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WEEKBLAD 
V.V. HELVOIRT 

 

Oplage ca. 500 
Jaargang 46, nr. 37 

8 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 
2 mei (63 minuten overspelen bij 1-0 stand voor BVV) 

BVV/Timmermans 1 - WSC 1    3 – 3  
 

7 mei 
Best Vooruit 1  - Helvoirt 1    1 – 2  

 
Baardwijk 1  - Erp 1     3 – 0  

 
Emplina 1   - Heeswijk 1    3 – 1 

 

Oirschot Vooruit 1 - EVVC 1    3 – 1  
 

Prinses Irene 1  -  Schijndel/DE WIT 1  0 – 0 
  

Rhode 1   - Nieuw Woensel 1   3 – 1  
 

WSC 1   - BVV/Timmermans Infra 1 1 – 2  
 

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Oirschot Vooruit 1 25 15 4 6 49 58 - 31 

2 Helvoirt 1 25 15 4 6 49 51 - 29 

3 Best Vooruit 1 25 14 5 6 47 46 - 27 

4 Emplina 1 25 13 7 5 46 44 - 28 

5 BVV/Timmermans Infra 1 25 12 7 6 43 48 - 35 

6 EVVC 1 25 12 5 8 41 49 - 31 

7 Prinses Irene 1 25 11 4 10 37 43 - 38 

8 Rhode 1 25 9 9 7 36 48 - 32 

9 Heeswijk 1 25 10 4 11 34 46 - 39 

10 WSC 1 25 8 7 10 31 41 - 43 

11 Baardwijk 1 25 9 4 11 31 28 - 54 

12 Erp 1 25 7 4 14 25 31 - 41 

13 Schijndel/DE WIT 1 25 3 5 17 14 21 - 65 

14 Nieuw Woensel 1 25 1 3 21 6 23 - 84 

 

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Zondag 7 mei 2017 

Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 

Best Vooruit 1 – Helvoirt 1  1-2 Menno van Hattum, Max Meijer 

Helvoirt 2 – ODC 3   2-2 Paul Schellekens, Tim Verhoeven 

Helvoirt 3 – Wilhelmina 6  5-1 Walter Vromans 2x, Bram Jolie 2x, Nick  

Schuurmans 

Sarto 8 – Helvoirt 4   0-2 Robert Assink, Rick van de Wiel 

Helvoirt 5 – OVC’26 7  0-4 

Boxtel 7 – Helvoirt 6  1-2 Maarten van t Hullenaar, Jelle van der Braak 

Helvoirt VR1 – DSC VR1  afgelast 

CHC VR1 – Helvoirt VR2  1-1 Betty Spierings 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

 

Zaterdag 6 mei 2017 

Wedstrijd      Uitslag 

Theole JO19-1 – Helvoirt JO19-1   6-1 

Helvoirt JO17-1 – SCI JO17-1   1-2 

TSV Gudok JO17-4 – Helvoirt JO17-2  4-2 

Helvoirt JO17-3 – RKDVC JO17-4   afgelast 

Helvoirt JO15-1 is VRIJ      

DESK MO15-1 – Helvoirt MO15-1   1-5 

Helvoirt JO15-2 – NOAD JO15-3   3-0 

OJC Rosmalen MO15-5 – Helvoirt MO15-2  afgelast 

RKDVC JO13-2 – Helvoirt JO13-1   8-1 

Helvoirt JO13-2 – RKDSV/EDN’56 JO13-2    3-0 (JO13-2 KAMPIOEN!!) 

Helvoirt JO11-1 is VRIJ      

Helvoirt JO11-2 is VRIJ      

SC’t Zand JO11-6 – Helvoirt JO11-3  0-5 

Helvoirt JO11-4 – Zwaluw VFC JO11-8  3-4 

Helvoirt JO11-5 – WSC JO11-6   8-2 

Essche Boys JO9-1 – Helvoirt JO9-1  1-0 (JO9-1 KAMPIOEN!!) 
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Nevelo JO9-3 – Helvoirt JO9-2   6-4 

Helvoirt JO9-3 – Nemelaer JO9-3   2-7 

Helvoirt JO9-4 – Haarsteeg JO9-5  1-9 

Helvoirt JO7-1 toernooi bij TSV Gudok 

1-1 en 2-2 gelijk. 5-1 en 3-2 verloren   

Helvoirt JO7-2 trainen 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
  

Dinsdag 9 mei 2017 

Wedstrijd     Aanvang  Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt VR1 – DSC VR1  20:00    Maarten Hamers 

 

Zondag 14 mei 2017 

Wedstrijd     Aanvang  Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 – Oirschot Vooruit 1 14:30    P.H. Martens 

Helvoirt 2 is VRIJ  

Helvoirt 3 is VRIJ  

Helvoirt 4 is VRIJ  

Helvoirt 5 is VRIJ  

Helvoirt 6 is VRIJ  

Helvoirt VR1 is VRIJ  

Helvoirt VR2 is VRIJ  

 

Jeugd 
 

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 

 

Donderdag 11 mei 2017 

Wedstrijd     Aanvang       Vertrek Scheidsrechter 

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

 

Zaterdag 13 mei 2017 

Wedstrijd     Aanvang       Vertrek  Scheidsrechter 

Helvoirt JO19-1 is VRIJ  

Helvoirt JO17-1 is VRIJ  

Helvoirt JO17-2 is VRIJ  

Helvoirt JO17-3 is VRIJ  

Helvoirt JO15-1 is VRIJ (toernooi bij Tongelre op 14 mei is gecanceld) 

Helvoirt MO15-1 is VRIJ  

Helvoirt JO15-2 is VRIJ  

Helvoirt MO15-2 is VRIJ  

Helvoirt JO13-1 toernooi bij Boxtel 13:00  12:00 

Helvoirt JO13-2 is VRIJ  

Helvoirt JO11-1 is VRIJ  

Helvoirt JO11-2 is VRIJ  

Helvoirt JO11-3 toernooi bij SV Capelle 09:30  08:30 

Tegenstanders: DESK JO11-4, SV Capelle JO11-2, NEO’25 JO11-1, GJS JO11-4 en Beek 

Vooruit JO11-5 

Helvoirt JO11-4 is VRIJ  
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Helvoirt JO11-5 is VRIJ  

Helvoirt JO9-1 toernooi bij Maliskamp 09:00  08:00 

Helvoirt JO9-2 is VRIJ  

Helvoirt JO9-3 toernooi bij Wilhelmina 09:30  08:30 

Helvoirt JO9-4 toernooi bij Wilhelmina 09:30  08:30 

Helvoirt JO7-1 toernooi bij DVG  09:00  08:00 

Helvoirt JO7-2 toernooi bij DVG  09:00  08:00 

 
 

 
 

 

 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!! ☺ 

Ad  Assink 8 mei 

Tim  van Baast 9 mei 

Henri   Hoogaars 11 mei 

Jelle  Pijnenburg 11 mei 

Timo  Goutziers 11 mei 

Koen van Zon 12 mei 

Bart  Cales 12 mei 

Noa  Assink 12 mei 

Stan van der Heijden 12 mei 

      Mededelingen bestuur     

        Algemeen       
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Walter  Vromans 13 mei 

Jelle  Glandorff 13 mei 

Pieter  Backx 13 mei 

Marrit van der Meer 13 mei 

Harley  Habraken 14 mei 

Hans  Verhoeven 14 mei 

Ad van der Bruggen 15 mei 

Marijn  Brok 15 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 
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 

 

 JO13-2 en JO9-1 KAMPIOEN!!, JO11-3 

in wachtkamer 
 
Hoewel het niet helemaal op eigen kracht ging, zijn vandaag onze JO13-2 en JO9-1 
kampioen geworden! De eerste die kampioen werd is de JO9-1. Zij verloren dan wel 

mailto:toernooi@vvhelvoirt.nl
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in de laatste minuut met 1-0 van Essche Boys, concurrent BMC had een minder 

doelsaldo waardoor JO9-1 kampioen werd. Daarna was het de beurt aan de JO13-2. 
Zij hadden het niet helemaal in eigen hand. Alleen op doelsaldo konden ze Nemelaer 
JO13-2 voor blijven. Toen echter bleek dat Nemelaer 2-2 had gespeeld, was de 3-0 

zege op RKDSV/EDN'56 JO13-2 genoeg om kampioen te worden! Gefeliciteerd 
allemaal. De JO11-3 zit nog in de wachtkamer. Alleen als SV Reeshof ergens punten 
verspeeld of niet hoog genoeg z'n inhaalwedstrijden wint, zijn ook zij kampioen. 
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 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 
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: 

http://www.valenciavoetbalkamp.nl/
mailto:dennis@valenciavoetbalkamp.nl
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(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. 
 
 

 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! 
 
Al enkele jaren beschikken we over een aanzienlijk aantal dames dat actief is op 
het voetbalveld. Ook dit seizoen namen er weer twee damesteams deel aan de 

competitie op zondag.  
Ons Vr,1-team werd kampioen en ons Vr.2-team heeft ook weer goed 
gepresteerd. Bij Vr.2 zijn er helaas enkele dames die willen stoppen met actief 

voetbal spelen. Dit zou betekenen dat de overige dames geen 
competitiewedstrijden meer zouden kunnen spelen. Daarom zijn de dames van 

Vr.2 op zoek naar enkele dames die het team willen komen complementeren. 
Heb je zin om (weer) te gaan spelen op zondag en wil je Vr.2 komen versterken, 
laat het ons dan weten.  

Wil je meer weten over dit team, neem dan contact op met Mandy van Schijndel. 
Zij kan je hierover meer vertellen. Het emailadres van Mandy is: 

mandynlf@gmail.com.  
 
Hopelijk kunnen we dit team versterken voor het nieuwe seizoen!  

  
Bestuur v.v. Helvoirt.  

 
 

 

 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 
Bardienst: ’s-Morgens:, ’s-Middags:  

 
Keuken: Stephanie 

 

   Afdeling kantine      

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
mailto:janssens.sandra@gmail.com
mailto:mandynlf@gmail.com
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Wedstrijddienst: ’s-Morgens: , ’s-Middags:  
 

 Op zondag staan achter de bar 
 
’s-Morgens: Nel en Piet, ’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! 
 

 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 Best Vooruit 1 – Helvoirt 1 (1-2) 

 
1 Gert-Jan de Bie   20  

Boy de Hart    20 
Jozef Leermakers   20 
Theo van der Steen  20 

5 Koen van Asseldonk +3 19  
Gert Hoogaars  +7 19 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

mailto:janvdven3@hotmail.com
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Harold Verhoeven  +3 19 

 
8 Tom Verbraeken  +7 17 

 
9 Zus van Drunen   16 
 Harrie Gubbels   16 

Helvoirt 3    16 
Rianne Janssen   16 

Riet Vermeeren   16  
Jan van Zon    16 
 

15 Jan Broeren    14 
 

16 Roel van Asseldonk  13 
Roel Beijens    13  
Patricia Hobbelen  +7 13 

R Kivit    13  
Bjarn Timmermans  +7 13 

Nico Vermeeren   13 
  

22 Helvoirt 6   +3 12 
Rico de Laat   +3 12 
Kees Traa   +3 12 

Walter Vromans  +3 12 
 

26 Willem Mathijssen   10  
 
27 Nick van der Bruggen  9 

Henk Bolenius   9 
Piet van Haaren   9 

Harley Habraken   9 
Menno van Hattum   9 
Rick Heesters   9 

Naamloos    9 
Slato     9 

L van de Ven/Weytmans  9 
  
  

36 Mark van Asseldonk  6  
Jurgen Hamers   6 

Jorg van Houtum   6  
P Kivit     6 
Annie van de Oetelaar  6 

 Frank Pullen    6 
Brent Timmermans +3 6 

Koen van de Ven   6  
 
44 Kees van der Sande  3 

  

                                           2e Interne periode 
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Tussenstand per 7 mei 2017 
1 Helvoirt 1  12 8 2 2 26 24-12 

2 Helvoirt VR1* 8 7 1 0 22 24-8 

3 Helvoirt 4  10 7 1 2 22 34-19 
4 Helvoirt 6  11 7 0 4 21 44-26 

5 Helvoirt 2  8 5 2 1 17 18-7 
6 Helvoirt VR2 8 5 2 1 17 17-10 

7 Helvoirt 3  8 5 1 2 16 21-14 
8 Helvoirt 5  9 3 0 6 9 21-19 

*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 

6 mei: Het hele team (JO13-2), Mees van Loosbroek (JO11-3), het hele 

team (JO9-1), Mano Witloks (JO9-4). 
 

 
 

 

 

         Evenementencommissie 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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          Verslagen       
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  Wedstrijdverslagen senioren 
 
Best Vooruit 1 – Helvoirt 1                           1-2 
 
Helvoirt jaagt met succes op z’n eerste prooi: 1-2 winst op Best Vooruit 

In een zinderde slotfase heeft Helvoirt de uitwedstrijd tegen koploper Best 

Vooruit met 1-2 gewonnen. Best Vooruit was voetballend beter, maar Helvoirt 

gaf bijna geen kans weg. Zelf wist het via kopdoelpunten de zege 

zwaarbevochten over de streep te trekken waardoor het volgende week thuis 

tegen Oirschot Vooruit kampioen kan worden. Dat moet de volgende prooi 

worden. 

De volgende finale. Uit naar Best, tegen Best Vooruit. Wie deelt wie een tik uit in 

de titelstrijd? Het was wel duidelijk dat als Helvoirt zou verliezen het 

kampioenschap definitief kan worden vergeten. Onder het toeziend oog van ruim 

800 toeschouwers betraden, onder geknetter en geknal van vuurwerk en 

ontstoken fakkels, iets voor half 3 Best Vooruit en Helvoirt de grasmat. Onder 

leiding van een arbitraal trio (vanwege het belang van de wedstrijd) zette Best 

Vooruit de wedstrijd in gang. Best begon ook best, maar het was Helvoirt dat al 

na 5 minuten wist te scoren. Het was Menno die de vrije schop van Luke knap 

tegendraads achter Best doelman Denny Witjes wist te koppen; 0-1. Best moest 

daarom komen. Het kwam ook wel maar de kansen waren schaars. Dan moet 

Floris naar de kant na 24 minuten. Net hersteld van z’n enkelblessure en dan laat 

nu z’n gezondheid hem in de steek. Half misselijk moest hij door Rick vervangen 

worden. Ondanks het vele balbezit kon Best Vooruit amper een kans afdwingen. 

Alleen Kenneth van de Wiel (ex-Helvoirt) was met een snoekduik, hij miste de 

bal wel, op aangeven van Xander Scheepens nog het dichtste bij. 5 minuten voor 

rust wist Menno een lange bal van Rick tot bij Rico te leggen die op de goed 

uitkomende Witjes stuitte. Hoewel Best Vooruit misschien wel 10 corners kreeg 

in de 1e helft, bleef de stand 0-1 bij de rust. 

Ook na rust veranderde het spel niet. Best Vooruit zette volop druk, dreigde veel, 

maar de uitblinkende defensie van Helvoirt hield de boel potdicht. Vaak met 

kunst en vliegwerk maar het was genoeg, ondanks het feit dat Helvoirt zelf 

amper de eigen helft kon verlaten. Pas in de 74e minuut was het even schrikken 

voor Helvoirt toen Tom Kastelijn helemaal vrijstond op de voorzet van 

Scheepens. Hij kopte echter te slap in waardoor Remco makkelijk kon vangen. 

Aan de andere kant kreeg ook Menno uit een hoekschop van Collin ook een vrije 

kopkans. Hij kopte naast. De druk van Best bleef maar aanhouden, want in de 

84e minuut kopte Jeroen Libergts uit een hoekschop net over. 2 minuten later 

was het wel raak. Kenneth van de Wiel zette voor op Kastelijn die de bal 

uiteindelijk in de lange hoek werkte en had Best Vooruit dan toch waar het naar 

zocht de 1-1. Ware het niet dat de grensrechter buitenspel constateerde 
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waardoor het doelpunt niet doorging. Het was slechts uitstel want anderhalf 

minuut later werd een lange bal goed beoordeeld door Thomas van Heukelom die 

Remco te slim af was en ook de inglijdende Stijn kon de 1-1 niet meer 

voorkomen. Zo kreeg Best toch wel waar het recht op had en was weer het 

geloof terug voor 3 punten. En ook de jeugdige supporters van Best trommelde 

er op hun trommel behoorlijk op los (dat deze bij de hele wedstrijd ook al 

trouwens). Maar in de 90e minuut waren het toch de Helvoirtenaren die uitzinnig 

van vreugde waren. Want het was invaller Max die uit een hoekschop van Collin 

boven iedereen uittorende en via de hand van Witjes de bal binnen wist te 

koppen. Na een zenuwslopende slotfase was de vreugde enorm daarom ook 

begrijpelijk in het Helvoirt kamp na het laatste fluitsignaal.  

Volgende week kan Helvoirt dus historie schrijven. Bij winst op (de nieuwe) 

koploper Oirschot Vooruit kan het kampioenschap worden gepakt. Het zal dus 

komende zondag in Helvoirt stampvol zijn. Want de 2e klasse F krijgt dus een 

hele spannende ontknoping met dus de nummer 2 tegen de nummer 1. Kom ons 

dus volgende week steunen in het thuisduel met Oirschot Vooruit! Tot volgende 

week. 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Helvoirt JO13-2 – ST RKDSV/EDN’56 JO13-2           3-0 
 

Vandaag stond alweer de laatste competitiewedstrijd van het seizoen op het 
programma. De voorjaarscompetitie waren we goed begonnen met vele 

overwinningen, wat resulteerde in 5 punten voorsprong met nog 3 wedstrijden te 
spelen. Helaas haalden we uit de vorige twee wedstrijden nog maar 1 punt, 
zodat deze laatste competitiedag de beslissing zou vallen. We stonden in punten 

gelijk met onze groen-gele zuiderburen, alleen hadden zij een beter doelsaldo. 
Taak voor ons om vandaag te winnen en het liefst met grote cijfers. Nemelaer 

speelde vandaag al eerder uit tegen Sarto, maar bij de aftrap was ons nog niets 
bekend over het resultaat. Hierover later meer…  
Alle 16 spelers (incl. 1 speelster) waren fit en present, Cas was zelfs speciaal 
vanuit Zeeland op en neer komen rijden. Rens, die na de winterstop is mee gaan 
trainen, was ook zoals altijd aanwezig. Langs de lijn was het druk in het 

zonnetje. Vele fanatieke ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s en andere 
supporters kwamen de jongens en het meisje naar een grote overwinning en 

eventueel kampioenschap schreeuwen.   
Na de vertrouwde warming-up startten we met de aftrap voorwaarts en gelijk 
druk op de tegenstander. Maar het eerste kwartier was moeilijk, RKDSV / EDN 

’56 was beter en feller. Hun snelle spitsen en 4-4-2 systeem, kregen we niet 
onder controle. Het was dat Hilje een kopbal uit een corner er fantastisch 

uithield, zodat het 0-0 bleef. Ook Dirk moest als laatste man enkele keren de 
gaatjes dichtlopen. De keren dat Helvoirt gevaarlijk werd, was als Merel Sjors 
diep stuurde. Echter dit leidde niet tot gevaarlijke voorzetten of grote kansen. 

Halverwege de eerste helft kwamen we wat meer in ons spel en werden de 
zijkanten meer benut. Een voorzet van Jorn ging helaas langs iedereen voorbij. 

Na ruim 20 minuten stak aanvoerder Jean-Luc het middenveld over een schoot 
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vanaf 16 meter op goal. De keeper kon de bal net houden, maar Nick was er als 

de kippen bij en tikte de bal over de lijn. De belangrijke 1-0 was gevallen. 
Ondanks dat Helvoirt beter in het spel kwam, bleef de tegenstander ook 

gevaarlijk. De verdedigers Bram, Figo, Joep, Tycho en de laatste mannen Dirk en 
Cas stonden echter hun mannetje en gaven weinig weg. Na een aanval over 
rechts kwam de bal voor de goal en was het Nick die uit de draai net langs de 

verkeerde kant van de paal schoot.   
Rust, tijd voor weer de gebruikelijke lekkernijen van Sjeik René, dit keer werden 

de spelers verwend met een pakje appelsientje. Inmiddels wisten de coaches ook 
dat Nemelaer gelijk had gespeeld en dat een overwinning genoeg was voor het 
kampioenschap. De spelers werd echter nog niets verteld, wel werden 

aanwijzingen geven hoe de 2-0 te gaan maken. De tweede helft leek hetzelfde 
spelbeeld te geven als de eerste helft, maar nu was Helvoirt eerder bij de les. Na 

enkele halve kansen van RKDSV / EDN ’56 werd Helvoirt gevaarlijker. Bas en 
Finn maakten verschillende rushes op het middenveld en buitenspelers Guus en 
Thymo werden aan het werk gezet. Na enkele kansen en bal op de paal, was het 

uiteindelijk Sjors die een corner van Guus binnenwerkte. Het spandoek dat 
enkele moeders en Isa (bedankt!) gemaakt hadden, werd ophangen en ook de 

toeters kwamen tevoorschijn. De spelers wisten inmiddels ook dat Nemelaer 
gelijk gespeeld had en de wedstrijd werd vakkundig uitgespeeld. Hilje moest nog 

wel één keer reddend optreden, maar hield de nul. De scheids mocht van 
iedereen wel af fluiten, maar Helvoirt wilde meer. Na een lange aanval kreeg 
RKDSV / EDN ’56 de bal niet weggewerkt en kwam de bal uiteindelijk bij Guus 

die het net voor de derde keer liet bollen. Meteen daarna floot de voortreffelijk 
leidende scheidsrechter Bart Janssen af en barste het gejuich los. Het niet geheel 

verwachte kampioenschap was een feit en spelers vierden dit met zijn allen op 
het veld.  
Na de felicitaties, foto’s en chips van Sjeik René volgden nog een mooie 

rondtocht op de van JO9-1 geleende platte kar door Helvoirt en Haaren. Hoewel 
dit laatste bij onze zuiderburen niet geheel in goede aarde viel. Bij terugkomst 

stonden de traktatie (frites en snacks) van sponsor autobedrijf de Jong klaar 
(nogmaals dank!) en werd het kampioenschap gevierd.  
We willen iedereen bedanken voor deze fantastische dag! Deze mooie dag was 

het resultaat van een jaar met veel plezier trainen en voetballen, maar ook 
samen hard werken. Wij, als trainers, hebben er in ieder geval van genoten om 

het team dit jaar zo te zien groeien en zijn trots op dit mooie eindresultaat. 
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SC’t Zand JO11-6 – Helvoirt JO11-3            0-5 
 

Dan eindelijk was het zover na twee weken geen wedstrijden te hebben 
gespeeld…. Die laatste wedstrijd…  We waren er ons van bewust dat deze 

tegenstander ondanks de eerdere 4-0 winst toch best een taaie tegenstander zou 
kunnen worden.   
Het was weer een tijdje geleden dat de jongens vroeg uit bed moesten dus het 

kwam allemaal wat langzaam op gang. Daarom was de eerste kans ook voor de 
thuis spelende ploeg.. Maar gelukkig hebben wij Savi in de goal staan!! Met alles 

wat ie heeft voor de bal en tegenhouden dat ding! Na een minuut of 10 begon 
het een beetje beter te lopen en kregen we een corner.. Die werd kort door Mees 
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genomen op Ruben en die krulde de bal in de verre kruising! De altijd zo 

belangrijke eerste goal was een feit… Het spel bleef na die eerste goal redelijk in 
balans. Kansje voor ons, kansje voor hun maar gelukkig hebben wij Savi... 

 
Iedereen wachtte met smart op de tweede goal en die viel dan ook gelukkig. 
Wederom lag een corner hier aan ten grondslag.. De bal werd weggewerkt en 

opgepikt door Nick, die schoot ‘m op doel maar de keeper stopte. Maar gelukkig 
stond daar Ruben op de 2-0 binnen te tikken. Met iets meer zekerheid gingen we 

de rust in. 
 
Na de rust bleken onze jongens er heel goed van bewust te zijn dat deze 

wedstrijd de laatste was en de wedstrijd was om kampioen te worden!!! Dat 
zagen we terug in het spel en werd er aardig gecombineerd… naast het goede 

samenspel werd er ook weinig ruimte gegeven aan hun middenvelders… 
Meerdere malen zaten Jurre en Ramon er goed bij om hun aanval eruit te halen. 
Naast dat goede verdedigen op het middenveld stonden Nick en Pim weer 

ijzersterk en kwam haast niemand ze voorbij!  Het spel ging iets meer onze kant 
op maar SC ’t Zand bleef de grootste kansen krijgen, maar gelukkig hebben 

wij…juist Savi.  
 

Iedereen zat met smart te wachten op de veilige 3-0 en die viel gelukkig ook. Na 
een goede actie van Dennis op het middenveld werd Ruben vrij gespeeld en die 
hoef je maar een halve kans te geven.. de 3-0 was een feit. Kort na de 3-0 

waren we weer in de aanval en door het goed blijven storen van Guus kwam de 
bal bij Ruben en daar was de 4-0!! Ondanks dat de wedstrijd met nog een 

minuut of 10 te spelen wel gespeeld was bleef het nog grote kansen regenen 
voor SC ’t Zand.. maar gelukkig hebben wij…… :-). De eindstand kwam 
uiteindelijk op het bord te staan door Mees! Een mooie actie van Ruben aan de 

zijkant en door mooi breed te leggen schoot Mees beheerst de bal in het hoekje! 
5-0! 

 
Ondanks dat onze grootste tegenstander in deze competitie nog drie wedstrijden 
moet spelen (moet winnen met +25 doelpunten) zijn onze jongens wederom 

weer onze kampioenen!!!!! 
 

Klasse mannen!!! Jullie zijn een mooi stel!!!!!! 
 
Essche Boys JO9-1 – Helvoirt JO9-1            1-0 

 
Vandaag de belangrijkste wedstrijd voor alle spelers en trainers van hun 

voetballoopbaan, de kampioenswedstrijd. We hadden 2 weken stilgelegen dus 
lang moeten wachten en veel kunnen nadenken hoe het af zou lopen. De 
wedstrijd thuis tegen Essche Boys hadden we maar net gewonnen en zij waren 

toen heel sterk en beter, dus we wisten dat het niet makkelijk zou worden. 
Iedereen was toch zenuwachtig toen we aan de wedstrijd begonnen. Essche Boys 

begon goed, het waren grote jongens vergeleken met ons maar boden goed 
weerstand. Er waren veel doelpogingen maar Sjors onze keeper stopte ze 
allemaal zeer goed. Met veel inzet door onze verdedigers Brent, Jordy en JJ 

haalde we de rust met 0-0. We hadden maar 1 punt nodig om kampioen te 
worden en als we zouden verliezen moesten we kijken wat BMC gedaan had. In 

de 2e helft kregen we door goed spel op het middenveld door Misha en Jelle een 
aantal kansen voor Stijn en Siemen maar helaas zonder te scoren. Het was bijna 
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tijd toen Essche Boys toch onverwacht de 1-0 scoorde. Dat was toch wel een 

domper en meteen daarna floot de scheidsrechter af. We wisten toen nog niet of 
we kampioen waren want BMC moest drie kwartier later spelen. Om iedereen 

toch te motiveren dat we net zo veel punten als hun hadden als BMC zou winnen 
gingen we het kampioenschap toch vieren. Alle spelers, trainers en onze opa die 
het hele seizoen er ook bij was kregen een beker en kampioensshirt met hun 

naam erop immers de platte kar stond al klaar in Helvoirt. Toen we op de platte 
kar (bedankt Antwan Verhulst) stonden en feest aan het vieren waren kwam het 

verlossende telefoontje. BMC had met 9-1 gewonnen en waren wij kampioen met 
1 doelpunt verschil. Toen ging het helemaal los op de platte kar. We reden door 
heel Helvoirt om te laten weten dat we kampioen waren. Met veel kabaal 

kwamen we aan bij de kantine daar hebben we friet en frikandel gegeten en 
gezellig gefeest. Nog bedankt voetbalclub namen ons en de spelers.  

           
Wij als trainers en opa zijn supertrots op onze jongens na een heel mooi en goed 
seizoen. Goed keeperswerk van Sjors, met veel inzet verdedigd door Brent, JJ en 

Jordy, goed voorbereid door Misha, Jelle en Suheyb op het middenveld, en mooie 
goals gemaakt door Stijn en Siemen. Jongens bedankt voor een top seizoen en 

volgend seizoen succes in de JO11 competitie. 
 

Geschreven door een heel trotse trainer. 
 
 

Helvoirt JO9-4 – Haarsteeg JO9-5              1-9 
 

Spannende wedstrijd vandaag tegen de koploper dwz Haarsteeg. We hebben 
versterking van Fedde en Axel van de mini's. Helaas wordt het al snel 0-1 voor 
Haarsteeg in de eerste 15 min ook de 0-2. Gelukkig scoort Mano de 2-1 ruim 

voor de rust. Even is het spannend maar Haarsteeg maakt de 3-1. Na de rust 
loopt de achterstand verder op.. 1-4, 1-5, 1-5 we stoppen met tellen maar het 

eindigt met 1-9. Einde seizoen, Haarsteeg kampioen (en wij de 5e plek). 


