 
Website: www.vvhelvoirt.nl Webmaster: jurgen_hamers@hotmail.com  
Betalingen: NL87 RABO 0121 1403 34 t.n.v. Voetbal Vereniging Helvoirt 
Aan en afmelden als lid: alleen schriftelijk bij Herman Schoonus, Burg. v.d. Hurkstraat 4, 
5268 BK Helvoirt,  0411 - 642148 
Telefoon kantine:  0411 - 642323 
Afmelden voor wedstrijden: Senioren voor vrijdagavond 20.00 bij leider eigen elftal. Jeugd 
voor vrijdagavond 20.00 bij leider eigen elftal 
 

Commissie Contactpersoon Telefoon-
nummer 

E-mailadres 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter Arjan v.d. Hoven 0617236134 voorzitter@vvhelvoirt.nl  

Secretaris / Vice-voorzitter Joseph Pennings 64 2022 info@vvhelvoirt.nl  

Penningmeester Gerard van Hal 0651586467 penningmeester@vvhelvoirt.nl  

Sport ondersteunende commissies: 

Senioren Jan van Iersel 0622412440 senioren@vvhelvoirt.nl  

Ledenadministratie Herman Schoonus 64 2148 ledenadm@vvhelvoirt.nl 
Evenementen Melissa Coppens 0622138509 melissacopje99@hotmail.com  

Technische zaken Harm van Hal 0622415957 harmdani@home.nl 

Organisatie ondersteunende commissies: 

Kantine Jan van de Ven   0736131912 janvdven3@hotmail.com 
Accommodatie en onderhoud Maarten Hamers 0629248223 m-hamers@home.nl 

Kleding en materialen Stefan Wilke 64 2539 stefanwilke@ziggo.nl  

P.R., communicatie en 
sponsoring 

VACATURE   

Jeugd: 

Jeugdvoorzitter Ferry Mallo  0620013072 jeugd@vvhelvoirt.nl 

Voorzitter Technische 
Commissie Jeugd 

Harm van Hal 0622415957 harm.vanhal@knvb.nl 

Technisch coördinator 
junioren 

Frank Roefs 64 3778 faj.roefs@home.nl 

Technisch coördinator  
D-pupillen 

VACATURE   

Technisch coördinator  
E-pupillen 

Marcel van Drunen 0629501820 marcelvandrunen@ziggo.nl 

Technisch coördinator  
F-pupillen en Mini’s 

Kees v.d. Bruggen 0617381250 cvanderbruggen@home.nl 

Keepers en scheidsrechters VACATURE   

Wedstrijdsecretaris junioren VACATURE  juniorensecr@vvhelvoirt.nl 

Leeftijdcoördinator junioren VACATURE   

Wedstrijdsecretaris pupillen Harold Verhoeven 64 1456 pupillensecr@vvhelvoirt.nl 

D-pupillen coördinator tijdelijk door Peter Bremmers (D) en André Nagelhout (MD) 
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E-pupillen coördinator Peter Bremmers 0653225767 prfbremmers@home.nl 

F-pupillen coördinator Andre Nagelhout 0651387912 nkb-helvoirt@hetnet.nl 

Toernooien Elly van den Berg  toernooi@vvhelvoirt.nl  

Supportersvereniging: 

Voorzitter Mariëlle van Lith 0651795634 info@marikadrukservice.nl 

 
 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit Plaats Tijd 

2015: 
  

 

Vr. 28 okt. 
Algemene ledenvergadering 
Supportersclub 

Kantine 20:30 

Zo. 6 nov. 
Oktoberfest na Helvoirt 1 – 

Heeswijk 1 
Kantine 16:30 

Ma. 28 nov. Sinterklaas bij VV Helvoirt Kantine 18:00 – 19:00 

Di. 27 dec. Kerstzaalvoetbaltoernooi HelvoirThuis 08:00 – 17:00 

Wo. 28 dec. Kerstzaalvoetbaltoernooi HelvoirThuis 08:00 – 17:00 

Do. 29 dec. Kerstzaalvoetbaltoernooi HelvoirThuis 08:00 – 17:00 

Za. 1 jan. Nieuwjaarsreceptie Kantine 15:00 

Za. 7 jan. Playbackshow 2017 Kantine 14:00 – 00:00 

Zo. 14 mei 
Supportersbrunch voor 
Helvoirt 1 – Oirschot Vooruit 

1 

Kantine 12:00 – 13:00 

 

 
 

   

Uitslagen en stand 2e klasse F 
 

Helvoirt 1    - BVV 1   2 – 2 

 
Best Vooruit 1   - Rhode 1   0 – 1 

 
Erp 1     - Prinses Irene 1  2 – 2 

 
EVVC 1    - Baardwijk 1  2 – 0  

 

Nieuw Woensel 1   - Heeswijk 1   0 – 5  
 

Oirschot Vooruit 1  - Emplina 1   2 – 0  
 

Schijndel/DE WIT 1  - WSC 1   0 – 3  
 

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Helvoirt 1 7 5 2 0 17 16 - 6 

2 Heeswijk 1 7 5 1 1 16 19 - 9 

3 Oirschot Vooruit 1 7 4 1 2 13 13 - 5 

4 EVVC 1 7 4 1 2 13 14 - 10 

5 BVV 1 6 3 2 1 11 11 - 8 

6 Prinses Irene 1 7 3 2 2 11 16 - 12 

7 Emplina 1 7 3 2 2 11 11 - 9 

8 Rhode 1 7 3 1 3 10 14 - 8 

9 Best Vooruit 1 7 3 1 3 10 10 - 8 

10 WSC 1 7 2 1 4 7 10 - 14 

11 Schijndel/DE WIT 7 1 2 4 5 7 - 15 

12 Baardwijk 1 7 1 2 4 5 5 - 20 

13 Erp 1 7 1 1 5 4 9 - 14 

14 Nieuw Woensel 1 6 0 1 5 1 4 - 21 

De gestaakte wedstrijd Nieuw Woensel – BVV (3-5) van 2 oktober is niet 

in de stand verwerkt. 

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Zondag 16 oktober  

Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 

Helvoirt 1 – BVV 1    2-2 Corné Scheffers, Nick van der Bruggen 

Den Dungen 2 – Helvoirt 2   3-1 Jim Luca Widdershoven 

RKDVC 7 – Helvoirt 3   4-2 Gerben van der Bruggen, Walter  

Vromans 

SVG 4 – Helvoirt 4    0-3 Frank Pullen, Jori Kuijpers, Ron Pieterse 

Nevelo 7 – Helvoirt 5   1-5 Ramon Goutziers 2x, Bart Schellekens,  

Hein de Kadt, Boy de Hart 

CHC 4 – Helvoirt 6    4-0 

Helvoirt VR1 – Sint Michielsgestel VR1 8-1 Hilde Vermeer 2x, Inta Janssen 2x,  

Aafke Robben 2x, Kim Verstappen,  

Samantha Coppens 

Helvoirt VR2 – Wilhelmina VR2  4-2 Betty Spierings, Mandy van Schijndel,  

Cristel den Otter, Kimberley Havinga 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

 

Zaterdag 15 oktober  
Wedstrijd      Uitslag  

Helvoirt JO19-1 – Madese Boys JO19-1  1-1 

WSC JO17-2 – Helvoirt JO17-1   1-2 

Helvoirt JO17-2 – Uno Animo JO17-2  3-1 

RKDVC JO17-5 – Helvoirt JO17-3   0-5 

Helvoirt JO15-1 – DSC JO15-1   0-4 

Helvoirt MO15-1 – Terlo MO15-1   0-2 

Helvoirt JO15-2 – Jong Brabant JO15-4  6-2 

OJC Rosmalen MO15-2 – Helvoirt MO15-2 2-1 

Helvoirt JO13-1 – Taxandria JO13-2 (vr.)* 7-2 

Nemelaer J013-2 – Helvoirt JO13-2  2-1 
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Helvoirt JO11-1 – Jong Brabant JO11-1  0-7 

Helvoirt JO11-2 – Essche Boys JO11-1  1-7 

Helvoirt JO11-3 – Audacia JO11-3  2-2 

Haarsteeg JO11-7 – Helvoirt JO11-4  2-2 

Helvoirt JO11-5 is vrij 

Sint Michielsgestel JO9-1 – Helvoirt JO9-1 4-0 

Helvoirt JO9-2 is VRIJ 

Helvoirt JO9-3 – Nieuwkuijk JO9-3  12-1 

SV BLC JO9-5 – Helvoirt JO9-4   3-2 

Helvoirt JO7-1 Toernooi bij ZIGO 

(vooralsnog) geen uitslagen doorgekregen 

Helvoirt JO7-2 Toernooi bij DESK 

Helvoirt JO7-2 – TSV Gudok JO7-6  2-1 

Nemelaer JO7-2 – Helvoirt JO7-2   2-0 

Helvoirt JO7-2 – Jong Brabant JO7-1  2-1 

 

*Wedstrijd tegen Sint Michielsgestel JO13-1 werd uitgesteld 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
Dinsdag 18 oktober 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Wilhelmina VR1 – Helvoirt VR1 (vr) 20:00  19:00 

 

Zondag 23 oktober  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Nevelo 1 – Helvoirt 1 (beker)  14:30  13:00  G.J. de Pater 

ZIGO 2 – Helvoirt 2 (beker)  12:00  10:30  G.G.A.J. de Kort 

Helvoirt 3 – Baardwijk 6   12:50 (!!)   Huub Glas 

FC Drunen 3 – Helvoirt 4   10:30  09:30 

Helvoirt 5 – SVSSS 5   11:00    Piet Vugts 

Zwaluw VFC 5 – Helvoirt 6   11:00  10:00  

Helvoirt VR1 is VRIJ 

Helvoirt VR2 – ODC VR2   11:00    Hans de Bresser 

 

Dinsdag 25 oktober 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Oirschot Vooruit 2 – Helvoirt 2 (vr.) 20:00  18:30 

 

Jeugd 
 

Woensdag 19 oktober  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt JO9-2 – Zwaluw VFC JO9-5 18:30 

 

Zaterdag 22 oktober  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt JO19-1 – Reusel Sport JO19-1 (be)14:45   L.J.M.J. Creemers 

Helvoirt JO17-1 – Jong Brabant JO17-1 (be)14:45 

ZIGO JO17-3 – Helvoirt JO17-2 (be) 13:30  12:15 

Helvoirt JO17-3 – Nemelaer JO17-2 (be)12:45    Huub Glas 

Helvoirt JO15-1 – Bladella JO15-1 (be) 13:00 

Nieuw Woensel MO15-2 – Helvoirt MO15-1 10:30 (!) 09:15 

Nemelaer JO15-3 – Helvoirt JO15-2 (be)10:15 
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BMC MO15-1 – Helvoirt MO15-2  11:45 

TEC JO13-1 – Helvoirt JO13-1  10:45  09:15 

Essche Boys JO13-1 – Helvoirt JO13-2  11:00  09:45 

Helvoirt JO11-1 – SVSSS JO11-1  09:00 

Helvoirt JO11-2 – Boxtel JO11-2  09:00 

Helvoirt JO11-3 – Jong Brabant JO11-4 09:00 

Nieuwkuijk JO11-2 – Helvoirt JO11-4 09:00  08:00 

Zwaluw VFC JO11-11 – Helvoirt JO11-5 09:00  08:00 

Nemelaer JO9-1 – Helvoirt JO9-1  10:15  09:15 

Helvoirt JO9-2 is VRIJ  

Helvoirt JO9-3 – ODC JO9-5  10:15 

Zwaluw VFC JO9-10 – Helvoirt JO9-4 10:15  09:15 

Helvoirt JO7-1 trainen 

Helvoirt JO7-2 trainen 

 

 
 

 
 

 

 Mutaties ledenlijst 
Nieuw lid 
No. 2421 PKFZ042  Maria Tang, 11-06-2002 

 

                         Wijzigingen van leden 

 
Nog steeds komt het voor dat gegevens van leden wijzigen. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: 
verhuizingen, wijzigingen van E-mailadres, wijziging van (mobiel) telefoonnummer. 
 
Als men deze wijzigingen niet doorgeeft, dan wordt het ook steeds moeilijker om deze leden 
te bereiken en te voorzien van de benodigde informatie over v.v. Helvoirt of het elftal waar 
men bij hoort. 
 
Daarom een verzoek aan alle leden: ben je verhuisd, zijn er wijzigingen in je E-mailadres of 
telefoonnummer geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan onze ledenadministratie. Herman 
zal dan zorgen dat de nodige aanpassingen in de ledenlijst plaatsvinden. 
 
Wil je stoppen met voetballen, maak dit dan ook schriftelijk kenbaar bij de ledenadministratie. 
 
 
Het bestuur. 

Kunstgras 

 

Deze week heeft er nader overleg plaatsgevonden met de gemeente Haaren en 

zustervereniging Nemelaer over het al dan niet gebruiken van de nieuwe 

      Mededelingen bestuur     
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kunstgrasvelden. Op basis van de informatie van diverse representatieve en 

deskundige instanties (zoals het RIVM, de KNVB, NOC-NSF, het ministerie van 

VWS en de VSG), die oordelen dat het gebruik van kunstgras verantwoord is, 

zeker indien daarbij een aantal gedragsregels in acht worden genomen, is 

besloten om, net als veruit de meeste andere verenigingen, het kunstgrasveld te 

blijven gebruiken. In navolging van het advies van deskundigen op dit gebied, 

hebben wij besloten om voor het gebruik van het kunstgrasveld gedragsregels op 

te stellen. Deze gedragsregels kunt u hieronder nalezen. Wel willen wij de door 

de gemeente en zustervereniging Nemelaer gevolgde gedragslijn volgen, om een 

uitzondering te maken voor onze jongste leden van de Mini's en de F- en E- 

teams. Wedstrijden en trainingen voor deze jeugdteams zullen dan ook op 

natuurgras worden ingepland, omdat van hen voldoende aandacht en 

oplettendheid op het navolgen van de gedragsregels niet dan wel in mindere 

mate mag worden verwacht. Een en ander betekent verder concreet dat voor de 

overige teams met ingang van komend weekend het kunstgrasveld wederom 

maximaal zal worden benut voor het spelen van wedstrijden en voor trainingen. 

Uiteraard zullen wij de komende ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en 

indien nodig onze gedragslijn daarop aanpassen. 

 

Het bestuur 

Gedragsregels Kunstgrasveld v.v. Helvoirt 

1. Speel niet met de rubber korrels en laat kinderen niet zonder toezicht op het 

kunstgrasveld spelen 

2. Wij adviseren keepers om lichaamsdelen die veel in contact komen met de 

ondergrond te bedekken met kleding 

3. Voor iedereen die het veld betreedt: probeer contact met het kunstgras met 

onbedekte lichaamsdelen zoveel mogelijk te beperken 

4. Leg geen ongebruikte kledingstukken op het gras 

5. Zorg dat de waterzak, spons en bidons schoon zijn bij gebruik 

6. Bidons niet in het kunstgras leggen en zorg ervoor dat ze schoon zijn (zonder 

rubber) voor gebruik 

7. Na afloop van de trainingen en wedstrijden VERPLICHT douchen. Let op: 

douchen zonder onderbroek! 

8. Trek na het douchen schone kleding aan en was sportkleding goed uit voor het 

volgende gebruik 

9. Klop schoenen, sportkleding en sporttas na gebruik goed uit en zorg dat ze vrij 

zijn van rubber 

10.Was ook de spons (wasmachine) en bidons (vaatwasser), zodat ze vrij zijn van 

rubber voor het volgende gebruik 
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Gebruikersregels kunstgrasveld v.v. Helvoirt 

1. Gebruikers van het kunstgrasveld mogen alleen met schone voetbalschoenen het 

kunstgras op. Zorg dus voor schone voetbalschoenen vóór je het veld op gaat, 

gebruik de matten; 

2. Betreed het veld alleen via de toegangshekken; doe het hek achter je steeds 

dicht; 

3. Geen kauwgom op het veld; 

4. Geen glaswerk op of rond het veld; 

5. Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur; 

6. Geen aluminiumdoppen gebruiken; 

7. Niet express tegen het hekwerk schieten; 

8. Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, 

hun trainer en natuurlijk de scheidsrechter. Alle publiek dient zich achter de 

veldafscheiding op te houden. Ook het staan van het publiek tegen de 

binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan. Dit geldt ook tijdens 

trainingen; 

9. Het slepen met doelen is niet toegestaan (graag optillen bij het verplaatsen); 

10.Oefen- en jeugddoelen na gebruik terugzetten op de opstelplaatsen; 

11.Niemand mag aan doelen of doeltjes hangen. 

VACATURE!! 

Vacature  

De seniorencommissie voor het nieuwe seizoen op zoek naar: 

assistent scheidsrechters voor Helvoirt 1 en Helvoirt 2. 

Nadere informatie hierover bij Jan van Iersel (senioren@vvhelvoirt.nl ) 

Bestuur v.v. Helvoirt 

 

 Betaling contributie 

Tot op heden zijn er een aantal leden die hun contributie voor het 

seizoen 2016-2017 nog niet betaald hebben. Bij deze een vriendelijk 
doch dringend verzoek dit zo spoedig mogelijk te doen. 

  

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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Namens het bestuur, 

Gerard van Hal 

 

(update) Grote Clubactie 

Vorige week zijn we voortvarend van start gegaan met de verkoop van de loten 

voor de Grote Club Actie. Inmiddels hebben het voltallige bestuur, het 1e elftal en 

de veteranen een superlot aangeschaft. Van een aantal anderen hebben we 

inmiddels een toezegging. Ook hebben de eerste jeugdleden hun 1e boekje vol. 

De boekjes kunnen ingeleverd worden aan de bar in de kantine waar ook weer 

nieuwe boekjes te krijgen zijn. Wij vragen jullie dit op tijd te doen omdat alle 

gegevens nog verwerkt moeten worden. Er kunnen tot medio november loten 

worden verkocht. Van de opbrengst kan de vereniging activiteiten organiseren. 

De actie loopt tot medio november.

 

 

Hart voor uw Clubactie 

Alle leden van de Rabobank hebben afgelopen week een brief in de bus gehad 

met een code die het mogelijk maakt om te stemmen voor de actie Hart voor uw 

Club. Ook onze vereniging doet hier aan mee. Er kan tot 17 oktober gestemd 

worden. Hebt u een rekening bij de Rabobank en bent u nog geen lid dan kunt u 

zich eenvoudig aanmelden als lid via de website van de Rabobank zodat u de 

volgende keer ook uw stem op onze vereniging kunt brengen. 
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 Hieperdepiep hoera!!  

Steyn  Verhulst 17 oktober 

Leon van Wiggen 18 oktober 

Pim  Muskens 18 oktober 

Peter  Corvers 19 oktober 

Bart  Kuijs 19 oktober 

Niels van der Heijden 20 oktober 

Koen  Kuijpers 20 oktober 

Gerard van Hal 22 oktober 

Henk van Leeuwen 22 oktober 
 

 

 35+ damesvoetbal 
 

Gedurende de afgelopen periode is het idee ontstaan om te gaan 

voetballen met 35+ vrouwen, met als doel om heel laagdrempelig lekker 
buiten bezig te zijn. Je hoeft geen voetbalervaring of goede conditie te 

hebben, alleen maar zin om fanatiek mee te doen!  
Na veel enthousiaste reacties, onder andere ook van de voetbalclub, willen 

we dit seizoen de training gaan starten! 
Half oktober zal het kunstgrasveld van vv Helvoirt worden opgeleverd en 

kunnen we beginnen, de exacte datum van de eerste training is daarvan 

afhankelijk en volgt dus zodra we meer weten. 
De training zal iedere woensdag plaatsvinden van 20.30-21.30 uur. 

        Algemeen       
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Wil je je aanmelden of heb je vragen, stuur dan een email naar Sandra 

Janssens:janssens.sandra@gmail.com 

Wij hopen nog veel enthousiaste 35+ dames te motiveren, die de groep in 

alle opzichten willen versterken. Als je twijfelt, kom dan gerust vrijblijvend 

een paar keer meetrainen! 
 
 

 Uitbreiding team jeugdscheidsrechters 
  
Beste jeugdleden   
In de leeftijd vanaf Jo 13 oftewel in oude termen de D leeftijd zijn we op zoek naar spelers die graag 
jeugdscheidsrechter willen worden. Op dit moment zijn 10 jeugdscheidsrechters wekelijks bezig om 
wedstrijden te fluiten bij de jeugd. Het gaat hier vooral om wedstrijden bij F en E jeugd waarbij het 
later mogelijk wordt om op grote veld te fluiten. Op dit moment is er zelfs 1 scheidsrechter die 
zondags bij de senioren fluit.  
Omdat scheidsrechters ook zelf met eigen team voetbalteam spelen kunnen ze niet altijd fluiten 
vandaar de behoefte voor meer scheidsrechters.  
Wij zoeken dus jongens en meisjes die het leuk vinden om wedstrijden bij de jeugd te fluiten . Ook als 
je twijfelt of dat iets voor je is kun je contact opnemen en kunnen we eventueel een aantal 
wedstrijden proberen.   
Wat kun je verwachten;  

 Je krijgt een scheidsrechtershirt of tenue en spullen om te fluiten  
 Bij elke wedstrijd die je fluit staat iemand langs de kant die je begeleid en helpt. Deze 
zorgt dat je er niet alleen voorstaat en geeft adviezen en aanwijzingen in de rust of na de 
wedstrijd. Kortom die je helpt om een goede scheidsrechter te worden.  
 Na de wedstrijd een drankje en een hapje.  

  
Dus mocht je interesse hebben neem contact op met Frans Robben 06-50227204  
Jeugdleiders breng dit ook onder de aandacht bij de teams in categorie 13(D)15(C)17(B)19(A)  
  
Namens begeleidingsteam  
Ronald van der AA  
Harold Verhoeven  
Frans Robben  

 
 

 

 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 
Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Gert-Jan en Guido 

 
Keuken: Marcella 

 
Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Roel Beijens, ’s-Middags: Marielle van Lith 

 

   Afdeling kantine      

mailto:janssens.sandra@gmail.com
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 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Nel en Piet, ’s-Middags: Rianne en Anne  
 

Keuken: Marcella en ?? 
 

 

Barpersoneel zoekt mensen voor de 

zaterdagmiddagdienst! 
Vanwege het stoppen van 2 mensen is men op zoek naar mensen die op 

zaterdagmiddag een bardienst willen draaien. Opgeven kan bij Jan van de 
Ven: janvdven3@hotmail.com  

 
 

 
 

 

 Weetjes en datjes van de veteranen  
Op 1 oktober gaan de veteranen weer buiten voetballen. Ze zijn voornemens dit te gaan 
doen op het kunstgras.  
 
Als iemand zin heeft om mee te doen is die van harte welkom. Je moet dan wel de leeftijd 
van 30  jaar of ouder hebben. 
 
In ieder geval zijn we op het sportpark in de maand  oktober. Daarna misschien in het 
Helvoirthuis 
 
Wij voetballen van 16.30 tot 17.30  of van 17.00 tot 17.30 dit moet nog bepaald worden. 

 

 
 

 

 Man of the Match! 
Tijdens de wedstrijd Helvoirt 1 – BVV 1 is Remco Kivit verkozen tot Man of the 
Matcn! Gefeliciteerd Remco. 
 

 Toto 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

mailto:janvdven3@hotmail.com
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Tussenstand per 16 oktober 2016, na de wedstrijd Helvoirt - BVV (2-2) 

 
LET OP!! De wedstrijd Prinses Irene – Helvoirt van 30 oktober is de laatste 
wedstrijd in deze periode!! Vanaf 6 november beginnen we met periode 2. Wil je 

meedoen? Je kunt in de kantine een formulier invullen en dat, samen met €2,50 
in een envelop in de bus van de Supportersclub doen. Je hebt tot 6 november, 

13:00 de tijd om je aan te melden voor de 2e periode van de Toto!! 
 
(puntentelling: 7 voor juiste uitslag, 3 voor niet de juiste uitslag, maar wel de 

juist geraden winst van een ploeg of gelijkspel) 
 

1 Bjarn Timmermans  +7 17 
 
2 Harley Habraken  +7 16 

 Luuk van de Ven  +3 16 
 

4 Koen van Asseldonk +7 13 
Henk Bolenius  +7 13 

   Kevin van Boxtel   13 

 Zus van Drunen  +7 13 
 Maarten Hamers  +7 13 

Jolanda van der Sande  13 
 Corné Scheffers   13 
 Theo van der Steen +3 13 

 
12 Patricia Hobbelen  +3 12 

 
13 Jan Groenendaal  +7 10 

Gert Hoogaars  +7 10 

Joost Jansen    10 
Brent Timmermans  10 

 
17 Toon van Bergen  +3 9 

Gert-Jan de Bie  +3 9 
Kees van der Bruggen +3 9 
Piet van Haaren   9 

Arjan van de Hoven  9 
Yannick Jansma  +3 9 

Floris de Laat (1)  +3 9 
Floris de Laat (2)   9 
Marcel de Laat  +3 9 

Gerard Meijer   9 
Kees van der Sande  9 

Jan van de Ven  +3 9 
 
29 Jelle van der Braak   6 

 Frank van Gorp   6 
Rian Hoogaars   6 

Jan van Houtum   6 
Inta en Joop    6 
Harrie Janssen   6 
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Kees Janssen   6 

Rianne Janssen   6 
P Kivit    +3 6 

Jochem Leermakers  6 
Jozef Leermakers  +3 6 
Ferry Mallo    6 

Frank van de Pol   6 
Frank Pullen    6 

Michiel den Otter   6 
 Perry van der Sande  6 
 Rens van der Sande  6 

 Herman Schoonus   6 
 Ingmar Torjuul   6 

 Guus Verhoeven   6 
 Kees Verhulst   6 
 Brent van Weert   6 

 
51 Mark van Asseldonk  3 

 Roel van Asseldonk  3 
 Marion Assink   3 

 Peter Coppens   3 
 Harry Gubbels   3 
 Gerard van Hal   3 

 Jurgen Hamers   3 
 Helvoirt 6    3 

 Henk van Leeuwen   3 
 Paul Meijer    3 
 Stijn van Rooij   3 

62 Leny van de Ven   3 
 

 

                                           Interne periode 
Stand per 16 oktober 2016 
1 Helvoirt 1  7 5 2 0 17 16-6 

2 Helvoirt VR1 5 5 0 0 15 26-6 
3 Helvoirt 4  4 4 0 0 12 13-3 

4 Helvoirt 6  5 4 0 1 12 24-7 
5 Helvoirt 2  7 4 0 3 12 14-13 

6 Helvoirt VR2 3 3 0 0 9 13-4 
7 Helvoirt 3  5 3 0 2 9 13-12 

8 Helvoirt 5  4 2 1 1 7 12-8  
 

 
           

   Speler van de week 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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15 oktober: Finn Remmers (JO13-2), Gijs Burgmans (JO1-1), Lars van 

Wijk (JO11-2), Het hele team (JO11-3), Mart Pullen (JO9-3), Bram 
Katsman (JO7-2). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
Helvoirt 1 – BVV 1                      2-2 

 
Helvoirt behoudt net op tijd de ongeslagen status; 2-2 tegen BVV 

In een waar spektakelstuk en kansenfestijn hebben Helvoirt en BVV 1 punt 

overgehouden aan hun onderlinge treffen. Qua spelbeeld was een gelijkspel ook 

een verdiende uitslag, al had BVV, zeker getuige de 2e helft, zich te kort gedaan 

door de nodige kansen niet te benutten. Helvoirt leek tegen z’n eerste nederlaag 

aan te lopen, maar het slotoffensief loonde met de gelijkmaker diep in 

blessuretijd. 

Onder een heerlijke najaarszon begon Helvoirt sterk aan het treffen met 

(virtueel) nummer 2 BVV en kreeg na anderhalf minuut spelen een vrije schop. 

Corné krulde die vrije trap prachtig langs de kansloze doelman Erik Poelstra in de 

kruising. Daarna was het de beurt aan BVV. Guillermo Le Couvreur kopte een 

voorzet van Armand Selmani goed in maar Remco redde van dichrbij prima met 

een hand. Thijs verraste aan de andere kant bijna Poelstra die met de nodige 

moeite zijn hoekschop over het doel tikte. BVV nam het initiatief over. Nadat een 

schot van Thomas Kagie net naast ging, was het na 27 minuten wel raak voor 

BVV. Imad Hamria legde een lange bal van Rick van Pinxten tot bij Guillermo Le 

Couvreur die Floris op snelheid klopte en vervolgens ook Remco in de lange hoek 

klopte. Het betekende het eerste tegendoelpunt van Helvoirt dit seizoen in eigen 

huis. In de extra tijd had Remco met de nodige moeite ook Armand Selmani van 

scoren kunnen houden. 

Na rust was ook de eerste kans voor de gasten. Een voorzet van Le Couvreur 

kwam bij Hamria die Remco kwijt was, half weggleed en z’n poging naast het 

doel zag belanden. Toen schoot Rico in een keer naast, schoot Balta voorlangs en 

was het weer Rico die zich goed vrij kapte, maar op het moment suprême de bal 

niet goed raakte. Een kwartier voor tijd viel een pass voor de voeten van 

wederom Guillermo Le Couvreur die ineens voor Remco opdook en beheerst z’n 

2e van de middag scoorde. De kansen en mogelijkheden bleven komen. Bij 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       
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Helvoirt was het vaak net niet of zat er een BVV’er tussen en BVV kwam er beter 

uit, maar was slordig in de eindpass of afronding. Toch schoot Thijs een vrije 

trap op de buitenkant van de paal, en kreeg Imad Hamria, na wegglijden van 

Stijn, een 1 op 1 kans en schoot naast. Helvoirt zet in de extra tijd een offensief 

in. Nick kopt voorzet van Mart naast en Mart zelf zag z’n schot/voorzet voorlangs 

gaan maar Rico kon hem nog binnen houden en zijn voorzet werd door Mart 

naast gekopt. In de 92e minuut was invaller Faouzi Garmat dichtbij de 1-3. 

Remco redde wederom uitstekend, tot 2x toe. Gaat Helvoirt toch schade oplopen 

in de strijd om de 1e periodetitel? Nee, want in de 93e minuut viel de 2-2 dan 

toch. Poelstra kon het schot van Tim niet keren en Nick was er als de kippen bij 

om de rebound te verzilveren; 2-2. Achteraf gezien kon dat doelpunt weleens 

héél belangrijk zijn want Heeswijk won (met 0-5) en waren dus even virtueel 

koploper op doelsaldo.  

Toch wordt de 1e periode pas over 2 weken beslist want volgende week hebben 

we een bekerwedstrijd, en wel uit tegen de club waar Helvoirt een groot verleden 

mee heeft: Nevelo. Nevelo boekte vandaag pas z’n eerste zege van het seizoen 

in de competitie en willen dus nog meer vertrouwen tanken door te stunten 

tegen ons, maar wij willen nemen de beker ook serieus dus willen we ook 

komende zondag winnen. De wedstrijd wordt volgende week zondag gespeeld 

om 14:30. Tot volgende week. 

Den Dungen 2 – Helvoirt 2                3-1 

Op een extreem warme 16 oktober ochtend stonden we om 11 uur paraat om 

Den Dungen een pak slaag te geven. Met gevaar voor eigen leven betraden we 

het kunstgras en floot de scheidsrechter voor de eerste keer op zijn fluitje. Al 

snel kreeg Den Dungen steeds meer overwicht en dat resulteerde al snel in het 

eerste tegendoelpunt. Ook het 2e doelpunt werd na een onderschepping op  

middenveld vrij eenvoudig uitgespeeld en liet de verdediging kansloos. Het was 

slap en ongeconcentreerd waardoor we met een 2-0 achterstand mochten gaan 

rusten. Na rust konden we herstellen maar de 2e helft was nog maar 2 minuten 

oud of de 3-0 werd al over Koen heen gelepeld. Een voorzet wordt niet 

weggewerkt en zo stond een spits vrij om de bal in het doel te krullen. 

Gedurende de 2e helft kregen we wel wat makkelijker de bal rond, maar in de 

afwerking waren we nog steeds niet scherp. Zoveel kansen als we de vorige 

wedstrijden wisten te creëren, zo weinig kansen kregen we vandaag. De eerste 

kans kregen we pas na 75 minuten toen Jim een keer van afstand uithaalde en 

de bal in het zijnetje krulde. Helaas was dit ook meteen het laatste doelpunt wat 

gemaakt werd. We verliezen dure punten vandaag en zullen ons volgende week 

weer moeten herpakken om de aansluiting te behouden. 

Groeten, Helvoirt 2 

Helvoirt VR1 – Sint Michielsgestel VR1    8-1 
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Na een gezellig weekend gaan we vandaag weer een potje voetballen. We gingen 

met volle moed de wedstrijd in. Gestel had de eerste 10 minuten niks te zeggen. 

Helvoirt had alleen maar balbezit, na zowat 20x op doel schieten wou de bal er 

nog steeds niet in. We bleven maar kansen creëren, zo kwam Kim langs de 

linkerkant voorbij haar man, gaf de bal voor  maar het was niet Helvoirt die de 

1-0 maakte… nee, het was Gestel zelf. We bleven doorgaan en o kreeg Hilde 

kans om goed door te lopen op haar man en mooi de 2-0 binnen kon schuiven. 

Er werden weer veel combinaties gemaakt alleen maakte we het te druk voorin 

waardoor scoren moeilijk werd. Gestel brak uit en wist toch het net te vinden 

achter Bregje; 2-1. Dit konden we zeker niet weggeven en probeerde scherp te 

blijven en te tikken. Zo werd er vanuit het middenveld een mooie pass gegeven 

op Inta die de bal goed voor kon geven en Sam deze met de punt van haar 

schoen binnen tikte; 3-1. Zo gingen we de rust in. Tim vond ons goed 

voetballen, dus hij had niet veel te zeggen, zoals altijd. Na de rust gingen we 

voor meer doelpunten. Vlak na het rustsignaal kreeg Inta de bal waardoor ze 

doorbrak, ze geeft de voorzet waardoor Hilde die goed op de schoen kreeg en de 

4-1 maakte. Kans na kans gingen we verder. Inta kreeg de bal weer goed in haar 

voeten en scoorde weer 1 op 1 met de keeper de 6-1. Door vanuit achter goed 

op te bouwen nam Aafke de bal goed mee naar voren en ging het toch zelf 

proberen waardoor een paar mooie acties ze de 7-1 scoorde en dat nog wel op 

haar verjaardag was verdiend! Onze jarige job Aafke kreeg er geen genoeg van 

en speelde haar mannetje met een mooie actie uit en kwam 1 op 1 met de 

keeper. Ze maakte een mooie schijnbeweging en tikte de bal netjes in het net; 

8-1. Dit was ook de welverdiende eindstand geworden en staan wij bovenaan!! 

Volgende weekend zijn we een weekend vrij. De week daarop spelen we uit 

tegen HRC’14. Tot dan! 

Groetjes, Dames 1. 

Helvoirt VR2 – Wilhelmina VR2               4-2 

Helvoirt Dames 2 wint van Wilhelmina Dames 2 met 4-2 

Op deze vroege en zonnige zondag ochtend stond er een belangrijke wedstrijd op 

het programma. Tegen de toen nog nummer 2 in onze competitie. In de 

kleedkamer werd voor de verandering de opstelling door Bart bekend gemaakt. 

De opstelling was vandaag wat anders dan normaal omdat we wat spelers miste. 

Vol goede moed en met een beetje gezonde spanning bij de meeste van ons 

begonnen we aan de wedstrijd. Al snel na de aftrap onderschepte wij de bal en 

probeerde we ons ´´spelletje´´ te spelen. Wat resulteerde in een doelpunt van 

Betty  met aangeven van Mandy. 1-0! We gaven niet veel kansen weg maar 

helaas wist Wilhelmina kort na ons doelpunt door te breken en de 1-1 te scoren. 

We wilde allemaal winnen en dat was ook te zien. We knokte voor elkaar en voor 

de bal. Door goed samen spel van Mandy en Betty wist Mandy kort daarna de 2-

1 te scoren. Met deze stand gingen wij ook de rust in. In de rust werd van alles 

besproken en er werden nog wat spelers gewisseld. Na de rust probeerde we 

verder te gaan zoals voor de rust. We gaven niet veel kansen weg en probeerde 
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de combinaties te zoeken. Dit resulteerde in een mooi doelpunt van Cristel die ze 

met haar linkervoet mooi binnen schoot. 3-1. Na wat wissels, vele kansen, 

corners en veel balbezit werd het tijd voor de 4-1. In de rust werd er door Kees 

gezegd dat we tijdens de corners meer voor de bal moesten gaan en die taak 

voerde Kimberley perfect uit en scoorde de 4-1. De buit was binnen en ook 

Wilhelmina had dat door en gingen ze helaas wat minder sportief spelen. Kort 

voor het eindsignaal wist Wilhelmina de 4-2 nog te scoren door een foutje 

achterin. Kort daarna klonk het eindsignaal. De 3 punten zijn in Helvoirt 

gebleven en daar gaan we volgende week weer voor! Dan spelen we thuis tegen 

de dames van ODC. Tot dan, groetjes dames 2. 

 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Helvoirt JO15-2 – Jong Brabant JO15-4            6-2 

 
We speelden vandaag tegen Jong Brabant. De wedstrijd begon met veel kansen 

en Rens Bremmers scoorde het eerste doelpunt en het 2e en 3e doelpunt volgde 
snel. Rik scoorde meteen na rust, toen kwamen we in een mindere fase, we 
probeerde een andere tactiek met twee spitsen en was er achterin een mannetje 

weg. Er volgde vrij snel achter elkaar 2 tegendoelpunten. Toen we weer naar de 
standaard tactiek gingen maakte Roel een doelpunt en vlak voor het eindsignaal 

scoorde Rik Janssen. 
 
Helvoirt JO11-2 – Essche Boys JO11-1            1-7 

 
Op deze regenachtige zaterdag staan we langs de lijn voor de aftrap om 9 uur 

thuis tegen de Essche Boys! We zijn nog maar een minuut of twee bezig en Teun 
de Leijer maakt de 1-0. Vlak daarna komt de tegenstander al met de 

tegentreffer; 1-1. De jongens van Essche Boys zijn sterk en vaak voor het doel 
van Helvoirt. Onze keeper Sem is goed wakker. Hij schiet de ballen ook super 
uit! Vanuit een hoekschop van de Essche Boys komt een doelpunt; 1-2. 

Vervolgens komt er een schot van ver richting de kruising, maar Sem zat er 
natuurlijk weer goed bij. Teun Traa heeft wat goede verdedigingsacties. Al gauw 

loopt de score op naar 1-4. Helvoirt heeft nog een kans maar Thijs mist de goal. 
Essche Boys krijgt een vrije trap en deze komt tegen de billen van Steven. 
 

2e helft….. 
 

Na 1 minuut spelen scoren de Essche Boys weer, 1-5. Helvoirt krijgt hier en daar 
een kansje.. Zo krijgt Steven een schot op goal maar gaat naast. Jovan speelt de 
bal op Thijs maar ook deze gaat net naast. Finn Traa neemt een hoekschop en 

Steven kopt de bal knap in, op d elat. Lars krijgt ook nog een kansje op links en 
deze gaat er ook niet in. Ook Casper kreeg nog een klein kansje maar ook deze 

kon hij niet benutten. Uiteindelijk scoren de Essche Boys nog twee keer en de 
eindstand is 1-7. Het was een pittige pot met veel valpartijen. Jongens, jullie 
hebben allemaal goed gevoetbald. Maar man of the match was dit keer echt onze 

super keeper Sem!! 
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Helvoirt JO11-3 – Audacia JO11-3             2-2 

 
Vandaag stond de topper tegen Audacia op het programma. Na vorige week 

tegen de nummer 1 Jong Brabant (7-0 verlies) moesten we nu tegen de nummer 
2. Na de aftrap van Helvoirt werd er meteen de aanval gezocht door onze 
jongens. Met Nick achterin op de plaats van Dennis en Pim op het middenveld 

begonnen we goed aan de wedstrijd. Dat leverde mee een grote kans voor Mees 
op na een mooie steekbal van Ruben omspeelde hij de keeper, maar werd nog 

net door de laatste man van Audacia van de lijn gegleden. De tegenstander was 
gewaarschuwd. Met Jurre en Ramon op het middenveld en Ruben werd er goed 
verdedigd want Audacia werd wel wat sterker. En kreeg enkele mooie kansen 

maar Savi hield z’n doel schoon. Bij de volgende uittrap van de keeper was het 
wel raak. Mees nam hem goed aan en speelde Ruben vrij die de 1-0 

binnenschoot. Na de aftrap was het Audacia dat mee de aanval zocht en weer 
wat kansjes kreeg. 3 minuten voor rust kreeg Helvoirt de 1-1 tegen door niet 
allemaal mee te verdedigen stonden er 2 spelers vrij voor Savi, en dat was een 

koud kunstje. Na de rust behielden we de zelfde opstelling met Nick achterin wat 
hij buitengewoon goed deed kwam Audacia steeds meer op onze helft, maar tot 

echt grote kansen leidde dat niet. Na zo’n 15 minuten in de 2e helft was het 
Dennis die het middenveld overstak en vanaf een meter of 12 op de goal schoot. 

De keeper hield het schot niet en kwam voor de voeten van Mees die beheerst er 
uit een moeilijke hoek de 2-1 in knalde. Met nog 10 min. op de klok was het 
Audacia dat vol de aanval zocht om een nederlaag te voorkomen. Er waren 

enkelen benauwde situaties voor het doel van Helvoirt, maar de verdediging was 
niet kapot te krijgen. Nadat Helvoirt het nog probeerde om de 3-1 te malen via 

schoten van Dennis en Jurre, was het Audacia dat 3 minuten voor tijd de 2-2 
binnenschoot. Helaas jammer, volgende week beter want dan komt de koploper 
naar Helvoirt toe, zouden we dan onze eerste overwinning boeken? Komt dat 

zien op het echte gras van VV Helvoirt. 
 

Helvoirt JO9-3 – Nieuwkuijk JO9-3          12-1 
12-1 winst uit zelfvertrouwen. 
 

In de vroege ochtend staan onze kanjers thuis klaar tegen het eveneens JO9-3 
uit Nieuwkuijk. Niet op het kunstgras, want de mini’s en F-jes zijn voorlopig nog 

verbannen op dat veld.  
Nieuwkuijk staat onderaan, en dus begon de wedstrijd met iets té veel 
zelfvertrouwen. En dat was zichtbaar. Soms geen focus, te veel individueel spel 

en iedereen rende achter dezelfde bal aan op dezelfde plaats in het hetzelfde 
veld. Ondanks dat weet Helvoirt 7 keer te scoren, tussendoor scoort Nieuwkuijk 

één keer. De namen die achtereenvolgens scoren zijn Emma, Timo V., 3x Mart, 
Lars en tot slot weer Timo V. Eindstand bij rust: 7-1.  
Dan komen ook de trainers Frank en Björn in actie: even worden ze 

toegesproken en wordt vertelt dat we meer moeten samenspelen en minder 
alleen. Én dat heeft effect! Er wordt beter naar elkaar gekeken, op tijd 

overgespeeld en er ontstaat een ware voetbalwedstrijd. Gewoon net echt! 
En om een lang verhaal kort te maken: Nieuwkuijk heeft in de tweede helft geen 
schijn van kans. Helvoirt scoort er nog vijf bij. Achtereenvolgens Timo V., Lars, 

Timo V., Mart (met dank aan Lars en Emma) en tot slot Mart enkele minuten 
later weer een. Slotstand: 12-1. Gefeliciteerd allemaal!  
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SV BLC JO9-5 – Helvoirt JO9-4            3-2 
In de eerste helft is Mano onze goalie. Na een snelle goal komt Helvoirt na een 

jammerlijke carambole op achterstand. 0-1. Lars en Stan tonen mooie acties/zijn 
goed bezig. Rick toont mooie verdedigende acties. Sjoerd vindt ondertussen het 
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veld veel te lang! 0-2 voor BLC vanuit de korte hoek. Enkele mooie acties gezien 

in de 1e helft maar de laatste pas kwam niet altijd aan. 2e helft begint sterk van 
onze kant. Rick is de keep van dienst. Weer een mooie kans van Stan, onze 

aanvoerder, via een rush naar voren. Sjoerd wederom sterk in onze verdediging. 
Mooie goal van Lars, of Mano… Volgens Stan. Het staat 2-1. Juluis moet 
doorrennen! 3-1, jammer. Kristoff is sterk bezig op het middenveld, toont enkele 

mooie passes. Jongens, het kan nog; slechts 2 goals verschil! Komop… bijna 
goal. Julius en Sjoerd vertonen wederom hun verdedigende kwaliteiten. Het blijft 

oplatten. 3-2 na een mooie rush van Mano; gooooal! Dying seconds, er volgen 
nog superkansen voor Helvoirt… Het kan nog. Superspannend allemaal. Einde 
wedstrijd, goed gespeeld jongens! 

 
JO7-2 op toernooi bij DESK 

De mini’s 2 van Helvoirt mochten 4 wedstrijden spelen bij het prachtige vv Desk 

te Kaatsheuvel. Het leek wel een sprookje. 

VV DESK staat voor: Voetbalvereniging Door Eendracht Sterk Kaatsheuvel. Het 
is een voetbalclub uit Kaatsheuvel, Noord-Brabant en speelt op 

sportpark Eikendijk in Kaatsheuvel. De club is opgericht op 29 mei 1930 en 
speelt in de Eerste klasse zondag (seizoen 2016/17). De clubkleuren zijn geel-

blauw. 

VV DESK werd in 1930 opgericht door 15 oud-kostschooljongens. Een hele poos 
werd er gevoetbald op de terreinen waar tegenwoordig De Efteling is gevestigd. 

In 1977 werd het huidige sportpark Eikendijk betrokken. In 2001 werd een 
nieuwe kleedaccommodatie gebouwd en het clubhuis ingrijpend gerenoveerd. In 

2006 werd het sponsorhome in gebruik genomen en het kunstgrasveld 
gerealiseerd.VV DESK heeft tegenwoordig ongeveer 1000 leden. De club heeft 
naast een sportieve functie ook een belangrijke maatschappelijke functie voor de 

gemeenschap van Kaatsheuvel. 

 

De eerste wedstrijd was tegen TSV Gudok M6.  Hellvoirt begon redelijk. Snelle 

spitsen en een goed rechtsback zorgde voor verrassende aanvallen terwijl ons 

goal zo dicht zat als een duitse bunker. Bart maakt dankbaar gebruik van een 

mooie voorzet van Tom en maakte 1-0. De brilstand was van het bord af wat 

rust gaf.  Teveel rust echter is niet goed. Gudok brak uit en maakte door goed 

samenspel 1-1.  Fedde liet geen gelijkspel toe door snel 2-1 te scoren. Wedstrijd 

gered.  

De tweede wedstrijd was de N65 derby.. Nemelaer!   Jammer jammer. Helvoirt 

speelde matig samen en was onoplettend. Nemelaer scoorde snel en 

doeltreffend.  Enkele op basis van geluk, helaas dit keer tegen ons. Al snel stond 

het 0-4. In de tweede helft is erger voorkomen door sterk verdedigingswerk van 

Axel.  Instructies van Kees om meer pressie te zetten mochten niet baten.  

Eindigend in 0-4. 

De derde wedstrijd was penalty’s  schieten tegen TSV gudok M5. Het spel was 

even eenvoudig als doeltreffend. Er zaten drie gaten in een zeil welke voor de 

goal hing.  De som van het gemiddelde aantal schoten op het rechtse gat in het 

kwadraat met de deling van de andere twee, werd gerekend voor tienenhalve 

punt. Binnen drie seconden rechts inschieten en de bal links op de lat zorgde 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaatsheuvel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sportpark_Eikendijk&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/29_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1930
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_klasse_(Nederlands_amateurvoetbal)
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voor vier punten, maal tien tot de macht 4 van het vorige schot, 

vermenigvuldigd met de wortel van 3. Met deze wetenschap was het voor 

Helvoirt verbluffend makkelijk te winnen. Een kwestie van rekenen en 

berekenend inschieten binnen de juiste tijdsspanne. Klusje voor Kees.  19-4 

gewonnen!    

De vierde wedstrijd tegen Jong Brabant M1, was weergaloos. Sterk en goed 

positie kiezend schoot Helvoirt zichzelf uit de nesten door een 0-1, te keren naar 

1-1 met een mooie panna van Bart, en Fedde ijskoud afmakend op 2-1.  

 

Het was een mooie, sportieve ochtend. Dank allen. 

 


