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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 6 
12 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: 
  

 

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 

Zo. 14 mei 
Supportersbrunch voor 
Helvoirt 1 – Oirschot Vooruit 

1 

Kantine 12:00 – 13:00 

 
 

 
 

 

   

    Uitslagen en stand 2e klasse F 
 

Helvoirt 1   - WSC 1   2 – 0 

 
BVV 1   - Rhode 1   1 - 2 

 
Erp 1    - Best Vooruit 1  0 - 1 

 
EVVC 1   - Emplina 1   1 - 4 

 
Heeswijk 1   - Prinses Irene 1  3 - 0 

 
Nieuw Woensel 1  - Oirschot Vooruit 1 0 - 4 

 
Schijndel/DE WIT 1 - Baardwijk 1  1 - 2 

 

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 BVV 1 2 2 0 0 6 6 - 1 

2 Emplina 1 2 2 0 0 6 7 - 3 

3 Heeswijk 1 2 2 0 0 6 5 - 1 

4 Helvoirt 1 2 2 0 0 6 4 - 1 

5 Best Vooruit 1 2 1 1 0 4 3 - 2 

6 Oirschot Vooruit 1 2 1 0 1 3 4 - 1 

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

8 Erp 1 2 1 0 1 3 1 - 1 

9 Baardwijk 1 2 1 0 1 3 2 - 5 

10 EVVC 1 2 0 1 1 1 3 - 6 

11 Schijndel/DE WIT 1 2 0 0 2 0 3 - 5 

12 Rhode 1 2 0 0 2 0 2 - 4 

13 WSC 1 2 0 0 2 0 1 - 4 

14 Nieuw Woensel 1 2 0 0 2 0 0 - 8 

 

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

Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 

Helvoirt 1 – WSC 1    2-0 Rico de Laat, Max Meijer 

CHC 2 – Helvoirt 2    0-3 Tommie van Valderen, Koen van den  

Brand, Tommy Jansen 

Helvoirt 3 – Jong Brabant 6  2-1 Walter Vromans 2x 

Helvoirt 4 – Audacia 4   3-5 Alex Bertens, Jan van Bijnen, Ron  

Pieterse 

Essche Boys 4 – Helvoirt 5   4-0 

Jong Brabant 8 – Helvoirt 6  0-4 Willem Timmermans 2x, Jelle van der  

Braak, Joost van de Ven 

SVSSS VR1 – Helvoirt VR1  2-0 

Helvoirt VR2 – Wilhelmina VR3  afgelast 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 
Zaterdag 3 september (nagekomen) 

Wedstrijd      Uitslag 

SVSSS JO17-3 – Helvoirt JO17-3   4-2 

 

Maandag 5 september (beker) 

Wedstrijd      Uitslag  

Helvoirt JO15-2 – Jong Brabant JO15-3  0-4 

 

Dinsdag 6 september (vriendschappelijk) 

Wedstrijd      Uitslag 

SVSSS JO11-1 – Helvoirt JO11-1   6-0 

 

Woensdag 7 september    Uitslag 

Sarto JO17-2 – Helvoirt JO17-1 (vr)  5-3 

Helvoirt JO11-2 – SVSSS JO10-1 (be)  0-7 

Zwaluw VFC JO9-7 – Helvoirt JO9-4 (be) 9-1 
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Zaterdag 10 september (JO19-1, JO17-1 en JO15-1 competitie, rest beker) 

Wedstrijd      Uitslag  

Helvoirt JO19-1 – LRC Leerdam JO19-1  0-5 

Emplina JO17-2 – Helvoirt JO17-1  0-0 

Jong Brabant JO17-3 – Helvoirt JO17-2  3-2 

Helvoirt JO17-3 – Essche Boys JO17-1  2-8 

Theole JO15-2 – Helvoirt JO15-1   afgelast* 

OJC Rosmalen MO15-1 – Helvoirt MO15-1 8-1 

Essche Boys JO15-1 – Helvoirt JO15-2  10-1 

Uno Animo MO15-1 – Helvoirt MO15-2  1-3 

Helvoirt JO13-1 – NOAD JO13-1   0-6 

Helvoirt JO13-2 – Zwaluw VFC JO13-7  2-1 

FC Engelen JO11-2 – Helvoirt JO11-1  3-1 

Nevelo JO11-2 – Helvoirt JO11-2   1-5 

Helvoirt JO11-3 – SV BLC JO11-4  0-3 

Helvoirt JO11-4 – RKDVC JO11-5   0-3 

SVSSS JO11-5 – Helvoirt JO11-5   

Helvoirt JO9-1 – Haarsteeg JO9-3  7-1 

VCB JO9-2 – Helvoirt JO9-2   0-10 

Essche Boys JO9-2 – Helvoirt JO9-3  3-9 

Helvoirt JO9-4 – Nieuwkuijk JO9-3  5-2 

 

*de JO15-1 kwam onderweg naar Theole in een grote file op de A2 terecht. Ten hoogte 

van Empel was daar een ongeluk gebeurd, waardoor het veel te laat in Tiel aankwam, 

want het verkeer stond lang vast. Toen de JO15-1 eenmaal in Tiel was aangekomen 

waren zowel de spelers van Theole, als de scheidsrechter al naar huis gegaan. Vandaar 

dat deze wedstrijd dus werd afgelast. 

 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 

Dinsdag 13 september (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Audacia 2 – Helvoirt 2   20:00  18:30 

 

Zondag 18 september  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 – Schijndel/DE WIT 1  14:30    T.N.H. Martens 

Helvoirt 2 – Vlijmense Boys 2  11:45    M. Sheikhi 

FC Drunen 4 – Helvoirt 3   12:30  11:15 

Essche Boys 3 – Helvoirt 4   11:00  10:00 

Gloria UC 4 – Helvoirt 5   10:00  08:30 

BMC 6 – Helvoirt 6    11:00  10:00 

Helvoirt VR1 – BMC VR1   12:00    Maarten Hamers 

Helvoirt VR2 – Sint Michielsgestel VR2 10:00    Hans de Bresser 

 

Dinsdag 20 september (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Sint Michielsgestel 1 – Helvoirt 1  20:15  18:45 

 

Jeugd 
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Woensdag 14 september  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Rhode JO17-1 – Helvoirt JO17-1 (vr.) 19:00  17:15 

Helvoirt JO11-5 – RKDVC JO11-7 (be.) 18:30 

 

Zaterdag 17 september  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Emplina JO19-1 – Helvoirt JO19-1 15:00  13:30  E. Blotevogel 

Helvoirt JO17-1 – Den Dungen JO17-1 14:45    M.M.J. de Munnik 

Helvoirt JO17-2 – SV Reeshof JO17-3 14:45 

WSC JO17-6 – Helvoirt JO17-3  13:30  12:15 

Helvoirt JO15-1 – MVV’58 JO15-1 13:00 

Helvoirt MO15-1 – Unitas’30 MO15-1 13:00 

RKDVC JO15-5 – Helvoirt JO15-2  13:00  11:45 

NOAD’32 JO15-1 – Helvoirt MO15-2 09:45  08:30 

Nieuwkuijk JO13-1 – Helvoirt JO13-1 11:30  10:15 

Zwaluw VFC JO13-5 – Helvoirt JO13-2 11:30  10:30 

Were Di JO11-1 – Helvoirt JO11-1 11:15  10:15 

Zwaluw VFC JO11-4 – Helvoirt JO11-2 09:00  08:00 

Helvoirt JO11-3 – Nemelaer JO11-2 09:00 

Helvoirt JO11-4 – RKDVC JO11-7  09:00 

Helvoirt JO11-5 – Wilhelmina Boys JO11-709:00 

Emplina JO9-4 – Helvoirt JO9-1  10:30  09:30 

Helvoirt JO9-2 – FC Engelen JO9-3 10:15 

Haarsteeg JO9-5 – Helvoirt JO9-3 10:15  09:15 

Helvoirt JO9-4 – Essche Boys JO9-2 10:15 

  

 

 
 
 

 Mutaties ledenlijst 

 
Tijs Gubbels wordt weer rustend lid. 

 

                         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. 

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!!  

Björn  van Iersel 12 september 

Mike van Iersel 14 september 

Bart van Rijsewijk 14 september 

Janneke van  Iersel 14 september 

Wil  Hoven 15 september 

Milan  Laurense 15 september 

Frank van Eekeren 15 september 

Teun de Leijer 16 september 

Luuk  Verschuuren 16 september 

Tristan van Hattum 17 september 

V.V.  HELVOIRT 17 september 

Michiel  Pennings 18 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 

        Algemeen       

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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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! 
 

 Kunstgras is officieel in gebruik 
Vrijdag 9 september werd hij opgeleverd en zaterdag 10 september 

stonden er de eerste wedstrijden op het programma. Helvoirt JO-11-3 - SV 

BLC JO11-4 en Helvoirt JO-11-4 - RKDVC JO-11-5 hadden de primeur om als 
eerste wedstrijd(en) op het Helvoirtse kunstgrasveld plaats te vinden! Kortom, 
een historische dag dus! 

 

 
 

 
 

 
 

 Op zaterdag werken in de kantine 

   Afdeling kantine      

mailto:janssens.sandra@gmail.com
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Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Gerard en Gert-Jan  
 

Keuken: Melissa 

 
Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Harley Habraken, ’s-Middags: Marielle van 

Lith  
 

 Op zondag staan achter de bar 
 

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

Keuken: Sjors en/of Kiki en/of Teske 
 

 

 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  
 

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

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

 

 
 

 Man of the Match! 
Vanaf dit seizoen doet de supportersvereniging VV Helvoirt bij iedere 

thuiswedstrijd van Helvoirt 1 een ‘man of the match’ kiezen. De man of 
the match ontvangt dan een kleinigheidje. Gisteren (zondag) is daarmee 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

mailto:janvdven3@hotmail.com


9 
 

begonnen en de supportersvereniging koos Floris de Laat als man of the 

match bij Helvoirt 1 – WSC 1. Gefeliciteerd Floris! 
 

  

 Toto 
  
Beste voetbalvrienden, 
  
De supportersvereniging organiseert komend seizoen een toto om zo een nog 

grotere betrokkenheid bij onze voetbalclub te verkrijgen.  
In eerste instantie wordt alleen het 1ste elftal gevolgd (mocht het een succes 

worden, dan wordt er gekeken of er volgend jaar meer teams gevolgd worden).  
Er zijn komend jaar 4 periodes met ieder 6 wedstrijden gemaakt waarvan jullie 
de uitslagen kunnen raden. 

Dit wordt als volgt georganiseerd:: 
Voorspel voor € 2,50 de uitslag van de eerste 6 wedstrijden van Helvoirt 1. 

Deponeer uw ingevulde toto in een enveloppe in de daarvoor bestemde 
brievenbus in de kantine (onder het bord van de Supportersvereniging) of geef 
via de e-mail de wedstrijden door met de door uw geraden 

uitslagen  (m.vanasseldonk@hetnet.nl). Maak tevens € 2,50 over op 
NL92RABO0121104451 ten name van Supportersvereniging V.V. Helvoirt.  

Heeft u de uitslag goed; 7 punten 
Heeft u het gewonnen team goed: 3 punten 
Heeft u een gelijke stand, maar niet de juiste: 3 punten 

VOOR PERIODE 1 GELDEN ONDERSTAANDE WEDSTRIJDEN EN IS HET 
UITERSTE INLEVERTIJDSTIP:     18 SEPTEMBER 14.00 UUR 

Na deze 6 gespeelde wedstrijden wordt bekend gemaakt wie de meeste punten 
heeft en dus de winnaar is van deze ronde. Deze ontvangt 50% van de inzet. De 

tweede ontvangt 25% van de inzet. De overige 25% zijn voor de 
supportersvereniging (wat uiteindelijk ook weer ten goede komt voor onze club). 
Drie weken voordat de volgende ronde aanvangt worden de toto-formulieren 

voor de volgende 6 wedstrijden weer verspreid (o.a. liggen ze in de kantine bij 
het bord van de Supportersvereniging). Voor aanvang van de wedstrijd van de 

nieuwe ronde moet het toto-formulier weer ingeleverd zijn en de € 2,50 op de 
bankrekening staan.  
Want dan geldt weer….nieuwe ronde, nieuwe kansen !!!!! 
  
  
NAAM DEELNEMER: …………………………………………………………………….....  

   UITSLAG 

18-09-16: Helvoirt 1 – Schijndel/DE WIT 1 (14:30)                                                            - 

25-09-16: Erp 1 – Helvoirt 1 (14:30)                                                                                        - 

02-10-16: Helvoirt 1 – Emplina 1 (14:30)                                                                               - 

mailto:m.vanasseldonk@hetnet.nl
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09-10-16:  Baardwijk 1 – Helvoirt 1 (14:30)                                                                          - 

16-10-16 Helvoirt 1 – BVV 1 (14:30)                                                                                       - 

30-10-16 Prinses Irene 1 – Helvoirt 1 (14:30)                                                                     - 

 

 

 
 

           

   Speler van de week 
7 september: Teun de Leijer (JO11-2) 

 
10 september: Sieb de Visser (JO13-1), Jasper van Schijndel (JO11-3), 

Jovan Mpoza (JO11-2), Nick Dekkers (JO11-3), Brent Leermakers (JO9-1), 
Philip Pollaerts (JO9-2), Marijn van de Loo (JO9-3), Rick Harholt (JO9-4) 

 

 
 

 
Zie pagina 11. 

         Evenementencommissie 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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         Verslagen       
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  Wedstrijdverslagen senioren 
Helvoirt 1 – WSC 1          2-0 
Helvoirt verslaat WSC na sterke 1e helft; 2-0 

Helvoirt heeft de zege op Rhode een goed vervolg gegeven. WSC werd met 2-0 

geklopt. Toch was getuige de wedstrijd een gelijkspel toch wel logischer geweest. 

Helvoirt speelde in de 1e helft sterk en kwam ook verdiend op voorsprong. In de 

2e helft was WSC sterker maar was het Helvoirt dat uit z’n enige kans van de 2e 

helft de wedstrijd besliste. Rico de Laat liep daarna nog, in kort tijdsbestek, 

tegen twee domme gele kaarten aan, maar Helvoirt kon met 10 man de zege 

over de streep trekken.  

De wedstrijd begon gelijk goed. Beide ploegen zaten meteen in de wedstrijd 

want het tempo lag, met name in het eerste half uur, meteen heel hoog. In die 

fase was het ook Helvoirt dat de mogelijkheden kreeg. De eerste was voor Max. 

Hij combineerde met Rico door de WSC defensie heen en was het doelman Bart 

Teurlings die net in kon grijpen voordat Max een poging kon wagen. Rico zelf 

schoot even later voorlangs. Na het half uur kreeg WSC ook een grote kans. Na 

een corner van Helvoirt counterde WSC. Mounir Maamar troefde Floris af en ging 

alleen op Remco af en leek de 0-1 te gaan scoren. Het was echter Floris (of was 

het Thijs?) die het wist te herstellen door het schot te blokken waardoor het 0-0 

bleef. 8 minuten voor rust nam Helvoirt de leiding toen Rico de voorzet van z’n 

broer eerst op de paal volleerde. Toen kwam de bal via de paal en de rug van 

Teurlings weer los waardoor Rico alsnog kon scoren. Max schoot daarna nog een 

vrije schop over en schoot Jordi Fietcher na een goede actie recht in de handen 

van Remco. 

Toch was de 2e helft een kopie van vorige week. Het was niet dat Helvoirt minder 

ging spelen, maar de tegenstander werd sterker. Het leidde ook al bijna tot de 

snelle gelijkmaker na rust. Roel Duquesnoy kopte een corner van Maamar goed 

in, en was het Floris die de bal van de lijn kopte. WSC ging daarna verder onder 

leiding van, de uitblinker in de 2e helft aan WSC zijde, Mounir Maamar. Zo trok 

hij na 64 minuten naar binnen en redde Remco prima in de lange hoek op zijn 

inzet. En kreeg na 71 minuten weer een grote kans. Hij liep bij de 2e paal tegen 

de harde voorzet van Ugur Ozcan aan, maar, misschien wel door de snelheid, 

kon geen richting meegeven en kopte daardoor naast. Een minuut later was 

Helvoirt voor het eerst in de buurt van het WSC doel, maar was het wel gelijk 

raak. Rens, koud in het veld, maakte een goede actie over rechts, legde de bal 

klaar voor de inkomende Max, die vervolgens met een droge knal de voorsprong 

voor Helvoirt verdubbelde. Ondanks de 2-0 was het gevoel dat Helvoirt de 

wedstrijd binnen had nog lang niet aanwezig, want WSC creëerde wel veel 

mogelijkheden en Helvoirt ging in de slotfase (te) veel (onnodige) overtredingen 

maken om de druk WSC af te stoppen. Het leidde ook tot 2 onnodige gele 

kaarten voor Rico in kort tijdsbestek vanwege doorgaan na een fluitsignaal. Nu 

zei Rico dat hij de fluitjes niet had gehoord, maar soms heb je dan weleens een 
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wedstrijd tussen zitten waarin het een keer gebeurd dat het weleens wordt 

bestraft met geel, in dit geval dus 2x. Het is overigens wel z’n eerste rode kaart 

in z’n Helvoirt 1 loopbaan. Tussen deze momenten door rondde Rens van den 

Hout van WSC aan de andere kant een goede steekpass van Roel Duquesnoy af, 

maar hij stond buitenspel. WSC bleef aanvallen, maar de goal viel voor de 

Waalwijkers niet, die daar op basis van de 2e helft wel recht op hadden. 

Volgende week wil Helvoirt de goede competitiestart een vervolg geven. Opnieuw 

zal Helvoirt thuis spelen en dat wordt, voor een paar spelers en stafleden, een 

beladen wedstrijd want Schijndel/DE WIT komt op bezoek en aangezien ze iets 

met Schijndel hebben (gehad) is het dus een wedstrijd om naar uit te kijken. Tot 

volgende week.  

CHC 2 – Helvoirt 2          0-3 

De 2e competitie wedstrijd werd gespeeld in Den Bosch bij C.H.C. 

Met een grote fitte groep om 09:30 richting 's-Hertogenbosch om daar onze 3-0 

nederlaag van vorige week weg te poetsen. 

Al vrijwel meteen  domineerde we de eerste helft en kregen we al wat kansjes 

om de score te openen. 

Toch wisten we het net niet te vinden door slordigheden in de afwerking. 

De 2e helft daarentegen werd het net slechts 3x gevonden. 

Eerst moest CHC nog gevaarlijk worden door een klein foutje achterin maar 

daarna kregen we weer de overhand en volgde snel de 0-1 door Tommie V  die 

de bal met een bekeken krul over de keeper slingerde. 

Daarna ging het voetballend net even wat makkelijker waardoor we nog meer 

druk naar voor konden zetten. Dit leverde dan ook een strafschop op toen Roel 

Assel gevloerd werd. Nou hebben we bij het 2e nogal een geschiedenis 

opgebouwd als het om penalty's gaat maar er staat altijd wel weer iemand 

anders op. 

Koen vd B kon vandaag penalty skills laten zien en schoot beheerst de andere 

hoek in. 0-2 

Daarna ging het hard en kregen we kans na kans na kans. Mart op de lat Perry 

op de keeper voorzetten voorlangs die door alles en iedereen gemist werden en 

afstandschoten die de keeper net wist te blokken. 

De score moesten uitgebreid worden maar we kregen hem er niet in. Na een 

aantal wissels kreeg de ingevallen spits Jim de bal en legde breed af op invaller 

Tom J. Die de 0-3 op papier zette. 

Ook daarna nog regende het kansen. 

We speelde CHC helemaal zoek en hadden verdiende 3 punten te pakken. Een 

kleine smet was toch wel dat we hier nog met minimaal 4 doelpunten extra 

hadden moeten winnen, maar het begin is er en de 0 is er af. Op naar volgende 

week ! 

Groeten Helvoirt 2 

SVSSS VR1 – Helvoirt VR1         2-0 
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Na een avond van zeskampen en een feestje in Gemonde moesten we vandaag 

aan de bak en wel tegen SVSSS. We moesten winnen, wilde we doorgaan voor 

de beker. Na de bespreking begonnen we aan de warming-up. Deze ging niet zo 

goed, maar we hadden nog hoop. De eerste helft begon rommelig, de passen 

kwamen niet goed aan en konden niet goed voor de man komen waardoor 

SVSSS veel op onze helft was. Aafke onderschept de bal en loopt richting de 

goal. Geeft hem goed voor, maar helaas geen doelpunt. Na 20 minuten gespeeld 

krijgt SVSSS de bal en gaat richting goal. Er ontstaat een 2 tegen 1 situatie die 

Bregje helaas niet kan winnen; 1-0. We namen snel de aftrap, de bal komt bij 

Kim die op goal schiet, helaas in de handen van de keeper. Met 1-0 gingen we de 

rust in, waar we door Tim weer even op scherp werden gezet. De 2e helft 

begonnen we feller. Er werd beter overgespeeld en hierdoor waren we meer op 

de helft van SVSSS te vinden. We creëerde meer kansen die leiden tot een 

corner voor Inta. Inta schoot de bal hoog voor in het net. SVSSS was in balbezit 

en hieruit volgde helaas de 2-0. We hadden nog een paar minuten om de 

wedstrijd te keren, maar dat zat er helaas niet in. Volgende week start de 

competitie en spelen we thuis tegen BMC. We hopen jullie dan langs de lijn te 

zien! 

Dames 1  

 

 

                Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Nagekomen van 3 september 

 

Nieuwkuijk JO9-1 – Helvoirt JO9-1    3-1 
Nadat iedereen weer terug was van vakantie begonnen we aan de eerste 
wedstrijd van het seizoen. 

Het was de bekerwedstrijd tegen Nieuwkuijk. 
We hadden nog maar 2 keer getraind en sommige zelfs maar 1 keer dus we 

wisten dat we aan de bak moesten. 
Toch ging het in de eerste helft gelijk op. Met Jordy laatste man en Sjors in de 

goal hielden we het achterin goed dicht. 
Via een mooie actie van Brent die de bal aan Siemen gaf die goed doorging en 
met een voorzet op Suheyb scoorde hij de 0-1. 

Nieuwkuijk werd daarna wel sterker en scoorde net voor rust de 1-1. In de 2e 
helft begonnen we goed maar konden het niet meer belopen 

waardoor er grote gaten op het veld ontstonden daar kon Nieuwkuijk van 
profiteren en scoorde de 2-1 en 3-1. 
Op het einde van de wedstrijd kregen we via Stijn nog een aantal kansen maar 

het geluk zat hem niet mee. Achterin hielden we nog goed stand 
met goed verdedigingswerk van Jelle en JJ. De scheidsrechter floot af eindstand 

3-1 jammer jongens volgende keer iets meer inzet dan komt het helemaal goed.  
 
Groeten de trainer. 
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7 september 
 

Helvoirt JO11-2 – SVSSS JO10-1      0-7 
JO11-2 thuis onderuit tegen SVSSS  

  

Vanavond (woensdag 7 september) speelden we de eerste wedstrijd van het 
nieuwe seizoen, we hadden twee nieuwe trainers: Edwin en Marcel, die de functie 

van Kees hebben overgenomen.  

Het is even wennen die nieuwe naam JO11-2 (ipv E2), zo ook bij de 
tegenstander: SVSSS JO10-1 (ofwel eerste jaars E-tjes, maar daar was weinig 

van te merken)  

  

De verrassing van het nieuwe seizoen is dat Sem graag wilde gaan keepen, wat 
deed hij dat ontzettend goed! Totaal niet bang voor de bal en heel veel mooie en 
goede reddingen.  

Zeker weten dat we zonder die reddingen met drie-dubbele cijfers verloren 
zouden hebben.  

  

De opstelling was verder vrijwel identiek aan die van vorig jaar. Steven, 

Teun Traa, Teun de Leijer en Casper in de verdediging / middenveld. En Finn, 
Lars, Jovan  en Thijs midden/voorin (ohja en natuurlijk Ruben die ons kwam 
versterken)  

  

Vrij vroeg in de wedstrijd stonden we helaas wel met 0-1 achter door een 

vlammend en onhoudbaar afstandsschot. De eerste helft verliep verder eigenlijk 
best goed, maar snel bleek dat SVSSS sterker speelde dan wij. Ruststand: 0-2.  

  

In de tweede helft voerden ze het tempo nog verder op, waren de duels steviger 
(en mondiger)  

SVSSS liep vrij snel uit naar 0-7.   

  

We gaan ons opmaken voor de volgende bekerwedstrijd bij/tegen NEVELO 

 
10 september 

 
Helvoirt JO13-1 – NOAD JO13-1              0-6 
We begonnen de wedstrijd best wel oké maar niet goed genoeg, want ze  

gingen er snel langs. We hielden het niet lang genoeg vol en de 0-1 viel. 
Maar we gingen door er kon nog van alles gebeuren. Ze waren toch te  

sterk voor de verdediging, het middenveld en de aanval en de de 0-2  
viel. En toen gaf Jochem een mooie bal in de diepte maar Bram kon hem  
helaas niet afmaken. Maar we gingen door. Bij de voorzet gingen zij  

counteren en zo werd het 0-3. Er werd hard gestreden en de middenvelders  
konden het niet meer belopen en het werd 0-4. Toen gingen we de rust in. 

Na de rust ging het een stuk beter maar we kwamen er maar niet door en  
bleven strijden ook al konden we eigenlijk niet meer. De 5e goal. Daarna  
ging het weer beter en Sieb de keeper deed het kei goed. Er kwamen 3  

aanvallers op Sieb af recht voor de goal. De bal lag maar een meter van  
de goal en Sieb had hem. Ook kreeg NOAD een vrije trap maar die ging  

mis. In de laatste seconde van de wedstrijd werd het 0-6. Daarna floot  
de scheidsrechter af. We gaven de tegenstander een hand. 
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Sieb je stond kei goed te keepen. 
 

groetjes Bram 

 

 

P.S. Sieb jij bent de man of the match. 
 

Helvoirt JO13-2 – Zwaluw VFC JO13-7     2-1 
Vandaag speelden we voor het eerst op kunstgras. We moesten tegen Zwaluw. 
Helvoirt begint goed en de bal is veel op onze kant, maar dan komt er ineens een 

counter en maakt Vught 0-1. Vlak voor rust wordt het bijna 0-2.  
De tweede helft: Tygo trapt af, Finn gaat er met de bal vandoor maar verliest 

zijn schoen. Vlak daarna komt er een prachtig hoog schot van Bas, maar de 
keeper van Zwaluw kan de bal net houden. Helvoirt heeft de bal veel in bezit; na 
10 minuten komt de prachtige gelijkmaker van Thymo, 1-1. En dan een paar 

minuten daarna weet Merel de bal in de goal te schoppen, 2-1. 4 minuten voor 
tijd wordt het bijna 2-2, gelukkig ging de bal net naast. 

Alex fluit af, we hebben gewonnen met 2-1 :) 
 
Nevelo JO11-2 – Helvoirt JO11-2          1-5 

 
Helvoirt pakt overwinning ondanks verstoorde voorbereiding. 

Yovan al vroeg in vorm met 4 doelpunten 
  
Bijna de gehele selectie verbleef vrijdag in een zwembad ter voorbereiding op 

deze wedstrijd. 
Al dan niet om te feesten of om zwemles te volgen Gezien het resultaat voor 

herhaling vatbaar. 
  
De ochtend voor de wedstrijd stond in het teken van vergeten: 

auto vergeten, voetbalschoenen vergeten, tijd vergeten, vergeten in te voegen, 
familieweekend vergeten maar om 10.45 stonden onze jongens er toch klaar 

voor. 
De eerste kans was voor Nevelo maar keeper Sem hield zijn doel schoon.. 
daarna was het aan Yovan  

Veel aanvallen, goed overspel, veel kansen, veel inzet  en voor de rust drie 
doelpunten van Yovan zelfs eentje met zijn hoofd die de verslaggever overigens 

niet heeft gezien omdat hij in zijn nieuwe rol als koffie bode even in de kantine 
verbleef. 

Na de rust hetzelfde spelbeeld maar de vermoeidheid en de warmte begon zijn 
tol te heffen. 
Teun Traa maak te een aanval goed af en yovan dolde maar weer eens wat 

tegenstanders om zijn vierde op het score brod te brengen ..Tussen door kreeg 
Nevelo de goal die ze wilden. 

Goed hersteld na de nederlaag van afgelopen week.. 
Volgende week 2 keer trainen en op naar Vught voor de eerste competitie 
wedstrijd. 

 
 

Helvoirt JO11-3 – SV BLC JO11-4    0-3 
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Wat een heerlijke zonnige zaterdagochtend!  

Team compleet ....ouders compleet en iedereen had er zin in om op het 
supermooie kunstgrasveld te spelen bij vv Helvoirt. 

De mannen gingen goed aan de slag maar al snel bleek het dat het geen 
makkelijke pot zou gaan worden. Al rap werd het 0-1 voor BLC. 
Savi had dit keer veel werk te verzetten en dat lukt aardig. Tussendoor kwamen 

er hele mooie acties van onze mannen, maar de ballen wilde de goal niet halen. 
Er kwam een klein dipje, maar de trainers en achterban brulde onze mannen 

weer actief het veld over. Ruben nam een mooie corner .....helaas wilde Nick zijn 
kopbal niet in de goal en ging er over. Ondanks 2 geblesseerde spelers hebben 
Mees, Pim, Ramon, Guus, Ruben, Jurre, Nick en Dennis hard gewerkt hebben is 

de stand helaas 0-3 geworden !, 
Dikke duim voor keeper Savi...volgende week gaan jullie gewoon weer knallen!!  

 
VCB J09-2 – Helvoirt JO9-2     0-10 
  

Vandaag gingen we voor de tweede bekerwedstrijd helemaal naar Biezenmortel. 

Iedereen was ook terug van vakantie en we hadden er veel zin in, zeker na die 
grote overwinning van vorige week. Wij mochten deze keer aftrappen en gingen 

meteen in de aanval. De eerste kans was er ook al snel toen Thijmen de bal 
overspeelde naar Philip, maar die kwam nog op de paal. Even later toen de 
keeper van VCB de bal weggooide wist Lente hem goed op te pikken en 

vervolgens over de keeper heen, in het doel te spelen. Het tweede doelpunt 
kwam weer door een goede bal van Thijmen, maar dit maal op Lente die hem 

binnenkant paal binnen schoot. Even later gaf Lente een voorzet die Mats goed 
binnen schoot. Als VCB de bal uit nam, werd er al snel druk gezet. Zo ook bij het 
4e doelpunt, Mats veroverde snel de bal waardoor Lente zijn 3e al weer binnen 

kon schieten. Onze verdedigers (Jikke en Niels) waren ook ijzer sterk. Als VCB er 
al uit probeerde te komen veroverde zij de bal al weer op de middenlijn, 

waardoor VCB de eerste helft niet op onze helft is geweest. Onze keeper Teun 
heeft dus de eerste helft geen een bal gehad. Jikke en Niels deden ook erg goed 
het spel verleggen van links naar rechts (of andersom), om vervolgens een 

goede diepe bal te geven. Net voor rust wist Philip ook nog een doelpunt te 
maken waardoor de rust stand 0-5 was. De tweede helft deden we net als vorige 

week de jongens die achterin stonden voorin zetten en de aanvallers gingen 
achter in spelen. Ook ging Thijmen, Teun vervangen in het doel. Teun wilde toch 

ook wel even iets te doen hebben. Dat Teun goed oplette was te merken, want 
toen de keeper nog net een afstandsschot kon redden, maar de bal voor hem stil 
bleef liggen, liep Teun goed in en schoot hem in doel. Mats verzet veel werk op 

het midden veld en verovert vaak de bal. Zo ook bij het 7e doelpunt want toen 
hij de bal veroverd had, legde hij ook de bal terug op Philip die hem goed 

afmaakte. De corners van Gerard blijven ook gevaarlijk. Ze komen hard voor het 
doel door waar de tegenstander vaak niet goed raad mee weet. Toen de 
tegenstander weer eens niet de bal weg kreeg wist Mats hem wel goed te raken, 

waardoor hij hem hard binnen schoot. Het 9edoelpunt kwam voort uit goed spel 
achterin, zij verlegde het spel van links naar rechts en gaven ook een goede 

diepe bal op Teun. Die wist daar wel raad mee en maakte zijn tweede doelpunt. 
Thijmen had tot dan toe nog niets te doen gehad, maar hij lette wel goed op 
toen ze 1x richting zijn doel liepen. Hij kwam goed uit en wist de bal te pakken 

voordat ze gevaarlijk werden. Lente maakte met een afstandsschot hoog in doel 
de eindstand op 0-10. 
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Aanvoerder Philip aan het woord hoe hij de wedstrijd vond: ”Leuk, Gezellig en ik 

vond dat we goed overspeelden. Het disco doesje was erg leuk en erg grappig. 
End.” 

 
Essche Boys JO9-2 – Helvoirt JO9-3       3-9 
Ze hadden er weer zin in. Timo G kwam zelfs terug van z’n weekendje weg om te 

voetballen. Emma scoorde het eerste doelpunt van de wedstrijd. Niet veel later 
wordt het 1-1. Hierop kwam al snel het antwoord van ons, Timo V scoorde. 

Uiteindelijk wisten de Essche Boys nog twee keer te scoren. En hadden bij ons 
uiteindelijk Emma er 2 gescoord, Timo V er 3, Timo G er 1, Mart er 1, en Lars er 
2. Weer super gedaan jongens! 
 
 

 


