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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 5 
5 september 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 ??:?? 

Zo. 18 sep. 

De aftrap met DJ Dave na 

Helvoirt 1 – Schijndel/DE 
WIT 1 

Kantine 16:30 

Za. 24 sep. Veteranendag ?? Hele dag 

Vr. 30 sep. Algemene Ledenvergadering Kantine 20:30 

Zo. 6 nov. 
Oktoberfest na Helvoirt 1 – 

Heeswijk 1 
Kantine 16:30 

Za. 7 jan. Playbackshow 2017 Kantine 14:00 – 00:00 

*onder voorbehoud 

 
 

 
 

 

 

   

    Uitslagen en stand 2e klasse F 
 

Rhode 1   - Helvoirt 1   1 - 2 
 

Baardwijk 1  - BVV 1   0 - 4 
 

Best Vooruit 1  - EVVC 1   2 - 2 
 

Emplina 1   - Schijndel/DE WIT 1 3 - 2 
 

Oirschot Vooruit 1 - Erp 1    0 - 1 
 

Prinses Irene 1  - Nieuw Woensel 1  4 - 0 

 
WSC 1   - Heeswijk 1   1 - 2 

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 BVV 1 1 1 0 0 3 4 - 0 

2 Prinses Irene 1 1 1 0 0 3 4 - 0 

3 Emplina 1 1 1 0 0 3 3 - 2 

4 Heeswijk 1 1 1 0 0 3 2 - 1 

5 Helvoirt 1 1 1 0 0 3 2 - 1 

6 Erp 1 1 1 0 0 3 1 - 0 

7 Best Vooruit 1 1 0 1 0 1 2 - 2 

8 EVVC 1 1 0 1 0 1 2 - 2 

9 Schijndel/De Wit 1 1 0 0 1 0 2 - 3 

10 Rhode 1 1 0 0 1 0 1 - 2 

11 WSC 1 1 0 0 1 0 1 - 2 

12 Oirschot Vooruit 1 1 0 0 1 0 0 - 1 

13 Baardwijk 1 1 0 0 1 0 0 - 4 

14 Nieuw Woensel 1 1 0 0 1 0 0 - 4 

 

       Uitslagen seniorenwedstrijden  
Dinsdag 30 augustus (beker) 

Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 

Nemelaer VR2 – Helvoirt VR1  3-1 Samantha Coppens  

 

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

Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 

Rhode 1 – Helvoirt 1   1-2 Nick van der Bruggen 2x 

Helvoirt 2 – WSC 3    0-3 

Baardwijk 5 – Helvoirt 3   1-0 

Spoordonkse Boys 4 – Helvoirt 4  4-2 Alex Wolters, Rick van de Wiel 

Helvoirt 5 – Nemelaer 6   2-2 Bart Schellekens, John van Hulten 

SVSSS 4 – Helvoirt 6   4-1 Willem Timmermans 

Helvoirt VR1 – RKDVC VR1  9-1 Inta Janssen 3x, Samantha Coppens 2x,  

Kim Verstappen 2x, Aafke Robben, Hilde 

Vermeer 

OJC Rosmalen VR4 – Helvoirt VR2 2-1 Ilona Melis 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 
Dinsdag 30 augustus (vriendschappelijk) 

Wedstrijd      Uitslag     

Sint Michielsgestel JO19-1 – Helvoirt JO19-1 1-2 

 

Woensdag 31 augustus (vriendschappelijk) 

Wedstrijd      Uitslag 

Audacia JO17-1 – Helvoirt JO17-1  1-3 

 

Vrijdag 2 september (vriendschappelijk) 

Wedstrijd       Uitslag 

Helvoirt JO19-1 Toernooi bij Marvilde   
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O19-1 zei af vanwege competitieverplichtingen een dag later. 

 

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

Wedstrijd      Uitslag 

GJS JO19-1 – Helvoirt JO19-1   6-1 

Helvoirt JO17-1 – BVV JO17-1   2-3 

Helvoirt JO17-2 – SVSSS JO17-4   8-0 

SVSSS JO17-3 – Helvoirt JO17-3   ?-? 

Helvoirt JO15-1 – SCI/FLYNTH JO15-1  0-3 

Helvoirt MO15-1 – Beesd MO15-1  0-8 

Helvoirt JO15-2 – Jong Brabant JO15-3  Uitgesteld 

Helvoirt MO15-2 – Hilvaria MO15-1  9-0 

Jong Brabant JO12-1 – Helvoirt JO13-1  3-3 

RKDVC JO13-6 – Helvoirt JO13-2   0-7 

Helvoirt JO11-1 – RKDVC JO11-1   3-0 

Helvoirt JO11-2 VRIJ 

OJC Rosmalen JO11-14 – Helvoirt JO11-3   0-16 

Zwaluw VFC JO11-8 – Helvoirt JO11-4  2-6 

Helvoirt JO11-5 – RKDVC JO11-7   Uitgesteld 

Nieuwkuijk JO9-1 – Helvoirt JO9-1  3-1 

Helvoirt JO9-2 – Zwaluw VFC JO9-13  18-0 

Helvoirt JO9-3 – Zwaluw VFC JO9-6  1-16 

Zwaluw VFC JO9-7 – Helvoirt JO9-4  Uitgesteld 

 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 

Zondag 11 september (1 en 2 competitie, rest beker) 

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 – WSC 1   14:30    A de Vaan 

CHC 2 – Helvoirt 2   11:00  09:30  M.A.J. van der Heijden 

Helvoirt 3 – Jong Brabant 6 14:00    Bram Teurlinx 

Helvoirt 4 – Audacia 4  10:00    Huub Glas 

Essche Boys 4 – Helvoirt 5  10:00  09:00 

Jong Brabant 8 – Helvoirt 6 10:00  09:00 

SVSSS VR1 – Helvoirt VR1 12:00  10:30 

Helvoirt VR2 – Wilhelmina VR3 12:00    Hans de Bresser 

 

 

Jeugd 
 

Maandag 5 september (beker) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt JO15-2 – Jong Brabant JO15-3 19:15 

 

Woensdag 7 september 

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

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

Zwaluw VFC JO9-7 – Helvoirt JO9-4 17:30! 16:30 

 
Zaterdag 10 september (JO19-1, JO17-1 en JO15-1 competitie, rest beker) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
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Helvoirt JO19-1 – LRC Leerdam JO19-1 14:30    C.S.P. Boessen 

Emplina JO17-2 – Helvoirt JO17-1 16:15  14:45  A.M. Dekkers 

Jong Brabant JO17-3 – Helvoirt JO17-2 14:45  13:15 

Helvoirt JO17-3 – Essche Boys JO17-1 14:45    Huub Glas 

Theole JO15-2 – Helvoirt JO15-1  13:00  11:30 

OJC Rosmalen MO15-1 – Helvoirt MO15-113:00 11:30 

Essche Boys JO15-1 – Helvoirt JO15-2 13:00  11:30 

Uno Animo MO15-1 – Helvoirt MO15-2 11:30  10:00 

Helvoirt JO13-1 – NOAD JO13-1  11:30 

Helvoirt JO13-2 – Zwaluw VFC JO13-7 11:30 

FC Engelen JO11-2 – Helvoirt JO11-1 08:30  07:30 

Nevelo JO11-2 – Helvoirt JO11-2  10:45  09:45 

Helvoirt JO11-3 – SV BLC JO11-4 09:00 

Helvoirt JO11-4 – RKDVC JO11-5  09:00 

SVSSS JO11-5 – Helvoirt JO11-5  08:30  07:30 

Helvoirt JO9-1 – Haarsteeg JO9-3 10:15 

VCB JO9-2 – Helvoirt JO9-2  09:00  08:00 

Essche Boys JO9-2 – Helvoirt JO9-3 09:30  08:30 

Helvoirt JO9-4 – Nieuwkuijk JO9-3 10:15 

 

  

 

 
 
 

 Mutaties ledenlijst 
Nieuw lid per 1 september 2016 
No. 2416 RVZY80C  Maaike Jacobse, 10-11-2006 

 
Wordt weer actief 
No. 1423 Tijs Gubbels 

 
Wordt rustend lid 

No. 0977 Joost van den Boer 

 

                         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. 
 

      Mededelingen bestuur     
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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 

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!!  

        Algemeen       

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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Jan  Pullens 5 september 

Jannes  Verhulst 6 september 

Hilde  Vermeer 6 september 

Leander de Groot 7 september 

Guus van  Baast 7 september 

Koen van den Brand 8 september 

Ezra Sanchez Mesa 8 september 

Coen van Beek 10 september 

Jim Luca  Widdershoven 11 september 

Loïs   Wolters 11 september 

Siep  Smulders 11 september 

Björn  van Iersel 12 september 
 

 

 35+ damesvoetbal 
 

Gedurende de afgelopen periode is het idee ontstaan om te gaan 
voetballen met 35+ vrouwen, met als doel om heel laagdrempelig lekker 

buiten bezig te zijn. Je hoeft geen voetbalervaring of goede conditie te 
hebben, alleen maar zin om fanatiek mee te doen!  

Na veel enthousiaste reacties, onder andere ook van de voetbalclub, willen 
we dit seizoen de training gaan starten! 

Half oktober zal het kunstgrasveld van vv Helvoirt worden opgeleverd en 
kunnen we beginnen, de exacte datum van de eerste training is daarvan 

afhankelijk en volgt dus zodra we meer weten. 
De training zal iedere woensdag plaatsvinden van 20.30-21.30 uur. 

Wil je je aanmelden of heb je vragen, stuur dan een email naar Sandra 
Janssens:janssens.sandra@gmail.com 

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: Mandy en Ruud  

 
Keuken: Stephanie. 

 

Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Roel Beijens, ’s-Middags: Maarten Hamers 
 

   Afdeling kantine      

mailto:janssens.sandra@gmail.com
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 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Jan en Kees, ’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 

 
Bestemd voor alle voetballiefhebbers 

!!!!!!                                                                                                                 

Voor de meeste zit de vakantie er weer op maar we kunnen allemaal nog genieten 
van het nazomertje. Het voetbalseizoen staat weer voor de deur en er zijn al 
verschillende bekerwedstrijden gespeeld.  
 
Vorig jaar hebben we als supportersvereniging een “aftrapavond” voor het nieuwe 
seizoen georganiseerd en dit is een erg gezellige en leuke avond geworden die door 
menigeen als herhaling vatbaar genoemd werd.  Vandaar dat we wederom deze 
aftrapavond organiseren en wel op VRIJDAG  9  SEPTEMBER.  
De eerste competitiewedstrijd is dan al gespeeld, dus daar kunnen we al over 
napraten. De aftrapavond kan gezien worden als een soort ‘contactavond’ tussen de 
volledige selectie (1 en 2), dames 1 en  2, en onze vaste supportersschare en alle 
andere geïnteresseerden. 
De bedoeling is om de avond om 20.00 uur te laten beginnen.  
Roland Timmermans, in samenwerking met andere leden van de technische staf, zal 
om 20.30 uur een demonstratie training geven voor de selectie.  
Na deze training zal er een korte toelichting gegeven worden in de kantine. Dan is er 
ook volop gelegenheid voor vragen e.d. Ook Tim van Laarhoven en Kees van der 
Bruggen zullen een korte toelichting geven over het damesvoetbal bij V.V. Helvoirt. 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 
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Daarna zal er vanaf 22.30 uur ruimte zijn voor een gezellig samenzijn en zal er een 
voetbalquiz gehouden worden waarbij we onze voetbalkennis kunnen testen. Er zit 
een leuke prijs aan verbonden voor de winnaar. 
We nodigen jullie allemaal uit voor deze avond. Het lijkt ons een mooie gelegenheid 
om alle leden van de supportersvereniging aan het begin van het seizoen samen te 
brengen voor een gezellige avond, tezamen met de selectie, de voetballende dames 
van V.V. Helvoirt en andere geïnteresseerden.  

Dus…..deze avond mag je niet missen !!!!  
We hopen vele van jullie op 9 september te ontmoeten. 
 

Supportersvereniging V.V. Helvoirt 
 

 

 
 
           

   Speler van de week 
Hele team (JO13-2), Jip van Iersel (JO11-1), Savi van de Kamp (JO11-3), 
Gerard Pollaerts (JO9-2), Timo Verschuuren (JO9-3). 

 

 
 

 
 

 
 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
Dinsdag 30 augustus 
 
Nemelaer VR2 – Helvoirt VR1        3-1 

 
Vervelende bekeravond voor Helvoirtse voetbalvrouwen in Haaren 

Op papier stond de VR1 van Helvoirt tegenover de VR2 van Nemelaer deze avond 
voor de beker. Maar tussen papier en praktijk zit vaak een behoorlijk verschil. Zo 
ook deze avond. Er stond dan wel VR2 van Nemelaer, maar het was duidelijk de 

VR1 van de Haarenaren die op het veld verschenen. Althans, 8 speelsters van de 
VR1 speelde deze avond mee. Of dit ruikt naar (beker)competitie vervalsing om 

de VR1 van Helvoirt uit de beker te gooien, is wel aanwezig. Maar goed, de 
Jupiler League clubs klagen ook steen en been over de 2e teams van Ajax en PSV 
als die aangevuld worden met ervaren spelers. Dus ja…… Toch was het begin 

best aardig voor de Helvoirtse vrouwen. Het leidde zelfs tot een snelle 
voorsprong toen Samantha een pass van de keepster onderschepte en van net 

buiten de 16 de bal fraai in het doel plaatste. Echter, na het doelpunt daalde het 
niveau aan Helvoirt kant een beetje. Een beetje te ‘lief’ op de meeste momenten. 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 
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Het leidde ook tot de 1-1 van Nemelaer. Balverlies op het middenveld leidde het 

doelpunt in. Nemelaer was daarna beter en kreeg ook de nodige mogelijkheden 
op de voorsprong. Uiteindelijk werd het ook voor rust 2-1 doordat een 

afstandschot van richting werd veranderd en Bregje daarmee op het verkeerde 
been stond. Daarna kwam een Nemelaer speelster ongelukkig ten val na een 
duel met een speelster van Helvoirt, en moest zich laten vervangen. De wedstrijd 

lag door deze blessurebehandeling 5 minuten stil. Na rust was het spel duidelijk 
beter van Helvoirt. Duels werden gewonnen, fysiek was het beter en men 

voetbalde ook duidelijk beter. Tot gevaar in de 16 van de tegenstander leidde 
het echter nog niet. Toch leek de 2-2 in de lucht de hangen, maar net op dat 
moment viel de genadeklap in de vorm van de 3-1. Een verrassend schot viel 

over Bregje heen. Hoewel Samantha nog wel 2 goede kansen kreeg op de 
aansluitingstreffer werd er niet meer gescoord. Omdat op het hoofdveld van 

Nemelaer werd gespeeld, en ook nog op de tijdstip van 19:30, was het niet 
verwonderlijk dat het op een gegeven moment de duisternis invalt. Met nog 10 
minuten officieel te gaan maakte de scheids daarom maar een einde aan de 

wedstrijd vanwege de invallende duisternis. Al met al geen leuke wedstrijd om 
aan terug te denken. Pluspunten zijn wel, tegen een aantal speelsters dat al 3 

bekerwedstrijden heeft gespeeld, en dan Helvoirt, een team waar de meeste 
speelsters nog maar net terug zijn van vakantie, en dan toch de nodige 

weerstand kunnen bieden, bied natuurlijk de hoop op weer een goed seizoen. 
Het bekeravontuur kan nog wel een vervolg krijgen in de 2e ronde, maar dat zal 
2x (ruim) gewonnen moeten worden.  

 
Zondag 4 september 

 
Rhode 1 – Helvoirt 1           1-2 
Helvoirt sleept in ‘Rooi’ de eerste competitiepunten binnen: 1-2 

Het was meer spannend dan goed, maar Helvoirt heeft de eerste 

competitiewedstrijd in Sint-Oedenrode tegen Rhode winnend afgesloten. Het was 

uitgerekend Nick van der Bruggen, vorig seizoen doelpuntloos in 

competitieverband, die met 2 treffers de wedstrijd besliste. 

Net als vorig jaar mocht Helvoirt de competitie openen met een uitwedstrijd 

tegen de kampioen van de 3e klasse D, Zuid II. Was dat vorig jaar Venhorst, dit 

jaar is dat Rhode. Rhode – Helvoirt stond in het verleden alleen als 

vriendschappelijke wedstrijd gepland, in 2012 en 2014. Maar vanmiddag was het 

dan de eerste competitieve ontmoeting met de Rooienaren. Op de bank 

begroette we een debutant. Te weten de nieuwe verzorger, genaamd: Alparslan 

Durmus. Een 24 jarige Veghelnaar. Afgelopen dinsdag kwam hij al kennis maken 

met de groep en nu zag hij Helvoirt ook voor het eerst aan het werk. Onder het 

toeziend oog van ruim 300 toeschouwers kwam de thuisploeg knallend uit de 

startblokken. Al na een halve minuut spelen werd een vrije trap van Paul Smeets 

door Ton Willems binnen gewerkt. Willems deed dat echter wel met de hand 

waarna het doelpunt werd geannuleerd. Helvoirt kreeg 10 minuten later  via Roel 

een goede kans op 0-1. Hij gleed de bal goed in, maar doelman Paul van Heesch 

tikte met de vingertoppen de bal voorlangs. Na een kwartier spelen zag de 

Rhode doelman er niet goed uit. Op een voorzet van Corné was het Nick die 
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eerder bij de bal was dan van Heesch en knikte de bal knap binnen. In de 

periode die volgde was Helvoirt beter, maar kwam niet verder dan wat pogingen 

vanuit de 2e lijn. Na 38 minuten zat van Heesch er weer niet lekker bij, nu na 

een vrije trap van Tim, waarna Collin de 0-2 scoorde. De keeper werd echter 

gered door de scheids, die vond dat van Heesch werd gehinderd bij het 

uitkomen. Rhode kon in de 1e helft amper gevaar stichten. Het enige schot 

tussen de palen in de 1e helft was een vrije trap van Tim Stewart (broer van oud-

prof Earnest Stewart) die Remco klemvast pakte. 

Ook nu begon Rhode sterk aan een helft en claimde na anderhalf minuut spelen 

in de 2e helft een strafschop. Een hoekschop werd teruggelegd op de vrijstaande 

Roel Smeets en diens uithaal kwam vol op het gezicht van Tim terecht, die als 

het waren dook op het schot. ‘al had ik wel een hand voor het oog’ aldus Tim na 

afloop. Hoe dan ook, Rhode leek van de spanning af te zijn en Helvoirt kon 

nauwelijks de eigen helft voor enige tijd verlaten. Na 8 minuten spelen in de 2e 

helft was de gelijkmaker dan ook een feit en was er opnieuw een negatieve rol 

voor een keeper weggelegd, in dit geval Remco. Hij kon de voorzet van Stewart 

half verwerken en Maikel Merks kon profiteren; 1-1. Rhode bleef daarna wel iets 

beter dan Helvoirt, Helvoirt kreeg de kansen. Zo kopte Roel na een uur een 

corner net voorlangs en ging een schot van Corné, in z’n val en met z’n mindere 

rechtervoet, na een goede aanval voorlangs. Uiteindelijk kwam Helvoirt toch 

weer op voorsprong. De pass van Collin kon door Nick worden gecontroleerd, om 

vervolgens nog net met buitenkantje rechts de bal in de uiterste hoek te prikken 

achter Paul van Heesch: 1-2. Remco voorkwam daarna een snel antwoord van 

Rhode door een schot van Mart Krüsemann tot hoekschop te verwerken. In de 

slotfase maakte Menno na 5 maanden weer z’n rentree, en werd meteen door 

Stijn gezocht. Hij kon de bal met z’n hoofd echter niet de goede richting 

meegeven. Toch was het Rhode dat in het slot de beste mogelijkheden kreeg. 

Een schot van Paul Smeets ging naast, Remco pakte een schot van Krüsemann 

en in de blessuretijd ging een voorzet van Merks voorlangs bij 2 inglijdende 

Rhode spelers. De opluchting was dus wel aanwezig toen er voor het einde werd 

gefloten. 

Volgende week de eerste thuiswedstrijd in de nieuwe competitie. En meteen een 

streekderby want het Waalwijkse WSC komt naar Helvoirt. Een oude bekende 

van 2 jaar geleden. Tot volgende week. 

Helvoirt VR1 – RKDVC VR1      9-1 

De tweede wedstrijd voor de beker stond vandaag op het programma. RKDVC 

VR1 die in de competitie in de 5e klasse uitkomt was de tegenstander. We 

verzamelden om 11:30 op de club om nog wat dingen door te nemen. Na wat 

uitleg betraden we het veld. Al vrij snel hadden we door dat dit een tegenstander 

was waar we met grote getallen van zouden winnen. In de 2e minuut kwam Kim 

met een mooie actie los van haar man en schoot de 1-0 binnen. We zwakten wat 

af, maar na een kwartier gaf Jolein een mooie pass op Kim die 1 op 1 met de 

keeper kwam en de 2-0 maakte. Na deze goal was het dramatisch. We kregen 
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meerdere kansen maar alles ging of op de keeper of ernaast. We speelden op 

een kluitje en het spel was erg chaotisch. Dit resulteerde dan ook in een 

tegendoelpunt in de 36e minuut. We wisten dat er iets moest veranderen en dat 

gebeurde dan ook. Esther kreeg de bal, gaf een mooie pass op Sam die haar 

man voorbij speelde en zo ook 1 op 1 met de keeper kwam en scoorde. Met een 

3-1 voorsprong gingen we de rust in. In de rust werd het een en ander 

besproken, we waren het in ons spel de eerste helft veel te moeilijk aan het 

maken en gingen het nu anders doen. Met frisse moed begonnen e aan de 2e 

helft. Het spel werd beter, er werden mooie driehoekjes gemaakt, waardoor Inta 

voor de goal kwam en de 4-1 maakte. Na deze goal ging het alleen maar beter 

en wisten de tegenstanders zich geen raad meer. Via een mooi 1-2tje van Aafke 

en Jolein ko Aafke naar de goal lopen, ze speelde nog een man voorbij en 

scoorde! Niet veel later werd er mooi overgespeeld tussen Inta, Esther en Hilde 

waardoor Hilde ook een mooie goal maakte. 5 minuten later was het weer raak. 

Kim maakte een mooie actie langs de lijn en gaf de bal voor, Inta stond precies 

goed en kopte hem netjes binnen; 7-1. Met nog 10 minuten te gaan bleven we 

mooi overspelen. Via een mooi overtikspel tussen Geertje en Marijne kwam de 

bal voor de goal. Inta raakte de bal niet helemaal goed maar toen rolde hij er 

rustig in. De laatste minuten gingen in en de verdediging bleef mooi rustig 

overtikken. Via een mooie bal van Anouk naar Kelly belandde de bal uiteindelijk 

bij Samantha. Sam liep weer richting goal en scoorde de laatste goal; 9-1. Met 

deze uitslag was de wedstrijd afgelopen. Volgende week staat SVSSS op het 

programma. Om nog kans te maken om door te gaan voor de beker, moeten we 

sowieso winnen! Tot volgende week. 

Dames 1. 

 

 

                Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Jong Brabant JO12-1 – Helvoirt JO13-1   3-3 
Helvoirt moest tegen Jong Brabant, het is 3 tegen 3 geworden. 
Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Jong Brabant begon sterk, of wij slap, en maakte 

voor de rust drie goals. Maar wij kwamen terug en scoorden ook nog een goal 
voor de rust. 
En toen kregen we de smaak te pakken en maakten na de rust nog twee 

doelpunten. 
Een spannende wedstrijd met een tevreden eindresultaat, voor beide ploegen. 

 
 

RKDVC JO13-6 – Helvoirt JO13-2       0-7 
Na tien minuten werd de eerste goal gescoord door Bram.  

Daarna werd er 3 keer gescoord door Thymo.  

Na de rust scoorde Sjors een keer.  

En 5 minuten later was het weer raak Merel scoorde.  
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En als laatste scoorde Sjors nog een keer.  

De wedstrijd eindigde met 7-0 voor helvoirt.  

Het was een lekker begin voor de competitie.  

We hopen dat het dit seizoen zo doorgaat.  

Groetjes van Bram. 

 

Helvoirt JO11-1 – RKDVC JO11-1       3-0 
 

Het was een leuke en soms spannende wedstrijd. De eerste goal kwam al 
snel die schoot Jorn erin en daarna hadden we bijna geen kansen meer. 

De tegenstanders hadden een paar kansen. Toen de tweede helft begon 
ging het beter: Sem Geurtz had twee mooie kansen die er net niet in 

zaten. Toen scoorde Sem in de linker hoek. Na een tijdje scoorde Sam. 
Verder kwamen er geen goals 

 
Groeten, 

 
Jip van Iersel 

 

Helvoirt JO9-2 – Zwaluw VFC JO9-13   18-0 
De vakantie zit er weer bijna op en het gewone ritme begint weer terug te 

komen. Daar hoorde dus ook een potje voetbal bij. Thijmen en Teun die 
wilde nog zo lang mogelijk van die vakantie genieten dus helaas moesten 

wij het vandaag nog zonder hun doen. Onze eerste wedstrijd was voor de 
beker tegen een meisjes team van Zwaluw. De tos wisten ze nog wel te 

winnen. Na de aftrap werd er meteen druk gezet want we hadden er zin 
in. Dit resulteerde in de 10e Sec al in een kans voor Philip. We waren 

duidelijk veel beter maar zeker de eerste 5 kansen wilden er maar niet in, 
ze gingen voor langs, op de paal, lat en de keeper hielt er een paar tegen. 

De tegenstander zat ook steeds met veel meisjes op de bal waardoor het 
ook lastig was om goed op het doel te schieten.  Na die eerste 5 min 

gingen we nog beter spelen. We gingen steeds meer overspelen en onze 
verdedigers (Jikke en Niels) werden ook in het spel betrokken. Hierdoor 

werd het spel goed verlegd naar de andere kant van het veld. Bovendien 

gaven ze dan ook een goede diepe bal op onze splitsen, die dan meer 
ruimte hadden. Op deze manier wist uiteindelijk Gerard dan ook de eerste 

binnen te schieten. Philip en Lente volgden al snel met hun doelpunten. 
Als bij hun de keeper de bal in het spel bracht zaten we er steeds snel 

boven op. Zo heeft Mats vaak de bal afgepakt en een keer wist hij zo ook 
meteen op de keeper af te gaan en zo ook zijn doelpuntje mee kon 

pikken. Zo stond het met rust al 10-0. De tweede helft gingen we het een 
beetje anders doen. Onze verdedigers gingen voor in staan en onze 

spitsen (Lente en Philip) gingen achterin staan. Nu moesten Lente en 
Philip het spel verleggen en Jikke en Niels doelpunten gaan maken. Ook 

dat lukte goed want we zagen nog steeds goed samen spel en mooie 
doelpunten. Aan het einde van de tweede helft wisten de meisjes van 

Zwaluw nog een keer bij onze goal te komen waardoor ze een corner 
kregen. Die corner was het enige gevaar bij onze goal en onze keeper 
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heeft na het intrappen voor de wedstrijd helemaal geen een bal in de 

wedstrijd gehad. Want Niels wist in die corner meteen de bal te veroveren 
en liep helemaal van zijn eigen goal naar de andere kant van het veld en 

was toen nog niet moe. Hij wist de bal goed langs de keeper in het doel te 

spelen. We hebben dus vandaag erg goed samen gespeeld en hierdoor 
heeft ook iedereen doelpunten kunnen maken. Ze zijn als volgt verdeeld: 

Jikke 2x, Niels-Mats-Gerard-Philip 3x en Lente 4x. Dus die goed heeft 
meegeteld, de eindstand was 18-0. 

Aanvoerder Gerard aan het woord hoe hij de wedstrijd vond:”Leuk want ik 
heb 3x gescoord en dat iedereen heef gescoord en dat oma der was.” 

 
 

Helvoirt JO9-3 – Zwaluw VFC JO9-6    1-16 
 

De aftrap van een nieuw seizoen. De allereerste thuiswedstrijd van een 

nieuw team: de Helvoirtse F3, of zoals dat nu heet: de jeugd-onder-
negen, kortweg JO9-3.   

De tegenstanders bleken achteraf tweedejaars F-jes. En de eindstand 

verraadde al zoiets: 1-16 verlies. Bij rust was het 1-9. Het 
enige Helvoirtse doelpunt werd gemaakt door Timo Verschuren.   

Ondanks deze flinke nadelige score, hadden we niet het gevoel echt 
ingemaakt te zijn. Er waren echt goede acties zichtbaar en in de tweede 

helft had Helvoirt de bal meer in bezit dan de Zwaluwnaren. Helaas bleef 
de teller hangen op één doelpunt voor de Helvoirtse pupillen. Maar, zeker 

is dat de potentie erin zit, dat bleek uit alles. Zeker is dat ze allemaal veel 
geleerd hebben op deze zonnige en fraaie septemberdag. We kijken 

vooruit, op naar de volgende match.  
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