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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 27 
20 februari 2017 

 
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 

 

Langs de Ley en carnaval 
Volgende week is er geen Langs de Ley i.v.m. carnaval. De volgende 
Langs de Ley verschijnt maandag 5 maart. Fijne carnaval iedereen!  

 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit Plaats Tijd 

Za. 25 feb. 
Carnavalswedstrijden JO11, 
JO9 en JO7 jeugd 

Sportpark ?? 

Vr. 17 mrt. Vrijwilligersavond Kantine Vanaf 20:00 

Zo. 19 mrt. 
Foute Party na Helvoirt - 
Baardwijk 

Kantine 16:30 – 19:00 

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 

Vr. 2 juni Pupillenkamp Sportpark Vanaf 19:00 

Za. 3 juni Pupillenkamp Sportpark Hele dag 

Zo. 4 juni Pupillenkamp Sportpark Tot 13:00 

 

 

  

 

 Uitslagen en stand 2e klasse F 
Helvoirt 1    - Erp 1    2 – 1  
 
Best Vooruit 1   - Oirschot Vooruit 1 1 – 1  

 
BVV/Timmermans Infra 1 - Schijndel/DE WIT 1 3 – 1  

 
Emplina 1    - Baardwijk 1  3 – 0  

 
EVVC 1     - Nieuw Woensel 1  1 – 1  

 
Rhode 1    - Heeswijk 1   1 – 1   

 

WSC 1    - Prinses Irene 1  2 – 1   

            Uitslagen             

mailto:prfbremmers@home.nl
mailto:nkb-helvoirt@hetnet.nl
mailto:toernooi@vvhelvoirt.nl
mailto:info@marikadrukservice.nl
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Oirschot Vooruit 1 14 9 3 2 30 32 - 12 

2 Best Vooruit 1 15 8 3 4 27 23 - 15 

3 Helvoirt 1 15 8 2 5 26 30 - 21 

4 Heeswijk 1 16 8 2 6 26 31 - 23 

5 BVV/Timmermans Infra 1 14 7 4 3 25 25 - 18 

6 Emplina 1 15 7 3 5 24 25 - 19 

7 Rhode 1 15 6 4 5 22 28 - 15 

8 EVVC 1 14 6 3 5 21 26 - 19 

9 Prinses Irene 1 15 6 3 6 21 31 - 26 

10 Baardwijk 1 15 6 3 6 21 16 - 26 

11 WSC 1 14 6 2 6 20 22 - 22 

12 Erp 1 15 5 2 8 17 20 - 25 

13 Schijndel/DE WIT 1 15 2 2 11 8 12 - 40 

14 Nieuw Woensel 1 14 0 2 12 2 9 - 49 

De gestaakte wedstrijd Nieuw Woensel – BVV (3-5) is niet in de stand 
verwerkt.  

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Zondag 19 februari 2017 

Wedstrijd      Uitslag Doelpuntenmakers 

Helvoirt 1 – Erp 1    2-1 Max Meijer, Menno van Hattum 

Helvoirt 2 – RKDVC 4   2-1 Steyn Verhulst, Tommy Jansen 

SC Elshout 2 – Helvoirt 3   0-0 

Haarsteeg 4 – Helvoirt 4   4-1 Jeroen van Schijndel 

Helvoirt 5 is VRIJ  

Den Dungen 8 – Helvoirt 6   1-5 Jelle van der Braak 3x, Willem  

Timmermans, Guus Busser 

Helvoirt VR1 – Den Dungen VR1  5-1 Eigen doelpunt 2x, Samantha Coppens,  

Inta Janssen, Fleur van de Ven 

Helvoirt VR2 is VRIJ  

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

Nagekomen van 4 februari 2017 

Wedstrijd      Uitslag 

Bavel MO15-1 – Helvoirt MO15-2 (beker) 0-3 

[sorry, MO15-2, had deze wedstrijd over het hoofd gezien :$ red.] 

 

Zaterdag 18 februari 2017 

Wedstrijd      Uitslag 

DESK JO19-1 – Helvoirt JO19-1   2-2 

Helvoirt JO17-1 – SV BLC JO17-1  afgelast 

Hilvaria JO17-2 – Helvoirt JO17-2  2-6 

Helvoirt JO17-3 – Sint Michielsgestel JO17-2   4-2 

Helvoirt JO15-1 – Tricht JO15-1   0-2 

SV Budel MO15-1 – Helvoirt MO15-1  afgelast 

Helvoirt JO15-2 – Nemelaer JO15-3  6-1 

Beesd MO15-2 – Helvoirt MO15-2  1-2 
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BVV JO13-1 – Helvoirt JO13-1   5-0 

Helvoirt JO13-2 – Blauw Wit’81 JO13-1  4-0 

SV Reeshof JO11-2 – Helvoirt JO11-1  3-2 

Helvoirt JO11-2 – Berkdijk JO11-1  5-3 

TSV Gudok JO11-5 – Helvoirt JO11-3  2-6 

Helvoirt JO11-4 – Vlijmense Boys JO11-2   2-3 

Helvoirt JO11-5 – Almkerk JO11-2  1-9 

Zwaluw VFC JO9-6 – Helvoirt JO9-1  2-3 

Jong Brabant JO9-4 – Helvoirt JO9-2  6-0 

Helvoirt JO9-3 – Sint Michielsgestel JO9-2   2-10 

Helvoirt JO9-4 – Zwaluw VFC JO9-9  1-4 

Helvoirt JO7-1 trainen 

Helvoirt JO7-2 toernooi bij Nemelaer 

Helvoirt JO7-2 – Nevelo JO7-2   5-2 

SV Reeshof JO7-3 – Helvoirt JO7-2  1-3 

Helvoirt JO7-2 – OVC’26 JO7-1   3-1 

SV Reeshof JO7-2 – Helvoirt JO7-2  3-6  

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 

Zondag 4 maart 2017 

Wedstrijd     Aanvang  Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 – Rhode 1  14:30    S.E.V. Cairo 

Helvoirt 2 is VRIJ  

Helvoirt 3 – FC Drunen 4  14:00 

Helvoirt 4 – Essche Boys 3  10:00 

Helvoirt 5 – Gloria UC 4  12:00 

Helvoirt 6 – BMC 6   12:00 

BMC VR1 – Helvoirt VR1  10:00  09:00 

Sint Michielsgestel VR2 – Helvoirt VR2 12:00 11:00 

 

Jeugd 
 

Zaterdag 25 februari 2017 

Wedstrijd     Aanvang       Vertrek  Scheidsrechter 

Helvoirt JO11 jeugd Carnavalswedstrijd 11:00 

Helvoirt JO9 jeugd Carnavalswedstrijd 10:00 

Helvoirt JO7 jeugd Carnavalswedstrijd 10:00 

 

Zaterdag 3 maart 2017 

Wedstrijd     Aanvang       Vertrek  Scheidsrechter 

Helvoirt JO19-1 – Emplina JO19-1 14:45 

Den Dungen JO17-1 – Helvoirt JO17-1 15:00  13:30 

Dongen JO17-4 – Helvoirt JO17-2 12:45  11:15 

Helvoirt JO17-3 – GDC JO17-2  14:45    Maarten Hamers 

MVV’58 JO15-1 – Helvoirt JO15-1 10:30  09:00 

Bergeijk MO15-1 – Helvoirt MO15-1 12:00  10:00 

Helvoirt JO15-2 – WSJ JO15-1  13:00    Huub Glas 

NOAD’32 MO15-1 – Helvoirt MO15-2 09:30  08:30 

Helvoirt JO13-1 is VRIJ  

VOAB JO13-4 – Helvoirt JO13-2  10:00  09:00 

Helvoirt JO11-1 – Sarto JO11-2  09:00 

ZIGO JO11-3 – Helvoirt JO11-2  08:30  07:30 
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Helvoirt JO11-3 – Sarto JO11-12  09:00 

Helvoirt JO11-4 – SVSSS JO11-5  09:00 

Woudrichem JO11-4 – Helvoirt JO11-5 09:45  08:30 

Helvoirt JO9-1 – VCB JO9-1  10:15 

Helvoirt JO9-2 – Nemelaer JO9-2  10:15 

Helvoirt JO9-3 is VRIJ  

Jong Brabant JO9-3 – Helvoirt JO9-4 10:15  09:15 

 

 

 
 

 

 

 Mutaties ledenlijst 
Nieuw lid  
No. 2437 RHZM75S Justin Derickx, 03-06-2009 
 

Bedankt als lid 
No. 2358 Erik Lauwen, 21-06-1991 (overschr. naar Real Lunet) 

 
Wordt rustend lid 
No. 2390 Linda van Run 

 

                         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!!  

Lisa van Hooft 20 februari 

Matthijs  Vorstenbosch 20 februari 

Hans   Pouwer  21 februari 

      Mededelingen bestuur     

        Algemeen       
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Marianne van der Bruggen 22 februari 

Jeroen van de Bijgaart 22 februari 

Mats van Stuyvenberg 22 februari 

Bregje  Streefland 22 februari 

Maartje  Verbraeken 25 februari 

Jille  Kouwenhoven 25 februari 

Saïd  Abdullah 25 februari 

Dennis van den Berg 26 februari 

Kasper  Versteden 26 februari 

Joep van Haaren 27 februari 

Frans van Iersel 28 februari 

Maarten  Hamers 28 februari 

Christel den Otter 28 februari 

Daan de Lange 28 februari 

Huub  Glas 1 maart 

Joseph   Pennings 1 maart 

Kees van Haaren 2 maart 

Ron van den Brand 2 maart 

Stefan van Iersel 3 maart 

Antoon van Schijndel 3 maart 

Hans de Bresser 3 maart 

Toon van Bergen 4 maart 

Mike  Renting 4 maart 

Lars van den Bogaert 5 maart 

Ashlee van Leeuwen 5 maart 
 

 

 Toernooien 2017 
De eerste toernooi inschrijvingen zijn inmiddels bekend. Binnenkort hopen we er 
nog meer bekend te maken. Wil je in mei en/of juni deelnemen aan een of 

meerdere toernooien, geef dit dan door aan Elly van den Berg  
toernooi@vvhelvoirt.nl  
 

Datum Team  Toernooi bij 
4 juni  JO17-1 EHC/Heuts 

4 juni  JO17-3 EHC/Heuts 
5 juni  JO17-1 EHC/Heuts  
5 juni  JO17-3 EHC/Heuts 

 
 

 Valencia CF komt naar Den Bosch! 
Op 17 t/m 19 juli wordt op de voetbalvelden van rkvv Wilhelmina in Den 

Bosch een voetbalkamp georganiseerd door de Spaanse topclub Valencia. 
Het kamp is bedoeld voor kids tussen de 6 en 14 jaar oud. Het kamp staat 

onder de leiding van officiële jeugdtrainers van Valencia. 

mailto:toernooi@vvhelvoirt.nl
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Aanmelden kan via www.valenciavoetbalkamp.nl 

Vragen: graag onderstaand e-mailadres gebruiken 
 
> Contactpersoon: Dennis Haveman 

> E dennis@valenciavoetbalkamp.nl  
 

   
 
 

 35+ damesvoetbal 
 

Gedurende de afgelopen periode is het idee ontstaan om te gaan voetballen met 
35+ vrouwen, met als doel om heel laagdrempelig lekker buiten bezig te zijn. Je 

hoeft geen voetbalervaring of goede conditie te hebben, alleen maar zin om 
fanatiek mee te doen!  

Na veel enthousiaste reacties, onder andere ook van de voetbalclub, willen we dit 
seizoen de training gaan starten! 
Half oktober zal het kunstgrasveld van vv Helvoirt worden opgeleverd en kunnen 

we beginnen, de exacte datum van de eerste training is daarvan afhankelijk en 
volgt dus zodra we meer weten. 

De training zal iedere woensdag plaatsvinden van 20.30-21.30 uur. 
Wil je je aanmelden of heb je vragen, stuur dan een email naar Sandra 
Janssens:janssens.sandra@gmail.com 

Wij hopen nog veel enthousiaste 35+ dames te motiveren, die de groep in alle 
opzichten willen versterken. Als je twijfelt, kom dan gerust vrijblijvend een paar 

keer meetrainen! 
 
 

 
    Afdeling kantine      

http://www.valenciavoetbalkamp.nl/
mailto:dennis@valenciavoetbalkamp.nl
mailto:janssens.sandra@gmail.com
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 Op zaterdag (4 maart) werken in de 

kantine 
 

Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Frank en Jan 
 

Keuken: Marcella 
 

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

 

 Op zondag (5 maart) staan achter de bar 
 

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

Keuken: ?? 
 

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  
 

 

 
 

 Man of the Match! 
Na afloop van de wedstrijd Helvoirt 1 – Erp 1 (2-1) is Max Meijer verkozen tot 
‘Man of the Match’. Gefeliciteerd Max! 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

mailto:janvdven3@hotmail.com
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 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 – Best Vooruit (0-1) 
1 Wietske Ferwerda   13 

Helvoirt 6 (2)   13 
Siebe Jansma   13 

  Paul Meijer    13 
 Bjarn Timmermans   13 
 Riet Vermeeren   13 

 
7 Kees van der Sande  12 

 
8 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 
Nico Vermeeren   10 

 
20 Roel Beijens aka Passie  9 

 Jurgen Hamers   9 
 Helvoirt 6 (1)   9 
 Charles Janssen   9 

 Mo     9 
 Linda van Run en Sanne 

 Onderwater    9 
 Koen van de Ven   9 

 
27 Roel van Asseldonk  7 
 Helvoirt 6 (4)   7 

 Jan Scheffers   7 
 Herman Schoonus   7 

 Kees Traa    7 
 Luuk van de Ven   7 
  

33 Mark van Asseldonk  6 
Jeroen van de Bijgaart  6 

Bart van der Bruggen  6 
 Zus van Drunen   6 

Harrie Gubbels   6 

Harley Habraken   6 
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Gerard van Hal   6 

Helvoirt 6 (3)   6 
Arjan van der Hoven  6 

Joost Jansen    6 
Rianne Jansen   6 
P Kivit     6 

Martijn van Koert   6 
Jochem Leermakers  6 

Jozef Leermakers   6 
Harrie van de Loo   6 
Stijn van Rooij   6 

 Jolanda van der Sande  6 
 Theo van der Steen  6 

 Vincent Streefland   6 
 Brent Timmermans  6 
 Jos Verbeek    6 

 Adri Witlox/Bennie Vugts  6 
 Mieke van Zon   6 

 
57 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 
 Jan van Zon    3 

 
66 Marion Assink   0 

 
In de 2e periode moet alleen nog de wedstrijd Helvoirt – Rhode (wordt 5 maart 
ingehaald) nog gespeeld worden. 

 
 

Stand 3e periode na de wedstrijd Helvoirt 1 – Erp 1 (2-1) 
 
1 Koen van Asseldonk +7 7 

 Roel van Asseldonk +7 7 
 Alex Bertens   +7 7 

Luke van der Bruggen +7 7 
Frank van Gorp  +7 7 
Harley Habraken  +7 7 

Jurgen Hamers  +7 7 
Jorg van Houtum  +7 7 

Arjan van de Hoven +7 7 
Rob Kivit   +7 7 
Koen en Roel  +7 7 

Jozef Leermakers  +7 7 
Gerard Meijer  +7 7 

Naamloos   +7 7 
Jolanda van der Sande +7 7 
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Kees van der Sande +7 7 

Theo van der Steen +7 7 
Kees Traa   +7 7 

Guus Verhoeven  +7 7 
Harold Verhoeven  +7 7 
Jan van Zon   +7 7 

 
22 Menno van Hattum  +3 6 

Leny van de Ven  +3 6 
 
24 Aaf-Joop-Sam  +3 3 

M van Asseldonk  +3 3 
Toon van Bergen  +3 3 

 Gert-Jan de Bie  +3 3 
 Kees van der Bruggen +3 3 
 Guus Busser   +3 3 

 Dames 1   +3 3 
 Zus van Drunen  +3 3 

Harrie Gubbels  +3 3 
P van Haaren  +3 3 

Marc van Hal   3 
Helvoirt 6 (1)  +3 3 
Helvoirt 6 (2)  +3 3 

Patricia Hobbelen  +3 3 
Gert Hoogaars  +3 3 

Kees Janssen  +3 3 
P Kivit    +3 3 
Floris de Laat  +3 3 

Harrie van de Loo  +3 3 
Mo    +3 3 

Michel den Otter  +3 3 
Jan Pullens   +3 3 
Roel Pullens   +3 3 

Paul Schellekens  +3 3 
Bjarn Timmermans  +3 3 

Jos Verbeek   +3 3 
Niels Verhoeven  +3 3 

 Kees Verhulst   3 

 Nico Vermeeren  +3 3 
 Riet Vermeeren  +3 3 

Mieke van Zon  +3 3 
  
55 Henk Bolenius   0 

 Jan Broeren    0 
 Marcel de Laat   0 

 Rens van der Sande  0 
 Jan Scheffers   0 
 Herman Schoonus   0 

61 Brent Timmermans  0 
 

Opvallend: we hebben een nieuw record wat het aantal 7 punters betreft. Maar 
liefst 21 mensen voorspelden dat Helvoirt met 2-1 van Erp zou winnen. Daarmee 
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gaat het record van de 19 7 punters tegen Nieuw Woensel (3-0 voor Helvoirt) 

weer uit de boeken. 

                                           2e Interne periode 
Tussenstand per 19 februari 2017 
1 Helvoirt VR1* 2 2 0 0 6 10-1 

2 Helvoirt 6  3 2 0 1 6 14-7 
3 Helvoirt 3  2 1 1 0 4 4-2 

4 Helvoirt 5  1 1 0 0 3 5-0 
5 Helvoirt 2  1 1 0 0 3 2-1 

6 Helvoirt 1  2 1 0 1 3 3-4 

7 Helvoirt VR2 0 0 0 0 0 0-0 
8 Helvoirt 4  1 0 0 1 0 1-4 

*Omdat de VR1 de 1e periode al gewonnen heeft, doen ze niet mee in de 
2e periode, toch worden ze wel vermeld. 

           
 

 
 

   Speler van de week 
18 februari: Sam van den Bosch (JO11-1), Sem Geurtz (JO11-2), Guus 

van Baast (JO11-3), Niels Broers (JO9-2), Sven Hoppenbrouwers (JO9-3), 
Mano Witloks (JO9-4), Bart van Rijsewijk (JO7-2) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
Helvoirt 1 – Erp 1                    2-1 

Helvoirt is weer schErp en pakt eerste 3 punter van 2017: 2-1 

In een energieke en aantrekkelijke wedstrijd heeft Helvoirt tegen Erp na 3 

nederlagen weer eens 3 punten kunnen bijschrijven. Nadat Erp op 0-1 kwam was 

het Helvoirt dat vlak voor rust op 1-1 kwam om vervolgens in het laatste 

kwartier de winnende goal te maken. Getuige het wedstrijdbeeld was een 

gelijkspel ook een terecht resultaat geweest maar de 3 punten waren aan 

Helvoirt zijde meer dan welkom. 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 
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Wist u het nog? Toen er vorig jaar er een hoop gedoe was met de shirts die Erp 

had meegenomen waardoor Erp, onder protest, in onze uitshirts moest spelen? 

Gelukkig had Erp geleerd van deze ‘fout’ want ze verschenen in fel groene shirts 

en oranje broeken dus over misverstanden met de kledij kon nu in ieder geval 

geen sprake zijn.  Het was ook Erp dat goed begon. In de 4e minuut schot Willem 

den Dekker na een combinatie met Rob van Rijbroek net naast, en diezelfde den 

Dekker gaf 3 minuten later een goede voorzet die door Koen van Deurzen ook 

goed werd ingekopt, maar Remco redde prima op deze kopbal. Het was gelijk 

een aantrekkelijk duel. Beide ploegen zaten meteen in de wedstrijd. Felle duels 

over en weer, je verveelde je als (neutrale) toeschouwer geen minuut. Helvoirt 

werd een paar keer dreigend in deze fase maar verder dan schotjes van Collin en 

Menno die simpel werden opgepakt door doelman Kevin van de Laar kwam het 

niet. In de 22e minuut draaide Koen van Deurzen weg bij z’n man om vervolgens 

Remco in de lange hoek te kloppen waardoor Erp de leiding nam; 0-1. Daarmee 

nam van Deurzen ook een beetje revanche voor z’n domme rode kaart die hij 

vorig seizoen nog opliep in Helvoirt. Van Deurzen wist niet lang daarna een 

voorzet van Kevin van Doorn fraai in een keer over Remco te liften maar 

buitenspel voorkwam de 0-2. In minuut 44 kwam de eerste echte doelpoging van 

Helvoirt. Het was Max die z’n vrije schop met moeite door van de Laar kon 

worden gekeerd en de rebound van Floris leverde niet meer dan een hoekschop 

op. Vlak voor rust kreeg Helvoirt opnieuw een vrije schop. Weer nam Max hem 

en nu wist hij van de Laar wel te verschalken en de verdiende gelijkmaker was 

een feit; 1-1.  

Ook na rust golfde het spel op en neer. Den Dekker schoot van afstand net 

naast, Rico zag z’n schot worden gepakt door van de Laar, Rico kopte net naast 

nadat Roel Schouten de bal voor hem klaarlegde, een goede voorzet van Collin 

ging net voorbij aan Menno en Nick en Den Dekker schoot van afstand net over. 

Helvoirt had dan wel het meeste balbezit, Erp was ook vaak gevaarlijk. In de 77e 

minuut vroeg Max om een wissel omdat hij er helemaal doorheen zat, maar toch 

had hij nog de energie om nog met een goede actie 2 man opzij te zetten en 

Collin op van de Laar af te sturen. Van de Laar redde vervolgens op de inzet van 

Collin, de rebound was een prooi voor Menno; 2-1. Niet lang daarna kreeg Max 

z’n welverdiende publiekswissel en werd hij afgelost door Luke. In de spannende 

slotfase werd het nog even onvriendelijk toen den Dekker wat te fel doorging op 

Nick. Nick zelf zag niet lang daarna z’n vrije trap via van de Laar op de lat 

belanden. Ondanks de druk van Erp bleef Helvoirt, vaak met kunst en vliegwerk, 

overeind en hield zodoende de 3 punten in eigen huis. 

Daarmee kunnen we een gerust hart gaan toewerken naar carnaval. Op zondag 5 

maart wacht ons de volgende wedstrijd. Dan komt Rhode op bezoek. Fijne 

carnaval en tot de volgende keer.  

 
Helvoirt 2 – RKDVC 4          2-1 
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Helvoirt 2 verovert 3e plaats na winst op directe concurrent RKDVC 

Na een wat verlengde winterstop door het wegvallen van vlijmen boys was er na 
2.5 maand eindelijk weer een echte wedstrijd voor het 2e. 

Veel afgelaste oefenpotjes hebben ons beperkt in het voorbereiden op de 2e 
seizoenshelft, maar een etentje met een borreltje en een serieus groepsgesprek 

hebben ons toch weer kunnen scherpstellen om deze belangrijke pot over de 
streep te trekken. Aangezien RKDVC vorige week al punten had laten liggen 

konden we vandaag de 3e plek overnemen van onze tegenstander. We kennen 
ze al een tijdje en weten dat het niet voor het oprapen ligt vandaag. Al snel liet 
RKDVC zien dat ze wat recht te zetten hadden en niet voor noppes naar Helvoirt 

waren gekomen. De eerste corner was gelijk raak omdat Steyn zo vrij als een 
vogeltje kon binnenkoppen.1-0 Een vroege voorsprong was het ideale scenario 

wat we konden wensen en dat moesten we dus zien te behouden of uit te 
breiden. 
RKDVC trok daarna de wedstrijd een beetje naar zich toe waardoor er nagenoeg 

niet meer van eigen helft konden komen. Ze raakte de paal nog een keer en 
kwamen er nog soms gevaarlijk doorheen. 

Toch hielden we stand en wisten we de 1-0 te verdedigen  tot de rust. 
Nadat we de koppen weer bij elkaar gestoken hadden  floot de scheidsrechter 
voor de 2e helft. RKDVC liet gelijk zien dat ze nog niet klaar waren hier en zette 

ons flink onder druk en kregen nog wat goede kansen op de gelijkmaker. De 
spits van RKDVC kon na een klein kwartiertje vertrekken door een 2e gele kaart 

en even leek het erop dat we dit gingen uitspelen. Helaas bleef RKDVC knap druk 
zetten en ook de 1-1 alsnog af te dwingen. 
Er was nog tijd en we wilden en moesten  hier de punten houden. We kregen wat 

meer grip op het spel en zette regelmatig druk op de verdediging hierdoor 
werden we wel gevaarlijk maar konden we net niet  doordrukken naar dat 

doelpunt. Totdat 5 minuten voor tijd een kopduel onderschept werd op het 
middenveld en daardoor Paul ingespeeld werd. 
Paul stoomde op over rechts en liet de keeper uitkomen waardoor Tom na de 

pass van Paul alleen op doel af kon en de 2-1 binnen schoot. Lang duurde de 
wedstrijd niet meer en na 't laatste fluitsignaal hadden we de 3e plek veroverd. 

Over 2 weken de volgende belangrijke pot tegen Baardwijk, waar we ook nog 
een appeltje mee te schillen hebben. 

Groetjes Helvoirt 2 

Haarsteeg 4 – Helvoirt 4       4-1 

 
Vandaag zo maar een toppertje, Haarsteeg uit en dat na 2 maanden niet 

gevoetbald te hebben. Hoe staat het ervoor met het 4e in fysiek en mentaal 
opzicht. Hoe zijn ze deze winterstop doorgekomen? Er zijn er die zich in de 
Biezenmortel fit houden, op kunstgras, dat dan weer wel. Bij de laatste afgelaste 

wedstrijd heeft een dapper viertal in de vroege ochtend het kunstgrasveld nog 
opgezocht. Hoe dan ook het 4e had zich vandaag versterkt met ‘Shota’, eindelijk 

zou je zeggen, good old Jeroen en een jeugdige discipel van Maurang Transport, 
Max genaamd, die een goede indruk achter heeft gelaten. Haarsteeg, een jonge 
en goed voetballende ploeg die een flinke productie aan doelpunten achter de 
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naam heeft staan. Gewend als we inmiddels zijn aan het kunstgrasveld,   

werd er vandaag zowaar op een echt veld na een winterstop gevoetbald. Dat 

vroeg om een omschakeling tegen een sterke tegenstander. Dat werd in het 
begin al meteen duidelijk waar Haarsteeg het betere van het spel had en diende 
op een counter loerde met een onwennige spits (Alex W.) en onze turbo (Alex 

B.). Een missertje op het middenveld leidde de 1-0 van Haarsteeg in, snel 
gespeeld door Haarsteeg en met een stiftje werd Stefan kansloos gelaten. 

Daarna werd Frank door de scheidsrechter 10 minuten rust gegund, naar eigen 
zeggen had hij die niet nodig, maar dat mocht niet baten. Dit bracht echter niet 
meer schade in de stand en kwam Helvoirt bijna op 1-1 na een counter waarbij 

Alex B. de bal, na een voorzet van rechts net niet de goede richting kon geven. 
Toen brak de periode aan waarbij de scheidsrechter alle aandacht op zich liet 

vestingen. Haarsteeg scoorde de 2-0 maar Jan K. stond al een etmaal lang met 
zijn vlag omhoog. Het is te danken aan de overtuigingskracht van Jan die in felle 
maar acceptabele bewoordingen de man in het zwart wees op zijn integriteit als 

vlaggenist. De scheidsrechter liet zich zowaar, dit natuurlijk onder luid protest 
van de Haarstegenaren, overtuigen en keurde het doelpunt af. Echter na een 

mooie counter van de kant van Helvoirt, waarbij de bal net voor de achterlijn 
door Max werd voorgegeven en Alex B. de bal in het doel schoof, speelde zich 
dezelfde situatie af maar net wat anders. De vlaggenist had zijn vlag omhoog 

gestoken op aangeven van diverse toeschouwers nadat de bal in het doel was 
geschoven. Het zou buitenspel zijn en ook hier liet de scheidsrechter zich 

overtuigen alhoewel het een stuk minder of beter gezegd niet overtuigend 
gebracht werd. Nadat de gemoederen bedaard waren werd de hete thee 
opgezocht die, zoals het spreekwoord zegt, nooit zo heet gedronken wordt als 

opgediend. De tweede helft ging met een viertal wissels van start en met de 
overtuiging punten mee naar Helvoirt te nemen. Deze overtuiging kwam echter 

redelijk snel onder druk te staan omdat Haarsteeg redelijk snel op een 3-0 
voorsprong wist te komen. Een tergend balletje rollend naar de hoek en net 

buiten bereik, zal Stefan nog wel enige tijd met zich meedragen.  Gelukkig wist 
good old Jeroen, zijn snelheid blijft onverminderd groot en wordt op niveau 
gehouden op het kunstgrasveld ergens in den Biezenmortel, de 3-1 op zijn naam 

te brengen. Zouden we het Haarsteeg dan toch nog moeilijk kunnen maken en 
een puntje weg kunnen halen. Ondanks de inspanningen hiertoe bleek dat toch 

een illusie en nadat Haarsteeg de 4-1 op het bord had weten te zetten was het 
grootste vuur gedoofd en hiermee de eindstand bereikt. Het moet gezegd, we 
hebben van een betere tegenstander verloren maar was de 1-1 toegekend had 

dit toch een andere wedstrijd kunnen worden. Vooruit, niet getreurd, volgende 
week Carnaval waar dit verhaal wordt weggespoeld zal worden en gezien de 

grote hoeveelheden alcohol waarschijnlijk ook wel vergeten. De planken worden 
weer even onder het zeiltje gelegd en de banden weer opgeborgen. Houdoe en 
een fijne Carnaval.  
P.s. De discussie rondom kunstgrasvelden en de risico’s daarvan is nog niet 
teneinde.  
 
 
Helvoirt VR1 – Den Dungen VR1       5-1 

 
We begonnen slap aan de wedstrijd. Het tempo lag niet erg hoog waardoor we 

niet lekker in de wedstrijd kwamen. De passen kwamen niet goed aan en de 
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kansen die we kregen konden we niet afmaken. We gaven de moed niet op! 

Hilde dribbelde langs de zijlijn en gaf een mooie voorzet waardoor Fleur de bal in 
het netje kon trappen (1-0). We begonnen iets scherper te worden maar konden 

nog niet echt mooie combinaties maken. We kregen een corner die Fleur mooi 
voorschoot, waardoor Inta de bal mooi en beheerst binnenschoot (2-0). Doordat 
Den Dungen het middenveld goed vastzette kon de verdediging moeilijk en 

middenveld bereiken in balbezit. De verdedigende middenvelders (Jolein en 
Marijne) probeerde naar binnen te trekken zodat ze ruimte creëerden voor de 

voorhoede. Een paar keer konden we doorbreken en zo ook in de 35e min. Hilde 
gaf een voorzet die de tegenstander er zelf inschoot (3-0). Met nog 5 minuten te 
spelen wist Sam de 4-0 te maken door de bal mooi in de hoek te schoppen. Na 

rust waren we wat feller. Een paar kansen werden helaas niet benut maar toch 
bleven we doorgaan en zette genoeg druk. Hilde gaf de bal voor waarbij de 

tegenstander (opnieuw) een eigen goal maakte. 5-0. Na een klein foutje achterin 
hielden we helaas niet de nul. Het werd 5-1. Maar de 3 punten zijn gelukkig mooi 
in Helvoirt gebleven. Onze concurrent heeft verloren, dus zo kunnen we met een 

gerust hart carnaval gaan vieren. 
 

Kus, dames 1. 

 

Wedstrijdverslagen jeugd 
Nagekomen verslag van 4 februari 

 
Helvoirt JO9-4 – SV BLC JO9-5    4-8 
 

De wedstrijd start met 1 en 2-0voor de tegen partij..... 
Mano scoort vervolgens de 2-1 JJJEEEEEHHHHH 

Maar ook 3-1 volgt al snel 
Dit is de stand na 15 minuten spelen 
De jongens moesten even wakker worden en even inkomen maar staan wel goed 

te spelen! 
(In de rust straks even wat marsjes erin en dan kunnen ze er in de tweede helft 

er weer tegenaan) Dan komt de 3-2 gescoord door, wij denken, Mano 
Rectificatie, het was waarschijnlijk een Lars 

3-3 gescoord door Lars hoevenaars!! 
Nu rust.... 
Inmiddels bekend dat ons tweede goal is gemaakt door Rick!! 

Ook hebben we (lees heb ik gemist) een goal gemist van te tegenpartij dus stand 
in de rust is nu: 3-4 

Drie minuten in de tweede helft; 3-5 en vervolgens 4-5 wederom gescoord door 
Lars Hoevenaars!!!! 
Inmiddels weer een goal tegen, het is nu 6-4, 7-4...... 

We zien ook vele mooie passes hier. 
De moeheid begint toe te treden bij de jongens.... 

Ze hebben mooie kansen gehad maar helaas kwamen ze niet altijd door de 
verdediging 
afgefloten op 4-8!!! Maar was een mooie wedstrijd. 

 
18 februari 
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SV Reeshof JO11-2 – Helvoirt JO11-1          3-2 

Het was een spannende wedstrijd de tegenstander speelde erg hard en soms ook 
wel gemeen.   

De eerste helft scoorde zij al best wel snel, dat was ook het enige doelpunt van 
de eerste helft.  

Tweede helft: zij scoorde toen ook snel al de tweede goal, dus 2-0 voor SV 
Reeshof. Daarna werd het 2-1 door Luca en 2-2 door Gijs B., aan het einde 

hadden wij een beetje pech, de tegenstander had wat meer geluk en daardoor 
werd het 3-2 voor SV Reeshof, dat was ook de eindstand.  

TSV Gudok JO11-5 - Helvoirt JO11-3               2-6 

Vandaag stond na een aantal afgelastingen de 2 de wedstrijd op het programma. 

Met een fitte selectie gingen we om 08.30 naar Tilburg. We wilden het goede 
resultaat van de eerste wedstrijd vandaag voortzetten. De scheidsrechter gaf om 
09.30 het fluitsignaal voor het begin van de wedstrijd. Na de aftrap is het 

Helvoirt dat in de aanval gaat en Mees maakt gelijk de 0-1 na een mooie solo. 
De volgende aanvallen zijn voor Gudok maar kunnen jet net niet vinden. Helvoirt 

komt niet onder de druk van Gudok uit en moet alleen verdedigen. Maar door 
een verkeerde terugspeelbal van Gudok op de keeper wordt het toch 0-2. Daarna 
heeft Gudok toch weer het overwicht maar dit resulteert nog niet in echte 

kansen. Helvoirt komt na een uittrap van Savi er snel uit en Dennis ziet zijn 
schot via de keeper naast gaan. De volgende kans is weer voor Dennis maar nu 

gaat zijn schot op de paal. Na een mooie actie van Guus op Ruben is hij de 
volgende die de paal raakt. De terug springende bal wordt dan weer door Dennis 
op de paal geschoten. Daarna redt de keeper goed op een schot van Dennis. 

Helvoirt krijgt meer grip op de wedstrijd maar moet alert blijven op de uitvallen 
van Gudok. Toch blijft Helvoirt gevaarlijk en krijgt wat kansjes. Ruststand 0-2. 

De eerste aanval na rust is van Helvoirt en het schot van Ruben gaat via de 
kruising langs. Uit een corner is het dan toch Ruben die de 0-3 scoord. Dan is het 

de keeper van Gudok die een schot van Mees stopt en uit de rebound Schie 
Ruben op de paal. Uit de tegenaanval is het dan Gudok die de 1-3 maakt. Gudok 
krijgt dan een penalty en maakt 2-3. De volgende de kans is voor Dennis maar 

de keeper houdt hem. De wedstrijd blijft spannend met over en weer kansen. Na 
een mooie aanval van achteruit is het Guus die door een pass van Mees alleen op 

de keeper af kan en de 2-4 maakt. Daarna is het Savi die met een mooie redding 
Gudok van een doelpunt af houdt. Helvoirt blijft kansen houden maar deze 
worden niet benut. Na weer een mooie aanval is het Nick die zijn verdiende 

doelpunt mee pikt 2-5. Dan is het Mees die de 2-6 maakt. Onze jongens blijven 
goed samen spelen waardoor Gudok niet veel kansen meer krijgt. Achterin zijn 

het Dennis , Pim en Nick die heersen met op het middenveld Remon Jurre en 
Guus. De aanval bestond vandaag uit Ruben en Mees. Eindstand 2-6. Goed 
gevoetbald jongens. 

Jong Brabant JO9-4 – Helvoirt JO9-2       6-0 

Vandaag mochten die jongens van Helvoirt JO9-2 naar Berkel-Enschot om tegen 
Jong Brabant J09-4 te spelen. Het weer was prima en wij hadden er zin in. Nadat 

de wedstrijd vorige week niet doorging wilden de jongens vandaag laten zien wat 
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ze kunnen. Van horen zeggen zou Berkel-Enschot een van de moeilijkste 

tegenstander kunnen zijn.  
En inderdaad: het team van Berkel-Enschot oogde niet groot maar begon toch 

wel heel sterk. Al na 3 minuten scoorden ze al het eerste punt. En helaas bleef 
Helvoirt verder in de problemen. Lente kreeg wel een kansje om op het doel te 
schieten maar hij miste. Terug aan de andere kant maakte Jong Brabant een 

hard schot van achterin op het doel en ja hoor die bal zat erin: 0:2. Helvoirt 
probeerde de veelvuldige aanvallen af te weren maar in de laatste seconden van 

de eerste helft scoorde Berkel-Enschot nog een keer. Ruststand 0:3.  
Nu maar hopen dat de tweede helft beter wordt. Maar Berkel-Enschot begon ook 
deze helft sterk en scoorde het ene punt na het andere. Het stond al snel 0:4 en 

0:5. Helvoirt wist op dit moment niets in te brengen. Maar de wedstrijd was nog 
niet voorbij. Philip probeerde te scoren en schopte de bal over de tegenstander 

naar het doel. Helaas kon de keeper hem nog tegen houden. Nu kregen ook 
Lente en Jikke nog meerdere kansen. Helvoirt begon nu aan het einde van de 
wedstrijd beter te worden. Maar helaas konden ze niet meer scoren en maakte 

Berkel-Enschot toch nog een punt. Eindstand 0:6.  
Na een lange nabespreking van de wedstrijd door de trainer Harald was iedere 

speler zich ervan bewust dat ze in de volgende wedstrijden toch meer inzet 
moeten laten zien.  

Helvoirt JO9-3 – Sint Michielsgestel JO9-2       2-10 

JO9-3: thuis tegen Sint Michelsgestel JO9-2: 2-10  
  
Eindelijk, eindelijk mogen ze weer. Ze zijn dan ook niet meer te houden. 

Vandaag thuis, op het gezond bevonden ‘gemalen autobanden’ grasveld. De 
tegenspeler is Sint Michielsgestel, een mix van tweedejaars spelers uit de F1 en 
F2. En dat is te zien. Daar waar ‘onze Lars’ bij ons de langste is, steekt hij schril 

af tegen de lange Gestelaren..  We spelen zeven tegen zeven.   
En wat niet uit kon blijven, gebeurde: Gestel maakt de eerste na zo’n 5 minuten 

speeltijd. Maarrrrr, Lars maakt twee minuten later de gelijkmaker: 1-1. We 
hebben weer hoop.   
En weer komt Gestel terug: 1-2. Jammer. Maar ze geven niet op en je ziet de 

wilskracht groeien. Onze Helvoirtenaren geven tegengas. En het wordt echt 
spannend. Maar uiteindelijk lukt het de boomlange gestelaren om weer te 

scoren. 1-3. En even later weer 1-4. En dan: 1-5.   
Gelukkig even rust.   
Maar na de rust zet dezelfde trend zich voort op vergelijkbare wijze. 
Achtereenvolgens wordt het 1-6, 1-7 en …., of toch niet. Na een Emma-corner en 
wat geharrewar weet Timo Verschuren de stand te zetten op 2-7. Hoezee!  
Maar dan zet Gestel de turbo erop. Binnen enkele minuten wordt het 2-8, 2-9 en 
tot slot 2-10. Maar het mooie was: ze gaven niet op, maar waren wel uitgeteld. 

Met dank aan Sven Hoppenbrouwers voor de goede hulp.  



19 
 

 

 



20 
 

 

 

 



21 
 

Helvoirt JO9-4 – Zwaluw VFC JO9-9        1-4 

Vught scoort in de eerste 10 min twee keer kort achter elkaar  Rick heeft het 
druk in de goal maar hij houd ze daarna heel goed tegen. Veel aanval vanuit de 

zwaluw!  
 

Na de rust staat Justin in de goal. Nog steeds veel aanval vanuit Vught. Sjoerd 
verdedigd fanatiek. Helaas volgt toch de 3 en de 4 - 0  

 
Helvoirt doet hun best om van de 0 af te komen, helaas is niet iedereen in top 
vorm.  

Ze laten zich niet kennen maar het wil nog niet lukken. Rick heeft een paar 
mooie aanvallen in tweede helft maar net niet met resultaat.  

En dan helemaal aan het einde... scoort Mano!! 4-1 , de 0 is er af! Wedstrijd 
afgelopen. 

Helvoirt JO7-2 op toernooi bij Nemelaer 

Helvoirt JO7-2 – Nevelo JO7-2     5 – 2  

De jongens zijn erop gebrand om in hun nieuwe tenues van sponsor 
Van  Helvoort Sport uit Vught te gaan spelen.  
Net iets voor het fluitsignaal rennen onze jongens op de bal af. Bart pikt de bal 

op en geeft meteen een voorzet aan Fedde, maar de bal mist doel. Achterbal 
voor de tegenstander. De bal wordt opgepikt door Bart en de openingstreffer is 

een feit. Na de aftrap verovert Fedde de bal en maakt meteen 2 – 0. Kort daarna 
lijkt het 3 – 0 te worden door Fedde, maar de jongens zijn vandaag erg gretig 
waardoor ze elkaar weleens in de weglopen. Zo ook nu waardoor scoren 

achterwege blijft. Nadat er bij Helvoirt is gewisseld moeten ze weer even in het 
spel komen. De tegenstander maakt hiervan gebruik door te scoren. Na wat heen 

en weer te hebben gespeeld, scoort Fedde weer, 4 – 1. Luuk doet er nog een 
schepje bovenop en scoort 5 – 1. Nevelo komt in de tegenaanval en scoort een 

doelpunt. Hierna gaat Nevelo weer in de aanval maar door goed verdedigen van 
Preston en van Boris lukt het de tegenstander niet om te scoren. Boris speelt de 
bal naar Bart, Bart naar Luuk en Luuk weer naar Bart. Bart schiet tegen de paal. 

Jammer, maar knap samengewerkt. Hierna volgt een afstandsschot van Luuk, 5 
– 2. Een laatste inzet van Axel wordt helaas niet beloond door een doelpunt.  

 
Reeshof JO7-3 – Helvoirt JO7-2    1 – 3  
Aan het begin van de wedstrijd krijgt Helvoirt een corner waarbij Bart en Fedde 

even een onderonsje hebben hoe ze dit zullen uitspelen. Fedde scoort en de 0 – 
1 is een feit. Even later probeert Preston het met een schot van afstand. Axel 

probeert een tegengoal te voorkomen, maar de bal heeft net genoeg vaart om 
toch in het doel te eindigen, 1 – 1. Hierna scoort Bart 1 – 2. Het schot van Axel 

wordt op de doellijn tegengehouden. Boris heeft de bal  en speelt over naar Bart. 
Bart scoort 1 –  3. Door goed verdedigingswerk van Boris wordt een tegengoal 
voorkomen.   

 
Helvoirt JO7-2 – OVC’26 JO7-1   3 – 1  

Na de aftrap van de tegenstander verovert Helvoirt direct de bal. De inzet op de 
goal wordt gemist. Even later kan Bart de bal van eigen helft meenemen richting 
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de goal van de tegenstander. De inzet wordt beloond met een goal. Dankzij een 

goede voorzet van Axel, die de bal van de tegenstander heeft afgenomen, kan 
Bart nog een keer scoren. Als Helvoirt een achterbal heeft, komt deze bij de 

tegenstander terecht en zij scoren hieruit. Hierna beslist Fedde de wedstrijd 
definitief door te scoren met een schot op afstand. Eindstand 3 – 1.  

 
Reeshof JO7-2 – Helvoirt JO7-2    3 – 6  
Na goed overspelen wordt het aan het begin van deze wedstrijd  al  0 – 1. De 

achterbal van de tegenstander wordt opgevangen door Bart, 0 – 2. Even 
concentratieverlies bij Helvoirt waardoor de tegenstander de Helvoirtse 

voetballertjes voorbij speelt en scoort, ondanks goed verdedigingswerk van Boris 
en Preston. Axel probeert te scoren, maar de teen van een tegenstander 
verhindert dit. Fedde wordt door zijn tegenstanders naar de grond gewerkt, maar 

de bal heeft net genoeg vaart om het doel in te rollen 1 - 3. Bart speelt de bal 
naar Axel en Axel neemt de bal mee naar voren en scoort ook. Hierna volgen nog 

een aantal acties van Axel en van Luuk. De tegenstanders komen terug tot 2 -3. 
Maar ook deze wedstrijd willen onze jongens winnen. Preston speelt de bal naar 
Bart en vervolgens kan Bart met links scoren. Hierna wederom een goede 

voorzet van Preston op Axel waaruit Axel  de 3 - 6 scoort.  
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