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WEEKBLAD 
V.V. HELVOIRT 

 

 

Jaargang 50, nr. 7 

21 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 en stand 2e klasse F  

 

Helvoirt 1   - EVVC 1   0 – 0  

 
CHC 1   - Emplina 1   1 – 4 

 
Heeswijk 1   - Real Lunet 1  2 – 3 

 
Prinses Irene 1  - DAW Schaijk 1  0 – 1 

 
Vianen Vooruit 1  - Olympia’18 1  2 – 1 

 
Volharding 1  - Venhorst 1   2 – 1 

 
Volkel 1   - SVSSS 1   1 – 4   

 
Pl. Vereniging Wd W G V P Doelsaldo 

1 Emplina 1 1 1 0 0 3 4 - 1 

2 SVSSS 1 1 1 0 0 3 4 - 1 

3 Real Lunet 1 1 1 0 0 3 3 - 2 

4 Vianen Vooruit 1 1 1 0 0 3 2 - 1 

5 Volharding 1 1 1 0 0 3 2 - 1 

6 DAW Schaijk 1 1 1 0 0 3 1 - 0 

7 EVVC 1 1 0 1 0 1 0 - 0 

8 Helvoirt 1 1 0 1 0 1 0 - 0 

9 Heeswijk 1 1 0 0 1 0 2 - 3 

10 Olympia’18 1 1 0 0 1 0 1 - 2 

11 Venhorst 1 1 0 0 1 0 1 - 2 

12 Prinses Irene 1 1 0 0 1 0 0 - 1 

13 CHC 1 1 0 0 1 0 1 - 4 

14 Volkel 1 1 0 0 1 0 1 - 4 

            Uitslagen             

mailto:info@marikadrukservice.nl
mailto:kreakareltje@gmail.com
mailto:nrobben@home.nl
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                Uitslagen seniorenwedstrijden  

Dinsdag 15 september (vriendschappelijk) 
Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 
Helvoirt 2 – SVSOS 1   6-6 (!) Roel van Asseldonk 3x, Marcus Smarius, Mart van  

der Sande, Rens van der Sande 
 
 
Vrijdag 18 september  
Wedstrijd     Uitslag Doelpuntenmakers 
Terrein FC Engelen 
Haarsteeg HE35+1 – Helvoirt HE35+1   0-1 Rob van der Sande 

Helvoirt HE35+1 – FC Engelen HE35+1  2-1 Kees van der Bruggen, Rob van der Sande 

Helvoirt HE35+1 – CHC HE35+1  2-3 Rob van der Sande, René Knook 
 
Terrein Maliskamp 
Helvoirt VR30+1 – ODC VR30+1  0-3  
SCG’18 VR30+1 – Helvoirt VR30+1  1-0  
Helvoirt VR30+1 – BMC VR30+2  1-2 Sanne Verstijnen 

Maliskamp VR30+1 – Helvoirt VR30+1   1-3 Sanne Verstijnen 2x, Rianne Nagelhout 
 
 
Zondag 20 september  
Wedstrijd    Uitslag Doelpuntenmakers 
Helvoirt 1 – EVVC 1   0-0 

Helvoirt 2 – Reusel Sport 2  Afgelast 
Vlijmense Boys 4 – Helvoirt 3  0-6 Sjors van Bijnen, Yannick Jansma, Maarten de  

Bever, Perry van der Sande, Bram Teurlinx, Boy de  
Hart 

Helvoirt 4 – Oirschot Vooruit 4 8-2 Jelle van den Braak 2x, Roel Pullens 2x, Alex  

Bertens 2x, Casper Kemps, Paul Schellekens 
Helvoirt 5 – Were Di 9   5-2 Gerben van der Bruggen 2x, Roel van Asseldonk 2x,  

Roy Welters  
SVSSS VR1 – Helvoirt VR1  6-2  
SVSSS VR2 – Helvoirt VR2  4-1 Meerle van Hemert 
 

 

  Uitslagen jeugdwedstrijden 

Woensdag 16 september  
Wedstrijd     Uitslag 

Helvoirt JO19-2 – VOAB JO19-4  3-0 
Zwaluw VFC JO11-6 – Helvoirt JO11-2   15-4 
 

Zaterdag 19 september  
Wedstrijd     Uitslag 
Helvoirt JO19-1 – Haarsteeg JO19-1  4-1 
SC Elshout JO19-1 – Helvoirt JO19-2  3-0 

ONI JO17-1 – Helvoirt JO17-1  4-1 
Nivo Sparta JO16-3 – Helvoirt JO16-1 4-1 
Helvoirt JO15-1 – Maliskamp JO15-1  Afgelast 
Gesta MO15-1 – Helvoirt MO15-1  3-3 
ODC JO14-2 – Helvoirt JO14-1  3-5 
Helvoirt JO13-1 – WSC JO13-2  2-2 

Jong Brabant JO12-1 – Helvoirt JO12-1 3-2 
Helvoirt JO12-2 – Jong Brabant JO12-2 10-1 
ODC JO11-1 – Helvoirt JO11-1  9-1 
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Helvoirt JO11-2 – RKDVC JO11-4  4-8 

Helvoirt JO10-1 – WSC JO10-1  15-4 
Helvoirt JO9-1 – Hilvaria JO9-1  8-4 
Helvoirt JO9-2 – OJC Rosmalen JO9-5 0-4 
FC Engelen JO8-3 – Helvoirt JO8-1  10-12 
Helvoirt JO7-1 toernooi bij  
Helvoirt JO7-1 – TSV Gudok JO7-3  2-4 
VOAB JO7-1 – Helvoirt JO7-1   0-7 

Helvoirt JO7-1 – Jong Brabant JO7-1  3-3 
SC’t Zand JO7-2 – Helvoirt JO7-1  2-7 
 
 
 

 Wedstrijdprogramma  
Senioren 
 

Zondag 27 september  
Wedstrijd    Aanvang Vertrek Scheidsrechter 
Real Lunet 1 – Helvoirt 1  14:30  13:00 S.W.A.J. van Westing 
Den Dungen 2 – Helvoirt 2  10:00  08:30 J.E. Manuhutu 
Helvoirt 3 – Zwaluw VFC 6  12:00   Michel den Otter 
FC Tilburg 8 – Helvoirt 4  12:00  11:00 

Helvoirt 5 – Audacia 6   10:00   Huub Glas 
Helvoirt VR1 – VCB VR1  12:00   Harley Habraken 
Helvoirt VR2 – SCG’18 VR2  10:00   Maarten Hamers 

 
Jeugd 
 
Zaterdag 26 september  
Wedstrijd     Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

Uno Animo JO19-1 – Helvoirt JO19-1  14:30  13:00 

Helvoirt JO19-2 – Haarsteeg JO19-2  14:45   ?? 
Helvoirt JO17-1 – Nemelaer JO17-1  14:45   Levi Geurtz 
Helvoirt JO16-1 – Trinitas Oisterwijk JO16-2 13:00   Kees Traa 
Heeswijk JO15-1 – Helvoirt JO15-1  13:00  11:45 
Helvoirt MO15-1 – Chaam MO15-1  13:00   Maarten Hamers 
Helvoirt JO14-1 – Essche Boys JO14-1 11:30   Kees van Baast 

Wilhelmina’26 JO13-1 – Helvoirt JO13-1 10:30  09:15 
Helvoirt JO12-1 – VCB JO12-1  09:00 
VOAB JO12-5 – Helvoirt JO12-2  10:15  09:15 
Helvoirt JO11-1 – RKTVC JO11-1  09:00 
Dongen JO10-1 – Helvoirt JO10-1  09:45  08:30 
SVSSS JO9-1 – Helvoirt JO9-1  08:30  07:30 
Vlijmense Boys JO9-2 – Helvoirt JO9-2 09:00  08:00 

Helvoirt JO8-1 – OJC Rosmalen JO8-6 10:15 
Helvoirt JO7 toernooi bij ?? 

 
 

 
 

 

Mutaties ledenlijst 

Nieuwe leden 

      Mededelingen bestuur     
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No. 2647 SHRX09J Amy van den Meerendonk, 30-03-2009,  

No. 2648 SWYS43E Skye Fransen, 13-12-2013,  

No. 2649 LXMY41E Marieke Pennings, 20-04-1988,  

Bedankt als lid 

No. 1011 Harrie Gubbels, 01-08-1961 

No. 1423 Tijs Gubbels, 20-11-1991 

 

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!! ☺ 

Cas van Wijk 21 september 

Bas van de Loo 22 september 

Maarten van Gorkom 22 september 

Dylan  Damen 24 september 

Stijn van Gils 25 september 

Willem  Timmermans 26 september 

Peter  Schuurmans 27 september 

Jan van Zon 27 september 

        Algemeen       
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Sieb de Visser 27 september 

Tristan  Leijn 27 september 

Rob van der Sande 27 september 

Joost de Jong 28 september 

Manolito van de Wouw 28 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  

  
Bij wedstrijden:  

• thuisspelende teams dienen zorg te dragen voor een Corona coördinator  
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• 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  

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.  
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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: Marjo, ’s-Middags: Miriam 
 

Keuken: Kiki 

 
Wedstrijddienst:  

 
 

 Op zondag staan achter de bar 
 

’s-Morgens: Kees en Jan van H, ’s-Middags: Maud en Noor 
 

Keuken: Noor en Bregje 
 

 
 

 

 

 Weetjes en datjes van de veteranen  
 

 
 

 
 

                                           Interne periode 
 

Tussenstand 1e Interne Periode per 20 september 
1 HE35+1  3 2 0 1 6 5-4 

2 4e   1 1 0 0 3 8-2 

3 3e   1 1 0 0 3 6-0 
4 5e   1 1 0 0 3 5-2 

5 VR30+1  3 1 0 2 3 4-4 

   Afdeling kantine      

         Van de supportersvereniging 

Veteranen 

mailto:info@vvhelvoirt.nl
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6 1e   1 0 1 0 1 0-0 
7 2e   0 0 0 0 0 0-0 

8 VR2   1 0 0 1 0 1-4 

9 VR2   1 0 0 1 0 2-6 
De 1e periode gaat over 6 duels 

 
 

 
           

 

Speler van de week 

19 september: Bart van Rijsewijk (JO11-1) 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

  Wedstrijdverslagen senioren 
 
Helvoirt 1 – EVVC 1    0-0 

 

Helvoirt en EVVC houden elkaar in spannend duel op 0-0 

Saai was het niet, maar met 0-0 kreeg Helvoirt – EVVC de uitslag die het ook wel 

verdiende. Beide ploegen hadden wel een paar fases waarin het de betere was, 

maar konden dat niet omzetten in echte doelkansen. Zodoende hield Helvoirt 

voor het eerst in 2020 de ‘0’ in een officieel duel, en wist het na 5 

competitienederlagen (tussen januari en maart) weer eens een punt te pakken in 

competitieverband en voorkwam daarmee dat het met 6 nederlagen op rij een 

negatief clubrecord op 2e klasse niveau neerzette. 

Voor de verandering ging de eerste thuiswedstrijd op de 1e speeldag wél door 

voor Helvoirt. De afgelopen 2 jaar ging dat steeds door regenval niet door, en 

het was zeker afgelopen jaar niet altijd vrolijk weer bij thuisduels. Dat was 

vandaag anders. Zonovergoten en dus heerlijk voetbalweer. Te gast was EVVC. 

Inmiddels een heuse Classico in deze afdeling. 14 december 2014 was de eerste 

competitieontmoeting en sindsdien 7 seizoenen op rij tegen elkaar gespeeld. Wat 

de basisspelers van beide ploegen betreft: bij Helvoirt hebben alleen Nick van 

der Bruggen en Menno van Hattum die wedstrijd nog meegemaakt. Bij EVVC 

stonden er liefst 8 aan de aftrap die die wedstrijd meespeelde. Ook qua 

gemiddelde leeftijd zat een behoorlijk verschil: 24,00 bij Helvoirt tegenover 27,5 

         Evenementencommissie 

         Verslagen       

Afdeling Jeugd - algemeen 
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van EVVC. In het doel is duidelijk geworden dat Jannes Verhulst de strijd met 

Dani de Wijs gewonnen heeft en zodoende begon hij onder de lat. Over de eerste 

helft viel weinig te zeggen. Kansen waren er amper en als ze er waren, was 

Helvoirt nog het dichtstbij. Jeroen de Bever schoot na een klutsbal naast en Max 

Meijer vond doelman Tijn van den Hanenberg op z’n weg. EVVC schoot ook een 

paar keer op doel, maar verder dan rollertjes en de nodige hoekschoppen kwam 

het niet. Toch maakte grensrechter Raf Verhoeven tegen de rust nog even kennis 

met René van Santvoort die in z’n enthousiasme nog een bal wilde 

binnenhouden, maar Raf daarbij ondersteboven liep.  

Na rust veranderde er niet veel. EVVC kreeg via Gerwin van den Boom (zijnet) 

en Bart Haerkens (goed verdedigend werk van Rob van Kuijk) nog wel wat 

kansjes, maar Jannes hoefde ook in de 2e helft weinig te doen. Dat gold ook voor 

z’n collega aan de andere kant, al moest hij even geschrokken zijn toen Max na 

wat merkwaardige, maar geslaagde, acties op de achterlijn Thijs Pijnenburg vond 

en diens schot net in het zijnet belandde. Hoewel beide ploegen dus wel wat 

mogelijkheden kregen, met name ook uit standaardsituaties, werd er niet meer 

gescoord. Zo eindigt Helvoirt – EVVC voor het eerst zonder doelpunten en een 

winnaar. Toch kon men over het vertoonde spel tevreden zijn, maar was 0-0 

toch wel een terechte uitslag. 

Volgende week staat het uitduel met Real Lunet op het programma. 

 
 

Wedstrijdverslagen jeugd 
 
Jong Brabant JO12-1 – Helvoirt JO12-1    3-2 
Helaas vandaag bij Jong Brabant  verloren met 3-2. De boys waren niet allert 

genoeg. Eerste kwart domineerde we, maar geen doelpunten. 
Tegenstander  kreeg meer zelfvertrouwen, waardoor we onnodig telkens op 
achterstand kwamen en uiteindelijk verloren. En dan ligt het uiteraard aan de 

scheids. Rick scoorde de twee schitterende doelpunten, maar in de laatste 
spannende minuten werd zelfs de gelijkmaker afgekeurd. 

Volgende week tegen huidige koploper, dus gaan we laten zien dat we het wel 
kunnen. 
 

Helvoirt JO9-1 – Hilvaria JO9-1    8-4 
Vandaag op het veld op eigen bodem troffen we; Helvoirt JO9-1 - Hilvaria JO9-1. 

 
Nog voordat iedereen klaar stond en in de gaten had dat de wedstrijd al 

begonnen was, kregen we meteen een eerste tegengoal om onze oren en al heel 
snel volgende ook het tweede doelpunt van het fanatieke Hilvaria.  De trainers 
probeerden op afstand onze spelers wakker te maken en dat wierp ook meteen 

zijn vruchten af; Tijn maakte, na mooi overspel met zijn teamgenoten,  de eerste 
treffer van vandaag 1-2! Ook Luca was inmiddels bij de les en maakte vanuit de 

hoek een heel mooi doelpunt 2-2! Dat voelde toch weer beter, een gelijkspel, 
maar lang bleef het niet gelijk, want Hilvaria maakte het net voor de pauze 2-3. 
In de pauze riepen Gerben en Winston het team bij een voor een flink 

“onderonsje” en dat heeft gewerkt.... Vlak na het startsein voor de tweede helft 
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maakte Jaimz meteen een hele mooie derde goal, de keeper was de bal even 

kwijt, maar vond hem dus achter hem terug in het net. Luuk liet het er niet bij 
zitten en wilde zekerheid, hoppa 4-3. Julian speelde goed en was erg fanatiek en 

gedreven, het spel ging door en de bal rolde richting Luca die hem op zijn beurt 
geweldig doorgaf aan Luna, waarop zij een geweldige treffer maakte; 5-3!Stan 
stond vandaag ook (weer) op scherp en wist heel vaak, heel beheerst, de bal uit 

het net te houden. Hilvaria gaf niet op, maar ook onze spelers bleven doorgaan, 
er was bijna geen speld tussen te krijgen. Na geweldig overspel van Luca naar 

Luuk, maakte Luuk de 6e treffer. De laatste 10 minuten braken aan, het bleef 
ontzettend spannend, het nagelbijten bij de toeschouwers aan de zijlijn was nog 
niet gestopt, want Hilvaria leek terug te komen met een 4e doelpunt. Niet veel 

later maakte Tijn een mega treffer de 7e! Al snel moest Stan weer in actie 
komen, en dat was een hele mooie redding van een scherp schot richting zijn 

doel. In de laatste minuten was het Hessel, die de wedstrijd afmaakte met 
doelpunt nummer 8.  Luuk probeerde nog met een hard schot vanaf de 
middenlijn, maar “helaas” kwam deze bal op de lat. Eindstand Helvoirt - Hilvaria 

8-4 
 

Het was weer genieten vandaag! Op naar volgende week.... 
 

FC Engelen JO8-3 – Helvoirt JO8-1    10-12 
Op deze hele mooie nazomerse zaterdag mochten we de uitwedstrijd starten 
tegen Engelen. Er stond een fris windje en iedereen had zin in de wedstrijd. Het 

team van de tegenstander bestond alleen uit fanatieke jongens die niet bang 
waren en de confrontatie aan gingen. 

 
Al in de eerste 10 minuten werd er flink gescoord.. Martijn had het magische 
eerste doelpunt gemaakt en was er euforie, maar Engelen liet zich niet kennen 

en scoorde vrij snel daarna ook. 
Mart was een uitstekende keeper en hield veel harde ballen tegen, Tristan was 

de top scoorder van deze wedstrijd en liep iedereen voorbij met zijn bal. Ook 
Martijn en Jurre deden erg hun best en wisten ook een paar punten te 
bemachtigen. Skye en Liza voerden hun taak strak uit en bleven onvermurwbaar 

op hun plek staan aan de zijkanten voor het goal. Felice was erg gemotiveerd en 
bij een heldhaftige verdediging botste zij met haar tegenstander iets te hard 

tegen elkaar waardoor zij een vrije trap kreeg. De ene na de andere goal werd 
gemaakt en ook de tegenstander pakte regelmatig een punt als de kans er was. 
Vooral in de laatste 10 minuten kwamen zij sterk terug door 3 keer achter elkaar 

te scoren. Bram en Jurre zijn continu met de bal meegelopen en hebben deze 
menig maal afgepakt van de snelle tegenstanders. 

Levi heeft ook zeer sterk gekeept en menig strakke bal tegengehouden of van de 
grond geschept. 
 

De spannende wedstrijd is uiteindelijk gewonnen met een 12-10 eindstand. 
De tegenstander was gelijkwaardig, waardoor het een zeer leuke wedstrijd was 

om naar te kijken. Tot de volgende keer Engelen! 
 
Dat was m, fijn weekend! 

 


