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WEEKBLAD 
V.V. HELVOIRT 

 

Oplage ca. 500 
Jaargang 46, nr. 31 

27 maart 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  
JO13 pupillen 

VACATURE   

Technisch coördinator  
JO11 pupillen 

Marcel van Drunen 0629501820 marcelvandrunen@ziggo.nl 

Technisch coördinator  
JO9 pupillen en JO7 

Kees v.d. Bruggen 0617381250 cvanderbruggen@home.nl 

Keepers en scheidsrechters VACATURE   

Wedstrijdsecretaris junioren VACATURE  juniorensecr@vvhelvoirt.nl 

Leeftijdcoördinator junioren Marika Verstappen 0640035837 marika.laptop@home.nl  

Wedstrijdsecretaris pupillen Harold Verhoeven 64 1456 pupillensecr@vvhelvoirt.nl 

Meisjesteams coördinator Andre Nagelhout 0651387912 nkb-helvoirt@hetnet.nl 
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JO13 pupillen coördinator Peter Bremmers 0653225767 prfbremmers@home.nl 

JO11 pupillen coördinator Jose van Rooij   

JO11 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 

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 
Emplina 1    - Helvoirt 1   1 – 0  
 
Baardwijk 1   - Oirschot Vooruit 1 0 – 6  

 
BVV/Timmermans Infra 1 - Nieuw Woensel 1  4 – 2 

 
Heeswijk 1    - EVVC 1   1 – 2  

 

Prinses Irene 1   - Best Vooruit 1  0 – 4 
 

Schijndel/DE WIT 1  - Erp 1    1 – 0   
 

WSC 1    - Rhode 1   0 – 0 
(gestaakt na 38 min. bij 0-0 i.v.m. onwel worden van de scheidsrechter)   

 

Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Best Vooruit 1 19 11 4 4 37 34 - 18 

2 Oirschot Vooruit 1 18 11 3 4 36 42 - 19 

3 Helvoirt 1 19 10 3 6 33 36 - 25 

4 Emplina 1 19 9 5 5 32 31 - 23 

5 EVVC 1 18 9 4 5 31 34 - 21 

6 BVV/Timmermans Infra 1 18 9 4 5 31 32 - 24 

7 Heeswijk 1 20 8 4 8 28 33 - 28 

8 Prinses Irene 1 19 8 3 8 27 36 - 35 

            Uitslagen             

mailto:prfbremmers@home.nl
mailto:nkb-helvoirt@hetnet.nl
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9 Rhode 1 18 7 5 6 26 36 - 21 

10 Baardwijk 1 19 7 3 9 24 20 - 39 

11 WSC 1 17 6 3 8 21 24 - 26 

12 Erp 1 19 6 3 10 21 25 - 30 

13 Schijndel/DE WIT 1 19 3 3 13 12 16 - 48 

14 Nieuw Woensel 1 18 1 3 14 6 15 - 57 

De gestaakte wedstrijden Nieuw Woensel – BVV (3-5), deze wedstrijd 

wordt op donderdag 6 april uitgespeeld, en WSC – Rhode (0-0) zijn niet in 
de stand verwerkt. 

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Vrijdag 24 maart 2017  (terrein RKSV Heeze) 

Wedstrijd       Uitslag Doelpuntenmakers  

Wilhelmina Boys VR18+1 – Helvoirt VR18+1   6-0 

Helvoirt VR18+1 – DEES VR18+1  1-7 Jacqueline Op t Hoog  

Heeze VR18+1 – Helvoirt VR18+1  3-0 

 

Zondag 26 maart 2017 

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Emplina 1 – Helvoirt 1 1-0 

VOAB 3 – Helvoirt 2 1-4 Dennis van de Loo 2x, Tommy Jansen, Tim Verhoeven 

Helvoirt 3 – HHC’09 4 3-2 Walter Vromans 2x, Koen van de Ven 

Helvoirt 4 – Boxtel 6 4-0 Alex Bertens, Jan van Bijnen, Jeroen van Schijndel,  

Stijn Hoevenaars 

Helvoirt 5 – Audacia 5 1-2 John van Hulten 

Helvoirt 6 – OSC’45 5 6-2 Jelle van der Braak 2x, Willem Timmermans 2x,  

Willem Burgmans, Maarten van t Hullenaar 

Helvoirt VR1 VRIJ  

LSV VR1 – Helvoirt VR2 1-2 Danielle Melis 2x 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

Zaterdag 25 maart 2017 

Wedstrijd      Uitslag 

Sleeuwijk JO19-1 – Helvoirt JO19-1  5-5 

Helvoirt JO17-1 – OJC Rosmalen JO17-2   0-2 

Helvoirt JO17-2 – GSBW JO17-2   3-6 

Helvoirt JO17-3 – Emplina JO17-5  4-1 

Den Dungen JO15-1 – Helvoirt JO15-1  2-4 

Helvoirt MO15-1 – OJC Rosmalen MO15-3   3-0 

Nevelo JO15-2 – Helvoirt JO15-2   3-1 

Nivo Sparta MO15-1 – Helvoirt MO15-1  0-3 

Helvoirt JO13-1 – OSC’45 JO13-1  4-3 

Helvoirt JO13-2 – VOAB JO13-4   4-0 

Sarto JO11-2 – Helvoirt JO11-1   6-2 

Helvoirt JO11-2 – ZIGO JO11-3   6-3 

Sarto JO11-12 – Helvoirt JO11-3   2-5 

SVSSS JO11-5 – Helvoirt JO11-4   1-6 

Helvoirt JO11-5 – Wilhelmina JO11-7  2-5 

VCB JO9-1 – Helvoirt JO9-1   3-6 

Nemelaer JO9-2 – Helvoirt JO9-2   3-3 

Helvoirt JO9-3 – Zwaluw VFC JO9-8  2-7 
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Helvoirt JO9-4 – Jong Brabant JO9-3  1-5 

Helvoirt JO7-1 toernooi bij SC’t Zand  

Jong Brabant JO7-1 – Helvoirt JO7-1  0-2 

Helvoirt JO7-1 – SC’t Zand JO7-2  8-3 

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

TSV Gudok JO7-1 – Helvoirt JO7-1  3-4  

Helvoirt JO7-2 trainen 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
  

Zondag 2 april 2017 

Wedstrijd     Aanvang  Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 – Prinses Irene 1 14:30    L.A. Schuurmans 

TGG 2 – Helvoirt 2   12:00  10:30  W.L. van Geffen 

Vlijmense Boys 4 – Helvoirt 3 11:00 

OJC Rosmalen 8 – Helvoirt 4 10:00  09:00 

Hilvaria 7 – Helvoirt 5  12:30  11:30 

FC Engelen 5 – Helvoirt 6  11:00  10:00 

Helvoirt VR1 – HRC’14 VR2 11:30 

Helvoirt VR2 – SC Elshout VR1 11:00 

 

Jeugd 
 

Zaterdag 1 april 2017 

Wedstrijd     Aanvang       Vertrek  Scheidsrechter 

Helvoirt JO19-1 – FC Engelen JO19-1 14:45    W.C.W. Pijnenburg 

ODC JO17-1 – Helvoirt JO17-1  12:00  10:30  H.M.J. Theele 

Helvoirt JO17-2 – WSC JO17-3  14:45    Harley Habraken 

OJC Rosmalen JO17-7 – Helvoirt JO17-3  13:00 11:30 

Helvoirt JO15-1 – Boxtel JO15-1  13:00    Huub Glas 

Oirschot Vooruit MO15-1 – Helvoirt MO15-1  11:30 10:15 

Helvoirt JO15-2 – Uno Animo JO15-3 13:00    Kees Traa 

Helvoirt MO15-2 – WNC MO15-1  11:30    Hans de Bresser 

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

Sarto JO13-7 – Helvoirt JO13-2  08:45  07:30 

LONGA JO11-1 – Helvoirt JO11-1  10:30  09:30 

Helvoirt JO11-2 – NOAD JO11-2  09:00 

SV Reeshof JO11-6 – Helvoirt JO11-3 08:45  07:30 

Helvoirt JO11-4 – SC Elshout JO11-3 09:00 

Helvoirt JO11-5 – ONI JO11-2  09:00 

BMC JO9-2 – Helvoirt JO9-1  10:30  09:30 

Helvoirt JO9-2 – Zwaluw VFC JO9-7 10:15 

SCI JO9-2 – Helvoirt JO9-3  10:15  09:15 

Helvoirt JO9-4 – VCB JO9-2  10:15 

Helvoirt JO7-1 trainen 

Helvoirt JO7-2 toernooi bij Helvoirt 09:00 

 

Woensdag 5 april 2017 

Wedstrijd        Aanvang       Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt MO15-1 – Jong Brabant MO15-1  18:30 
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 Mutaties ledenlijst 
Nieuwe leden  

No. 2442 SJNG96O Monique Coppens, 08-08-1969,  
No. 2443 SJNH07X Tamara van den Hoven, 11-09-1980,  
No. 2444 SJNL05H Sandra Janssens, 27-12-1973,  

No. 2445 SJNH132 Hilde de Man, 09-08-1985,  
No. 2446 SJNH176 Inge van Oirschot, 17-11-1969,  

No. 2447 SJNN86M Ilse Ooms, 03-08-1992,  
No. 2448 SJNH213 Mirjam Roijers, 10-02-1966,  
No. 2449 SJNH349 Petra Slegers, 20-11-1970,  

No. 2450 SJNH419 Diana de Zwart, 10-06-1969,  
    

Worden spelend lid 
No. 2337 QPYM79W Linda Bekkers 
No. 2327 QMYC73B Rianne Nagelhout 

 
Bedankt als lid per 1-07-2017 

No. 2356 Marrit van der Meer 

 

                         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!! ☺ 

Pim van Hattum 27 maart 

Alex  Wolters 27 maart 

      Mededelingen bestuur     

        Algemeen       
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Jozef   Leermakers 28 maart 

Frans  Robben 28 maart 

Thijs  Schellekens 28 maart 

Rob van den Bogaert 29 maart 

Dries  Vissers 29 maart 

Gerben van der Bruggen 30 maart 

Corné  van Bohemen 30 maart 

Amy van de Meerendonk 30 maart 

Stefan  Wilke 31 maart 

Jan van Hulten 2 april 

Piet van Weert 2 april 

Roy  Heijnen 2 april 

Gerard  Dousi 3 april 
 

 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 
13 mei JO13-1 Boxtel 

13 mei JO11-3 SV Capelle 
14 mei JO15-1 Tongelre 
20 mei JO11-4 FC Engelen 

27 mei JO13-1 Maliskamp 
4 juni  JO17-1 EHC/Heuts 

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

5 juni  JO17-3 EHC/Heuts 
10 juni JO11-2 TSC’04 

In het rood zijn de mutaties in deze lijst 
 

 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. 

 
Aanmelden kan via www.valenciavoetbalkamp.nl 
Vragen: graag onderstaand e-mailadres gebruiken 

 
> Contactpersoon: Dennis Haveman 

> E dennis@valenciavoetbalkamp.nl  

mailto:toernooi@vvhelvoirt.nl
http://www.valenciavoetbalkamp.nl/
mailto:dennis@valenciavoetbalkamp.nl
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 VR18+1 team gaat van start 
Als je goed gekeken hebt, zie je bij het wedstrijdprogramma en uitslagen van de 

senioren een nieuw team opduiken. De Helvoirt VR18+1. Zij zijn al een aantal 
maanden in training en zijn inmiddels klaar om de strijd aan te gaan met de 

andere VR18+1 teams. Het is de bedoeling om op vrijdagen een 7 tegen 7 
competitie te spelen. Afgelopen vrijdag beleefde ze hun debuut. Hoewel er 3x 
werd verloren werd er wel met veel plezier gevoetbald! 
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Lijkt het je leuk om bij dit team aan te sluiten? 

Stuur dan een email naar Sandra Janssens:janssens.sandra@gmail.com 
De training zal iedere woensdag plaatsvinden van 20.30-21.30 uur. 

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: Jurgen Hamers/Ferry Mallo, ’s-Middags: 

Linda Bekkers 
 

 Op zondag 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  

   Afdeling kantine      

Veteranen 

mailto:janssens.sandra@gmail.com
mailto:janvdven3@hotmail.com
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Vanaf  zaterdag gaan de veteranen weer buiten voetballen op 

het sportpark. We hopen op veel goed weer en wie mee wil doen 

is welkom. Maar je moet wel boven de 30 jaar oud zijn, 

Start  16.30, daarna na 17.30 nakletsen in de kantine  

 
 

 

 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 3e periode na de wedstrijd Emplina 1 – Helvoirt 1 (1-0) 
1 Roel van Asseldonk  17  

 Henk Bolenius  +7 17 
Jorg van Houtum   17 

Theo van der Steen  17 
Harold Verhoeven   17 
 

6 Jurgen Hamers  +3 16 
 

7 Arjan van de Hoven  14 
Gerard Meijer   14 
Jolanda van der Sande  14 

 
10 Koen van Asseldonk  13 

 Zus van Drunen  +3 13 
 Marc van Hal  +3 13 

Menno van Hattum   13 

Helvoirt 6 (1)   13 
Rob Kivit    13 

 Naamloos    13 
Kees Traa    13 
Guus Verhoeven  +3 13 

Jan van Zon    13 
 

19 Dames 1   +3 12 
 Leny van de Ven  +3 12 
 

21 Alex Bertens    10 
Luke van der Bruggen  10 

Frank van Gorp   10 

         Van de supportersvereniging 
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Harley Habraken   10 

Koen en Roel   10 
Kees van der Sande  10 

Paul Schellekens   10 
 
29 Aaf-Joop-Sam   9 

Toon van Bergen   9 
Gert-Jan de Bie   9 

Guus Busser    9 
Harrie Gubbels   9 
Mo     9 

Michel den Otter   9 
Roel Pullens    9 

Niels Verhoeven   9 
 

38 Jan Broeren    7 

Jozef Leermakers   7 
Jan Scheffers  +7 7 

 
41 M van Asseldonk   6 

 Kees van der Bruggen  6 
P van Haaren   6 
Helvoirt 6 (2)   6 

Patricia Hobbelen   6 
Gert Hoogaars   6 

Kees Janssen   6 
P Kivit     6 
Floris de Laat   6 

Harrie van de Loo   6 
Jan Pullens    6 

Bjarn Timmermans   6 
Jos Verbeek    6 
Kees Verhulst  +3 6 

Riet Vermeeren  +3 6 
 Mieke van Zon   6  

 
57 Marcel de Laat   3 
 Rens van der Sande  3  

 Herman Schoonus  +3 3 
Brent Timmermans  3 

61 Nico Vermeeren   3 
 
Volgende week start de 4e periode, van de 3e periode moet alleen nog 

Schijndel/DE WIT 1 – Helvoirt 1 worden gespeeld. Hebt u al het invulformulier in 
de kantine met de 6 wedstrijden in de 4e (en laatste) periode. 

  
 

                                           2e Interne periode 
Tussenstand per 26 maart 2017 
1 Helvoirt 6  6 5 0 1 15 30-10 
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1 Helvoirt VR1* 5 4 1 0 13 16-5 
3 Helvoirt 3  5 3 1 1 10 12-9 

4 Helvoirt 1  6 3 1 2 10 9-8 

5 Helvoirt 2  4 3 0 1 9 9-3 
6 Helvoirt VR2 4 3 0 1 9 10-6 

7 Helvoirt 4  5 2 1 2 7 13-12 
8 Helvoirt 5  4 2 0 2 6 13-6 

*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 
25 maart: Hele team (JO13-2), Kasper Versteden (JO11-1), Teun 
Traa/Casper Broers (JO11-2), Nick Dekkers (JO11-3), Lente Kouwenhoven 

(JO9-2), Sjoerd van der Sande (JO9-4). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
 
Emplina 1 – Helvoirt 1                               1-0 
Helvoirt laat puntje liggen in Empel; 1-0 verlies. 

Een typische 0-0 wedstrijd kreeg toch een winnaar. Emplina scoorde 10 minuten 

voor tijd, eerste kans in de 2e helft, het enige doelpunt waardoor Helvoirt nu 

weer even afhaakt in de titelrace. 

Door het verlies van Oirschot Vooruit vorige week doet Helvoirt weer mee in de 

titelrace. Om daar verder op te jagen wachtte vanmiddag, onder heerlijke lente 

omstandigheden, Emplina, de nr.4 van de ranglijst. Niet makkelijk natuurlijk 

maar toch begon Helvoirt het best aan het duel zonder dat er een echte doelkans 

uit ontstond. Emplina kon er ook nauwelijks doelgevaar tegenover stellen. Pas na 

25 minuten het eerste kansje van de wedstrijd. Menno verlegde een bal tot bij 

Rico, die van dichtbij op Emplina doelman Tom Stupers stuitte. Aan de andere 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 
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kant nam Mitchel Bodelier een vrije schop ineens op de slof en redde Remco 

prima op die inzet. Het eerste echte schot op doel kwam na 28 minuten toen 

Ingmar Voorhaar in de drukte op de onderkant van de lat schoot. Stupers moest 

in de 36e minuut nog aan het werk op een goed schot van Menno.  

In de 2e helft gebeurde er voor beide doelen vrijwel niets. Desondanks dat feit 

was de wedstrijd toch best het aanzien waard, maar in aanvallend opzicht 

konden beide teams weinig tot niets klaarspelen. We moeten al naar de 80e 

minuut. Bas Mol gaf een voorzet die uiteindelijk bij Dennis van Meurs kwam die 

in een keer de bal in de lange hoek achter Remco wist te krijgen. Zo werd de 

eerste kans in de 2e helft dus meteen een doelpunt. Het was even later Mol zelf 

die 1 minuut later de voorzet van Martijn van Helvoort net over volleerde. 

Ondanks dat Helvoirt een licht overwicht had in de 2e helft kon het Emplina geen 

pijn doen waardoor het na 3 wedstrijden weer een nederlaag moet incasseren. 

Volgende week krijgt Helvoirt ‘angstgegner’ Prinses Irene op bezoek. De 

Nisserooienaren wisten de afgelopen 4 ontmoetingen steeds van Helvoirt te 

winnen. Met 1 doelpunt verschil, dat wel. Het enige verschil met de afgelopen 

ontmoetingen is misschien wel dat Helvoirt nu eens niet als koploper tegen 

Prinses Irene hoeft te spelen, zal dat nu wel een voordeel zijn? Volgende week 

weten we het. Tot volgende week. 

VOAB 3 – Helvoirt 2                   1-4 

Vorige week wisten we helaas geen punten in Helvoirt te houden toen onze 

directe concurrent OJC op bezoek kwam maar vandaag konden we ons 

revancheren tegen VOAB die de onderste plekken op de ranglijst warm houd. 

Na een wat lastige 1e helft met veel bal bezit voor ons, maar weinig kansen 

kwamen we na de thee ijzersterk terug. We wonnen veel duels en gaven veel 

druk naar voren. Na een paar minuten zette Tom druk en onderschepte de bal, 

en kon in alle vrijheid alleen op de keeper af.  

Met een verre stift verraste hij de keeper die ver uit zijn goal stond. 1-0. 

De 2-0 volgde niet veel later toen Tim V na een goeie aanval over links de bal 

binnen kon schuiven. 

Daarna ging het allemaal wat makkelijker.  

VOAB kwam er niet meer aan. 

Jason versierde een vrije trap die de net ingevallen Dennis met een lastige 

slinger ineens op doel vuurde. 

Hij was moeilijk genoeg want de keeper liet de bal door zijn handen glippen en 

de 3-0 werd genoteerd. 
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Ook de 4-0 kreeg Dennis op zijn naam die weer na een goede aanval over links 

kon afwerken. We kregen nog kansen genoeg om de score uit te breiden maar 

doordat we wat verslapte wist VOAB nog een doelpuntje mee te pikken. 4-1 wat 

ook de eindstand was. 

Volgende week uit naar TGG wat ook weer een belangrijke pot gaat worden 

gezien de uitslagen van deze week. 

Groeten Helvoirt 2 

 

Helvoirt 4 – Boxtel 6                  4-0 

Na een wel zeer belabberde voetbalavond kon het 4e het toch opbrengen om ‘the 

day after’ tegen Boxtel uit te komen. Na de vorige week op Boxtels grondgebied 

al een mooie 4-0 overwinning opgehaald te hebben, goals van (snelle) Jelle, een 

eigen goal van Boxtel (op naam van Jan van Bijnen), Corné van de Boer ende 4e 

van Alex met het kortgeschoren koppie. Dus moest Boxtel er aan geloven en met 

de terugkeer van de verloren zoon, annex Prins Carnaval, beter bekend onder de 

naam Hendrik d’n Urste, bevrijdt van alle sleutels en andere ‘rotzooi’ die hij kwijt 

moest, waarmee de nul weer gegarandeerd was. Niks ten nadele van Stefan 

natuurlijk want ook hij wist op Boxtels grondgebied de o te houden. Vooraf alleen 

nog de vraag: spelen we op gras of kunstgras? De trouwe lezer raad het al, het 

4e wordt altijd automatisch gekoppeld aan het onovertroffen, kurkdroge 

kunstgras: maar goud douchen volgens de deskundigen moet eventuele nadelige 

gevolgen van het spelen op kunstgras neutraliseren. Een aantal knieëen binnen 

die elftal denken daar anders over. Goed, terug naar de wedstrijd. Met 

versterking uit de transportwereld, Max Verbeek, begon het 4e ijzersterk aan de 

match. Vanaf a qui penetreerde Max vanaf links en na zijn voorzet wist Alex, met 

rechts, de 1-0 binnen de minuut op het afwezige scorebord te brengen.  Een 

record? We zoeken het terug in de analen of vragen het na bij Rob(bie) van den 

Bogaert. Die heeft op zolder zeker nog wel wat analen dan wel oude Langs de 

Ley en, of eerder Langs de Lijnen, liggen. De 2-0 kwam op naam van Jan Bijnen 

en deze keer een echte goal nadat hij, dat gebiedt de eerlijkheid te zegge, een 

dot van een kans gemist had. Daarna had het 4e nog zeker 2 keer de 

gelegenheid op 3-0 te komen. Was dit een voorbode dat het in het verdere 

verloop van de wedstrijd nog mis kon gaan? De 2e helft werd in ieder geval 

‘Turbo’ Jeroen ingebracht en dat zorgde op de rechtsvoor de tegenstander op 

verrassende snelheid. Jeroen wist dan ook met een mooie kapbeweging met 

rechts de bal voor z’n linkervoet te brengen en te scoren, 3-0. De wedstrijd was 

daarmee gespeeld. Toen wist de goed leidende scheidsrechter de aandacht op 

zich te vestigen. Dit door een indirecte vrije trap binnen de 16-meter aan Boxtel 

toe te kennen. Het moet gezegd het werd geaccepteerd en de man in het zwart 

wist het goed te verwoorden. Uiteindelijk wist Stijn na een voorzet van Ferry 

vanaf rechts, Stijn zo ongeveer het tapijt op tillen, zo laag moest hij gaan, met 

de kop de 4-0 op zijn naam te brengen. Daarna nam het LVB-gehalte van 
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Boxtelse zijde wat toe, maar dat deed uiteindelijk niet veel afbreuk aan deze 

partij. Een zo ging het 4e met wat Pauwveren, niet op de hoed van onze Prins, 

maar in of binnen een ander niet nader te benoemen lichaamsdeel, met de winst 

strijken. 

Ps. Mooie uitspraak van de scheids: Elke wedstrijd heeft z’n eigen verhalen. 

Ps. Fluiten is een vak (apart) 

Ps. Max, bedankt! 

Ps. Het 4e staat 2e, ik zeg zo maar planken platte káár?? 

Ps. Helvoirt – Boxtel:   8-0 

Wedstrijdverslagen jeugd 
Nagekomen van 18 maart 
 

SV BLC JO9-5 – Helvoirt JO9-4                    5-3 
 

Zaterdagochtend 18 maart 2017, de dag waarop uitgekeken is naar de wedstrijd 
tussen de teams die de achterhoede in de competitie bezetten. BLC uit 's-
Hertogenbosch thuis tegen ons team van VV Helvoirt. Dat betekent dat er punten 

in zitten! Met de luxe van een privé-parkeerplaats mét slagboom, arriveert De 
Helvoirtse colonne op Bosch Erfgoed. Aan onze parkeerkwaliteiten zal het 

vandaag niet liggen; beter schuin erin dan recht er neffen! 
Na de omkleedsessie waarin onze boys transformeren in Blauw-Witte 

superhelden van Formaat treden de mannen binnen de witte lijnen. Het lijkt alsof 
paraplu's en dienbladen koffie vandaag trending topic's zijn maar niets is minder 
waar. Het fluitsignaal klinkt en van meet af aan maakt BLC kennis met onze 

stevige verdedigingslinie. Alle pogingen op Helvoirts doel worden gepareerd. En 
als dan de counter wordt opgezet door Sjoerd en Rick is het Justin die met een 

PRACHTIGE lob de openingstreffer in de 8ste minuut op het bord laat noteren. 
Met een beduusd BLC gaat het spel zinderend verder. Het duurt even voor de 
Bosschenaren hun spel kunnen hervatten maar in de 14e minuut valt de 

tegengoal: 1-1. Lars is aanvoerder en staat in de goal zijn mannetje maar helaas 
valt er nog een jammerlijke tegentreffer in de 17e min na het uitnemen. Helvoirt 

moet herpakken maar in de 19e minuut meteen na uitnemen valt de 3-1. Het 
laatste schot in de eerste helft fluit langs Helvoirts doel. Trainer René haalt de 
bal met een vluchtsprong over de hekken, maar tevergeefs, de eerste helft zit 

erop. Dan volgt voor velen het hoogtepunt van de zaterdagochtend; de Marsen 
van Ruth! Onze Boys worden voorzien van nieuwe tips van de coach en vol 

goede moed draaien we 180 graden op de kunststof mat. In minuut 23 zien we 
de score oplopen naar 4-1, maar dan keert het tij door wederom goed 
verdedigingswerk van Stan, Justin en Sjoerd. Dit creëert kansen in ons offensief 

en Julius profiteert met een prachtige treffer, BAM: 4-2, 25ste minuut. 
Stan staat reserve langs de lijn, doet ondertussen nog ff de gangnamstyle en 

Helvoirt gelooft er weer in! Jason ziet vanuit zijn doel weer een F-team dat blaakt 
van zelfvertrouwen en met Kristoff in het middenveld worden er goede nieuwe 
kansen gecreëerd. Het is wachten op een nieuwe treffer en zie daar; wederom 
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Julius met een prachtige uitbraak en hij maakt de 4-3. Rick probeert fanatiek 

meer kansen te forceren maar helaas kan keeper Jason niet voorkomen dat de 5-
3 valt in 34ste minuut. Beide teams zijn moegestreden en moeten genoegen 

nemen met deze eindstand. Weliswaar verloren maar BLC heeft het zeker niet 
cadeau gekregen! Een goede wedstrijd van al onze mannen, we kunnen met 

opgeheven hoofd naar de volgende!😎 

 

25 maart 

Helvoirt JO13-1 - OSC45 JO13-1                              4-3 

Vandaag stond de wedstrijd tegen OSC op het programma waar we uit heel dicht 

bij de overwinning waren gekomen maar het net niet hadden gewonnen. Dus nu 
revanche op echt gras en prachtig weer. Dat moet toch gaan lukken. 

Om precies half 12 gaf de scheids het startsignaal en gingen we er met zijn allen 

vol goede moed tegenaan. 

Na 7 minuten kwam er een prachtige steekpass waardoor Jochem vrij werd 
gespeeld vlakbij de keeper. Een tikje breed leggen op Finn en ja hoor de 1-0 was 

een feit. 

Heel kort daarna ging OSC meteen in de tegenstoot en scoorde gelijk: 1-1. Niets 
aan te doen. Koppies omhoog en weer door. 

20 minuten later een corner voor Helvoirt die genomen werd door Joep. Perfect 

genomen en belandt achter de doelman van OSC. 2-1. Niet kort daarna stoomde 
Helvoirt door en scoorde Bram net voor de rust na een voorzet van David 3-1. 
Dat is een lekker gevoel om de rust mee in te gaan. 

Even op adem gekomen en weer klaar voor de 2e helft: We komen het veld op 

en we knallen achter de bal aan. helaas  krijgen we een doel punt tegen door de 
stokken van de keeper.   3-2 maar we staan nog steeds voor. En dan komt Bram 

met een prachtige actie. En bam door de stokken van de keeper.4-3. Maar het is 
nog niet klaar. Ze nemen uit en we zitten er weer achter aan maar ze breken 
door en scoren hard in de kruising en Sieb was kansloos en kon er niks aan 

doen. We gaan er weer vol op en we krijgen een corner tegen maar we houden 
de bal weg en we gaan snel verder  en breken snel weer door en we scoren ze 

willen snel verder maar dat heeft geen zin meer want na aftrap fluit de scheids 
en we winnen. 

 

Helvoirt JO11-2 – ZIGO JO11-3                   6-3 
Helvoirt JO 11 –2 behaalt een goede overwinning na een vooral 
sterke  eerste helft. 

  
Vanaf de aftrap was Helvoirt de bovenliggende partij.. Nadat Yovan al een kans 

had gemist was het Steven die een 1 op 1 actie won en de bal in de kruising 
joeg. 
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Ondanks het overwicht wilde de tweede goal niet vallen. Nadat ZIGO de 1-1 had 

laten aantekenen waren het Yovan en Thijs die zorgden voor een verdiende 
ruststand van 3-1. 

  
Na de rust een matig Helvoirt.. onrust in de verdediging en een sterker ZIGO. 
Gelukkig konden we er een paar keer goed uitkomen en was het Casper die zijn 

sterke wedstrijd beloonde met zijn eerste doelpunt. ZIGO  gaf niet op en via 4-2 
en 4-3 werd het nog even spannend.. echter Yovan en opnieuw steven 

profiteerden van de gaten in de verdediging. en stelde de overwinning veilig 
 
Sarto JO11-12 – Helvoirt JO11-3                 2-5 

Mooie zaterdag ochtend in Tilburg , Sarto  
 

Het was meteen een moeilijke strijd, 
Kwamen 1-0 achter gelukkig. Kon Mees na 10 min 1-1 maken. Het ging de hele 
tijd gelijk op. gelukkig weet Mees weer voor de rust samen met Ruben 2-1 te 

scoren.  
Na de rust ma maakte Nick en Ruben 3-1. Daarna kreeg Savi het erg druk Sarto 

wilden graag ook winnen dus Savi moest goed actie komen. Zou als gewend zijn 
van hem. Dennis, Pim, Raymond en Jurre hebben prima verdedigd. Dennis 

maakte een mooie voor zet aan Ruben. Zou dat hij 4-1 maakte.  
Hier na kwam Sarto terug en het werd 4-2. Sarto maakt het nog even spanend 
werd een paar keer bijna 4-3 gelukkig maakte Ruben 5-2. Dit gaf iets meer rust. 

Goed speelt met zijn alle. Het werd 5-2. 
 

De E 3 
 
Helvoirt JO9-3 – Zwaluw VFC JO9-8             2-7 

 
JO9-3 tegen Zwaluw: verloren met 2-7  
  
Eindelijk weer een zonnige dag. Vandaag spelen onze kanjers thuis tegen 
Zwaluw JO9-8. De frisse wind erbij maakt het voorjaarsgevoel compleet.   
De wedstrijd begint op een gelijkwaardig niveau. Over en weer komen ze op 
elkaars helft. Mooi!  
Het blijft gelijk op gaan. Maar uiteindelijk lukt het Zwaluw toch om de eerste te 
scoren. En een minuutje later weer een. 0-2. De Zwaluwnaren zijn los: voor rust 
eindigt de stand op 0-4.  
Dan de tweede heft. Die begint goed, net zoals de eerste. Er is wederom een 
gelijke strijd. Toch zet Zwaluw er eentje. En twee minuten later maakt Helvoirt –

uit naam van Timo Verschuren-  de eerste: 1-5. En enkele minuten laten, dankzij 
een strakke en snelle actie van Lars, maakt Helvoirt er weer één: 2:5. Maar dan 
slaat de vermoeidheid toe. Zwaluw maakt het spel af en scoort twee keer. 

Eindstand 2-7.  
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Helvoirt JO9-4 - Jong Brabant JO9-3           1-5 
 
Op deze prachtige zonnige eerste voetbaldag van de lente staat vandaag op het  

programma Helvoirt JO9-4 tegen Jong Brabant. Onze jongens zijn erop gebrand 
en  
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verheugen zich zichtbaar op een sportieve confrontatie met de koploper van de  

competitie. Terwijl de zon heerlijk straalt raken de staanplaatsen langs de  
zijlijn langzaam vol. De supporters lijken last te hebben van de lentekriebels.  

Terwijl onze mannen zich vast in het zweet aan het werken zijn, de keeper  
vakkundig wordt ingeschoten, worden de toeschouwers voorzien van het 
onmisbare  

zwarte goud, hier en daar wat op smaak gebracht met melk en suiker. 
 

De aftrap wordt gedaan en onze jongens beginnen vol vertrouwen en vol 
inspanning aan de wedstrijd. In de eerste 5 minuten van de wedstrijd is het 
duidelijk Helvoirt die het voortouw neemt. Geweldige kansen komen voorbij, met 

regelmaat zien we stevige maar respectvolle duels. Ondanks dat ze tegen de 
koploper spelen, lijken onze jongens niet echt onder de indruk. De wedstrijd gaat 

even gelijk op,  
toch is het Jong-Brabant die in de negende minuut de tegenaanval succesvol 
inzet, Sjoerd kon niet voorkomen dat ze 0-1 scoorden. Na een prachtige sprint 

van Lars en een mooie sliding kon hij helaas nét niet de gelijkmaker scoren.  
Jong-Brabant gaat wederom in de tegenaanval. We moeten toezien hoe zij met 

een snelle counter en met een hoge lob de 1-2 scoren. 
 

Helvoirt blijft zich kranig weren. De jongens blijven niet bij de pakken  
neerzitten. Na een supersprint en een aantal tactische hoogstandjes van Rick  
weet hij de bal mooi voor te zetten. Julius weet zich goed vrij te spelen en  

houdt het hoofd koel. Volledig beheerst kiest hij de juiste hoek en jaagt de bal  
in de touwen van de tegenstander. Dik verdiend, supertrots zijn we: 1-2! 

 
De spanning is te snijden, Helvoirt wederom in de aanval. Rick gaat via de  
rechterflank een paar man voorbij. In het heetst van de strijd verliest hij  

zijn schoen, maar hij lijkt het niet te merken, de motor blijft gewoon op volle  
toeren doordraaien, hij wurmt zich net zo ver door het verdedigingswerk van de  

tegenstander, maar helaas, de bal verdwijnt naast het doel. Net voor het eind  
van de eerste helft is het Jong Brabant die ons met 1-3 de rust in schiet. 
 

Rene tracht de jongens even wat op te beuren. Iedereen neemt weer het 
bekende  

wekelijkse krachtvoer tot zich. En daar gaat ie weer! In de tweede helft neemt  
Mano de keeperstrui over van Sjoerd. Mano weet een aantal acties van Jong 
Brabant  

knap te weren. De druk op het Helvoirtse goal wordt groter, de vermoeidheid bij  
onze jongens slaat toe. De fysieke kracht van Jong Brabant lijkt ons toch wat  

te veel. Sjoerd en Stan weten een corner van Jong Brabant nog weg te werken.  
Halverwege de tweede helft krijgen we nog een doelpunt om onze oren. 1-4.  
Uiteindelijk wordt het 1-5. Jongens, knap gespeeld, zeker tegen de koploper.  

Hard gewerkt. Volgende week weer beter! 
 

JO7-1 op toernooi bij SC’t Zand 
 
Mini's 1 heeft zaterdag 3 wedstrijden gewonnen en 1 gelijk gespeeld. Zelfs de 

favoriet Gudok werd weggespeeld met Bram, Pele en Mike in de aanval, Tom als 
aanvallende middenvelder en Sven als laatste man waar bijna niemand langs 

kwam. Het was een geweldig weekend voor onze mannen die door uitstekende 
passes de ene na de ander goal maakten. 


