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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 12 
24 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) 

http://www.vvhelvoirt.nl/
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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 

Vr. 16 dec. Kerstbingo Kantine 20:30 

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 

Za. 20 mei Mini’s (JO-7) slotdag Sportpark Hele dag 

 
 

 

   

Uitslagen en stand 2e klasse F 
 

Er is dit weekend geen wedstrijd gespeeld in de 2e klasse F 
 

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 

            Uitslagen             
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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  

Dinsdag 18 oktober (vriendschappelijk) 

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Wilhelmina VR1 – Helvoirt VR1  2-1  Samantha Coppens 

 

Zondag 23 oktober  

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Nevelo 1 – Helvoirt 1 (beker) 2-5 Nick van der Bruggen, Rico de Laat, Roel  

Pullens, Thijs van Hal, Collin van den Bergh  

ZIGO 2 – Helvoirt 2 (beker) 3-1 Eigen doelpunt 

Helvoirt 3 – Baardwijk 6  2-1 Bram Jolie, Gerben van der Bruggen 

FC Drunen 3 – Helvoirt 4  2-0 

Helvoirt 5 – SVSSS 5  1-5 Siebe Jansma  

Zwaluw VFC 5 – Helvoirt 6  6-0 

Helvoirt VR1 is VRIJ 

Helvoirt VR2 – ODC VR2  15-0 Ilona Melis 4x, Betty Spierings 3x, Mandy van  

Schijndel 2x, Janneke van Iersel 2x, Nikki  

Kurvers, Natasja Schuurmans, Melissa  

Coppens, Marrit van de Meer. 

 

   Tussenstand topscoorders senioren 
 
Per 23 oktober 2016 
1 Samantha Coppens  VR1  12 
2 Jelle van der Braak   6e  11 
 Inta Janssen            VR1/VR2  11 

 Willem Timmermans  6e  11 
5 Rico de Laat    1e  8 

6 Nick van der Bruggen  1e  7 
7 Guus Busser    6e  6 
 Maarten van t Hullenaar  6e  6 

 Betty Spierings       VR2  6 
 Kim Verstappen   VR1  6 

11 Ilona Melis    VR2  5 
 Hilde Vermeer       VR1/VR2  5 

 Walter Vromans   3e  5 
14 Ramon Goutziers   5e  4 
 Boy de Hart    5e  4 

 Rens van der Sande       1e/2e   4 
17 Roel van Asseldonk  2e  3 

 Gerben van der Bruggen  3e  3 
 Kimberley Havinga   VR2  3 
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 Janneke van Iersel   VR2  3 

 Tommy Jansen   2e  3 
 Michiel Pennings   3e  3 

 Aafke Robben   VR1  3 
 Paul Schellekens   2e  3 
 Mandy van Schijndel  VR2  3 

 Jim Luca Widdershoven  2e  3 
27 15 spelers met     2 

43 28 spelers met     1 
 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

 

Zaterdag 15 oktober (nagekomen) 
Wedstrijd      Uitslag  

Helvoirt JO7-1 Toernooi bij ZIGO 

SVSSS JO7-2 – Helvoirt JO7-1   1-6 

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

Nemelaer JO7-1 – Helvoirt JO7-1   1-0 

Helvoirt JO7-1 – SVSSS JO7-1   2-0 

 

 

Woensdag 19 oktober  
Wedstrijd      Uitslag 

Helvoirt JO9-2 – Zwaluw VFC JO9-5  2-1 

 

Zaterdag 22 oktober  
Wedstrijd      Uitslag  

Helvoirt JO19-1 – Reusel Sport JO19-1 (be) Uitgesteld 

Helvoirt JO17-1 – Jong Brabant JO17-1 (be) 2-0 

ZIGO JO17-3 – Helvoirt JO17-2   3-1 

Helvoirt JO17-3 – Nemelaer JO17-2   5-4 

Helvoirt JO15-1 – Bladella JO15-1 (be)  0-3 

Nieuw Woensel MO15-2 – Helvoirt MO15-1  0-9 

Nemelaer JO15-3 – Helvoirt JO15-2   4-2 

BMC MO15-1 – Helvoirt MO15-2   0-10 

TEC JO13-1 – Helvoirt JO13-1   1-6 

Essche Boys JO13-1 – Helvoirt JO13-2   5-4 

Helvoirt JO11-1 – SVSSS JO11-1   1-2 

Helvoirt JO11-2 – Boxtel JO11-2   4-6 

Helvoirt JO11-3 – Jong Brabant JO11-4  0-6 

Nieuwkuijk JO11-2 – Helvoirt JO11-4  afgelast 

Zwaluw VFC JO11-11 – Helvoirt JO11-5  2-2 

Nemelaer JO9-1 – Helvoirt JO9-1   6-0 

Helvoirt JO9-2 is VRIJ  

Helvoirt JO9-3 – ODC JO9-5   1-6 

Zwaluw VFC JO9-10 – Helvoirt JO9-4  0-6 

Helvoirt JO7-1 trainen 

Helvoirt JO7-2 trainen 

 

 

 Wedstrijdprogramma  
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Senioren 
 

Dinsdag 25 oktober 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

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

 

Zondag 30 oktober  

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Prinses Irene 1 – Helvoirt 1 14:30  13:00  P.L. Martens 

Helvoirt 2 – TGG 2   12:00    F.M. van de Nieuwenhof 

Helvoirt 3 – Vlijmense Boys 4 14:00 

Helvoirt 4 – OJC Rosmalen 8 10:00 

Helvoirt 5 – Hilvaria 7  10:00 

Helvoirt 6 – FC Engelen 5  12:00 

HRC’14 VR2 – Helvoirt VR1 10:00  08:30 

SC Elshout VR1 – Helvoirt VR2 10:00  08:45 

 

Jeugd 
 

Woensdag 26 oktober  (beker) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt JO19-1 – Reusel Sport JO19-1 19:30    L.J.M.J. Creemers 

 

Zaterdag 29 oktober (JO19-1, JO17-1 en JO15-1 competitie, rest beker) 
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

FC Engelen JO19-1 – Helvoirt JO19-1 15:00  13:30  C.P.G. Adams 

Helvoirt JO17-1 – ODC JO17-1  14:45    R.A.F. Bounin 

WSC JO17-3 – Helvoirt JO17-2  13:30  12:15 

Helvoirt JO17-3  VRIJ  

Boxtel JO15-1 – Helvoirt JO15-1  13:15  12:00  T.J.M.G. van Lent 

Emplina MO15-1 – Helvoirt MO15-1 11:30  10:15 

Audacia JO15-3 – Helvoirt JO15-2 11:15  10:00 

Helvoirt MO15-2 – Rijen MO15-1  11:30 

Helvoirt JO13-1 – Were Di JO13-1 11:30 

Nivo Sparta JO13-4 – Helvoirt JO13-2 11:45  10:15 

SCI JO11-1 – Helvoirt JO11-1  08:45  07:45 

Helvoirt JO11-2 – Zwaluw VFC JO11-5 09:00 

Helvoirt JO11-3 – Zwaluw VFC JO11-7 09:00 

Real Lunet JO11-1 – Helvoirt JO11-4 10:15  09:15 

Helvoirt JO11-5 – Nevelo JO11-3  09:00 

Zwaluw VFC JO8-1 – Helvoirt JO9-1 10:15  09:15 

Helvoirt JO9-2 – SVSSS JO9-3  10:15 

ODC JO9-3 – Helvoirt JO9-3  09:45  08:45 

Helvoirt JO9-4 – FC Engelen JO9-3 10:15 

Helvoirt JO7-1  VRIJ  

Helvoirt JO7-2  VRIJ  

 
 

 
 

 

 Mutaties ledenlijst 
Nieuw lid 

      Mededelingen bestuur     
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No. 2422  SBLV19A Sophie van Sterkeburg, 09-08-2006 

 

                         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. 

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. 

  

Namens het bestuur, 

Gerard van Hal 

 

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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(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.

 

 

 
       

 

 Hieperdepiep hoera!!  

Bas de Leeuw 25 oktober 

Lars  Hoevenaars 28 oktober 

Bram  Jolie 29 oktober 

Eva  Koetje 30 oktober 

Cees  Lommers 31 oktober 
 

 

 WINTERTIJD 
Let op!! In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd weer in. Dus gaat 

de klok weer 1 uur terug! 
 

        Algemeen       
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 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. 
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! 
 

 
#eerste training is een feit 

#eerste 5 doelpunten is een feit 
#eerste buikschuiver is een feit 

Kortom, een goed begin is het halve werk! 
Eindelijk was het zover, afgelopen woensdag was de eerste training voor het 35+ 
damesteam. 

12 super enthousiaste dames betraden de grasmat van het trainingsveld, 3 
dames hadden helaas af moeten melden wegens werk, dus een begin van 15 

dames is echt zo slecht nog niet en praten we nog niet eens over de twijfelende 
dames. 
Er zijn zelfs al verenigingen die ons uitnodigden voor een vriendschappelijk 

partijtje, maar……. We zijn het er met z’n allen over eens om eerst maar is meer 
trainingen te volgen voor we deze uitdagingen aangaan.  

We houden jullie op de hoogte! 

mailto:janssens.sandra@gmail.com
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 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  
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 Op zaterdag werken in de kantine 
 

Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Frank en Jan 
 

Keuken: Stephanie 
 

Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Harley Habraken, ’s-Middags: Gert Hoogaars 

 

 Op zondag staan achter de bar 
 
’s-Morgens: Jos en Ad, ’s-Middags: Melissa en Maud  

 
Keuken: Marcella 

 
 

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. 

 

   Afdeling kantine      

Veteranen 

mailto:janvdven3@hotmail.com


11 
 

 

 
 

 Man of the Match! 
 

 Toto 
  
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   17 
 

2 Harley Habraken   16 
 Luuk van de Ven   16 
 

4 Koen van Asseldonk  13 
Henk Bolenius   13 

   Kevin van Boxtel   13 
 Zus van Drunen   13 
 Maarten Hamers   13 

Jolanda van der Sande  13 
 Corné Scheffers   13 

 Theo van der Steen  13 
 

12 Patricia Hobbelen   12 

 
13 Jan Groenendaal   10 

Gert Hoogaars   10 
Joost Jansen    10 
Brent Timmermans  10 

 
17 Toon van Bergen   9 

Gert-Jan de Bie   9 
Kees van der Bruggen  9 

Piet van Haaren   9 
Arjan van de Hoven  9 
Yannick Jansma   9 

Floris de Laat (1)   9 
Floris de Laat (2)   9 

Marcel de Laat   9 

         Van de supportersvereniging 
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Gerard Meijer   9 

Kees van der Sande  9 
Jan van de Ven   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 
Kees Janssen   6 

Rianne Janssen   6 
P Kivit     6 

Jochem Leermakers  6 
Jozef Leermakers   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 23 oktober 2016 
1 Helvoirt 1  7 5 2 0 17 16-6 

2 Helvoirt VR1 5 5 0 0 15 26-6 
3 Helvoirt VR2 4 4 0 0 12 28-4 

4 Helvoirt 4  5 4 0 1 12 13-5 
5 Helvoirt 6  6 4 0 2 12 24-11 

6 Helvoirt 3  6 4 0 2 12 15-13 



13 
 

7 Helvoirt 2  7 4 0 3 12 14-13 

8 Helvoirt 5  5 2 1 2 7 13-13  
 

 

           

   Speler van de week 
19 oktober: Philip Pollaerts (JO9-2) 
 

22 okrober: Thymo Wiersma (JO13-2), Melvin van Berkel (JO11-1), Sem 
Geurts (JO11-2), Rémon Slegers (JO11-3), Marijn van de Loo (JO9-3). 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
Nevelo 1 – Helvoirt 1               2-5 

 
Helvoirt bekert ondanks matige vertoning simpel verder: 2-5 zege op 

Nevelo 

Hoewel het vaak blij vlagen slordig was wat Helvoirt tegen Nevelo liet zien 

bekerde het toch simpel door. Bij rust was het al 0-4 waarna Helvoirt het in de 2e 

helft uit voetbalde. 

Juist op het moment dat Feyenoord – Ajax werd afgewerkt, stond ook in 

Oisterwijk een heuse (regio)klassieker op het programma. Natuurlijk, 

wedstrijden tegen Nemelaer zijn klassiekers en beladen, en speelde Helvoirt daar 

ook de nodige competitieve wedstrijden tegen, 34 competitie en 4 

bekerwedstrijden tot nu toe om precies te zijn. Maar toch is Nevelo de club waar 

Helvoirt z’n meeste competitieve wedstrijden tegen speelde. Na wat speurwerk in 

ons archief bleek dat het vandaag alweer de 57e ontmoeting (wedstrijden dus 

ook in Helvoirt meegerekend!) tussen beide 1e elftallen is. Verdeeld over 54 

competitie en 3 bekerduels. De eerste ontmoeting vond overigens pas plaats in 

1963 en de laatste ontmoeting dateert van 2011. Dat wil dus zeggen dat we in 

die periode gemiddeld om de 2 jaar tegen Nevelo gespeeld hebben. En dan 

rekenen we de nodige vriendschappelijke ontmoetingen nog niet eens mee. Met 

recht mag dit dus ook een soort van regioklassieker worden genoemd. Maar 

voordat de wedstrijd kon beginnen moesten eerst nog wat gaatjes worden 

gevuld want het hoofdveld van Nevelo kende her en der de nodige gaten. 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 
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Gelukkig wilde Jan van Iersel even bijspringen met kruiwagen en schep, 

waardoor er gevoetbald kon worden. Nevelo noteerde via Tim van Laak (schot 

net over) de eerste kans en Helvoirt de eerste goal. De voorzet van Collin werd 

niet goed weggewerkt en Nick mikte raak in de lange hoek. Helvoirt speelde 

ondanks de voorsprong niet goed en Nevelo kreeg de kansen. Zo ging een kopbal 

van Wessel van de Steen voorlangs en redde Remco van dichtbij op een inzet 

van Job Viellevoye. Na een half uur stuurde Mart Rico op doelman Gijs Liekens af 

en schoof de 0-2 binnen. 3 minuten later leek Helvoirt de wedstrijd al in het slot 

te gooien toen Roel de corner van Thijs inkopte. Diezelfde Thijs zorgde daarna 

zelf voor de 0-4 na 42 minuten toen hij een vrije trap fraai in de kruising lepelde. 

En waar bij Helvoirt een vrije trap er wel inging ging hij er aan de andere kant 

niet in want Stefan Schilders raakte de onderkant van de lat en redde Remco 

even daarvoor op een vrije schop van diezelfde Schilders. Zo kreeg Nevelo de 

kansen en Helvoirt, ook al speelde het niet goed, de goals. 

Na rust wisselde Roland van keeper. Remco eruit en good-old Stefan Wilke erin. 

Die daarmee met z’n 45 jaar nu de eer heeft van de oudste speler in Helvoirt 1 

en daarmee Frank Pullen (die was 42 toen hij z’n laatste wedstrijd speelde in 1 

speelde) van de 1e plaats te verdrijven. Al blijft Frank nog wel de oudste 

veldspeler in 1. Stefan moest meteen aan het werk op het schot van Schilders. 

Aan de andere kant kon Rico de pass van Mart net niet in het doel glijden. In de 

54e minuut moest Stefan dan toch vissen want op aangeven van Joris 

Appeldoorn tikte Marco van der Meer simpel binnen. Nevelo begon er nog een 

klein beetje in te geloven, totdat in de 63 minuut Helvoirt de marge weer 4 

maakte. Koen kopte een corner van Thijs op de lat, daarna bracht Luke, die weer 

z’n rentree maakte, de bal voor en kopte Collin (!) de bal binnen; 1-5. Helvoirt 

creëerde nog de nodige mogelijkheden via Tim, Luke en Jim, een 6e treffer 

leverde het niet op. Nevelo scoorde nog wel in de 89e minuut via Joris van der 

Meer. En ook al was het vandaag niet best, de 3e ronde van de districtsbeker is 

bereikt. 

Volgende week gaat Helvoirt op bezoek bij Prinses Irene en kan bij winst de 1e 

periodetitel pakken. Dus hopen we zondag op veel supporters die vanuit Helvoirt 

meekomen om ons te steunen in Nistelrode. Tot volgende week. 

Helvoirt VR2 – ODC VR2                15-0 

Doelpuntenregen bij Dames 2: 15-0!!! 

Vandaag stond de wedstrijd tegen ODC dames 2 op het programma. Na een 

goede warming-up begonnen we om 11:00 aan de wedstrijd. Als we met 5-0 

zouden winnen zouden we op eerste plaats staan. Daar gingen we dus voor! Al 

snel merkte we dat ODC niet veel te zeggen had. We speelden goed over en 

probeerde kansen te creëren. Dat resulteerde al snel in en doelpunt van Betty; 

1-0. We hadden veel kansen maar wisten ze zeker niet allemaal te benutten. Een 

paar minuten en een hoop kansen verder wist Betty de 2-0 te scoren met een 

mooie assist van Natasja. Kort daarna scoorde Janneke vanuit een assist van 
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Betty de 3-0. Ook de goede corners van Betty zorgde voor veel gevaar in het 

doelgebied van de tegenstander. Daar maakte Janneke gebruik van en scoorde 

de 4-0. Rust. Op de bank waren de gemiste kansen geteld door Kees. Dat waren 

er veel te veel, dus we kregen een belangrijke taak: kansen benutten. Dit 

hebben we goed begrepen want in de 2e helft hebben we bijna alle kansen benut 

en geen kansen weggegeven, net zoals in de eerste helft!! Al snel wist Betty de 

5-0 te scoren door een assist van Esra. Ilona stond vandaag een keer aan de 

andere kant van het veld en speelde vandaag in de spits. Dit deed ze goed en 

wist daardoor de 6-0 en 7-0 te scoren. Ook Melissa wist te scoren vanuit een 

corner; 8-0. Onze linksback Nikki wilde graag een keer scoren en schoot de bal 

netjes door de benen van de keeper heen. 9-0! Daarna volgde er nog doelpunten 

van Mandy (2x), Ilona (2x) en Natasja. De scheids kon het niet meer bijhouden 

waardoor de eindstand 15-0 is geworden. Volgende week staat er weer een 

belangrijke wedstrijd op het programma. Dan spelen we uit tegen de nummer 5 

in onze competitie, SC Elshout VR1. Tot dan!  

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Nagekomen van 15 oktober 

 
Helvoirt JO7-1 op toernooi bij ZIGO 

 
Aanvoerder Krijn, Luuk, Pele en Mike. Regenachtige dag en vroeg. 1e wedstrijd 

6-1 gewonnen van SVSSS JO7-2 door 4x Mike, Pele en Luuk. 2e wedstrijd tegen 
Gudok JO7-1, die waren een maatje te groot, 1-6. Pele met de eerredder. Oh 
jee… dorpsderby tegen Nemelaer, de liedjes werden luidkeels meegezongen. Op 

het scherpst van de snede wordt er gestreden. Helaas 0-1 verloren. Laatste 
wedstrijd tegen Udenhout JO7-1, Luuk 1-0 en Mike 2-0. Gewonnen! 

 
19 oktober  
 

Helvoirt JO9-2 – Zwaluw VFC JO9-5         2-1 
We mochten deze keer op woensdagavond in het donker met lichtmasten aan 

voetballen. Het was tegen VFC Zwaluw waar we pas geleden nog tegen gespeeld 
hadden, wat een hele spannende wedstrijd opleverde die we gelijk speelden met 
4-4. Helaas kon Mats er deze keer niet bij zijn, maar hij had een ander leuk 

feestje van de opening van zijn nieuwe school. Daarom deed Jordi vandaag met 
ons mee. We begonnen sterk aan de wedstrijd. Niet dat er heel veel kansen 

waren, maar het speelde voornamelijk op de helft van Zwaluw af. Jikke wist met 
z’n linkerbeen een hele goede harde pass op Lente te geven, die wist daar wel 
raad mee en maakte 1-0. Jordi maakte ook veel meters op het middenveld, 

waardoor we ook steeds bij Zwaluw op hun helft bleven. Philip wist net voor rust 
de bal op achterlijk van een verdediger af te pakken, toen hij richting doel ging 

schoot hij hem dan ook goed in de korte hoek binnen, 2-0. In de tweede helft 
hadden we het zwaar, je kon goed merken dat we de eerste helft al veel hadden 
gegeven. Jordi, Jikke en Teun voerde ook diverse mannelijke duels uit, dat Jordi 

daarbij enkele pijntjes opliep deerde hem niets, hij zette goed door. Het op en 
neer rennen van voor naar achteren, op het vochtige, zware veld koste duidelijk 
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z’n tol. Er werd graag gewisseld om weer op adem te komen. Thijmen en Niels 

stonden diverse keren tegenover meerdere spelers van Zwaluw, maar ze hielden 
goed stand. Als er dan toch een speler dor kwam dan liep Gerard goed uit zijn 

doel waardoor de bal (via hem) naast ging of op hem geschoten werd. Toch 
wisten ze nog 2-1 te maken. Vlak voor het einde ontstond nog een hele 
spannende situatie, dit was een meter voor ons doel. De bal wilde maar niet 

weg, maar gelukkig wilde hij er ook niet bij ons in. Publiek, coach (en 
scheidsrechter) stonden en liepen met de billen dichtgeknepen, maar de jongens 

hielden stand en de punten bleven in Helvoirt. Jullie hebben goed en hard 
gewerkt en de herfstvakantie meer dan verdiend. Geniet ervan, dan kunnen we 
na de herfstvakantie ons best gaan doen om te kijken of we een ronde verder 

kunnen komen in de bekercompetitie want daar hebben we nog alle kans op. 
Jordi bedankt dat je met ons mee hebt gedaan. 

 
22 oktober 
 

TEC JO13-1 – Helvoirt JO13-1                 1-6 
 

We moeten om 9:00 in het kippenhok zijn voor een wedstrijdbespreking. Toen 
we naar de auto’s gingen hoorden we dat het 40 minuten rijden was. Toen we 

aan kwamen, kwamen we grotere jongens tegen waarvan wij dachten dat we 
tegen die jongens moesten maar dat was gelukkig niet. We hoopte net zoals 
vorige week dat we gingen winnen om punten te pakken, want zij hadden maar 

een punt. Dus we begonnen fanatiek aan de warming-up, toen we er klaar voor 
waren gingen we in een rijtje staan om handjes te geven. In de eerste minuut 

gingen we al op de bal, we paasten goed over en in de 5e minuut scoorde David 
op een prachtige wijze een schitterende goal, boem 0-1. 6 minuten werd het 0-2 
door Finn. Nog geen 2 minuten later kwam Jochem in actie hij schoot maar zijn 

harde schuiver ging helaas mis, jammer. Vlak daarna was het raak, Bram pakte 
een uittrap van de keeper op en rondde strak af; 0-3. Net voor rust legde Bram 

mooi voor op Finn en die scoorde door de stokken van de keeper. We gingen vol 
goede moed de rust in. In de 2e helft kreeg Ezra een mooie kans op 0-5 maar 
zijn inzet ging aan de verkeerde kant van de paal over de achterlijn. Bij Helvoirt 

achterin stond het als een huis Lucas, Tjeu, Martijn en Le gaven niets weg. En 
daar ging Helvoirt weer naar voren met een diepe bal van Jochem op Pelle, maar 

jammer genoeg ging hij naast. Ook TEC kon halverwege de tweede helft nog iets 
terug doen. De scheidsrechter gaf een penalty iets te makkelijk weg. De Tielse 
eer was gered, 1-5. TEC kwam niet echt onder de druk uit, kreeg de bal niet weg 

en Pelle frommelde de bal achter de keeper; 1-6. Goed gedaan jongens, we zijn 
van de laatste plaats af en we proberen iets naar boven te komen op de ranglijst. 

 
Voetbalgroeten, 
Sieb en Hugo B. 

 
Helvoirt JO11-1 – SVSSS JO11-1                1-2 

De wedstrijd is begonnen en het gaat gelijk pp en neer en komt het eerste schot 
op goal van Helvoirt. Na 8 minuten komt de bal van de zijkant en wordt  
ingeschoten, Gijs kan redding brengen, maar de rebound wordt binnen 

geschoten door SVSSS, 0-1. SVSSS blijft sterker en krijgt een aantal kleine 
mogelijkheden. Af en toe komt Helvoirt eruit, maar door slordig voetbal hebben 

we steeds balverlies. 20 minuten gespeeld en we worden iets sterker, we moeten 
wel op blijven letten voor een tegenaanval bij balverlies. Na 24 minuten eindelijk 
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een kans maar wordt overgeschoten door Sem. In minuut 25 schiet Melvin van 

afstand en via de keeper wordt het een corner waar niks uitkomt. Nog een 
laatste vrije trap van Luca die op de lat eindigt. 

 
Einde van de eerste helft 
 

Begin van de tweede helft en we worden gelijk onder druk gezet door SVSSS. Na 
even goed druk zetten krijgt Helvoirt een paar mogelijkheden en een paar 

corners. Nadat de bal van de lijn is gehaald door een kopbal van Jorn, komt de 
bal bij Melvin die de bal hard in de goal schiet, 1-1. Na 10 minuten op een neer 
voetballen en een paar mogelijkheden voor beide partijen schiet SVSSS de 1-2 

binnen. Daarna krijgt SVSSS gelijk de kans op de 1-3 te maken, maar er wordt 
goed verdedigd. Gelijk drukt Helvoirt aan en krijgt kleine Gijs een goede kans, 

maar gaat via de paal langs. Nog een paar minuten te gaan en nog een paar 
mogelijkheden te hebben gehad verliest Helvoirt met 1-2 van SVSSS. 
 

Helvoirt JO11-2 – Boxtel JO11-2                   4-6 
Vandaag tegen Boxtel, makkie want we hadden daar al met 2-6 gewonnen… 

Het bleek uiteindelijk allemaal wat anders te gaan. Het begin was goed, vrije 
trap van Steven rakelings langs en bijna de 1-0 door Lars naar goed 

voorbereidend werk van Jovan. Echter het was Boxtel dat de eerste keer 
scoorde. Jovan kon daarna gelukkig snel gelijkmaken 1-1. 
Door slap verdedigen en geen organisatie achterin stond het toen helaas al weer 

snel 1-3. De tweede helft moest er echt uit een ander vaatje getapt gaan worden 
om hier nog een positief resultaat te kunnen behalen. Na een donderspeech in de 

rust van Edwin stonden alle neuzen weer dezelfde kant op. De plooien waren, op 
een na he Karin, zowat allemaal glad gestreken. Als snel werd het 2-3 door 
Jovan en had Thijs een grote kans de gelijkmaker. De bal ging helaas over. 5 

minuten later was het echter wel raak; Thijs scoorde uit een onmogelijke hoek 
de 3-3 en Helvoirt ging op jacht naar de winst. Boxtel dacht hier echter anders 

over en scoorde ondanks een aantal mooie reddingen van Sem de 3-4 en de 3-5. 
Game over.  
Voor de statistieken scoorde Helvoirt en Boxtel ieder nog een keer (Jovan) zodat 

de eindstand werd bepaald op 4-6. Jammer, maar Boxtel was dit keer technisch 
en positioneel beter. Lesje effectief voetbal gehad deze keer en wat 

meegekregen over vetbevriezing, foundation en eyeliners op de vroege ochtend. 
Of we hier iets mee kunnen is een tweede. 
 

 
Helvoirt JO11-3 – Jong Brabant JO11-4           0-6 

 
Vandaag alweer de 2de wedstrijd thuis tegen Jong Brabant uit Berkel-Enschot. De 
uitwedstrijd net met 7-0 verloren, mar de bal is rond dus…. Vandaag ook de 

eerste wedstrijd waarbij we door UniTec gesponsorde jassen dragen (zie foto), 
René en Angelique bedankt nogmaals. 
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Gaan de jongens de positieve lijn na het gelijke spel van vorige week doorzetten 
en vandaag een overwinning behalen? Alweer de 2e wedstrijd thuis op ‘gewoon’ 

gras! De omstandigheden zijn goed, droog en geen wind. Het team is weer 
compleet en de jongens hebben de afgelopen weer hard getraind. Na een 
gedegen warming-up gaan we beginnen. Al binnen 5 minuten de eerste kans van 

de wedstrijd voor Dennis maar de keeper kan de bal nog net over tikken. Jong 
Brabant (JB) heeft enkele minuten later meer geluk en hun eerste doelpoging 

gaat er wel onhoudbaar voor Savi in. Als na 10 minuten ook al de 0-2 wordt 
gescoord gaan de kopjes even hangen. Pim en Nick hebben het moeilijk in de 
verdediging tegen het fysiek sterke JB en Helvoirt moest alle zeilen bijzetten. JB 

zet veel druk en Helvoirt kom er maar moeilijk uit, wat binnen een paar minuten 
resulteert in nog 2 tegendoelpunten en een ruststand van 0-4. Tijdens de rust 

worden de jongens nog bemoedigend toegesproken, maar ondanks dat scoort JV 
al na 5 minuten de 0-5. JB denkt de buit binnen te hebben maar Helvoirt zet nog 

even aan. Nick speelt zich vrij en schiet op goal maar nog een voet van de 
tegenstander ertussen. Tegen de verhouding in maakt JB met een onhoudbaar 
afstandschot vervolgens ook nog de 0-6. Dennis Guus en Mees creëren nog hele 

mooie kansen maar het lukt net niet om de 0 van de scorebord te krijgen. De 
strafschoppen worden wel met 4-2 gewonnen en moe maar voldaan wordt de 

kleedkamer weer opgezocht. Volgende week de bekerwedstrijd thuis tegen 
Zwaluw VFC JO11-7. 
 

Zwaluw VFC JO9-10 – Helvoirt JO9-4     0-6 
 

Aan het verslag van vorige week valt niet te tippen, maar de score was top! Met 
6-0 naar huis!! Mano 5x gescoord en Rick nog een mooie laatste, dus samen 6. 3 
in de eerste helft en 3 in de tweede helft. Mooi overgespeeld en knap de 0 

gehouden samen, keeper eerste helft Stan, tweede helft door Lars! 


