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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 3 
22 augustus 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 Ron v.d.Brand 0653288910 ron_vd_brand@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. 9 sep. Aftrapavond Kantine 20:00 

Za. 24 sep. Veteranendag ?? Hele dag 

Vr. 30 sep. Algemene Ledenvergadering Kantine 20:30 

 
 

 

   

  
 

    Uitslagen seniorenwedstrijden  
Dinsdag 16 augustus (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Uitslag  Doelpuntenmakers  

UDI’19/Beter Bed 2 – Helvoirt 1  1-2  Nick van der Bruggen,  

                                                                     Luke van der Bruggen 

 

Donderdag 18 augustus (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Uitslag  Doelpuntenmakers 

Willem II/AV 1 – Helvoirt 2  0-1  Dennis van de Loo  

RKDSV 2 – Helvoirt 3   4-1  Boy de Hart 

 

Zaterdag 20 augustus (beker) 

Wedstrijd     Uitslag  Doelpuntenmakers  

Prinsenland 1 – Helvoirt 1   2-3  Perry van der Sande, Rico de  

                                                                                 Laat, Luke van der Bruggen 

 

Zondag 21 augustus  

Wedstrijd     Uitslag  Doelpuntenmakers 

Helvoirt 1 is vrij 

SVSSS 2 – Helvoirt 2 (beker)  1-4  Paul Schellekens 2x, Tommy  

                                                                                Jansen, Collin van den Bergh 

Maliskamp 2 – Helvoirt 3 (vr.)  Afgelast  

Helvoirt 4 is vrij 

Helvoirt 5 is vrij 

Helvoirt 6 is vrij 

Helvoirt VR1 is vrij 

Helvoirt VR2 is vrij 

            Uitslagen             
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  Uitslagen jeugdwedstrijden 
 

Er zijn geen jeugdwedstrijden gespeeld afgelopen week 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 
Dinsdag 23 augustus (beker) 

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Uno Animo 1 – Helvoirt 1  20:00  18:30  J.J.M. Senders 

 

Donderdag 25 augustus (beker) 

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 2 – Jong Brabant 2 20:00 

 

Zaterdag 27 augustus (beker) Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 – Wilhelmina’26 1 17:00    R.N. de Cock 

 

Zondag 28 augustus (beker) 

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 is vrij 

Helvoirt 2 – Nemelaer 2  12:00 

Helvoirt 3 – Nevelo 5  14:00 

Helvoirt 4 – Taxandria 3  10:00 

Taxandria 5 – Helvoirt 5  10:00  09:00 

Helvoirt 6 – Nemelaer 5  12:00 

Nemelaer VR2 – Helvoirt VR1 10:00  09:00 

Helvoirt VR2 – Emplina VR1 10:00 

 

Jeugd 
 

Donderdag 25 augustus (vriendschappelijk) 

Wedstrijd      Aanvang    Vertrek   Scheids. 

Wilhelmina Boys JO17-1 – Helvoirt JO17-1  19:00        17:30 

 
Zaterdag 27 augustus (beker) (* onder voorbehoud, DBS wil wedstrijd uitstellen) 
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

SC’t Zand JO19-2 – Helvoirt JO19-1 14:30  13:00 

DBS JO17-1 – Helvoirt JO17-1 *  14:00  12:30 

Helvoirt JO17-2 VRIJ 

Helvoirt JO17-3  VRIJ 

Hilvaria JO15-1 – Helvoirt JO15-1 13:30  12:00 

Helvoirt MO15-1 VRIJ 

Helvoirt JO15-2 VRIJ 

Helvoirt MO15-2 VRIJ 

Helvoirt JO13-1 VRIJ 

Helvoirt JO13-2 VRIJ 

Helvoirt JO11-1 VRIJ 

Helvoirt JO11-2 VRIJ 
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Helvoirt JO11-3 VRIJ 

Helvoirt JO11-4 VRIJ 

Helvoirt JO11-5 VRIJ 

Helvoirt JO9-1 VRIJ 

Helvoirt JO9-2 VRIJ 

Helvoirt JO9-3 VRIJ 

Helvoirt JO9-4 VRIJ 

Helvoirt JO7-1 VRIJ 

Helvoirt JO7-2  VRIJ 

 

 
 

 

 Mutaties ledenlijst 
 

 

                         Wijzigingen van leden 

 
Nog steeds komt het voor dat gegevens van leden wijzigen. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: 
verhuizingen, wijzigingen van E-mailadres, wijziging van (mobiel) telefoonnummer. 
 
Als men deze wijzigingen niet doorgeeft, dan wordt het ook steeds moeilijker om deze leden 
te bereiken en te voorzien van de benodigde informatie over v.v. Helvoirt of het elftal waar 
men bij hoort. 
 
Daarom een verzoek aan alle leden: ben je verhuisd, zijn er wijzigingen in je E-mailadres of 
telefoonnummer geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan onze ledenadministratie. Herman 
zal dan zorgen dat de nodige aanpassingen in de ledenlijst plaatsvinden. 
 
Wil je stoppen met voetballen, maak dit dan ook schriftelijk kenbaar bij de ledenadministratie. 
 
 
Het bestuur. 

Incasso contributie 

De automatische incasso van de contributie voor het seizoen 2016-2017 zal 

omstreeks 25 augustus gaan plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet, 

Gerard van Hal, Penningmeester 

VACATURE!! 

      Mededelingen bestuur     
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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!!  

Rens  Leijten 22 augustus 

John   Vugts 25 augustus 

Rik van Rooij 25 augustus 

Ruben  Spierings 25 augustus 

Tamara  Coppens 26 augustus 

Evy  Witlox 26 augustus 

Niek  van Geene 27 augustus 

Martijn  Krijbolder 27 augustus 

Jori   Kuijpers 28 augustus 
 

 
 

 
 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 

Bardienst: ’s-Morgens: , ’s-Middags: Melissa en Maud 
 

Keuken: ’s-Morgens: , ’s-Middags: Sjors/Kiki/Teske 
 

Wedstrijddienst: ’s-Morgens:, ’s-Middags: Sjors/Kiki/Teske 

 

 Op zondag staan achter de bar 
 

        Algemeen       

   Afdeling kantine      

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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’s-Morgens: Bennie en Piet, ’s-Middags: Hein en Jan  

 
 

 

 

 Weetjes en datjes van de veteranen  
 

We zijn op zoek naar enkele extra spelers die ons willen komen 

versterken op de zaterdagmiddag van16.30 tot17.30 uur. 

 
 

 

 Aftrapavond 2016 

 
Op 9 september 2016 , organiseert de supportersvereniging wederom een 

‘aftrapavond’ voor het nieuwe seizoen. Vorig jaar was het een zeer 
geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar gevonden werd. 

Daarom nu weer een gezellige avond om het seizoen te openen.  
Er is een mooi programma in elkaar gezet dat begint om 20.00 uur. Om 

22.30 uur zal de avond afgesloten worden met een voetbalquiz waarbij we 
onze voetbalkennis kunnen testen. Er zit een leuke prijs aan verbonden 

voor de winnaar. 
We nodigen jullie allemaal uit voor deze avond. 

  

  
Bedankt alvast 

  
Marion van Asseldonk 

Penm./secr. Supportervereniging 

 

 
 
           

   Speler van de week 
 
 

 
 

         Evenementencommissie 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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  Wedstrijdverslagen senioren 
 
Zaterdag 20 augustus 

 

Prinsenland 1 – Helvoirt 1     2-3 
 
Helvoirt haalt met moeite in Dinteloord de eerste bekerpunten: 2-3 

In Dinteloord heeft Helvoirt een prima start gemaakt in het bekertoernooi door 

met 2-3 van het plaatselijke VV Prinsenland te winnen. Toch hield Helvoirt het 

onnodig spannend, want als het alles beter had uitgespeeld had Helvoirt de 

wedstrijd veel eerder kunnen beslissen. Toch had Helvoirt het geluk dat 

Prinsenland goalie Joeri Leest niet z’n beste dag beleefde, want hij ging bij 2 van 

de 3 doelpunten in de fout. 

De eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen bracht ons 82 kilometer ten 

westen van Helvoirt. In Dinteloord wachtte zaterdag 2e klasser VV Prinsenland. 

Een club die pas 1 jaar bestaat na een fusie tussen VV Dinteloord en DIVO. Wat 

we van Prinsenland moesten verwachten wisten we niet, ook omdat zij, net als 

wij, nog veel spelers missen, maar het doel was duidelijk vandaag: winnen. 

Omdat het veld waarop we speelden in een open gebied was, waaide het nog al 

behoorlijk. Voor de toeschouwers wel lekker i.c.m. een heerlijk namiddag 

zonnetje, voor de voetballers echter niet. Ondanks de tegenwind in de 1e helft 

speelde Helvoirt een goede eerste helft, maar door het wat oudere kunstgras 

veld, maakte de bal vaak rare bewegingen en daar wisten de spelers van 

Prinsenland duidelijk beter mee om te gaan dan wij. Zodra Helvoirt even een 

foutje maakte met de bal door het veld, loerde de thuisploeg op de counter. Dat 

was ook in de 2e helft. Pas halverwege de 1e helft leverde Rico de eerste grote 

kans van de wedstrijd toen hij door Rens voor doelman Joeri Leest werd gezet. 

Hij schoot echter naast. Daarna kreeg aan de andere kant Joep Brosky 2 goede 

kansen. Eerst kopte hij een vrije schop van Nicky de Frel over en schoot daarna 

ook nog voorlangs. 5 minuten voor rust stuurde Luke Perry diep. Die bracht 

vervolgens de bal laag in. Tot ieders verbazing werd de bal door iedereen, 

inclusief doelman Leest, gemist en belandde de bal in de lange hoek. Zo 

bekroonde Perry z’n basisdebuut meteen met een doelpunt. Toen kwam de extra 

tijd en dat terwijl de scheids duidelijk zei ‘2 minuten’ stond hij in de 4e minuut 

van de extra tijd nog een ingooi toe aan Prinsenland. De 15-jarige (!) Dorus 

Bakker gooide de bal in de 16. Iedereen miste, behalve Nicky de Frel, die is van 

Prinsenland, en de 1-1 was een feit. Daarna volgde het rustsignaal. 

         Verslagen       
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Prinsenland begon ook beter na rust en al snel was er de kans op 2-1. Dylan 

Aarts bediende Joep Brosky en diens schot ging net over. Na een uur kwam een 

lange bal van Remco vlak bij de 16 van Prinsenland. Nick ging daar nog onder 

door maar Rico zag vervolgens dat ook Leest onder de bal doorging en kon 

daardoor simpel 1-2 scoren. Helvoirt nam het heft weer in handen en er kwam 

kans op meer. Zo had Nick een geweldige aanval kunnen afronden maar drukte 

niet goed genoeg af. Ook Max zag z’n schot via een verdediger naast gaan. 

Tussen deze kansen had Prinsenland echter opnieuw de gelijkmaker gescoord. 

Uit een vrije trap bediende Bryan Traets met een subliem hakje Joep Brosky die 

eerst Corné, en daarna Stijn in de luren legde en met een beheerst stiftje Remco 

kansloos liet. Richting de slotfase, als het weer wat gelijk opging, werd het nog 

hectisch voor beide doelen. Zo had Leest moeite met de uithaal van Rico, maar 

was wel op tijd om invaller Tommy in de rebound van scoren te houden. En aan 

de andere kant was daar weer die 15 jarige Bakker, die nu met buitenkant links 

Brosky op Remco afstuurde. Brosky scoorde echter niet z’n 2e treffer want hij 

schoot opnieuw voorlangs. Geen 3-2 dus maar 2-3 want Luke wist, met een 

beetje hulp van de wind, een corner via de paal rechtstreeks in het doel te 

draaien. Daarbij bleef het. Verder maakte jeugdspeler Thijs Pijnenburg als 

invaller nog z’n officiële debuut in het 1e. Dinsdag de volgende bekerwedstrijd. In 

Loon op Zand wacht Uno Animo. Aanvang 20:00. 

Zondag 21 augustus 

SVSSS 2 – Helvoirt 2          1-4 

Ook het 2e start de beker met winst 

Een dag nadat het 1e al z’n eerste bekerwedstrijd afwerkte, was het nu de beurt 

aan het 2e. Waar het 1e nog helemaal naar Dinteloord moest, hoefde het 2e 

‘slechts’ naar Udenhout. Het 2e controleerde al snel de wedstrijd maar het was 

lang wachten op de openingstreffer. Die kwam na een half uur via Tommy die de 

voorzet van Collin kon intikken. Toen ging het snel en scoorde Paul ook nog 2 

doelpunten. Bij z’n 1e reageerde hij attent in de rebound nadat de vrije trap van 

Jochem werd gepakt en z’n 2e maakte hij op eigen kracht. Vlak na rust deed 

SVSSS toch nog wat terug via een geplaatst afstandsschot, maar daarna was het 

toch weer het 2e dat de klok sloeg en volop kansen kreeg. Het lukte echter alleen 

Collin nog om, na een rush vanaf het middenveld, er nog een in te prikken. Met 

name Jasper (van het 3e geleend) kreeg nog 2 goede kansen op de 1-5. Tot 2x 

toe stond de keeper in de weg. Al met al een goede start van de 

bekercompetitie. 

 

                Wedstrijdverslagen jeugd 
 

 


