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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 4 
29 augustus 2016 

 
Redactieadres: Jurgen Hamers, Vincent van Goghstraat 13, 5268 BL Helvoirt,  
 0411 – 643595; e-mail: jurgen_hamers@hotmail.com 
Inleveren kopij Langs de Ley: 
Jeugd voor zaterdag 19.00 uur, senioren voor zondag 19.00 uur op bovenstaand adres 
Website: www.vvhelvoirt.nl Webmaster: jurgen_hamers@hotmail.com  
Betalingen: NL87 RABO 0121 1403 34 t.n.v. Voetbal Vereniging Helvoirt 
Aan en afmelden als lid: alleen schriftelijk bij Herman Schoonus, Burg. v.d. Hurkstraat 4, 
5268 BK Helvoirt,  0411 - 642148 
Telefoon kantine:  0411 - 642323 
Afmelden voor wedstrijden: Senioren voor vrijdagavond 20.00 bij leider eigen elftal. Jeugd 
voor vrijdagavond 20.00 bij leider eigen elftal 
 

Commissie Contactpersoon Telefoon-
nummer 

E-mailadres 

Dagelijks bestuur: 

Voorzitter Arjan v.d. Hoven 0617236134 voorzitter@vvhelvoirt.nl  

Secretaris / Vice-voorzitter Joseph Pennings 64 2022 info@vvhelvoirt.nl  

Penningmeester Gerard van Hal 0651586467 penningmeester@vvhelvoirt.nl  

Sport ondersteunende commissies: 

Senioren Jan van Iersel 0622412440 senioren@vvhelvoirt.nl  

Ledenadministratie Herman Schoonus 64 2148 ledenadm@vvhelvoirt.nl 
Evenementen Melissa Coppens 0622138509 melissacopje99@hotmail.com  

Technische zaken Harm van Hal 0622415957 harmdani@home.nl 

Organisatie ondersteunende commissies: 

Kantine Jan van de Ven   0736131912 janvdven3@hotmail.com 
Accommodatie en onderhoud Maarten Hamers 0629248223 m-hamers@home.nl 

Kleding en materialen Stefan Wilke 64 2539 stefanwilke@ziggo.nl  

P.R., communicatie en 
sponsoring 

VACATURE   

Jeugd: 

Jeugdvoorzitter Ferry Mallo  0620013072 jeugd@vvhelvoirt.nl 

Voorzitter Technische 
Commissie Jeugd 

Harm van Hal 0622415957 harm.vanhal@knvb.nl 

Technisch coördinator 
junioren 

Frank Roefs 64 3778 faj.roefs@home.nl 

Technisch coördinator  
D-pupillen 

VACATURE   

Technisch coördinator  
E-pupillen 

Marcel van Drunen 0629501820 marcelvandrunen@ziggo.nl 

Technisch coördinator  
F-pupillen en Mini’s 

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

Keepers en scheidsrechters VACATURE   

Wedstrijdsecretaris junioren VACATURE  juniorensecr@vvhelvoirt.nl 

Leeftijdcoördinator junioren VACATURE   

Wedstrijdsecretaris pupillen Harold Verhoeven 64 1456 pupillensecr@vvhelvoirt.nl 

D-pupillen coördinator tijdelijk door Peter Bremmers (D) en André Nagelhout (MD) 
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E-pupillen coördinator Peter Bremmers 0653225767 prfbremmers@home.nl 

F-pupillen coördinator Andre Nagelhout 0651387912 nkb-helvoirt@hetnet.nl 

Toernooien Elly van den Berg  toernooi@vvhelvoirt.nl  

Supportersvereniging: 

Voorzitter Mariëlle van Lith 0651795634 info@marikadrukservice.nl 

 
 

 Activiteitenkalender 

Datum Activiteit Plaats Tijd 

2015: 
  

 

Vr. 9 sep. Aftrapavond Kantine 20:00 

 Oplevering kunstgrasveld* Veld 2 ??:?? 

Za. 24 sep. Veteranendag ?? Hele dag 

Vr. 30 sep. Algemene Ledenvergadering Kantine 20:30 

*onder voorbehoud 
 

 Openingswoord door de voorzitter 
 

Sneller, hoger, sterker  

  

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de Olympische Spelen net voorbij en staat 
het nieuwe voetbalseizoen 2016-2017 op het punt te beginnen. Niet alleen 

hebben we afgelopen zomer van vele sportieve hoogtepunten kunnen genieten, 
maar ook de sportieve prestaties van de diverse teams binnen onze eigen 

vereniging gedurende het voorbije seizoen mogen er zijn. Indachtig 
bovenstaande leus van de Olympische Spelen (‘citius, altius, fortius’) hopen we 
uiteraard dat deze prestaties komend seizoen weer kunnen worden overtroffen.   

  

Ook als bestuur stellen wij onszelf voortdurend tot doel de grenzen steeds te 

verleggen en te trachten de sportbeoefening voor onze leden zo goed mogelijk 
en steeds beter te faciliteren. Tijden veranderen en daarin zullen we als 
vereniging moeten meegaan. Wat dat betreft is niet alleen de voltooiing van het 

al lang gekoesterde en hoognodige kunstgrasveld aanstaande, maar zijn we –
 dankzij de inzet van vele vrijwilligers en bijdragen door sponsors – er tevens in 

geslaagd om gedurende de zomermaanden de verbouwing van de kleedruimten 
5 tot en 8 te realiseren. Niet geheel zonder trots kan ik daarbij vermelden dat 

deze verbouwing volledig uit eigen middelen is bekostigd en we in staat zijn de 
contributie voor onze leden zoveel mogelijk in de hand te houden. 
Hiermee hopen we te bewerkstelligen dat het lidmaatschap van onze vereniging 

ook binnen ieders bereik blijft, zodat iedereen ook kan blijven meedoen. Zonder 
de inzet van veel vrijwilligers is dit ondenkbaar.   

  

Dit doet mij denken aan een andere, en misschien nog wel bekendere leus van 
de Olympische Spelen: ‘Meedoen is belangrijker dan winnen’. Voor sommigen is 

niet het bereiken van de hoogst mogelijke prestatie, met alle opofferingen die 
daarvoor moeten worden getroost, het ultieme doel, maar het plezier en de 
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ontspanning die het wekelijks spelen van een potje voetbal brengen. Het is onze 

taak als bestuur om beide categorieën voetballers en voetbalsters te faciliteren. 
Ook dit is zonder de inzet van veel vrijwilligers onmogelijk.  

  

Helaas blijkt het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden voor het 
vele werk dat binnen onze vereniging dient te worden verricht. Hierbij kan niet 

alleen worden gedacht aan bijvoorbeeld de begeleiding en coördinering van onze 
jeugdteams, maar ook aan meer ondersteunende of verzorgende functies of 

aan kantine-, schoonmaak- 
en onderhoudswerkzaamheden. Een uiterste consequentie van het beschikken 
over onvoldoende vrijwilligers zou ertoe kunnen leiden dat we 

genoodzaakt zouden worden om meer werkzaamheden uit te besteden met 
mogelijk gevolgen voor de hoogte van de contributie. Daarnaast zou het ons als 

bestuur met name aan het hart gaan indien we er met z’n allen niet in zouden 
slagen om door een tekort aan vrijwilligers voldoende begeleiding voor een 
onbezorgde sportbeoefening door onze jeugd te bieden. Het is dan ook met 

name dat ik iedereen zou willen uitnodigen om bij zichzelf na te gaan om, 
eventueel samen met iemand anders, enkele uurtjes per week of per maand ten 

behoeve van onze jeugdafdeling beschikbaar te stellen.   

  

Niet alleen geldt in dit opzicht ‘meedoen is belangrijker dan winnen’, maar 
bovendien dat zonder voldoende vrijwilligers die meedoen er voor onze 
jeugd ook niets valt te winnen. Dat is een situatie die te allen tijde moet worden 

voorkomen. Vele handen maken licht werk en een mailtje voor meer informatie 
aan info@vvhelvoirt.nl is snel verzonden.  

  

Rest mij om alle spelers en speelsters, vrijwilligers, sponsors, supporters, kortom 
al degenen die bij V.V. Helvoirt zijn betrokken, een zeer sportief en geslaagd 

nieuw voetbalseizoen toe te wensen. Ofwel, in de woorden van de componist van 
ons clublied: veel voetbalvreugd!  

  

Arjan van den Hoven,   

voorzitter  

 
 

 
 

 

   

  
 

    Uitslagen seniorenwedstrijden  
Dinsdag 23 augustus (beker) 

Wedstrijd     Uitslag  Doelpuntenmakers  

Uno Animo 1 – Helvoirt 1   0-3  Nick van der Bruggen, Rico de  

Laat, Max Meijer 

 

Donderdag 25 augustus (beker) 

            Uitslagen             

mailto:info@vvhelvoirt.nl
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Wedstrijd     Uitslag  Doelpuntenmakers  

Helvoirt 2 – Jong Brabant 2  6-1  Rens van der Sande 2x, Paul  

Schellekens, Dennis van de Loo, 

Roel van Asseldonk, Koen van 

Asseldonk 

 

Zaterdag 27 augustus (beker)   

Wedstrijd      Uitslag  Doelpuntenmakers 

Helvoirt 1 – Wilhelmina’26 1  1-0  Rens van der Sande 

 

Zondag 28 augustus (beker) 

Wedstrijd     Uitslag  Doelpuntenmakers 

Helvoirt 2 – Nemelaer 2   1-1  Eigen doelpunt  

Helvoirt 3 – Nevelo 5   0-1 

Helvoirt 4 – Taxandria 3   0-2 

Taxandria 5 – Helvoirt 5   2-0 

Helvoirt 6 – Nemelaer 5   7-1  Jelle van der Braak 3x, Willem    

                  Timmermans 2x, Guus Busser,    

         Maarten van t Hullenaar 

Nemelaer VR2 – Helvoirt VR1  Afgelast 

Helvoirt VR2 – Emplina VR1  0-5 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 
Donderdag 25 augustus (vriendschappelijk) 

Wedstrijd      Uitslag   

Wilhelmina Boys JO17-1 – Helvoirt JO17-1  5-0        

 
Zaterdag 27 augustus (beker)  
Wedstrijd      Uitslag  

SC’t Zand JO19-2 – Helvoirt JO19-1  5-3 

DBS JO17-1 – Helvoirt JO17-1    afgelast  

Helvoirt JO17-2 VRIJ 

Helvoirt JO17-3  VRIJ 

Hilvaria JO15-1 – Helvoirt JO15-1  5-2  

Helvoirt MO15-1 VRIJ 

Helvoirt JO15-2 VRIJ 

Helvoirt MO15-2 VRIJ 

Helvoirt JO13-1 VRIJ 

Helvoirt JO13-2 VRIJ 

Helvoirt JO11-1 VRIJ 

Helvoirt JO11-2 VRIJ 

Helvoirt JO11-3 VRIJ 

Helvoirt JO11-4 VRIJ 

Helvoirt JO11-5 VRIJ 

Helvoirt JO9-1 VRIJ 

Helvoirt JO9-2 VRIJ 

Helvoirt JO9-3 VRIJ 

Helvoirt JO9-4 VRIJ 

Helvoirt JO7-1 VRIJ 

Helvoirt JO7-2  VRIJ 
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 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 

Dinsdag 30 augustus (beker) 

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Nemelaer VR2 – Helvoirt VR1 19:00  17:30 

 

Zondag 4 september (Helvoirt 1 en 2 competitie, rest beker) 

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Rhode 1 – Helvoirt 1  14:30  13:00  H van Bekkum 

Helvoirt 2 – WSC 3   11:45    A.E.M. de Leeuw 

Baardwijk 5 – Helvoirt 3  12:00  10:30 

Spoordonkse Boys 4 – Helvoirt 4 12:00  10:30 

Helvoirt 5 – Nemelaer 6  11:00    Hans de Bresser 

SVSSS 4 – Helvoirt 6  10:00  09:00 

Helvoirt VR1 – RKDVC VR1 13:00    Maarten Hamers 

OJC Rosmalen VR4 – Helvoirt VR210:00  08:30 

 

 

Jeugd 
 

Dinsdag 30 augustus (vriendschappelijk) 

Wedstrijd      Aanvang     Vertrek   Scheids. 

Sint Michielsgestel JO19-1 – Helvoirt JO19-1 19:00  17:30 

 

Woensdag 31 augustus (vriendschappelijk) 

Wedstrijd      Aanvang Vertrek Scheids. 

Audacia JO17-1 – Helvoirt JO17-1  19:00  17:30 

 

Vrijdag 2 september (vriendschappelijk) 

Wedstrijd      Aanvang Vertrek Scheids. 

Helvoirt JO19-1 Toernooi bij Marvilde  18:00  16:30 

Tegenstanders: Oranje Zwart Helmond JO19-1, Marvilde JO19-1, BZC Zuiderpark JO19-

1, UNA JO19-3. 

 

 
Zaterdag 3 september (* JO19-1, JO17-1 en JO15-1 competitie, rest beker) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

GJS JO19-1 – Helvoirt JO19-1  12:00  10:00  A.P.P.M. Mathon 

Helvoirt JO17-1 – BVV JO17-1  14:30    J.E. Manuhutu 

Helvoirt JO17-2 – SVSSS JO17-4  14:45    Huub Glas 

SVSSS JO17-3 – Helvoirt JO17-3  13:00  11:30 

Helvoirt JO15-1 – SCI/FLYNTH JO15-1 11:30 

Helvoirt MO15-1 – Beesd MO15-1 13:00    Ronald van de Aa 

Helvoirt JO15-2 – Jong Brabant JO15-3 13:00    Maarten Hamers 

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

Jong Brabant JO12-1 – Helvoirt JO13-1 09:00  08:00 

RKDVC JO13-6 – Helvoirt JO13-2  11:15  10:15 

Helvoirt JO11-1 – RKDVC JO11-1  09:00 

Helvoirt JO11-2 VRIJ 

OJC Rosmalen JO11-14 – Helvoirt JO11-3  08:30 07:30 

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

Helvoirt JO11-5 – RKDVC JO11-7  09:00 

Nieuwkuijk JO9-1 – Helvoirt JO9-1 10:15  09:15 
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Helvoirt JO9-2 – Zwaluw VFC JO9-13 10:15 

Helvoirt JO9-3 – Zwaluw VFC JO9-6 10:15 

Zwaluw VFC JO9-7 – Helvoirt JO9-4 10:15  09:15 

 

Woensdag 7 september 

Sarto JO17-2 – Helvoirt JO17-1 (vr) 19:00  17:30 

Helvoirt JO11-2 – SVSSS JO10-1 (beker)18:30 

  

 

 
 

 

 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. 

Update over het kunstgrasveld 

Vooralsnog loopt het aanleggen van het kunstgras keurig op schema. Toch 

staat op de activiteitenkalender op de website dat 27 augustus het 

kunstgrasveld geopend zou worden, dat is NIET het geval. Zoals het er 

nu naar uitziet zal uiterlijk vrijdag 9 september de datum zijn waarop 

het kunstgrasveld wordt opgeleverd en wordt vrijgegeven door het 

bestuur. Tot die tijd is het verboden om op het kunstgrasveld te 

komen. Het zou tot vertraging kunnen leiden. Hou hier dus rekening 

mee!! Mocht er een update zijn, brengen we iedereen op de hoogte. Er 

      Mededelingen bestuur     
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zullen ook nog borden langs het veld gezet worden om duidelijk te maken 

dat je nog niet het veld op mag. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur VV Helvoirt. 

VACATURE!! 

  

Vacature  

De seniorencommissie voor het nieuwe seizoen op zoek naar: 

assistent scheidsrechters voor Helvoirt 1 en Helvoirt 2. 

Nadere informatie hierover bij Jan van Iersel (senioren@vvhelvoirt.nl ) 

Bestuur v.v. Helvoirt 
 

 

 

       

 
 
 

 Hieperdepiep hoera!!  

Henk van Schijndel 30 augustus 

Floris  de Laat 30 augustus 

Thijs  Janssen 31 augustus 

Bart   Kouwenhoven 31 augustus 

Zus van Drunen 1 september 

Rico  de Laat 2 september 

Harrie  Jansen 3 september 

Laurens van Valderen 3 september 

Jan  Pullens 5 september 
 

 
 

 

 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 

        Algemeen       

   Afdeling kantine      

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Frank en Jan 

 
Keuken: ’s-Morgens: Melissa en Stephanie  

 

Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Jos Verbeek, ’s-Middags: Gert Hoogaars  
 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Nel en Adri, ’s-Middags: Melissa en Maud 
 

Keuken: Sjors en/of Kiki en/of Teske  
 

 
 

 

 Weetjes en datjes van de veteranen  
 

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

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

 

 
 

 Aftrapavond 2016 

 
Op 9 september 2016 , organiseert de supportersvereniging wederom een 
‘aftrapavond’ voor het nieuwe seizoen. Vorig jaar was het een zeer 

geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar gevonden werd. 
Daarom nu weer een gezellige avond om het seizoen te openen.  

Er is een mooi programma in elkaar gezet dat begint om 20.00 uur. Om 
22.30 uur zal de avond afgesloten worden met een voetbalquiz waarbij we 

onze voetbalkennis kunnen testen. Er zit een leuke prijs aan verbonden 
voor de winnaar. 

We nodigen jullie allemaal uit voor deze avond. 
  

  
Bedankt alvast 

  
Marion van Asseldonk 

Penm./secr. Supportervereniging 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 
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   Speler van de week 
 
 

 

 
 

 
 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
 
Dinsdag 23 augustus 

 
Uno Animo 1 – Helvoirt 1     0-3 

 
Helvoirt na 0-3 zege op Uno Animo al zeker van 2e bekerronde. 

Echt diep hoefde Helvoirt niet te gaan. Toch werd er een verdiende ruime zege 

op Uno Animo geboekt. Daardoor is Helvoirt, samen met Wilhelmina’26, met 6 

punten uit 2 duels al zeker van de 2e bekerronde.  

Op dinsdag 23 augustus 2011 speelde Helvoirt ook een bekerwedstrijd. De 

tegenstander van toen was……. Uno Animo. Toen werd het 2-2. Toevallig of niet, 

op dinsdag 23 augustus 2016 was opnieuw Uno Animo de tegenstander in 

bekerverband. Exact 5 jaar na dato dus. Het enige verschil was dat de 

ontmoeting van 2011 in Helvoirt was. Na de winst afgelopen zaterdag in 

Dinteloord, moest bij winst op Uno Animo de 2e bekerronde zo goed als zeker 

zijn. Toch werd pas na 20 minuten de keepers voor het eerst aan het werk gezet. 

Eerst Uno Animo doelman Wesley Raaijmakers op een van richting veranderd 

schot van Luke en aan de andere kant stuitte Ruben van Loon met een vrije trap 

op de vuisten van Remco. Na een half uur nam Helvoirt getuige het spelbeeld de 

terechte voorsprong. Een voorzet van Stijn werd gevolgd door een prima kopbal 

van Nick in de lange hoek; 0-1. 5 minuten later werd de voorsprong verdubbeld. 

De doelman had nog een antwoord op de kopbal van Roel, op de rebound van 

Rico had hij dat niet en hoewel Uno Animo nog dacht aan buitenspel telde het 

doelpunt toch; 0-2. Luke werd de 0-3 onthouden toen hij alleen op Raaijmakers 

afging. Hij werd ten onrechte afgevlagd. Ook kregen Roel en Max nog goede 

mogelijk heden op de 3e treffer. Uno Animo kon in aanvallend opzicht weinig 

uitrichten waardoor Helvoirt eenvoudig op de been bleef. 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 
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Ook na rust was de eerste mogelijkheid voor Helvoirt. Rico stuitte echter op de 

vuisten van Raaijmakers. Na een uur voetballen kreeg Uno Animo toch de kans 

weer terug te komen in de wedstrijd. Rick van Broekhoven mocht alleen op 

Remco af maar schoot naast. Waar van Broekhoven het dus liet liggen er weer 

een wedstrijd van te maken, besliste Helvoirt aan de andere kant het duel. Max 

ging een combinatie aan met Collin en rondde uiteindelijk af met een droge knal 

in de korte hoek. En zo kreeg de jongeling, die opnieuw sterk speelde, wat hij 

verdiende deze avond, namelijk een doelpunt. Daarna geloofd Helvoirt het wel, 

want ook in het 2e bedrijf kon Uno Animo, op die ene kans na, weinig uitrichten, 

al had de score nog wel hoger kunnen uitvallen. Zo schoot Stijn van dichtbij over 

nadat Raaijmakers een corner van Luke losliet en gingen nog schoten van Luke 

en Rico net naast het doel. Een kwartier voor tijd werd bij de thuisploeg nog 

Dennis Douadi uit het veld gestuurd na een overtreding op Rico. Douadi stond 

toen nog maar 10 minuten in het veld. Na afloop kwam het bericht binnen dat 

Wilhelmina’26 niets heel had gelaten van Prinsenland. De Wijk en Aalburgers 

wonnen met maar liefst 7-0. Daardoor hebben zowel Helvoirt als Wilhelmina’26 6 

punten en zijn daarmee verzekerd van de 2e ronde. Want, in vergelijking met de 

voorgaande jaren, gaan in de poules waar 1e en 2e klassers zitten, de nummers 1 

en 2 door naar de volgende ronde. De ontmoeting van aanstaande zaterdag zal 

er dus niet echt meer toedoen, maar Helvoirt wil toch wel voor het 5e jaar op rij 

als groepswinnaar de volgende bekerronde halen en vertrouwen tanken voor de 

competitiestart tegen Rhode. Hoe dan ook: aanstaande zaterdag om 17:00, 

Helvoirt – Wilhelmina’26. Tot dan.  

Donderdag 25 augustus 

 

Helvoirt 2 – Jong Brabant 2      6-1 
 
Het 2e wint tweede bekerwedstrijd ruim van Jong Brabant 
Na de zege op SVSSS 2 wachtte op een zonnige donderdagavond het 2e van Jong 
Brabant voor het 2e elftal. Het 2e schoot ook goed uit de startblokken. Al na 20 

seconden bood Rens Paul een goede kopkans die over ging. Niet lang daarna 
kreeg het 2e een strafschop nadat Rens werd gevloerd in de 16. Mark is de man 

voor dit soort klusjes, maar nu zag hij de doelman z’n inzet keren. Toch kwam 
het 2e op 1-0. Tim zette goed druk, kon Paul wegsturen en de openingstreffer 
was een feit. Daarna bouwde het 2e in korte tijd de voorsprong uit naar 3-0. 

Eerst was het Dennis die de bal ontfutselde van een verdediger en wist te scoren 
en na een goede breetepass van Rens wist Roel A na een kapbeweging met z’n 

linker (!) de bal in de bovenhoek te plaatsen. Ook na rust bouwde het 2e de 
score uit. Na een actie van Jim kwam de bal via Tim L bij Rens die de 4e treffer 
liet noteren. Uit een vrije trap vond Roel z’n broer die de bal nog net kon 

verlengen en de 5-0 was een feit. Niet veel later opnieuw een kopdoelpunt, nu 
van Jong Brabant: 5-1. De marge was echter al snel weer 5 toen Rens de 6-1 liet 

aantekenen. Opnieuw dus een goede zege van het 2e. Zondag kan het karwei 
thuis tegen Nemelaer 2 worden afgemaakt. Dan moet plaatsing voor de volgende 
bekerronde een feit zijn.  

 
Zaterdag 27 augustus 
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Helvoirt 1 – Wilhelmina’26 1    1-0 
 
Helvoirt slecht Aalburgse muur pas in blessuretijd: 1-0. 

Hoeveel kansen en mogelijkheden Helvoirt bijeen speelde op deze middag was 

niet bij te houden, maar ze waren waarschijnlijk wel op 5 handen te tellen. Toch 

duurde het pas tot de extra tijd van de 2e helft voordat Rens van der Sande dan 

toch een gaatje wist te vinden in de verdediging van Wilhelmina’26 en daarmee 

Helvoirt de terechte zege (en groepswinst) bezorgde. 

Hoewel er voor beide ploegen niets meer op het spel stond, wilde beide partijen 

de wedstrijd toch serieus nemen met het oog op de competitie. Wilhelmina’26 

liet al vanaf de aftrap zien dat het een stevig potje wilden spelen, want al na 20 

seconden was daar al de eerste felle overtreding op Nick te noteren. Het zou ook 

inderdaad de aanleiding vormen tot een stevig fysiek potje. Toch speelde 

Helvoirt een ijzersterke openingsfase en, met name, in het eerste kwartier 

speelde Helvoirt behoorlijk was kansen bij elkaar. Roel kon niet bij de voorzet 

van Rico, Rico kon de pass van Corné net niet afronden, Max schoot voorlangs, 

Luke schoot net over en Stijn en Nick kopte net over en naast. Pas na deze fase 

kwam de Aalburgse ploeg voor het eerst in het doelgebied van Helvoirt. Nick 

Linnenbank zag z’n inzet door Remco worden gekeerd. De wedstrijd kwam hierna 

wat meer in evenwicht. Nick zag doelman Erik Duisterwinkel de vrije trap uit de 

hoek boksen en aan de andere kant ging Wilhelminiaan Corné van Rosmalen op 

de solo toer. Het eindstation heette echter Remco die ingreep. En in de extra tijd 

kreeg Helvoirt de vrije trap van Kenneth Hoeke niet weg, wat leidde tot een 

goede schietkans voor Dilan van Son die geblokt werd. 

Na rust had Helvoirt het betere van het spel. Toch was de eerste mogelijkheid na 

een uur spelen voor Wilhelmina. Nick Linnenbank kon net het rechtervoetje 

achter een voorzet plaatsen en zag die net naast het doel verdwijnen. Niet lang 

daarna werd Rico voor Duisterwinkel gezet. De keeper redde in eerste instantie 

en in de rebound schoot Rico over. Daarna vonden Rico en Luke de vuisten van 

Duisterwinkel en zag Rens z’n stiftbal van de lijn worden gehaald. Het wilde maar 

niet lukken. 12 minuten voor tijd telde we opnieuw de 1-0 al, maar het schot van 

Rens van net buiten de 16 spatte uiteen op de lat. Inmiddels was de 93e minuut 

aangebroken, als Rens een 1-2 aangaat met Nick. Rens kreeg hem op maat 

terug en ‘chipte’ de bal vervolgens fraai over Duisterwinkel in het doel en was 

daar ein-de-lijk de 1-0. Niet lang daarna was het eindsignaal een feit, waardoor 

Helvoirt als groepswinnaar door bekert. Opvallend: tijdens de laatste 

ontmoeting, voor deze wedstrijd, tussen beide clubs (vriendschappelijk in 2014) 

was het Mart van der Sande die in blessuretijd Helvoirt naar de zege schoot 

tegen Wilhelmina’26 en nu is dat dus z’n broer. 

Volgende week gaat de competitie weer van start. Voor Helvoirt begint de 

competitie in ‘het groene hart van de Meierij’ oftewel Sint-Oedenrode waar RKSV 

Rhode wacht. Tot volgende week. 
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Zondag 28 augustus 

Helvoirt 2 – Nemelaer 2    1-1 

Na 1-1 gelijkspel tegen Nemelaer 2 bekert ook het 2e verder 

In navolging van het 1e wilde ook het 2e graag door bekeren. Dat moest dan ten 

koste van de Zuiderburen. Beide teams hadden 6 punten maar het 2e had een 

beter doelsaldo dus ook een gelijkspel zou genoeg zijn voor de 2e ronde. Toch 

ging Helvoirt 2 uitstekend van start en leidde ook tot de snelle openingstreffer 

toen Rens z’n voorzet door een Nemelaer verdediger achter z’n eigen doelman 

werd getikt. Nemelaer mocht blij zijn dat het nog maar 1-0 stond. Dennis kreeg 

2 goede kansen op de 2e goal, waaronder na een prachtige aanval van 1 keer 

raken tussen 5 mensen. Dennis testte ook de vuisten van de keeper uit een vrije 

trap. Dat zo’n vrije trap van Dennis weleens hard kan zijn was nu wel duidelijk 

want de keeper moest zich even laten behandelen aan z’n hand. Na het half uur 

kwam Nemelaer aan z’n eerste kans toen Koen J in de korte hoek goed redde op 

een volley. Ondanks een goede 1e helft was 1-0 niet de ruststand, want tegen de 

rust aan werd er balverlies geleden op het middenveld en in de omschakeling 

scoorde Nemelaer de 1-1. Na rust waren rollen omgedraaid. Nemelaer was in 

voetballend opzicht beter en Helvoirt kreeg het moeilijk, toch was pas na 

ongeveer een uur spelen de eerste kans te noteren toen Nemelaer vol op de paal 

schoot en niet veel later werd opnieuw de paal geraakt. Nemelaer ging meer 

risico nemen om de winnende treffer op z’n naam te schrijven, maar het was aan 

Koen Janssen te danken dat het 1-1 bleef want na twee misverstanden in korte 

tijd wist hij een doelpunt te voorkomen. In de extra tijd kreeg Helvoirt ook nog 

goede mogelijkheden op de winnende goal. Rens schoot voorlangs, Tommie z’n 

uithaal werd gekeerd en Dennis zag z’n vrije schop worden gepakt door de 

keeper. Zo eindigde deze wedstrijd, over 90 minuten gezien, in een terecht 

gelijkspel die ook zomaar 3-3 of 4-4 had kunnen zijn, maar het had voor Helvoirt 

ook nog fout kunnen aflopen. Op basis van het doelsaldo bekert het 2e echter 

door naar de 2e ronde. Volgende week gaan we van start in de competitie met 

een thuisduel tegen WSC 3. Tot dan!  

 
 

                Wedstrijdverslagen jeugd 
 

 


