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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 8 
26 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. 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 
 
Erp 1    - Helvoirt 1   2 – 4 

 
Baardwijk 1  - Emplina 1   1 – 1  

 
Heeswijk 1   - Rhode 1   1 – 1  

 

Nieuw Woensel 1  - EVVC 1   0 – 2  
 

Oirschot Vooruit 1 - Best Vooruit 1  1 – 0  
 

Prinses Irene 1  - WSC 1   6 – 3  
 

Schijndel/DE WIT 1 - BVV 1   1 – 1  
 

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Helvoirt 1 4 4 0 0 12 12 - 3 

2 BVV 1 4 3 1 0 10 9 - 3 

3 Emplina 1 4 2 2 0 8 9 - 5 

4 Prinses Irene 1 4 2 1 1 7 11 - 7 

5 Oirschot Vooruit 1 4 2 1 1 7 6 - 2 

6 Heeswijk 1 4 2 1 1 7 7 - 4 

7 Best Vooruit 1 4 2 1 1 7 7 - 5 

8 EVVC 1 4 2 1 1 7 7 - 7 

9 Rhode 1 4 1 1 2 4 9 - 5 

10 Baardwijk 1 4 1 1 2 4 3 - 12 

11 Erp 1 4 1 0 3 3 4 - 7 

12 WSC 1 4 0 1 3 1 5 - 11 

13 Schijndel/DE WIT 1 4 0 1 3 1 4 - 10 

14 Nieuw Woensel 1 4 0 0 4 0 2 - 14 

 

               Uitslagen seniorenwedstrijden  
Dinsdag 20 september (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 

Sint Michielsgestel 1 – Helvoirt 1  0-4 Max Meijer, Mart van der Sande, e.d.,  

Thijs van Hal. 

 

Zondag 25 september  

Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 

Erp 1 – Helvoirt 1    2-4 Nick van der Bruggen, Mart van der  

Sande, Rico de Laat, Roel Pullens 

RKDVC 4 – Helvoirt 2   1-3 Jim Luca Widdershoven, Roel van  

Asseldonk, Stijn van Rooij 

Helvoirt 3 – SC Elshout 2   1-5 Michiel Pennings 

Helvoirt 4 – Haarsteeg 4   2-1 Roel Beijens, Rick van de Wiel 

Helvoirt 5 – Taxandria 4   afgelast 

Helvoirt 6 – Den Dungen 8  4-1 Jelle van der Braak, Guus Busser,  

Willem Timmermans, Maarten van t  

Hullenaar 

Den Dungen VR1 – Helvoirt VR1 3-6 Samantha Coppens 2x, Kim Verstappen  

2x, Inta Janssen, Fleur van de Ven 

RKDVC VR1 – Helvoirt VR2 (vr.)  1-4 Cristel den Otter 2x, Janneke van Iersel, 

       Mandy van Schijdel. 

 
 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 
Zaterdag 17 september (nagekomen) 
Wedstrijd      Uitslag  

Helvoirt JO7-1 toernooi bij TSV Gudok 

ZIGO JO7-1 – Helvoirt JO7-1   1-1 

SVSSS JO7-2 – Helvoirt JO7-1   1-2 

Helvoirt JO7-1 – SVSSS JO7-1   2-1 

Helvoirt JO7-1 – TSV Gudok JO7-1  0-4 



4 
 

 
Maandag 19 september (beker) 

Wedstrijd      Uitslag 

DBS JO17-1 – Helvoirt JO17-1   5-0 

 

Zaterdag 24 september  
Wedstrijd      Uitslag 

Helvoirt JO19-1 – DESK JO19-1   1-3 

SV BLC JO17-1 – Helvoirt JO17-1  2-3 

TSV Gudok JO17-6 – Helvoirt JO17-2  0-5 

Helvoirt JO17-3 – Jan van Arckel JO17-2 3-8 

Tricht JO15-1 – Helvoirt JO15-1   9-3 

Sleeuwijk MO15-1 – Helvoirt MO15-1  afgelast 

Helvoirt JO15-2 – Oisterwijk JO15-1  2-4 

Helvoirt MO15-2 – Zwaluw VFC MO15-1  2-4 

Helvoirt JO13-1 – BVV JO13-1   1-10 

ODC JO13-3 – Helvoirt JO13-2   2-0 

Helvoirt JO11-1 – Uno Animo JO11-1  3-1  

Helvoirt JO11-2 – RKDVC JO11-4   5-4 

Helvoirt JO11-3 – Taxandria JO11-4  afgelast 

Zwaluw VFC JO11-9 – Helvoirt JO11-4  1-7 

ODC JO11-7 – Helvoirt JO11-5   5-3 

Helvoirt JO9-1 – Zwaluw VFC JO9-3  2-6 

BMC JO9-4 – Helvoirt JO9-2   3-4 

Helvoirt JO9-3 – FC Engelen JO9-7         16-1  

ODC JO9-4 – Helvoirt JO9-4   5-3  

 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 

Zondag 2 oktober  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt 1 – Emplina 1   14:30    J.M.E.M. Verpaalen 

Helvoirt 2 – VOAB 3   11:45    M.J.A. Schouten 

HHC’09 4 – Helvoirt 3   10:00  09:00 

Boxtel 6 – Helvoirt 4   11:00  10:00 

Audacia 5 – Helvoirt 5   11:00  10:00 

OSC’45 5 – Helvoirt 6   11:00  10:00 

Helvoirt VR1 – ODC VR1   13:00    Maarten Hamers 

Helvoirt VR2 – LSV VR1   11:00    Hans de Bresser 

 

Dinsdag 4 oktober (vriendschappelijk)  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Avanti’31 1 – Helvoirt 1   20:00  18:30 

 

Jeugd 
 

Woensdag 28 september 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Helvoirt JO9-4 – Essche Boys JO9-2 18:30 

 

Zaterdag 1 oktober  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
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Helvoirt JO19-1 – Sleeuwijk JO19-1 14:45    R van Geloven 

OJC Rosmalen JO17-2 – Helvoirt JO17-114:45  13:15  G Kolsloot 

Helvoirt JO17-2 – GSBW JO17-2  14:45    Huub Glas 

Haarsteeg JO17-4 – Helvoirt JO17-3 13:00  11:45 

Helvoirt JO15-1 – Den Dungen JO15-1 13:00    T.J.M.G. v.Lent 

Helvoirt MO15-1 – MOC’17 MO15-1 13:00    Maarten Hamers 

Nevelo JO15-2 – Helvoirt JO15-2  13:00  11:45 

FC Engelen MO15-1 – Helvoirt MO15-2 11:15  10:00 

OSC’45 JO13-1 – Helvoirt JO13-1 11:30  10:15 

Helvoirt JO13-2 is VRIJ 

ZIGO JO11-1 – Helvoirt JO11-1  08:30  07:15 

SCI JO11-2 – Helvoirt JO11-2  08:45  07:45 

SVSSS JO11-3 – Helvoirt JO11-3  08:30  07:30 

Helvoirt JO11-4 – SC Elshout JO11-2 09:00 

Helvoirt JO11-5 – SV BLC JO11-7 09:00 

SCI JO9-2 – Helvoirt JO9-1  10:15  09:15 

Helvoirt JO9-2 – Emplina JO9-7  10:15 

Zwaluw VFC JO9-12 – Helvoirt JO9-3 10:15  09:15 

Helvoirt JO9-4 – Boxtel JO9-3  10:15 

Helvoirt JO7-1 Toernooi bij SVSSS 09:30  08:30 

Helvoirt JO7-2 Toernooi bij Helvoirt 09:00 

 

Dinsdag 4 oktober (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

GSBW JO17-1 – Helvoirt JO17-1  20:00  18:30 

 

 
 
 

 Mutaties ledenlijst 
Nieuw lid 
 

No. 2419  RYGT59D  Stan van der Heijden, 12-05-2009 

                         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. 

      Mededelingen bestuur     
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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!!  

Willem  Timmermans 26 september 

Nina  Oomen 26 september 

Peter  Schuurmans 27 september 

Jan van Zon 27 september 

Sieb de Visser 27 september 

Tristan  Leijn 27 september 

Tim van de Loo 28 september 

Joost de Jong 28 september 

Henk  Bolenius 29 september 

Fred van der Pennen 29 september 

Menno  Kockx 29 september 

Jean-Luc  Bertens 29 september 

Hein de Lange 30 september 

JJ  Lens 30 september 

Paul  Meijer 1 oktober 

Marc  Roefs 1 oktober 

Philip  Pollaerts 1 oktober 

Bas van Loosbroek 1 oktober 

Willem   Mathijssen 1 oktober 

Hein  Hoppenbrouwers 2 oktober 

Max  Verbeek 3 oktober 

        Algemeen       

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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Jan van Wiggen 3 oktober 
 

 

 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.  
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  

mailto:janssens.sandra@gmail.com
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Harold Verhoeven  
Frans Robben  

 
 
 
 

 
 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 

Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Frank en Jan 

 
Keuken: Melissa 

 
Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Hans van der Heijden, ’s-Middags: Linda 

Bekkers 
 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Bennie en Adri, ’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  
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. 

   Afdeling kantine      

Veteranen 

mailto:janvdven3@hotmail.com
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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! 

 

 Toto 
  
Tussenstand per 25 september na de wedstrijd Erp 1 – Helvoirt 1 
 
(puntentelling: 7 voor juiste uitslag, 3 voor niet de juiste uitslag, maar wel de 

juist geraden winst van een ploeg of gelijkspel) 
 

1 Kevin van Boxtel  +3 6 
 Kees van der Bruggen +3 6 
 Zus van Drunen  +3 6 

 Frank van Gorp  +3 6 
 Piet van Haaren  +3 6 

 Harley Habraken  +3 6 
Maarten Hamers  +3 6 
Patricia Hobbelen  +3 6 

Rian Hoogaars  +3 6 
Arjan van de Hoven +3 6 

Yannick Jansma  +3 6 
Harrie Janssen  +3 6 
Floris de Laat (2)  +3 6 

Ferry Mallo   +3 6 
Gerard Meijer  +3 6 

Frank Pullen   +3 6 
Michiel den Otter  +3 6 

Jolanda van der Sande +3 6 
Kees van der Sande +3 6 

 Perry van der Sande +3 6 

 Rens van der Sande +3 6 
 Corné Scheffers  +3 6 

 Luuk van de Ven  +3 6 
 Guus Verhoeven  +3 6 
 

25 Koen van Asseldonk  3 
 Mark van Asseldonk  3 

         Van de supportersvereniging 
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 Roel van Asseldonk  3 

 Toon van Bergen   3 
 Gert-Jan de Bie   3 

 Jelle van der Braak   3 
 Peter Coppens   3 
 Jan Groenendaal   3 

 Harry Gubbels   3 
 Gerard van Hal   3 

 Jurgen Hamers   3 
 Helvoirt 6    3 
 Gert Hoogaars   3 

 Jan van Houtum   3 
 Inta en Joop    3 

 Joost Jansen    3 
 Kees Janssen   3 
 Rianne Janssen   3 

 P Kivit     3 
 Floris de Laat (1)   3 

 Marcel de Laat   3 
 Jochem Leermakers  3 

 Jozef Leermakers  +3 3 
 Paul Meijer    3 
 Frank van de Pol   3 

 Stijn van Rooij   3 
 Herman Schoonus  +3 3 

 Theo van der Steen  3 
 Brent Timmermans  3 
 Bjarn Timmermans  +3 3 

 Ingmar Torjuul   3 
 Jan van de Ven   3 

 Leny van de Ven   3 
 Kees Verhulst   3 
 Brent van Weert   3 

 
60 Marion Assink   0 

61 Henk van Leeuwen   0 
 

                                           Interne periode 
Stand per 25 september 2016 

1 Helvoirt 1  4 4 0 0 12 12-3 
2 Helvoirt 6  2 2 0 0 6 9-2  

3 Helvoirt 4  2 2 0 0 6 7-1 
4  Helvoirt VR1 2 2 0 0 6 9-4 

5 Helvoirt 2  2 2 0 0 6 6-2 
6 Helvoirt VR2 1 1 0 0 3 3-1 

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

 
 Afdeling Jeugd - algemeen 
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   Speler van de week 
24 september: Figo van Haaren (JO13-2), Teun de Leijer (JO11-2), Jelle 
van den Hurk (JO9-1), Niels Broers (JO9-2), Timo Verschuren (JO9-3), 

Julius Dussenbroek (JO9-4). 
 

 
 

 

 

 
 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
Nagekomen van 18 september 

 
Helvoirt 2 – Vlijmense Boys 2               3-1 

In onze 3e competitie wedstrijd werd op eigen bodem korte mette gemaakt met 
degradatie kandidaat vlijmen. 
Na een goeie 20 minuten was het raak. 
Na een strakke voorzet van Tim maakte de keeper van vlijmen een flinke fopduik 

en schampte de bal, die voor de voeten van Tom belandde en de 1-0 binnen 
schoot. 

Daarna kregen we al vrij snel en makkelijk de  1-1 om de oren.  
We konden dus weer opnieuw beginnen. 

We bleven goed druk zetten en waren heer en meester. Van achteruit zette we 
het helemaal vast en daardoor kon Tim vdl doorjagen op de laatste man.  
Deze verslikte zich in de snelheid waarop Tim naderde en kon zo de bal 

onderscheppen en alleen op de keeper af waarna hij koelbloedig afrondde. 2-1 
Na rust moesten we doordrukken en snel de 3e goal maken en vlijmen de 

genade klap geven. 
Toch liet de goal nog even op zich wachten al kregen we wel de kansen.  
Na een vrije trap van Rens kon Tom nog bijna binnenkoppen en schoot Roel 

asseldonk nog snoeihard op de lat na een mooie aanval. Maar de 3-1 viel na een 
goeie aanval over links waarna Tim zijn 2e maakte door een fraai afstandschot. 

De 3 punten dus weer verdiend na een taaie maar goede pot. 
Tot volgende week! 

Groeten Helvoirt 2 

25 september 

Erp 1 – Helvoirt 1                     2-4 

Helvoirt doet wat Erp nalaat : 2-4 winst 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       
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Ook in Erp bleef Helvoirt overeind. Want in Erp winnen is al niet makkelijk, laat 

staan dat je er 4x scoort. Toch waren de verhoudingen in het veld anders dan de 

uitslag doet vermoeden, want Erp had, met name in de 1e helft, veel kansen om 

te scoren en was het Helvoirt dat uit 4 kansen 3x wist te scoren. Na rust ging het 

vaak gelijk op, maar veel viel er niet meer te noteren, behalve dan nog 2 

doelpunten. 

Het is inmiddels eind september. Toch was dat aan de weersomstandigheden niet 

te merken. Volop zon en een graad of 25. Het was Erp dat goed uit de 

startblokken kwam via een schot van Ruud Delisse die net naast ging. Na een 

kwartier spelen nam Erp wel de leiding toen Toon Barten, na een goede actie, 

Remco met een strak schot wist te verschalken. Lang kon Erp er niet van 

genieten want 5 minuten later legde Tim een vrije trap op het hoofd van Nick die 

hem wist verlengde in de lange hoek; 1-1. Het zou de inleiding zijn van 10 dolle 

minuten op Sportpark D’n Uil. In de 22e minuut viel een weggewerkte bal van 

Erp voor Luuk Barten. Remco kon hem, met de nodige moeite, nog van scoren 

afhouden en Toon Barten schoot daarna naast. Tim vond in de 24e minuut de 

voeten van doelman Rens van de Akker. 27e minuut: Nick stuurde Mart weg die 

na een man uitgespeeld te hebben Helvoirt op 1-2 wist te zetten, en Remco 

moest in de 29e en 31e minuut redden op inzetten van Willem den Dekker en 

Toon Barten. Erp bleef in de fase die vorderde wel de bovenliggende partij. Met 

name de eerder genoemde Toon Barten en de 17 jarige Willem den Dekker 

waren veel dreigend. (grote)Kansen leverde het echter niet op voor Erp. Helvoirt 

deed dat beter want vlak voor rust werd de voorsprong zelfs vergroot naar 1-3 

toen Nick een lange bal van Remco verlengde en daarmee Rico lanceerde die het 

klusje vervolgens klaarde. In de extra tijd leek Willem den Dekker nog de 

aansluitingstreffer te maken, maar zijn inzet hobbelde net voorlangs het doel. 

Ook na rust was het eerste gevaar van de thuisploeg. Ruud Delisse schoot vlak 

na rust een vrije trap er in. Toch werd het doelpunt afgekeurd vanwege hinderlijk 

buitenspel. Delisse was even later opnieuw gevaarlijk uit een vrije trap, nu ging 

hij net over. Helvoirt sloeg na en uur spelen met de eerste de beste kans in de 2e 

helft opnieuw toe. Roel draaide weg van z’n man en z’n inzet rolde tergend 

langzaam in de uiterste hoek binnen. Daarna kreeg Rico ook een reuze kans op 

de 5e treffer. Hij schoot net voorlangs. Ondanks de 1-4 voorsprong waren ook 

zorgelijke feitjes te melden want zo vielen bijvoorbeeld Max en Nick met 

blessures uit. Helvoirt had dan misschien meer de bal dan Erp in het 2e bedrijf, 

toch was het de thuisploeg dat in de slotfase nog aandrong. Zo zag Luuk Barten 

z’n poeier via de vingertoppen van Remco op de lat belanden. In de extra tijd 

redde Erp toch nog de eer. Remco keerde het schot van Rob van Rijbroek, 

Dieuwe van der Heijden profiteerde in de rebound; 2-4. 

Zo zet Helvoirt z’n goede competitiestart dus voort. Volgende week de eerste 

topper, want nummer 3 Emplina komt op bezoek. Kom ons weer steunen zou ik 

zeggen! Tot volgende week. 

RKDVC 4 – Helvoirt 2               1-3 
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Op deze warme septemberochtend RKDVC bovenaan op het wedstrijdformulier. 

Met een fitte groep naar Drunen om daar om half 1 te beginnen. 

Na een wat voorzichtig begin kregen we al snel de eerste kans van RKDVC te 

verwerken die ze ook gelijk verzilverde. 

We lieten het koppie niet hangen en wisten dat onze kansen zouden komen. 

Jim mocht na een mooie aanval over verschillende schijven de 1-1 binnen 

schieten. 

We hielden stand en maakte het RKDVC op momenten erg lastig. Ook RKDVC 

kreeg nog haar momentjes maar toch vonden wij het netje nog een keer voor 

rust. 

Jim werd weer gevaarlijk voor het Drunense doel maar kreeg de bal niet lekker 

mee. 

Hij legde de bal wel klaar voor de aanstormende Jason aka Roel Asseldonkie, die 

met een droge knal Helvoirt op een 2-1 voorsprong zette. 

Gelukkig kwam daarna meteen het fluitsignaal voor de rust. 

Na rust wisten we dat RKDVC meer druk ging zetten waardoor we geregeld met 

de rug tegen de muur gezet, maar we gaven niet mee. 

Het ging met vlagen op en neer en kregen bijde onze kansjes. 

Toch waren wij de eerste en de laatste die het netje nog wisten te vinden. 

Invaller Stijn stond koud in het veld en met zijn eerste balcontact volleerde hij de 

corner achter de Drunense keeper en tekende voor de 1-3. 

Weer 3 belangrijke punten tegen een directe concurrent! 

Tot volgende week! 

 

Helvoirt 4 – Haarsteeg 6             2-1 

Een nipte overwinning op een sterk verjongd Haarsteeg maar even zo goed drie 

punten in de pocket. Het is lastig schrijven als je de eerste helft niet gezien hebt 
maar naar ik hoorde was die het aanzien waard en werd het de tweede helft wat 

minder. Een doelpunt van Rik, die kan niet meer kapot dit jaar want scoren 
tegen zijn oude club is als een droom die uitkomt. Overigens over dromen 
gesproken, Frank en Katrijn zijn getrouwd, ook een droom die uit is gekomen. 

Vanuit deze positie worden beiden nogmaals van harte gefeliciteerd en ook de 
kleine getuige Mart alle geluk toegewenst. Volgens Frank verandert er wat hem 

betreft niets. Alle getrouwde mannen hebben daar een ander idee bij, de 
toekomst zal het uitwijzen. Overigens was er in de tweede helft in ieder geval 
niet aan Frank te merken dat hij de huwelijkse staat had bereikt en 

bleef  voorop in de strijd gaan. De tweede goal kwam van de voet van Bas, de 
welkome ondersteuning vanuit het 5e. Er werden deze ochtend heel wat 

hulptroepen ingevlogen en de voltallige familie Bijnen, althans het mannelijke 
gedeelte ervan, werd het veld opgestuurd om het 4e door deze wedstrijd te 
trekken. Daarvoor dan ook de complimenten en het wachten nu is op de inzet 

van Marja, misschien weet zij wel te scoren. Overigens is Jan ' heel blij' met het 
kunstgras maar overweegt wel om een tractor met een ploeg in te huren om het 

veld weer om te zetten. Een pijnlijke en geschaafde knie, tijdens de wedstrijd 
afgedekt met een wit laken, zorgde voor deze gemoedstoestand. Volgende week 
Boxtel uit, geen kunstgras, dus zullen we Jan weer zien ploegen op het veld. 
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Afgelopen weekend naar Den Bosch gefietst en kwam zomaar midden in de 

polder een platte kar tegen. Ik vroeg mij al af of dat een voorteken was en dat 
moet haast wel. Het seizoen is nog lang en we hebben al zo'n dertig 

invallers moeten gebruiken (volgend jaar maar geen bekercompetitie?), maar we 
blijven gedeeld eerste en ik ga proberen om die platte kar vast te reserveren. 
Het is misschien de goden verzoeken maar misschien letten ze wel niet op. 

Het vierde vandaag was wel een beetje een vreemdelingenlegioen en de 
legionairs werden uit verschillende elftallen bij elkaar geveegd. En dat is dan 

weer mooi die onderlinge steun en nog mooier dat het tot een overwinning leidt. 
Iedereen blij en vol goede moed naar de volgende wedstrijd, zonder Jan V. want 
die gaat, gelijk Floortje Dessing, weer naar een uithoek van de wereld. Je zou 

denken dat hij ze inmiddels allemaal gehad heeft maar hij weet altijd weer een 
nieuwe bestemming te vinden. Dan daalt Dirk weer in om deze zo belangrijke rol 

over te nemen, een elftal neer te zetten en duidelijkheid te brengen in het 
systeem waarin gevoetbald moet worden e.e.a. in verlengde van Jan, achter de 
nul houden en voor scoren. Kan niet missen en levert geheid punten op.  

Tsja, dat kunstgras blijft de gemoederen bezig houden. Kan blijkbaar niet 
gesproeid worden want dan wordt het uiteindelijk een bruine vlakte door het 

grondwater en de substanties die daarin zitten. Volgens Jan, onze Bouwmeester 
met verstand van kunstgras, moet het allemaal nog inklinken, rubber en kurk, en 

valt er dan beter op te spelen. Met de zon erop voegt het kunstgras nog een paar 
graden toe aan de voor deze tijd ongekend hoge temperatuur. We hebben al 
gesteld, hier gaan wij niet meer aan wennen en we zullen er mee moeten leren 

leven. Er zijn ergere dingen toch Jan? 
Hoe dan ook, de tweede helft liet het vierde zien ook een nipte voorsprong over 

de streep te kunnen trekken en de drie punten in huis te houden. Dit biedt 
perspectief en als de ziekenboeg weer enigszins is leeggestroomd kunnen we de 
toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Op naar die platte kar-toer, misschien 

vindt Jan tijdens de rit nog wel een uithoek in Helvoirt waar hij een week of twee 
kan vertoeven. Tot de volgende week. 
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Den Dungen VR1 – Helvoirt VR1        3-6 

Vandaag de tweede competitiewedstrijd op het programma, uit tegen Den 
Dungen VR1. Na een goede warming up en het advies van Tim waren we er klaar 

voor. 
Iedereen was er op gebrand om ook vandaag weer te gaan winnen! We 

begonnen met een goede opening, waardoor er meteen wat kansen kwamen. Na 
ongeveer 10 minuten gespeeld te hebben kwam Kim goed op aan de linker kant, 
ze speelde haar man uit en schoot hem mooi binnen! na de 0-1 bleven we 

kansen creëren, helaas wilde ze er niet allemaal in.  We hadden de wedstrijd 
onder controle en er werd goed gedomineerd. Over de linkervleugel 

kwam Geertje op, ze maakte  een goede actie en gaf de bal perfect voor op 
Samantha, die deze voorzet mooi afmaakte!  
In een onoplettend moment kwam de spits van Den Dungen 1 op 1 met Bregje, 

die de bal beheerst binnen schoot. Nu stond het 1-2 wat dus echt niet had 
gehoeven. We werden wat feller en bleven goed spelen op de aanval. De 3-1 

kwam van Inta. Tijdens haar aanval kapte ze 2 speelsters uit, die de bal na deze 
mooie actie knap binnenschoot! Vlak voor rust maakte kim nog de 1-4. Tijdens 
de rust moesten we goed drinken, want het was erg warm! Tim was tevreden 

over ons spel, maar we moesten wel geconsenteerd blijven. De tweede helft 
begonnen we net als de eerste helft weer fel. Helvoirt was echt de 

dominerende ploeg. Toch lukte het Den Dungen om weer door de verdediging te 
komen en de 2-4 binnen te schieten. We gingen door en er werd goed getikt. De 
bal kwam bij Hilde terecht die hem van rechts voor het doel schoot, dit keer was 
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het Fleur die deze voorzet prachtig binnen kopte! Onverwachts kwam er weer 

een aanval van de kant van Den Dungen, en weer was het raak.. We waren de 
scherpte even kwijt. Met nog ongeveer een kwartier te spelen stond het 3-5. We 

moesten geconsenteerd blijven, dit gingen we echt niet meer weggeven! 
Gelukkig maakte Samantha een paar minuten voor tijd nog de 3-
6. De tweede overwinning is een feit, de 3 punten gaan weer mee naar Helvoirt! 

Volgende week spelen we thuis tegen ODC. Aanvang wedstrijd 13.00 dus kom 
allemaal kijken!  Groetjes dames 1 

 

RKDVC VR1 – Helvoirt VR2               1-4 

Helvoirt dames 2 weer 3 punten!  
 
Op deze zonnige dag speelde we een vriendschappelijke wedstrijd tegen de 

dames van RKDVC.  
Na de opstelling te hebben gekregen in de kleedkamer begonnen we met de 

warming up. Al vroeg in de warming up viel Betty uit waardoor de opstelling 
aangepast werd door Kees.  
Na een korte warming up begonnen met 11 fitte spelers aan de wedstrijd.  

We begonnen de wedstrijd goed. Waardoor we al snel op een voorsprong 
kwamen door een mooi doelpunt van Cristel met een assist van Mandy.  

We probeerde met z'n alle de bal in de ploeg te houden en combinaties te 
zoeken. Dit gaat steeds beter en was vandaag ook weer te zien! Helaas door een 
communicatie foutje in onze verdediging tijdens de ingooi van de tegenstander 

wist RKDVC 1 op 1 te komen met onze keeper Maartje en te scoren. 1-1!  We 
trapte af en begonnen we meteen weer sterk en zochten combinaties. Door een 

goede opbouw van achter uit kreeg Janneke de bal en schoot hem netjes in het 
doel 1-2!  
 

In de rust werd er van alles besproken over de wedstrijd en kregen we weer wat 
taken van Kees. Er moest meer gecoacht worden. 

 
Tweede helft begon helaas wat rommelig waardoor veel ballen in de voeten van 
de tegenstander belandde. We hervatte ons snel en probeerde de bal weer in de 

ploeg te houden. Dit resulteerde in een mooi doelpunt van Cristel! 1-3. Na wat 
mooie combinaties kreeg Mandy de bal in haar voeten en schoot hem ff over de 

keeper heen, jaaaaa ze is terug! 1-4. Ons spel werd wat rommeliger en merkte 
dat onze conditie nog niet op en top is maar toch hielden we ons staande 

waardoor de stand 1-4 bleef. Een goede voorbereiding op volgende week, dan 
spelen we een competitie wedstrijd thuis tegen LSV! Tot dan, groetjes dames 2 
 

 

 

  Wedstrijdverslagen jeugd 
Nagekomen van 17 september 

 
Zwaluw VFC JO11-4 – Helvoirt JO11-2               4-3 
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Na het spelen van de eerste twee bekerwedstrijden, beginnen Steven, Lars, Finn, 
Jovan, Teun, Teun, Sem en Thijs aan hun eerste competitiewedstrijd, uit tegen 

Zwaluw. 
Al heel vroeg in de wedstrijd komen onze jongens helaas achter. Onze keeper 
Sem trapt de bal uit, maar Zwaluw verovert de bal en scoort de 1-0. Zwaluw 

krijgt kort daarna nog een kans, maar Teun de Leijer kan nog net voorkomen dat 
de bal in het doel van Helvoirt belandt. Thijs neemt een corner, de bal zwaait af, 

Steven schiet en mist maar net. Vervolgens krijgt Zwaluw weer een kans en 
scoort de 2-0. Balen, maar dit laten onze jongens niet gebeuren. Jovan geeft een 
heel mooi schot op het doel van Zwaluw, maar de keeper van Zwaluw weet de 

bal netjes uit het net te houden. Dan weer een goede bal van Jovan op Finn, Finn 
schiet op doel, maar wederom een goede redding van de keeper van Zwaluw. 

Een mooie kans voor Lars, helaas op de paal, maar in de rebound lukt het Finn 
om de 2-1 te scoren. Zwaluw krijgt hierna nog een aantal kansen, maar Sem 
weet telkens te voorkomen dat de bal in het net van Helvoirt belandt. Toch lukt 

het Zwaluw nog net voor de rust om de 3-1 te scoren. 
De tweede helft begint Helvoirt met een paar goede kansen en Finn scoort de 3-

2. De jongens krijgen weer moed en gaan er vol tegenaan. Een goede bal van 
Teun Traa op Jovan, Jovan schiet, maar de keeper van Zwaluw red nog net. 

Helvoirt krijgt achter elkaar nog een aantal kansen, maar weet de bal niet in het 
doel van Zwaluw te laten belanden. Dan volgt een mooie voorzet van Thijs op 
Jovan en weet Jovan de 3-3 te scoren. Helaas lukt het Zwaluw nog net voor het 

einde van de wedstrijd om de 4-3 te scoren. 
Goed gespeeld jongens !  

Volgende week nieuwe kansen in de thuiswedstrijd tegen RKDVC en dan is 
Casper er ook weer bij ! 
 

24 september 
 

SV BLC JO17-1 – Helvoirt JO17-1                  2-3 
Helvoirt JO17-1 wint met 3-2 van BLC JO17-1 
  

De wedstrijd begon al raar, want door een gebrek aan scheidsrechters bij BLC 
moest Jan gaan fluiten. 

We waren veel in balbezit en halverwege de 1e helft scoorde Luc de 1-0. 
Niet veel later werd na het snel nemen van een vrije trap door Luc ook de 2-0 
gescoord. 

Enkele minuten na de 2-0 maakte BLC een overtreding in het strafschopgebied 
waarop Koen uit de penalty de 3-0 scoorde. 

Na de rust waren we weer veel in balbezit, maar we creëerde hieruit weinig 
kansen. 
BLC begon ondertussen steeds geïrriteerder te raken, omdat zij nog niet hadden 

weten te scoren. 
In de laatste 5 minuten van de wedstrijd wist BLC toch nog 2 keer het net te 

vinden. 
Vlak na het 2e doelpunt van BLC werd er afgefloten en ging Helvoirt met de winst 
naar huis. 

  
Groetjes, 

Daan 
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Helvoirt JO11-2 – RKDVC JO11-4                  5-4 
De aftrap was begonnen. Steven schoot van afstand in het goal. We waren heel 

sterk, actie voor actie. Jovan scoorde met een vrije trap tegen de paal erin. Hun 
hadden daarna een actie toen stond het 2-1. Met gefrommel van de keeper 
kwam via Finn de bal voor Thijs en scoorde hij 3-1. 

Lars speelde iedereen uit, hij schoot en scoorde 4-1. Hun hadden weer een actie 
en hun scoorden boem 4-2. Via een corner kopte Casper een eigen goal 4-3 … 

pech. Jovan kreeg weer een vrijetrap hij schoot dit keer naast. Thijs maakte nog 
een doelpunt: het stond 5-3. Hun  scoorden nog een goal 5-4 , spannend, 
gewonnen! 

Na de wedstrijd nog even de penalties:  
Steven die schoot kei hard tegen de lat aan de lat ging bijna stuk. Teun L schoot 

hard over, jammer. 
Finn schoot tegen de lat erin! Teun T schoot heel jammer naast. Jovan schoot 
tegen de paal er net niet in, ook jammer. Thijs schoot de penalty erin hij schoot 

bijna het net door. Lars met een schot die jammer naast ging. Casper  schoot 
hem er mooi in. Sem had mooie reddingen, hij schot jammer naast. 

 
Groetjes Teun de Leijer. 

 
Helvoirt JO9-1 – Zwaluw VFC JO9-3           2-6 
Vandaag voor de jongens de 2e wedstrijd thuis op kunstgras, vvhelvoirt tegen 

zwaluw.  

De supporters van de f1 stonden lekker in de zon langs de lijn.�  

De 1e aanval schiet Siemen op Jelle , maar de bal haalt het goal niet.  

Daarna volgde er een voorzet van Siemen richting Stijn en hij scoort 1-0.   

Gevolgd door een snelle uitbraak van zwaluw maar gelukkig ging deze bal net 

naast.  

Ondanks deze misser lukt het zwaluw toch om net  voor de rust 1-1 te  maken 

. Na de rust komt zwaluw sterk terug en  wordt het snel 1-4.  

Sjors houdt heel wat ballen tegen er wordt goed verdedigd door Jordi waardoor 
de achterstand niet veel groter wordt. Er volgt een mooi samenspel tussen Misha 

en Sueb maar ook zij halen het goal niet. Brent laat zich niet kisten en blijft, 
ondanks hij op de grond ligt, zich concentreren op de bal.  

Stijn ziet een kans en loopt alleen zo op het goal af van zwaluw en hij weet 
te scoren,2-5.  

Een laatste goal van Zwaluw zorgt voor een eindstand van 2-6.  

 
 

BMC JO9-4 – Helvoirt JO9-2                       3-5 
Op een mooie zaterdagochtend stond de volgende wedstrijd op het programma, 

tegen BMC –Berlicum. Door omstandigheden (Ellie kon geen parkeerplaats 

vinden en onze kleedkamer was bezet) konden wij precies op tijd om 10:30 uur 

beginnen. Iedereen was aanwezig en Teun was al snel als de huidige keeper 

gekozen. De wedstrijd begon meteen al actief. Philip scoorde vrij snel het eerste 

doelpunt voor Helvoirt. Een kans van de tegenstander werd in de volgende 

minuut door onze keeper tegengehouden. Teun keepte de bal met zijn hand nog 

net eruit. En een nieuwe tegenaanval van Helvoirt. Hoera, Lente scoorde de 2:0 

voor Helvoirt. Op dit moment was de bal meer voor de goal van Berlicum dan bij 

de goal van Helvoirt. En ja, Helvoirt scoorde nog een keer. Dit keer Philip. 3:0 
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voor Helvoirt. Maar ook de tegenstander probeerde te scoren. Een nieuwe 

tegenaanval. Teun kan de bal eerst nog wegslaan maar bij de rebound zat de bal 

toch in het net: 3:1. Kort voor de rust scoorde Lente nog een punt voor Helvoirt 

met een schot van heel ver weg en Berlicum scoorde ook nog een keer. De 

ruststand was dan 4:2. 

In de tweede helft kreeg Philip vrij snel een kans. Hij liep alleen af op de keeper 

van Berlicum maar hij schoot helaas de bal naast het doel. Een paar minuten 

later kreeg hij een herkansing en dit keer scoorde hij dan wel. 5:2 voor Helvoirt. 

Na meerdere kansen voor Berlicum die niet echt geluk hadden scoorden ze nog 

een keer tot de eindstand van 5:3. Het was een spannende wedstrijd tot aan het 

einde. Bij Helvoirt is te zien dat het samenspelen en positiespelen steeds beter 

lukt wat dan ook vaak met een doelpunt beloond wordt. Goed gedaan, Helvoirt 

J09-2. Gefeliciteerd!  

 
 
Helvoirt JO9-3 – FC Engelen JO9-7             16-1 

 
Vette huwelijksviering op Engelen: 16-1 

De eerste thuiswedstrijd voor deze jeugdtalenten op het verse Helvoirtse 
kunstgras. Spannend dus, hou zou dat gaan verlopen? 
Al in de eerste twee minuten bleken de F-3 pupillen sterker. Veel sterker. Rivaal 

Engelen kwam nauwelijks op de helft waar de Helvoirtse keeper Marijn bijna 
werkeloos toekeek. Vrij vlot, maar niet overhaast, werd het in de eerste minuten 

drie nul en in de laatste minuten van de eerste helft steeg de teller rap naar 6-0. 
Vijf keer Timo Verschuren (=Timo V.)., één keer Timo Goudsiers (= Timo G.). 
Wat een klasse! 

Eindelijk rust (voor de tegenstander dan). 
Dan de tweede helft. Een verrassing: Engelen scoort haar eerste treffer. Helvoirt 

deed net of ze dat niet merkten en vrijwel meteen knalde Timo V. er weer één 
in: 7-1. Daarna werd de zonnige najaarswedstrijd bijna saai. Achtereenvolgens 
werd er gescoord door Timo G., Timo G. (met heftige botsing, doelpunt telde 

niet), Timo V., Emma (met dank aan een indrukwekkende voorzet van Timo V.). 
Timo V., Mart, Lars, Timo V. Timo G. en tot slot wederom Timo G. Eindstand 16-

1. 
De coaches zijn tevreden. De complimenten galmden over het plastic gras met 

gemalen autobanden en versnipperde wijnkurken. Een mooier huwelijkscadeau 
konden trainer Frank en zijn Catrijn –die daags ervoor in het huwelijksbootje 
stapten-  niet wensen.   
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ODC JO9-4 – Helvoirt JO9-4         5-3 

 

Om 08.30 ging het fluitsignaal in Boxtel en hoewel de ouders en trainers  een 

kop koffie nodig hadden om wakker te worden stonden onze jongens te 
trappelen om de kunstgraswei in te gaan. Vandaag had de F4 in nieuw tenue van 
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drukkerij Formaat de hulp van Mike en Bram van de mini's. Helaas kon dat niet 

voorkomen dat ODC 1-0 maakte. De spelers van ODC waren groter en even leek 
een monsterscore in de maak, maar Mano hield zijn doel schoon met behulp van 

Sjoerd, Stan en Kristof. F4 kreeg grip op de wedstrijd en na een mooie 
dieptepass van Julius maakte Lars nog voor rust gelijk. In de tweede helft ging 
Sjoerd keepen maar ondanks goed verdedigen maakt ODC 2-1 en 3-1. Wederom 

lieten onze jongens het er niet bij zitten en na 2 mooie counters van Lars stond 
het 3-3. ODC wankelde en Julius leek de 3-4 op zijn schoen te hebben maar de 

bal rolde voorlangs waarna ODC direct wel de 4-3 en 5-3 wist te maken. Goed 
gevoetbald jongens en volgende keer beter. 
 


