
1 
 

WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 
 

Oplage ca. 500 

Jaargang 46, nr. 9 
3 oktober 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. 28 okt. 
Algemene ledenvergadering 
Supportersclub 

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. 1 jan. Nieuwjaarsreceptie Kantine 15:00 

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   - Emplina 1   1 – 0 

 
Best Vooruit 1  - Prinses Irene 1  3 – 1  

 
Erp 1    - Schijndel/DE WIT 1 0 – 1  

 
EVVC 1   - Heeswijk 1   2 – 3  

 

Nieuw Woensel 1  - BVV 1   3 – 5 (gestaakt na 81min.)  

 

Oirschot Vooruit 1 - Baardwijk 1  5 – 1  
 

Rhode 1   - WSC 1   3 – 1  
 

            Uitslagen             
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Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Helvoirt 1 5 5 0 0 15 13 - 3 

2 BVV 1 4 3 1 0 10 9 - 3 

3 Oirschot Vooruit 1 5 3 1 1 10 11 - 3 

4 Best Vooruit 1 5 3 1 1 10 10 - 6 

5 Heeswijk 1 5 3 1 1 10 10 - 6 

6 Emplina 1 5 2 2 1 8 9 - 6 

7 Rhode 1 5 2 1 2 7 12 - 6 

8 Prinses Irene 1 5 2 1 2 7 12 - 10 

9 EVVC 1 5 2 1 2 7 9 - 10 

10 Schijndel/DE WIT 1 5 1 1 3 4 5 - 10 

11 Baardwijk 1 5 1 1 3 4 4 - 17 

12 Erp 1 5 1 0 4 3 4 - 8 

13 WSC 1 5 0 1 4 1 6 - 14 

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

De gestaakte wedstrijd Nieuw Woensel – BVV (3-5) is niet in de stand 

verwerkt. 

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Zondag 2 oktober  

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 

Helvoirt 1 – Emplina 1  1-0 Floris de Laat 

Helvoirt 2 – VOAB 3  2-1 Rens van der Sande, Jim Luca Widdershoven 

HHC’09 4 – Helvoirt 3  2-5 Jasper van der Bruggen 2x, Gerben van der  

Bruggen, Erik Lauwen, Joran Coppens 

Boxtel 6 – Helvoirt 4  2-3 Jeroen de Bever, Jan van Bijnen, Alex Wolters 

Audacia 5 – Helvoirt 5  2-2 Bram Vugts, Boy de Hart 

OSC’45 5 – Helvoirt 6  0-11 Willem Timmermans 4x, Jelle van der Braak  

3x, Maarten van ’t Hullenaar 3x, Marijn Rypma 

Helvoirt VR1 – ODC VR1  3-1 Samantha Coppens 2x, Kelly van Gorp 

Helvoirt VR2 – LSV VR1  afgelast 

   

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

Woensdag 28 september 

Wedstrijd     Uitslag  

Helvoirt JO9-4 – Essche Boys JO9-2 1-2 

 

Zaterdag 1 oktober  
Wedstrijd      Uitslag  

Helvoirt JO19-1 – Sleeuwijk JO19-1  1-1 

OJC Rosmalen JO17-2 – Helvoirt JO17-1 2-0 

Helvoirt JO17-2 – GSBW JO17-2   0-4 

Haarsteeg JO17-4 – Helvoirt JO17-3  1-3 

Helvoirt JO15-1 – Den Dungen JO15-1  1-3 

Helvoirt MO15-1 –  Oirschot Vooruit MO15-1 1-8 

Nevelo JO15-2 – Helvoirt JO15-2   1-7 

FC Engelen MO15-1 – Helvoirt MO15-2  1-1 

OSC’45 JO13-1 – Helvoirt JO13-1  4-0 
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Helvoirt JO13-2 is VRIJ 

ZIGO JO11-1 – Helvoirt JO11-1   3-3 

SCI JO11-2 – Helvoirt JO11-2   6-5 

SVSSS JO11-3 – Helvoirt JO11-3   5-0 

Helvoirt JO11-4 – SC Elshout JO11-2  2-2 

Helvoirt JO11-5 – SV BLC JO11-7  7-1 

SCI JO9-2 – Helvoirt JO9-1   afgelast 

Helvoirt JO9-2 – Emplina JO9-7   7-1 

Zwaluw VFC JO9-12 – Helvoirt JO9-3  2-4 

Helvoirt JO9-4 – Boxtel JO9-3   afgelast 

Helvoirt JO7-1 Toernooi bij SVSSS  

SVSSS JO7-1 – Helvoirt JO7-1   3-5 

Helvoirt JO7-1 – ZIGO JO7-2   4-0 

SVSSS JO7-2 – Helvoirt JO7-1   1-2 

Helvoirt JO7-1 – TSV Gudok JO7-1  1-1 

Helvoirt JO7-2 Toernooi bij Helvoirt 

Helvoirt JO7-2 – TSV Gudok JO7-5  8-0 

DESK JO7-1 – Helvoirt JO7-2   0-7 

Helvoirt JO7-2 – Jong Brabant JO7-1  3-1  

 
 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 

Dinsdag 4 oktober (vriendschappelijk)  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Avanti’31 1 – Helvoirt 1   Is gecanceld 

 

Zondag 9 oktober  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Baardwijk 1 – Helvoirt 1   14:30  12:45  L.J. Uitterhoeve 

OJC Rosmalen 4 – Helvoirt 2  12:30  11:00  C.Th. Commandeur 

Helvoirt 3 – Boxtel 4   12:00    Bram Teurlinx 

Helvoirt 4 is vrij 

Helvoirt 5 – Jong Brabant 7  10:00    Hans de Bresser 

Helvoirt 6 – Real Lunet 5   12:00    Piet Vugts 

Beesd VR1 – Helvoirt VR1   10:00  08:30 

SCI VR1 – Helvoirt VR2   12:15  10:45 

 

 

Jeugd 
Dinsdag 4 oktober (vriendschappelijk) 

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

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

 

Zaterdag 8 oktober  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

OJC Rosmalen JO19-2 – Helvoirt JO19-114:45  13:15  H. Kayaoglu 

Helvoirt JO17-1 – Taxandria JO17-1 14:45    G.M.A. v.d. Loo 

SC’t Zand JO17-5 – Helvoirt JO17-2 16:15  14:45 

Helvoirt JO17-3 – Baardwijk JO17-2 14:45    Maarten Hamers 

OJC Rosmalen JO15-2 – Helvoirt JO15-113:00  11:30 

Hilvaria MO15-1 – Helvoirt MO15-1 13:15  12:00 

Helvoirt JO15-2 – Nieuwkuijk JO15-2 13:00    Huub Glas 
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Helvoirt MO15-2 – Nevelo MO15-1 10:00 

Helvoirt JO13-1 – WSC JO13-2  11:30 

Helvoirt JO13-2 – Essche Boys JO13-1 11:30 

SVSSS JO11-1 – Helvoirt JO11-1  10:00  09:00 

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

Jong Brabant JO11-4 – Helvoirt JO11-3 09:00  08:00 

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

Helvoirt JO11-5 – Zwaluw VFC JO11-11 09:00 

Helvoirt JO9-1 – Nemelaer JO9-1  10:15 

Zwaluw VFC JO9-5 – Helvoirt JO9-2 10:15  09:15 

ODC JO9-5 – Helvoirt JO9-3  08:30  07:30 

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

 
 

 

 Mutaties ledenlijst 
Nieuw lid 
No. 2420  RZHP92G  Tom van den Broek, 16-08-2010. 

 

                         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 ) 

      Mededelingen bestuur     

mailto:senioren@vvhelvoirt.nl
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Bestuur v.v. Helvoirt 

 

 Betaling contributie 

Tot op heden zijn er een aantal leden die hun contributie voor het 

seizoen 2016-2017 nog niet betaald hebben. Bij deze een vriendelijk 
doch dringend verzoek dit zo spoedig mogelijk te doen. 

  

Namens het bestuur, 

Gerard van Hal 

Vanuit de bestuurskamer 

 

De laatste tijd bereiken ons regelmatig berichten over de hygiëne na het sporten. 
Het komt helaas steeds vaker voor dat door spelers nà het trainen of sporten 
géén gebruik maken van de douchegelegenheid die hen op ons complex wordt 
geboden. 
 
We hebben niet voor niets afgelopen zomer al onze kleedkamers aangepast en 
gerenoveerd, waarbij extra aandacht is besteed aan de douches. Dit is een grote 
investering geweest, niet alleen financieel, maar vooral ook door de energie die 
vele vrijwilligers erin hebben gestoken. 
 
Bovendien is het douchen als een van de “Algemene gedragsregels” voor onze 
spelers opgenomen in ons Huishoudelijk Reglement. Deze regels zijn opgenomen 
op onze website onder de kop “INFORMATIE”. Daar staan alle regels, die wij als 
vereniging onder onze normen en waarden willen terugzien. Wij verwachten dan 
ook van al onze leden dat zij zich hieraan zullen houden. 
 
Wij hopen op de medewerking van de ouders om hun kinderen hierop te wijzen 
en verwachten ook dat onze leiders en trainers hier meer op gaan toezien. 
 
 
Bestuur v.v. Helvoirt 

VV Helvoirt doet weer mee met Grote 

Clubactie en Hart voor uw Clubactie 

Op zaterdag 1 oktober 2016 start de Grote Clubactie. Ook dit jaar doen wij mee en willen wij 

natuurlijk zoveel mogelijk loten verkopen. Van de opbrengst kan de vereniging diverse 

activiteiten voor de jeugd zoals kampen en toernooien organiseren. Een lot kost € 3,-. Van 

de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar onze clubkas! Bovendien 

maken lotenverkopers kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van € 

100.000! Bovendien kun je ook weer, persoonlijk of als team, een superlot kopen waarmee 
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de vereniging kans maakt op een groot clubfeest ter waarde van € 5000,- ! Je hebt tot 13 

november om zoveel mogelijk loten te verkopen! 

Ook doet de VV Helvoirt weer mee met de Rabobank Hart voor uw Clubactie. Deze start op 

maandag 4 oktober. De doelstelling is het zelfde als met de Grote Clubactie. Het is de 

bedoeling om op de website van Rabobank Hart van Brabant te stemmen op VV Helvoirt en.. 

iedere stem is geld waard! Dus, hoe meer stemmen, hoe meer geld er voor de vereniging 

kan worden binnengehaald. Hierover komt binnenkort nog meer info! 

 

 

Verdeling bestuurstaken 2016 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2016 zijn de aftredende bestuursleden, 
Maarten Hamers en Joseph Pennings, herkozen.   

Op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 4 van de Statuten zijn in de daaropvolgende 
bestuursvergadering van 30 september 2016 de taken als volgt vastgesteld:  

 Arjan van den Hoven: voorzitter  

 Joseph Pennings: secretaris, vicevoorzitter  

 Gerard van Hal: penningmeester  

 Jan van Iersel: bestuurslid wedstrijdzaken  
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 Maarten Hamers: bestuurslid accommodatie en velden  

Het bestuur hoopt op deze wijze de taken goed te hebben verdeeld en hoopt bij de uitoefening hiervan 
op de steun en medewerking van de diverse commissies binnen onze vereniging. 

Huldiging jubilarissen 

Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag zijn ook een hoop 

aantal jubilarissen gehuldigd en zijn enkele vrijwilligers bedankt voor hun inzet. 

Gerben van 

Hal, Theo van der Steen, Harrie van de Loo en Frans Robben worden bedankt 

voor hun vrijwilligerswerk.  

                                
Frans van Iersel, Gerard Dousi en Jozef Leermakers zijn 25 jaar lid 
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Jos Verbeek, Kees 

van Hooft, Henk van Schijndel en Kees Traa zijn alweer 40 jaar lid. 

                                          
En Piet van Haaren en Gerard Meijer zijn 50 jaar lid! 

 

       
 

 
 

 Hieperdepiep hoera!!  

Max  Verbeek 3 oktober 

Jan van Wiggen 3 oktober 

Jos de Hart 4 oktober 

Niels  Verhoeven 4 oktober 

Linda van Run 5 oktober 

        Algemeen       
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Cees  van Baast 7 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: Mandy en Ruud 

 
Keuken: Melissa 

 
Wedstrijddienst: ’s-Morgens: Harley Habraken, ’s-Middags: Maarten 

Hamers  
 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Jan en Kees, ’s-Middags: Melissa en Maud 
 

Keuken: Marcella en ?? 

 
 

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! 
Tijdens de wedstrijd Helvoirt 1 – Emplina 1 is Nick van der Bruggen tot Man of 
the Match gekozen. Proficiat Nick! 

 

 Toto 
  
Tussenstand per 2 oktober, na de wedstrijd Helvoirt 1 – Emplina 1 (1-0) 

 
(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  +7 13 
Jolanda van der Sande +7 13 

 Corné Scheffers  +7 13 

Luuk van de Ven  +7 13 
 

5 Joost Jansen   +7 10 
Theo van der Steen +7 10 
Bjarn Timmermans  +7 10 

Brent Timmermans +7 10 
 

9 Piet van Haaren  +3 9 
Harley Habraken  +3 9 
Patricia Hobbelen  +3 9 

Arjan van de Hoven +3 9 
Floris de Laat (2)  +3 9 

Gerard Meijer  +3 9 
Kees van der Sande +3 9 

 

16 Koen van Asseldonk +3 6 
 Toon van Bergen  +3 6 

 Gert-Jan de Bie  +3 6 
Henk Bolenius  +3 6 
Jelle van der Braak  +3 6 

 Kees van der Bruggen  6 
 Zus van Drunen   6 

 Frank van Gorp   6 
Maarten Hamers   6 

         Van de supportersvereniging 
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Rian Hoogaars   6 

Jan van Houtum  +3 6 
Inta en Joop   +3 6 

Yannick Jansma   6 
Harrie Janssen   6 
Kees Janssen  +3 6 

Floris de Laat (1)  +3 6 
Marcel de Laat  +3 6 

Jochem Leermakers +3 6 
Ferry Mallo    6 
Frank van de Pol  +3 6 

Frank Pullen    6 
Michiel den Otter   6 

 Perry van der Sande  6 
 Rens van der Sande  6 
 Herman Schoonus  +3 6 

 Ingmar Torjuul  +3 6 
 Jan van de Ven  +3 6 

 Guus Verhoeven   6 
 Kees Verhulst  +3 6 

 Brent van Weert  +3 6 
 
46 Mark van Asseldonk  3 

 Roel van Asseldonk  3 
 Marion Assink  +3 3 

 Peter Coppens   3 
 Jan Groenendaal   3 
 Harry Gubbels   3 

 Gerard van Hal   3 
 Jurgen Hamers   3 

 Helvoirt 6    3 
 Gert Hoogaars   3 
 Rianne Janssen   3 

 P Kivit     3 
 Jozef Leermakers   3 

 Henk van Leeuwen  +3 3 
 Paul Meijer    3 
 Stijn van Rooij   3 

 Leny van de Ven   3 
 

 

                                           Interne periode 
Stand per 2 oktober 2016 
1 Helvoirt 1  5 5 0 0 15 13-3 

2 Helvoirt 2  5 4 0 1 12 11-6 
3 Helvoirt 6  3 3 0 0 9 20-2 

4  Helvoirt VR1 3 3 0 0 9 12-5  
5 Helvoirt 4  3 3 0 0 9 10-3 

6 Helvoirt 3  3 2 0 1 6 9-7 
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7 Helvoirt VR2 1 1 0 0 3 3-1 

8 Helvoirt 5  2 0 1 1 1 2-5  
 

 

           

   Speler van de week 
1 oktober: Sam van den Bosch (JO11-1), Jovan Mpoza (JO-11-2), Tom 
Mathijssen (JO11-4), Teun Katsman (JO9-2), Daan de Lange (JO9-3), Bart 

van Rijsewijk (JO7-2) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  Wedstrijdverslagen senioren 
Helvoirt 1 – Emplina 1                               1-0 

5 op een rij voor het 1e na zwaarbevochte zege op Emplina. 

In een meer spannende dan goede wedstrijd heeft Helvoirt de 5e competitiezege 

op rij geboekt. Tegen promovendus Emplina werd het 1-0. In de 1e helft kreeg 

Helvoirt de meeste kansen en wist daarin ook te scoren. In de 2e helft waren er 

geen of nauwelijks kansen. Toch trok Helvoirt de zege verdiend over de streep. 

Deze competitie starten met 4 zeges op rij is mooi, maar misschien stond 

vandaag, met alle respect voor de eerdere tegenstanders, de eerste échte test 

op het programma. Het ook nog ongeslagen Emplina kwam op bezoek. Met Koen 

Asseldonk in de basis i.p.v. de geblesseerde Max begon Helvoirt de strijd met de 

Empelnaren. Het was ook Helvoirt dat de eerste kansen liet noteren. Na 7 

minuten werd een voorzet neergelegd tot bij Nick die z’n schot gekeerd zag 

worden door Tom Stupers. Die zelfde Stupers had ook een antwoord op een 

schot van Rico na 20 minuten. Ook Emplina liet zich zien. Eerst kopte Ethmond 

Henriquez een voorzet van Mitchel Bodelier naast en wist Remco de inzet van 

Michiel Buijs te pakken. Het was vooral middenveld voetbal want beide ploegen 

gaven weinig ruimte weg. Toch wist Helvoirt 6 minuten voor rust toch een gaatje 

te vinden. De voorzet van Roel leek door iedereen te worden gemist, totdat daar 

ineens de man met de roze kicksen, Floris, opdook en z’n rechtervoet er 

tegenaan zette. Op de lage inzet had Stupers geen antwoord; 1-0. Nick volleerde 

ook een bal van Rico net naast het doel. Waarmee het laatste wapenfeit uit de 1e 

helft een feit was. 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 
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Diezelfde Nick profiteerde meteen na de rust bijna van een foutje van Stupers. 

Amper 10 seconden gespeeld in de 2e helft schoot de Empelse keeper een 

terugspeelbal tegen Nick aan en leek de bal binnen te rollen. Toch voorkwam 

Stupers zelf nog het doelpunt. Daarna ging in de 48e minuut een vrije schop van 

Corné nog in het zijnet. Grote kansen bleven daarna uit. Hoewel Helvoirt alleen 

via Koen, schot ging naast, een keer op doel vuurde. Beide ploegen werden wel 

vaak gevaarlijk, met name Emplina zette in de 2e helft wel vaak aan, maar de 

defensie hield de sterkhouders van Emplina goed aan banden. Hoewel de 

Empelse invaller Ingmar Voorhaar wel voor de gevaarlijkste momenten zorgde. 

In de extra tijd kreeg Emplina nog 2 corners en 1 vrije schop maar Helvoirt hield 

stand waarmee de 5e competitiezege van dit seizoen een feit is. 

Volgende week gaan we naar ‘Wolluk’ voor de ontmoeting met, opnieuw een 

promovendus, Baardwijk. Kan Helvoirt van 5 op een rij, 6 op een rij maken? Kom 

ons weer steunen zou ik zeggen. Tot volgende week.  

Helvoirt 2 – VOAB 3              2-1 

Het 2e moeizaam voorbij VOAB 3 

Naast het 1e is ook het 2e op de goede weg. Ook de wedstrijd tegen VOAB 3 

begon goed want na amper 16 seconden lag de 1-0 er al in. Jim omspeelde de 

keeper en Rens maakte het af. Daarna kreeg het 2e nog de nodige kansen op 2-0 

via Dennis, Tim, Rens en Jim. Tegen de verhouding in wist VOAB 3 tegen de rust 

de stand gelijk te trekken toen een voorzet van rechts werd ingetikt. In de 2e 

helft speelde Helvoirt 2 ook nu goed, maar vergat het steeds de mogelijkheden 

goed uit te spelen. Uiteindelijk wist Jim een kwartier voor tijd uit de draai het 2e 

weer op voorsprong te zetten. Daarna kreeg de nr. 5 van VOAB 3 binnen 1 

minuut 2x geel voor (beide keren) praten. De zege kwam uiteindelijk niet meer 

in gevaar waardoor ook het 2e aan een goede overwinningsreeks bezig is.  

Tot volgende week, 

Helvoirt 2. 

Boxtel 6 – Helvoirt 4             2-3 

Na een onvergetelijke jaarvergadering met diverse jubilarissen, ook vanuit het 

vierde (proficiat Jos, Kees en Frank en overigen,🎖hij wordt opgestuurd Frank en 

bij deze uitgenodigd voor de jaarvergadering van 2026 voor het 50-jarig 
jubileum, kan meteen het 12 1/2 jarig huwelijksfeest gevoerd worden. Tijdens de 

jaarvergadering werd er nog hard gewerkt aan het complementeren van het 
vierde voor zondag. De oude coryfeeën, ik noem een Jan Broeren, een Jan 
Pullens, een Riny van Schijndel, een Eric Timmerman, zagen er geen brood in, 

begrijpelijk want het niveau van het vierde op dit moment is van een ongekend 
niveau, zelfs voor Alex B. die een extra beentje bij moet zetten om hierin mee te 

gaan. Dit gold ook voor vandaag in Boxtel waar de  'afwezige' jubilaris iedereen 
weer bij de les hield en daarmee het ongekende niveau vast wist te houden.  
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Bij mijn komst bleek het vierde met 2-1 voor te staan en moest Emil via de app 

bij de LES gehouden worden wie er nu voor stond. En dan hebben we het weer 
over een ander (onderwijs) niveau.  

Was het de vorige week de familie Bijnen die het vierde overeind hield. Deze 
week was het de familie Kuipers die een belangrijke rol vervulde in de winst van 
vandaag. Jan aan het vlaggen, moeder Freeke aan het supporteren en zoon 

Jasper had een keurige eerste helft gevoetbald. Doelpunten van de voeten van 
Jeroen (6e?)  Alex W. en Jan B. Alex uit een penalty en al weer zijn tweede en 

toont aan geen last te hebben van het PSV-syndroom.  
Ook  good old Jeroen had zijn schoenen weer uit de doos gehaald, letterlijk want 
hij had zowaar een paar nieuwe kicks gekocht, dat biedt hoop, en draafde weer 

als een frivool hert over het Boxtelse gras. GRAS ja, echt gras en zo te zien 
beviel het goed. Ook Kees, onze reserve aanvoerder, jubilaris en woordvoerder 

tijdens de Jaarvergadering, hij kreeg het (waarschijnlijk) niet voor elkaar 
vrijdagavond de omstanders ervan te overtuigen, m.u.v. van die van het 
vierde, het kunstgras te laten besproeien. Dit weer tot verdriet van Jan B., en 

zijn derdegraads brandwond, maar die ook vandaag weer vele meters maakte, 
de nodige klappen opving, van geen wijken wist en ook hier zijn 

oergeluid regelmatig over het groene gras liet schallen.  
Tsja dat moet dan toch vermeld worden. De gelijkmaker in de tweede helft van 

Boxtel kwam van het hoofd van Kees. Onderkant lat en liet daarmee Stefan 
kansloos. Maar Kees, mentaal sterk als hij is, ging daarna weer gewoon voorop 
in de strijd. Dat gold overigens voor het gehele team en dit leidde uiteindelijk tot 

de eerder genoemde penalty die door Alex B. Werd veroorzaakt, nou ja door de 
tegenstander eigenlijk, en door Alex W. werd benut. Een mooie 

samenwerkingscombinatie tussen de Alexen. Ondanks dat de scheidsrechter 
scheutig was met de tijd, wist Helvoirt de wedstrijd winnend af te sluiten. 
Daarmee een ongekende seizoensstart te realiseren en smaakt dit naar meer en 

worden de planken, ook in de app, weer boven de stamtafel gehaald. Ja, het 
seizoen is nog lang en ja, we hebben nogal wat hulptroepen in stelling moeten 

brengen, maar toch, dit nemen ze ons niet meer af en wordt zelfs kunstgras 
acceptabel of niet Jan.  
Hein nog gefeliciteerd en Frank geef de oorkonde een mooi plekje en de 

voorzitter een kus, of was dat al gebeurd voor de foto genomen werd. 
Tot over twee weken want volgende week geen wedstrijd. Daarna uit naar 

DVG/Liempde, altijd mooie grasmatjes daar. 
 

 

Helvoirt VR1 – ODC VR1                   3-1 
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Vandaag stond wederom een sterke tegenstander op het programma. ODC VR1 

werd vorig jaar net als wij 2e in de 4e klasse. We moesten ons dus voorbereiden 
op een zware wedstrijd. Na de wedstrijdbespreking begonnen we aan de 

warming-up. Welke een stuk beter kon. We waren er nog niet helemaal bij, maar 
de eerste 10 minuten van de wedstrijd konden er mee door. ODC zette veel druk 
op de verdediging en op Bregje. We moesten snel handelen reageren maar er 

miste wat scherpte. Desondanks konden we toch kansen creëren. We kregen een 
corner die Inta goed voorgaf. In de chaos voor het doel van ODC wist Samantha 

de bal te raken en deze rolde achter de keeper tegen het net; 1-0. We wisten dat 
we meet moesten communiceren en dat de opbouw beter moest. Ook in de 
verdediging liep niet alles op rolletjes. Vlak na de 1-0 werd de bal in de voeten 

van de tegenstander gespeeldop onze 16. De tegenstander wist te scoren en het 
stond 1-1. We voetbalden verder en hielden stand. We kregen nog wat kansen 

en Inta schoot binnenkant paal, maar als de bal bleef op de lijn rollen en de 
tegenstander voorkwam ons doelpunt.  De scheids floot voor de rust en we 
gingen met een verdiend gelijkspel de rust in. Tim probeerde de scherpte terug 

te halen en gaf wat tips mee voor de 2e helft. We begonnen sterk en zette goed 
druk. Maar ODC gaf goed tegenstand en dit resulteerde in kansen voor beide 

teams. Na een uittrap van Bregje kon Samantha op doel af, ze kwam nog een 
speler van ODC tegen, maar hier kwam ze goed voorbij. Ze schoot op doel en 

raak! 2-1. ODC werd steeds feller en de verdediging had het zwaar, maar Anouk 
speelde een dijk van een wedstrijd en liep bijna alle gaatjes dicht. Met nog een 
kwartier te gaan kregen we een vrije trap op de helft van de tegenstander. Kelly 

mocht hem van 25 á 30 meter nemen. Ze nam de bal op de slof en schoot een 
perfecte vrije trap tussen e lat en de keeper; 3-1. Hierna probeerde we alles 

dicht te gooien. We speelden geen optimale wedstrijd en ODC was sterk, maar 
we hebben de 3 punten in Helvoirt gehouden! Onze oud-coach kreeg vandaag de 
rol van vlagger (hij kan ons ook niet missen hé?!) Harrie bedankt! We staan 

gedeeld eerste en kijken met goede moet uit naar de volgende week: Beesd uit, 
altijd lastig, maar we kunnen goed voetballen en hopen dit volgende week weer 

te bewijzen door 3 punten mee naar Helvoirt te nemen. 

Gr. Dames 1 

 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Nevelo JO15-2 – Helvoirt JO15-2                 1-7 

Vandaag staat de wedstrijd tegen Nevelo op het programma. Met 12 veldspelers 
en 2 geblesseerde spelers kwamen we aan. In de kleedkamer maakte trainer 
Bart de uitslag van de nieuwe aanvoerder bekend. De meeste stemmen waren op 

Loek. We begonnen de wedstrijd met wat kansen maar het was toch Nevelo dat 
scoorde. Helvoirt was sterk en dat werd beloond door een mooi schot van Roel 

en het was 1-1. 
Helvoirt werd steeds kansrijker en de 1-2 lag er in door Rens. Met die stand 
gingen we ook de rust in. Na de rust werd Nevelo een beetje sterker maar het 

lukte ze maar niet om te scoren. Integendeel tot Rik J., die er 2 inschoot en het 
1-4 werd. Toen was Helvoirt los en de 1-5  door Rik van R. lag erin. Willem 

scoorde ook nog twee doelpunten. Nevelo kreeg nog een paar kansen maar 
Helvoirt wint met 1-7.  



18 
 

Een goede overwinning. 

Groetjes Jens 
 

SCI JO11-2 – Helvoirt JO11-2                      6-5 
 
Steven, Jovan, Thijs, Teun.t, Teun.l, Casper, Finn en Sem op doel.  

We begonnen niet goed aan de wedstrijd.  

We kwamen eerst met 1-0 achter en daarna met 2-0.  

Maar toen kwam Jovan en die scoorde 2 doelpunten.  

Maar toen ging het mis.  

Ze scoorde de 3-2 en de 4-2 en met die stand gingen we de rust in.  

Maar in de tweede helft  scoorde Sci de 5-2 en de 6-2 .  

Toen kwam Helvoirt terug Jovan scoorde de 6-3 en Thijs de 6-4 en op het laatste 

scoorde Steven met een vrije trap door de benen van de keeper in de goal .  

En het werd 6-5 voor Sci.  

Volgende week beter.  

  

Groetjes,  

Finn   

 

ZIGO JO11-1 – Helvoirt JO11-1                   3-3 
Zigo begon gelijk goed, ze scoorden twee doelpunten achter elkaar.  
Toen scoorde Jorn op de assist van Gijs.B in de eerste helft. Aan het eind van de 

eerste helft was v.v. Helvoirt beter.  
De tweede helft begon goed.   

We kregen een corner. Jasper nam de corner en Jorn kopte hem erin.   
Daarna weer precies het zelfde Jasper gaf een voorzet en Jorn kopt hem erin. 
Daarna ging het wat slechter bij ons en scoorde Zigo de 3-3 en dat was de 

eindstand.  
 

SVSSS JO11-3 – Helvoirt JO11-3                 5-0 
Wat was het vanochtend vroeg… de dauw stond nog op het kunstgras, de koffie 
binnen handbereik en daar liepen onze strijders der Helvoirt keurig in een lijn 

warm. Jurre de aanvoerder leidt de jongemannen naar een mogelijke 
overwinning. Het elftal is compleet, niemand is geblesseerd en/ of heeft andere 

verplichtingen. Daar lopen ze: Savi de keeper, Dennis en Pim de nieuwe Jaap 
Stams van Helvoirt, Guus & Nick en Rémon een trio middenvelders, voorin Ruben 
en Mees met hun acties en schoten.  

 
De wedstrijd begint en een opvallend feit is de lengte van de tegenstanders, 

waarschijnlijk 4 á 5 spelers die 2de jaars JO11 zijn. Dit blijkt van doorslag te 
zijn… ze zijn wendbaarder, meer duelkracht, harder schot en lopen sneller dan 
onze mennekes.  

 
Een hoge vrije trap van SVSSS zeilt binnen 1 - 0. Oei, de wedstrijd is net 

begonnen waar gaat dit naar toe?!? Wederom een aanval van SVSSS, ondanks 
het schitterend verdedigend samenspel van Savi en Pim voorkomen ze niet de 2 
- 0. Ze hebben 110% gegeven om het scoren van de tegenstander te 

belemmeren. Maar het mocht niet baten. 
De vruchten van de training komt er mondjesmaat uit: er wordt goed overgepast 

en de intentie is goed. Het 3de doelpunt is van individuele klasse, intussen had 
Helvoirt verschillende kansen gehad en er was bijna gescoord, maar helaas.  
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Spookdoelpunten een 2 tal stuks, de razende reporter was bezig om een mini om 
te kleden. Want hij had toevallig ook een toernooi bij SVSSS (gelukkig hebben 

deze jongens de eer van Helvoirt verdedigd 1ste geworden). Terug naar het 
verslag Nick heeft intussen zijn heil gezocht tussen de doelpalen. Savi de 1ste 
keeper was geblesseerd, blijkbaar enigszins geblesseerd want halverwege de 2de 

helft stond van hij zijn mannetje in het veld. Volgens insiders had de verdediging 
van Helvoirt een minder moment, dit leidde tot de 4de en 5de treffer.  

 
Uit een corner trof Dennis bijna het doel en schot Mees op de paal, dichterbij een 
doelpunt is Helvoirt niet geweest. Mannen bedankt voor de inzet, de volgende 

keer beter!!!   
 

 
Helvoirt JO11-4 – SC Elshout JO11-2           2-2 
Na twee overwinningen moeten we vandaag tegen de nummer 3.  

Youri is nog geblesseerd daarom start Siep in de goal.  
De eerste helft begonnen we niet goed. We kregen wel een paar kansjes maar 

het was Elshout die scoorde.  
Het bleef 0-1 in de eerste helft omdat Siep er nog een paar goed wist te 

stoppen.  
Na de rust ging Niels keepen en ondanks alle goede bedoelingen was het Elshout 
die op 0-2 kwam door een eigendoelpunt bij een corner.  

Een paar minuten hierna was het Tom die scoorde na een mooie solo 1-2. 
Elshout kreeg nog wel een paar kansen maar Niels stond goed te keepen.  

Een aantal minuten later na een ingooi was het Kas die op de keeper afging en 
de 2-2 scoorde.   
Na een slecht start hebben we door met zijn alle goed samen te werken nog 

gelijk kunnen spelen.  
 

Helvoirt JO9-2 – Emplina JO9-7                7-1 
Op 1 oktober mocht Emplina aantreden tegen de F2 van Helvoirt. 
Emplina, officieel RKVV Emplina geheten, is een voetbalclub gelegen in Empel, 

een dorp in de gemeente 's-Hertogenbosch. Sportpark Empel-Zuid is de 
thuisbasis waar de club zijn wedstrijden speelt. De club is een van de grootste 

clubs van 's-Hertogenbosch en omstreken. Het eerste herenelftal komt uit in 
de Tweede klasse zondag in het KNVB-district Zuid I (2016/17). Het 
vrouwenelftal van de club komt uit in de 4e klasse zondag, in het district Zuid I. 

In het seizoen 2015-2016 werd geschiedenis geschreven, toen Emplina voor het 
eerst in de historie promoveerde naar de Tweede Klasse. 

 
VV Helvoirt is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Helvoirt in Noord-
Brabant, opgericht in 1937. Het eerste elftal van de club komt uit in de Tweede 

klasse zondag (seizoen 2016/17).  
VV Helvoirt voetbalde in het jaar van de oprichting (1937 op een terrein van 

Frans Berkelmans aan de Esschebaan. Al in 1938 kreeg de voetbalclub een nieuw 
veld van Toon Berkelmans. Het veld lag achter Café "De Keizer" aan de Rijksweg. 
In de oorlogsjaren 1940-1945 is er wel gevoetbald, maar op het laatst niet meer: 

Het veld was in beslag genomen door de Duitsers om er een kampement voor 
krijgsgevangenen in te richten. In 1949 is het veld behoorlijk opgeknapt. Op dat 

terrein heeft vv Helvoirt gevoetbald tot 1958 toen Café "De Keizer" en dus ook 
het voetbalveld moesten wijken voor de aanleg van de N65. In 1958 heeft de 
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club nog een seizoen gespeeld op een terrein van de familie van Roessel aan de 

Udenhoutseweg. Daarna is de club verhuisd naar het "nieuwe sportcomplex" - 
beter bekend als de wei van Van Buul - aan de Udenhoutseweg. Op dit terrein 

werd gespeeld tot in 1969 het huidige "Burgemeester van Hövellsportpark" werd 
geopend. Waar alle elftallen van de club nog steeds hun wedstrijden afwerken. 
 

Aan het prachtig aangelegde kunstgrasveld kon het niet liggen. Wat een 
aanwinst voor de club.  Er lag wel ontzettende veel bruine en zwarte kunstmest, 

maar de lengte,  kleur en sterkte van het gras heeft het gelukkig niet beïnvloed.   
Thijmen ving aan als keeper.  Teun was aanvoerder en daarmee was een goed 
georganiseerde wedstrijd zeker gesteld.  De wedstrijd begon voortvarend. 

Emplina speelde goed samen. Twee dames die pittig speelden. Maar Helvoirt was 
sterker en speelde met overmacht.  Veel kansen voor Helvoirt. Enige 

overmoedigheid zorgde ervoor dat scoren uitbleef en de brilstand relatief lang op 
het bord bleef staan.  Captain Teun had een prachtige kans. Philip ook uit een 
mooi genomen corner. Met een balbezit van 69% voor Helvoirt was het mats die 

zijn kans pakte en prachtig 1-0 maakte.  De trein kwam op gang. Knap werk van 
de trainers! Philip maakte onverwachts 2-0.  De nul aan emplina’s zijde was 

mede door hard verdedigingswerk van Lente. Emplina werd sterker, en gevaar 
dreigde.  De pollies dulden geen gevaar. Koelbloedig maakt philip 3-0. Tevreden 

de rust in. 
De tweede helft begon met matig spel van Helvoirt. Keeper Niels moest werken!  
Uit een perfecte voorzet maakte captain Teun 4-0.   Het citaat: “ Goedzo Teun, 

dat is pas spitsen” van Marcel le duc was terecht.  Emplina liet het er niet bij 
zitten. Constant spel en constant samenspel resulteerde in 4-1.  De twee dames 

in het team waren vechtertjes.  Helvoirt hervatte zich. Keeper Niels deed zijn 
werk goed. Een snelle uitbraak van Philip maakt 5-1.   Het spel werd tijdelijk stil 
gelegd. Een harde bal tegen het gezicht van de Emplinese keeper diende wat 

nazorg.  Na spelhervatting was Helvoirt verpletterend.  Prachtig samenspel, 
breed en overspelend.  6-1 en 7-1.. Huppaaa.  Gastpenaltynemer Bram Katsman 

sloot af met een poeier van een penalty. Mooie dag mooie wedstrijd. 
 
Zwaluw VFC JO9-12 – Helvoirt JO9-3          2-4 

Zwaluw VFC JO9-12 tegen VVH JO9-3: Niet gemakkelijk, wel gewonnen 
(2-4) 

Eenmaal aangekomen met onze JO9-3-leden bij het overvolle parkeerterrein van 
het Vughtse VFC, weten we al snel dat de wedstrijd plaatsvindt op veld 4B. De 

wedstrijd start meteen, keurig op tijd. De eerste tien minuten verlopen 
voortreffelijk. Achter elkaar twee fantastische treffers van ‘De Witte Gullit’, ofwel 

Timo Goudziers. De positiviteit neemt toe, het samenspel wordt nog beter. Maar 
wat wil je met drie ‘hard pratende’ coaches aan de zijlijn…. Progressie is duidelijk 
zichtbaar, en het voorspelen vanaf de zijkant gaat steeds beter. Het lijkt net 

echt! Helaas: een enkele minuut voor rust weet zwaluw toch een tegentreffer te 
maken: 1-2.  

Tweede helft  gaat gelijk op. Helvoirt is veel aan de bal, maar weet niet tot 

scoren te komen. En ze brengen het er goed af. Een treffer van zwaluw gaat er 
rakelings naast. Maar de tweede treffer is wel raak: 2-2. Twee minuten later 
maakt Timo Verschuren gelukkig de derde: 2-3. Ongemakkelijk, maar toch op 

kracht scoort diezelfde Timo er binnen twee minuten nog een:  2-4. De laatste 
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minuten worden voornamelijk doorgebracht op de helft van VFC. Helvoirt blijkt 

duidelijk sterker, maar dat betekent niet dat er even gemakkelijk gescoord 
wordt.......  Heren en dame: gefeliciteerd met de overwinning. 

 

 
 

 
 
 

 
JO7-1 toernooi bij SVSSS 

Het tweede toernooi van dit seizoen maakt Mini’s 1 een sterke indruk. De eerste 
wedstrijd tegen SV SSS Mini’s 1 opent Helvoirt snel de aanval en worden snel 
goals gemaakt door Krijn, Pele en 2 keer door Mike. Daarna komt SV SSS terug 
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en maken zij 4-1 en 4-2. Door een sterke verdediging van Boris en Luuk komt 

SV SSS niet verder dan dat en Luuk beslist de wedstrijd met 5-3. 
 

 
 
De tweede wedstrijd tegen Zigo Mini’s 2 heeft Zigo geen schijn van kans. Krijn, 

Pele, weer Krijn en Mike maken goals en Helvoirt wint met 4-0. De 
ondoordringbare verdediging en vele passes van Boris maken een ijzersterke 

indruk op de tegenstander. 
 
De derde wedstrijd tegen SV SSS Mini’s 2 heeft Helvoirt het zwaarder. SV SSS 

maaakt 0-1. Ondanks veel aanvallen van Luuk, Krijn en Pele lukt het Helvoirt 
niet om door te dringen tot de goal. Pele krijgt veel kansen maar heeft pech en 

veel pogingen missen. Uiteindelijk maakt Pele de gelijkmaker en scoort Mike de 
1-2 en wint Helvoirt de wedstrijd. 

De vierde wedstrijd voetbalt Helvoirt tegen Gudok Mini’s 1. Het vorige toernooi 

heeft Helvoirt verloren van Gudok en Helvoirt kan revanche nemen. De wedstrijd 

begint met een groot aantal kansen voor beide partijen maar de verdediging van 

Luuk en Boris is te sterk voor Gudok. Het lukt Gudok uiteindelijk om 1-0 te 

maken. Mike, Pele en Krijn blijven aanvallen en onderscheppen veel ballen van 

Gudok en dringen door tot het doelgebied van Gudok. Luuk maaakt uiteindelijk 

een schitterende goal en na een aantal doelpogingen van beide teams is de 

eindstand 1-1. Het was een zware wedstrijd maar onze mannen bleven door 

gaan en hebben een optimaal resultaat. 

Met 3 gewonnen wedstrijden en 1 gelijkspel sluit Helvoirt dit prachtige toernooi 

af.  



23 
 

 
 

Mini’s 2 op toernooi bij Helvoirt 
Helvoirt 2 JO-7 – Gudok 5 JO-7 8 – 0.  

Team: Axel, Bart, Bram, Fedde en Preston.  
Bram heeft de bal en gaat op de goal af, maar mist helaas. Hierna komt de bal 
bij Bart en hij scoort al vroeg in de wedstrijd 1-0. Helvoirt verovert weer meteen 

de bal, Axel probeert te scoren, maar mist. Hierna probeert Bart te scoren, maar 
zijn bal mist snelheid waardoor het doel niet wordt bereikt. Vervolgens maakt 

Bram wel 2-0 en ook 3-0. Fedde denkt wat Bram kan, kan ik ook en scoort het 4e 
en 5e doelpunt voor Helvoirt in deze wedstrijd. Ho, denkt Bram, ik maak hier de 
goals en scoort 6-0. Nee, nee denkt Fedde, ik verover de bal van de tegenpartij 

en scoor gewoon 7-0 en Fedde vindt het nog niet genoeg en scoort na een 
voorzet van Bart nogmaals. Eindstand 8 – 0.  

  
Desk 1 JO-7 – Helvoirt 2 JO-7   0-7 
Na het fluitsignaal krijgt Axel de bal in zijn bezit en hij maakt meteen een 

doelpunt. Na de aftrap verovert Axel weer de bal, speelt deze af naar Fedde 
maar deze mooie actie wordt niet beloond met een doelpunt. Maar de wedstrijd 

is pas begonnen dus er kan nog van alles gebeuren. Preston houdt de bal die uit 
dreigt te gaan knap binnen, speelt de bal naar Axel en de 2 – 0 is een feit. De 

tegenpartij gaat in de aanval maar door goed verdedigen van Axel komen zij niet 
tot scoren. Hierna een mooie actie van Fedde die naar Bart speelt en Bart weer 
naar Fedde. Uiteindelijk is er een corner voor Helvoirt, maar deze kan niet direct 

worden genomen omdat Axel met zijn hoofd tegen het hoofd van de 
tegenstander is gebotst. Bart was net gewisseld maar mocht het veld weer in 

omdat Axel even moest bijkomen.  Na een tegenaanval is de bal weer terug bij 
Helvoirt. Bart speelt de bal naar Fedde en Fedde scoort 3 – 0. Ook Preston wilde 
weten hoe het zou voelen om vandaag te scoren, dus 4 – 0 door Preston en ook 

Bram kan deze wedstrijd niet achterblijven en scoort 5 – 0. Tegenpartij gaat 
weer in de aanval, maar de sterk verdedigende Axel zorgt ervoor dat de goal van 

Helvoirt leeg blijft. Bart schiet vanuit de verdediging de bal naar voren, Fedde 
pikt ‘m op en scoort 6 – 0. De voorbereiding van de 7 – 0 is gelijk aan die van 6 
– 0.  
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Helvoirt 2 JO-7 – Jong Brabant 1 JO-7  
Na 2 wedstrijden 4 tegen 4 te hebben gespeeld, wordt deze wedstrijd 5 tegen 5 

gespeeld. Je ziet meteen dat er anders wordt gevoetbald met 2 spelers extra in 
het veld. De jongens komen niet echt aan voetballen toe. Toch lukt het Bart om 
een aantal tegenstanders voorbij te spelen, maar mist net de kracht om te 

scoren. Even later scoort Bart wel. 1 – 0. Hierna moet Helvoirt even in de 
verdediging, maar Axel verovert netjes de bal en speel de bal naar Fedde 

waardoor Fedde kan scoren. 2 – 0. Jong Brabant biedt goede tegenstand. Er 
breekt een speler door, maar deze wordt op de hielen gezeten door Axel 
waardoor de tegenstander zenuwachtig wordt en verzuimd om te scoren. Even 

later wordt er goed verdedigd door Preston, maar uiteindelijk lukt het Jong 
Brabant om door de sterke verdediging van Helvoirt te komen, wat resulteert in 

het 1e tegendoelpunt van Helvoirt deze ochtend. Preston speelt daarna de bal 
naar Bart waaruit Bart scoort. Eindstand 3 – 1.   
Supergoed gedaan jongens!  

 

 


