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WEEKBLAD 
V.V. HELVOIRT 

 

 

Jaargang 50, nr. 10 

12 oktober 2020 

 
Redactieadres: Jurgen Hamers, Kloosterstraat 20, 5268 AC Helvoirt,  
 06-53709944; 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 Marion van 
Asseldonk 

0642935319 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 Ron Kiesling 0623988171 sponsor@vvhelvoirt.nl  
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 

Ron Kiesling 0623988171 sponsor@vvhelvoirt.nl  

Jeugd: 

Jeugdvoorzitter Ferry Mallo  0620013072 jeugd@vvhelvoirt.nl 

Voorzitter Technische 
Commissie Jeugd 

Kees Traa 0653259472 kees.traa@home.nl  

Keepers en scheidsrechters VACATURE   

Wedstrijdsecretaris junioren VACATURE  juniorensecr@vvhelvoirt.nl 

Wedstrijdsecretaris pupillen Harold Verhoeven 64 1456 pupillensecr@vvhelvoirt.nl 

Meisjesteams coördinator VACATURE   

    

JO19/17/15 coördinator Kees van Baast 
Peter Bremmers 

0647952014 
0653225767 

keesvanbaast@home.nl 
prfbremmers@gmail.com  

JO13/11/10 coördinator Giel Verstijnen 0647464695 gielverstijnen@hotmail.com  

JO7-8-9 coördinator VACATURE   

Toernooien Elly van den Berg  toernooi@vvhelvoirt.nl  

Supportersvereniging: 
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Voorzitter Mariëlle van Lith 0651795634 info@marikadrukservice.nl 

Vertrouwenspersonen: 

 Corine Pijnenburg 06-45778695 kreakareltje@gmail.com  

 Frans Robben 06-50227204 nrobben@home.nl  

 

 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit Plaats Tijd 

 
 

  
 

 

Uitslagen en stand 2e klasse F  

 
SVSSS 1   - Helvoirt 1   2 – 3  

 
DAW Schaijk 1  - CHC 1   Afgelast  

 
Emplina 1   - Vianen Vooruit 1  2 – 0 

 
EVVC 1   - Volharding 1  1 – 2 

 

Olympia’18 1  - Venhorst 1   6 – 1  
 

Prinses Irene 1  - Heeswijk 1   2 – 2 
 

Real Lunet 1  - Volkel 1   1 – 1   
 
Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Emplina 1 4 4 0 0 12 11 - 3 

2 SVSSS 1 4 3 0 1 9 12 - 6 

3 Real Lunet 1 3 2 1 0 7 8 - 6 

4 Helvoirt 1 4 2 1 1 7 9 - 8 

5 Volharding 1 3 2 0 1 6 5 - 5 

6 EVVC 1 4 1 2 1 5 5 - 5 

7 Vianen Vooruit 1 3 1 1 1 4 3 - 4 

8 Prinses Irene 1 4 1 1 2 4 5 - 7 

9 Olympia’18 1 2 1 0 1 3 7 - 3 

10 CHC 1 2 1 0 1 3 5 - 5 

11 DAW Schaijk 1 2 1 0 1 3 3 - 3 

12 Volkel 1 3 0 1 2 1 3 - 8 

13 Heeswijk 1 4 0 1 3 1 7 - 10 

14 Venhorst 1 4 0 0 4 0 5 - 15 

 

            Uitslagen             

mailto:info@marikadrukservice.nl
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                Uitslagen seniorenwedstrijden  

 
Vrijdag 9 oktober  
Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 
Terrein CHC 
Haarsteeg HE35+1 – Helvoirt HE35+1 4-0 
Helvoirt HE35+1 – Nieuwkuijk HE35+1  Afgelast 
FC Engelen HE35+1 – Helvoirt HE35+1 2-1 Dennis Bekkers 

Helvoirt HE35+1 – CHC HE35+1  3-2 Andy Drysdale 2x, Kees van der Bruggen 
 
Terrein SCG’18 
Helvoirt VR30+1 – ODC VR30+1  Afgelast 
BMC VR30+2 – Helvoirt VR30+1  Afgelast 
Helvoirt VR30+1 – Maliskamp VR30+2 Afgelast 

SCG’18 VR30+1 – Helvoirt VR30+1  Afgelast 

 
Zondag 11 oktober  
Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 
SVSSS 1 – Helvoirt 1   2-3 Menno van Hattum 2x, Rico de Laat 
BMC 2 – Helvoirt 2   3-4 Thijs Pijnenburg, Perry van der Sande, Abdel  

Yachou, Niels Verhoeven (1997) 

Helvoirt 3 – RKDVC 8   0-1 
Beerse Boys 5 – Helvoirt 4  0-4 Pieter Backx, Roel Pullens, Paul Schellekens, Alex  

Bertens 
Nemelaer 7 – Helvoirt 5  3-1 Eigen doelpunt 
Helvoirt VR1 – DESK VR1  1-3 Aafke Robben 
Helvoirt VR2 – Nemelaer VR2  4-0 Mijntje Meeuwsen 2x, Isa van Haaren, Vera Huiberts 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

 
Zaterdag 10 oktober  
Wedstrijd     Uitslag 
GSBW JO19-1 – Helvoirt JO19-1  3-3 
Helvoirt JO19-2 – WSC JO19-4  Afgelast 
JEKA JO17-6 – Helvoirt JO17-1  3-1 
Helvoirt JO16-1 – SCG’18 JO16-1  0-2 

Avesteyn JO15-1 – Helvoirt JO15-1  2-4 
Helvoirt MO15-1 – SC’t Zand MO15-1 5-2 
Helvoirt JO14-1 – Spoordonkse Boys JO14-1 Afgelast 
Helvoirt JO13-1 – Nieuwkuijk JO13-1  0-0 
Nemelaer JO12-1 – Helvoirt JO12-1  6-6 
Helvoirt JO12-2 – FC Tilburg JO12-3  15-0 
Zwaluw VFC JO11-2 – Helvoirt JO11-1 10-2 

Helvoirt JO11-2 – Emplina JO11-3  11-4 
Helvoirt JO10-1 – Baardwijk JO10-1  7-4 
Helvoirt JO9-1 – FC Tilburg JO9-1  2-13 
Zwaluw VFC JO9-6 – Helvoirt JO9-2  4-5 
Nemelaer JO8-2 – Helvoirt JO8-1  3-9 
Helvoirt JO7-1 toernooi bij VCB  Afgelast 

 
 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
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Dinsdag 13 oktober  

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
Gloria UC 1 – Helvoirt 1 (013 cup) Op verzoek van Gloria UC (voorlopig) verzet naar 20 okt. 
Helvoirt 2 – Nemelaer 2 (beker) 19:30   J.M. Arendonk 
 
Zondag 18 oktober  
Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
Heeswijk 1 – Helvoirt 1  14:30  13:00 J.W. Brummer 

RKVVO 3 – Helvoirt 2   11:45  10:15 N. Kaya 
Helvoirt 3 is VRIJ  
Helvoirt 4 is VRIJ  
Helvoirt 5 is VRIJ  
Helvoirt VR1 – Sporting’70 VR1 12:00   Harley Habraken 
Helvoirt VR2 is VRIJ  

 
Dinsdag 20 oktober  
Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
Gloria UC 1 – Helvoirt 1 (013 cup) 20:00  18:30 Jelle van den Corput 

 

 
Jeugd 
 
Zaterdag 17 oktober  

Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
Helvoirt JO19-1 is VRIJ  
Helvoirt JO19-2 is VRIJ  
Helvoirt JO17-1 – DESK JO17-2  14:45 
Helvoirt JO16-1 is VRIJ  
Helvoirt JO15-1 is VRIJ  

Helvoirt MO15-1 is VRIJ  
Helvoirt JO14-1 – SVSSS JO14-1  11:30 
Helvoirt JO13-1 is VRIJ  
Helvoirt JO12-1 is VRIJ  

Helvoirt JO12-2 is VRIJ  
Helvoirt JO11-1 is VRIJ  
Helvoirt JO11-2 is VRIJ  

Helvoirt JO10-1 is VRIJ  
Helvoirt JO9-1 is VRIJ  
Helvoirt JO9-2 is VRIJ  
Helvoirt JO8-1 is VRIJ  
Helvoirt JO7-1 is VRIJ  

 

 
 

 
 

Mutaties ledenlijst 

Nieuw lid 

No. 2654 SXFP02U Jim Gowrie, 12-04-2014,  

Nog steeds komt het voor dat gegevens van leden wijzigen. Dat kunnen 
bijvoorbeeld zijn: verhuizingen, wijzigingen van E-mailadres, wijziging van 

(mobiel) telefoonnummer.  

      Mededelingen bestuur     
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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. 

 

 

 

 
 

 

☺ Hieperdepiep hoera!! ☺ 

Bart  Leijten 13 oktober 

Iris  Wilke 13 oktober 

Tom  Dekkers 13 oktober 

Quinn  Franssen 13 oktober 

Sjors van Bijnen 14 oktober 

Jip  Janssen 15 oktober 

Aafke  Robben 16 oktober 

Steyn  Verhulst 17 oktober 

Leon van Wiggen 18 oktober 

Pim  Muskens 18 oktober 

Yourrie  Wilsens 18 oktober 

Peter  Corvers 19 oktober 

Bart  Kuijs 19 oktober 
 

 

 
 

 Gedragsregels en afspraken VV Helvoirt 

ivm Corona 
  
Om op een verantwoorde wijze het nieuwe voetbalseizoen te kunnen starten, heeft vv 
Helvoirt regels opgesteld voor de trainingen en wedstrijden. Wij volgen de voorschriften van het 

        Algemeen       
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RIVM en de Rijksoverheid. De regels gelden vooralsnog tot 1 oktober 2020, tenzij gewijzigde 
regels van de overheid aanpassingen noodzakelijk maken.  
  
Veiligheid- en hygiëneregels:  

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  
• houd altijd minimaal 1,5 meter afstand  

Dit geldt niet tijdens het sporten en ook niet voor kinderen tot 18 jaar;  
• heb je klachten? blijf thuis en laat je testen  
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het Coronavirus  
• bezoekers kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd bij (vermoeden van) 
bovengenoemde klachten  
• spreek anderen aan bij het niet naleven van de regels.   

  
Bij vaststelling besmetting Covid ’19:  

• indien bij een speler, begeleider of andere bezoeker van vv Helvoirt Covid-19 wordt 
vastgesteld, moet dit gemeld worden via info@vv Helvoirt.nl  
• Indien een speler of begeleider besmet raakt met Covid ’19, zal het betreffende team voor 
minimaal 10 dagen (vanaf bevestiging besmetting) uitgesloten worden van trainingen en 
wedstrijden en wordt in overleg met de GGD bepaald wie er in quarantaine moeten  
• Indien er teams samen en gemengd trainen (zoals beide selecties), zal de uitsluiting voor 
beide teams gelden en wordt in overleg met de GGD bepaald wie er in quarantaine moeten  

  
Bereid je goed voor op trainingen en wedstrijden:  

• tijdens jeugdtrainingen is een Corona coördinator niet meer noodzakelijk  
• voor de trainingen blijven de kleedkamers gesloten  
• Ga voorafgaand aan de training naar het toilet, alleen de toilet in de scheidsrechters 
kleedlokaal is beschikbaar voor eventuele hoge nood. Laat deze aub schoon achter.  
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie  
• Op het sportpark kun je aanvullend op diverse plaatsen je handen desinfecteren  
• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken; gebruik dus niet een gemeenschappelijke 
krat met bidons  

  
Bij wedstrijden:  

• thuisspelende teams dienen zorg te dragen voor een Corona coördinator  
• de Corona coördinator handhaaft de 1,5 afstandsregel en informeert ouders en begeleiding 
van het eigen team en van de tegenstander over de regels en maatregelen bij vv Helvoirt  
• Kleedkamers zijn alleen open, zodat teams voorafgaand aan de wedstrijd om kunnen kleden  
• Na het omkleden dienen de kleedkamers leeg gemaakt te worden en alle spelers moeten de 
tassen en materialen meenemen naar het veld  
• Voor de wedstrijd begroeten we de scheidsrechter en tegenstander, maar geven geen 
handen  
• In de rust kan er geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers, iedereen blijft op het 
veld en drinken alleen uit eigen bidon/ waterfles  
• Na afloop van de wedstrijd bedanken we eenieder voor een sportieve wedstrijd, maar geven 
geen hand  
• Omkleden en douchen dient thuis te gebeuren   

  
Materialen:  

• teams (spelers en begeleiders) zijn zelf verantwoordelijk voor de materialen die door de 
vereniging beschikbaar zijn gesteld  
• indien teams ervoor kiezen om tenues mee naar huis te laten nemen, draagt de speler er 
zorg voor dat de materialen op de juiste manier behandeld worden en niet kwijtraken  
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• Indien materialen kwijtraken, zal het teamtenue aangevuld moeten worden. Kosten die 
hiermee samengaan (sokken EUR 10, broek EUR 15 en shirts EUR 25) zijn voor rekening van de 
speler, of het team  

Het bestuur adviseert teams om in ieder geval de shirts bij elkaar te houden in de teamtas   
• Reserveshirts dienen altijd bij elkaar te blijven en niet individueel mee naar huis genomen te 
worden. Teams dienen de reserveshirts na gebruik z.s.m. schoon in te leveren   
• Vv Helvoirt is niet verantwoordelijk voor verlies, of diefstal van kleding of materialen  

  
Extra maatregelen 
Het zal niemand zijn ontgaan dat gisterenavond aangescherpte maatregelen 
zijn aangekondigd met het doel om de snelle opmars van COVID-19 een halt toe 
te roepen. 

Deze maatregelen raken iedereen, en dus ook onze club. We kunnen gelukkig nog blijven 
voetballen, maar wel gelden met ingang van 29 september 18:00 uur de volgende regels en 
beperkingen: 

*Geen toeschouwers bij thuiswedstrijden en trainingen.  

• U mag uw kinderen ophalen en wegbrengen, maar niet het terrein betreden bij 
thuiswedstrijden. (geen toeschouwers)  
• Alleen bij uitwedstrijden worden de ouders die rijden gezien als begeleiders en hebben wel 
toegang tot het terrein van de thuisspelende vereniging. 
• Iedereen wordt geacht om direct na afloop van de training of wedstrijd het terrein weer te 
verlaten.  

• Thuis omkleden en douchen. 
• Tijdens trainingen ligt de rol van coronaverantwoordelijke bij de aangewezen 
coronacoördinator. Hier zullen we als bestuur streng op gaan toezien.  Indien deze ontbreekt 
bij een team wordt het hele team gesommeerd het complex te verlaten. Gele hesjes en de 
handleiding tref je aan in kleedkamer van de scheidsrechters. 

De bar/keuken blijft de komende periode gesloten. 

Het advies is om bij het rijden van en naar uitwedstrijden een mondkapje te dragen.  
• Dit geldt niet als iedereen in de auto tot eenzelfde huishouden behoort.  
• Ook kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. 

Wij realiseren ons dat deze maatregelen buitengewoon vervelend maar ook 

hard nodig zijn om te kunnen blijven voetballen en te voorkomen dat we opnieuw 

in een lock-down gaan. Wij rekenen op jullie medewerking om je aan deze 

maatregelen te houden. Hopelijk kunnen die dan vanaf 20 oktober weer 

versoepeld worden.  

  
Contact  
Voor vragen en opmerkingen over de huidige regels kan contact opgenomen worden via  
info@vvhelvoirt.nl.  

 

 
 

 
 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 

   Afdeling kantine      

mailto:info@vvhelvoirt.nl
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Bardienst: ’s-Morgens: , ’s-Middags:  
 

Keuken:  

 
Wedstrijddienst:  

 
 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: , ’s-Middags:  
 

Keuken:  
 

 
 

 

 

 Weetjes en datjes van de veteranen  
 

 
 

 
 

                                           Interne periode 
 

Tussenstand 1e Interne Periode per 16 oktober 

1 4e   4 4 0 0 12 22-3 
2 HE35+1  6 3 0 3 9 9-12 

3 3e   4 2 1 1 7 8-1 
4 5e   4 2 1 1 7 14-8 

5 1e   4 2 1 1 7 9-8 
6 VR2   4 2 0 2 6 8-7 

7 2e   3 1 1 1 4 5-6 
8 VR30+1  3 1 0 2 3 4-4 

9 VR1   4 0 1 3 1 4-11 
De 1e periode gaat over 6 duels. Moet nog worden gespeeld: Helvoirt 2 – 

Reusel Sport 2, VR30 – SCG’18/Maliskamp/BMC/ODC. 
 
 

 
           

 

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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Speler van de week 

10 oktober:  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
 

SVSSS 1 – Helvoirt 1   2-3 

Mini-derby wordt prooi voor Helvoirt: 2-3 winst op koploper SVSSS. 

Zo win je 10 maanden geen duel, en zo boek je 2 (zwaarbevochte) zeges op rij. 

Tegen koploper SVSSS zorgde Helvoirt met een knappe, maar terechte, zege 

voor een stuntje. In de 1e helft liet het eigenlijk na om afstand te nemen. Na de 

gelijkmaker van SVSSS kreeg Helvoirt het even lastig, maar wist toch in de 

slotfase op karakter de zege veilig te stellen. 

Geen coronaperikelen bij zowel SVSSS als Helvoirt, dus kon deze mini-derby in 

Udenhout doorgaan. Maar niet voor Luke van der Bruggen. Hij blesseerde zich in 

de warming-up, waardoor Koen van Asseldonk z’n plek innam. SVSSS begon het 

beste aan de wedstrijd en nam na 7 minuten ook de leiding. Een voorzet van 

Stijn van den Brand kon geheel vrijstaand door Stefan Dekkers worden ingekopt. 

Het antwoord van Helvoirt volgde snel. Op aangeven van Thijs van Hal liep 

Menno van Hattum de bal eenvoudig binnen: 1-1. Daarna was Helvoirt ook de 

betere, maar lieten de kansen onbenut. Doelman Bjorn Boer keerde met moeite 

een inzet van Collin van den Bergh, Rico de Laat volleerde ineens voorlangs en 

kon Menno net niet een voorzet binnen lopen. Tegen de rust kon Max Meijer ook 

nog scoren. Hij was met z’n inzet de uitkomende Boer wel de baas, maar zag de 

bal naast rollen. Zo liet Helvoirt het na om een goede 1e helft te belonen met een 

voorsprong. 

Na rust trok Helvoirt de goede lijn echter wel door en dat resulteerde ook in een 

snelle 1-2. Op aangeven van Collin wist Menno knap in de lange hoek te scoren: 

1-2. Maar ook nu een snel antwoord. Een overtreding in de 16 op Ramon 

Dekkers betekende een strafschop voor SVSSS, die door z’n broer Stefan werd 

omgezet: 2-2. Daarna ging het gelijk op, waar SVSSS de beste kansen kreeg. 

Roel Heerkens vergat een voet tegen de bal te zetten om de actie van S Dekkers 

te belonen, redde Jannes Verhulst op een kopbal van Ruben Diederen en was 

Jannes ook belangrijk met een redding op een schot van S Dekkers. Daarna een 

goede kans voor Helvoirt. Menno schoot echter net over na een prima aanval. 5 

minuten voor tijd zette Max met een mooie bal Rico vrij voor Boer om vervolgens 

met een fraaie stift af te ronden: 2-3. In een lange en spannende slotfase hield 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       
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een karaktervol Helvoirt stand. Zodoende sleepte Helvoirt een mooie overwinning 

uit het vuur op bezoek bij de koploper. Ook deze zege kwam tot stand met veel 

inzet en energie die erin werd gestopt om die 3 punten eruit te halen. 

Volgende week (onder voorbehoud natuurlijk) zal Helvoirt uit gaan spelen tegen 

Heeswijk. Dinsdag zou men ook gaan spelen in de 013cup tegen Gloria UC, maar 

dat is op verzoek van Gloria uitgesteld. 

 

 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Helvoirt JO9-1 – FC Tilburg JO9-1   2-13 
Lekker in het zonnetje beginnen ze vol goede moed aan deze laatste wedstrijd 

voor de herfstvakantie. Tijn is er helaas niet bij deze week dus met 1 wissel 
starten ze fel. Jammer genoeg krijgen ze snel de 1-0 om hun oren. Ze vechten 

voor de bal en werken hard voor elkaar. Ze spelen goed over, maar helaas is 
daar de tweede goal van Tilburg. Luca rent voor de bal,  Luuk verdedigt goed en 
voorkomt een goal. Vrij snel daarna wordt er een derde goal gemaakt door 

Tilburg. Hessel staat als een huis en stopt de ballen met regelmaat. Stan maakt 
een mooie duik, maar helaas zit de bal toch dus is het 0-4. Stan maakt nogmaals 

en duik maar kan ook deze niet stoppen dus 0-5. De tegenstander is fel, maar 
Helvoirt geeft het niet op. Luca krijgt helaas een bal in zijn gezicht. Tijd voor 
even een time out. Na een goede peptalk van Winston en Gerben gaan ze er 

weer vol tegenaan! Vrij snel wordt de tegenstander weer gevaarlijk en schiet op 
goal, maar Stan stopt hem deze keer wel. Julian vecht voor de bal en staat goed 

vrij. Helvoirt wordt gevaarlijker en zet meer druk. Hessel pakt de bal goed af, 
speelt mooi terug naar Luuk die vrij staat en die zet weer een actie op naar 

voren. Het wordt helaas geen goal en vrij snel daarna scoort Tilburg wel de zesde 
goal.   Tilburg blijft gevaarlijk, maar komt er niet zomaar door. Helvoirt mag een 
corner nemen. Luuk schiet en scoort!! 1-6. Maar helaas vliegt de zevende goal er 

voor Tilburg snel achterna. Luna rent voor de bal en neemt de bal mee naar 
voren. Hessel verdedigt goed en houdt de bal met zijn lichaam tegen, voorkomt 

hier een goal mee. Jaimz wordt helaas door een flinke schouderduw even uit het 
veld geslagen.  
 

Tweede helft start goed. Luna houdt de bal goed tegen. Tilburg verovert de bal 
echter snel en scoort de achtste goal. Jaimz staat vrij, maar neemt de bal helaas 

met hands aan. Tilburg krijgt vrije trap en schiet op goal. Stan houdt deze mooi 
tegen, maar vrij snel daarna krijgt Tilburg toch de kans om weer te scoren. 
Tilburg wordt steeds feller ook al staan ze behoorlijk voor. De sfeer wordt er niet 

gezelliger op helaas. En de tiende goal vliegt om hun oren. Ze houden echt moed 
en blijven goed hun best doen. Helvoirt krijgt weinig ruimte en het wordt 1-11. 

Maar ze komen terug, Luca krijgt de bal en rent op de goal af en scoort heel 
mooi!! 2-11.  
Laatste 10 min. gaan in. De fut is er wel een beetje uit en snel komt de 12e goal 

tegen. Daarop gaat Helvoirt weer wat feller spelen. Julian pakt de bal af en Stan 
houdt een goede bal tegen. Helvoirt krijgt twee corners tegen, maar ze zorgen 

dat hier geen goal uit voort komt.  Luuk verdedigt goed en Jaimz werkt hard 
voor de bal. Julian neemt de bal mee naar voren, Luna neemt de bal goed aan. 
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Fel duel daarna waarin Jaimz en Hessel vechten voor de bal, maar er volgt toch 

de 13e goal uit. Hessel neemt een corner,   Luca en Jaimz werken hard om de 
bal de goede kant heen te krijgen. Luna houdt de bal goed tegen. Laatste corner 

wordt genomen,  Stan houdt hem goed tegen en voorkomt daarmee een 
doelpunt. De wedstrijd eindigt met 2-13. Het was een felle wedstrijd, tegen felle 
spelers waar Helvoirt nog niet helemaal tegen opgewassen was. 

 
Nemelaer JO8-2 – Helvoirt JO8-1    3-9 
 

Het is 09.00 uur en de zon schijnt, het is wat fris, maar heerlijk weer om een 
mooie wedstrijd te spelen. 

De wedstrijd wordt fanatiek gestart door Helvoirt, met meteen een goede kans 
van Tristan door een goed samenspel van Felice en Martijn. 

Binnen de eerste 10 minuten scoort Mathijs 0-1 en vervolgens Bram 0-2! 

Na de eerste rust pauze wordt de wedstrijd weer fanatiek opgepakt. 

Bram neemt na enkele minuten de eerste corner, waardoor Haaren in eigen goal 
schiet (0-3). 

En kort daarop scoort Tristan 0-4, we zitten lekker in de wedstrijd! 

Helvoirt had nog een paar goede kansen, maar de keeper van Haaren was goed 

op dreef om de ballen te stoppen. 

Ook Levi heeft het doel heel goed verdedigd door enkele goede kansen van 
Haaren te stoppen. 

Bram mag weer een corner nemen, waarop Martijn de 0-5 scoort. 

Martijn is goed op dreef en scoort na een minuut 0-6 en vervolgens de 0-7, goed 

bezig Martijn! 

Na een spannende eerste helft is Bram de keeper en Tristan scoort al vrij snel de 
0-8 

Haaren scoort na enkele minuten 1-8. 

De dames Felice, Skye en Liza gaan in de aanval, helaas missen zij, maar heel 

goed samengespeeld! 

Daar hebben we Martijn weer die heel fanatiek de 1-9 scoort. 

Mathijs heeft Bram vervangen als keeper en krijgt het zwaar maar weet enkele 
ballen te stoppen. 

Toch scoort Haaren kort daarom 2-9. 
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Na een korte rust is Mart keeper en krijgt het best moeilijk, Haaren is heel 

fanatiek. 

Helvoirt heeft nog diverse kansen gehad en Haaren scoort nog een 3-9 aan het 
einde van de wedstrijd. 

Heel goed gespeeld team Helvoirt en Haaren, het was een leuke fanatieke 

wedstrijd! 

 

 


