
 

1 

 

WEEKBLAD 
V.V. HELVOIRT 

 

 
Jaargang 51, nr. 41 

20 juni 2022 
 

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: Ron Kiesling (sponsor@vvhelvoirt.nl)  
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 0653760133 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 Kees van Hooft 0638910234 juniorensecr@vvhelvoirt.nl 

Wedstrijdsecretaris pupillen Lieke van Iersel 0636174097 pupillensecr@vvhelvoirt.nl 

Oefenwedstrijden Jurgen Hamers 0653709944 jurgen_hamers@hotmail.com  
    

Toernooien Elly van den Berg 0620689213 toernooi@vvhelvoirt.nl  

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

Vertrouwenspersonen: 

 Corine Pijnenburg 06-45778695 kreakareltje@gmail.com  

 Frans Robben 06-50227204 nrobben@home.nl  
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Activiteitenkalender 

Datum Activiteit Plaats Tijd 

 
 

  
 

 

Uitslagen 2e klasse F in de nacompetitie 

 

15 juni 
SVSSS 1  - DAW Schaijk 1  2 – 3 

 
19 juni (in Tilburg, bij SV Reeshof) 

SC Kruisland 1 - DAW Schaijk 1  3 – 0    
 

SC Kruisland promoveert naar de 1e klasse. DAW Schaijk blijft 2e klasser. 
 

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

 
Donderdag 16 juni  

Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 
Den Dungen 2 – Helvoirt 2 (nacom.) 4-1 Christian van der Linden 
 

 
Zondag 19 juni  
Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 
Helvoirt VR1 – Baronie VR1 (nacom.) 3-2 Inta Janssen 2x, Aafke Robben  
VR1 promoveert naar de 2e klasse! 
   

Uitslagen jeugdwedstrijden 

 
 
 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren    
  
 
Zondag 26 juni  
Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
Geen wedstrijden  
 

Jeugd 
 

            Uitslagen             
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Zaterdag 25 juni 

Geen wedstrijden  
 
 

 
 

Mutaties ledenlijst 

 
 

 
 

☺ Hieperdepiep hoera!! ☺ 

 

Luna van Hal 20 juni 

Mark van Marwijk 20 juni 

Marielle van Lith 21 juni 

Stijn de Lange 22 juni 

Fares  Daghmash 23 juni 

Frank  Vermeer 24 juni 

Wilfried  Verschuren 26 juni 

Jos den Otter 27 juni 
 

 

 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 
Bardienst: ’s-Morgens: ’s-Middags:  

 

Keuken: 
 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens:  ’s-Middags:  
 

Keuken:  
 

 
 

 

 Weetjes en datjes van de veteranen  

      Mededelingen bestuur     

        Algemeen       

   Afdeling kantine      

Veteranen 
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Speler van de week 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Wedstrijdverslagen senioren 
Helvoirt VR1 – Baronie VR1   3-2 
Helvoirtse voetbalvrouwen schrijven weer historie: promotie naar de 2e 

klasse! 
 
Met een zwaarbevochte 3-2 zege op een effectief Baronie VR1 is het de VR1 van 

Helvoirt gelukt te promoveren naar de 2e klasse van het vrouwenvoetbal. 
Hiermee is er een nieuw hoofdstuk in de geschiedenisboeken van het 

vrouwenvoetbal in Helvoirt geschreven. 
 
Ruim 250 toeschouwers waren getuige van het promotieduel van de VR1 tegen 

Baronie. Beide hadden overtuigend hun halve finale gewonnen en dus kon er 
veel verwacht worden van deze finale. Finales wil je uitstekend beginnen en dat 

deed Helvoirt dan ook. Na anderhalf minuut was het al raak toen een voorzet bij 
de 2e paal belandde, waar Aafke Robben van dichtbij kon inschieten: 1-0. De VR1 
miste in deze finale dan wel de vakantie vierende topscorster Samantha 

Coppens, toch werd zijn niet gemist in de 1e helft. De VR1 lieten het zelfs na al 
snel ruim weg te lopen. Inta Janssen schoot van dichtbij over, Merel van den 

Hurk kopte net over en Aafke raakte ook nog de buitenkant van de paal. Van 
Baronie werd pas halverwege de 1e helft wat vernomen. Een vrije trap leek over 
te gaan, maar daalde nog gevaarlijk en eindigde nog op de lat. In de 27e minuut 

kwamen de VR1 op schitterende wijze dan toch op 2-0 toen Inta met een uithaal 
van ruim 25 meter net onder de kruising raak schoot. 8 minuten voor rust 

scoorde de ploeg uit Breda de aansluitingstreffer. 2-1 was de ruststand. 
 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

         Van de supportersvereniging 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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Na rust was de wedstrijd meer in evenwicht, al bleef Helvoirt de grootste kansen 

krijgen. Fleur van de Ven kon net niet bij een voorzet en de keepster van Baronie 
tikte een inzet van Inta tot hoekschop. In de 65e minuut soleerde Aafke in de 16 

en net op het moment van schieten werd ze aangetikt, wat een strafschop 
opleverde, die door Inta benut werd: 3-1. Voor een beslissing was het nog vroeg, 
maar het leek er nog niet echt naar uit te zien dat Baronie nog terug zou komen 

in dit duel. Toch gebeurde dat wel, in de 71e minuut, uit hun 2e beste kans van 
dit duel; 3-2. Omdat Baronie moest komen, kreeg Helvoirt de ruimte voor de 4-2 

en die had Inta tot 2x toe op haar schoen. Bij de 1e kans stuitte ze eerst op de 
keeper, waarna de rebound van de lijn werd gehaald. En bij de 2e kans had ze 
een te slappe inzet die de keepster kon pakken. Helvoirt keepster Lieke 

Hoppenbrouwers had geen redding van betekenis moeten verrichten, maar 
moest wel een paar keer goed ingrijpen, en zag in de extra tijd, die liefst 10 

minuten duurde, Baronie nog een paar keer gevaarlijk voor het Helvoirtse doel 
opduiken, maar een echt grote kans leverde het niet op. Na het laatste 
fluitsignaal kon het feesten beginnen. 

 
Opnieuw een hoogtepunt voor de nodige speelsters van dit team, die ooit in 

2013 waren begonnen aan een avontuur in de 5e klasse en de nodige speelsters 
van het team dat toen bij de senioren begon, promoveren nu, 9 jaar later, naar 

de 2e klasse. Na de kampioenschappen in 2015 en 2017 was de titel dit jaar nét 
te hoog gegrepen, maar via zeges op Roosendaal en Baronie was het dan toch 
bereikt: de 2e klasse. Net als de heren 1 spelen ook de vrouwen 1 volgend 

seizoen op dit niveau! 
 

 
 

Wedstrijdverslagen jeugd 


