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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 13 
31 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: 
  

 

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 
 

Prinses Irene 1   - Helvoirt 1   3 – 2  

 
Baardwijk 1   - Nieuw Woensel 1  4 – 0  

 

BVV 1     - Erp 1    4 – 2  
 

Emplina 1    - Best Vooruit 1  1 – 1  
 

Heeswijk 1    - Schijndel/DE WIT 1 5 – 0  
 

Rhode 1    - Oirschot Vooruit 1 0 – 1  
 

WSC 1     - EVVC 1   1 – 1  
 

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Heeswijk 1 8 6 1 1 19 24 - 9 

2 Helvoirt 1 8 5 2 1 17 18 - 9 

3 Oirschot Vooruit 1 8 5 1 2 16 14 - 5 

4 BVV 1 7 4 2 1 14 15 - 10 

5 Prinses Irene 1 8 4 2 2 14 19 - 14 

6 EVVC 1 8 4 2 2 14 15 - 11 

7 Emplina 1 8 3 3 2 12 12 - 10 

8 Best Vooruit 1 8 3 2 3 11 11 - 9 

9 Rhode 1 8 3 1 4 10 14 - 9 

10 WSC 1 8 2 2 4 8 11 - 15 

11 Baardwijk 1 8 2 2 4 8 9 - 20 

12 Schijndel/DE WIT 1 8 1 2 5 5 7 - 20 

13 Erp 1 8 1 1 6 4 11 - 18 

14 Nieuw Woensel 1 7 0 1 6 1 4 - 25 

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

in de stand verwerkt. Heeswijk winnaar 1e periode. 

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Dinsdag 25 oktober (vriendschappelijk) 

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Oirschot Vooruit 2 – Helvoirt 2  3-1 Jim Luca Widdershoven 

 

Zondag 30 oktober  

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Prinses Irene 1 – Helvoirt 1 3-2 Rico de Laat 2x 

Helvoirt 2 – TGG 2   5-2 Niels Verhoeven, Paul Schellekens, Joost  

Jansen, Rens van der Sande, Perry van der  

Sande  

Helvoirt 3 – Vlijmense Boys 4 1-3 Jasper van der Bruggen 

Helvoirt 4 – OJC Rosmalen 8 4-3 Jeroen de Bever 2x, Alex Wolters, Stijn  

Hoevenaars 

Helvoirt 5 – Hilvaria 7  0-4 

Helvoirt 6 – FC Engelen 5  2-1 Jelle van der Braak 2x 

HRC’14 VR2 – Helvoirt VR1 2-1 Fleur van de Ven 

SC Elshout VR1 – Helvoirt VR2 2-0  

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

 

Woensdag 26 oktober  (beker) 

Wedstrijd       Uitslag 

Helvoirt JO19-1 – Reusel Sport/Faes Group JO19-1 4-1 

 

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

FC Engelen JO19-1 – Helvoirt JO19-1 4-1 

Helvoirt JO17-1 – ODC JO17-1  2-1 

WSC JO17-3 – Helvoirt JO17-2  6-3 

Helvoirt JO17-3  VRIJ  
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Boxtel JO15-1 – Helvoirt JO15-1  1-4 

Emplina MO15-1 – Helvoirt MO15-1 8-2 

Audacia JO15-3 – Helvoirt JO15-2 5-2 

Helvoirt MO15-2 – Rijen MO15-1  6-2 

Helvoirt JO13-1 – Were Di JO13-1 1-5 

Nivo Sparta JO13-4 – Helvoirt JO13-2 1-7 

SCI JO11-1 – Helvoirt JO11-1  8-0 

Helvoirt JO11-2 – Zwaluw VFC JO11-5 3-3 

Helvoirt JO11-3 – Zwaluw VFC JO11-7 2-3 

Real Lunet JO11-1 – Helvoirt JO11-4 14-3 

Helvoirt JO11-5 – Nevelo JO11-3  2-8 

Zwaluw VFC JO8-1 – Helvoirt JO9-1 1-0 

Helvoirt JO9-2 – SVSSS JO9-3  3-0 

ODC JO9-3 – Helvoirt JO9-3  8-0 

Helvoirt JO9-4 – FC Engelen JO9-3 0-10 

Helvoirt JO7-1  VRIJ  

Helvoirt JO7-2  VRIJ  

 

Naar de 2e bekerronde zijn: MO15-2, JO13-2, JO9-2. 

 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 

 
Zondag 6 november  

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 – Heeswijk 1  14:30    M.M.G.A. Pijnenburg 

Helvoirt 2 – Baardwijk 2  11:45    A.J.P. Vermeulen 

OJC Rosmalen 7 – Helvoirt 3 10:00  08:45 

RWB 4 – Helvoirt 4   11:00  09:45 

Nemelaer 5 – Helvoirt 5  10:00  09:00 

Wilhelmina 9 – Helvoirt 6  10:00  08:45 

Helvoirt VR1 – Essche Boys VR1 12:00    M.J.C. Hamers 

Helvoirt VR2 – Nemelaer VR2 10:00     

 

Jeugd 
 

Dinsdag 1 november (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

GSBW JO17-1 – Helvoirt JO17-1  19:30  18:15 

 

Zaterdag 5 november  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

BMC JO19-1 – Helvoirt JO19-1  15:00  13:30  A.H.M. Verkoeijen 

Helvoirt JO17-1 – RKDVC JO17-2  14:45    Y.J. van Voorst 

Helvoirt JO17-2 – Sarto JO17-5  14:45 

Jong Brabant JO17-4 – Helvoirt JO7-3 13:00  11:45 

Helvoirt JO15-1 – SV BLC JO15-1 13:00 

Helvoirt MO15-1 – Bergeijk MO15-1 10:00 (!!)  

Helvoirt JO15-2 – ODC JO15-4  13:00 

Helvoirt MO15-2 – Jong Brabant MO15-111:30 

Nemelaer JO13-1 – Helvoirt JO13-1 10:15  09:15 

Helvoirt JO13-2 – ODC JO13-3  11:30 

Uno Animo JO11-1 – Helvoirt JO11-1 10:00  09:00 
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RKDVC JO11-4 – Helvoirt JO11-2  09:00  08:00 

Sarto JO11-12 – Helvoirt JO11-3  11:15  10:00 

Helvoirt JO11-4 – Zwaluw VFC JO11-9 09:00 

Helvoirt JO11-5 – ODC JO11-7  09:00 

Zwaluw VFC JO9-3 – Helvoirt JO9-1 10:15  09:15 

Helvoirt JO9-2 – BMC JO9-4  10:15 

SCI JO9-3 – Helvoirt JO9-3  10:15  09:15 

Helvoirt JO9-4 – ODC JO9-4  10:15 

Helvoirt JO7-1 toernooi bij Nemelaer 10:00  09:00 

Helvoirt JO7-2 toernooi bij TSV Gudok 09:45  08:15 

 

 

 

 
 

 

 Mutaties ledenlijst 
 

                         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 

      Mededelingen bestuur     

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!!  

Cees  Lommers 31 oktober 

Floris  Kemps 1 november 

Ronald van de Aa 1 november 

Bram van der Meulen 2 november 

Jesper van Rooij 2 november 

Roel  Beijens 3 november 

Willem van Heesewijk 3 november 

Fleur  Hommeles 3 november 

Jasper van der Bruggen 4 november 

Björn   Goutziers 6 november 

Jan  Kuijpers 6 november 

Rian  Nagelhout 6 november 

        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! 

 
 

 
 

 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)  
  

mailto:janssens.sandra@gmail.com
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Namens begeleidingsteam  
Ronald van der AA  
Harold Verhoeven  
Frans Robben  

 
 

 
 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 

Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Mandy en Ruud 
 

Keuken: Stephanie 
 

Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Hans van der Heijden, ’s-Middags: Maarten 

Hamers 
 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Jan en Kees, ’s-Middags: Melissa en Maud   
 

Keuken: Sjors en/of Kiki en/of Teske 
 

 

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. 

   Afdeling kantine      

Veteranen 

mailto:janvdven3@hotmail.com
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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! 
 

 Toto 
  
LET OP!! Volgende week start weer een nieuwe periode van de Toto. Dus wil je 
meedoen? Je hebt dan tot 6 november, 13:00 de tijd om je aan te melden voor 

de Toto. Het voorspelformulier liggen in de kantine bij de witte borden, door 
naast je voorspellingen ook € 2,50 in de envelop te doen doe je mee aan de Toto 
van de Supportersclub. 

 
(puntentelling: 7 voor juiste uitslag, 3 voor niet de juiste uitslag, maar wel de 

juist geraden winst van een ploeg of gelijkspel) 
 
Eindstand 1e periode na de wedstrijd Prinses Irene – Helvoirt (3-2) 

 
1 Bjarn Timmermans   17 

 
2 Henk Bolenius  +3 16 

Zus van Drunen  +3 16 

Harley Habraken   16 
 Luuk van de Ven   16 

 
6 Koen van Asseldonk  13 
   Kevin van Boxtel   13 

 Maarten Hamers   13 
 Jozef Leermakers  +7 13 

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

 
13 Kees van der Bruggen +3 12 

Patricia Hobbelen   12 
 Floris de Laat (2)  +3 12 

 Yannick Jansma  +3 12 
 

17 Jan Groenendaal   10 

Gert Hoogaars   10 

         Van de supportersvereniging 
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Joost Jansen    10 

Brent Timmermans  10 
 

21 Toon van Bergen   9 
 Jelle van der Braak  +3 9 

Gert-Jan de Bie   9 

Piet van Haaren   9 
Arjan van de Hoven  9 

Kees Janssen  +3 9 
 Inta en Joop   +3 9 

P Kivit    +3 9 

Floris de Laat (1)   9 
Marcel de Laat   9 

Gerard Meijer   9 
Kees van der Sande  9 
Ingmar Torjuul  +3 9 

Jan van de Ven   9 
Kees Verhulst  +3 9 

 
36 Roel van Asseldonk +3 6 

Frank van Gorp   6 
Rian Hoogaars   6 
Jan van Houtum   6 

Harrie Janssen   6 
Rianne Janssen   6 

Jurgen Hamers  +3 6 
Jochem 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 
 Guus Verhoeven   6 

 Brent van Weert   6 
 
53 Mark van Asseldonk  3 

 Marion Assink   3 
 Peter Coppens   3 

 Harry Gubbels   3 
 Gerard van Hal   3 
 Helvoirt 6    3 

 Henk van Leeuwen   3 
 Paul Meijer    3 

 Stijn van Rooij   3 
62 Leny van de Ven   3 
 

Bjarn Timmermans, gefeliciteerd, jij bent de winnaar van de 1e periode 
geworden! Henk Bolenius, Zus van Drunen, Harley Habraken en Luuk van de Ven 

zijn gedeeld 2e geworden! Ook gefeliciteerd! 
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                                           Interne periode 
Stand per 30 oktober 2016 

1 Helvoirt 1  8 5 2 1 17 18-9 
2 Helvoirt VR1 6 5 0 1 15 27-8 

3 Helvoirt 4  6 5 0 1 15 17-8 
4 Helvoirt 6  7 5 0 2 15 26-12 

5 Helvoirt 2  8 5 0 3 15 19-15 
6 Helvoirt VR2 5 4 0 1 12 28-6 

7 Helvoirt 3  7 4 0 3 12 16-16 
8 Helvoirt 5  6 2 1 3 7 13-17  

 
 

           

   Speler van de week 
29 oktober: Hilje Kouwenhoven (JO13-2), Jasper van Schijndel (JO11-1), 

Steven Hanegraaf (JO11-2), Guus van Baast (JO11-3), Mats van 
Stuyvenberg (JO9-2), Luuk Verschuuren (JO9-3). 

 
 

 
 

         Evenementencommissie 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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         Verslagen       
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  Wedstrijdverslagen senioren 
Nagekomen van 23 oktober 

ZIGO 2 – Helvoirt 2            3-1      

Vandaag stond er een bekerwedstrijd op het programma. 

Zigo was de tegenstander dus konden we rond half 11 richting tilburg. 
Al snel kregen we de eerste tegenslag te verwerken doordat een te korte 

terugspeelbal op koen werd onderschept, en afgemaakt kon worden.  
We waren niet scherp en moesten nog wakker worden. We kwamen iets beter in 
de wedstrijd maar dat resulteerde nog niet direct in kansen. 

Nadat Zigo na rust de gelijkmaker in eigen  doel kopte kregen we iets meer vat 
op de wedstrijd en leken we sterker te worden. 

Toch scoorde Zigo weer door slecht uitverdedigen. 
De moed zakte weer even in de schoenen maar gingen wel door om de 2-2 te 
maken. 

Helaas leverde dit geen doelpunt op maar een tegenaanval van Zigo. 
Een counter werd eenvoudig uitgespeeld en net voor het einde van de wedstrijd 

wisten ze er nog 3-1 van te maken. 
Geen goede pot en al helemaal geen resultaat. 
Hopelijk kunnen we de rug nu wel rechten en de volgende competitie wedstrijd 

een beter resultaat neerzetten. 

Gr Helvoirt 2 

30 oktober 

Prinses Irene 1 – Helvoirt 1           3-2 

Helvoirt loopt periodetitel mis na 3-2 nederlaag bij Prinses Irene 

We kunnen zeggen: de geschiedenis herhaalt zich. Weer verloor Helvoirt als 

koploper van Prinses Irene, weer was de nederlaag op Sportpark De Schellen de 

eerste van het seizoen en liep Helvoirt daardoor de periodetitel mis. Prinses 

Irene boekte in voetballend opzicht gezien wel terecht de zege maar toch deed 

Helvoirt zich te kort omdat het toch genoeg kansen kreeg om meer te scoren.  

Vandaag moest het dan gebeuren, de 1e periodetitel zou bij een overwinning een 

feit zijn. Maar dat moest juist gebeuren uit tegen Prinses Irene. Juist de ploeg die 

vorig seizoen onze eerste nederlaag bezorgde en daarmee (toch eigenlijk) ook de 

1e periodetitel voor ons voorkwam. Het hoofdveld bleef leeg vanwege een 

kunstgrasveldverbod die in de gemeente Bernheze geldt, maar het veld naast de 

kantine, daar was het te doen deze middag. En ondanks de goede bedoelingen 

van Helvoirt startte Prinses Irene toch beter aan de wedstrijd en loste na 3 

minuten al een waarschuwing af toen Wibe van Rooij een lage voorzet van Tim 

van den Brand net niet kon binnenglijden. Daarna waren de momenten voor 
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Martijn van Vught, die een plaag was voor de Helvoirtse defensie deze middag. 

Eerst stuitte hij bij een scrimmage na een vrije schop op Remco en na 21 

minuten mocht hij van Stijn de vrije trap van Jerin van de Rakt aannemen en 

vond hij, uit de draai, de bovenhoek achter Remco. Op dat moment een terechte 

voorsprong, want in zo’n beetje alle opzichten was Prinses Irene Helvoirt de 

baas, toch was 2 minuten later de gelijkmaker al een feit. Collin gaf voor op Max, 

diens schot werd geblokt en kwam voor de voeten van Rico die uiteindelijk kon 

intikken. Het doelpunt deed Helvoirt goed want het kwam steeds beter in de 

wedstrijd en trok het initiatief naar zich toe. Zo scoorde Rico op aangeven van 

Collin 1-2 maar buitenspel voorkwam het doelpunt en stuitte hij even later ook 

nog op doelman Stef van Venrooy. Een schuiver van Robbert Rovers die net 

voorlangs ging was de laatste goede kans van de 1e helft. 

Hoewel het spel van Helvoirt er beter uit kwam te zien, kwam Helvoirt niet best 

uit de kleedkamer. De thuisploeg scoorde in de eerste 10 minuten bijna 2x. Eerst 

legde Floris het af tegen van Rooij (schot ging naast) en redde Remco in de 1 

tegen 1 met Tim van der Heijden. Het was echter Helvoirt dat dichterbij de 

voorsprong was want  Nick gleed een voorzet van Collin tegen de lat. 2 minuten 

later was het toch weer raak voor de thuisploeg en het was eigenlijk een beetje 

een kopie van de 1-0. Nu was de vrije trap van Koen Pittens, weer kon van 

Vught wegdraaien van Stijn en liet Remco, nu met een schot laag in de hoek, 

opnieuw kansloos. 3 minuten later leek Prinses Irene de wedstrijd in het slot te 

gooien toen Tim van den Brand na een steekpaas Thijs op snelheid klopte en 

Remco in de korte hoek passeerde. Toch gaf Helvoirt niet op en kreeg daarna 

genoeg mogelijkheden. Doelman van Venrooy tikte een schot van Corné over, 

vervolgens redde hij op een omhaal van de van een blessure teruggekeerde 

Menno en schoot Rico, na doorkoppen van Menno, voorlangs. Remco redde 

daarna op een schot van Jeroen Bekkers en kreeg Helvoirt 4 minuten voor tijd 

een strafschop nadat van Venrooy Rico aantikte in de 16. Rico benutte de 

strafschop en bracht Helvoirt weer dichterbij. Toch bleef het bij 3-2 waardoor, 

net als vorig seizoen op Sportpark De Schellen, de eerste nederlaag van het 

seizoen een feit was. Ook verloor Helvoirt Mart die in de slotfase in de loop een 

hamstringblessure opliep. Na afloop bleek dat Heeswijk met 5-0 gewonnen had 

van Schijndel, waardoor Helvoirt de periodetitel aan Heeswijk moest laten. 

Volgende week kan Helvoirt een klein beetje revanche nemen voor het mislopen 

van de periode want volgende week speelt Helvoirt thuis tegen… Heeswijk. Ook 

de kans dus om de koppositie weer te veroveren. Tot volgende week. 

 

Helvoirt 2 – TGG 2                       5-2                                                               

Vandaag was het zo'n dag dat we ons konden revancheren na een slechte reeks 
met dure verliespunten. 

na een kwartier kwam een voorzet van Tim bij Niels op het bolletje die netjes 
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binnenkopte en de 1-0 op het scorebord zette. 

Helaas konden we niet lang genieten van de voorsprong want enkele minuten 
later floot de scheidsrechter na appèl van hands in het strafschopgebied. 

TGG pakte dit cadeautje natuurlijk gelijk uit en liet koen kansloos. 1-1. na een 
half uur onderschepte we de bal en konden razendsnel counteren. Koen brand 
stuurde Paul weg, die vervolgens op volle snelheid richting de keeper ging en 

nog net langs de keeper kon afwerken en ons weer op voorsprong zette. 2-1 
Na rust moesten we door voor de 3-1 maar kregen na een kwartier de 

gelijkmaker weer om de oren. Een vrije trap werd verkeerd ingeschat en 
belandde achter Koen 2-2. 
Toch bleven we naar voren spelen en kregen 3 corners op rij die telkens 

gevaarlijk waren maar net niet binnen wilde vallen. Een half uur na rust legde 
Perry de bal over de verdediging waar Joost nog net de keeper kon verrassen en 

de 3-2 kon binnenschuiven. Ook de 4-2 werd door Rens na een fraaie combinatie 
achter de Tilburgse [TGG komt toch uit Den Bosch?? Red.] doelman geschoten. 
Ook de 5-2 werd nog door Perry op het formulier gezet. 

Rens versierde een pingel die Perry opeiste. Een goede overwinning die we echt 
nodig hadden. Nu op naar volgende week en de vorm doortrekken. 

HRC’14 VR2 – Helvoirt VR1                  2-1 

Helvoirt VR1 krijgt voor het eerst met een nederlaag ta maken tegen 
HRC’14; 2-1 

Het was vandaag een vroege morgen voor onze dames, voordat we konden 
vertrekken naar HRC’14 hadden we al te maken met een flinke opstartprobleem. 
Met maar weinig fitte speelsters begonnen we aan de warming-up. Het veld was 

nat en de mist was bijna zo dik dat je er je fiets tegenaan kon zetten. Al met al 
viel de warming-up niet tegen. Eenmaal opgesteld en klaar voor de wedstrijd, 

werd duidelijk dat de scheids ook last had van opstartproblemen. Hij was 
namelijk zijn fluitje vergeten. Eindelijk was het dan zover, het fluitsignaal was 

gegeven. We merkte dat HRC gebrand was om van ons te winnen. Als koploper 
kamp je helaas met deze problemen. We waren zwak aan het voetballen en 
kregen weinig kansen. HRC kreeg hier steeds meer lucht van en bleef druk 

zetten. De eerste helft verliep voor beide teams moeizaam. Dit was niet het 
Helvoirt van vorige wedstrijden. Passen kwamen vaak niet aan en we waren vaak 

en stapje te laat. De eerste helft resulteerde dan ook in 0-0. Met wat wisselingen 
in de opstelling en positieve woorden van Tim, gingen we het nog een keer 
proberen. We speelden beter over en we creëerde wat kansen. Helaas mocht het 

voor ons niet baten. Na ongeveer 5 minuten werden we door HRC flink op de 
feiten gedrukt. Een corner kwam ongelukkig bij ons in het net; 1-0. Dit was het 

moment dat de dames van Helvoirt pas echt wakker werden. We gaven ons niet 
gewonnen en kwamen terug. Samantha bleef druk zetten en kreeg hier wat voor 
terug. Met een mooie voorzet van Sam kon Fleur de bal van de linkerkant de 

goal in jagen: 1-1. We kregen meer kansen en de 1-2 zat er dik aan te komen. 
Echter werd de 2-1 door de tegenstander gezet. De scheids gaf een duidelijk 

onterechte corner en de tegenstanders maakte hier goed gebruik van. Een 
kopbal belandde in de kruising en de leurstelling voor Helvoirt werd steeds 
groter. Met nog dik 10 minuten op de klok werd de druk steeds groter. HRC bleef 

tijd rekken en de irritatie bij Helvoirt liep op. In de laatste 10 minuten is het 
helaas niet meer gelukt om te scoren. Helaas hebben we vandaag punten laten 
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liggen en staan we weer gelijk met ODC en Essche Boys. Volgende week staat de 

belangrijke wedstrijd tegen Essche Boys op het programma. De wedstrijd begint 
om 12:00 op het veld van Helvoirt. 

SC Elshout VR1 – Helvoirt VR2             2-0 

Als koploper moesten we uit tegen Elshout, op het natuurgras!  
Na de strenge pascontrole konden wij eindelijk beginnen!!  
 

We begonnen niet erg sterk, maar toch speelden we de hele wedstrijd op de helft 
van Elshout. Waar het bij ons totaal mis ging in het afmaken van kansen, was 

Elshout erg effectief. De eerste helft zijn ze 2x bij onze goal in de buurt geweest. 
Beide kansen zaten er meteen in waardoor we met een 2-0 achterstand de rust 
in gingen.  

De tweede helft hebben we hard gewerkt maar helaas geen doelpunten gemaakt.  
Een grote teleurstelling.  

Op naar volgende week, als we Nemelaer op bezoek krijgen!! 

 

 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Nagekomen van 22 oktober 

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

Helvoirt D2 in 2de helft op dreef. 
 
De wedstrijd begon niet echt perfect. Essche Boys stonden na tien minuten met 

2-0 voor en 
na twintig minuten al met 4-0, maar…. Helvoirt D2 werd de laatste tien minuten 

van de 1e helft veel beter. De grootste kans kwam uit een corner maar helaas 
geen goal. De tweede helft was een hel voor Essche Boys. Helvoirt vocht als 
leeuwen, en ze werden beloond met een penalty omdat Merel onderuit werd 

gehaald. Penalty’s moet je scoren en dat deed Thymo ook. 4-1. Daarna wist 
Helvoirt dat ze nog kans hadden. Er volgde mooi overspel tussen middenveld, 

spits en rechtsbuiten waardoor Guus kon doorpassen en Thymo ook deze 
binnenschoot. Toen dreigde Essche Boys te scoren, maar daar was de 
verdediging die de bal mooi wegwerkte. Vervolgens passte de verdediging naar 

het middenveld en die weer naar de voorhoede, Thymo naar Guus en Guus 
passte terug naar Thymo  die liep een paar meter en schoot de bal in het net: 

hattrick 4-3.Vervolgens scoorde Essche Boys (helaas) uit een corner 5-3. Helvoirt 
nam uit en tikte het hele veld over en ten slotte haalde Jean-luc uit en schoot 
hem hard over te keeper heen! 5-4! Helvoirt speelde de laatste 3 minuten 

speelde Helvoirt echt goed maar helaas, de scheids floot af en de wedstrijd 
eindigde met 5-4. Hadden we nog 2 minuten langer gespeeld had Helvoirt nog 

gelijk gemaakt. 
 
Helvoirt D2 heeft echt geweldig gespeeld en heel VV Helvoirt kan trots zijn op 

alle spelers van de D2 ! 
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29 oktober 

 
Helvoirt JO11-3 – Zwaluw VFC JO11-7       2-3 

Vandaag stond de laatste bekerwedstrijd op het programma tegen Zwaluw 

JO11-7. Om een ronde door te komen moest er met flinke cijfers worden 
gewonnen van de koploper in de poule. Met een wat gewijzigde opstelling ivm 

de herfstvakantie gingen we het veld op. De eerste kansen van de wedstrijd 
zijn voor Helvoirt maar tot scoren komen we niet. De eerste corner van 

Helvoirt wordt door de tegenstander van de lijn gehaald. De wedstrijd gaat 
gelijk op en echte kansen zijn er niet. Rond de 20ste min komt zwaluw er 

gevaarlijk uit maar Savi pakt de bal. We dachten de rust te halen met een 0-
0 stand maar de laatste corner voor rust van Zwaluw gaat er toch nog in 

zodat we met een 0-1 de rust in gaan. Gezien het spelbeeld niet helemaal 
terecht. Na een donderspeech in de rust beginnen we aan de 2de helft. De 

eerste corners zijn voor Helvoirt maar gescoord wordt er niet. Bij de eerst 
echte aanval van Zwaluw is het raak 0-2. Helvoirt komt zelf niet echt tot 

grote kansen en als we dan toch bij de goal komen is de scherpte er net niet. 
Zwaluw krijgt nog wat kleine kansjes en daaruit weten ze op een wat 
gelukkige wijze 0-3 te maken. Uit de tegen aanval wordt de wedstrijd toch 

weer spannend gemaakt door Mees die de 1-3 maakt. Helvoirt krijgt een 
volgende corner en deze komt voor de voeten van Guus die de bal net naast 

schiet. Toch komt de aansluit treffer er want na een goede pas van Mees op 
Ruben is het Ruben die voor de 2-3 zorgt. De laatste minuten zijn spannend 

maar de kans op 3-3 komt er helaas niet. Helaas verloren maar jongens jullie 
kunnen terug kijken op een goede en spannende wedstrijd. We kunnen ons 

nu weer volledig concentreren op de competitie.  
 
ODC JO9-3 – Helvoirt JO9-3               8-0 
Dit keer uit tegen ODC met het gemis van keeper Marijn die op strafkamp moest 

in Curaçao… En dus werd er versterking ingeschakeld die kwam in de vorm van 
Axel Verstijnen en Luuk Verschuren. Beiden klein, maar oehoe…, zo snel, en 
sterk.  

Maar ja. Dan sta je tegenover de tegenstander, ODC JO-9-3. En die waren 
inderdaad allemaal net onder de negen jaar en qua lengte allemaal vergelijkbaar 

met onze lange spits Lars. 
’s Morgens om kwart voor tien trapte de pupillen van JO9-3 af in het Boxelse 
ochtenddauw op het kunstgras met gemalen autobanden. Ondanks de ferme 

lichaamsbouw van de Boxelaren, lieten onze mannen en dame zich niet kennen.  
Pas na vijf minuten kwam de eerste tegentreffer. Het lukt de Helvoirtse 

jongelingen om een enkele keer bij het doel van de tegenstander te komen. Maar 
een doelpunt zat er niet in. Vijf minuten voor einde eerste helft gaat bij Helvoirt 
de tweede erin; 2-0. En meteen erna nog een en enkele minuten daarna weer 

een; 4-0 bij rust.  
Tweede helft was vooral veel van hetzelfde. Er werd weer hard gestreden en de 

nieuwe krachten Luuk en Axel deden flink hun best, maar het mocht niet baten. 
Eindstand 8-0. Conclusie: flink gestreden, grote tegenstanders, coaches zijn 
tevreden. Wat willen we nog meer? 

 



18 
 

 
 

 
 



19 
 

 
 

 
 


