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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 15 
14 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 
 

EVVC 1   - Helvoirt 1   1 – 3  

 
Baardwijk 1  - Prinses Irene 1  1 – 1  

 
BVV 1   - Best Vooruit 1  0 – 1  

 
Erp 1    - WSC 1   1 – 0  

 
Heeswijk 1   - Oirschot Vooruit 1 1 – 2  

 

Nieuw Woensel 1  - Emplina 1   1 – 3  
 

Schijndel/DE WIT 1 - Rhode 1   2 – 1  
 

 
 

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Heeswijk 1 10 7 1 2 22 26 - 11 

2 Helvoirt 1 10 6 2 2 20 21 - 11 

3 Oirschot Vooruit 1 10 6 2 2 20 17 - 7 

4 EVVC 1 10 5 2 3 17 22 - 14 

5 BVV 1 9 4 3 2 15 16 - 12 

6 Prinses Irene 1 10 4 3 3 15 20 - 17 

7 Emplina 1 10 4 3 3 15 16 - 14 

8 Best Vooruit 1 10 4 2 4 14 13 - 11 

9 Rhode 1 10 4 1 5 13 17 - 11 

10 Baardwijk 1 10 3 3 4 12 12 - 22 

11 WSC 1 10 3 2 5 11 14 - 17 

12 Erp 1 10 3 1 6 10 14 - 19 

13 Schijndel/DE WIT 1 10 2 2 6 8 9 - 27 

14 Nieuw Woensel 1 9 0 1 8 1 6 - 30 

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

in de stand verwerkt.  

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Dinsdag 8 november (vriendschappelijk) 

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Sint Michielsgestel 2 – Helvoirt 2 werd gecanceld in plaats daarvan 

Helvoirt 1 – Helvoirt 2  8-0 Collin van den Bergh 3x, Menno van Hattum  

2x, Rico de Laat 2x, Tim Verhoeven 

Helvoirt VR1 – Emplina VR1 2-3 Samantha Coppens 2x 

 

Zondag 13 november  

Wedstrijd   Uitslag Doelpuntenmakers 

EVVC 1 – Helvoirt 1  1-3 Rico de Laat 2x, Roel Pullens  

ODC 3 – Helvoirt 2  3-5 Tommie van Valderen 2x, Perry van der Sande, Steyn  

Verhulst, Dennis van de Loo 

Wilhelmina 6 – Helvoirt 3 0-1 Walter Vromans 

Helvoirt 4 – Sarto 8  2-1 Ron Pieterse 2x 

OVC’26 7 – Helvoirt 5 4-1 Martijn van Koert 

Helvoirt 6 – Boxtel 7 11-2 Jelle van der Braak 3x, Guus Busser 3x, Erik van  

Laarhoven 2x, Maarten van t Hullenaar, Willem  

Timmermans, Koen Steenbergen 

DSC VR1 – Helvoirt VR1 1-3 Samantha Coppens, Kelly van Gorp, Aafke Robben 

Helvoirt VR2 VRIJ      

 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

Donderdag 10 november (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Uitslag 

GSBW JO17-1 – Helvoirt JO17-1  (toch weer) afgelast. Er wordt geen nieuwe  

datum gezocht 

 

Zaterdag 12 november  
Wedstrijd     Uitslag 
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Helvoirt JO19-1 – Theole JO19-1  4-5 

SCI JO17-1 – Helvoirt JO17-1  2-0 

Helvoirt JO17-2 VRIJ  

Helvoirt JO17-3 – FC Drunen JO17-1 Uitgesteld 

Wilhelmina JO15-1 – Helvoirt JO15-1 6-5 

Nuenen MO15-2 – Helvoirt MO15-1 0-10 

SVSSS JO15-3 – Helvoirt JO15-2  2-1 

VOAB MO15-1 – Helvoirt MO15-2 0-4 

Helvoirt JO13-1 – RKDVC JO13-2  0-4 

VCB JO13-1 – Helvoirt JO13-2  3-3 

Helvoirt JO11-1 – ZIGO JO11-1  2-1 

Helvoirt JO11-2 – SCI JO11-2  1-5 

Helvoirt JO11-3 – SVSSS JO11-3  11-2 

SC Elshout JO11-2 – Helvoirt JO11-4 1-1 

SV BLC JO11-7 – Helvoirt JO11-5 3-3 

Helvoirt JO9-1 – OJC Rosmalen JO9-6 1-6 

Helvoirt JO9-2  VRIJ  

Helvoirt JO9-3 – Zwaluw VFC JO9-12 10-1 

Helvoirt JO9-4  VRIJ  

Helvoirt JO7-1  trainen 

Helvoirt JO7-2  trainen 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 

 
Zondag 20 november  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Braakhuizen 1 – Helvoirt 1 (beker) 14:30  12:30   

Helvoirt 2 VRIJ  

Helvoirt 3 VRIJ  

Helvoirt 4 – ODC 5     10:00 

Helvoirt 5 VRIJ  

Helvoirt 6 VRIJ  

Helvoirt VR1 – Hedel VR1   12:00    Maarten Hamers 

Helvoirt VR2 VRIJ   

 

Dinsdag 22 november (vriendschappelijk)   

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 2 – Rhode 2   20:00 

Gemert VR1 – Helvoirt VR1  20:00  18:30 

 

Jeugd 
 

Zaterdag 19 november (JO19-1, JO17-1 en JO15-1 beker) 
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

ZIGO JO19-1 – Helvoirt JO19-1   15:30  14:00 

Helvoirt JO17-1 – NOAD JO17-1   14:45 

Helvoirt JO17-2 – VOAB JO17-5  15:35 (!!) 

Nivo Sparta JO17-5 – Helvoirt JO17-3 12:30  11:00 

Helvoirt JO15-1 – Reusel Sport JO15-1 12:45 

Helvoirt MO15-1 – Boxtel MO15-1 13:00 

Helvoirt JO15-2 – Taxandria JO15-4 14:15 

Helvoirt MO15-2 – Sint Michielsgestel MO15-1 10:00 

Helvoirt JO13-1 – OJC Rosmalen JO13-3  11:30 
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Helvoirt JO13-2 – Nemelaer JO13-2 11:30 

Jong Brabant JO11-1 – Helvoirt JO11-1 09:00  08:00 

Essche Boys JO11-1 – Helvoirt JO11-2 09:30  08:30 

Audacia JO11-3 – Helvoirt JO11-3 11:15  10:15 

Helvoirt JO11-4 – Haarsteeg JO11-7 09:00 

Helvoirt JO11-5 VRIJ  

Helvoirt JO9-1 – Sint Michielsgestel JO9-1 10:15 

Helvoirt JO9-2 VRIJ  

Nieuwkuijk JO9-3 – Helvoirt JO9-3 10:15 

Helvoirt JO9-4 – SV BLC JO9-5  10:15 

Helvoirt JO7-1 toernooi bij Helvoirt 09:00 

Helvoirt JO7-2 toernooi bij Nemelaer 10:00 

 
 

 
 

 

 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 

 

 

 
       

 

 Hieperdepiep hoera!!  

Jos  Verbeek 14 november 

Jan  Broeren 15 november 

Guus  Busser 15 november 

Cock van de Loo 15 november 

Robbert  Pijnenburg 15 november 

Nick  Dekkers 15 november 

Ad  Schey 16 november 

Jan van de Ven 16 november 

Riet  Vermeeren 17 november 

Thymo  Wiersma 18 november 

Danielle  Melis 19 november 

Emiel van Rijsewijk 19 november 

Brent  Leermakers 19 november 

Tijs  Gubbels 20 november 

Michael de Meulder 20 november 

Teske van Asten 20 november 

Martijn van Koert 20 november 

Edwin  Pijnenburg 21 november 

Rick van de Wiel 21 november 

Linda  Bekkers 21 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 

        Algemeen       

mailto:janssens.sandra@gmail.com
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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: Guido en Gert-Jan 
 

Keuken: Stephanie 
 

Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Harley Habraken, ’s-Middags: Marielle van 
Lith  

 

 Op zondag staan achter de bar 
 
’s-Morgens: Jos en Ad, ’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 
  
(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 EVVC – Helvoirt (1-3) 

1 Paul Meijer   +3 10 
 

2 Jan Broeren    7 
 Koen Kuijpers  +7 7 
 Marcel de Laat  +7 7 

 Gerard Meijer  +7 7 
  

6 Roel Beijens aks Passie +3 6 
Wietske Ferwerda  +3 6 
Helvoirt 6 (2)  +3 6 

Charles Janssen  +3 6 
 Linda van Run en Sanne 

 Onderwater   +3 6 
 Kees van der Sande +3 6 
 Riet Vermeeren  +3 6 

 
 

13 Gert-Jan de Bie  +3 3 
Jeroen van de Bijgaart +3 3 

 Bart van der Bruggen +3 3 

 Zus van Drunen  +3 3 
 Harrie Gubbels  +3 3 

 Harley Habraken  +3 3 
 Gerard van Hal   3 
 Jurgen Hamers   3 

 Helvoirt 6 (1)   3 
 Helvoirt 6 (3)  +3 3 

 Jorg van Houtum   3 
 Arjan van de Hoven +3 3 

         Van de supportersvereniging 
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 Rianne Jansen  +3 3 

 Jochem Leermakers  3 
 Harrie van de Loo  +3 3 

 Mo     3 
 Frank Pullen   +3 3 
 Jan Pullens   +3 3 

 Stijn van Rooij  +3 3 
 Jolanda van der Sande +3 3 

 Rens van der Sande +3 3 
 Theo van der Steen +3 3 
 Vincent Streefland  +3 3 

 Bjarn Timmermans  +3 3 
 Brent Timmermans +3 3 

 Jan van de Ven  +3 3 
 Koen van de Ven  +3 3 
 Tom Verbraeken  +3 3 

 Nico Vermeeren  +3 3 
 Adrie Witlox/Bennie Vugts +3  3 

 Mieke van Zon  +3 3 
 

44 Mark van Asseldonk  0 
Roel van Asseldonk  0 
Marion Assink   0 

Toon van Bergen   0 
Henk Bolenius   0 

Kees van der Bruggen  0 
Piet van Haaren   0 
Maarten Hamers   0 

Helvoirt 6 (4)   0 
Patricia Hobbelen   0 

Gert Hoogaars   0 
Harrie Jansen   0 
Joost Jansen    0 

Siebe Jansma   0 
P Kivit     0 

Martijn van Koert   0 
Jozef Leermakers   0 

 Jan Scheffers   0 

 Herman Schoonus   0 
 Kees Traa    0 

 Luuk van de Ven   0 
 Jos Verbeek    0 
 Adri Witlox en Bennie Vugts 0 

67 Jan van Zon    0 
 

 

                                           Interne periode 
Stand per 13 november 2016 
1 Helvoirt VR1 8 7 0 1 21 32-10 

2 Helvoirt 1  10 6 2 2 20 21-11 
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3 Helvoirt 4  8 6 0 2 18 20-11 

4 Helvoirt 6  9 6 0 3 18 39-18 
5 Helvoirt 3  9 6 0 3 18 20-16 

6 Helvoirt 2  10 6 0 4 18 25-20 

7 Helvoirt VR2 6 4 0 2 12 30-10 
8 Helvoirt 5  8 2 1 5 7 16-25  

 
 

           
 

   Speler van de week 
12 november: Sjors van Haaren (JO13-2), Luca Assink (JO11-1), Casper 

Broers (JO11-2), Dennis van de Berg (JO11-3), hele team (JO9-1), Lars 
Hoevenaars (JO9-3). 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
 

EVVC 1 – Helvoirt 1            1-3 
 

‘Mislukte’ voorzet leidt overwinning Helvoirt op EVVC in: 1-3. 

3x scheepsrecht zullen we maar zeggen. Nadat Helvoirt de afgelopen 2 

competitieontmoetingen op Sportpark de Zwaan onterecht had verloren van 

EVVC, boekte het nu wel de verdiende overwinning. De thuisploeg begon nog wel 

het beste, maar Helvoirt was dat scoorde. De 2e helft had Helvoirt het initiatief 

waarbij een ‘mislukte’ voorzet van onze aanvoerder de aanzet gaf voor de zege 

die in het slot definitief werd veilig gesteld. 

Of de weergoden het expres doen als we naar Vinkel toe moeten weten we niet. 

2 seizoenen geleden was het zonnig, maar behoorlijk koud. In februari dit jaar 

sneeuwde het en vanmiddag lichte regen met een koude gure wind en een zwaar 

veld. Het was EVVC dat in de 1e helft het best met de omstandigheden omging 

en ook het beste aan de wedstrijd begon wat leidde tot een paar mogelijkheidjes 

voor de thuisploeg. De grootste was na 13 minuten voor Rob van Dijk. Na een 

mooie steekpass van Pim van der Doelen gleed hij z’n inzet recht op Remco. 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 



11 
 

Halverwege kwam Helvoirt, op dat moment tegen de verhouding in, op 

voorsprong toen Luke de bal voorgaf en Rico vervolgens met de korte stekels de 

bal schampte en kopte in de lange hoek raak. Helvoirt kwam beter in de 

wedstrijd, toch kwam EVVC gelijk. Na 35 minuten leek Tim een pass van Pim van 

der Doelen richting Rob van Dijk te onderscheppen, maar net op het moment dat 

hij dat wilde doen gleed hij weg en bood daarmee van Dijk een vrij veld richting 

Remco en nadat hij Remco had omspeelt was het voor de 18-jarige spits een 

koud kunstje. Helvoirt antwoorde echter snel want 3 minuten later vuurde Nick 

van afstand op de vuisten van doelman Coen van Lith en voorkwam een EVVC 

verdediger dat de rebound voor Menno was. Uit de daarop volgende corner kreeg 

EVVC de bal niet weg en probeerde Nick het eens met een halve omhaal, die op 

de lat uiteen spatte. Kreeg hij 2 jaar terug onterecht rood, vorig jaar een vrije 

trap op de lat, nu een halve omhaal op de lat. Het zit Nick dus niet echt mee in 

Vinkel. Het bleef 1-1 bij rust, ondanks dat Helvoirt het toch bij vlagen moeilijk 

had op het gladde Vinkelse veld. 

De 2e helft begon met een zachte inzet van Collin van de zijkant. Die verraste 

van Lith, die vervolgens nog het geluk had dat de (binnenkant) paal hem nog 

redde. Daarna lanceerde Gerwin van de Boom zichzelf na een corner van 

Helvoirt. Hij klopte Tim op snelheid, maar zijn voorzet werd door Thijs keurig 

weggewerkt. Om maar aan te geven dat EVVC ook vaak gevaarlijk werd ook al 

was Helvoirt de betere ploeg. Na 67 minuten werd Roel door Nick weggestuurd. 

Roel wist op snelheid z’n man te kloppen en met een uiterste krachtsinspanning 

bracht hij de bal voor het doel, die tot ieders verrassing in een keer via de paal 

binnenviel waarbij de voorsprong een feit was. EVVC werkte daarna wel hard, 

maar voor veel doelgevaar kon men niet zorgen. Alleen uit een paar 

hoekschoppen ontstonden vaak wat benauwde momenten bij het Helvoirtse doel. 

Want het was juist Helvoirt dat de kansen kreeg. Zo prikte Rico van dichtbij 

naast en kopte Menno hard in, maar over. Uiteindelijk besliste Helvoirt 3 minuten 

voor tijd de wedstrijd toen Luke Rico vrij voor van Lith zette en de 1-3 op het 

bord zette. Daarmee tekende Rico ook al weer voor z’n 149e officiële treffer in 

Helvoirt 1. Een jubileumdoelpunt zit er dus aan te komen, maar die had ook met 

een beetje geluk al vandaag kunnen vallen. 

Misschien volgende week. Dan spelen we niet voor de competitie maar een 

bekerwedstrijd. Daarvoor wacht ons een reis naar Geldrop waar 3e klasser 

Braakhuizen wacht. Braakhuizen schakelde in de 2e ronde nog hun buren VV 

Geldrop uit, dus van onderschatting kan geen sprake zijn tegen deze 3e klasser. 

De beker blijft toch de kortste weg naar Europa, toch? We zien jullie volgende 

week weer. 

ODC 3 – Helvoirt 2                        3-5 

Op deze natte zondagochtend vertrokken we naar Boxtel om op kunstgras onze 

broodnodige punten te verdienen.  
We hebben natuurlijk ook ervaring kunnen opdoen door de trainingen op ons 

eigen nieuwe veldje.  
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We begonnen fel en soms wat te enthousiast waardoor we veel ballen te snel 

weer inleverde. ODC voetbalde ook makkelijk op het snelle veld en maakte het 
ons zo nu en dan toch erg lastig. Toch opende wij de score nadat een uithaal van 

Perry in het netje belandde. 0-1  
Toch lieten we ODC veel te makkelijk voetballen waardoor ze een paar minuten 
na de goal een corner kregen. De eerste bal werd weggewerkt maar de 

afvallende bal belandde bij een ODC'er en kon de gelijkmaker binnenschieten. 1-
1  

We bleven wat slordig en waren erg aan elkaar gewaagd maar halverwege de 
1ste helft kreeg Steyn een corner op zijn bolletje en kopte de 2-1 beheerst 
binnen. 1-2. Na de rust was ODC scherper en kregen wat meer overwicht maar 

we zetten daar veel inzet en strijd tegenover en leverde daarom 2 mooie 
aanvallen op waardoor Tommie V 2 goals op zijn naam zette. Een mooie aanval 

werd netjes in het hoekje geschoten en daarna een goeie pass van Dennis 
waardoor Tommie alleen op de keeper af ging.  
Hij omspeelde de keeper met een paar leuke acties en tekende voor  zijn 2e 1-4.  

Kat in het bakkie en de deur op slot zou je zeggen, maar we verslapte en gaven 
ODC teveel ruimte. Ze scoorde uit een scrimmage en een afstandschot  die 

buiten bereik van Koen in het doel belandde. 3-4  
Totaal onnodig maakte we het ons weer lastig en werd het nog even spannend.  

Met de 90ste minuut op het score bord gaf de scheidsrechter aan dat we nog 7 
minuten extra tijd te gaan hadden maar iedereen vroeg zich af waar deze 7 
minuten in hemelsnaam vandaan kwamen.  

Het was nog even billenknijpen maar we stonden er als het nodig was en bleven 
knokken. Uiteindelijk wist Dennis in de 92ste minuut de 3-5 te maken na een 

solo de hij zelf voorbij de Boxtelse doelman schoot. Vrijwel direct daarna zag de 
scheids in dat de resterende 5 minuten ook  geen nut meer hadden en floot af 
voordat de thuisploeg weer kon aftrappen.  

Een belangrijke overwinning die we hard nodig hadden om de aansluiting te 
behouden.  
Volgende week zijn we vrij dus Tot over 2 weken!    
Groeten Helvoirt 2.  
 

 
DSC VR1 – Helvoirt VR1             1-3 
We startten met een lage temperatuur en dus volgens de regels van Marijne, 
thermolegging weer. De regel luidt: onder de 8 graden mag je je in je 

thermolegging op het veld vertonen. Toch bleek niemand zo gek om dit te 
doen.   

Voor de verandering stond er bij aankomst eens niemand te gapen en schoot er 
toch wat kleur in de gezichtjes, vergeleken met de witte gezichtjes van 
normaal.   

Minder goed voorbereid dit keer was Tim, zijn structuur had deze ochtend wat 
meer tijd nodig, een kwartier om precies te zijn, en hij was dan ook onze 

thuistenues vergeten waardoor we in onze zwarte jurkjes speelden.   
  

We waren allemaal op tijd aanwezig, en zelfs Aafke was zo fit om te voet te 
komen. Eenmaal in Kerkdriel aangekomen bleek dat we op een oud 

kunstgrasveld speelde, met resultaat dat de bal veel stuit mee kreeg en moeilijk 
onder controle te houden was. DSC trapte af en we begonnen gelijk fel. We 
wilden hier absoluut geen punten laten liggen. Na een goede wedstrijd tegen 
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Esch en Emplina wilden we deze lijn doortrekken.   

DSC speelde met een lastig te verdedigende opstelling met veel counters. 
Hierdoor kregen we na een paar minuten een vrije trap tegen en kreeg DSC 

gelijk een grote kans. Maar door knap keeperswerk van Bregje werd de bal net 
uit de linkerhoek getikt met een katachtig reflex. Hieruit volgde een corner die 
we netjes wegwerkte.   

In tegenstelling tot de vorige wedstrijd was ons team zo goed als compleet. Dit 
was te merken aan het vertrouwen en de sfeer over heel het veld. De eerste 

helft bleven we dan ook goed in balbezit. Dit bleek echter moeilijk doordat er 
door DSC veel door de lucht gespeeld werd. Het veld werkte hierin niet mee, 
waardoor de bal lastig aan te nemen was. Ook loopacties werden hierdoor 

onmogelijk. Door een bal langs de lijn van Kelly kwam de bal bij Fleur terecht, 
die 'm voor kon geven op Sam. De keeper zat er kort bij maar Samantha kopte 

de bal mooi binnen; 0-1! Vlak voor de rust kon Fleur vanuit de volley in de lange 
hoek schieten maar deze werd helaas afgekeurd door een hands-bal. Het bleef 
dus 0-1. Rust.   

Tim vond het belangrijk dat we onze rust terugvonden en iedereen bij zijn eigen 
taak bleef. Elke positie werd grondig doorgesproken en we begonnen dan ook 

weer helder aan de tweede helft.   
Helvoirt trapte af. Dit resulteerde in een hoop getik over zowel de linker als de 

rechter kant. Al gauw lieten we DSC merken dat we het niveau van de eerste 
helft door wilden trekken. Hier en daar kregen we wat kansjes en DSC kreeg 
geen ruimte om te voetballen. Door een ongelukkige overtreding kreeg DSC een 

vrijetrap. Deze schoten ze tegen de onderkant van de lat waardoor die weer 
terug bij een speler van DSC kwam en hem er uiteindelijk onder druk van Esther 

binnen kon tikken. 1-1. Door dit tegendoelpunt werden we weer even wakker 
geschut en werden we gelijk weer feller. Onze rechtsback Aafke bouwde vanuit 
achter goed op en nam de bal mee naar voren. Ze maakte een een-twee actie 

met Samantha en schoot de bal prachtig in het net: 1-2. DSC kakte hierna een 
beetje in, waar wij mooi gebruik van maakte. We tikten steeds beter en DSC 

ging dit keer wat meer risico nemen. Dit resulteerde in een vrije trap voor 
Helvoirt. Deze werd genomen door Kelly. De bal werd hoog voorgeschoten. De 
keeper van DSC stond redelijk ver uit de goal waardoor de bal over haar heen 

viel. Samantha had m door kunnen tikken maar gaf toch de credits aan Kelly. 1-
3. Hierna volgde nog een kwartier met veel getik en pittige duels. DSC probeerde 

nog wat loopacties uit te voeren maar deze werden geblokkeerd door het 
middenveld en de verdediging. De  laatste minuutjes werden uitgespeeld waarbij 
voor beide teams geen goals meer vielen. De stand bleef op 1-3 staan toen het 

fluitsignaal klonk en de handjes werden geschud. DSC was een sportief team om 
tegen te spelen, het was dan ook een leuke wedstrijd en de punten werden 

meegenomen naar Helvoirt. Trainers en supporters bedankt! Tot volgende week, 
dan staat de wedstrijd tegen Hedel VR1 op het programma.   
Helvoirt Dames 1 
 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
SVSSS JO15-3 – Helvoirt JO15-2                 2-1 

De wedstrijd begon lekker. Met veel passes over het middenveld, maar helaas na 
slechte coaching van Helvoirt werd het 1-0 voor SVSSS. Daarna werd er goed 

aangevallen door Helvoirt maar ze kwamen niet aan scoren toe. Toen een goeie 
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counter van SVSSS en het was 2-0. De 2e helft begon goed en Helvoirt kreeg 

een penalty maar Loek miste hem een echte PSV'er 😉. De wedstrijd begon weer 

te lopen en Helvoirt scoorde 2-1. Daarna floot de scheidsrechter 5 minuten te 
vroeg af en Helvoirt had geen kans meer om te scoren. 

 
Helvoirt JO13-1 – RKDVC JO13-2                0-4 
Vandaag stond de thuiswedstrijd tegen RKDVC op het programma. Een 

uitstekende kans voor ons om te laten zien dat vorige week slechts een foutje 
was.....  

Na een aarzelend begin kwamen we er aardig in en we kregen ook kansen op de 
1-0. Helaas gingen onze schoten net naast of over.   
Ook de jongens uit Drunen kregen wat mogelijkheden en in de 23e minuut viel 

ineens de 0-1 uit de lucht. Achterin waren we de bal even uit het oog verloren en 
toen kon Sieb er ook niets meer aan doen.....  

In de tweede helft kregen we gelijk een grote kans op de gelijkmaker maar de 
prachtige kopbal van Joep kwam op de paal. We speelden aardig mee maar 
kwamen toch net iets te kort. Nadat de 0-2 viel werd Drunen nog sterker en 

uiteindelijk verloren we met 0-4. Jammer maar we hebben hard geknokt.  
Volgende week naar Rosmalen dus deze week weer lekker hard trainen met z'n 

allen!   
  

Leander  

 
Helvoirt JO11-2 – SCI JO11-2         1-5 
Op een heel koude zaterdagochtend stond de volgende wedstrijd op het 

programma. De jongens mochten tegen SCI JO11-2 (Sint Michielsgestel) spelen. 
Het speelveld was nog wit en bevroren. In de kleedkamer werden nog de warme 

thermobroeken en wanten aangedaan en dan ging het naar buiten bij 2 graden. 
Hartstikke koud dus maar goed in beweging blijven. Helvoirt moest vandaag 
zonder Lars spelen. Die had een blessure aan zijn hiel. Hij kwam wel langs om 

zijn team aan te moedigen en te steunen. De verslaggever kwam een beetje te 
laat en miste al meteen in de eerste minuten een doelpunt van Sint 

Michielsgestel. Dit team liep al snel uit naar 0:2 en 0:3. Het leek wel alsof 
Helvoirt eerst nog warm moest worden waarbij de tegenstanders daar blijkbaar 
niet zo’n last van hadden. Maar ook Helvoirt kreeg een kans. Jovan kwam aan de 

bal en liep door naar voren op de keeper af. Hij schoot over de keeper heen en 
de bal landde in het net. Speelstand 1:3. En de volgende kans voor Helvoirt. 

Jovan liep weer door naar voren met de bal en passte hem naar Steven. Deze 
had de kans en schoot. Helaas op de lat. Nu kwam Sint Michelsgestel weer in 
vorm. Na een paar goede reddingen van Sem lukte het hen toch nog om twee 

keer te scoren. De laatste was een mooie kopbal van de tegenstander. Ruststand 
1:5.  
Na de rust was het de bedoeling om deze achterstand in te halen. Helvoirt 
creëerde de een na de andere kans om te scoren en had gewoon pech dat de bal 
niet in het doel ging. De bal ging tegen de lat, net naast of de keeper deed een 

goede redding. In de tweede helft was er dus niet meer gescoord. Niet bij 
Helvoirt en niet bij Sint Michielsgestel. De eindstand was 1:5 voor Sint 

Michielsgestel door hun  goede eerste tien minuten.   
 
Helvoirt JO11-3 – SVSSS JO11-3              11-2 

Op deze koude ochtend staan de jongens klaar om het wederom veel 
meegekomen publiek te amuseren.  
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De jongens gaan voortvarend van start. Ze krijgen grote kansen, maar de bal 

gaat er niet in.  
Een geweldige aanval met een mooie afronding van Ruben zorgt voor de 1-0. 

Weer een grote kans en helaas geen doelpunt. Een counter van de tegenstander 
zet de 1-1 op het scorebord. Door goed te blijven voetballen en goed over te 
spelen vallen er nog 3 doelpunten, 2-1 door Ruben, 3-1 door Dennis en de 4-1 

door Nick. Ruststand 4-1.  
De tweede helft gaan de jongens vol in  de aanval waardoor er grote kansen 

ontstaan. Mees scoort de 5-1 en de 6-1.  
Onze tegenstander komt niet meer aan voetballen toe en er vallen nog meer 
doelpunten, 7-1 door Nick, 8-1 en 9-1 door Guus. Gaan we voor de tien 

doelpunten of blijft de stand zo staan. We vergeten even goed te verdedigingen 
waardoor onze tegenstander een paar grote kansen krijgt, maar door Savi met 

zijn goede reddingen scoren ze gelukkig maar 1 maal, 9-2. Wedstrijd nadert het 
einde. Nog een keer aanzetten en Guus scoort uit een goede voorzet, 10-2 en 
Mees zet als laatste de 11-2 op het scorebord.  
Top gedaan allemaal, op naar de volgende wedstrijd.  
 

Dennis van den Berg  
 

 
Helvoirt JO9-3 – Zwaluw VFC JO9-12          10-1 
JO9-3: Helvoirt verslaat Zwaluw met fors verschil: 10-1  
  
Met een temperatuur rond het vriespunt is het nog tamelijk fris als we het 

vochtige thuisveld betreden. Dit keer thuis tegen het 12e F-jes team van Zwaluw 
uit Vught. Ze zijn gemotiveerd. En helemaal als ze weten dat ze hulp krijgen van 
aanstormend talent Preston!  
Na de eerste aftrap weet Timo V binnen één minuut de voorsprong in te luiden: 
1-0. Verrassend: ondanks dat Helvoirt sterker lijkt, scoort Zwaluw al meteen bij 

de eerste uitbraak richting onze keeper Marijn: 1-1. Helvoirt is weer wakker. 
Binnen vijf minuten scoren Timo V. en Emma: 3-1.   
Vervolgens gaat het even gelijk op. Maar dan komt ons geheime wapen. Daan 

wordt gewisseld voor Timo G., alias de witte Gullit. En die witte Gullit komt 
meteen in actie. 4-1. En een paar minuten later weer dankzij een strakke voorzet 

van Mart en Emma: 5-1.   
De tweede helft verloopt allemaal wat tammer. Het duurt zeker 8 minuten 
voordat er weer gescoord wordt. Mede dankzij het strakke verdedigingswerk van 

Preston kunnen Timo V. en Lars scoren: 7-1. De krachten bij de tegenstander 
nemen langzaamaan af. En weer kan de witte Gullit scoren. Top. En terwijl de 

tegenstander nog meer tijd neemt voor een onderonsje, neemt Emma alle tijd 
om er weer één in te peren: 9-1. Timo V. maakt de klus af: 10-1, tevens 
eindstand. En nu vlug allemaal onder de warme douche en op naar de intocht 

van Sinterklaas (op TV).  
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