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WEEKBLAD 
V.V. HELVOIRT 

 

 
Jaargang 48, nr. 5 

10 september 2018 
 

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 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 

Ron Kiesling 0623988171 sponsor@vvhelvoirt.nl  

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  
JO13 pupillen 

VACATURE   

Technisch coördinator  
JO11 pupillen 

Marcel van Drunen 0629501820 marcelvandrunen@ziggo.nl 

Technisch coördinator  
JO9 pupillen en JO7 

Kees v.d. Bruggen 0617381250 cvanderbruggen@home.nl 

Keepers en scheidsrechters VACATURE   

Wedstrijdsecretaris junioren VACATURE  juniorensecr@vvhelvoirt.nl 

Leeftijdcoördinator junioren Marika Verstappen 0640035837 marika.laptop@home.nl  

Wedstrijdsecretaris pupillen Harold Verhoeven 64 1456 pupillensecr@vvhelvoirt.nl 

Meisjesteams coördinator Andre Nagelhout 0651387912 nkb-helvoirt@hetnet.nl 
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JO13 pupillen coördinator Peter Bremmers 0653225767 prfbremmers@home.nl 

JO11 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 

Vr. 14 sep. Algemene Ledenvergadering Kantine 20:00 – 23:00 

Zo. 16 sep. 
Helvoirt 1 – Nemelaer 1 met 

party na afloop 

Hoofdveld/ 

kantine 
14:30 – 21:00 

Vr. 21 sep. Aftrapavond 2018-2019 Kantine 20:00 

Za. 22 sep. Veteranendag   

Zo. 23 sep. Ajax – PSV op groot scherm Kantine 16:45 

Zo. 21 okt. 
Oktoberfest na Helvoirt 1 – Real 
Lunet 1 

Kantine 16:30 – 21:00 

 
 

  
 

Uitslagen bekerpoule Helvoirt 1 

Uno Animo 1   - Helvoirt 1   6 – 3  

 

Wilhelmina’26 1   -  Nemelaer 1   1 – 1  
 

 

 Uitslagen 2e klasse H teams in de beker 

 

8 september 

Berghem Sport 1  - SV TOP 1   7 – 7 (?!)  
 

EVVC 1    - Nivo Sparta 1  0 – 1  
 

 
9 september 

NEC/AV 1    - DAW 1   2 – 1  
 

Emplina 1    - Madese Boys 1  1 – 4  
 

Erp 1     - Haelen 1   5 – 0  

 

            Uitslagen             
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Heeswijk 1   -  Eijsden 1   0 – 2  
 

Real Lunet 1   -  Hilvaria 1   7 – 4  

 
SSS’18 1    - RPC 1   1 – 2  

 
Someren 1    - Sparta’18 1  2 – 0  

 
Sportclub Irene 1  - Chévremont 1  0 – 3  

 
FC Eindhoven/AV 1  - Venhorst 1  2 – 3  

 
Vianen Vooruit 1  - Juliana’31 1  1 – 2  

 
Volharding 1   - Eendracht’30 1  1 – 0 

 

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

  
Dinsdag 4 september 2018 
Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 
Helvoirt 2 – BVV/Timmermans Infra 2 2-2 Rens van der Sande 2x 

     
Zondag 9 september 2018 (beker) 
Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 
Uno Animo 1 – Helvoirt 1  6-3 Rico de Laat, Luke van der Bruggen, Max Meijer 
Nemelaer 2 – Helvoirt 2  0-5 Stijn van Gils, Tommy Jansen, Thijs Pijnenburg, Max  

Verbeek, Menno van Hattum 
Helvoirt 3 – Gloria UC 2  1-2 Eigen doelpunt 
Taxandria 3 – Helvoirt 4  6-0 

Helvoirt 5 – Audacia 4   3-2 Paul Schellekens 2x, Maarten van t Hullenaar 
Helvoirt 6 – Nemelaer 6  0-4 
Nemelaer VR1 – Helvoirt VR1  3-3 Inta Janssen, Samantha Coppens, Yvonne de Bruijn 
SVSSS VR2 – Helvoirt VR2  4-0 
 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

 
Woensdag 5 september 2018 
Wedstrijd     Uitslag 

BMC JO19-1 – Helvoirt JO19-1 (vr.)  Afgelast 
Zwaluw VFC MO17-1 – Helvoirt MO17-1 (be) Afgelast 
 
Zaterdag 8 september 2018 (beker) 

Wedstrijd     Uitslag 
Baardwijk JO19-1 – Helvoirt JO19-1  2-1 
Helvoirt JO19-2 – Vlijmense Boys JO19-1 1-5 
Essche Boys JO17-1 – Helvoirt JO17-1 0-14 
Helvoirt MO17-1 – Nemelaer MO17-1 5-0 
Helvoirt JO17-2 – Jong Brabant JO17-5 2-5 
Jong Brabant JO15-2 – Helvoirt JO15-1 18-1 

Helvoirt JO15-2 – Were Di JO15-2  0-10 
ODC JO13-2 – Helvoirt JO13-1  3-2 
Sleeuwijk MO13-1 – Helvoirt MO13-1 0-1 
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Helvoirt JO13-2 – SVSSS JO13-3  5-2 

Helvoirt JO13-3 – SBC JO13-3  2-2 
RKDVC JO11-3 – Helvoirt JO11-1  0-3 
SV BLC JO10-4 – Helvoirt JO10-1  0-15 
Helvoirt JO10-2 – RKDVC JO10-6  4-5 
Nemelaer JO9-2 – Helvoirt JO9-1  4-6 
Helvoirt JO9-2 – Hilvaria JO9-4  22-1 
Helvoirt JO8-1 – Nemelaer JO8-1  15-2 

Helvoirt JO7 trainen     
 

 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
    
Dinsdag 11 september 2018  

Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
Helvoirt 1 – Rijen 1 (vr.)  20:30 
 
Vrijdag 14 september 2018 
Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
Terrein Rijen 

Helvoirt VR30+1 – Gilze VR30+1 19:30  18:00 
Helvoirt VR30+1 – SC’t Zand VR30+1  20:00 
Rijen VR30+1 – Helvoirt VR30+1 20:30 
 
Terrein FC Engelen 
FC Engelen HE35+1 – Helvoirt HE35+1 19:30 18:30 

Haarsteeg HE35+1 – Helvoirt HE35+1  20:00 
Helvoirt HE35+1 – Nemelaer HE35+1    20:30 
 
 

Zondag 16 september 2018 (beker) 
Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
Helvoirt 1 – Nemelaer 1   14:30  13:00 H.E.H. Heuts 

Real Lunet 2 – Helvoirt 2  12:00  10:30 
Helvoirt 3 – SVSSS 3   14:00 
Helvoirt 4 – Nemelaer 4  10:00 
Jong Brabant 7 – Helvoirt 5  10:00  09:00 
Helvoirt 6 is VRIJ  
Helvoirt VR1 – Viola VR1  12:00 
Helvoirt VR2 – Alem VR1  11:00   

 

 

Jeugd 
  
Zaterdag 15 september 2018 (beker) 
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

WSC JO19-2 – Helvoirt JO19-1  12:30  11:00 
ZIGO JO17-2 – Helvoirt JO17-1  15:15  13:45 
Helvoirt MO17-1 – Nevelo MO17-1  13:00 
Helvoirt JO17-2 – Zwaluw VFC JO17-6 14:45 

ZIGO JO15-2 – Helvoirt JO15-1  13:20  11:55 
Helvoirt JO15-2 – OVC’26 JO15-2  13:00 
Unitas’59 JO13-2 – Helvoirt JO13-1  11:15  10:00 
WSC MO13-1 – Helvoirt MO13-1  08:30  07:15 
Helvoirt JO13-2 – SV Reeshof JO13-2 11:30 
BMC JO13-3 – Helvoirt JO13-3  11:15  10:00 

Helvoirt JO11-1 – ZIGO JO11-5  09:00 
Zwaluw VFC JO10-6 – Helvoirt JO10-1 10:15  09:15 
Helvoirt JO10-2 – Zwaluw VFC JO10-8 09:00 
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Helvoirt JO9-1 – Audacia JO9-1  10:15 

OVC’26 JO9-3 – Helvoirt JO9-2  09:00  08:00 
Nevelo JO8-1 – Helvoirt JO8-1  09:00  08:00 
Helvoirt JO7 op toernooi bij DESK  11:00  10:00 
 
 

 

 
 

 

Mutaties ledenlijst 

 

Nieuwe leden 

No. 2530 BZFZ99L Andre Nagelhout, 28-07-1971,  

No. 2531 BWWF65S Serge Dussenbroek, 16-04-1980,  

Bedankt als lid  

No. 1856 Koen van Zon, 12-05-2000  

 

Walking Football van start 

Op dinsdagmorgen 14 september is een aantal fanatieke (oud)voetballers gestart 
met een nieuw fenomeen binnen v.v. Helvoirt, namelijk “Walking Football”.  

Met 7 spelers zijn we gestart onder leiding van Hein de Lange. Hein heeft wat 
ervaring met deze tak van voetbal bij FC Den Bosch en was meteen enthousiast 

om hiermee ook in Helvoirt mee te gaan opstarten. Ook onze oud topscorer van 
de vereniging, Antoon Berkelmans, is een van de deelnemers. Hij had begin van 

dit jaar al aangegeven dat hij dit leuk zou vinden en nu heeft hij zijn kans 
kunnen grijpen.  

De ochtend bestaat uit een warming-up met wat oefeningen en daarna wat 

oefeningen met de bal. Afsluitend wordt een onderling partijtje gespeeld, waarbij 
de spelregels in acht worden genomen. Na het douchen wordt in de kantine, 
onder het genot van een kopje koffie of thee en een lekkere koek, de ochtend 

geëvalueerd, waarna rond 12 uur wordt afgesloten.  

Na de start met 7 deelnemers zijn we de twee trainingsochtend kunnen starten 
met een mannetje meer. Hopelijk groeit dit aantal de komende tijd nog verder 

en mogelijk kunnen we over een tijdje eens een wedstrijd organiseren tegen een 
andere vereniging. Maar dat is de toekomst…  

De deelnemers zijn erg enthousiast over onze opzet en ook over de manier van 

aanpakken en begeleiden door Hein. Mocht je ook zin hebben om deze 

      Mededelingen bestuur     
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sportmogelijkheid te proeven, je bent welkom op dinsdagmorgen vanaf 09.30 

uur op het sportpark. Dit geldt uiteraard niet alleen voor leden van onze 
vereniging. Ook niet-leden en/of oud-leden zijn uiteraard ook van harte welkom.  

Mocht je vooraf mee informatie willen hebben, dan kan dat via: 

info@vvhelvoirt.nl of je mag me ook bellen: 06-53760133.  

Joseph Pennings  

 

 

Nieuwe EHBO verbandtrommel 

Omdat er ook tijdens trainingen wel eens pleisters of andere verbandmiddelen 
nodig zijn, is de EHBO-tas die in de kantine staat, niet altijd bereikbaar. Daarom 

is afgelopen week door Piet van Haaren van onze onderhoudsploeg een nieuwe 
EHBO-verbandtrommel in het ballenhok opgehangen.  

Het verzoek van het bestuur is om hier met de nodige zorg mee om te gaan, 

evenals met die in de kantine. Mochten er aanvullingen nodig zijn, neem dan 
even contact op met Piet. Hij zal dan zorgen dat een en ander wordt aangevuld.  

Het bestuur 
 
 
 

 

 
 
 

 

☺ Hieperdepiep hoera!! ☺ 

Coen van Beek 10 september 

Loïs   Wolters 11 september 

        Algemeen       

mailto:info@vvhelvoirt.nl
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Siep  Smeulders 11 september 

Tamara van den Hoven 11 september 

Nick van den Heuvel 11 september 

Bart van Rijsewijk 14 september 

Janneke van Iersel 14 september 

Rover  Wellens 14 september 

Wil  Hoven 15 september 

Marijn van Baast 15 september 

Lucas van Kuijk 15 september 

Milan  Laurense 15 september 

Frank van Eekeren 15 september 

Teun de Leijer 16 september 

Luuk  Verschuren 16 september 

Tristan van Hattum 17 september 

VV  HELVOIRT 17 september 
 

 
 

 

 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 
Bardienst: ’s-Morgens: Marjo, ’s-Middags: Gert-Jan en Gerard  

 
Keuken: ?? 

 
Wedstrijddienst: ’s-Morgens: , ’s-Middags:    

 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Ad en Nel, ’s-Middags: Maud en Hein 
 

Keuken: ?? 
 

 Wie wil er werken achter de bar? 
 
De VV Helvoirt zoekt met spoed personen die tegen een vergoeding werkzaam 

willen zijn op zaterdag en/of zondag in de keuken van onze kantine.  
Werkzaamheden zijn het bakken van friet en snacks, afbakken van broodjes ed. 
Tevens het schoonmaken van de keuken aan het einde van de dag. 

Op zaterdag zoeken we een persoon  van 10.00 uur tot ongeveer 18.00 uur en 
op de zondag twee personen van 10.00 uur tot 18.00 uur. Deze personen hoeven 

geen lid van de VV Helvoirt te zijn. 

   Afdeling kantine      
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Leeftijd is vanaf 15 -16 jaar. Ook oudere personen, die het leuk vinden om actief 

voor de club te zijn, kunnen reageren 
Bij interesse even een mailtje sturen naar janvdven3@hotmail.com met 

vermelding van naam en telefoonnummer. 

 
 

 
 

 

 Weetjes en datjes van de veteranen  
 
 

 
 

 

 

 Aftrapavond 2018-2019  

Hallo beste leden, beste supporters van Voetbalvereniging Helvoirt  

Het voetbalseizoen staat weer voor de deur. Er zijn al vriendschappelijke 

wedstrijden gespeeld, de eerste bekerwedstrijden zitten er ook al op en de deur 
staat open voor een mooi voetbalseizoen. De afgelopen jaren hebben we een 

“aftrapavond” georganiseerd die als erg leuk en gezellig is ervaren. Het idee 
erachter is om aan het begin van het seizoen een soort ‘contactavond’ te 
organiseren tussen de volledige selectie (1 en 2), de dames, de A-jeugd (JO19) 

en onze vaste supportersschare en alle andere geïnteresseerden. Deze avond 
houden we vóór de eerste competitiewedstrijd. Vandaar dat we deze aftrapavond 

vastgesteld hebben op VRIJDAG 21 SEPTEMBER.  

De bedoeling is om de avond om 20.00 uur te laten beginnen. Het beloofd een 
gezellige, informatieve en actieve avond te worden waar de nieuwe trainers, 

Henk van Hattum van Helvoirt 1 en Rinus Rijnbeek van Dames 1 hun doelstelling 
en visie toe kunnen lichten. Uiteraard zal er volop gelegenheid gegeven worden 
om vragen te stellen.  

We nodigen jullie allemaal uit voor deze avond. Het lijkt ons een mooie 

gelegenheid om alle leden van de supportersvereniging aan het begin van het 
seizoen samen te brengen voor een gezellige avond, tezamen met de selectie, de 

voetballende dames van V.V. Helvoirt, de aankomende voetballende jongeren en 
andere geïnteresseerden.  

Dus…..deze avond mag je niet missen !!!! We hopen vele van jullie op 21 

september te ontmoeten.  

Supportersvereniging V.V. Helvoirt  

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

mailto:janvdven3@hotmail.com
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 Man of the Match! 
 
 

 Toto 
  
 

                                           Interne periode 
De Interne Periode zal vanaf dit seizoen uit 4(!) periodes bestaan. De 1e 

periode gaat over 6 wedstrijden, de 2e en 3e over 5 en de 4e ook weer 
over 6! 

 
           

 

Speler van de week 

8 september: Teun de Leijer (JO13-1), Amy van de Meerendonk (JO10-1), 
Daan van Vianen (JO9-1), Lieke van den Eijden (JO8-1) 

 
 

 

 

         Evenementencommissie 

Afdeling Jeugd - algemeen 
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  Wedstrijdverslagen senioren 
 

Nagekomen verslagen van 2 september 
Helvoirt VR1 – OJC Rosmalen VR2         0-4 
Na het goede voorbeeld van VR2 laten wij ook iets van ons weten. 

Met een nieuwe trainer en 4 nieuwe speelsters in de selectie zijn ook wij aan het 

seizoen begonnen. 

Rinus laat ons op de trainingen flink werken en voert een totaal ander systeem 
in. 

         Verslagen       
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Zal nog wel even duren tot alle puzzelstukjes in elkaar vallen. De eerste 

wedstrijden tegen Nemelaer lieten zien dat we er zeker nog niet waren, alhoewel 
de tweede wedstrijd na aanpassingen al veel beter ging. 

Zondag j.l stond de eerste bekerwedstrijd tegen OJC 2 op het programma. 

Rekening houdend met het feit dat je zo in het begin van het seizoen nooit weet 
of dit wel het OJC 2 van de competitie zal worden liet de wedstrijd ondanks het 
0-4  verlies alweer een aantal positieve dingen zien. Hopen dat dit zich voortzet 

en we hebben er, als straks weer meer speelsters beschikbaar zijn, alle 
vertrouwen in. 

Helvoirt VR2 – RKDVC VR1        0-13 

Een sportieve en vooral leerzame wedstrijd! We begonnen allemaal vol goede 
moed en een hele goeie inzet. 

 
Helaas stonden we naar een tijdje wat goals achter maar wij lieten ons niet 

kennen en zijn zeker geen opgevers. Toen het rust was stonden we 0-5 achter 
en dat was wel even flink balen maar onze trainers gaven ons een oppeppers 
praatje dat dit alleen maar leerzaam voor ons was en we er dingen uit kunnen 

halen voor later! Daarna gingen we weer vol goede moed ertegenaan in de 2e 
helft maar helaas tevergeefs we verloren met 0-13. 

 
Uiteindelijk was het voor iedereen een leerzame en inzet volle wedstrijd en heeft 
iedereen keihard zijn best gedaan alleen jammer van het verlies ,volgende 

wedstrijd beter! 

 

9 september 

Uno Animo 1 – Helvoirt 1                   6-3 

Helvoirt speelt effectief Uno Animo door fouten simpel in de kaart: 6-3  

Uno Animo en Helvoirt hadden er zin in deze zonnige middag in Loon op Zand. Beide 

scoorde er veel, Uno maakte de meeste. Toch had Helvoirt een groot aandeel in de 

tegendoelpunten die stuk voor stuk te makkelijk tegen vielen. De 2e bekerronde, 

waarvoor Helvoirt zich al sinds het seizoen 2012-2013 steeds voor wist te plaatsen, 

staat nu door deze nederlaag op de tocht. Alleen een zege van minimaal 2 doelpunten 

verschil op directe concurrent Nemelaer volstaat om de 2e ronde alsnog te bereiken. 

Vandaag bekerwedstrijd 2, uit naar de finalist van vorig jaar, Uno Animo. Ondanks de 

goede wedstrijd van vorige week van het jonge Helvoirt (gem. 21.56 jaar) trad 

Helvoirt toch met een paar wijzigingen in het elftal aan de aftrap. Een van de 

wijzigingen is Koen Janssen. Hij zat sinds november aan de kant met een knieblessure 

en nu hij daarvan hersteld is, mocht hij vandaag z’n rentree maken in het 1e. Henk 

wilde beide keepers aan het werk zien en dus kreeg Koen dus vandaag de kans zich te 

tonen. En dat dus tegen, zoals eerder vermeld, de finalist van vorig seizoen die dat 

een beetje te danken had aan Rick van Loon. Met 7 doelpunten in de laatste rondes, 

waaronder 4 in de halve finale, had hij daar een groot aandeel in. En het was die 

zelfde van Loon die na 2 minuten ook tegen Helvoirt toesloeg. Na balverlies achterin 

stuurde Rick van Broekhoven van Loon op Koen af en schoof de 1-0 binnen. 2 
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minuten later kwam Helvoirt bijna op 1-1. Rico kon de corner van Luke vrij inkoppen 

maar de 38-jarige doelman Bartosz Buchalik kreeg de bal recht op zich af en kon 

daardoor redden. Na een kwartier grabbelde Buchalik op de voorzet van Mart, maar 

Rico kon niet profiteren. Het was slechts uitstel want 20 seconden later wisten Rens 

en Tim goed te storen waardoor Rico vrij kon uithalen en de 1-1 kon aantekenen. 

Lang kon Helvoirt daar niet van genieten. Een lange bal leek door Thomas te worden 

verdedigd, totdat Koen, onnodig, uit z’n doel kwam en de bal vervolgens in de voeten 

speelde van Bryan van de Loo, die vervolgens vlakbij de zijlijn de bal fraai in het lege 

doel legde; 2-1. Daarna was Helvoirt de betere ploeg, maar verder dan een kopbal 

van Mart op aangeven van z’n broer kwam het niet. Tegen de rust kreeg Helvoirt een 

vrije trap op ruim 20 meter van het doel die door Luke schitterend als een streep in 

de kruising werd geknald; 2-2.   

Met een goed gevoel begon Helvoirt aan de 2e helft maar die was nog geen 2 minuten 

oud of   Koen A en Luke gingen samen in de fout gingen bij een lange bal waarbij van 

Loon van profiteerde en ook Koen J wist te kloppen, al was die inzet wel houdbaar; 3-

2. Een minuut later werd er wederom gescoord en ook deze mocht er zijn. Tim 

stoomde op, legde terug op Max die de bal klaarlegde voor z’n rechter en Buchalik 

met een fraai schot kansloos liet; 3-3. Let wel, we zijn nog maar 49 minuten 

onderweg, waar gaat dit eindigen? Na een uur leek het 3-4 te worden. Rens werd 

weggestuurd, gunde Rico de 3-4 maar Dennis Douadi haalde de inzet van de lijn. Een 

minuut later werd het juist 4-3. Koen A kopte de vrije trap van Renz van Son voor de 

voeten van Joris van de Langenberg die de bal eerst aannam en vervolgens met een 

fraaie boog Koen J kansloos liet. Ook dit doelpunt mocht er dus zijn. Halverwege de 2e 

helft kon Koen J een kopbal uit een vrije trap niet helemaal verwerken en de enige die 

oplette voor de rebound was Mathijs Knapen die voor 5-3 zorgde. Hoewel Helvoirt op 

jacht ging naar 5-4 kreeg het in de 88e minuut toch een 6e tegentreffer. Een actie van 

invaller Bodie Scholten werd gered door Koen maar die legde bal wel klaar voor van 

de Langenberg die geheel vrijstaand de rebound simpel kon benutten. Diezelfde van 

de Langenberg was in de laatste minuut nog dichtbij z’n 3e maar nu redde Koen wel 

prima. Voetballend zag het er nog niet zo slecht uit maar defensief zag het er vandaag 

niet zo goed uit. Hopelijk is het een incident. 

Volgende week dan de derby thuis tegen Nemelaer. Een bekerwedstrijd vol met 

revanche gevoelens. An beide kanten. Als eerst bij Haaren: Theo van Geffen zal wel 

revanche willen nemen tegen Henk, immers, de laatste officiële ontmoeting tussen 

beide coaches was de promotiewedstrijd in 2010 toen van Geffen nog trainer was van 

Maliskamp. En Nemelaer wil revanche voor de nederlaag van vorig jaar. Helvoirt wil 

revanche omdat Henk in 2008 verloor van Nemelaer in de beker en dus ook daarin 

nog wat wil rechtzetten, de wedstrijd van vandaag moet worden rechtgezet en het is 

op 1 dag na exact 5 jaar geleden dat Nemelaer Helvoirt in eigen huis ooit een van de 

zwartste dagen in de historie bezorgde door met 1-6 te winnen. Kortom, het gaat wel 

ergens om komende zondag, maar ja, welke Helvoirt – Nemelaer is dat niet. Tot 

aanstaande zondag bij de derby der derby’s in ons Helvoirt! 

Nemelaer VR1 – Helvoirt VR1             3-3 
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Derby loopt deze keer beter af 

Na vorige keer met 4-0 door Nemelaer van de mat afgespeeld te worden, waren we 

van plan om vandaag de stand binnen beperken te houden. Deze onzekerheid was 

voor vandaag echter niet nodig. Wat een wedstrijd! Maar vooral, wat een eerste helft. 

Vandaag hebben de dames van Helvoirt aan Nemelaer laten zien dat ze serieus 

genomen moeten worden. Na de aftrap begonnen we wat onzeker, maar het 

vertrouwen bleef stijgen gedurende de eerste tien minuten. Kimberley kreeg na 13 

minuten een ingooi die goed bij Gaby in de voeten kwam. Gaby maakte een mooie 

beweging en wist de bal bij Inta te krijgen, die al naar het doel aan het bewegen was. 

Inta, ook wel Sprinta, dolde als een malle de kansloze vrouwen van Nemelaer voorbij 

en loste het schot. BAM! 0-1 voor Helvoirt. We bleven voor elkaar werken en vandaag 

was het geloof er wel. Wat een goed elftal waren wij vandaag. Na ongeveer 30 

minuten was het geluk weer aan onze zijde en kregen we een vrije trap en het schot 

veranderde van richting toen de bal in de muur kwam. De bal kwam hoog in de lucht 

voor het doel. Met 4 vrouwen van Helvoirt stonden we met smacht te wachten om 

deze hoge bal zorgvuldig in het net de plaatsen. Vandaag was het Sam die op de 

goede plek stond. Sam wist namelijk heel beheerst de bal in het net te koppen. 0-2. 

Dit was voor Nemelaer niet de wedstrijd waar ze op stonden te wachten. Nemelaer 

had ons duidelijk onderschat door een paar aardige speelsters op de bank te laten 

zitten. Helvoirt nam hier gebruik van en beheerste het spel. Net voor de rust kreeg 

onze nieuwe speelster Yvonne, echt een Beesd trouwens!, de bal voor haar voeten. 

Met een enorme kracht wist zij van afstand de bal meesterlijk in het doel te krijgen. 

0-3! In de rust bespraken we wat belangrijke dingen met onze nieuwe trainer Rinus. 

Dit mochten we echt niet meer afgeven. Helaas was Nemelaer ook niet gek en konden 

de sterke speelsters van de bank af laten komen. Na een paar minuten merkte we dat 

we het nu wat moelijker gingen krijgen. Nemelaer kwam sterker terug en kregen veel 

kansen. Al snel kregen we 1-3 en 2-3 om onze oren. De druk lag hoog en we zwakte 

wat af. Toch bleven we voor elkaar werken. Helaas was de 3-3 in de buurt. Na de 

drinkpauze loste een dame van Nemelaer een laf schot door het midden van het doel. 

Helaas kon de keeperster deze bal niet onderscheppen, 3-3. De laatste 10 minuten 

hebben we alles gegeven om de 3-4 nog te maken en vooral om de 4-3 te 

voorkomen. Uiteindelijk hebben we de wedstrijd afgesloten met een knappe eindstand 

van 3-3. Dames, ik ben super trots op jullie allemaal! Volgende week spelen we de 

laatste bekerwedstrijd tegen Viola om 12:00. We zien jullie dan. 

SVSSS VR2 – Helvoirt VR2                 4-0 

Vandaag speelde we de beker wedstrijd tegen SVSSS in Udenhout. 

 

Dit was onze 3e wedstrijd met de nieuwe samenstelling van vrouwen 2. 

 

In de eerste helft kwamen we redelijk onder druk te staan waardoor SVSSS 3x wist te 

scoren, na een paar omzettingen in de tweede helft verliep het wat beter, maar helaas 

wist SVSSS nog een keer de scoren. Iedereen heeft zich vol ingezet en goed z’n best 

gedaan, uiteindelijk eindigde we de wedstrijd met een stand van 4-0. 
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Iedereen bedankt voor alle inzet, leiders bedankt voor de begeleiding en de ouders 

voor het supporten!! 

 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Nagekomen verslagen van 1 september 
Hilvaria JO15-2 – Helvoirt JO15-2     7-0 

We gaan op bezoek bij Hilvaria JO15-2 uit Hilvarenbeek. 

Helvoirt begint sterk, maar kan geen vuist maken tegen het al te sterke Hilvaria. 

Uiteindelijk word er 1-0 gescoord in het voordeel voor Hilvaria 

Met als gevolg dat Hilvaria de 2-0 op het scorebord zet. 

V.V Helvoirt JO15-2 en Hilvaria JO15-2 gaan de rust in met een stand van 2-0 in 

het voordeel voor Hilvaria. 

 
De 2e helft begint, Helvoirt probeert er alles aan te doen om door de defensie 
te breken van Hilvaria. 

Met een goed uitgespeelde counter  komt Hilvaria met 3-0 voor in de 2e helft 

Helvoirt verzwakt en de vermoeidheid slaat toe, daardoor volgt snel de 4-0 en 5-

0 voor Hilvaria 

Helvoirt komt toch nog met kleine kansjes, maar het is niet opgewassen tegen 

Hilvaria 

Waardoor het nog verder uitloopt tot een einduitslag van 7-0 voor Hilvaria JO15-
2 

Helvoirt JO15-2 gaat volgende week weer met opgeheven hoofd er tegenaan 

thuis tegen Weri Di JO15-2. 

Nick van de Heuvel 

8 september 

Helvoirt JO15-2 – Were Di JO15-2             0-10 

We begonnen de wedstrijd en we zet ten druk en mee druk  uiteindelijk scoorden 

hun toen gingen we drukken en we proberen meer aanval te zetten uiteindelijk 
scorende 2-0 
Eindelijk blijven druk zetten en het uit eindelijk werd het 3-0 toen kregen we een 

vrij trap maat ging net mis toen werd het 4-0 toen dacht we moet beter doen en 
we beleven drukken toen werd het 5-0 toen werd het 6-0 we ging wel wat beter 

spelen en toen werd het 7-0 toen was het rust we gingen de tweede helft in toen 
werd het 8-0 toen kregen we vrij trap gingen net mis het werd 9-0 en toen ging 
het een beetje goed en uit uiteindelijk 10-0 en toen was de wedstrijd klaar  

groetjes bas 
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ODC JO13-2 – Helvoirt JO13-1            3-2 

Eerste helft 

Via een counter scoort Gijs 1-0  
ODC krijgt een aanval hij gaat net mis  

ODC krijgt weer een aanval, ze zijn heel snel en scoren 1-1  
Teun Traa raakt geblesseerd; het ziet er niet goed uit  
Wij kregen een corner die werd weg geschoten  

 
Tweede helft  

ODC krijgt weer een kans, ze zijn snel, schieten en scoren  
ODC heeft een aanval en scoren een tweede keer binnen een minuut  
Wij krijgen een kans, we schieten en scoren, maar Sem raakt geblesseerd  

Kans na kans, maar niemand scoort  
Einde 3-2 voor ODC 

 
Helvoirt JO13-3 – SBC JO13-3           2-2 
 

Zaterdagochtend 8 september 2018, de start van de najaar competitie. Maar het 
weer is als behalve najaar, het is super voetbalweer. Onze eerste wedstrijd is 
thuis tegen de mannen van Koninklijk VV SBC uit Son en Breugel. Gelukkig voor 

onze mannen zijn de aanvangstijden dit seizoen gunstiger zodat ze in elk geval 
goed uitgerust en wakker aan de bak kunnen. Het is even wennen op groot veld, 

maar er wordt tijdens de trainingen hard gewerkt aan de conditie en krachtige 
passes. De zoals altijd grote fanschare meldt zich al vroeg en neemt, na het 
doornemen van de voorbije week, plaats op de banken langs de lijn. Terwijl de 

koffie er bij de fans goed in gaat, lopen de jongens van Helvoirt en SBC zich 
warm, wordt de keeper ingespeeld en worden er nog wat baloefeningen 

tegenaan gegooid! Bijna 22.15u, de mannen maken zich op voor de aftrap van 
het seizoen. Onder aanvoering van Pim en samen met de versterking van deze 
week: Jordi en Brent (fijn jongens), stellen de voetballers zich op rond de 

middencirkel om elkaar een goede en sportieve wedstrijd te wensen!  

22.15u, Guus trapt af, we zijn begonnen. Er wordt goed rondgespeeld, het 
steeds combineren resulteert voor Helvoirt in een poging op het doel van SBC die 

net naast de verkeerde kant van de paal beland. SBC heeft de bal en gaat recht 
op het doel van Savi ohh, spannend maar gelukkig is daar Dennis die de bal met 
een flinke poeier de andere kan uit werkt. Dan gaat Helvoirt weer een poging 

wagen, de bal wordt met goed combinatiespel naar voren gespeeld waar Nick de 
bal doorpasst naar Mees, die vervolgens weer door naar Ruben en yessss, de 1-0 

is binnen! Vlak daarna is het Jurre die Ruben weet te vinden, goeie actie maar de 
keeper van SBC is alert en voorkomt een doelpunt. Dan volgt SBC met een snelle 
uitbraak op links, de pegel op doel gaat er…..pfff gelukkig net voorlangs. Vlak 

daarna weer SBC in de aanval. De verdediging van Helvoirt doet er alles aan, 
toch een schot op doel…. Savi vliegt door de lucht en voorkomt een doelpunt met 

een megacoole redding! Daarna passt Nick de bal na goed voetbalwerk, richting 
Ruben die keihard uithaalt, oei op de lat, Guus probeert het in de rebound maar 
die gaat net naast. Tjonge, wat een leuk potje voetbal met aanvallen over en 

weer. Helvoirt gaat door, maar de laatste aanval voor de rust strand wegens 
buitenspel. Oh ja, dat hebben we ook tegenwoordig: Buitenspel!! De teams zijn 
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goed aan elkaar gewaagd met in deze eerste helft de overhand voor Helvoirt! 

Top jongens, goed bezig.  

-Rust-  

De tweede helft starten de mannen wat rustiger, toch al wat vermoeid van al dat 
goede werk in de eerste helft? Er worden wel mooie combinaties gezocht en 

gemaakt, ze hebben voetballend al veel bijgeleerd en dat is handig want op zo’n 
groot veld is het niet te doen als je alle ballen wilt blijven belopen. Helvoirt gaat 

weer op zoek, met een mooie combinatie van Jordi op Lars belandt de bal in de 
voorhoede waar Mees het probeert maar de keeper stop, Jurre in de rebound, 
Jimmy nog een keer… hij wil er niet in. Dan een snelle uitbraak van SBC, met 

een hard schot op doel, ai daar is de 1-1. Maar daar is Helvoirt weer, van achter 
wordt de bal naar voren gespeeld, waar de bal na een pass van Jurre bij Lars, 

dan door naar Ruben die na een aantal kapbewegingen de bal net naast werkt. 
Houdt dit vast jongens, hij zit vast een keer! De volgende aanval staakt omdat 
Lars uitvalt, nadat hij in duel vervelend geraakt is op zijn voet. Pim geeft de bal 

sportief terug aan de tegenstander! SBC zet meer druk, Mick heeft een grote 
kluif aan de rechtsbuiten van SBC maar Mick is niet van plan de aanvaller te 

laten passeren. Achterin doen Pim, Brent en Dennis goede zaken om de boel te 
blokkeren. Weer een aanval van SBC, de aanvaller haalt uit maar Savi stompt 
weg waarna de bal weer naar voren wordt gekegeld. Ohhh neee bijna, Pim 

voorkomt erger door de bal van de lijn te halen. Even later nog een aanval van 
SBC, de mannen van Helvoirt staan ver terug en in een vol strafschopgebied 

belandt de bal, ondanks de redding van Savi, achter de lijn. Helaas voor Helvoirt 
staat het 1-2. Zo, wat een spannend potje zeg. Maar Helvoirt laat zich niet uit 
het veld slaan, ze vallen opnieuw aan. De achterhoede geeft steeds goede passes 

naar voren, via de kanjers in het midden komt de bal bij rechtsbuiten bij Rémon, 
die geeft voor maar de keeper van SBC verdedigt over de achterlijn. Hoekschop, 

mooi genomen door Ruben. Pim ziet de bal komen, maakt zich op en plaatst de 
bal met de kop recht in….chips een verdediger….maar de bal komt terug voor de 

voeten van Rémon die uithaalt en BAM, doelpunt 2-2.  

Vandaag een PUNT behaald mannen, hard gewerkt, goed volgehouden en wat 
hebben we van jullie genoten, ben er nog hees van;)  

Goed op weg TOPPERS! 
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Helvoirt JO10-2 – RKDVC JO10-6      4-5 

9.00u we gaan van start. Na de overwinning van vorige week met 23 -0 ligt de 

lat ( of in ieder geval het vertrouwen) heel hoog. Riskant maar wel een lekker 
begin.  

Meteen is te zien dat er nu meer tegenstand is . Aan twee kanten dreiging maar 
de keepers doen goed mee. Na 8 minuten scoort Sjoerd de 1-0. Joepie!  
Rick scoort bijna een tweede punt maar hij gaat over.  

En dan kort daarna, tikt Lars ‘m erin. Yes 2-0!  
Rick maakt vanaf zijn favoriete positie een afstand goal, de 3-0, in de Kruising!  

En dan blijft het even 3-0. Behalve voetbal wordt er ook flink geduwd en 
getrokken, Drunen wil graag de achterstand wegwerken. 9.30u, rust, tijd voor 
mars en Snickers en een teamoverleg.  

Rust voorbij en Mano scoort direct. 4-0. Ze maken een dansje.  
Maar dan..  

Drunen wordt boos en dat levert ze een punt op. 4-1 en nog een, 4-2. Het spel 
wordt er niet sportiever op maar gelukkig hebben we koffie.  
En dan gaan de laatste 12,5 minuut in waar Drunen een tandje bijzet en Helvoirt 

het aan het weggeven is. Het wordt 4-3... oei! En 4-4. En dan ook nog de 5 🤭 

niet voor Helvoirt maar voor Drunen. Drunen wint dus met 5-4.  Einde wedstrijd. 

 

Nemelaer JO9-2 – Helvoirt JO9-1       4-6 

9.00 aftrap Nemelaer  

9.05 corner Helvoirt door Preston 
9.06 doelpunt 0-1 door Bart  

9.07 1-1 Nemelaer scoort 
9.10 even rust en taktiek bijstellen 
9.12 Aanval via rechterzijde Axel, schot naast. 

9.13 2-1 Nemelaer scoort weer  
9.18 3-1 kopbal Nemelaer  

9.20 3-2 Daan scoort en bal rolt via tegenstander in de goal  
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9.20 rust 

9.23 Aftrap Helvoirt  
9.24 goal Preston 3-3 

9.27 schot op goal, goede redding van keeper Giel  
9.28 4-3 via vrije trap  
9.31 4-4 goal van Axel  

9.35 rust 
9.43 4-5 goal Luuk  

9.45 vrije trap Axel 
9.46 aanval Nemelaer, Giel houdt hem tegen. 
9.48 4-6 goal Bart  

Jeeeh eindelijk hebben we gewonnen van deze lastige tegenstanders.  
 

 

 

 


