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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 18 
5 december 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:    

Vr. 16 dec. Kerstbingo Kantine 20:30 

Do. 22 dec. 2 kwartjes avond Kantine  

Di. 27 dec. 
Kerstzaalvoetbaltoernooi 
JO15 en JO17 jeugd 

HelvoirThuis 08:00 – 17:00 

Wo. 28 dec. 
Kerstzaalvoetbaltoernooi 
JO13 en JO11 jeugd 

HelvoirThuis 08:00 – 17:00 

Do. 29 dec. 
Kerstzaalvoetbaltoernooi 

JO9, JO7 en JO19 jeugd 
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 (JO7) slotdag Sportpark Hele dag 

 
 

 

  

 Uitslagen en stand 2e klasse F 
Helvoirt 1    - Best Vooruit 1   afgelast 

 
BVV 1   - WSC 1    afgelast  

 
EVVC 1   - Oirschot Vooruit 1  afgelast 

 
Erp 1    - Baardwijk 1   1 – 0  

 
Heeswijk 1   - Emplina 1    afgelast 

 
Nieuw Woensel 1  - Rhode 1    afgelast 

 

Schijndel/DE WIT 1 - Prinses Irene 1   1 – 3  

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Helvoirt 1 11 7 2 2 23 24 - 11 

2 Oirschot Vooruit 1 11 7 2 2 23 20 - 7 

3 Heeswijk 1 10 7 1 2 22 26 - 11 

4 BVV 1 10 5 3 2 18 17 - 12 

5 Prinses Irene 1 11 5 3 3 18 23 - 18 

6 EVVC 1 10 5 2 3 17 22 - 14 

7 Emplina 1 11 4 3 4 15 16 - 15 

8 Baardwijk 1 12 4 3 5 15 14 - 23 

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

10 Rhode 1 11 4 2 5 14 18 - 12 

11 Erp 1 12 4 2 6 14 16 - 20 

12 WSC 1 11 3 2 6 11 14 - 19 

13 Schijndel/DE WIT 1 12 2 2 8 8 10 - 33 

14 Nieuw Woensel 1 10 0 1 9 1 6 - 33 

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

in de stand verwerkt.  

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Dinsdag 29 november (Provincie Brabant Cup) 

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Helvoirt 1 – RKKSV 1  6-0 Menno van Hattum 3x, Rens van der Sande,  

Jim Luca Widdershoven, Collin van den Bergh. 

 
Zondag 3 december  

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Helvoirt 1 – Best Vooruit 1  afgelast 

WSC 3 – Helvoirt 2   2-3 Roel van Asseldonk, Koen van Asseldonk, Perry  

van der Sande 

Baardwijk 6 – Helvoirt 3  3-1 Jasper van der Bruggen 

Helvoirt 4 – FC Drunen 3  1-1 Rick van de Wiel 

SVSSS 5 – Helvoirt 5  3-0 

Helvoirt 6 – Zwaluw VFC 5  afgelast 

Hedel VR1 – Helvoirt VR1  0-4 Hilde Vermeer 2x, Inta Janssen 2x 

ODC VR2 – Helvoirt VR2  7-0 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

Zaterdag 3 december  
Wedstrijd      Uitslag 

Helvoirt JO19-1 – GJS JO19-1   2-2 

BVV JO17-1 – Helvoirt JO17-1   afgelast 

Willem II JO17-2 – Helvoirt JO17-2  1-8 

Helvoirt JO17-3 – Taxandria JO17-5  6-2 

SCI JO15-1 – Helvoirt JO15-1   2-5 

FC Eindhoven MO15-1 – Helvoirt MO15-1  3-1 

Zwaluw VFC JO15-5 – Helvoirt JO15-2  5-3 

Helvoirt MO15-2 – SV BLC MO15-2  1-2 
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Helvoirt JO13-1 – TEC JO13-1   1-1 

Helvoirt JO13-2 – OVV’67 JO13-1 (beker) 0-3 

Helvoirt JO11-1 is VRIJ  

Essche Boys JO11-1 – Helvoirt JO11-2  7-0 

Helvoirt JO11-3 is VRIJ  

Nieuwkuijk JO11-2 – Helvoirt JO11-4  4-0 

Helvoirt JO11-5 is VRIJ  

Helvoirt JO9-1 is VRIJ  

Emplina JO9-7 – Helvoirt JO9-2   1-3 

Helvoirt JO9-3 – SCI JO9-3   9-2 

Helvoirt JO9-4 is VRIJ  

Helvoirt JO7-1 toernooi bij TSV Gudok 

Helvoirt JO7-1 – ZIGO JO7-2   0-0 

SVSSS JO7-1 – Helvoirt JO7-1   2-2 

Helvoirt JO7-1 – TSV Gudok JO7-2  1-0 

SVSSS JO7-2 – Helvoirt JO7-1   0-3 

Helvoirt JO7-2 toernooi bij Jong Brabant  

Helvoirt JO7-2 – TSV Gudok JO7-6  2-0 

Nemelaer JO7-2 – Helvoirt JO7-2   3-0 

TSV Gudok JO7-5 – Helvoirt JO7-2  3-1 

Helvoirt JO7-2 – Jong Brabant JO7-1  5-1  

 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 
Zondag 11 december  

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter  

Oirschot Vooruit 1 – Helvoirt 1 14:15 !! 12:30   M. Caluwé 

Helvoirt 2 – CHC 2   12:00    L.A.F. v.d. Dries 

Helvoirt 3 – LSV 2   14:00    Piet Vugts 

Uno Animo 5 – Helvoirt 4  12:00  11:00 

Helvoirt 5 – Oisterwijk 3  10:00    Harold Verhoeven 

RKDVC 8 – Helvoirt 6  12:30  11:30 

Helvoirt VR1 – Buren VR1  12:00    Hans de Bresser 

Helvoirt VR2 is VRIJ  

 

Jeugd 
 

Zaterdag 10 december  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

LRC Leerdam JO19-1 – Helvoirt JO19-1 12:00  09:30 (!!)   J.A.G. v.d. Ouweland 

Helvoirt JO17-1 – Emplina JO17-2 14:45    B.J. Schotanus 

Helvoirt JO17-2 – Sarto JO17-5  14:45    Hans de Bresser 

Helvoirt JO17-3 is VRIJ  

Helvoirt JO15-1 – Theole JO15-2  13:00    Marcel Janssen 

Helvoirt MO15-1 – Gilze MO15-1  13:00    Huub Glas 

Helvoirt JO15-2 is VRIJ  

Helvoirt MO15-2 is VRIJ  

Emplina JO13-2 – Helvoirt JO13-1 11:30  10:30 

Helvoirt JO13-2 – VCB JO13-1  11:30 

Helvoirt JO11-1 is VRIJ  

Helvoirt JO11-2 is VRIJ  

Helvoirt JO11-3 is VRIJ  
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Helvoirt JO11-4 is VRIJ  

Helvoirt JO11-5 is VRIJ  

OJC Rosmalen JO9-6 – Helvoirt JO9-1 09:45  08:45 

Helvoirt JO9-2 – Sarto JO9-6 (beker) 10:15 

Helvoirt JO9-3 is VRIJ  

Helvoirt JO9-4 is VRIJ  

Helvoirt JO7-1 is VRIJ  

Helvoirt JO7-2 is VRIJ  

 
 

 
 

 
 

 Mutaties ledenlijst 
Nieuwe leden 

No. 2429  SDVS793  Saïd Abdullah, 25-02-2000 
No. 2430  SDVS67W Galid Abdulah, 02-02-2002 

No. 2431  SDWH72G Hamza Alasoma, 02-09-1999 

 

                         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. 

 

 
       

 

 Hieperdepiep hoera!!  

Tim  van Laarhoven 5 december 

Laura  Vermeer 7 december 

      Mededelingen bestuur     

        Algemeen       
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Thijs van Drunen 8 december 

Kas  Beks 9 december 

Rosa van den Boer 9 december 

Niels  Verhoeven 10 december 

Teun  Traa 10 december 

Kees  Verhulst 11 december 

Anouk  Krüger 12 december 
 

 

 Rico de Laat ‘gehuldigd’ voor 150e goal 
 

 

Het 1e kwam dan gisteren weleens waar niet in actie, maar toch stond de 

vereniging nog even stil bij wat er vorige week gebeurde. Tegen Nieuw Woensel 

scoorde Rico de Laat z’n 150e (officiële) doelpunt in Helvoirt 1 en werd daar 

gisteren (zondag) nog voor ‘gehuldigd’ met een bordje aan de ingang van het 

sportpark. Mocht het zover komen dat hij z’n 170e (en daarmee Toon Berkelmans 

passeert) maakt, zal het bordje worden aangepast. 

 

 Kerstzaalvoetbaltoernooi 2016 



7 
 

Op dinsdag 27, woensdag 28 en vrijdag 29 december vind in het 

HelvoirThuis weer het VV Helvoirt kerstzaalvoetbaltoernooi plaats. Die 
datums waren al bekend, maar nu is ook bekend op welk tijdstip welke 

teams gaan spelen. 

Dit is het schema: 
 

Dinsdag 27 december: 
09:00 – 13:00 JO15-1, JO15-2, MO15-1 en MO15-2 

 
13:00 – 17:00 JO17-1 t/m JO17-3. 

 
Woensdag 28 december: 

09:00 – 13:00 JO11-1 t/m JO11-5 
 

13:00 – 17:00 JO13-1 en JO13-2 
 

Donderdag 29 december: 
09:00 – 11:00 JO7 

 

11:00 – 14:30 JO9-1 t/m JO9-4 
 

14:30 – 17:00 JO19-1 
 

 

 Programma VV Helvoirt op 

Meierijzaalvoetbalcup 2016 
Deze week heeft de organisatie het programma van de 

Meierijzaalvoetbalcup bekend gemaakt. Helvoirt 1 (en JO11-1 met een 
voorwedstrijd) zullen op donderdag 29 december in actie gaan komen. Als 

Helvoirt 1 1e of 2e wordt in de poule dan zal het op vrijdag 30 december 
de finalerondes gaan spelen. 

 
Het programma op 29 december is als volgt: 

18:00  Sint Michielsgestel JO11-1 – Helvoirt JO11-1 (voorwedstrijd) 
 

19:00  Helvoirt 1 – WEC 1 
 

20:20  Helvoirt 1 – Boskant 1 
 

22:20  Sint Michielsgestel 1 – Helvoirt 1 

 
 

 35+ damesvoetbal 
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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: Harley Habraken, ’s-Middags: Maarten 
Hamers 

 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Bennie en Adri, ’s-Middags: Rianne en Anne  
 

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      

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 Helvoirt – Nieuw Woensel (3-0) 
1 Wietske Ferwerda   13 

Helvoirt 6 (2)   13 
  Paul Meijer    13 
 Riet Vermeeren   13 

 
5 Gert-Jan de Bie   10 

Jan Broeren    10 
Jorg van Houtum   10 

Koen Kuijpers   10 
Marcel de Laat   10 

 Gerard Meijer   10 

 Frank Pullen    10 
 Jan Pullens    10 

Rens van der Sande  10 
Jan van de Ven   10 
Tom Verbraeken   10 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 
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Nico Vermeeren   10 

 
17 Roel Beijens aka Passie  9 

 Charles Janssen   9 
 Linda van Run en Sanne 
 Onderwater    9 

 Kees van der Sande  9 
 

21 Roel van Asseldonk  7 
 Helvoirt 6 (4)   7 
 Siebe Jansma   7 

 Jan Scheffers   7 
 Herman Schoonus   7 

 Kees Traa    7 
 Luuk van de Ven   7 
  

28 Jeroen van de Bijgaart  6 
Bart van der Bruggen  6 

 Zus van Drunen   6 
Harrie Gubbels   6 

Harley Habraken   6 
Gerard van Hal   6 
Jurgen Hamers   6 

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

Arjan van der Hoven  6 
Rianne Jansen   6 
Jochem Leermakers  6 

Harrie van de Loo   6 
Mo     6 

Stijn van Rooij   6 
 Jolanda van der Sande  6 
 Theo van der Steen  6 

 Vincent Streefland   6 
 Bjarn Timmermans   6 

 Brent Timmermans  6 
 Koen van de Ven   6 
 Adri Witlox/Bennie Vugts  6 

 Mieke van Zon   6 
 

 
51 Mark van Asseldonk  3 
 Toon van Bergen   3 

Henk Bolenius   3 
 Kees van der Bruggen  3 

 Piet van Haaren   3 
 Maarten Hamers   3 
 Patricia Hobbelen   3 

 Gert Hoogaars   3 
 Harrie Jansen   3 

 Joost Jansen    3 
 P Kivit     3 
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 Martijn van Koert   3 

 Jozef Leermakers   3 
 Jos Verbeek    3 

 Jan van Zon    3 
 
66 Marion Assink   0 

 
 

 

Kerstbingo 
Vrijdagavond 16 december organiseert de Supportersvereniging V.V. Helvoirt een 
BINGO-avond. 
 

Er zijn leuke prijzen te winnen en het beloofd een gezellige avond te worden. 
Kom samen met je evt. partner, vrienden, vriendinnen, maakt niet uit, men 

hoeft geen lid te zijn van VV Helvoirt. Iedereen is welkom. Er zijn veel 
plaatselijke winkeliers/ondernemers die onze vereniging een warm hart toe 
dragen, want de sponsoring is geweldig!!!   

 
Dus heb je zien in een gezellige avond: vrijdag 16 december om 20:00 

uur is de kantine open en om 20:30 uur start de bingo, zorg dat je niet te 
laat bent !!! 

 

                                           Interne periode 
Stand per 4 december 2016  
1 Helvoirt VR1 11 10 0 1 30 40-11 

2 Helvoirt 1  11 7 2 2 23 24-11 
3 Helvoirt 4  11 7 1 3 22 25-13 

4 Helvoirt 2  12 7 1 4 22 29-23 
5 Helvoirt 6  10 7 0 3 21 43-19 

6 Helvoirt 3  10 6 0 4 18 21-19 
7 Helvoirt VR2 7 4 0 3 12 30-17 

8 Helvoirt 5  10 3 1 6 10 21-32 
 

Bericht van de supportersclub wat betreft de 1e periode: De 1e periode zal 
alleen bestaan uit de wedstrijden die in het najaar van 2016 worden 

gespeeld, de wedstrijd die in het voorjaar van 2017 worden gespeeld 
tellen mee voor de 2e periode en dus zijn de wedstrijd van deze week nog 

gewoon voor de 1e periode en niet voor de 2e zoals vorige week vermeld. 

 
 

 
           

 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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   Speler van de week 
3 december: De tegenstander (van JO13-2) Het hele team (JO9-3), 

Preston van Laarhoven (JO7-2),  
 

 
 

 

 

         Evenementencommissie 
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  Wedstrijdverslagen senioren 
29 november 

 
Helvoirt 1 – RKKSV 1    (Provincie Brabant Cup)   6-0 
 

Helvoirt bekert simpel verder in de Brabant Cup ten koste van RKKSV: 6-

0 

Zonder problemen kwalificeerde Helvoirt zich voor de volgende ronde in de 

Brabant Cup. In de kou werd RKKSV, koploper in de 5e klasse D, met 6-0 opzij 

gezet.  

Vandaag dus het debuut van Helvoirt in de Provincie Brabant Cup. Een 

bekercompetitie die al 4 jaar bestaat en Helvoirt besloot dit jaar ook mee te doen 

aan dit toernooi. Het is eigenlijk gewoon het zelfde als een KNVB wedstrijd. 90 

minuten, KNVB scheidsrechter, spelerspassen, maximum aantal keren wisselen 

en het (ouderwetse papieren) wedstrijdformulier. Wie vanavond kwam kijken 

moest wel een echt die-hard supporter zijn. Het was -4 graden deze avond en 

qua gevoelstempratuur misschien wel -9. In die kou was het ook Helvoirt dat de 

betere ploeg was en ook al snel de leiding nam na 9 minuten toen Menno een 

voorzet van Collin, met wat fortuin, kon controleren en het leder in de kruising te 

jassen. Na 13 minuten zette Tim na een corner voor. Doelman Erik Veldman kon 

de bal maar half weg boksen, Niels legde terug en Menno kon inschieten. RKKSV 

liet zien aardig te kunnen voetballen, maar kwam gewoon weg te kort. Helvoirt 

speelde, in tegenstelling tot 2 dagen geleden, nu wel rustig en liet de bal goed 

rondgaan. Menno, op aangeven van Niels, en Collin, 1 op 1 met de keeper, 

hadden nog mogelijkheden op de 3e treffer. 

De 2e helft begon met een goede kopbal van Corné die net over ging als na 51 

minuten Nick door de defensie kwam en Rens een niet te missen kans aanbood: 

3-0. Rens werd daarna vervangen door Jim en hij stond amper 5 minuten binnen 

de lijnen of hij stond op de juiste plaats om de pass van Collin binnen te lopen 

voor de 4-0. Collin zelf had daarvoor nog met een voorzet de paal geraakt en 

stuitte na de 4-0 tot 2x toe op doelman Veldman. Helvoirt nam geen gas terug 

en bleef op zoek naar meer doelpunten en die kwamen er ook. Menno scoorde na 

84 minuten z’n 3e toen hij attent was op een vrije trap van Luke. Het slotakkoord 

viel vanaf de aftrap. Rick stuurde Jim diep, die bediende Collin en de 6-0 was een 

feit. De laatste kans was ook voor Jim. Op aangeven van Tim schoot hij net 

naast de bal. Geen 7-0 dus, maar 6-0 is ook een mooie uitslag dat ook weer wat 

vertrouwen geeft na de iets wat mindere wedstrijd van afgelopen zondag tegen 

Nieuw Woensel.   

         Verslagen       
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Helvoirt dus door naar de volgende ronde van de Provincie Brabant Cup. Als het 

via de districtsbeker niet kan, dan maar via de Brabant Cup! 

4 december 

Helvoirt 1 – Best Vooruit 1                                afgelast 

 
Helvoirt 1 – Best Vooruit 1 afgelast vanwege te hard veld door de vorst. 

Het was lekker weer, zonnig, maar wel koud. Er kwam geen bericht over een 

afgelasting dus op naar de club. Inmiddels is ook Best Vooruit gearriveerd en als 

het veld wordt geïnspecteerd is er al een vermoeden van een afgelasting omdat 

op sommige plekken het veld (te) hard is. Uiteindelijk keurde de scheidsrechter 

ook draadwerkelijk het veld af waardoor Helvoirt – Best Vooruit nu op een 

andere datum wordt ingehaald.  Op naar volgende week dan maar, naar de 

topper Oirschot Vooruit – Helvoirt. Nummer 2 tegen nummer 1. Bovendien staat 

Oirschot onder leiding van een trainer die Helvoirt als tegenstander goed kent: 

Piet Drijvers. Tot volgende week. 

 

WSC 3 – Helvoirt 2                                             2-3 
 
4 december 2016 zal de Helvoirtse boeken in gaan als een van de meest bizarre 

wedstrijden ooit.  
Dit lag overigens niet direct aan WSC, maar aan onze schaarsgeklede (knvb) 

scheidsrechter.  
We begonnen lekker fel op het gladde kunstgras in Waalwijk. In het begin was 
het voor beide nog wat voorzichtig, maar langzaamaan kregen we het 

voetballend steeds  beter voor elkaar. Dat zorgde ervoor dat we na 20 minuten 
Roel Asseldonk vrijspeelde op randje 16 meter, waarna hij met zijn 

chocoladebeen met een schuiver de Waalwijkse keeper verraste. De bal was glad 
en schoot door de handen van de keeper en daar was de voorsprong 0-1.  
Tot zover was de scheidsrechter foutloos. Welgeteld 22 hele minuten floot hij 

goed en consequent maar 5 minuten later liet hij deze complimenten 
langzaamaan verdwijnen als sneeuw voor de zon. Na een vermeende duw in ons 

strafschopgebied, werd WSC een penalty toegekend.  Zwaar bestraft en totaal 
onnodig. WSC pakte dit cadeautje maar al te graag uit en kwam weer langszij. 1-
1  

We hielden het koppie omhoog en bleven voetballen. 5 minuten voor rust 
speelde we na een goeie aanval de verdediging open en kon Perry uithalen. De 

keeper redde in eerste instantie maar in de re-bound kon Koen Assel net als zijn 
broeder zijn doelpunt meepikken door een schuiver langs de keeper. 1-2 
voorsprong was een feit en met die stand wilde we ook gaan rusten. Overigens 

dacht de scheidsrechter daar anders over en gaf weer 2 makkelijke  vrije trappen 
op de rand 16 meter na een onvermijdelijke  handsbal en een uittrap van koen j 

die ook als hands beoordeeld werd.  
Gelukkig leverde dit geen schade op en konden we met de 1-2 stand gaan 

rusten.  
Na rust ongewijzigd verder en op zoek naar de bevrijdende 1-3.  
We voetbalde goed en gaven nauwelijks wat weg. WSC moest het hebben van de 

corners en vrije trappen die weinig opleverde. Corners liet de scheidsrechter 
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geen enkele keer doorvoetballen  en begon zowat voor elke scheet te fluiten.  

Na wat kansen op de 1-3 gemist te hebben kwam WSC 15 minuten voor tijd in 
de buurt van het keepersgebied en gaf de scheids WSC weer een veel te 

makkelijke strafschop die nog niet eens in het keepersgebied gemaakt werd. Het 
leek wel of we hier niet mochten winnen. De bal werd neergelegd en genomen. 
Koen redde knap en liet de voorsprong op het bord  staan. Helaas had de 

scheidsrechter hier weer een eigen visie op en liet de strafschop opnieuw nemen 
omdat koen van zijn lijn af gekomen zou zijn. Dit schoot even in het verkeerde 

keelgat en gaf de scheids ook nog een 2e geel aan koen j  en kon dus vanaf de 
zijlijn toekijken.   
Koen Brand in de goal en een nieuwe penalty in het verschiet. Na een 

dreigement van de scheids aan de nieuwe keeper om niet van de lijn af te komen 
om er anders ook met zijn 2e geel vanaf te kunnen, schoot WSC nu wel raak en 

pakte ook dit cadeautje uit.  
We konden het allemaal niet geloven omdat WSC verder geen moment meer 
gevaarlijk is geweest.  

Maar we bleven hopen omdat er meer in zat.   
Die hoop werd daarna ook nog de grond in geboord omdat Joost na een tackel 

ook met rood kon vertrekken.  Wederom een zware straf voor een relatief lichte 
overtreding. Helvoirt dus nog met 9 man tegen de koploper zonder puntverlies.  

Er was nog tijd en we hadden nog laatste restjes van onze reserves over toen de 
ingevallen Tommie V na een snelle counter op de keeper af stoomde. Hij 
omspeelde de keeper maar werd net te ver naar buiten gedwongen waar de 

keeper naar de bal gleed en even de achterbal terughaalde zijn keepersgebied 
in.  

Door de gladde bal verslikte de keeper zich en liet de bal los waarna Tommie nog 
een momentje zag om er tussen te komen  en er zo nog een doelpoging uit te 
halen.  

Echter besloot de keeper  de enkel van Tommy te pakken en kon de 
scheidsrechter door zijn vorige acties niets anders dan ook hier een strafschop 

toe te kennen.  
In de laatste minuut mochten we met 9 man nog aanleggen voor de penalty die 
door Perry afgestraft werd. 2-3 na een knotsgekke 2e helft en ook zeker 

verdiende overwinning op de ongeslagen koploper.  
We hebben ons visitekaartje weer afgegeven en wacht ons volgende week thuis 

hekkensluiter CHC.  
Tot volgende week!   
Helvoirt 2 

 
Helvoirt 4 – FC Drunen 3                                    1-1 

 
Toppertje vandaag. Helvoirt op de 2e plaats, Drunen 1e. Zgn 6 punten wedstrijd, 
helaas bleef het bij 1 punt. Onder ijzige omstandigheden, voorheen werden 

wedstrijden met een tempratuur onder het vriespunt (-3) afgelast. Niet op 
kunstgras, is dat nou een van de weinige voordelen van kunstgras. Of is het 

eerder onder mooie omstandigheden, zonnetje, vrieskou, de giftige dampen 
inhaleren. De nabije toekomst , lees onderzoek RIVM, zal het uitwijzen. 
Overigens viel van de vorige wedstrijd niets anders te vertellen of schrijven dan 

dat het netjes regelrechte ‘takkewedstrijd’ was. Een vervelende tegenstander en 
dito scheidsrechter die niet uit de middencirkel te branden was en zijn linkerhand 

niet uit zijn trainingsbroek heeft gehaald. Die heeft de gehele week naar 
geroken. Vandaag een scheidsrechter van een andere orde. Jong en druistig, 
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meer conditie dan de 22 om hen heen en niet bang om geel of rood te trekken, 

wat hij dus ook deed. Op een veld waar Noren niet zouden misstaan ontstond 
een dynamische wedstrijd. Drunen, een goed voetballende ploeg, tegen een 

Helvoirt die controle had over de wedstrijd. Dit leverde uiteindelijk een 1-0 
voorsprong op, rechtstreeks uit een corner van Alex B. Rick raakte hem 
tussentijds aan (achterwerk?) en mocht hem claimen van Jan V. Rick lust geen 

gehaktballen, dus worden die aan Ron geschonken. Vervolgens had Jan B. een 3-
tal mogelijkheden anders was de wedstrijd mogelijk al beslist. De 2e helft diende 

Drunen meer druk naar voren te leggen om nog iets uit het vuur te slepen. Het 
werd niet alleen druk naar voren  maar ook meer verbaal geweld, vervelend 
gedrag, irritante opstelling, bloed onder de nagels, intimidatie, zinloos geweld, 

rigide opstelling, negatieve, attitude, tegendraads gedrag, onbehouden inkomen, 
etc. Dankzij de scheidsrechters kordate optreden, normaal gesproken zien we op 

die leeftijd puberaal gedrag, ontspoorde de wedstrijd niet. Geel en rood waren 
noodzakelijk om Drunen tot de orde te roepen. De 1-1 viel na een kleine 
overtreding op Alex W. Waarna de ingevallen speler van Drunen , dat moet 

gezegd, de bal beheerst in de hoek krulde en voor Stefan ongrijpbaar. De 1-1 
was daarmee een feit en ook de eindstand. Het gevoel punten te hebben laten 

liggen werd ook na het nuttigen van diverse pintjes (Belgisch voor een glas bier) 
niet weggespoeld. En toch, het 4e kan terugkijken op een heel aardige wedstrijd 

welke in schril contrast staat tot het bezoek aan Jong Brabant. De planken 
blijven in beeld. (de wielen ook). 
 

Hedel VR1 – Helvoirt VR1                                    0-4 
 

Vandaag stond de uitwedstrijd tegen Hedel, de laatste in de competitie, op het 
programma. Van Tim moesten we ons warm aankleden deze koude ochtend. Na 
enige discussie over het wel of niet aantrekken van een thermolegging begonnen 

we aan de warming-up. De scherpte was er en we hadden er alle  
vertrouwen in dat we deze wedstrijd naar ons toe konden trekken. Maar toen het 

fluitsignaal klonk was het toch even schrikken, want Hedel zette fel aan en onze 
verdediging kreeg het even benauwd. De bal belandde gelukkig niet in ons doel 
en we probeerden van achter uit op te bouwen. We hadden de overhand en 

speelden voornamelijk op de helft van de tegenstander, maar een doelpuntje zat 
er nog niet in. We kregen veel corners, maar ook deze wilden er niet in. Pas 

halverwege de tweede helft was het raak: Kim kwam goed op over links en gaf 
de bal hoof voor op Inta, die hem keurig via de linker paal binnen kopte, 0-1! We 
werden weer wakker, kregen wat neer vertrouwen en begonnen beter te 

voetballen. Niet veel later kregen we de zoveelste corner. Hilde nam deze op 
rechts, maar kreeg hem direct weer terug in de voetjes. Ze probeerde de bal 

voor te geven, maar vanuit deze onmogelijke positie belandde de bal prachtig in 
het doel: 0-2! We speelden verder en Hedel gaf zich niet gewonnen. Af en toe 
kwamen ze op onze helft, maar echt heel gevaarlijk werd het nooit. Vlak voor 

rust kwam Inta 1-op-1 met de keeper van Hedel, heel rustig speelde ze de bal 
langs de keeper en ineens was daar de 0-3. De scheids floot en we mochten de 

kleedkamers opzoeken voor de rust. Tim vond dat we redelijk speelden, maar 
wist ook dat we nog veel beter konden. De tweede helft zou pittig worden. We 
trapten af en creëerden wat kansen, maar Hedel was goed wakker en het spel 

speelde zich nu meer rond de middencirkel af. Van achter werd goed opgebouwd 
en toen Inta de bal in d voeten kreeg speelde ze deze achter de verdediging 

langs, de keeper leek 'm te hebben, maar Hilde liep goed door en tikte de bal in 
het doel: 0-4! Niet veel later was de wedstrijd afgelopen en konden we de drie 
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punten mee naar Helvoirt nemen. Dames, goed gespeeld! En Sint... bedankt 

voor het mooie gedicht en de chocoladeletters! =)  
 

 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Nagekomen verslag van 27 november 
 

Helvoirt JO15-2 – OJC Rosmalen JO15-9       1-4 
 

De jongens van de C2 van Helvoirt begonnen goed. Ze begonnen meteen fel in 
de wedstrijd. Zo werd het na ongeveer 5 minuten al 1-0 voor Helvoirt door een 
goal van de kleine Rik, rechts in de onder hoek. Helvoirt werd steeds minder fel 

en leed veel balverlies daardoor. OJC kwam meerdere keren dichtbij het zestien 
meter gebied en had ook meerdere doel kansen maar de bal ging er niet in voor 

hun. Even later kreeg OJC een vrije trap vlak buiten de zestien. Die werd goed in 
het boven net geschoten. Bij Helvoirt gingen de meeste kopjes al meteen 
omlaag. Zo kwam even later OJC er nog een keer door en kon een van de 

spelers van OJC hem via onderkant lat in schieten. Zo werd het na de eerste 
helft 1-2.  

-RUST-  
Na de rust begon Helvoirt niet zo goed als ze in de eerste helft begonnen. Zo 

leed Helvoirt weer onnodig balverlies. De spelers van Helvoirt verloren de meeste 
duels waardoor de spelers van OJC veel ruimte hadden. Zo ontstond via een 
voorzet de 1-3 in het boven net voor OJC. Even later kwam OJC er weer heen en 

werd de bal in de goal geschoten. Zo eindige de wedstrijd met 1-4    voor OJC.   
  

Door Sjoerd.  
 
 

4 december 
 

Helvoirt JO9-3 – SCI JO9-3                  9-2 
 
VVH JO9-3: vette winst en friet op bevroren veld  
  
Vandaag zo’n beetje de enige wedstrijd in de vroege ochtend op de bevroren 

velden van het Burg. Van Hovell sportpark in het Helvoirtse. Dankzij de prachtige 
zon maakte de bevroren, witgekleurde grasmat (met verse verticuteergaatjes) in 
enkele minuten plaats voor een groene versie.   
Vandaag tegen het Gestelse SCI, ook JO9-3. Na enkele minuten is het Mart die 
de eerste erin knalt. En weer twee minuten maakt Timo V. de tweede. Oei, een 

strakke en lange actie van de tegenstander:2-1.   
En tien minuten later , net voor rust, maakt Mart gelukkig de derde, 3-1. Goed 
zo Mart!!  
Dan de tweede helft. Helvoirt lijkt een beetje ‘verwend moe’ te worden. De 
tegenstander breekt weer uit en bam! 3-2.   
Ze willen echt doorpakken, maar door de schoonheidsfoutjes lukt het niet 
meteen. Maar dan toch. De Witte Gullit stond er al lang op wachten. Hij breekt 
uit: 4-2. En dan maakt de tegenstander een fout. Timo V. pakt zijn kans: 5-2. En 
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twee minuten weer: 6-2. Ondanks dat Timo V. hard viel, vertrekt hij geen spier. 

En weer ff later: 7-2. En 8-2. En door goede acties van het hele team Peert Timo 
G. hem strak langs de oren van de keeper. 9-2. Tevens eindstand. Vette winst. 

Op naar de verdiende de frietjes en de komende weken uitrusten van dit 
bewogen eerste deel van het seizoen. Een verdiende twee plek in het 
klassement!   
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Helvoirt JO7-2 op toernooi bij Jong Brabant 

 
De jonge heren dragen vandaag de volgende nummers.    
Bart nr 3  

Pres nr 2   
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Sven nr 7  

Axel nr 9  
Tom nr 8  

Fedde nr 5  
  
Onder het genot van een heerlijk zonnetje begint om 11:45 uur de eerste 

wedstrijd tegen TSV Gudok M6.   
  

Bart opent de wedstrijd met de eerste actie.  TSV Gudok M6 had de eerste kans 
op het goal maar deze ging net naast.    
  

Prachtig eerste doelpunt is gescoord door Bart via een mooie combinatie Preston 
> Tom > Bart.   Stand 1-0.    

  
Mooie goal van Axel die na het uitnemen van Gudok direct de bal afpakte en 
scoorde.  Stand 2-0  

  
De heren spelen mooi over naar elkaar en lopen goed vrij.    

  
Mooie wedstrijd   Eindstand 2-0  ook tom en fedde feliciteren elkaar met de 

overwinning 😂  

   

Tweede wedstrijd nemelear m2  
  

Nemelear trapt af.  De wedstrijd begint.    
De heren moeten echt aan de slag tegen de jongens van nemalear.   
Nemelaer scoort de eerst goal.  0-1  

De heren vallen goed aan maar hebben moeilijkheden het doel van nemelear te 
bereiken. Nemelear scoort 0-2 via een lange bal.    

Helvoirt krijgt weinig kansen deze wedstrijd. Mooie paas van sven  naar tom.   
Goal voor nemelear. 0-3  

Einstand 0-3 nemelear.    
  
Wedstrijd 3:   

Vv helvoirt tegen Tsv gudok m5   
Helvoirt trapt af.  En krijgen direct een doelpunt tegen. Tsv gudok m5 0-1  

 Ocorner dudok: wordt mooi weg verdedigd door bart.  Mooie actie van fedde 
gaat alleen richting het doel van maar schiet net naast.    
Kleine kans gudok en scoren een 0-2  

Gat in de verdediging gudok maakt er gebruik van 0-3. Mooie actie van onze 
nummers 8 en 9 richting goal gudok.   

Bal gaat richting goal gudok axel geeft hem een poeier en scoort! 1-3.    
  
Eindstand 1-3  

  
Jong Brabant m1   

Laatste wedstrijd cc Helvoirt trapt af.   
0-1 tegen direct na een lange bal op doel   
Mooie uit trap Helvoirt kans op doel Preston maar net naast.    

Jong Brabant neemt uit Helvoirt pakt af Fedde schiet.   Oeeeeee net naast.    
Helvoirt gaat richting doel. Fedde schiet tussen de verdediger door en scoort.  1-

1  



21 
 

Mooie paas van Fedde richting axel en Doelpunt!!! 2-1.   Helvoirt is warm Sven 

heeft de bal gaat richting doel en scoort! 3-1.  Axel aan de bal hoppa 4-1.    
Mooie axel scoort met een harde bal vanaf zijkant veld! 5-1  

Eindstand 5-1  
  

 


