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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 7 
19 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: 
  

 

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 

Ma. 28 nov. Sinterklaas bij VV Helvoirt Kantine 18:00 – 19:00 

Di. 27 dec. Kerstzaalvoetbaltoernooi HelvoirThuis 08:00 – 17:00 

Wo. 28 dec. Kerstzaalvoetbaltoernooi HelvoirThuis 08:00 – 17:00 

Do. 29 dec. Kerstzaalvoetbaltoernooi HelvoirThuis 08:00 – 17:00 

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   - Schijndel/DE WIT 1 4 – 0 

 
Best Vooruit 1  - Nieuw Woensel 1  4 - 2 

 
BVV 1   - Heeswijk 1   2 - 1 

 
Emplina 1   - Prinses Irene 1  1 - 1 

 
EVVC 1   - Erp 1    2 - 1 

 
Rhode 1   - Baardwijk 1  6 - 0 

 
WSC 1   - Oirschot Vooruit 1 1 - 1 

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Helvoirt 1 3 3 0 0 9 8 - 1 

2 BVV 1 3 3 0 0 9 8 - 2 

3 Emplina 1 3 2 1 0 7 8 - 4 

4 Best Vooruit 1 3 2 1 0 7 7 - 4 

5 Heeswijk 1 3 2 0 1 6 6 - 3 

6 Oirschot Vooruit 1 3 1 1 1 4 5 - 2 

7 Prinses Irene 1 3 1 1 1 4 5 - 4 

8 EVVC 1 3 1 1 1 4 5 - 7 

9 Rhode 1 3 1 0 2 3 8 - 4 

10 Erp 1 3 1 0 2 3 2 - 3 

11 Baardwijk 1 3 1 0 2 3 2 - 11 

12 WSC 1 3 0 1 2 1 2 - 5 

13 Schijndel/DE WIT 1 3 0 0 3 0 3 - 9 

14 Nieuw Woensel 1 3 0 0 3 0 2 - 12 

 

               Uitslagen seniorenwedstrijden  
Dinsdag 13 september (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers                     

Audacia 2 – Helvoirt 2   1-1 Jim Luca Widdershoven 

 

Zondag 18 september  

Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers  

Helvoirt 1 – Schijndel/DE WIT 1  4-0 Rico de Laat 2x, Nick van der Bruggen,  

Koen van Asseldonk 

Helvoirt 2 – Vlijmense Boys 2  3-1 Tim van de Loo 2x, Tommy Jansen 

FC Drunen 4 – Helvoirt 3   0-3 Michiel Pennings 2x, Walter Vromans 

Essche Boys 3 – Helvoirt 4  0-5 Robert Assink 2x, Alex Bertens,  

Frank Pullen, Ferry Mallo 

Gloria UC 4 – Helvoirt 5   3-0 

BMC 6 – Helvoirt 6    1-5 Willem Timmermans 2x, Jelle van der  

Braak, Maarten van t Hullenaar, Guus  

Busser   

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

Helvoirt VR2 – Sint Michielsgestel VR2 3-1 Betty Spierings 2x, Danielle Melis 

 

  Topscoorders senioren 
Per 18 september 2016 (beker en competitiedoelpunten) 

1 Willem Timmermans  6e 7 
2 Jelle van der Braak  6e 5 

 Samantha Coppens  VR1 5 
 Rico de Laat   1e 5 

5 Nick van der Bruggen  1e 4 

 Inta Janssen   VR1 4 
7 Tommy Jansen   2e 3 
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 Rens van der Sande       1e/2e  3 

 Paul Schellekens   2e 3 
 Walter Vromans   3e 3 

11 Koen van Asseldonk       1e/2e 2 

 Robert Assink   4e 2 
 Alex Bertens   4e 2 

 Guus Busser   6e 2 
 Maarten van t Hullenaar 6e 2 

 Tim van de Loo   2e 2 
 Max Meijer    1e 2 

 Michiel Pennings   3e 2 
 Betty Spierings   VR2 2 

 Kim Verstappen   VR1 2 
21 20 spelers met    1 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 
Zaterdag 10 september (nagekomen) 

SVSSS JO11-5 – Helvoirt JO11-5 (be.) 5-2 

 

Woensdag 14 september  

Wedstrijd     Uitslag  

Rhode JO17-1 – Helvoirt JO17-1 (vr.) 3-0 

Helvoirt JO11-5 – RKDVC JO11-7 (be.)  4-3 

 

Zaterdag 17 september  
Wedstrijd      Uitslag  

Emplina JO19-1 – Helvoirt JO19-1  7-1 

Helvoirt JO17-1 – Den Dungen JO17-1  2-2 

Helvoirt JO17-2 – SV Reeshof JO17-3  3-1 

WSC JO17-6 – Helvoirt JO17-3   4-11 

Helvoirt JO15-1 – MVV’58 JO15-1  1-1 (gestaakt*) 

Helvoirt MO15-1 – Unitas’30 MO15-1  0-8 

RKDVC JO15-5 – Helvoirt JO15-2   1-4 

NOAD’32 JO15-1 – Helvoirt MO15-2  3-1 

Nieuwkuijk JO13-1 – Helvoirt JO13-1  7-1 

Zwaluw VFC JO13-5 – Helvoirt JO13-2  3-1 

Were Di JO11-1 – Helvoirt JO11-1  2-1 

Zwaluw VFC JO11-4 – Helvoirt JO11-2  4-3 

Helvoirt JO11-3 – Nemelaer JO11-2  2-2 

Helvoirt JO11-4 – RKDVC JO11-7   4-1 

Helvoirt JO11-5 – Wilhelmina Boys JO11-7 1-0 

Emplina JO9-4 – Helvoirt JO9-1   0-3 

Helvoirt JO9-2 – FC Engelen JO9-3  2-3 

Haarsteeg JO9-5 – Helvoirt JO9-3  4-7 

Helvoirt JO9-4 – Essche Boys JO9-2  Uitgesteld 

Helvoirt JO7-1 toernooi bij TSV Gudok 

Geen uitslagen doorgekregen 

Helvoirt JO7-2 toernooi bij SV Reeshof 

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

Helvoirt JO7-2 – TSV Gudok JO7-5  4-0 

TSV Gudok JO7-6 – Helvoirt JO-7-2  1-2 
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*Helvoirt JO15-1 – MVV’58 JO15-1 werd na 50 minuten gestaakt nadat MVV’58 van het 

veld liep en meteen naar huis ging nadat de keeper van MVV een rode kaart en Helvoirt 

een strafschop kreeg, wordt nog vervolgd. 

 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 

Dinsdag 20 september (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

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

 

Zondag 25 september  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Erp 1 – Helvoirt 1    14:30  12:45  P.T.A. Hoeks 

RKDVC 4 – Helvoirt 2   12:30  10:15  L.A.F. v.d. Dries 

Helvoirt 3 – SC Elshout 2   14:00    Maarten Hamers 

Helvoirt 4 – Haarsteeg 4   10:00    Huub Glas 

Helvoirt 5 – Taxandria 4   11:00    Hans de Bresser 

Helvoirt 6 – Den Dungen 8   12:00    Piet Vugts 

Den Dungen VR1 – Helvoirt VR1  12:15  10:45 

RKDVC VR1 – Helvoirt VR2  11:00  09:30 

 

Jeugd 
 

Maandag 19 september (beker) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

DBS JO17-1 – Helvoirt JO17-1  20:00  18:15 

 

Zaterdag 24 september  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt JO19-1 – DESK JO19-1  14:45    W.C.M. Pijnenburg 

SV BLC JO17-1 – Helvoirt JO17-1 12:45  11:15  T.J.M.G. v. Lent 

TSV Gudok JO17-6 – Helvoirt JO17-2 15:45  14:15 

Helvoirt JO17-3 – Jan van Arckel JO17-214:45 

Tricht JO15-1 – Helvoirt JO15-1  10:30  09:00 

Sleeuwijk MO15-1 – Helvoirt MO15-1 10:00  08:30 

Helvoirt JO15-2 – Oisterwijk JO15-1 13:00 

Helvoirt MO15-2 – Zwaluw VFC MO15-1 11:30 

Helvoirt JO13-1 – BVV JO13-1  11:30 

ODC JO13-3 – Helvoirt JO13-2  12:45 

Helvoirt JO11-1 – NOAD JO11-1  09:00 

Helvoirt JO11-2 – RKDVC JO11-4  09:00 

Helvoirt JO11-3 – Taxandria JO11-4 09:00 

Zwaluw VFC JO11-9 – Helvoirt JO11-4 09:00  08:00 

ODC JO11-7 – Helvoirt JO11-5  11:15  10:15 

Helvoirt JO9-1 – Zwaluw VFC JO9-3 10:15 

BMC JO9-4 – Helvoirt JO9-2  10:30  09:30 

Helvoirt JO9-3 – FC Engelen JO9-7 10:15 

ODC JO9-4 – Helvoirt JO9-4  08:30  07:30  

 

 
       Mededelingen bestuur     
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 Mutaties ledenlijst 
Nieuwe leden per 15 september 2016 
 

No. 2417 QZJY70U Alparslan Durmus, 11-07-1992 
 
No. 2418 FLGT73K Mike Renting, 04-03-1992 

 

                         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. 

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 
 
 

 

 
       

 
        Algemeen       

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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 Hieperdepiep hoera!!  

Jochem   Leermakers 20 september 

Anouk  de Moor 20 september 

Niels de Kruijff 21 september 

Cas van Wijk 22 september 

Bas van de Loo 22 september 

Maarten van Gorkom 22 september 

Jan-Arie  Timmermans 24 september 

Stijn van Gils 25 september 

Niels van Gorkom 25 september 

Willem  Timmermans 26 september 

Nina  Oomen 26 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! 

 
 

 Uitbreiding team jeugdscheidsrechters 
  
Beste jeugdleden   
In de leeftijd vanaf Jo 13 oftewel in oude termen de D leeftijd zijn we op zoek naar spelers die graag 
jeugdscheidsrechter willen worden. Op dit moment zijn 10 jeugdscheidsrechters wekelijks bezig om 
wedstrijden te fluiten bij de jeugd. Het gaat hier vooral om wedstrijden bij F en E jeugd waarbij het 
later mogelijk wordt om op grote veld te fluiten. Op dit moment is er zelfs 1 scheidsrechter die 
zondags bij de senioren fluit.  

mailto:janssens.sandra@gmail.com
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Omdat scheidsrechters ook zelf met eigen team voetbalteam spelen kunnen ze niet altijd fluiten 
vandaar de behoefte voor meer scheidsrechters.  
Wij zoeken dus jongens en meisjes die het leuk vinden om wedstrijden bij de jeugd te fluiten . Ook als 
je twijfelt of dat iets voor je is kun je contact opnemen en kunnen we eventueel een aantal 
wedstrijden proberen.   
Wat kun je verwachten;  

 Je krijgt een scheidsrechtershirt of tenue en spullen om te fluiten  
 Bij elke wedstrijd die je fluit staat iemand langs de kant die je begeleid en helpt. Deze 
zorgt dat je er niet alleen voorstaat en geeft adviezen en aanwijzingen in de rust of na de 
wedstrijd. Kortom die je helpt om een goede scheidsrechter te worden.  
 Na de wedstrijd een drankje en een hapje.  

  
Dus mocht je interesse hebben neem contact op met Frans Robben 06-50227204  
Jeugdleiders breng dit ook onder de aandacht bij de teams in categorie 13(D)15(C)17(B)19(A)  
  
Namens begeleidingsteam  
Ronald van der AA  
Harold Verhoeven  
Frans Robben  

 
 
 
 

 

 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 
Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Monique en Guido 

 
Keuken: Guido en Stephanie 

 
Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Ferry Mallo, ’s-Middags: Gert Hoogaars  

 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Jos en Ad, ’s-Middags: Hein en Jan  
 

Keuken: Sjors en/of Kiki en/of Teske 
 

 

 Barpersoneel zoekt mensen voor de 

zaterdagmiddagdienst! 

   Afdeling kantine      
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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  
Op 1 oktober gaan de veteranen weer buiten voetballen. Ze zijn voornemens dit te gaan 
doen op het kunstgras.  
 
Als iemand zin heeft om mee te doen is die van harte welkom. Je moet dan wel de leeftijd 
van 30  jaar of ouder hebben. 
 
In ieder geval zijn we op het sportpark in de maand  oktober. Daarna misschien in het 
Helvoirthuis 
 
Wij voetballen van 16.30 tot 17.30  of van 17.00 tot 17.30 dit moet nog bepaald worden. 

 

 
 

 

 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 Floris de 

Laat tijdens de wedstrijd Helvoirt 1 – Schijndel/DE WIT 1 verkozen tot 
Man of the Match. Net als vorige week dus. Gefeliciteerd Floris! 

 

 Toto 
  
De tussenstand van de toto, die gisteren is begonnen, wordt volgende week 

gepubliceerd.  
 

                                           Interne periode 
Stand per 18 september 2016 

1 Helvoirt 1  3 3 0 0 9 8-1 
2 Helvoirt 4  1 1 0 0 3 5-0 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

mailto:janvdven3@hotmail.com
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3 Helvoirt 6  1 1 0 0 3 5-1 

4 Helvoirt 3  1 1 0 0 3 3-0 
5 Helvoirt 2  1 1 0 0 3 3-1 

 Helvoirt VR1 1 1 0 0 3 3-1 

 Helvoirt VR2 1  1 0 0 3 3-1 
8 Helvoirt 5  1 0 0 1 0 0-3  

 
 
           

   Speler van de week 
17 september: Dirk van Hooft (JO13-2), Gijs van Aken (JO11-1), Thijs 
Janssen (JO11-2), Pim Muskens (JO11-3), Jikke de Graaf (JO9-2), Mart 

Pullen (JO9-3), Fedde Assink (JO7). 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
 

Helvoirt 1 – Schijndel/DE WIT 1         4-0 
Helvoirt effectief naar ruime zege op Schijndel/DE WIT; 4-0. 

Het was misschien niet altijd goed voetbal wat Helvoirt vandaag liet zien, maar 

effectief was het wel. Helvoirt versloeg een aanvallend machteloos Schijndel/DE 

WIT met duidelijke cijfers.  De overwinning was terecht, al waren de cijfers wel 

een tikkeltje geflatteerd. Hierdoor blijft Helvoirt wel (mede) koploper in de 2e 

klasse F.  

Een wedstrijd waar een paar spelers, stafleden en supporters naar uitkeken. Het 

was dan wel geen Nemelaer, VCB of Zwaluw VFC dat op bezoek kwam, maar 

Schijndel/DE WIT. Waarom dan? Nou, alleen al getuige het feit omdat een aantal 

spelers en stafleden iets hebben (gehad) met Schijndel. Zo begonnen Floris en 

Rico ooit hun voetbalcarrière daar, Alex speelde er ‘‘echt’’ van 1998 tot 2000, 

Roland komt uit Schijndel maar is wel een echte Avanti’31 man (al spelen z’n 

zonen juist in de jeugd van Schijndel), als Jordy nog bij ons was hoorde hij er 

ook nog in dit rijtje, maar uitgerekend de man in de selectie met de meeste 

jaren in de jeugd van Schijndel, Collin, moest van de kant toekijken met een 

blessure. Schijndel begon goed aan de wedstrijd en kwam na 5 minuten al op 0-

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 
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1. Stijn ging in de fout, Kaj de Visser stuurde Bas Wagenaars diep en diens 

voorzet werd door Tommy van Schijndel binnen gegleden. Toch ging het 

doelpunt niet door omdat van Schijndel buitenspel stond en kon de bank van 

Schijndel weer gaan zitten. Vanaf de tribune werd toen geroepen ‘geniet er maar 

van, want het is de laatste keer dat ze juichend van de bank komen’. Die 

voorspellende blik kwam wel uit, want Schijndel is vervolgens amper voor het 

Helvoirtse doel geweest, want Helvoirt gaf vrijwel niets weg. Zelf kwam het ook 

tot een paar kansen. Menno schoot een hoekschop over en een voorzet van Thijs 

werd door zowel Menno als Rico gemist. Na 20 minuten nam Helvoirt de leiding 

toen na een vrije trap van Max een heuse scrimmage in de 16 ontstond, en was 

het uiteindelijk Nick die de bal als laatste toucheerde met de 1-0 tot gevolg. 

Diezelfde Nick stuurde 8 minuten voor rust Rico op doelman Dennis 

Schoenmaker af en wist het rustig af te maken en zo had Rico zijn doelpunt 

tegen Schijndel te pakken. 

Toch was het spel na rust aan Helvoirt kant slordig. Het speelde veel belovende 

aanvallen niet goed uit. Schijndel speelde dan misschien wel beter in balbezit, 

maar in aanvallend opzicht creëerde de Schijndelnaren vrijwel helemaal niets, 

mede ook door de verdedigende uitblinkers Floris en Thijs. Helvoirt deed in het in 

dat opzicht juist beter. Tegen het uur waren er 3 goede mogelijkheden. Rico 

prikte na een 1-2 met Menno net naast, Menno zelf zag z’n inzet worden gekeerd 

door Schoenmaker en Rico stuitte van dichtbij op diezelfde Schoenmaker na een 

goede vooractie van Max. Dan moeten we pas naar de 86e minuut als Helvoirt de 

wedstrijd definitief in het slot gooit. Mart werd op pad gestuurd, bediende Rico 

die simpel z’n 2e en Helvoirts 3e treffer kon aantekenen. Voor de zekerheid werd 

er 2 minuten later nog een 4e treffer bij gedaan en dat was juist een doelpunt 

van de invallers. Paul stuurde Mart diep, die bediende Rico die klaar legde voor 

Koen Assel die met een laag schot Schoenmaker kansloos liet. Met name voor 

Koen was dit een fraaie binnenkomer want hij stond nog maar een halve minuut 

in het veld. Roel was in de extra tijd nog dicht bij de 5-0, maar 4-0 was 

uiteindelijk de eindstand. Terechte overwinning, maar toch wel met wat 

geflatteerde cijfers. Desalniettemin, met 9 punten deze competitie starten is niet 

verkeerd. 

Volgende week gaan we weer proberen onze goede competitiestart voort te 

zetten in Erp waar de plaatselijke RKVV Erp ons te wachten staat. Tot volgende 

week. 

Essche Boys 3 – Helvoirt 4              0-5 

Ja, dat is andere kost, een 5-0 overwinning voor het 4e uit bij Essche Boys, na 

het enigszins moeizaam verlopen bekertoernooi. Met enige moeite kreeg het 4e 

13 spelers op de been, dat verdomde  'maatjesweekend' ook altijd. 

Ondersteuning werd geboden door Helmuth (of is het nou Helmoed) en Ruud 

(Hoogaards)  Voor Helmuth/Helmoed was het een kortstondig optreden en viel 

na 1 1/2 balcontact uit met een blessure, Ruud wist de tweemaal drie kwartier 

wel volledig uit te spelen waarvan een gedeelte onder het toeziend en deskundig 
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oog van pa Gerrit. Nou is laatstgenoemde niet gauw tevreden, is de ervaring 

schrijvers deze, maar voor dit optreden mag hij zeker een ruime voldoende 

geven.  

Overigens weer op echt gras, geen rubber of kurk te bekennen, beetje vochtig en 

daarmee een lekker lopend grasmatje, zeker de 1e helft. Ik zou zeggen, voor 

trainingsdoeleinden prima geschikt dat kunstgras maar laat die ouwe voetballers 

gewoon op echt gras ballen. De tijd haalt ons echter in, zelfs in Helvoirt. Leve de 

vooruitgang. 

Bij het inspelen diende nog wel een volledig uit de veren gehaalde duif 

opgeruimd te worden maar daarna kon de wedstrijd beginnen. Dit onder de 

deskundige leiding van ruim twee meter aan scheidsrechter uit Vught die het 

spel veelal vanuit grote afstand beschouwde. Gezien zijn lengte kon hij aardig 

over de hoofden heenkijken en het spel daardoor alsnog redelijk volgen. 

Ondanks wat schoonheidsfoutjes floot deze Vughtse referee een goede 

wedstrijd.  

Tijdens het bekertoernooi was geconstateerd dat de veldbezetting op een andere 

wijze ingevuld moest gaan worden. Lang nadenken en intensieve denksessies 

later leidde tot dit een 4-3-3 opstelling. Tijdens het bekertoernooi gaf dit nog niet 

tot het gewenste resultaat. Dat was vandaag echter een geheel ander verhaal. 

Een onstuimig Helvoirt kwam terecht op een 1-0 voorsprong door Alex waarna de 

2-0 op naam van Rob kwam te staan. Tussentijds wist de aanvoerder (naam bij 

insiders bekend) een dot van een kans, hem geboden door de altijd 

onbaatzuchtige Alex, om zeep te helpen. Gelukkig wist Frank met een zeer 

afgemeten en geplaatst schot van behoorlijk grote afstand, iets van de oude 

klasse werd hiermee weer zichtbaar, de 3-0 op zijn naam te brengen. Hiermee 

werd meteen de ruststand bereikt en konden de kleedkamers opgezocht worden. 

Met Rik als nieuwe spits en wat tactisch gehannes over rechtsbuiten en/of 

rechtsbinnen ene de gehele flank bestrijken, ja, maar door wie dan?  ging 

Helvoirt op zoek naar meer goals en zelfvertrouwen. Voor de scheidsrechter was 

het een paar minuten heel verrassend, en niet alleen voor hem, dat Alex, die 

stond te vlaggen, een paar minuten later weer vrolijk over het veld dartelde. 

Bleek dat Rik geblesseerd uitgevallen was en Alex zijn plaats weer had 

ingenomen. Volgende keer graag melden aan de scheidsrechter (en de 

aanvoerder, naam bekend bij insiders, ja die van die dot van een kans etc.). De 

keeper veroorzaakte met een vliegende tackle met beide benen vooruit op Alex 

binnen de 16 voor een penalty. Belangrijker voor dat moment was of dat Alex er 

ongeschonden uit was gekomen want het was een regelrechte aanslag. Dat bleek 

met wat pijn en moeite het geval en kon besproken worden wie de penalty ging 

nemen. Na wat namen die over het veld heen gingen, besloot Rob de 

verantwoordelijkheid op zich te nemen. Hij prikte hem er dan ook gedecideerd in 

en liet de kamikazepiloot in het doel daarmee kansloos. Uiteindelijk bepaalde 

Ferry met een lekker schot de eindstand op 5-0, floot de scheidsrechter een 

minuut of 5 te vroeg af, had denk ik een drukke middag, werden de punten mee 

naar Helvoirt genomen en wist Emiel (keurige wedstrijd gekeept, biedt 

perspectief, nou nog een passend shirt) via de app te melden dat we gedeelde 
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koploper zijn ( met 5 anderen maar dat mag de pret niet drukken). Prima 

resultaat maar wel met de wetenschap dat Esch weinig voetballend te bieden had 

en zoals Petrovic al zei; beiden been op grond dan wel het kunstgras 

tegenwoordig. Volgende week Haarsteeg thuis, altijd moeilijk op kunstgras, maar 

Rik hersteld en altijd zeer gemotiveerd tegen zijn oude club, Ron weer aanwezig 

net als de maatjes (met dranklucht). Helmuth/Helmoed beterschap en bedankt 

voor de twee minuten inzet alsook Ruud bedankt maar dan voor wat meer 

minuten. 

Helvoirt VR1 – BMC VR1                         3-1 

Vandaag stond er een wedstrijd tegen de vrouwen van BMC op het programma.   

Al in de voorbereiding werd er goed gespeeld en dat was in de wedstrijd terug te 
zien. Gelijk begonnen we na de aftrap fel aan de wedstrijd en er werd goed 
overgetikt. Maar helaas werd er door een miscommunicatie tussen de 

verdediging en onze keepster Bregje, ondanks ons goeie spel toch een 
tegendoelpunt gescoord. Echter had dat zo ook zijn voordelen, we 

begonnen namelijk feller en scherper te voetballen. Er werd van de linker kant 
naar de rechterkant gespeeld en weer terug.  
Na een bal van Kelly naar Inta die de bal door tikte richting Sam werd het toch 

1-1!  
Nu was het zaak om dat tempo vast te houden en door te blijven gaan.   

We kregen hierdoor steeds meer kansen en de tegenstander had ook absoluut 
niets in te brengen. Onze verdediging stond haar mannetje en ook het 
middenveld en de aanval was scherp. Na een aantal kansen werd het dan 

uiteindelijk toch 2-1,via pass van Sam waarbij Inta deze afrondde. Er werd 
gefloten voor de rust.  

Na wat tactische woorden van onze trainert begonnen we aan de tweede helft. 
Ook in deze helft werd er goed overgetikt maar het tempo lag iets lager, 
waardoor BMC enigszins vaker op onze helft kwam. Verder zijn ze amper bij ons 

doel geweest en was er dus ook weinig aan de hand. Door het harde werken en 
goed tikken hebben we uiteindelijk ook de 3-1 kunnen maken.  

Sam was degene die de keepster weer de bal uit het net liet vissen.  
Meiden, we hebben een sterke wedstrijd gespeeld vandaag, vooral de eerste 
helft, en dat moeten we vasthouden. Dan zullen de volgende tegenstanders het 

nog heel zwaar krijgen tegen ons.  
  

Tot volgende week!  
 

Helvoirt VR2 – Sint Michielsgestel VR2           3-1 

Eindelijk onze eerste competitie wedstrijd mogen inwijden op het nieuwe 

kunstveld van VV Helvoirt!!  

 

En als kers op de taart ook nog gewonnen met 3-1 van Sint-Michielsgestel.  

 

Na de bespreking in de kleedkamer met een duidelijke uitleg van Kees begonnen 

we met 15 vrouwen sterk aan warming up. Iedereen kreeg nog een persoonlijke 

taak en/of boodschap van Kees. Door de geweldige app die gedownload is door 
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Bart, werden tijdens de eerste wedstrijd de statistieken bijgehouden door Nikki. 

We begonnen vrij sterk waardoor Daniëlle al vrij snel de stand naar 1-0 bracht 

met een goed uitgespeeld doelpunt. Door communicatie fout was het helaas voor 

rust 1-1.  

 

Na een goede toespraak van Kees in de rust hadden we maar 1 taak en dat was 

WINNEN! Zo goed als we altijd naar onze trainer luisteren en weet dat hij altijd 

gelijk heeft hebben we zijn verwachting waargemaakt. Waar Betty nog wist te 

scoren vanuit een toegekende penalty stond de stand op 2-1 en hierna volgde 

nog een goal vanuit Mandy op de paal die uiteindelijk door Betty werd ingetikt.  

 

Kees bedankt voor de rosé bier! Bart bedankt voor het vlaggen en Hans voor het 

fluiten! Volgende week een vriendschappelijke wedstrijd op het programma 

tegen RKDVC. Tot volgende week!  

 

 

                Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Nagekomen van 10 september 
 
Helvoirt JO9-1 – Haarsteeg JO9-3             7-1 

Vandaag was het een mooie zonnige dag om op het nieuwe kunstgrasveld van 
Helvoirt te voetballen.  

Het was onze 2e bekerwedstijd, de 1e bekerwedstrijd hadden we met 3-1 
verloren van Nieuwkuijk.  
We begonnen goed aan de wedstrijd en we kregen kansen om de felbegeerde 1-

0 te maken.   
Degene die als eerste een doelpunt zou maken voor Helvoirt, zou in de boeken 

komen als eerste doelpuntenmaker op het nieuwe kunstgrasveld. Mischa van Son 
is de gelukkige want hij maakte het eerste doelpunt. Onze verdediging (Jordi, 
Jelle, Brent en JJ) gaf weinig kansen weg aan de spelers van Haarsteeg.  

Na een goede combinatie op het middenveld (Siemen, Jelle en Mischa) maakte 
Jelle het 2e doelpunt.  

Voor de rust maakte Stijn en Jelle nog een doelpunt. We dachten dat we met 4-0 
zouden gaan rusten. Helaas kregen we een doelpunt tegen. Sjors onze geweldige 
keeper kon de bal niet tegen houden. De 2e helft begonnen we fel en we 

maakten via JJ de 5-1. Het verzet van Haarsteeg was gebroken. Vlak voor tijd 
maakte Suheijb de 6-1 en Stijn maakte de 7-1.   

De trainers en de ouders willen de spelers bedanken voor de zevenklapper.  
 
14 september 

 
Rhode JO17-1 – Helvoirt JO17-1              3-0 

In de eerste helft van de wedstrijd ging het gelijk op, beide teams krijgen 
kansen. 
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In het begin van de 2e helft zwakte we af, en kreeg de tegenstander meer 

kansen waardoor ook de 1-0 voor Rhode betekende. En kort daarna kwamen ze 
ook voor met 2-0 en 3-0. We verloren de wedstrijd ook.  

 
17 september 
 

Helvoirt JO17-1 – Den Dungen JO17-1     2-2 
Na de eerste twee wedstrijden in de competitie zonder overwinning wilden we nu 

wel eens een keertje winnen. Deze keer moesten we tegen Den Dungen, altijd 
een lastige tegenstander. We begonnen redelijk, we kregen veel tijd om vanuit 
achteruit op te bouwen, maar scoren lukte maar niet. Ook niet uit verschillende 

vrije trappen. Het lukte ons niet om te scoren, maar dat lukte Den Dungen een 
keer uit een counter 0-1. Daarna kwam er nog een vrije trap aan de zijkant van 

het zestienmetergebied, ze gaven de bal voor en omdat we deze bal niet weg 
kregen scoorden ze weer 0-2. Toen was het rust. Na de rust begon Den Dungen 
beter, maar ze konden niet scoren. Tot het moment dat Den Dungen een rode 

kaart pakte, Daan kwam in botsing met een tegenstander en deze gaf hem een 
gruwelijk harde schop. De reactie van Daan daarop was een combinatie van 

woede en pijn. En wonder boven wonder stond Daan weer op, in tegenstelling tot 
zijn tegenstander, totdat hij een paar minuten later gewisseld werd. Door de 

rode kaart kregen wij nog meer het overwicht en werden wij steeds gevaarlijker. 
En dus wist Tygo met een mooie actie de aansluitingstreffer te maken 1-2.  We 
bleven druk zetten en na enkele goede voorzetten van Niels, kon Luc er 

uiteindelijk een omtoveren in een doelpunt 2-2. Den Dungen kwam nog met 9 
man te staan na een blessure. Den Dungen probeerde er nog een paar keer uit 

te komen via een counter maar dit was tevergeefs. En ondanks dat wij veel 
kansen creëerden lukte het maar niet om nogmaals te scoren. Dus het bleef bij 
2-2.   

 
 

RKDVC JO15-5 – Helvoirt JO15-2     1-4 
We begonnen vandaag onze eerste wedstrijd in de competitie tegen RKDVC (uit) 
De start van de wedstrijd ging goed er kwam al een vroege dubbele wissel  

Rens voor Ruben en Siemen voor Rik Janssen. Na 20 minuten gespeeld kwamen 
we eruit 0-1 Loek. Vervolgens slecht uitverdedigd met een snelle 

aansluitingstreffer 1-1. Rust. Weer een dubbele wissel in de rust, Guus van 
Gemert voor Sjoerd. Koen Verhoeven voor Willem. 1-2 Ruben. Een tactische 
wissel van de coach 3-3-4. Daan terug naar achter, Siemen voor Bob en Rens 

voor Guus Schermer. 1-3 Rens. Met nog 1 minuut te spelen 1-4 Ruben. Eerste 3 
punten binnen 

 
Helvoirt JO11-3 – Nemelaer JO11-2         2-2 

Zaterdagochtend 8.30u. Een waterig zonnetje breekt door en onder leiding van 
aanvoerder Pim betreden de mannen van de E3 het veld om zich op te 
maken voor de derby tegen de E2 van Nemelaer. Ze starten met een goede 

warming up waarna het balletje lekker rond wordt getikt, we hopen allemaal dat 
de blessures van vorige week tot het verleden behoren. Ook de trouwe fans aan 

de zijlijn zijn klaar voor een leuk potje voetbal!  
Om iets voor negen vindt de aftrap plaats. Nemelaer start voortvarend en 
probeert snel door te breken tot het doel van Savi. Ze hadden geen rekening 

gehouden met Dennis en Pim, die daar een stokje voor staken. Ook Helvoirt 
is gretig en zo gaat het een tijdje op en neer. De duels waren soms pittig wat 
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dan resulteerde in een scheidsrechtersbal of vrije trap. Na een minuut of 10 volgt 

een mooie aanval van Helvoirt, maar de spitsen kunnen het net niet 
afmaken. Een minuut later is het dan toch raak en schiet Mees de bal heel 

mooi binnen op aangeven van Ruben, toppie 1-0. Helvoirt blijft druk 
zetten vanuit het middenveld waar afwisselend Jurre, Guus, Rémon, 
Nick en Mees de taak hadden om de bal naar voren te werken. Daar probeerden 

ze in combinatie met spits Ruben, die zijn teammaten vaak een mooie voorzet 
gaf, tot scoren te komen. De bal wilde er maar niet in en Nemelaer deed er ook 

alles aan om dat te voorkomen.  
Na de rust krijgt Helvoirt weer een paar 
kansen. Plots breekt Nemelaer gevaarlijk door, oei bijna de tegentreffer, goed 

gered Savi. Helvoirt gaat stug door en een aantal minuten later weet Ruben de 
2-0 binnen te werken. Nemelaer laat zich niet van de wijs brengen, zet door en 

komt gevaarlijk dicht bij het doel van Savi, maar dankzij Pim die de bal met een 
sliding over de zijlijn werkt, wordt een treffer voorkomen. De 
scherpte bij Helvoirt lijkt er iets af. Vijf minuten later benut Nemelaer die kans 

om de 2-1 te maken. Helvoirt probeert het nog steeds maar een minuut of vijf 
voor tijd weet Nemelaer de gelijkmaker te scoren 2-2. Daarna volgen nog wat 

kansen, maar het lukt niet om ze af te maken.  
Hard gewerkt jongens en veel kansen gecreëerd!!  

 

 
 
Helvoirt JO9-2 – FC Engelen JO9-3         2-3 
We moesten vandaag aantreden voor de eerste competitie wedstrijd.  

We begonnen de wedstrijd met 3 afmeldingen, gelukkig kregen 

we versterking van  

Brent, Rick en Julius. Het was de eerste wedstrijd van Helvoirt op het eigen 

kunstgras veld.  

We begonnen goed aan de wedstrijd Gerard stond goed te keepen 
misschien moet hij de vaste keeper worden van dit elftal?  

Brent en Jikke stonden goed te verdedigen en op het midden veld stonden voor 
namelijk Thijmen, Rick en Julius die hun longen uit het lijf werkte.  



17 
 

Voor in stonden onze afmakers Phillip en Lente die ook allebei geschoord 

hadden.  

Willen jullie nog meer weten over dit elftal dan moet je maar eens komen 

kijken.  

Jammer jongs volgende week gewoon 3 punten.  

Invallers bedankt.  

 
Haarsteeg JO9-5 – Helvoirt JO9-3          4-7 

Eerste driepunter voor JO9-3  
  
Het is vandaag de eerste wedstrijd die officieel meetelt voor de competitie. De 

eerste helft is nog maar net gestart of Lars Hoevenaars scoort het eerste 
doelpunt. Kort erna twee gemiste kansen voor Helvoirt. Zowel Emma als Timo G. 

schoppen de bal tegen de doelpaal. Jammer. Helvoirt begint sterk. 
Een tegentreffer volgt (1-1). Timo V. scoort vervolgens de volgende en meteen 
erna weer een tegentreffer. Stand bij rust: 2-2.  

Dan de tweede 20 minuten. Meteen flinke actie en kracht vanuit het Helvoirtse: 
twee treffers achter elkaar voor Timo V (2-4). Ondanks dat Helvoirt voor staat, 

blijft de wedstijd gelijk op gaan en is een lust voor het publiek om naar te kijken. 
Haarsteeg komt terug en weet twee keer te scoren, ondanks de sterke 

keeperacties van Marijn (4-4). Even lijkt het erop dat dat Helvoirt verzwakt en 
Haarsteeg ze inpakt. Maar dan worden ze wakker. Helvoirt scoort er twee achter 
elkaar (4-6). En tot slot weer een doelpunt van Timo V waarmee de wedstrijd 

gewonnen wordt met 4-7. 
De eerste drie punten zijn binnen. Maar er blijven wensen. Ondanks dat de 

trainers tevreden zijn, zijn ze niet blij met het spel van dit frisse team. Er zou 
sprake zijn van te veel individueel spel, en te weinig samenwerking. Er is nog 
werk aan de winkel….. 
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JO7-2 op toernooi bij SV Reeshof 
 

Eerste toernooi O7-2 bij Reeshof! 
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Wedstrijd 1 Reeshof- O7-2 : 1-3 

 
We zijn in de aanval maar toch in een omschakeling 1-0 achter! 

Kansen gehad. 
Uiteindelijk 1-1 door Bart. 
En doorgaan van Bram waardoor Axel 1-2 maakt! 

Hoppa 1-3 Bart. 
 

Wedstrijd 2 O7-2 - GUDOK 2 : 4-0 
 
Weer goed in de aanval.  

Fedde 1-0! 
Meteen na de aftrap 2-0! 

We blijven kansen creëren dus het is wachten op de volgende. 
Fedde 3-0! 
En door 4-0 Bart! 

Knap gedaan niets weg gegeven. 
 

GUDOK 1 - O7-2 : 1-2 
 

Ook deze willen we winnen en gelijk weer 0-1 door Fedde! 
De volgende aanval en Preston verzorgt de 0-2. 
Even niet opletten en het is 1-2. 

We staan nu onder druk en proberen de voorsprong vast te houden 
Enkele corners van GUDOK zorgen voor gevaar! 

Jep over de streep 1-2! 
 
Een goede start van het seizoen 3x winst!!! 
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