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WEEKBLAD 

V.V. HELVOIRT 

 
 

Jaargang 50, nr. 5 

7 september 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 

Za. 26 sep. Veteranendag   

 
 

  
 

 

Uitslagen 2e klasse F teams in beker 

 

5 september 

SV TOP 1   - CHC 1   5 – 3  

 
Roda Boys 1  - DAW Schaijk 1  1 – 1 

 

Bekkerveld 1  - Emplina 1   2 – 1 

 
Prinses Irene 1  - Altena 1   1 – 1  

 

6 september 

Caesar/O’Wayos 1 - Helvoirt 1   4 – 1  
WSC 1   - HVCH 1   0 – 2  

(andere poule wedstrijd) 

 

Madese Boys 1  - EVVC 1   2 – 2 
 

Heeswijk 1  - SV Venray 1  1 – 6  

 

Olympia’18 1  - RKVVO 1   3 – 1 

 
Real Lunet 1  - SSS’18 1   1 – 5 

 

SC Kruisland 1  - SVSSS 1   2 – 2  

 
Venhorst 1  - RKFC Lindenheuvel-Heidebloem 1 3 – 1   

 

Vianen Vooruit 1 - GSV’28 1   1 – 1  

 

            Uitslagen             

mailto:info@marikadrukservice.nl
mailto:kreakareltje@gmail.com
mailto:nrobben@home.nl
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Volharding 1  - Rood Wit Veldhoven 1 5 – 1 

 

Volkel 1   - Veritas 1   1 – 2 
 

SVSSS – Heukelum van vorige week zaterdag was 3-3 i.p.v. 1-3.  

 

                Uitslagen seniorenwedstrijden  

 
Dinsdag 1 september  
Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 
Rijen 2 – Helvoirt 2 (vr.)  Afgelast 
 
Zondag 6 september (beker) 
Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 
Caesar/O’Wayos 1 – Helvoirt 1 4-1 Nick van der Bruggen 
Helvoirt 2 – Vlijmense Boys 2  4-1 Rens van der Sande, Thijs van Hal, Jasper van der  

Bruggen, Niels Verhoeven (1997) 
Nemelaer 5 – Helvoirt 3  1-1 Pieter Vromans 
SCG’18 6 – Helvoirt 4   2-6 Paul Schellekens 4x, Willem Timmermans, Mark van  

de Ven 
Helvoirt 5 – Haarsteeg 6  2-4 Frank Pullen, Ramon Goutziers 
EFC VR1 – Helvoirt VR1  1-8  
Emplina VR1 – Helvoirt VR2  9-0 
 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

    
Zaterdag 5 september (JO19 tot JO13 beker, JO12 tot JO9 competitie) 
Wedstrijd     Uitslag 
Helvoirt JO19-1 – BMC JO19-1  2-5 
De Bocht’80 JO19-1 – Helvoirt JO19-2 5-5 
Helvoirt JO17-1 – Vlijmense Boys JO17-1 0-3 
Emplina MO17-1 – Helvoirt MO17-1  9-0 
Zwaluw VFC JO16-2 – Helvoirt JO16-1 3-0 
Helvoirt JO15-1 – WSC JO15-1  2-9 
Nivo Sparta JO14-3 – Helvoirt JO14-1 2-8 
Helvoirt JO13-1 – SVSSS JO13-1  1-13 
SCG’18 JO12-3 – Helvoirt JO12-1  0-13 
Helvoirt JO12-2 – Trinitas Oisterwijk JO12-4 18-1 
Wilhelmina JO11-2 – Helvoirt JO11-1 8-3 
Helvoirt JO11-2 – SV BLC JO11-5  8-2 
RKDVC JO10-1 – Helvoirt JO10-1  6-5 
Helvoirt JO9-1 – Audacia JO9-1  9-4 
Helvoirt JO9-2 – FC Drunen JO9-2  13-1 
Zwaluw VFC JO8-4 – Helvoirt JO8-1  7-5 
Helvoirt JO7 trainen     
 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
  
Dinsdag 8 september  
Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
Helvoirt 1 – Trinitas Oisterwijk 1 (vr.) 20:00 
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Zondag 13 september (beker) 
Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
HVCH 1 – Helvoirt 1   14:30  13:00 T.J. Visser 
Helvoirt 2 – Zwaluw VFC 2  12:00   D.R. Jansen 
Jong Brabant 5 – Helvoirt 3  11:00  10:00 
Zwaluw VFC 6 – Helvoirt 4  11:00  10:00 
Helvoirt 5 – Nieuwkuijk 4  10:00   Huub Glas 
Helvoirt VR1 – DESK VR1  12:00   Harley Habraken 
Helvoirt VR2 – DESK VR2  10:00   Maarten Hamers 
 

 

Jeugd 
Zaterdag 12 september (JO19 tot JO13 beker, JO12 tot JO9 competitie) 
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
OJC Rosmalen JO19-5 – Helvoirt JO19-1 14:45  13:15 
Helvoirt JO19-2 – VOAB JO19-4  14:45 
Helvoirt JO17-1 – RKDVC JO17-2  14:45 
SV BLC MO17-1 – Helvoirt MO17-1  11:00  09:45 
Nieuwkuijk JO16-1 – Helvoirt JO16-1  14:30  13:15 
FC Engelen JO15-2 – Helvoirt JO15-1 11:30  10:15 
Helvoirt JO14-1 is VRIJ  
Helvoirt JO13-1 – NEO’25 JO13-1  11:30 
Helvoirt JO12-1 – Trinitas Oisterwijk JO12-3 09:00 
ZIGO JO12-3 – Helvoirt JO12-2  11:00  10:00 
Helvoirt JO11-1 – Theole JO11-2  09:00 
FC Engelen JO11-3 – Helvoirt JO11-2 08:30  07:30 
Helvoirt JO10-1 – TSV Gudok JO10-1 09:00 
Were Di JO9-2 – Helvoirt JO9-1  10:15  09:15 
Nieuwkuijk JO9-1 – Helvoirt JO9-2  10:15  09:15 
Helvoirt JO8-1 – DVG JO8-2   10:15 
Helvoirt JO7 trainen    09:00 
De MO17-1 gaat in de competitie verder als MO15-1. 
 
 

 

 

 

 
 

Mutaties ledenlijst 

Nieuwe leden 

No. 2639 SWSN34D Matthijs Smetsers, 17-03-2013,  

No. 2640 SWTT30M Tobias Bloks, 02-05-2014,  

No. 2641 SWTT33F Julian Jansen, 17-11-2011,  

No. 2642 SWVD54O Bart van Berkel, 26-07-2011,  

No. 2643 SWVD58S Daan van Berkel, 28-08-2012,  

Opnieuw lid 

      Mededelingen bestuur     
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No. 1983 MJDX64I Rik Janssen, 15-03-2002, (jeugdleider JO19-2) VE-lid!! 

Bedankt als lid 

No. 2366 Sjoerd Besselaar, 26-05-2003 

No. 2340 Evi Schellekens, 12-03-2003 

No. 1866 Bernd van Amelsfoort, 05-01-2000 

No. 2556 Koen van Zon, 12-05-2000 

No. 2582 Mees Kroon, 19-11-2003 (overschr. naar Zwaluw VFC) 

 

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. 

 

 

 
 

 

☺ Hieperdepiep hoera!! ☺ 

Leander de Groot 7 september 

Guus van Baast 7 september 

Koen van de Waal 7 september 

Koen van den Brand 8 september 

Ezra Sanchez Mesa 8 september 

Rocco  Robben 8 september 

Cas van der Heijden 9 september 

Coen van Beek 10 september 

        Algemeen       
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Toon  Berkelmans 10 september 

Siep  Smeulders 11 september 

Tamara van den Hoven 11 september 

Nick van den  Heuvel 11 september 

Bart van Rijsewijk 14 september 

Rover  Wellens 14 september 

Jeroen  Vervoort 14 september 
 

 

 
 

 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 
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  
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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  
• 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  

  
Bezoekers sportpark  

• bezoekers bij trainingen en wedstrijden zijn weer toegestaan, maar ga terughoudend om met 
het uitnodigen van bezoekers om trainingen en wedstrijden te bekijken  
• op het sportpark zijn maximaal 250 bezoekers toegestaan; het aantal toeschouwers is 
exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en sporters  
• toeschouwers dienen zich houden aan de veiligheids- en hygiëneregels; houd 1,5 meter 
afstand!   

  
Bezoek kantine  

• bezoekers van de kantine dienen zich te registreren en dienen een vragenlijst in te vullen om 
te bepalen of iedereen klachtenvrij is  
• deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor de uitvoering van een eventueel bron- en 
contactonderzoek door de GGD en zullen maximaal 10 dagen bewaard worden  
• de kantine is alleen geopend voor het afhalen van drinken; volg daarbij de looproute die 
aangegeven is  
• de wc’s in de kantine zijn alleen bereikbaar via de hoofdingang  
• de wc’s worden regelmatig schoongemaakt.  

  
Uitwedstrijden  

• volg bij uitwedstrijden de algemene veiligheid- en hygiëneregels op  
• houd rekening met eventueel aanvullende regels bij een andere club en volg deze regels op  
• het is toegestaan om met personen uit meerdere huishoudens in één vervoersmiddel te 
reizen naar uitwedstrijden  
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wanneer je met personen uit meerdere huishoudens plaatsneemt in één auto is het advies om een 
mondkapje te dragen voor reizigers van 13 jaar en ouder.  
  
Contact  
Voor vragen en opmerkingen over de huidige regels kan contact opgenomen worden via  
info@vvhelvoirt.nl.  

 
 
 

 
 

 Op zaterdag werken in de kantine 
 

Bardienst: ’s-Morgens: , ’s-Middags:  

 
Keuken:  

 

Wedstrijddienst:  

 
 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens:, ’s-Middags:  
 

Keuken:  

 

 
 

 

 

 Weetjes en datjes van de veteranen  
 
 

 

 

 

 (wo)Man of the Match! 
 

 

                                           Interne periode 

   Afdeling kantine      

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

mailto:info@vvhelvoirt.nl
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Toto 
 

 
           

 

Speler van de week 

5 september: Luuk van Esch (JO11-1) 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

  Wedstrijdverslagen senioren 
 

Caesar/O’Wayos 1 – Helvoirt 1   4-1 

Helvoirt en Limburg blijft geen goed huwelijk. Ook nederlaag in Beek: 4-

1 

Waar Helvoirt vorige week tegen WSC nog een goede wedstrijd op de mat legde, 

was daar deze zondag in het Limburgse Beek geen moment van terug te zien. 

Caesar/O’Wayos overtuigde misschien dan ook niet zoveel, Caesar deed vaak wel 

dingen goed, die Helvoirt fout deed. Toch zijn de cijfers, 4-1 nederlaag, ietwat 

geflatteerd. Zo beleefde Helvoirt ook aan z’n 4e (officiële) bezoek aan Limburg 

geen prettige herinneringen. 

Voor de 4e keer mocht Helvoirt een trip maken naar Limburg. Na Sevenum, 

Tegelen en Bocholtz, was nu Beek de volgende bestemming. Vlak boven 

Maastricht Airport, vandaar ook de paar laag vliegende vliegtuigen over dit 

sportpark. Toch zijn de cijfers in Limburg geen prettig voorteken: 3 gespeeld, 1 

gelijkspel, 2x verloren, 0 doelpunten. Onder de lat debuteerde vandaag Dani de 

Wijs, officieus al een paar keer meegedaan, maar nu dus voor het eerst in KNVB 

verband. Helvoirt, dat een aantal spelers weer zag terugkeren van vakantie, 

begon ook goed aan het duel. Toch was het Caesar dat na 6 minuten op 

voorsprong kwam. Stan Erkens werd diep gestuurd en Tom Peters kon, eigenlijk 

te makkelijk, intikken. Kansen waren er nauwelijks. Als er wel dreiging kwam, 

kwam het vooral van de thuisploeg dat feller, voetballend en positioneel ook 

beter was dan Helvoirt, vond elkaar ook beter, maar zoals gezegd, geen echte 

kansen. Tot halverwege de 1e helft toen Erkens met meer overtuiging dan een 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 
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Helvoirt verdediger een duel aanging en een voorzet van Tim van der Geijn van 

dichtbij binnenkopte. Pas in de slotfase kreeg Helvoirt ook wat kansjes. Jeroen 

de Bever z’n inzet ging via een Caesar speler in het zijnet en Luke van der 

Bruggen zag z’n vrije schop worden gered door doelman Stefan van den Berg. 

De 2e helft begon rampzalig voor Caesar speler van der Geijn. Na 30 seconden 

kon hij op Dani af, maar op moment van de bal aannemen kreeg hij een 

zweepslag, zo bleek na afloop, en moest er al snel van af. Helvoirt hoopte met 3 

verse krachten aan het begin van de 2e helft de boel nog recht te zetten, maar 

ook nu kon het Caesar amper lastig maken.  Toch kreeg het na een uur 

voetballen een strafschop nadat Caesar verdediger Glenn Luijten de voorzet van 

Luke met de hand had beroerd. Nick van der Bruggen schoot van 11-meter raak: 

2-1. Zo is het eerste Helvoirtse doelpunt op Limburgse bodem dan toch een feit, 

al moest het wel van 11-meter komen. Ondanks dat het nog altijd niet goed was 

wat Helvoirt liet zien, de 2-2 zat toch meer in de lucht dan de 3-1, hoe gek het 

ook klinkt, maar halverwege de 2e helft werd de wedstrijd dan toch beslist. Tim 

Verhoeven raakte een vrije trap vanaf de middenlijn helemaal verkeerd en 

passeerde daardoor met een lob z’n eigen doelman Dani: 3-1. 6 minuten voor 

tijd wist Caesar met z’n 3e kans z’n 4e treffer te scoren. De net ingevallen Jori 

Driessens zette met een mooie steekpass Peters vrij voor Dani en rondde 

koeltjes af in de lange hoek en legde de daarmee ietwat geflatteerde eindstand 

van 4-1 vast. Als er een ploeg wel de zege verdiende, was het Caesar, maar niet 

met deze cijfers. 

Het bekertoernooi hangt voor Helvoirt nu aan een zijde draadje. Alleen een ruime 

zege volgende week op HVCH en puntverlies van Caesar tegen WSC kan Helvoirt 

alleen nog naar de 2e ronde helpen, mits WSC niet ruim wint van Caesar. 

Helvoirt gaat volgende week zondag in Heesch op bezoek bij dus HVCH. 

 

 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 

 

SCG’18 JO12-3 – Helvoirt JO12-1   0-13 
 
Oh eh een verslag.... 

In Gestel tegen SCG JO12-3. 

We starten met het zonnetje erbij en wat een mooi team zijn we. Ze zijn zeker 
gegroeid. Het is dan ook al 3-0. Rick, Mano en Lars. Justin staat zijn mannetje in 

de verdediging en Dylan tikt de bal weg. 

Stan heeft de bal weer goed tegen gehouden super. Goal van Sjoerd en een 
eigen goal. En dan een mooie welkomsgoal van Jip.6-0 Wauw.  Of toch 5-0 ik 

ben t even kwijt. Kans van Jules, jammer 

Prachtige voorzet van Jip en Lars tikt de bal en scoort. 
Weer een top doelpunt van Rick! 

En dan Lars een sprintje met de bal via de paal en weer een doelpunt. En Jip 

scoort! En Jip scoort weer. Sem scoort! Het is denk ik 13-0.. . 
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Mooie wedstrijd goed samen en hard gewerkt vind ik maarja wat weet ik nou van 

voetbal 😅 

 

Helvoirt JO9-1 – Audacia JO9-1     9-4 
Het seizoen is weer begonnen, het zonnetje schijnt, JO9-1 is compleet, de 

trainers en de scheids zijn er klaar voor.....wij mogen weer voetballen! 

 
Vandaag is Audacia bij ons op bezoek, en ze hebben voor vv Helvoirt een 

bekende speler meegenomen. Fedde. 

De dames en heren gaan direct fanatiek aan de slag. Audacia jaagt de eerste 5 
minuten op een doelpunt, maar onze enige echte keeper Stan en de paal zijn 

redding voor vv Helvoirt. 

Luuk weet uit te breken, vindt Luca en die scoort de 1-0. 

Al snel daarna maakt Luca een mooie schijnbewegingen en maakt de 2-0. 
Tijn knokt hard voor de bal, maakt een pass op Jaimz die een mooie 3-0 scoort. 

Jullian onderschept de bal van de tegenstander en vindt Luuk :4-0. 

Audacia werkt ook hard en scoort 4-1. 
Tijn maakt direct een mooie beweging en scoort met een harde knal vanuit de 

hoek 5-1. 

 
Daar komt Fedde in het veld en maakt direct 5-2. 

Jaimz maakt een mooie kapbal naar Tijn die scoort 6-2. Audacia valt direct aan 

en scoort 6-3 

Na de rust staan Hessel en Luna super goed te verdedigen waardoor Jullian en 
Luuk een mooie aanval in kunnen zetten. Ze vinden Tijn, die schiet hard op paal 

waardoor Audacia er met de bal vandoor gaat en 6-4 scoort. 

Hessel onderschept, speelt naar Luuk, Luuk naar Luca en die scoort 7-4. 
Stan staat goed te keepen, vind Luna, Luna passt naar Jullian die maakt een 

mooie actie en vindt Jaimz. Helaas hard op de paal. Hessel verdedigd goed, 

waardoor Jaimz in versnelling met de bal naar Luuk speelt . 8-4 

De laatste mooie actie is de pass van Stan hoog over de spelers naar Luca, die 
rent naar het goal en scoort de laatse goal, hard in de hoek 9-4 is de eindstand. 

 

Wat een sterk begin. Er stond een hard werkend team vandaag. Super goed 
gespeeld allemaal!  


