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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 14 
7 november 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: 
  

 

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 
 

Helvoirt 1    - Heeswijk 1   0 – 1  

 
Best Vooruit 1   - Baardwijk 1  1 – 2  

 
EVVC 1     - Schijndel/DE WIT 1 6 – 0  

 
Nieuw Woensel 1   - Erp 1    1 – 2  

 
Oirschot Vooruit 1  - BVV 1   1 – 1  

 

Rhode 1    - Prinses Irene 1  2 – 0  
 

WSC 1    - Emplina 1   3 – 1  
 

 
 

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Heeswijk 1 9 7 1 1 22 25 - 9 

2 EVVC 1 9 5 2 2 17 21 - 11 

3 Oirschot Vooruit 1 9 5 2 2 17 15 - 6 

4 Helvoirt 1 9 5 2 2 17 18 - 10 

5 BVV 1 8 4 3 1 15 16 - 11 

6 Prinses Irene 1 9 4 2 3 14 19 - 16 

7 Rhode 1 9 4 1 4 13 16 - 9 

8 Emplina 1 9 3 3 3 12 13 - 13 

9 Best Vooruit 1 9 3 2 4 11 12 - 11 

10 WSC 1 9 3 2 4 11 14 - 16 

11 Baardwijk 1 9 3 2 4 11 11 - 21 

12 Erp 1 9 2 1 6 7 13 - 19 

13 Schijndel/DE WIT 1 9 1 2 6 5 7 - 26 

14 Nieuw Woensel 1 8 0 1 7 1 5 - 27 

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

in de stand verwerkt.  

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Zondag 6 november  

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Helvoirt 1 – Heeswijk 1  0-1 

Helvoirt 2 – Baardwijk 2  1-2 Tim van de Loo 

OJC Rosmalen 7 – Helvoirt 3 0-3 Walter Vromans 2x, Bram Jolie 

RWB 4 – Helvoirt 4   2-1 Ferry Mallo 

Nemelaer 5 – Helvoirt 5  4-2 Rob Koetje, Bart Schellekens 

Wilhelmina 9 – Helvoirt 6  4-2 Jelle van der Braak, Guus Busser 

Helvoirt VR1 – Essche Boys VR1 2-1 Samantha Coppens 2x 

Helvoirt VR2 – Nemelaer VR2 2-4 Cristel den Otter, Mandy van Schijndel 

 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

Dinsdag 1 november (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Uitslag 

GSBW JO17-1 – Helvoirt JO17-1  (opnieuw) uitgesteld. Nu naar 15 november 

 

Zaterdag 5 november  
Wedstrijd     Uitslag 

BMC JO19-1 – Helvoirt JO19-1  4-0 

Helvoirt JO17-1 – RKDVC JO17-2  3-3 

Helvoirt JO17-2 – Sarto JO17-5  Uitgesteld 

Jong Brabant JO17-4 – Helvoirt JO7-3 2-5 

Helvoirt JO15-1 – SV BLC JO15-1 1-1 

Helvoirt MO15-1 – Bergeijk MO15-1 1-2  

Helvoirt JO15-2 – ODC JO15-4  2-3 

Helvoirt MO15-2 – Jong Brabant MO15-1  1-2 

Nemelaer JO13-1 – Helvoirt JO13-1 11-0 

Helvoirt JO13-2 – ODC JO13-3  0-1 

Uno Animo JO11-1 – Helvoirt JO11-1 Uitgesteld  
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RKDVC JO11-4 – Helvoirt JO11-2  0-4 

Sarto JO11-12 – Helvoirt JO11-3  0-8 

Helvoirt JO11-4 – Zwaluw VFC JO11-9 3-1 

Helvoirt JO11-5 – ODC JO11-7  1-6 

Zwaluw VFC JO9-3 – Helvoirt JO9-1 5-1 

Helvoirt JO9-2 – BMC JO9-4  1-0 

SCI JO9-3 – Helvoirt JO9-3  3-12 

Helvoirt JO9-4 – ODC JO9-4  1-12 

Helvoirt JO7-1 toernooi bij Nemelaer 

ZIGO JO7-1 – Helvoirt JO7-1  7-1 

Helvoirt JO7-1 – SVSSS JO7-1  4-1 

ZIGO JO7-2 – Helvoirt JO7-1  2-3 

Nemelaer JO7-1 – Helvoirt JO7-1  5-1  

Helvoirt JO7-2 toernooi bij TSV Gudok  

Helvoirt JO7-2 – DESK JO7-1  4-0 

Nemelaer JO7-2 – Helvoirt JO7-2  0-1 

Helvoirt JO7-2 – SV Reeshof JO7-2     1-0 

Helvoirt JO7-2 – TSV Gudok JO7-5 3-0 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
Dinsdag 8 november (vriendschappelijk) 

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Sint Michielsgestel 2 – Helvoirt 2 Is gecanceld 

Helvoirt VR1 – Emplina VR1 20:00    H Habraken (??) 

 
Zondag 13 november  

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

EVVC 1 – Helvoirt 1   14:30  13:00  G.H. Breine 

ODC 3 – Helvoirt 2   11:00  09:30  J.P.H.M. Koolen 

Wilhelmina 6 – Helvoirt 3  10:00  09:00 

Helvoirt 4 – Sarto 8   10:00 

OVC’26 7 – Helvoirt 5  09:45  08:30 

Helvoirt 6 – Boxtel 7  12:00 

DSC VR1 – Helvoirt VR1  10:00  08:45 

Helvoirt VR2 VRIJ      

 

Jeugd 
 

Dinsdag 10 november (vriendschappelijk) 

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

GSBW JO17-1 – Helvoirt JO17-1 19:30  18:00 

 

Zaterdag 12 november  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt JO19-1 – Theole JO19-1  14:45    V.A.J. v.d. Elshout 

SCI JO17-1 – Helvoirt JO17-1  15:00  13:30  M.J.T.M. v. Alphen 

Helvoirt JO17-2 VRIJ  

Helvoirt JO17-3 – FC Drunen JO17-1 14:45    Huub Glas 

Wilhelmina JO15-1 – Helvoirt JO15-1 12:45  11:30 

Nuenen MO15-2 – Helvoirt MO15-1 12:15  10:45 

SVSSS JO15-3 – Helvoirt JO15-2  11:30  10:15 

VOAB MO15-1 – Helvoirt MO15-2 13:15  12:00 

Helvoirt JO13-1 – RKDVC JO13-2  11:30 
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VCB JO13-1 – Helvoirt JO13-2  10:30  09:30 

Helvoirt JO11-1 – ZIGO JO11-1  09:00 

Helvoirt JO11-2 – SCI JO11-2  09:00 

Helvoirt JO11-3 – SVSSS JO11-3  09:00 

SC Elshout JO11-2 – Helvoirt JO11-4 10:45  09:45 

SV BLC JO11-7 – Helvoirt JO11-5 08:30  07:30 (!) 

Helvoirt JO9-1 – OJC Rosmalen JO9-6 10:15 

Helvoirt JO9-2  VRIJ  

Helvoirt JO9-3 – Zwaluw VFC JO9-12 10:15 

Helvoirt JO9-4  VRIJ  

Helvoirt JO7-1  trainen 

Helvoirt JO7-2  trainen 

 
 

 
 

 

 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 ) 

      Mededelingen bestuur     

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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Bestuur v.v. Helvoirt 

(update 2) Grote Clubactie 

Het bestuur, Autoservice Cock v.d. Loo, de veteranen, vrouwen 1 en 2, JO19-1, 
het 1e, 2e, 3e, 4e en 5e elftal hebben inmiddels een superlot aangeschaft.  

Vergeet niet de boekjes met de verkochte loten zo spoedig mogelijk in te 

leveren. Uiterlijk 13 november moeten de boekjes ingeleverd zijn zodat we nog 
tijd hebben om alles door te geven. 

 

 

 

       
 

 Hieperdepiep hoera!!  

Koen Van de Ven 8 november 

Harold  Verhoeven 8 november 

Marieke  Krüger 9 november 

Rini van Schijndel 9 november 

Nick   Schuurmans 9 november 

Finn  Remmers 10 november 

Koen  Verhoeven 10 november 

Nick   Wolfs 10 november 

Maaike  Jacobse 10 november 

Peter  Coppens 11 november 

Ingmar  Torjuul 12 november 

Melissa  Hobbelen 12 november 

Gerald van Gils 13 november 

        Algemeen       
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Guus van Gemert 13 november 

Jos  Verbeek 14 november 
 

 

 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! 

 
 

 

 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 

Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Gerard en Monique 
 

Keuken: Stephanie 
 

Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Jos Verbeek, ’s-Middags: Linda Bekkers  
 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Bennie en Adrie, ’s-Middags: Melissa en Maud  

 
Keuken: Sjors en/of Kiki en/of Teske 

 
 

Barpersoneel zoekt mensen voor de 

zaterdagmiddagdienst! 

   Afdeling kantine      

mailto:janssens.sandra@gmail.com
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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! 
Na de wedstrijd Helvoirt 1 – Heeswijk 1 is Remco Kivit verkozen tot Man of the 
Match! Proficiat Remco! 

 

 Toto 
  
De 2e periode is deze week van start gegaan! Wie volgt Bjarn 
Timmermans op?? 
 

(puntentelling: 7 voor juiste uitslag, 3 voor niet de juiste uitslag, maar wel de 
juist geraden winst van een ploeg of gelijkspel) 

 
Stand 2e periode na de wedstrijd Helvoirt – Heeswijk (0-1) 
1 Jan Broeren   +7 7 

 Paul Meijer   +7 7 
 

3 Roel Beijens aka Passie +3 3 
 Wietske Ferwerda  +3 3 
 Gerard van Hal  +3 3 

 Jurgen Hamers  +3 3 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

mailto:janvdven3@hotmail.com
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 Helvoirt 6 (1)  +3 3 

 Helvoirt 6 (2)  +3 3 
 Jorg van Houtum  +3 3 

 Charles Janssen  +3 3 
 Jochem Leermakers +3 3 
 Mo    +3 3 

 Linda van Run en Sanne 
 Onderwater   +3 3 

 Kees van der Sande +3 3 
 Riet Vermeeren  +3 3 

 

16 Mark van Asseldonk  0 
Roel van Asseldonk  0 

Marion Assink   0 
Toon van Bergen   0 
Gert-Jan de Bie   0 

Jeroen van de Bijgaart  0 
Henk Bolenius   0 

Bart van der Bruggen  0 
Kees van der Bruggen  0 

Zus van Drunen   0 
Harrie Gubbels   0 
Piet van Haaren   0 

Harley Habraken   0 
Maarten Hamers   0 

Helvoirt 6 (3)   0 
Helvoirt 6 (4)   0 
Patricia Hobbelen   0 

Gert Hoogaars   0 
Arjan van de Hoven  0 

Harrie Jansen   0 
Joost Jansen    0 
Tommy Jansen   0 

Siebe Jansma   0 
P Kivit     0 

Martijn van Koert   0 
Koen Kuijpers   0 
Marcel de Laat   0 

 Jozef Leermakers   0 
 Harrie van de Loo   0 

 Gerard Meijer   0 
 Stijn van Rooij   0 
 Frank Pullen    0 

 Jan Pullens    0 
Jolanda van der Sande  0 

 Rens van der Sande  0 
 Jan Scheffers   0 
 Herman Schoonus   0 

 Theo van der Steen  0 
 Vincent Streefland   0 

 Bjarn Timmermans   0 
 Brent Timmermans  0 
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 Kees Traa    0 

 Jan van de Ven   0 
Koen van de Ven   0 

 Luuk van de Ven   0 
 Jos Verbeek    0 
 Tom Verbraeken   0 

 Nico Vermeeren   0 
 Adri Witlox en Bennie Vugts 0 

 Jan van Zon    0 
67 Mieke van Zon   0 
 

 

                                           Interne periode 
Stand per 6 november 2016 
1 Helvoirt VR1 7 6 0 1 18 29-9 

2 Helvoirt 1  9 5 2 2 17 18-10 
3 Helvoirt 4  7 5 0 2 15 18-10 

4 Helvoirt 6  8 5 0 3 15 28-16 

5 Helvoirt 3  8 5 0 3 15 19-16 
6 Helvoirt 2  9 5 0 4 15 20-17 

7 Helvoirt VR2 6 4 0 2 12 30-10 
8 Helvoirt 5  7 2 1 4 7 15-21  

 
 

           
 

   Speler van de week 
5 november: Jorn van de Berg (JO13-2), Teun Traa (JO11-2), Savi van de 

Kamp (JO11-3), Niels Broers (JO9-2), Daan de Lange (JO9-3), Rick 
Harholt (JO9-4), Axel Verstijnen (JO7-2) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
 

Helvoirt 1 – Heeswijk 1                     0-1 
Helvoirt loopt te veel tegen de Heeswijkse muur aan en verliest: 0-1. 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 
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Soms heb je van die wedstrijden…… De tegenstander heeft aan een paar 

mogelijkheden genoeg en jij zelf krijgt voldoende kansen om te scoren en dat 

maar steeds (net) niet gebeurd. Heeswijk kwam na een kwartier op 0-1 en 

verdedigde in de 2e helft vooral met het hele elftal terug waardoor het vaak net 

niet was. Desondanks kreeg Helvoirt genoeg kansen voor een doelpunt die maar 

niet wilde vallen waardoor Helvoirt een minimaal verdiend punt onthouden werd. 

Vorige week liep Helvoirt de periode mis en profiteerde Heeswijk. Vandaag kreeg 

Helvoirt de kans zich daarop te revancheren want Heeswijk kwam vanmiddag op 

bezoek. Luke en Menno begonnen na hun blessures weer in de basis, maar nu 

viel Flo geblesseerd uit in de warming-up. De start van Helvoirt was 

veelbelovend. Zo raakte Rico na een goede aanval de lat, stuitte hij na een 

geblokt schot van Nick op doelman Patrick Lunenburg en uit de corner die volgde 

ging een inzet net naast. Na 18 minuten bediende Wouter van Dijke met een 

lange bal Tom Sleddens, die de bal knap controleerde, waarmee hij een Helvoirt 

verdediger kwijt was, en rondde af: 0-1. In de loop van de eerste helft bleven 

beide ploegen zoeken naar openingen die niet werden gevonden. Alleen een 

redding van Lunenburg op een laag schot van Collin en een geblokt schot van 

dichtbij van Stef Adank kwam men niet verder in de 1e helft. 

Na rust creëerde Helvoirt een behoorlijk veldoverwicht. Heeswijk zakte behoorlijk 

terug. Soms met wel 9 man verdedigde het voor het eigen doel. Toch kreeg 

Helvoirt wel wat mogelijkheidjes maar het werd pas in de periode 63e tot de 72e 

minuut spitsuur voor het Heeswijkse doel. Eerst liet Lunenburg een voorzet van 

Collin los en Rico schoot vervolgens recht op Lunenburg. Een kopbal van Roel en 

een inzet van Collin waren te zacht, de kopbal van Nick was wel hard en 

doelgericht maar Lunenburg redde daarop weer uitstekend. Daarna ging hij juist 

bijna in de fout op een vrije trap van Luke die hij net op de lijn wist te pakken. 

Heeswijk loerde alleen maar op de counter. Dat lukte vaak wel, verder dan 2 

afgekeurde doelpunten vanwege buitenspel kwam Heeswijk echter niet. Remco 

had amper iets hoeven doen vandaag, op die 0-1 na. Helvoirt bleef een 

overwicht houden maar zo’n beetje alle lange ballen waren voor Heeswijk 

verdedigers. Aangezien het na de wedstrijd Duitse middag was, moest het 

doelpunt dan maar op z’n Duits vallen moet Helvoirt gedacht hebben: in de 

laatste minuut. Zo leek Rico op aangeven van Tommie ook draadwerkelijk te 

scoren. Totdat Camiel van Doorn dat met een sliding verhinderde. Lunenburg 

verwerkte ook nog een vrije trap van Max tot hoekschop. Daarmee was de 

wedstrijd gedaan en ging Heeswijk dus met enig fortuin met 3 punten terug naar 

huis. Ondanks het teleurstellende resultaat van deze wedstrijd, was de sfeer in 

de kantine bij de Duitse middag er niet minder om. 

Volgende week wederom een zware opdracht voor Helvoirt. In Vinkel wacht 

EVVC. Zij wonnen vandaag in eigen huis met 6-0 van Schijndel/DE WIT. Toch 

zijn duels tussen Vinkel en Helvoirt nooit saai, er gebeurd altijd wat. Het zal 

komende zondag niet anders zijn. EVVC is de nieuwe nummer 2 van de ranglijst. 

Tot volgende week. 
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Helvoirt VR1 – Essche Boys VR1        2-1 
 
Na een druk weekend, stond vandaag Esch op de planning. Omdat wij samen 
met Esch op de eerste plek staan, waren we gebrand om deze wedstrijd te 

winnen om 3 punten los te staan.  
We begonnen met tactiek bespreking, we hadden een aantal aanpassingen in de 

opstelling, dus dit moesten we even bespreken. Na een goede bespreking, 
begonnen we aan de warming-up. We begonnen al fel aan de warming-up, waren 
gefocust en wilden er echt voor gaan! 

Na de warming up bespraken we alles nog even goed door en gingen het veld 
op. 

Esch trapte af, waar wij al snel fel op reageerden. We onderschepten de bal 
meerdere malen goed, waar mooie acties uit voortvloeiden. Zoals de bal naar 
Laura. We bouwden goed van achter op en schoten de bal naar Laura, die goed 

op de 16 stond en uithaalde. Mooi in de bovenste hoek, maar helaas pakte de 
keeper hem er net goed uit. We merkten dat we niet hoefden te verliezen, dus 

bleven we druk zetten. Na een klein halfuur kwam er via een steekpass de bal bij 
Samantha die richting de keeper liep met een man in de rug. Ze schoot op goal, 

maar de keeper tikte hem eruit. Doordat Samantha goed doorliep, kon ze hem 
via de rebound nog inschieten. 1-0! 
We bleven doorknokken, want de 1-0 was nog niet genoeg. De verdediging 

achter stond sterk, waardoor Esch niet de kans kreeg om te scoren. 
5 minuten voor rust creëerden we weer een kans, Inta kreeg de bal en liep door 

naar de 16, gaf een steekpass op Samantha. Samantha benutte deze kans goed 
en maakte een sliding op de bal. 2-0! 
De eerste helft was voor duidelijk ons en met 2-0 gingen we de rust in. We 

wisten dat Esch de tweede helft feller erin zou gaan, waar we rekening mee 
moesten houden. We waren er natuurlijk nog niet! 

Toen we aan de 2e helft begonnen, merkten we duidelijk dat Esch meer druk 
zetten. Ook Esch creëerden kansen, maar Bregje hield deze er mooi uit. Ook 
kwamen wij een aantal in de aanval, maar de 3-0 viel maar niet. Esch deed een 

aantal aanpassingen in de opstelling, waardoor wij verward raakten. Dit pakten 
voor hun positief uit waardoor ze via een mooi overtik spel met 2 man op Bregje 

af kwamen rennen. Deze kans werd mooi afgerond door de speelster van Esch. 
2-1. Het werd hierdoor alleen maar spannender, vooral omdat beiden teams de 3 
punten wilden binnenhalen. Door het goed communiceren van de verdediging, 

voorkwamen we dat de 2-2 viel en bleven de punten in Helvoirt. Dit gaan we 
vieren op de Duitse biermittag in de kantine! 

Supporters, Ilona, Peter en Tim bedankt!!! 
 
Tot volgende week, dan staat de wedstrijd in Kerkdriel tegen DSC te wachten! 

 
Dames 1 

 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Helvoirt JO15-2 – ODC JO15-4              2-3 

We begonnen de wedstrijd met goede moed maar een kwartier te laat. De 
scheidsrechter was er niet. Gelukkig kon de vader van een teamgenoot het 
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overnemen. De eerste helft speelden we niet goed. Daardoor scoorde ODC 2x. 

Een paar minuten voor rust scoorde Roel een doelpunt. We gingen de 2e helft 
met goede moed in. En dat werd beloond met een doelpunt van Rens. We 

hadden nog wat kansen die we er niet inschoten. Ook misten we een indirecte 
vrije trap. Uiteindelijk was het toch ODC die scoorde en 2-3 was ook de 
eindstand. 

 
Helvoirt JO13-2 – ODC JO13-3                 0-1 

 
ODC JO13-3 uit Boxtel komt naar Helvoirt 
We begonnen de wedstrijd en het ging redelijk, maar na 15 minuten was het 

ODC die het eerste doelpunt maakte. Daarna kwam een speler van ODC die eerst 
Guus op de grond en daarna maakte hij een sliding op Finn. Finn lag geblesseerd 

op de grond. Nadat hij even was bijgekomen op de bank, kon hij gelukkig weer 
meespelen. Helvoirt heeft nog een mooie kans maar het schot gaat net naast de 
paal. Rust, jammer de stand is 0-1. Sjors wordt onderuit gehaald in het 

keepersgebied, de scheidsrechter besloot dat het een penalty was. Thymo ging 
de penalty nemen, jammer mooi schot maar de keeper hield de bal tegen. 

Helvoirt heeft nog een paar mooie kansen gehad, maar helaas. Eindstand is 0-1. 
 

Van Jorn van den Berg. 
 
RKDVC JO11-4 – Helvoirt JO11-2             0-4 

Met een volledige selectie verpakt in 4 auto’s op naar Drunen. Ons kunstgrasveld 
is veilig, het is getest en wij hebben niet van die ballletjes. Kun je vertalen als 

een warm welkom op het sportpark waar de Duitse Biermittag voor morgen al 
klaar stond. Kunstgras was echter ver te zoeken. Groen geverfd beton zou een 
betere benaming zijn voor het bijveld van Drunen. Na het gebruikelijke warm 

lopen, koffie drinken kon het beginnen met alle ouders samen in de dug-out. Alle 
ouders? Nee niet alle ouders. Opmerkelijk was de door de leiders aangestelde 

nieywe vrouwelijke reporter die voortaan live verslag zal doen van alle 
wedstrijden via Whatss App. En ik moet zeggen dat ging haar goed af vandaag. 
Na een rustig begin en een enkele kans voor Drunen was de Cromvoirtse Teun 

net iets sneller en feller dan de keeper 0-1. Een aantal andere kansen gingen 
jammerlijk genoeg over of langs het doel. Ook de Helvoirt verdedigers/keeper 

hielden hun doel schoon. In de tweede helft een aanvallend Helvoirt, maar ook 
Drunen kreeg schietkansen waardoor onze Helvoirtse Lamprou lekker warm werd 
geschoten en uitgroeide tot man van de wedstrijd. Aan het einde van de tweede 

helft besliste Helvoirt dan eindelijk de wedstrijd. Onze spits die soms ook wel in 
de verdediging staat en die alle corners van rechts neemt ‘’ Thijs’ was twee keer 

zeer koelbloeding met zijn linkerbeen in zijn twee 1 tegen 1 duels met de keeper. 
0-2 en 0-4. Tussendoor was het onze spits Jovan die zijn wekelijkse doelpunt 
nog liet aantekenen; 0-3.  

Man van de wedstrijd: onze keeper Sem. 
 

Sarto JO11-12 – Helvoirt JO11-3             0-8 
Vandaag stond er voor de mannen een pot in de onderste regionen op het 
programma, we moesten winnen om Sarto onder ons te krijgen. We moesten 

later spelen als normaal en dat pakte helemaal niet verkeerd uit voor ons. We 
begonnen redelijk sterk aan de wedstrijd en kwamen netjes op 1-0 door Dennis. 

Deze goal gaf ons wat meer zelfvertrouwen en we begonnen ook steeds beter te 
voetballen. Dit resulteerde in de 2-0 door Mees. Het hek was van de dam en de 
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combinaties vloeide rijkelijk met soms echt mooi voetbal. We maakte de 3-0 

door Ruben en de 4-0 door Rémon en opnieuw Ruben de 5-0 met een 
afstandspegel. Rust. Ff puntjes op de i beetje beter opletten verdedigend maar 

lekker blijven ballen. 2e helft, je kon merken dat Sarto een donderspeecht had 
gehad want het stond een stuk beter nu bij hun en we kwamen er ook niet meer 
makkelijk doorheen. Maar bij ons stond het defensief ook sterk met een 

wederom prima Nick en sterke Pim. Ook Savi hield nog wat ballen tegen 
waardoor de moed bij hun een beetje inzakte. Helvoirt rook dat en gaf weer wat 

gas wat resulteerde in de 6-0 van Ruben, de 7-0 van Mees en uiteindelijk mocht 
Guus de 8-0 eindstand aantekenen. Een leuke pot voetbal van Helvoirt. 
 

Helvoirt JO9-2 – BMC JO9-4                1-0 
Ook deze zaterdagochtend stond er weer een wedstrijd op het programma. De 

jongens mochten tegen BMC J09-4 (Berlicum) voetballen. Het team van Helvoirt 
trad compleet aan met Thijmen als keeper. De zon scheen en het was perfect 
voetbalweer. Helvoirt en Berlicum kregen allebei heel snel kansen om te scoren 

tot het Helvoirt lukte. Philip lanceerde de bal met zijn KOP in het doel van 
Berlicum. Hoera, 1:0 voor Helvoirt. Mooie doelpunt, Philip! Met deze stand 

gingen de teams dan in de rust.   
Ook in de tweede helft hadden beide partijen genoeg kansen. Lente schoot naast 

het doel en een minuut later schoot iemand van Berlicum langs het doel. De druk 
op Helvoirt werd steeds groter om de voorspong te houden. Het lukte Berlicum 
niet meer om te scoren zodat Helvoirt met als eindresultaat 1:0 won.  

Het was al met al een spannende wedstrijd met het resultaat dat de punten in 
Helvoirt bleven. Leuk om de jongens zo bezig te zien.   

De volgende 2 weken hebben de jongens rust. De wedstrijd volgende week is 
naar 3 december verplaatst en de wedstrijd op 19.november tegen Den Dungen 
gaat niet door omdat Den Dungen zich heeft terug getrokken.  

 
SCI JO9-3 – Helvoirt JO9-3                  3-12 

Vette winst, de techniek werp zijn vruchten af: JO9-3 uit tegen SCI in 
Sint Michielsgestel: 3-12  
Daar staan we dan  in de vroege ochtend, in de romantische sfeer van een 

charmante ochtendzon, een vleugje ochtenddauw en wat ochtendrook van een 
lokaal vuurtje waar een boer al zijn ouwe troep aan het opstoken is. Waar we 

zijn? Bij voetbalclub SCI in het ver afgelegen Sint Michielsgestel.  
  
Dit keer zes tegen zes. Geen wissels. Alle hens aan dek. Dus….   

We starten. In de eerste twee minuten lijkt het even gelijk op te gaan, maar dan 
scoort Emma na vijf minuten de eerste. 0-1. Enkele minuten later scoort 

aanvoerder Daan de tweede. En weer enkele minuten later scoort de Witte Gullit 
dankzij een strakke voorzet van Timo V.   
De Witte Gullit maakt ook de vierde, voorafgegaan door een ferme voorzet. Witte 

Gullit’s specialisme wordt steeds sterker: in de kruising. En dan nog een door 
diezelfde topper. Stand bij rust: 0-5.   

Dan de tweede helft. De peptalk van de trainers Björn en Frank werkt. Na twee 
minuten scoort Mart de zesde. Kort daarna neemt de Witte Gullit zijn 
verantwoordelijkheid en maakt de zevende. Vervolgens Timo V. de achtste.   

En dan komt ie: de eerste tegentreffer van Gestel: 1-8. Timo V. maakt 
vervolgens de negende en dankzij een strakke voorzet van Mart, de tiende via 

zijn hoofd. Het eerste kop-doelpunt van de JO9-3!! En terwijl de ouders genieten 
van een kopje koffie en thee, scoren de Gestelaren twee tegentreffers. Timo V. 
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maakt het af met een dubbele actie. Eindstand: 3-12. En omdat trainer Björn de 

dag erna jarig is, wordt de winst opgesierd met een zak snoep. Dik verdiend 
team JO9-3!!  
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Helvoirt JO9-4 – ODC JO9-4                1-12 
De Helvoirtse herfstzon prijkt over het prachtige Helvoirtse voetbalcomplex 

wanneer ons klasse-team zich klaar maakt voor het duel tegen het Boxtelse 
ODC. Na het fluitsignaal gaan beide teams vol in actie en als leeuwen vechten ze 

om de bal als ware het hun prooi is. In de eerste minuut gelijk een actie Stan 
van linksvoor, schot, net mis! Kristoff vult sapper aan, maar de kans gaat helaas 
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over. In de 3e minuut scoort ODC helaas de openingstreffer. Oren niet laten 

hangen en doorgaan mannen! Corner ODC, goed keeperswerk van Sjoerd, helaas 
bij de tweede corner van ODC in de 8e minuut is het weer raak: 0-2. Dan volgt 

een onfortuinlijke wirwar bal, een flipperkast is er niks bij, waardoor het in de 
17e minuut 0-3 staat. Het team uit Boxtel plaatst inmiddels de ene aanval na de 
andere en na een schot met de bal op de lat van het Helvoirtse doel van de 0-4. 

Maar Helvoirt verdedigt soms ook goed met Mano die meer tegengoals voorkomt. 
Dan een klungelbal voor de goal, een corner voor ODC met prompt daarna een 

prachtige uitbraak van Helvoirt met Rick en Stan, helaas de kans niet benut! 
Laatste minuten van de eerste helft tikken weg, maar dan een bijna-goal van 
Lars! Oef, dan scheelde weinig!! ODC countert en de 0-5 valt net voor rust 

binnen. 
 

Voetbalvrouwen Ruth en Karin proberen extra energie in ons team te pompen 
met ranja en een mars. 
 

Tweede helft; Mano breekt uit, perst er een corner uit maar Helvoirt weet hem 
weer niet te benutten. ODC treft inmiddels makkelijk het Helvoirtse doel 

waardoor de score lastig bij te houden is. Goed verdedigingswerk met in deze 
helft Julius in de goal. Inmiddels staat het 0-8 door diverse sneu-ballen die het 

kapot gespeelde Helvoirt niet kan tegenhouden. Dan weer een aanval van Mano 
die helaas gestopt wordt door goed keeperswerk van ODC. Inmiddels maakt, net 
als de tussenstand, de plaats voor herfstregen. 0-10 is de stand. Maar dan: 

uitbraak Helvoirt, goed schot dat opgebouwd wordt door Juluis, Kristoff, Lars, 
Stan, Sjoerd, Mano en Rick! Via lichaamscontact van de tegenstander beland de 

bal snoeihard in de touwen van het Boxtelse doel waardoor de eer van Helvoirt 
gered is!! 1-10. Dan volgt er toch helaas weer een tegendoelpunt wat de 
eindstand op 1-11 zet. Moe gestreden en met toch wel wat huiswerk voor de 

komende duels verruilt Helvoirt de wedstrijd voor de penalty’s. Het was een 
zware ochtend zonder wissels, maar onze mannen hebben goed gewerkt!! 

 
JO7-1 op toernooi bij Nemelaer 
 

De eerste wedstrijd was tegen ZIGO JO7-1 die een speler hadden die snel 
gescout gaat worden, als hij de bal had, was het bijna altijd raak. Luuk redde de 

eer met een mooie vrije trap maar helaas moesten we onze meerdere herkennen 
en werd het 7-1 voor ZIGO JO7-1. De tweede wedstrijd ging een stuk beter en 
kwamen we dan ook al snel op 1-0 door Mike. Doordat de opa van Krijn er was, 

gaf dat Krijn wat extra energie en trapte er 3 goals in, en SVSSS maakte er nog 
eentje daardoor werd het 4-1 voor Helvoirt. Derde wedstrijd was tegen ZIGO 

JO7-2 en kwamen we op 1-0 door een zeer mooi stiftje van Mike en door deze 
euforie had niemand in de gaten wie de tweede goal van Helvoirt maakte. De 3-0 
kwam door Luuk met een prachtig schot van eigen helft, en Tom bleef zijn 

uiterste best doen om zijn eerste goal te maken maar zat er vaak dichtbij maar 
toch slaagde hij er niet in. ZIGO 2 kwam nog aardig terug maar Helvoirt won met 

3-2. De vierde wedstrijd was tegen het thuisspelende team Nemelaer, deze 
waren zeer sterk en wonnen met 5-1. Gelukkig redde Krijn de eer door de enige 
Helvoirtse goal te maken. 

 
Al met al wederom een geslaagde zaterdagochtend en jullie horen over twee 

weken weer van ons. 
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JO7-1 Helvoirt. 

 
JO7-2 op toernooi bij TSV Gudok 

 
Eerste wedstrijd DESK JO7-1 
Meteen al in de eerste minuut is daar de eerste kans voor Bart, deze bal gaat net 

naast. Bart komt mooi terug met de 1-0. Fedde maakte een mooie goal met de 
buitenkant voet, 2-0. Waarna Bart de 3-0 binnen tikt en we met een 4-0 

eindstand het eerste toernooitje winnen. 
 
2e wedstrijd tegen Nemelaer 

Deze moet uiteraard gewonnen worden en dat doen onze mannen goed. De 
kansen gaan heen en weer. Mooie kans Fedde, Bart en weer Fedde. Het is eveb 

spannend voor de goal van Helvoirt, maar de bal op de lijn. Fedde wordt wer 
gestuurd door Bart en maakt 1-0. Wat word er sterk gevoetbald. Helvoirt 
terechte winnaar. 

 
3e wedstrijd tegen SV Reeshof JO7-2 

Bram een poeier. Ze zijn aan het zoeken naar de goal en daar is Fedde weer, 1-
0. Ze laten hun hoofd een beetje hangen. Dan een kans voor Preston, helaas 

mis. Jammer niet meer goals maar wel weer 3 punten. 
 
4e wedstrijd tegen TSV Gudok JO7-5 

De eerste kans is voor Axel, die gaat net langs. Daarna Bram een mooi 
afstandschot op de paal, daarna Gudok op de paal. Daar is ie dan, 1-0 van Bart. 

Fedde probeert buitenom, net naast. Daarna zetten ze weer druk, Fedde 2-0 en 
ook de 3-0 is voor Fedde.  
 

We mogen zeer tevreden naar huis gaan. 4x onverslagen! 


