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WEEKBLAD 
V.V. HELVOIRT 

 

Oplage ca. 500 
Jaargang 46, nr. 36 

1 mei 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 

Vr. 9 juni Afsluiting seizoen senioren Kantine 20:00 – 0:00 

Di. 18 juli Helvoirt 1 – FC Den Bosch 1 Sportpark 19:00 

Za. 22 juli VV Helvoirt 6 tegen 6 toernooi Sportpark Hele dag 

 

 

  
 

Uitslagen en stand 2e klasse F 
29 april 
Baardwijk 1   - WSC 1   0 – 3  

 

30 april 
Nieuw Woensel 1   - Helvoirt 1   0 – 2  

 
BVV/Timmermans Infra 1 - Emplina 1   1 – 1  

 
Erp 1     - Rhode 1   1 – 1  

 
EVVC 1    -  Prinses Irene 1  1 – 2  

  
Heeswijk 1    - Best Vooruit 1  2 – 3  

 
Schijndel/DE WIT 1  - Oirschot Vooruit 1 0 – 4  

 

Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Best Vooruit 1 24 14 5 5 47 45 - 25 

2 Oirschot Vooruit 1 24 14 4 6 46 55 - 30 

3 Helvoirt 1 24 14 4 6 46 49 - 28 

            Uitslagen             
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4 Emplina 1 24 12 7 5 43 41 - 27 

5 EVVC 1 24 12 5 6 41 48 - 28 

6 BVV/Timmermans Infra 1 23 11 6 6 39 43 - 31 

7 Prinses Irene 1 24 11 3 10 36 43 - 38 

8 Heeswijk 1 24 10 4 10 34 45 - 36 

9 Rhode 1 24 8 9 7 33 45 - 31 

10 WSC 1 23 8 6 9 30 37 - 38 

11 Baardwijk 1 24 8 4 11 28 25 - 54 

12 Erp 1 24 7 4 13 25 31 - 38 

13 Schijndel/DE WIT 1 24 3 4 17 13 21 - 65 

14 Nieuw Woensel 1 24 1 3 20 6 22 - 81 

 

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Dinsdag 25 april 2017 (Provincie Brabant Cup, kwart finale) 

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Helvoirt 1 – Margriet 1 3-4 Thomas Lommers, Collin van den Bergh, Roel Pullens 

 

Zondag 30 april 2017 

Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 

Nieuw Woensel 1 – Helvoirt 1 0-2 Corné Scheffers, Collin van den Bergh 

Zwaluw VFC 2 – Helvoirt 2  1-5 Paul Schellekens 3x, Dennis van de Loo, Ruud  

Hoogaars 

Helvoirt 3 is VRIJ  

Helvoirt 4 – Jong Brabant 5 5-1 Jan van Bijnen, Rick van de Wiel, Max Verbeek,  

Ron Pieterse, Robert Assink 

SC’t Zand 9 – Helvoirt 5  2-1 Boy de Hart 

Helvoirt 6 – OJC Rosmalen 12 1-3 Maarten van t Hullenaar 

Nieuwkuijk VR1 – Helvoirt VR1 0-3 Samantha Coppens, Jolein van Asseldonk,  

Fleur van de Ven 

Helvoirt VR2 is VRIJ  

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

 

Zaterdag 29 april 2017 

Wedstrijd      Uitslag 

Helvoirt JO19-1 – Nivo Sparta JO19-1  0-5 

Sint Michielsgestel JO17-1 – Helvoirt JO17-1   0-2 

Helvoirt JO17-2 – Waspik JO17-1  0-5 

WSC JO17-5 – Helvoirt JO17-3   13-3 

Helvoirt JO15-1 is VRIJ  

Helvoirt MO15-1 – VOAB MO15-1  3-0 

Helvoirt JO15-2 is VRIJ  

Helvoirt MO15-2 is VRIJ  

Helvoirt JO13-1 – SCI JO13-1   Afgelast 

Helvoirt JO13-2 is VRIJ  

Helvoirt JO11-1 is VRIJ  

Helvoirt JO11-2 is VRIJ  

Helvoirt JO11-3 is VRIJ  

Helvoirt JO11-4 is VRIJ  

Helvoirt JO11-5 is VRIJ  
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Helvoirt JO9-1 is VRIJ  

Helvoirt JO9-2 is VRIJ  

Zwaluw VFC JO9-8 – Helvoirt JO9-3  9-1 

Helvoirt JO9-4 is VRIJ  

Helvoirt JO7-1 trainen 

Helvoirt JO7-2 toernooi bij SC’t Zand  

Nemelaer JO7-1 – Helvoirt JO7-2   2-1 

Helvoirt JO7-2 – Nevelo JO7-3   6-0 

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

Nevelo JO7-2 – Helvoirt JO7-2   4-10 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
  

Zondag 7 mei 2017 

Wedstrijd     Aanvang  Vertrek Scheidsrechter 

Best Vooruit 1 – Helvoirt 1  14:30  13:00  H.C.A. Michielsen 

Helvoirt 2 – ODC 3   12:00    B Schoofs 

Helvoirt 3 – Wilhelmina 6  13:00 

Sarto 8 – Helvoirt 4   12:00  11:00 

Helvoirt 5 – OVC’26 7  10:00 

Boxtel 7 – Helvoirt 6  12:00  11:00 

Helvoirt VR1 – DSC VR1  11:00 

CHC VR1 – Helvoirt VR2  11:00  10:00  H Boujamaa 

 

Jeugd 
 

Zaterdag 6 mei 2017 

Wedstrijd     Aanvang       Vertrek  Scheidsrechter 

Theole JO19-1 – Helvoirt JO19-1  15:00  13:30  M Klaare 

Helvoirt JO17-1 – SCI JO17-1  14:45    D Maruan 

TSV Gudok JO17-4 – Helvoirt JO17-2 13:30  12:00 

Helvoirt JO17-3 – RKDVC JO17-4  14:45 

Helvoirt JO15-1 is VRIJ  

DESK MO15-1 – Helvoirt MO15-1  10:15  09:00 

Helvoirt JO15-2 – NOAD JO15-3  13:00 

OJC Rosmalen MO15-5 – Helvoirt MO15-2  13:00 11:30 

RKDVC JO13-2 – Helvoirt JO13-1  11:15  10:00 

Helvoirt JO13-2 – RKDSV/EDN’56 JO13-2    11:30 

Helvoirt JO11-1 is VRIJ  

Helvoirt JO11-2 is VRIJ  

SC’t Zand JO11-6 – Helvoirt JO11-3 08:45  07:30 

Helvoirt JO11-4 – Zwaluw VFC JO11-8 09:00 

Helvoirt JO11-5 – WSC JO11-6  09:00 

Essche Boys JO9-1 – Helvoirt JO9-1 09:30  08:30 

Nevelo JO9-3 – Helvoirt JO9-2  11:45  10:45 

Helvoirt JO9-3 – Nemelaer JO9-3  10:15 

Helvoirt JO9-4 – Haarsteeg JO9-5 10:15 

Helvoirt JO7-1 toernooi bij TSV Gudok 09:45  08:30 

Helvoirt JO7-2 trainen 

 

Dinsdag 9 mei 2017 

Wedstrijd     Aanvang       Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt JO15-1 – Wilhelmina JO15-1 19:00   M.G.J. van der Sande 
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Woensdag 10 mei 2017 

Wedstrijd     Aanvang       Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt JO13-1 – SCI JO13-1  19:00 

SC’t Zand JO11-2 – Helvoirt JO11-1 19:00  17:45 

Helvoirt JO11-2 – Dongen JO11-3 19:00 

 

 
 

 
 

 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 

 

 
 

 

☺ Hieperdepiep hoera!! ☺ 

Alex  Bertens 1 mei 

Bram van Iersel 4 mei 

Juliëtte de Leeuw 4 mei 

Jan  Groenendaal 5 mei 

Gerard  Meijer 5 mei 

Jip van Iersel 5 mei 

Paul  Leermakers 6 mei 

Jan van der Bruggen 6 mei 

Mart  Pullen 6 mei 

Johan de Man 7 mei 

Daan van Roessel 7 mei 

      Mededelingen bestuur     

        Algemeen       
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Ad  Assink 8 mei 
 

 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 
  JO11-3 SV Capelle 

  JO9-1  Maliskamp 
  JO9-3  Wilhelmina 
  JO9-4  Wilhelmina 

  JO7-1  DVG 
  JO7-2  DVG 

14 mei JO15-1 Tongelre (toernooi is gecanceld) 
20 mei JO17-1 Nemelaer 

  JO17-3 Nemelaer 
JO15-1 Boxtel 

  JO11-1 NEO’25 

JO11-3 Avanti’31 
JO11-4 FC Engelen 

JO7-1  JO7 Slotdag bij VV Helvoirt 
JO7-2  JO7 Slotdag bij VV Helvoirt 

21 mei MO15-1 Zwaluw VFC 

  MO15-2 Zwaluw VFC 
27 mei JO13-1 Maliskamp 

  JO7-1  Audacia 
  JO7-2  Audacia 
2 juni  JO15-1 Haarsteeg 

3 juni  JO7-1  Best Vooruit 
  JO7-2  Best Vooruit 

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

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

  JO7-1  SV TOP 
  JO7-2  SV TOP 

In het rood zijn de mutaties in deze lijst 

 

 Valencia CF komt naar Den Bosch, Real 

Madrid komt naar Engelen! 
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 

mailto:toernooi@vvhelvoirt.nl
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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  

 
 
 

En in Engelen komt Real Madrid op bezoek 
Een fantastisch kamp in de laatste week van de zomervakantie. 
  

Real Madrid Voetbalkamp komt deze zomer bij FC Engelen! 
  

Van 21 t/m 25 augustus 2017 is Real Madrid Voetbalkamp, het internationale 
jeugdprogramma van de Spaanse topclub Real Madrid CF, te gast bij de FC 
Engelen! 

  
Het Real Madrid Voetbalkamp is een 5-daagse trainingsweek voor 

jeugdvoetballers van 7 t/m 14 jaar van elk niveau onder leiding van UEFA 
gecertificeerde trainers  
welke ruime ervaring met het trainen van jeugd en hebben met succes de 

opleiding van Real Madrid doorlopen.  
Het Real Madrid Voetbalkamp vindt in de zomer van 2017 plaats op meer dan 20 

locaties in heel Nederland en België. 
  
Van 21 t/m 25 augustus 2017 bij FC Engelen. 

Hiermee behoort FC Engelen tot een selecte groep partnerclubs van Real Madrid.  
  

Real Madrid Voetbalkamp gegevens op een rijtje: 
• 5 dagen top training door opgeleide Real Madrid CF trainers. 

• Je krijgt een Real Madrid CF trainingstenue van Adidas, bestaande uit: shirt, 
short en sokken. 
• Inclusief een Real Madrid CF Bidon, Real Madrid CF Diploma en 5 dagen 

eten/drinken. 
• Training, structuur en discipline als op de jeugdacademie van Real Madrid CF. 

  
De beste spelers naar Madrid 
De 5 beste spelers (ongeacht leeftijd) van elke locatie worden uitgenodigd voor 

een landelijke finale.  
Tijdens deze finale beoordelen scouts van Real Madrid de spelers. De beste 

spelers worden uitgenodigd voor een training op de Real Madrid Academy.  
De kosten voor deze onvergetelijke trip zijn voor de Real Madrid Foundation. 
  

Je leest er alles over op: 
(CTRL + om link te vervolgen):    https://frmclinics.nl/clubs-en-

datum/nederland/fc-engelen-21.08.-25.08.2017?c=53  
  
Deelname slechts € 229,- voor dit complete 5-dagen programma. 

 
 

http://www.valenciavoetbalkamp.nl/
mailto:dennis@valenciavoetbalkamp.nl
https://frmclinics.nl/clubs-en-datum/nederland/fc-engelen-21.08.-25.08.2017?c=53
https://frmclinics.nl/clubs-en-datum/nederland/fc-engelen-21.08.-25.08.2017?c=53
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 VR18+1 team gaat van start 
 

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! 
 

 

 VR2 zoekt speelsters! 
 

Voor komend seizoen zijn wij (VR2) op zoek naar nieuwe speelster voor ons 

dames team ...wie ooh wie komt er gezellig bij ons voetballen? Aanmelden kan 

bij Mandy van Schijndel mandynlf@gmail.com  

 
 

 

 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 
Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Gert-Jan en Gerard 

 
Keuken: Stephanie 

 
Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Harley Habraken, ’s-Middags: Gert Hoogaars 

 

 Op zondag staan achter de bar 
 

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

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  

   Afdeling kantine      

mailto:janssens.sandra@gmail.com
mailto:mandynlf@gmail.com
mailto:janvdven3@hotmail.com
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 Weetjes en datjes van de veteranen  
 

 

 
 

 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) 
 

Tussenstand 4e periode na de wedstrijd Nieuw Woensel 1 – Helvoirt 1 (0-2) 
 
1 Gert-Jan de Bie  +7 20  

Boy de Hart   +7 20 
Jozef Leermakers  +3 20 

Theo van der Steen +7 20 
 

5 Koen van Asseldonk +3 16 
 Zus van Drunen  +3 16 
 Harrie Gubbels  +3 16 

Helvoirt 3   +3 16 
Rianne Janssen  +3 16 

Harold Verhoeven  +3 16  
Riet Vermeeren  +7 16  
Jan van Zon   +3 16 

 
13 Jan Broeren   +7 14 

 
14 Roel van Asseldonk +3 13 

Roel Beijens   +3 13 

R Kivit   +3 13 
Nico Vermeeren  +3 13 

  
18 Gert Hoogaars  +3 12  

 

19 Willem Mathijssen  +7 10  
Tom Verbraeken  +7 10 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 
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21 Nick van der Bruggen +3 9 
Henk Bolenius  +3 9 

Piet van Haaren  +3 9 
Harley Habraken  +3 9 
Menno van Hattum  +3 9 

Helvoirt 6   +3 9 
Rick Heesters  +3 9 

Rico de Laat   +3 9 
Naamloos   +3 9 
Slato    +3 9 

Kees Traa   +3 9 
L van de Ven/Weytmans +3 9 

 Walter Vromans  +3 9 
  
34 Mark van Asseldonk +3 6  

Jurgen Hamers  +3 6 
Patricia Hobbelen  +3 6  

Jorg van Houtum  +3 6  
P Kivit     6 

Annie van de Oetelaar +3 6 
 Frank Pullen   +3 6 
 Bjarn Timmermans  +3 6  

Koen van de Ven  +3 6  
 

43 Kees van der Sande  3 
Brent Timmermans +3 3  

 

                                           2e Interne periode 
Tussenstand per 30 april 2017 
1 Helvoirt 1  11 7 2 2 23 22-11 

2 Helvoirt VR1* 8 7 1 0 22 24-8 
3 Helvoirt 4  9 6 1 2 19 32-19 

4 Helvoirt 6  10 6 0 4 18 42-25 

5 Helvoirt 2  7 5 1 1 16 16-5 
6 Helvoirt VR2 7 5 1 1 16 16-9 

7 Helvoirt 3  7 4 1 2 13 16-13 
8 Helvoirt 5  8 3 0 5 9 21-15 

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

29 april: Marijn van de Loo (JO9-3), Bart van Rijsewijk (JO7-2) 
 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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         Evenementencommissie 
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          Verslagen       
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  Wedstrijdverslagen senioren 
 
 
25 april 

Helvoirt 1 – Margriet 1 (Provincie Brabant Cup)      3-4 
 
Helvoirt doet effectief Margriet de halve finale van de Brabant Cup 

cadeau: 3-4 

Helvoirt ligt uit de Brabant Cup. Hoewel het deze avond 5 vaste krachten miste 

had de nederlaag totaal niet gehoeven. Mede door slordigheden achterin kon 

Margriet na een kwartier effectief de 0-3 voorsprong met genoegen in ontvangst 

nemen. Nadat Margriet ook in de extra tijd z’n 4e (en laatste) kans van de 

wedstrijd omzette in een doelpunt leek de wedstrijd gelopen. Leek, want Helvoirt 

speelde een geweldige 2e helft maar had pech in de afronding. Pas in het laatste 

kwartier kon Helvoirt 3x scoren maar het was te laat. De focus kan dus volledig 

op de competitie. 

Vandaag dus de kwart finale van de Brabant Cup. Met een oude bekende als 

tegenstander want Margriet was in januari ook al eens tegenstander. Toen betrof 

het een oefenduel, dat was ook in Helvoirt en toen won Helvoirt met 6-3. Maar 6 

spelers die er toen destijds bij waren, zaten nu met (lichte) blessures op de 

tribune. En of het te maken had met de nodige wijzigingen in het elftal weten we 

niet, maar Helvoirt moest duidelijk nog even wakker worden want Margriet was 

fel, hadden duidelijk het gevoel dat ze die eerdere 6-3 willen wegspelen en kwam 

al na 6 minuten op voorsprong. Stijn speelde te kort terug op Remco die schoot 

de bal tegen de inlopende Ramon Verbiezen aan en de 0-1 was een feit. In de 

10e minuut was daar een volgende aanval van Margriet. Jessie van de Kamp kon 

voorzetten, Stijn kon de inzet van Verbiezen nog voor de lijn wegwerken. 

Althans, dat dacht iedereen, maar de jonge scheidsrechter (21 jaar en 

ondersteuning van een 16 en 19 jarige grensrechter) gaf resoluut aan dat de bal 

de lijn gepasseerd was. En alsof het nog niet genoeg was ging ook Steyn in de 

15e minuut in de fout. Verbiezen kon daardoor Remco omspelen om in de korte 

hoek het cadeautje dankbaar uit te pakken en tekende voor een loepzuivere 

hattrick in amper 10 minuten tijd: 0-3. Zo stond Margriet in januari na een 

kwartier met 3-0 achter, nu is Helvoirt dat. Er ging meer fout dan goed bij 

Helvoirt in het eerste half uur. Het leek wel de uitwedstrijd tegen Oirschot 

Vooruit toen Helvoirt ook veel te slap begon en al snel ruim achter stond. 

Margriet voetbalde beter, combineerde er vaak op los, zat bijna overal tussen, 

zonder een kans te creëren, dat wel. Maar het spel van Margriet zag er wel 

verzorgder uit dan bij Helvoirt. Na het half uur ging het wel wat beter lopen bij 

Helvoirt maar echt grote kansen ontstonden ook hier niet. Alleen Tim had in de 

37e minuut een kans op 1-3 maar in plaats van schieten wilde hij Menno 

aanspelen waar Menno niet op had gerekend. Tot overmaat van ramp counterde 
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Margriet in de extra tijd van de 1e helft zelfs na 0-4. Na een aanval van Helvoirt 

stonden ineens in de counter 4 Margriet spelers tegen 2 van Helvoirt. Eerst 

belandde een kopbal van Joey Schuurmans op de paal, de rebound had Remco, 

maar de 2e rebound werd door Jeffrey van Vlijmen hard en hoog in het doel 

geschoten. 

0-4 bij rust, tja. Wat moet je dan nog doen. Er nog een wedstrijd van proberen 

te maken zei Roland. En zowaar, Helvoirt begon goed en fanatiek aan de 2e helft. 

Wilde toch een signaal geven aan Margriet dat de buit nog niet binnen was. Zo 

kreeg Menno al meteen 2 goede kansen. Eerst stuitte hij op doelman Dennis van 

Ballegooij na een te korte terugspeelbal en kopte niet veel later net over. Ook 

Luke had pech, zijn corner belandde op de paal. Maar gaande weg de 2e helft 

liepen de emoties aan Osse zijde hoog op (en dat bij een 0-4 voorsprong!!) en 

dat escaleerde in de 67e minuut. Nadat Margriet in minuut 66 2x ging wisselen 

zei Helvoirt al iets over de opmerkingen die Margriet in Helvoirtse richting 

maakte, maar Helvoirt kreeg de Osse monden niet stil, in tegendeel, Roel P 

schoot daarna bij het uitverdedigen de bal in de dug-out van Margriet en die 

dachten natuurlijk dat doet ie expres en gingen dus met z’n allen verhaal halen 

en kreeg Roel vervolgens de nodige Margriet spelers om zich heen. Waaronder 

Jeffrey van Vlijmen die een slaande beweging maakte naar de Helvoirtse 

aanvoerder en met rood kon vertrekken. En op de tribune vroegen de Helvoirtse 

supporters zich al af, 0-4 voor en je dan toch zo laten gaan. Margriet met 10 

man verder. Helvoirt liet zich niet gek maken door het imitatie spel dat Margriet 

een groot deel van de 2e helft speelde. Het ging nog altijd op jacht naar een 

doelpunt. Menno zag in de 72e minuut door invaller doelman Bart Aarts z’n 

kopbal goed worden verwerkt. Een minuut later was het dan toch raak. Na een 

goede vooractie van Roel A kon Tim vuren op het doel van Aarts. Die had een 

antwoord op z’n pegel maar JO19 junior Thomas schoot de rebound wel binnen. 

Eindelijk heeft Helvoirt dat z’n doelpunt; 1-4. Margriet kon in de 2e helft wel een 

paar keer dreigen maar de defensie van Helvoirt gaf in de 2e helft geen kans 

meer weg. Margriet bleef daarna ook op een irritante wijze spelen en begon ook 

steeds meer irritante overtredingen te maken (bij een 1-4 voorsprong, 

mensen…..). Zo ook in de 78e minuut toen Roel P behoorlijk werd aangepakt 

door een Margriet speler. Iedereen kon de tik horen, zo hard was de overtreding. 

Dat Roel P nog kon lopen en die speler slechts geel kreeg, mag dus een wonder 

heten. Margriet mocht ook van geluk spreken dat Helvoirt niet scherp was voor 

het doel. Menno kopte 2x weer net over en ook Roel A schoot net over. In de 90e 

minuut wist Collin op aangeven van Roel A dan toch de 2-4 binnen te schieten, 

maar het was eigenlijk te laat. Of toch niet, want in de 92e minuut belandde de 

voorzet van Collin bij Roel P die in de lange hoek zelfs 3-4 maakte. Gaat Helvoirt 

z’n geweldige 2e helft dan ook belonen met een wereld comeback? Nee, helaas 

niet. Na 94 minuten was het gedaan en komt er een einde aan het Provincie 

Brabant Cup avontuur. Jammer, want van dit Margriet had absoluut niet verloren 

hoeven worden. Want op de eerste 20 minuten na is er gewoon prima 

gevoetbald. Ook door de gene die er niet vaak instaan. Maar de focus kan nu 
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volledig op de laatste competitiewedstrijden. Te beginnen met Nieuw Woensel 

aanstaande zondag. 

30 april 
Nieuw Woensel 1 – Helvoirt 1           0-2 
Helvoirt kan zich gaan opmaken voor 2 finales na zege bij Nieuw 

Woensel: 0-2 

Hoewel het vaak slordig was, heeft Helvoirt een verdiende zege op het al 

gedegradeerde Nieuw Woensel geboekt waardoor het de komende 2 weken vol 

aan de bak zal moeten voor het kampioenschap. Hoewel Helvoirt er op het 

belabberde veld er dus meer van had moeten maken, was vandaag alleen de 3 

punten belangrijk. 

Bij aankomst in Eindhoven werd er nog even met een glimlach naar het veld 

naast het sportpark van Nieuw Woensel gekeken. Dat was namelijk het 

hoofdveld van Unitas’59. Inderdaad, de plek waar in 2013 promotie naar de 2e 

klasse werd bewerkstelligd. Zou Sportpark ’t Bokt, zo heet het sportpark van 

Nieuw Woensel ook, opnieuw de plek zijn waar Helvoirt de weg inslaat naar een 

hogere klasse? Dan moest vandaag in ieder geval in ‘verplicht nummertje’ 

degradant Nieuw Woensel opzij worden gezet en dan kan men zich gaan 

opmaken voor 2 heuse finales tegen Best en Oirschot Vooruit. Toch was het, op 

het hobbelveld, even schrikken. Vanaf de aftrap zette Joey Nieborg gevaarlijk 

voor waar uiteindelijk niemand van Nieuw Woensel z’n voet er tegen kon zetten. 

Was dit een wake-up call? Nou, nee, niet echt, want Nieuw Woensel kreeg in de 

eerste 5 minuten toch wel meer mogelijkheden op de 1-0. Nadat Helvoirt de 

situaties (slecht veld, veel wind) enigszins onder controle kreeg, kwamen ook 

kansen op de 0-1. De eerste was voor Luke die z’n vrije trap via de muur door 

doelman Dennis den Hollander gered zag worden. Den Hollander was ook 2x een 

sta in de weg voor Rico. Eerst schoot hij (Rico) een voorzet van Thijs in de korte 

hoek op den Hollander en niet veel later, na een combinatie met Nick, zag hij 

opnieuw den Hollander redden op z’n inzet. Uit de hoekschop van Luke die 

daarop volgde was Corné het meest attent en zette Helvoirt dan toch op de 

belangrijke 0-1 voorsprong. Rico kreeg voor rust de laatste kans toen hij door 

Luke werd weggestuurd maar opnieuw lag den Hollander in de weg. Ondanks dus 

een aantal kansen was het spel niet erg best aan Helvoirt zijde. Dat lag natuurlijk 

deels door de omstandigheden maar ook aan zichzelf doordat er toch te veel 

slordigheden in het spel zat. 

De 2e helft was bijna een minuut oud toen Nick in een keer de vrije trap van z’n 

broer net voorlangs schoot. Helvoirt begon hoopvol aan de 2e helft maar toch 

bleef het vaak niet goed. Rico probeerde het nog met een hakje, daarna schoot 

hij voorlangs, legde vervolgens een voorzet van Roel klaar voor Menno maar die 

kon door het veld de bal niet goed raken. Daarna legde invaller Thijs P de bal 

voor Rico klaar met de borst maar daar was opnieuw Dennis den Hollander die 

ingreep. Helvoirt liet het na om het af te maken en Nieuw Woensel geloofde nog 

sterk in de gelijkmaker. Met name via Joey Nieborg kwam veel gevaar. Snel, 
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technisch, alleen net niet doelgericht. Uiteindelijk was doelman Dennis den 

Hollander in de 83e minuut dan toch geslagen toen Rico Collin bediende die 

vervolgens de definitieve beslissing forceerde; 0-2. Bij de laatste kans van de 

wedstrijd waren de 2 andere invallers betrokken. Tommy ging door, bood Ingmar 

het doelpunt maar goed ingrijpen van Nieuw Woensel aanvoerder Toon de Wit 

voorkwam de 0-3. Zodoende had en maakte Helvoirt het zich vaak moeilijk maar 

zijn de 3 punten wel weer binnen. 

Het blijft spannend. Nog 2 finales. Volgende week gaan we op bezoek op 

koploper Best Vooruit. De opdracht is gewoon simpel: winnen. Wij hopen dus ook 

op veel supporters vanuit Helvoirt komende zondag op Sportpark De Leemkuilen 

in Best! Tot volgende week. 

Helvoirt 4 – Jong Brabant 5                  5-1 

Het moet niet gekker worden. Een tegenstander die niet op kunstgras wil spelen. 

Zo leek het er althans op en dit omdat ze een aantal spelers van boven de 50 

zouden hebben.  Dit leverde vanzelfsprekend de nodige discussie op. Het ging 

dan nog niet zo zeer om het feit dat ze niet op kunstgras wilde spelen, dat 

fenomeen is ons niet onbekend, maar dat ze dat zelf dachten te bepalen. Dus 

niet! Twee keuzes, niet spelen en toch de 3 punten incasseren of wel spelen 

maar dan ook de 3 punten in Helvoirt houden. Dit alles met de uitwedstrijd in 

gedachte waar Jong Brabant zich wat ons betreft van hun slechtste kant hebben 

laten zien. Zo wel spelers als scheidsrechter. De discussie in de kleedkamer 

leidde uiteindelijk tot de keuze om op gras te spelen. Maar wat schetste ieders 

verbazing, Jong Brabant liep warm op het kunstgrasveld en bleek de wedstrijd 

ook op deze ondergrond te willen spelen. Probleem opgelost en een hoop 

commotie om heel weinig. Voordeel zou moeten zijn dat Helvoirt nu scherp 

stond, als dat niet al het geval geweest zou zijn. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 

dat de scherpte in het spel in de 1e helft ontbrak. Desondanks werd er weer een 

gehaktbal verdiend omdat Ron de bal met het hoofd beroerde en deze met een 

vreemde curve de doellijn passeerde maar het net nooit heeft weten te bereiken. 

Dat was dan ook het hoogtepunt van de 1e helft. De 2e helft, nadat er wat wissels 

werden toegepast, wilde het voetbal wat beter lukken. Maar eerst wist Jong 

Brabant nog op een 1-1 stand te komen. Een vrije trap ging er onbedoeld, 

gedragen door de wind en enigszins verkeerde inschatting van Stefan 

rechtstreeks in. Helvoirt pakte deze tegenslag echter goed op en Robert wist, na 

een assist van Ton en onder intensief gevlag langs de zijlijn, buitenspel was het 

echter absoluut niet, nooit en te nimmer, de 2-1 op zijn naam te brengen! De 3-

1 kwam op naam van Max na een geweldig aangespeeld te zijn door Frank die de 

aanvoerdersband met verve droeg. We hopen dat hij de was ook met verve zal 

verrichten en ons de volgende keer wederom in fris blauw en wit het edele 

voetbalspel laat verrichten. De 4-1 kwam op naam van Jan die met links 

tegendraads, dat is Jan niet vreemd, wist te scoren. De 5-1 kwam van de voet 

van Rik die hem beheerst met links in wist te tikken. Vermeldingswaardig is nog 

de rentree van Edwin die na lange tijd zijn kunsten weer eens op het groene 
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(kunstgras-)veld wist te vertonen. In de dug-out kwam al snel de naam 

pirou(ed) boven drijven, het leek of hij nooit was wegeweest. Kortom, een mooie 

ochtend voor het 4e waar tevens de 2e plek in de competitie werd veilig gesteld. 

‘The Best of the Rest’ Wat koop je ervoor, niets maar toch kunnen we 

terugkijken op een mooi seizoen. Volgende week de laatste. Tot dan! 

Nieuwkuijk VR1 – Helvoirt VR1        0-3 

Na een heel mooi kampioenschap te hebben gevierd, wilde we onze laatste 2 

wedstrijden ook nog graag winnen. We mochten uit na Nieuwkuijk en omdat hun 

tegen degradatie vechten zou het nog eens spannend kunnen worden. Om 10 

uur trapte we af. Er werden mooie combinaties gemaakt en begonnen met veel 

balbezit. Na ongeveer 10 minuten werd er een kans benut. Een mooie steekbal 

van Betty, zo kwam Samantha een op een met de keeper en schoot ze deze het 

net in. 0-1.  

Nieuwkuijk liet ons vrij veel aan de bal waardoor onze combinaties ook goed 

gingen. Aafke kon vaak mee opkomen en een voorzet geven maar helaas werd 

een goal niet waar gemaakt. Betty mocht de corners nemen en bij de 2de corner 

stond Jolein helemaal vrij en kopte de bal beheerst binnen. 0-2. Hiernaar zakte 

we iets verder terug maar toch bleven we in balbezit.  

Na rust begonnen we weer sterk. Nieuwkuijk zette nu wel wat meer druk dan in 

de eerste helft maar toch gaven we bijen geen kansen weg. Hilde en Samantha 

verlieten het veld met een blessure dus zodoende werd ook de opstelling iets 

veranderd. En dat zette positief uit want Jolein schoot de bal tussen 2 

tegenspelers in en Fleur maakte het mooi af met links. 0-3. Niet lang daarna 

moest ook fleur er helaas af vanwege een blessure en moesten we nog een 

kleine 10 minuten verder met 10 man.  We bleven sterk met zelfs nog een paar 

kleine kansen die helaas niet benut werden.  

Volgende week onze laatste wedstrijd tegen DSC. Ook daar tegen gaan we 

gewoon voor  de winst! 

Dames 1 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Zwaluw VFC JO9-8 – Helvoirt JO9-3            9-1 

 

JO9-3 uit tegen Zwaluw JO9-8: verloren met 1-9   
Een bijzondere vakantiewedstrijd vandaag. In vele opzichten. Op de Vughtse 

zandgrond volgde een penalty –nadat Emma’s cornerbal de arm van een 
tegenstander raakte, en Timo G. scoorde. 0-1. Wow. Dat beloofd wat, zo zou je 

mogen verwachten.  
Wat volgde was een hele reeks van doelpunten tegen. De eindstand loog er niet 

om: 1-9. Helvoirt verloor en liet zich vandaag niet van de beste kant zien. 
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Ondanks dat werd er wel gestreden en waren er zeker een paar positieve 

momenten tegen de (te grote) Vughtenaren. De emoties liepen soms hoog op. 
Maar er is maar één manier om door te gaan: leren van deze momenten en de 

volgende keer weer beter doen. Fijne vakantie allemaal!  
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