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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 16 
21 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 

Do. 22 dec. 2 kwartjes avond Kantine  

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 

 
Helvoirt 1 op Meierijcup in Sint 

Michielsgestel 

Sporthal 

Theereheide 
19:00 – 23:00 

Za. 1 jan. Nieuwjaarsreceptie Kantine 15:00 

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

Vr. 17 mrt. Vrijwilligersavond Kantine Vanaf 20:00 

Zo. 14 mei 
Supportersbrunch voor 

Helvoirt 1 – Oirschot Vooruit 1 
Kantine 12:00 – 13:00 

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

 

 
 

  

 Uitslagen en stand 2e klasse F 
 

Er is dit weekend niet gespeeld in de 2e klasse F 

 

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 

            Uitslagen             

mailto:prfbremmers@home.nl
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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  

Donderdag 17 november (vriendschappelijk) 

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Helvoirt 2 – Nevelo 2   Afgelast 

 

Zondag 20 november  

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Braakhuizen 1 – Helvoirt 1 (be) 3-2 Stijn van Gils, Tim Verhoeven 

Helvoirt 2 VRIJ  

Helvoirt 3 VRIJ  

Helvoirt 4 – ODC 5    4-0 Ferry Mallo, Alex Wolters, Alex Bertens, Sjors  

van Bijnen  

Helvoirt 5 VRIJ  

Helvoirt 6 VRIJ  

Helvoirt VR1 – Hedel VR1  3-1 Samantha Coppens, Inta Janssen, Fleur van de  

Ven 

Helvoirt VR2 VRIJ   

 

  Topscoorders senioren 
Per 20 november 2016 

Speler     Team Aantal doelpunten 
1 Jelle van der Braak  6e 17 

2 Samantha Coppens VR1 16 
3 Inta Janssen           VR1/VR2 12 
 Rico de Laat   1e 12 

 Willem Timmermans 6e 12 
6 Guus Busser   6e 10 

7 Walter Vromans  3e 8 
8 Nick van der Bruggen 1e 7 
 Maarten van t Hullenaar 6e 7 

10 Betty Spierings  VR2 6 
 Kim Verstappen  VR1 6 

12 Ilona Melis   VR2 5 
 Rens van der Sande       1e/2e 5 
 Hilde Vermeer  VR1 5 

15 Ramon Goutziers  5e 4 
 Boy de Hart   5e 4 

 Ron Pieterse   4e 4 
 Aafke Robben  VR1 4 
 Paul Schellekens  2e 4 

 Mandy van Schijndel VR2 4 
 Tommie van Valderen 2e 4 

 Alex Wolters   4e 4 
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23 15 spelers   met 3 

38 15 spelers   met  2 
 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

Zaterdag 19 november (JO19-1, JO17-1 en JO15-1 beker) 
Wedstrijd      Uitslag 

ZIGO JO19-1 – Helvoirt JO19-1    5-1 

Helvoirt JO17-1 – NOAD JO17-1    2-0* 

Helvoirt JO17-2 – VOAB JO17-5   2-1 

Nivo Sparta JO17-5 – Helvoirt JO17-3  1-7 

Helvoirt JO15-1 – Reusel Sport JO15-1  1-4 

Helvoirt MO15-1 – Boxtel MO15-1  2-5 

Helvoirt JO15-2 – Taxandria JO15-4  2-9 

Helvoirt MO15-2 – Sint Michielsgestel MO15-1  6-1 

Helvoirt JO13-1 – OJC Rosmalen JO13-3   0-8 

Helvoirt JO13-2 – Nemelaer JO13-2  1-1 

Jong Brabant JO11-1 – Helvoirt JO11-1  6-3 

Essche Boys JO11-1 – Helvoirt JO11-2  afgelast 

Audacia JO11-3 – Helvoirt JO11-3  3-0 

Helvoirt JO11-4 – Haarsteeg JO11-7  8-3 

Helvoirt JO11-5 VRIJ  

Helvoirt JO9-1 – Sint Michielsgestel JO9-1 1-8 

Helvoirt JO9-2 VRIJ  

Nieuwkuijk JO9-3 – Helvoirt JO9-3  0-7 

Helvoirt JO9-4 – SV BLC JO9-5   3-5 

Helvoirt JO7-1 toernooi bij Helvoirt 

Helvoirt JO7-1 – TSV Gudok JO7-2  1-3 

ZIGO JO7-1 – Helvoirt JO7-1   1-5 

Helvoirt JO7-1 – SVSSS JO7-2   4-3 

Nemelaer JO7-1 – Helvoirt JO7-1   7-1  

Helvoirt JO7-2 toernooi bij Nemelaer  

Helvoirt JO7-2 – Jong Brabant JO7-1  3-2 

TSV Gudok J07-5 – Helvoirt JO7-2  0-5 

TSV Gudok JO7-6 – Helvoirt JO7-2  4-5 

Helvoirt JO7-2 – DESK JO7-1   3-2 

 

*gestaakt na 55 min. nadat NOAD 2 rode kaarten kreeg en een speler de scheids 

beledigde. 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 

Dinsdag 22 november (vriendschappelijk)   

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 2 – Rhode 2   20:00 

Gemert VR1 – Helvoirt VR1  20:00  18:30 

 
Zondag 27 november  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 – Nieuw Woensel 1  14:30    G. Steeman 

Helvoirt 2 – Zwaluw VFC 2   11:45    T. v.Belkom 

Helvoirt 3 – Real Lunet 3   14:00 
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Jong Brabant 5 – Helvoirt 4  11:00  10:00 

Helvoirt 5 – SC’t Zand 9   10:00 

OJC Rosmalen 12 – Helvoirt 6  12:30  11:30 

Helvoirt VR1 – Nieuwkuijk VR1  12:00 

Helvoirt VR2 is VRIJ  

 

Dinsdag 29 november (Provincie Brabant Cup) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 – RKKSV 1   20:00 

 

Jeugd 
 

Zaterdag 26 november  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Nivo Sparta JO19-1 – Helvoirt JO19-1 11:45 (!) 10:15  W de Boon 

Helvoirt JO17-1 – Sint Michielsgestel JO17-1 14:45   J.C.L.M. van Zon 

Helvoirt JO17-2 – Audacia JO17-2 14:45    Huub Glas 

SVSSS JO17-4 – Helvoirt JO17-3  13:00  11:45 

Helvoirt JO15-1 – FC Engelen JO15-1 13:00    Kees Traa 

Helvoirt MO15-1 – SV Valkenswaard MO15-1  10:00   Frans Robben 

Helvoirt JO15-2 – OJC Rosmalen JO15-9 13:00    Hans de Bresser 

Helvoirt MO15-2 – Haarsteeg MO15-1 11:30    Marcel Janssen 

SCI JO13-1 – Helvoirt JO13-1  11:15  10:15 

Helvoirt JO13-2 – Zwaluw VFC JO13-5 11:30 

Helvoirt JO11-1 – Were Di JO11-1 09:00 

Helvoirt JO11-2 – Zwaluw VFC JO11-4 09:00 

Nemelaer JO11-2 – Helvoirt JO11-3 09:00  08:00 

RKDVC JO11-7 – Helvoirt JO11-4  09:00  08:00 

Wilhelmina Boys JO11-7 – Helvoirt JO11-5 10:00 08:45 

Helvoirt JO9-1 – Emplina JO9-4  10:15 

FC Engelen JO9-3 – Helvoirt JO9-2 09:45  08:45 

Helvoirt JO9-3 – Haarsteeg JO9-5 10:15 

Essche Boys JO9-2 – Helvoirt JO9-4 09:30  08:30 

Helvoirt JO7-1 trainen 

Helvoirt JO7-2 trainen 

 

 
 

 

 

 Mutaties ledenlijst 
Nieuw Lid 
No. 2423  MJMF86X  Mats Pekelharing, 10-01-2003 

No. 2424  FGLJ244  Frank Verbraeken, 13-01-1990 
 

Wordt weer actief 
No.1020  Erik van Laarhoven 

 

                         Wijzigingen van leden 

 

      Mededelingen bestuur     
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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 

 

 

 

       

 

 Hieperdepiep hoera!!  

Edwin  Pijnenburg 21 november 

Rick van de Wiel 21 november 

Linda  Bekkers 21 november 

Antoon van den Bosch 23 november 

Thijs  Roelofs 23 november 

Jan van Iersel 24 november 

Thomas  Verhulst 25 november 

Marco van de Velden 25 november 

Merel  van de Hurk 25 november 

Bas  Janssen 27 november 

Mees van  Loosbroek 27 november 

Gijs  Burgmans 28 november 

        Algemeen       

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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 GEBOREN! 
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 35+ damesvoetbal 
 

Gedurende de afgelopen periode is het idee ontstaan om te gaan voetballen met 
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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: Frank en Jan 

 
Keuken: Stephanie 

 
Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Roel Beijens, ’s-Middags: Linda Bekkers 

 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Nel en Piet, ’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  

 
 

 
 

   Afdeling kantine      

Veteranen 

mailto:janssens.sandra@gmail.com
mailto:janvdven3@hotmail.com
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 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! 
 

 

 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    10 

 

2 Jan Broeren    7 
 Koen Kuijpers   7 

 Marcel de Laat   7 
 Gerard Meijer   7 

  
6 Roel Beijens aks Passie  6 

Wietske Ferwerda   6 

Helvoirt 6 (2)   6 
Charles Janssen   6 

 Linda van Run en Sanne 
 Onderwater    6 
 Kees van der Sande  6 

 Riet Vermeeren   6 
 

 
13 Gert-Jan de Bie   3 

         Van de supportersvereniging 
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Jeroen van de Bijgaart  3 

 Bart van der Bruggen  3 
 Zus van Drunen   3 

 Harrie Gubbels   3 
 Harley Habraken   3 
 Gerard van Hal   3 

 Jurgen Hamers   3 
 Helvoirt 6 (1)   3 

 Helvoirt 6 (3)   3 
 Jorg van Houtum   3 
 Arjan van de Hoven  3 

 Rianne Jansen   3 
 Jochem Leermakers  3 

 Harrie van de Loo   3 
 Mo     3 
 Frank Pullen    3 

 Jan Pullens    3 
 Stijn van Rooij   3 

 Jolanda van der Sande  3 
 Rens van der Sande  3 

 Theo van der Steen  3 
 Vincent Streefland   3 
 Bjarn Timmermans   3 

 Brent Timmermans  3 
 Jan van de Ven   3 

 Koen van de Ven   3 
 Tom Verbraeken   3 
 Nico Vermeeren   3 

 Adrie Witlox/Bennie Vugts   3 
 Mieke van Zon   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 
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 Jos Verbeek    0 

66 Jan van Zon    0 
 

 

                                           Interne periode 
Stand per 20 november 2016 
1 Helvoirt VR1 9 8 0 1 24 35-11 

2 Helvoirt 4  9 7 0 2 21 24-11 
3 Helvoirt 1  10 6 2 2 20 21-11 

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 
19 november: Bas van de Loo (JO13-2), Pim Muskens (JO11-3), Brent 

Leermakers (JO9-1), Timo Goutziers (JO9-3), Sjoerd van der Sande (JO9-
4), Tom van de Broek (JO7-2). 

 
 

 
 

 

         Evenementencommissie 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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         Verslagen       



14 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
Nagekomen van 13 november 
 

Helvoirt 4 – Sarto 8              2-1 
Een wedstrijd en uitslag waar voldoende over te vertellen valt. Over de vorige 

ook, maar de pen was even vastgelopen. Maar een thuiswedstrijd, dus op 
kunstgras en rubber korrels en kurk. Ik begrijp van Kees dat er een dusdanige 
laag rubber onder ligt dat dat zomaar niet weg te halen valt. Dus benieuwd wat 

2017 brengt aan informatie (onderzoeksresultaten) en hoe de voetbalwereld daar 
mee omgaat. Hoe dan ook, het spel van het 4e was vandaag van een redelijk 

niveau. De tegenstander zat er kort op en dat maakte het tempo hoog gehouden 
moest worden. En zo geschiedde en werd er danig een beroep gedaan op de 
inhoud van de spelers. Het 4e bleef de 1e helft dan ook zeker overeind. Misschien 

de betere kansen voor Sarto, waar zeker op het middenveld voetballend 
vermogen was. Er was wel wat rumoer over waar zich ‘de staf’ van het 4e 

bevond. Er zijn bij het kunstgrasveld conform het concept 2 mooie dug-outs 
geplaatst waarvan de ene bezet was door de tegenstander. Onze ‘staf’ bevond 
zich onder de overkapping van de kantine. Men wilde russen ‘de mensen’ zitten. 

Voorgesteld wordt om in ieder geval een van de dug-outs om te bouwen tot 
gehaktballenkraam, maar daarover later meer. De discussie omtrent waar ‘de 

staf’ zich moet ophouden is daarmee niet afgerond.  We komen er in een 
volgende editie op terug. Overigens dat concept kunstgrasveld maakt wel dat je 

niet meer het idee hebt in Helvoirt te voetballen. Het kan net zo goed in Boxtel, 
OJC of hutjebroek zijn. Voorgesteld wordt om iets typisch Helvoirts aan dit 
concept toe te voegen. Ideeën hiertoe kunnen ingezonden worden naar 

vvhelvoirt@nieuweideeënkunstgrasconcept.com  Diegene met het beste idee 
mag mee met een uitwedstrijd van het 4e met een VIP behandeling. Ideeën voor 

een VIP behandeling kunnen worden ingezonden etc. etc. Na de thee op bord 
stonden 2 thee voor de reserves die er niet waren, Helmoed was nog niet 
gearriveerd, toog de het 4e weer naar de kunstzinnige ondergrond. Na de rust 

braken een tiental sterke minuten aan van het 4e. Dit leidde, na wat goed 
voetenwerk van diverse deelnemers aan de laatste pass van Alex naar Ron een 

doelpunt op onze ‘gehaktballen Ronnie’. Dit was het moment voor Sarto om de 
druk op te voeren, dachten ze. Maar het 4e bleef echter overeind en wist het 
zelfs tot 2-0 te brengen. Wederom een laatste pass van Alex op Ron. Op 

onnavolgbare wijze wist ‘gehaktballen Ronnie’ de 2-0 op zijn naam te brengen. 
Dit na, en dat moet gezegd, een schitterende stift. Technisch perfect en op het 

juiste moment gelift, keeper en spelers van Sarto in vertwijfeling achterlatend. 
Werkelijk grandioso! Dat Sarto daarna de -1 scoorde, voor de statistieken, en 
Helmoed wederom een record vestigde (dit na Essche Boys) als reserve, zeggen 

en schrijven 2 minuten en bij het 3e balcontact gestrekt het veld moest verlaten. 
Helmoed beterschap, Rik, prima invalsbeurt. Sarto probeerde de 2-2 nog wel 

gedrukt te krijgen. Maar ondanks het uitvallen van onze meest centrale 
verdedigende man (Frankie P.), perfect waargenomen door Keesje H., wist het 4e 
de overwinning binnen te slepen en onder het genot van goudgele vloeistof de 

overwinning luister bij te zetten.  
 

P.s. Met betrekking tot de planken, moeten het dan toch kunststof planken 
worden? 
 

mailto:vvhelvoirt@nieuweideeënkunstgrasconcept.com
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P.s. We zullen als 4e toch nog een aantal keren plankgas moeten geven 

 
P.s. Vrijdag Jan 60 jaar en vergeet niet te stemmen.  

 
Zondag 20 november 

 
Braakhuizen 1 – Helvoirt 1           3-2 
Helvoirt door buitenspeldoelpunten uit de districtsbeker: 3-2 

Net als vorig seizoen eindigt het districtsbeker avontuur van Helvoirt in de 3e 

ronde. Het Geldropse Braakhuizen was met 3-2 te sterk. Toch mocht het 

counterende Braakhuizen niet klagen dat de scheidsrechter 2 

buitenspeldoelpunten goedkeurde in de 1e helft waardoor Helvoirt zich bestolen 

voelde en met een 3-1 achterstand in de achtervolging moest. Ondanks het vele 

balbezit en mogelijkheden kwam Helvoirt in de 2e helft niet verder dan de 

aansluitingstreffer. 

Het stormde in Nederland deze zondag. En op de dag van de eerste herfststorm 

dit jaar wachtte Helvoirt in de beker Braakhuizen. De Geldropse ploeg had 

grootste plannen om, na Geldrop, opnieuw te stunten in de beker. Helvoirt 

speelde in de 1e helft met de wind mee en Corné zag na 3 minuten spelen zijn 

voorzet nog bijna, door de wind?, binnenzeilen. De 17 jarige doelman Youri van 

Tilburg kon er nog maar net een hoekschop van maken. Het was Braakhuizen dat 

na een kwartier spelen de score opende. Anthony de Haan werd, in 

buitenspelpositie, op Remco afgestuurd en scoorde 1-0. Toch stond Jan met de 

vlag omhoog maar scheidsrechter van de Hurk zag van 40 meter afstand dat de 

Haan niet buitenspel liep. Daarna kreeg Helvoirt de nodige mogelijkheden via 

Luke (vrije trap net over), Menno (inzet door Sjors Kandelaars van de lijn 

gehaald) en na een corner werden 3 schoten van de lijn gehaald/geblokt en werd 

een kopbal van Menno door van Tilburg weggetikt. Na 24 minuten maakte 

Anthony de Haan een goede actie over rechts en zijn voorzet kon bij de 2e paal 

door Myron Jourdain worden ingeschoten waarmee Braakhuizen uit 1 kans dus 

wel 2 doelpunten scoorde. 5 minuten na de 2-0 ging Stijn mee ten aanval en 

werd na een steekpaas vrij voor van Tilburg gezet en faalde niet: 2-1. Een 

minuut later was het bijna gelijk toen Menno met een listige voetbeweging de 

voorzet van Collin verlengde die op de lat eindigde. In de extra tijd werkte Youri 

van Tilburg de uithaal van Roel tot hoekschop. Die hoekschop kwam bij Menno 

die z’n schot geblokt zag worden. Braakhuizen counterde vervolgens. Ralf van 

Beek werd weggestuurd. Opnieuw in buitenspelpositie maar opnieuw zei de 

scheidsrechter (van héél ver) dat het niet zo was. Van Beek bediende de 

meegekomen Mark Raaijmakers op maat die de 3-1 op het bord kon zetten. Toen 

was het rust en was het even napraten over de 2 tegendoelpunten. Als zelfs 

spelers van Braakhuizen zeiden dat het buitenspel was, weet u vast en zeker wel 

genoeg. 

Hoewel Helvoirt behoorlijk wind tegen had in de 2e helft, moest  de jonge Youri 

van Tilburg al veelvuldig aan de bak op schoten van Nick, Stijn en Rico. Menno 
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volleerde ook nog in vrije positie voorlangs. Waar er dus de nodige kansen 

werden gemist wist Tim tussendoor wel het net vinden. Hij kreeg de bal met wat 

fortuin mee en maakte oog in oog met van Tilburg geen fout. Na 64 minuten leek 

de Haan weer voor een marge van 2 te zorgen. Een geblokt schot van Kelsy 

Zainal kwam voor z’n voeten en z’n schot eindigde op de paal. Daarna was het 

alleen maar Helvoirt dat het balbezit en de mogelijkheden had. Maar keer op 

keer was het pech, zat er een voet of hoofd tussen of was het niet goed 

uitgespeeld. Zo was er na 77 minuten weer een scrimmage bij een corner en 

opnieuw waren er de nodige inzetten die steeds werden geblokt. Braakhuizen 

bleef zich beperken tot counteren. Alleen de Haan was daarmee nog dichtbij de 

4-2, toen redde Remco in 2 instanties. De verdiende gelijkmaker, en daarmee 

strafschoppen aan het eind, viel dus niet waardoor Helvoirt uit de districtsbeker 

ligt. 

Hierdoor kan Helvoirt zich gaan concentreren op de competitie en een ander 

bekertoernooi waarin Helvoirt zit (de Provincie Brabant Cup). Volgende week 

komt Nieuw Woensel op bezoek, dat is dus weer voor de competitie! Tot 

volgende week. 

Helvoirt 4 – ODC 5                      4-0 

 
Onder code oranje moest het 4e de topper tegen ODC afwerken. Dit na een 

bruisend feest in Den Bosch waar op gepaste wijze het bereiken van zijn 60-
jarige leeftijd werd gevierd. Getracht was nog om hem clubheld van de 
amateurvereniging (regionaal) te maken via het Brabants Dagbled. Net niet 

gelukt. 327 stemmen tegen 16. Maar ja, voor diegene uit den Biezenmortel was 
dan ook geheel Prisma opgetrommeld. Maar wel op het podium ‘onzen’ Jan, met 

een bronzen plak. Ook mooi! Terug naar ‘the game’. Nu ODC werd gezien als een 
zware tegenstander. Niet in gewicht, maar in voetballend vermogen. Het 
‘management’ van het 4e ging dan ook een gewaagde opstelling aan met een 

‘zware’ reservebank. Getuige het feit dat ook ene Frank Pullen onder de 
bankzitters aanwezig was, onderstreepte deze aanname. ODC had, volgens de 

scheidsrechter (soeverein geleid deze topper) de eerste 1- minuten het beste 
van het spel maar daar hield het dan ook mee op. Het 4e begon daarna te 
draaien als een geoliede machine. En daarmee is niets te veel gezegd. I.i.t. 

eerdere uitingen zoals daar zijn: ‘leggen de planken maar klaar’ en ‘met 2 
vingers in de neus’ (wie was dat ook al weer?) ODC werd na de eerste 10 

minuten, volgens de mening van de ‘scheids’ hadden ze daar in de overhand, 
maar dat is een mening , zo’n beetje van de mat gespeeld. De complete 
reservebank in verwarring achterlatend en bevreesde voor de nabije toekomst. 

Ferry scoorde uit een perfect genomen vrije trap de 1-0. De 2e  op naam van 
Alex W. Een schitterende boog over de keeper waarvan de gehele bank dacht dat 

hij overging. De kannodes van ongenoegens hierover waren niet van de lucht. 
Het schaamrood op de kaken toen bleek dat hij wel onder de lat was gegaan. De 
3e kwam op van Alex B na een goed opgezette aanval. De 2e helft vormde veel 

denkwerk voor het ‘management’. Een mooie 3-0 stand en hoe consolideren we 
dat in de 2e helft met een 4 of 5-tal wissels? Dit denkwerk leverde toch weer een 

representatief veld op. Het 4e ging wat meer in de verdediging en hoopte op de 
counter want had de wind mee in de 2e helft. Overigens ook in de 1e helft, maar 
dan spreekwoordelijk gezien. Maar dat snap de gemiddelde lezer van dit blad 
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natuurlijk wel. Uit deze opstelling volgde als nog een 4e doelpunt. Sjors, de zoon 

van Sjimmie, ik bedoel Jan, wist de bal die op de achterlijn lag nog voor te 
krijgen waarbij de bal rollend over de doellijn door een ODC’er in het doel 

gewerkt werd. Eigen doelpunt maar voor 98% op naam van Sjors. De 
tegenstander gaf nog aan moeite hebben met het feit dat een A-speler op de lijst 
stond. Dat werd voor kennisgeving aangenomen. Duidelijk werd op dat moment 

dat ODC het niet echt meer op kon brengen en tegen beter weten in nog wat 
inspanningen verrichtte. Maar goed, met een 4-0 achterstand heel begrijpelijk. 

De wedstrijd, het was sportief gezien prima verlopen en ook dat is belangrijk, 
met een 4-0 overwinning afgesloten. ODC kon niet anders zeggen dat we een 
goede wedstrijd hadden gespeeld en, sportief als ze waren, deden ze dat ook. 

Volgende wedstrijd Jong Brabant. Maar hopen dat de N65 open is, anders wordt 
het de fiets. Pakken we hier punten, volgt de wedstrijd tegen Drunen. Dat mag 

gezien worden als een regelrechte topper 
1 FC Drunen 3  22 punten 31-9 
2 Helvoirt 4  21 punten 24-11 

 
Nu toch nog maar even dat kunstgras, droog een probleem, de volgende foto’s 

zeggen genoeg daar wat betreft de gezondheidsrisico’s. Tot de volgende keer en 
weer meer basis gelegd voor de platte kar. 
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Helvoirt VR1 – Hedel VR1             3-1 
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Vandaag stond Hedel op het programma. In theorie moest deze wedstrijd 

gewonnen worden, in de praktijk viel dit niet mee door het stormachtige weer. 
Tijdens de warming-up vlogen de ballen alle kanten op, dit zou het voetballen 

erg lastig maken. Hedel arriveerde om kwart voor 12, en kwartier voor aanvang. 
Helvoirt koos de eerste helft voor wind mee. Helvoirt begon goed aan de 
wedstrijd en creëerde meteen kansen. Na enkele minuten schoot Inta van een 

afstand de bal in de goal, 1-0. We voetbalden door . Hilde gaf de bal voor op 
Fleur, waarna Fleur deze in het net kan plaatsen. Hedel was ondertussen nog 

niet gevaarlijk geweest op de helft van Helvoirt. Vervolgens kon Samantha 
scoren door een voorzet van Inta. De 1e helft werd verder rustig uit gevoetbald. 
In de 2e helft kreeg Helvoirt de wind tegen, dit maakte het voetballen erg 

moeilijk. Veel ballen werden weggeknald waarna deze uitrolden. Hedel kwam 
steeds vaker op onze helft. Na een schot op goal, die Bregje netjes eruit hield, 

ontstond een corner. Door de wind werd de bal de goal ingedraaid; 3-1. Hierna 
volgden nog een paar kansen voor Helvoirt die er niet in wilden. Volgende week 
staat Nieuwkuijk op het programma. Aanstaande dinsdag spelen we eerst nog 

vriendschappelijk tegen 2e klasser Gemert VR1. 
 

Dames 1. 
  

Wedstrijdverslagen jeugd 
Helvoirt JO15-2 – Taxandria JO15-4       2-9 

 
De jongens van de C2 begonnen de wedstrijd met volle moed. Toch kreeg 
Taxandria een paar goede kansen die over, naast of recht op de keeper gingen. 

Maar toen ging het fout. Na slecht weggewerkte kansen ging de bal er bij het 
doel van Helvoirt er toch in. Toch bleef Helvoirt volhouden en kansen creëren, 

zowel Taxandria. Door de fouten die er werden gemaakt werden sommige 
spelers gefrustreerd. Daardoor, kreeg Ruben de spits geel. Zo bleef het tot de 
rust.  

-RUST-  
Helvoirt ging totaal niet fel de tweede helft in. Het ging alleen maar slechter. Zo 

begon het met een 0-2 maar volgens ook een 0-3 en een 0-4. De moed was al 
verloren, dus daardoor kwamen er nog meer kansen voor Taxandria. Zo werd het 
0-5, 0-6, 0-7, 0-8 en helaas ook nog eens 0-9. Toch wou Helvoirt nog scoren, 

dus werden de spelers van de C2 pas echt wakker. Vervolgens kreeg Helvoirt 
vlakbij de 16 een vrije trap. Door een voorzet van Daan kon Guus. S hem met 

een beetje geluk in koppen. Helvoirt was nog niet klaar. De keeper van 
Taxandria kwam ver uit zijn goal en zo kon Ruben een afstand schot binnen 
schieten. Eindstand Helvoirt 2, Taxandria 9. Volgende keer beter!   

  
Door Daan / Sjoerd.  

 
 
Helvoirt JO13-2 – Nemelaer JO13-2       1-1 

De D2 begon goed met de warming up en hadden veel zin in de wedstrijd tegen 
Nemelaer. De wedstrijd begon Helvoirt zette meteen druk op Nemelaer maar in 

de 16e minuut scoorde helaas Nemelaer.  
Nemelaer kreeg nog een kans maar onze goeie keeper had hem, helaas voor 
Nemelaer.  
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In de 35 min scoorde onze topper Thymo, stand dus 1-1. In de laatste 2 min. 

kreeg Helvoirt nog 3 kansen maar helaas mocht het niet lukken.  
Al met al een leuke wedstrijd top gedaan jongens en meisje. 

  
Jong Brabant JO11-1 – Helvoirt JO11-1       6-3  
Het was Helvoirt tegen Jong Brabant, het is uiteindelijk  

6-3 voor Jong Brabant geworden bij Helvoirt heeft Sam gescoord, Luca en Jorn. 
Het ging wel beter als de volgende keer maar we hebben niet gewonnen.  

Groeten, Jip  
  
Audacia JO11-3 – Helvoirt JO11-3        3-0 

 
Zaterdagochtend 10.45u komen we aan in Moergestel voor de wedstrijd tegen de 

mannen van Audacia. De zon brengt een beetje warmte, maar de wind maakt 
het voor de fans toch best fris. Na een ontspannen warming up en nog wat 
pegels oefenen op de goal van Savi betreden de mannen onder leiding van 

aanvoerder Pim en zonder onze Nick het veld om de flow van de afgelopen twee 
wedstrijden proberen vast te houden. Zet ‘m op jongens!  

Ook de trouwe fans aan de zijlijn zijn klaar voor een leuk potje voetbal! De koffie 
is wederom goed verzorgd dus we kunnen van start!  

Helvoirt wacht op het einde van een lange peptalk aan de zijde van Audacia, dan 
kan de wedstrijd iets na 11.15u toch van start. Audacia gaat start voortvarend 
maar Helvoirt steekt daar een stokje voor. Zo spelen beide teams het een tijdje 

over en weer richting doel van de tegenstander. Achterin brengen Pim en Dennis 
de bal steeds goed richting middenveld, waar afwisselend Guus, Rémon, Ruben 

en Jurre, de bal naar voren moeten spelen zodat ze in combinatie met Mees voor 
de afwerking kunnen zorgen. De teams zijn van beide zijden fanatiek en dat 
resulteerde dan ook regelmatig in een vrije trap. Na een minuut of 10 volgt een 

vrije trap voor Audacia, waaruit ondanks de tegenstand van Helvoirt de 1-0 valt. 
Audacia weet vlak achter elkaar verschillende hoekschoppen te versieren maar 

Helvoirt bijt terug. Dan volgt een hoekschop voor Helvoirt, hij valt mooi voor de 
pot maar weet de goal niet te vinden. Even later een vrije trap voor Helvoirt 
nadat Mees hard onderuit werd gehaald. Vanaf die plek vlakbij het 

strafschopgebied kan het nu misschien lukken, Audacia onderschept de bal en 
gaat richting het doel van Savi die prima redt. De daarop volgende aanval van 

Audacia wordt geblokt door Pim die een goede pot speelt! Maar net voor rust is 
het toch weer Audacia die, nadat de bal lucky afketst van de lat, in de rebound 
kan scoren 2-0.  

Na rust heeft Helvoirt de boel weer bij elkaar geraapt en volgen er regelmatig 
aanvallen over en weer. Ondanks de inzet lukt het Helvoirt niet het in de voorste 

linies af te maken. Weer eens een hoekschop voor Audacia, waar Pim een stokje 
voor steekt en de bal naar voren werkt, hierdoor kan Mees bijna solo naar voren, 
het schot wordt geblokt door goede redding van de keeper. Dan pech voor Savi. 

Hij raakt geblesseerd aan zijn hand en ruilt zijn plek onder de lat met Dennis die 
hem prima vervangt. Savi kan gelukkig nog wel het veld in om zijn maten te 

helpen. Een vrije trap voor Helvoirt, jongens nu kan het gebeuren, Ruben bijna, 
tjonge het wil niet. Er volgt nog een aantal aanvallen van beide teams richting 
het doel van hun tegenstander. Het is Audacia die net voor tijd de 3-0 binnen 

werkt vanuit een hoekschop. Nog een laatste hoekschop voor Helvoirt, helaas het 
zit er vandaag niet in.   

Kop op jongens er zijn volop kansen geweest, goed blijven samenwerken dan 
gaan we die volgende keer zeker benutten!  
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Nieuwkuijk JO9-3 – Helvoirt JO9-3          0-7 
 

0-7 winst voor JO9-3, uit tegen Nieuwkuijk  
Vandaag, zaterdag 19 november, uit tegen Nieuwkuijk. Gelukkig ging het door, 
want diverse wedstrijden werden afgelast vanwege de forse regelval van de 

laatste dagen.   
En ook in Nieuwkuijk was de grasmat goed nat, maar het zonnetje scheen 

gelukkig op deze vroege zaterdagochtend. Aanvoerder vandaag is Emma, en we 
kregen hulp van Thijmen en Niels.   
De laatste keer thuis werd er gewonnen met 12-1 van de Kuijkenaren. Dus…… 

Enkele minuten na de aftrap is het genieten van mooie acties, maar het valt 
vandaag niet mee om de ruimte van het veld te benutten. Als een kluitje gaan ze 

over het veld. Ondanks dat, is het Timo Verschuren die de eerste zet: 0-1. Heel 
snel erna is het Lars die hem erin poeiert: 0-2.   
Dan de tweede helft. Eerst moet gemeld worden dat dankzij het sterk 

verdedigende werk van Thijmen en Sjoerd onze spitsen hun werk goed kunnen 
doen.  

En dat blijkt. Emma's scoort de derde vanuit een corner wat feitelijk een eigen 
doelpunt is. Kort erna maakt Lars de vierde. En weer kort erna -na diverse 

acties- maken Timo en Mart de vierde en vijfde. Stand 0-5.   
Dan gaat het weer een tijdje gelijk op. Een corner volgt. Emma neemt hem. En 
na een heftige flipperkast voor het doel, is het uiteindelijk Timo die weer zet: 0-

6. En dan een verrassing van ver van Lars: 0-7. Tevens eindstand.  
Heren en dame: gefeliciteerd met deze overwinning. De tweede helft ging 

duidelijk beter dan de eerste, zo luidde het oordeel van de trainers.   
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Helvoirt JO9-4 – SV BLC JO9-5          3-5 
 

We beginnen met een hoognodig koffie mede mogelijk gemaakt door Suus; 
hierdoor worden 2 goals gemist: het staat al 1-1 na 2 minuten dankzij Julius! 
Penalty tegenstander door een wat opzichtige handsbal Stan; de hoogpartijdige 

scheids kon niet anders; het staat 1-2. Onze keep Rick had hem bijna. Goede 
pogingen en druk Helvoirt. Bijna goal Kristoff. Een counter leidt tot een mooi goal 

blc. Lars blijft maar onderuit gaan. Mano doet het ondertussen gewoon even, een 

beauty. Goal! Het staat 3-2. ⚽⚽⚽  

  

Hey een streaker; het publiek joelt 😋😱! Ondertussen einde 1e helft.  

  

De 2e helft start met een gierende snerpende wind. We voelen ons als een stel 
ijsklonten bij elkaar. De wedstrijd kakt wat in elkaar. Er is druk van den Bosch. 

Onze verdediging houdt voorlopig stand. Mano keept goed. Ondertussen legt 
Serge aan de zijkant de definities van het voetbal uit aan de aanwezige 

voetbalvrouwen 🤔😂; het zit vooral in de kleine lettertjes. Het staat 

ondertussen 2-4. Volgens Serge 2-5; ik vind mijn stand beter. Als straf wil 1 van 

de moeders zonder eten naar bed uitdelen; een wat strenge straf lijkt me. Het 
staat 3-5 door een zat wel goal van Lars. Einde wedstrijd; goed gespeeld 
jongens!  

 
 

JO7-2 op toernooi bij Nemelaer 
 

JO7-2 op toernooi bij Nemelaer.  Axel, Bart, Bram, Fedde,  Sven, Tom   
De eerste wedstrijd tegen Jong Brabant. Al snel wordt de eerste goal gescoord 
door Fedde. Er wordt goed overgespeeld en gekeken waar de kansen liggen. Bart 

scoort de 2-0. Daarna kans voor Jong Brabant, die gaat er in, 2-1. Maar ze gaan 
weer sterk door en Bram maakt de 3-1. Fedde met een mooi hard schot, helaas 

op de lat. Jong Brabant scoort weer, 3-2. Het wordt nog spannend. Nog een 
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mooie actie van Fedde, helaas op de paal en dan klinkt het fluitsignaal. De eerste 

gewonnen met 3-2 van Jong Brabant.   
De tweede wedstrijd spelen we tegen Gudok M5. De wedstrijd is nog maar net 

begonnen of Bram scoort de 1-0. Er wordt goed overgespeeld en de kansen 
worden benut. Door een mooie voorzet van Tom scoort Fedde de 2-0 en hij is op 
dreef want ook de 3-0 en 4-0 komen op naam van Fedde! Die laatste zelfs haast 

vanaf de achterlijn. Daarna een mooie redding van Sven, we houden de 0. 
Helaas, de actie van Bart gaat net naast. Axel maakt nog een mooie goal en de 

5-0 is gemaakt!  
De derde wedstrijd tegen Gudok M6. We starten niet zo sterk, de 0-1 valt al snel. 
Maar we gaan door en verdedigen goed, Tom kopt de bal weg. Helaas, gemiste 

kans van Sven. Daar komt Gudok weer en ze scoren de 0-2 en 0-3. Maar we 
vechten door, in deze wedstrijd leken we even dieseltjes maar Helvoirt herpakt 

zich en Axel scoort een mooie 1-3. Daarna Sven met een hard schot de 2-3 en 
nog geen minuut later met weer een harde poeier de 3-3. Daar komt Gudok weer 
maar Bart voorkomt een goal. Daarna nog een keer, nu is het Bram die de bal 

weer naar voren trapt. Axel denkt, die 3 punten moeten naar Helvoirt en scoort 
met een mooie trap de 3-4 en gaat door, nog een, 3-5. Oei Gudok scoort bijna 

maar Sven redt. De wedstrijd is bijna afgelopen, Gudok scoort toch nog een keer 
4-5 en dan klinkt het fluitsignaal. Weer gewonnen, dit was een spannende 

wedstrijd!  
De laatste wedstrijd spelen we tegen DESK. Axel scoort al snel in de wedstrijk 
met een mooi hard schot de 1-0. Fedde maakt de 2-0. Dan komt DESK maar met 

een mooie redding van Bart voorkomen we een tegendoelpunt. Daar komen ze 
weer, nu maken ze de 2-1. Maar we gaan door en kijken goed en spelen mooi 

over. Bram redt de bal uit de goal, speelt ‘m naar Sven en Sven knalt ‘m erin, hij 
kijkt verbaasd de bal achterna dat die er in vliegt vanaf die afstand, 3-1. Fedde 
speelt de bal naar Tom die bij de goal staat maar mist net, en de bal komt naast 

de goal, Tom probeert ‘m er nog in te krijgen maar klemt de bal vast aan de 
zijkant van de goal met 4 man van DESK om ‘m heen. Het lukt niet meer, 

doeltrap. Daarna maakt DESK nog een mooi doelpunt, 3-2. Dan is de wedstrijd 
afgelopen en hebben we weer gewonnen!  
 


