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Colofon    
    
Algemene gegevens    
Naam vereniging  SHH (Sint Hadrianus Herten)   
Accommodatie  Sportpark "De Wolfsberg"   
    Gerbergaweg 20   
    6049 EE Herten   
    0475-330338 
Postadres (tijdelijk):  Roodververij 51, 6041 RG, Roermond  
Bankrelatie      
Clubkleuren   Shirt: groen/wit Broek: zwart Sokken: zwart 
Verenigingsnummer BBJS556   
Oprichtingsdatum  1 december 1940   
Hoofdsponsor:  ING. Bank  
    
   
Bestuur    
Voorzitter Peter Bonekamp. (06-45828211).   peterbonekamp@live.nl 
Secretaris Koen Kemps (06-55792630)   koenkemps@gmail.com 
Penningmeester Hub Zinken (06-23805463)   shhfinancieel@ziggo.nl 
Jeugd Marc Beurskens (06-51540990)   m.beurskens@aberson.nl 
coördinatie Dames  Connie Roodbeen (06-28917044) connieroodbeen@hotmail.com 
wedstrijdsecretaris Rolf Smeets (06-50694009)  rolfsmeets@hetnet.nl 
Voetbaltechnische zaken Silas Hurkxkens (06-23046786) shurkxkens@me-mt.com 
Clubcultuur SHH  Bart Roubroeks (06-12754649)  bartroubroeks@hotmail.com 
 
Mailadressen en telefoonnummers    
Clubblad/redactie  eugene.lamers@hetnet.nl      Eugène Lamers 06-50991474 
Sponsorzaken  sponsor4shh@shh-herten.nl (contact via bestuur) 
Algemeen   info@shh-herten.nl   
Activiteitencommissie    activiteiten@shh-herten.nl   (contact via bestuur) 
Ledenadministratie: leden@shh-herten.nl Koen Kemps  06-55792630 
Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@shh-herten.nl   
    Rolf Smeets, Wim van Daal 
Kantinecommissie:  Hans Schroots 06-29040781  
Materialen en kleding jack.stoffels@kpnplanet.nl  Jack Stoffels  06-51715695 
Beheer website  webmaster@shh-herten.nl 
Consul, velden, contact gemeente:  
Terreinbeheer:  Sonja Biermans-Huiskens 
 
Technische  staf en begeleiding 
Trainer 1e elftal  Patrick Wolters 
Leider 1e elftal  Theofiel Pouwels 
Grensrechter 1e elftal Jack Stoffels en Ger Linssen 06-51715695 
Verzorger:   Nard van der Leeuwen  
Keeperstrainer:  Loek Hamers 
Trainer SHH 2:   Douglas Diaz Arias   
Leider SHH 2:   Frank Ingeveldt 
Trainer Dames 1:   Erik Nijssen 
Trainer Dames 2:   Jeroen Benneheij + Roy van de Bors 
Lagere seniorenteams: Marco Timmermans 
Coördinatie teams:  Silas Hurckxkens en Stef Wassenberg 
SHH G-team:  Riny Timmermans, Huub Timmermans, Ger Hoeben en Erwin van den 
    Dungen 
 
Jeugdcoördinatoren Marc Beurskens (voorzitter)   
coördinator JO19&JO17: Marc Beurskens (06-51540990) m.beurskens@aberson.nl 
coordinator JO13,14 & 15: Peter van Dam (06-53162067) pejedeve@hotmail.com 
coordinator JO10,11&12: Jeroen Benneheij (06-11376001) j.benneheij@gmail.com 
coordinator JO8 & JO9: Roel Willems (06-22399208) roelwillems71@gmail.com 
coordinator JO7: Bart Roubroeks (06-12754649) bartroubroeks@hotmail.com 
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VOORWOORD  

Op 22 augustus hebben wij als redactie een 
vraaggesprek afgenomen bij onze secretaris 
Koen Kemps, die tevens ledenadministrateur, 
jeugdleider en scheidsrechter is, een boeiend 

verhaal dat vanaf pagina 5 te lezen valt. SHH 
telt inmiddels 984 leden en dat was op die dag 
het correcte aantal en tevens een ledenaantal 
dat wij nooit eerder kenden. Dit betekent dat 
het zomaar eens zou kunnen dat wij binnen-
kort de magische grens van 1.000 leden zou-
den kunnen overschreiden, héél bijzonder. Dat 
is dan vier keer zoveel als wij 40 jaar geleden 
telden. Op 6 september 1982 was er de oprich-
tingsvergadering van het huidige clubblad 
Spuit Ellef, een naam die overigens pas in 
1983 gevoerd zou gaan worden. Op 30 okto-
ber 1982 verscheen de eerste uitgave. In dit 
nummer 138 (eigenlijk nummer 155) komen wij 
verspreid over dit blad terug op dit jubileum, 
dat voor uw redacteur eveneens het 40-jarig 
jubileum is. Het portret (uit de oude doos) is 
gewijd aan de start. De cover bevat verschil-
lende oude afbeeldingen van de voorpagina. 
Er is aflevering vier van de korte geschied-

schrijving van het clubblad, nog een andere 
korte tekstuele bijdrage en wij plaatsen quotes 
uit oude bladen. 

In dit voorwoord staan wij ook stil bij het overlij-
den van oud-lid Wilbert Aendekerk die na een 
ziekbed van zo’n half jaar midden deze zomer 
overleden is. Hij mocht slechts 51 jaar oud 

worden. Wilbert voetbalde ongeveer één sei-
zoen in SHH1, was een behoorlijk getalenteer-
de, technische jeugdspeler die veelal voor 
SHH2 uitkwam bij de senioren. Hij had altijd 
een goed humeur. Wij wensen zijn familie en 
verdere verwanten veel sterkte toe. 

Het leven gaat verder en er staat een nieuw 

voetbalseizoen voor de deur. Het feest van de 
beide kampioenschappen van de standaard-
teams bij heren en vrouwen is nog maar net 
achter de rug. Zeker bij de heren was het erg 
druk bij de beslissende thuiswedstrijd tegen 

Spaubeek. Iedereen is intussen weer volop in 
training. De selectie van SHH1 is behoorlijk uit-
gebreid. De eerste oefenwedstrijden zijn inmid-
dels ook gespeeld. 

In deze uitgave is er behalve aandacht voor het 
clubbladjubileum en het vraaggesprek met 
Koen Kemps weer een uitgebreide Hadrianus, 
krijgsman met palm en zwaard, de historie van 
onze club, die in het midden van de jaren ne-
gentig is aanbeland. Wij hebben het clubjour-
naal, SHH VAN DAG TOT DAG en er is een 
uitgebreide voorbeschouwing van het seizoen 
voor SHH1 met een aan Wikipedia ontleend 
overzicht van alle tegenstanders plus SHH zelf 
en een toelichting op de spelersselectie voor 
komend jaar. Dan zijn er nog de korte rubrieken 
zoals Petje op, petje af, de ludieke fotoquiz, het 
portret en ‘Dit is SHH’. 

Hopelijk kunnen wij weer genieten van de voet-
balsport in al zijn heerlijkheid zonder al te veel 
blessures, zodat de ellende die wereld teistert 
een beetje op de achtergrond kan worden ge-
houden. Bij voorbaat spreken wij onze dank uit 
aan iedereen die het mogelijk maakt om de club 
te zijn die wij willen zijn, het bestuur, alle vrijwil-

ligers en de sponsoren voorop. Wij mogen onze 
zegeningen tellen, Zeker in deze moeilijke tijd 
voor velen, ook voor de collega/vereniging in de 
voetbalwereld die de grootste moeite hebben 
om het hoofd boven water te houden. 

Intussen heeft SHH er enkele oefenwedstrijden 
opzitten. Het team van Patrick Wolters verdient 

dat het straks  net als in de kampioenswedstrijd 
het geval was flink wat publiek langs de lijn 
heeft staan want als ze het op hun heupen heb-
ben dan toveren zij fraaie staaltjes voetbal uit 
de hoge hoed. 

Een volgende uitgave van ons clubmagazine is 
te verwachten rond begin december als de 

competitie hopelijk zonder onderbrekingen al 
flink kan zijn op-
geschoten. 

De redactie. 
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Eén van de jeugdleiders van SHH begin jaren 
tachtig was Jac Lormans, aanvankelijk afkom-
stig uit Leeuwen, maar verhuisd naar Herten. 
Ik weet nog dat ik dat jaar SHH C3 onder mijn 
hoede had en Jac SHH C2. Jac vroeg of het 
niet iets was om een clubblad te beginnen. 
Sportclub Leeuwen kende toen de ‘Schoenie’. 
Ik vond dit een prima idee en samen met Jac 
en verder Huub Wolters (destijds libero van 
SHH1 en tot aan zijn plotseling overlijden nu 
twee jaar geleden fotograaf van fraaie model-

len van beroep met een kersverse studio in 
Reuver) en Karel van der Sluiszen begonnen 
wij. Het bestuur was akkoord, ook met het feit 
dat het een specifiek jeugdclubblad zou zijn. 
Eind 1982 nu meer dan 35 jaar geleden ver-
scheen een eerste versie. De benaming Spuit 
Ellef werd vanaf ergens eind 1983 gehanteerd. 
Ik meen dat wijlen Wim Ruiten (klusjesman, 
vooral bij de sjoemelmèrt) de eerste was die 
wij zijn gaan interviewen, gevolgd door Ger 
Hoeben en Marcel Jansen, die toen bij de 
jeugd van VVV Venlo speelde en thans Veritas 
traint, nadat overigens SHH zijn eerste klus als 
trainer werd.  

Het clubblad was in die tijd ook helemaal 
handwerk. Op A4-tjes die daarna dubbelge-
vouwen werden tot A5 werden de eerder uit-
getypte teksten geplakt met plaatjes als illu-
stratie erbij. In eerste instantie was het Jac die 
de layout deed. Toen na een korte onderbre-
king in 1988 de draad weer werd opgepakt 
was het Leon Fonteyn die dit jaren heeft ge-
daan. Het kant-en-klare product werd dan bij 
de drukker afgeleverd. Dit drukken is jaren 
gedaan door Jan Sniedt die onderaan de kerk 
in Herten woon-
de. Jan voetbal-
de zelf heel 

vroeger, begin 
jaren vijftig, bij 
SHH. Hij deed 
dit totdat hij we-
gens fysiek on-
gemak genood-
zaakt was om te 
stoppen. Dat zal 
rond de eeuw-
wisseling zijn 
geweest denk ik. 

Eigenlijk best 
wel aan de late 
kant zijn wij 
overgestapt naar 
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een volledig digitaal opgemaakte versie, die naar 
ik schat vanaf rond 2002 door PSW wordt ge-
drukt, dat wil zeggen eigenlijk is het geen druk-
ken maar fotokopiëren. Via Marc Janssen zijn wij 
bij PSW aan-
beland. Marc 
was zelf een 
paar jaar re-
dactielid en 
heeft destijds 
het format 

ontworpen 
waarin het 
clubblad nog 
steeds ver-
schijnt. 

Zoals gezegd 
heeft het 

clubblad in 
1987 een 
kleine onder-
breking ge-
kend, maar er 
is nooit besloten om ermee te stoppen. Van de 
oude redactie bleef alleen ik over. Al snel waren 
Maurice van Ratingen en Leon Fonteyn fanatieke 
redactieleden die dit ook jaren bleven doen. Van-
af de PSW-tijd kregen wij het digitaal aangelever-
de blad kant-en-klaar terug. Voor die tijd kregen 
wij losse vellen aangeleverd en dan moesten wij 
het clubblad zelf gaan ‘vergaren, vouwen en nie-
ten’. Dat was een klus die vaak in de oude kanti-
ne aan de Offerkamp werd geklaard en soms in 
het clublokaal. Dat deden wij dan met wel acht 
mensen tegelijk. Het was even een paar uurtjes 
lopende bandwerk maar dan was het ook af en 

Veertig jaar clubblad 
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het was altijd gezellig met een drankje erbij. 
Bekend is nog het verhaal dat Joop Mevis-
sen met een slokje op zonder verlichting naar 
huis in Merum fietste en werd aangehouden. 
Hij kwam er in eerste instantie met een ver-
maning van af, zo meen ik mij te herinneren, 
maar was daarna toch de klos toen hij wat 
babbels had en alsnog onverlicht verder 
reed. 

Zo’n twaalf jaar geleden vielen redactieleden 
Jeffrey Jansen, Paul Walenberg en als laat-
ste Maurice van Ratingen om uiteenlopende 
redenen weg en bleef ik alleen over. Maurice 
deed nog zijn best de redactie aangevuld te 
krijgen, maar eigenlijk had ik er niet zo’n 
moeite mee om alles op mij te nemen. Voor-
deel van alleen werken is dat je ook alle vrij-
heid hebt en je wordt inventief in het zorgen 

voor voldoende kopie. Die is er altijd, gemid-
deld zo’n vijftig pagina’s per uitgave, vier 
keer per jaar, nu dan al veertig jaar lang 
(RED. per 6 september/ 31 oktober exact 40 
jaar). Dit is het 138e clubblad (RED. thans 
het 155e plus nog een stuk of vijf meer als de 
bijzondere uitgaven zoals bij sjoemelmèrt in 
de jaren tachtig en de sportkampen in de 
tweede helft van de jaren 80 worden meege-
teld). In 1988 zijn wij opnieuw begonnen met 
nummeren. Toen was het overigens ook 
eerst alleen als jeugdclubblad bedoeld, maar 
vervolgens al snel weer algemeen vereni-
gingsblad. Ik houd iedere week SHH VAN 
DAG TOT DAG bij, het verenigingsjournaal, 
daarbij geholpen door krant, internet en face-
book. Ik kan iedere keer ook putten uit de 
historie van SHH zoals die vervat is in 
‘Hadrianus, krijgsman met palm en zwaard’. 
Ik benader mensen voor een interview dat 
een tijdje niet in het echt werd gehouden 

(Dan stuurde ik vragen op en kreeg die dan 
na enige tijd terug). In het verzorgen van de 
opmaak ben ik ook steeds handiger gewor-
den. De laatste jaren doe ik de vraagge-
sprekken weer zoals vroeger, gewoon face to 
face waarbij ik zelf het vraaggesprek afneem 
en tegelijkertijd erg veel typ. Tot twaalf jaar 
geleden waren wij altijd twee man sterk. Het 
typewerk wordt dan meestal op dezelfde dag 
helemaal uitgewerkt en afgeleverd ter contro-
le aan de ondervraagde. In coronatijd zijn 
enkele vraaggesprekken via een skypever-
binding gedaan. 

Overigens is aanvulling van de redactie heel 
welkom ook al kost het niet zoveel moeite om 
vier keer per jaar een flink dik clubblad op te 
leveren. Meer redactieleden vergroot de kans 
dat het blad in alle geledingen van de club 
gedragen worden en dat er bijvoorbeeld niet 
te veel nadruk op de standaardteams ligt. 

 

Quotes 2001. 
‘Mijn wens is dat Herten in de toekomst groeit tot 
een elftal of 34 om de herkenbaarheid te behou-
den onderling en fijn met het wapen van Herten 
op het shirt te spelen, zodat het gevoel van Her-
ten bewaard kan blijven. Wij hebben ook behoefte 
aan een toepasselijke naam die de gemeente 
Herten mag uitdrukken. Zo blijft een stukje nostal-
gie bewaard. Verder hoop ik dat mensen zich als-
nog opgeven als jeugdbegeleider of trainer en dat 
wij een heel gezellige en gezonde club mogen 
blijven.’ 
(Bob Willigenburg, bevlogen jeugdleider, thans 
woonachtig in het zuiden van Duitsland en SHH 
nog steeds volgend). 
SHH telt inmiddels al jaren meer dan 50 teams  

Quotes 2016 
Luuk Kurvers, zoon van SHH’s allereerste voorzit-
ter 
Wat weet je allemaal van het oude SHH via je 
vader?  
Niet zo veel. Ik weet dat het altijd moeilijk was om 
aan een grasveld te komen om op te voetballen. 
Boeren vonden het zonde om het gras met voet-
ballen te verknoeien. Ik hoorde dat mijn oma nog 
eens naar de brouwer in Ool is geweest om een 
voetbalveld te regelen. 
 

Quotes2002 
Raymond Reijners, kersvers hoofdsponsor van 
S.H.H. over de toekomst van SHH: 
Ik denk dat S.H.H. de club van de toekomst is. 
Dat komt door de aantrekkingskracht. Er is weinig 
rotzooi binnen de club, veel aanwas van jeugd. 
Met een strakke organisatie en een goed beleid 
binnen de club kan SHH een toonaangevende 
vereniging binnen Limburg worden. 
 

Quotes 2008 
Hans Schroots (vijf jaar vóórdat hij voorzitter van 
SHH werd in een vraaggesprek met Spuit Ellef): 
Hoe zie jij het Roermondse voetbal over 10 
jaar? 
Ik denk dat er tegen die tijd nog maar drie clubs 
bestaansrecht hebben. SVC en SHH als grote 
clubs en Leeuwen als derde kleinere club. Leeu-
wen is momenteel namelijk heel goed bezig en ik 
voorzie dat zij de zogenaamde overloop van de 
andere clubs gaan opnemen. De andere Roer-
mondse clubs hebben naar mening tegen die tijd 
weinig bestaansrecht meer, ook gezien de sociaal
-geografische omstandigheden. 
 

Quotes 2011 
Oud/voorzitter Piet Hannen over de jaren vijftig in 
het dorp: 
Er waren drie auto ’s in Herten: Sjengske Smits, 
Giel Meeuwis en van Cruchten hadden er één. 
 

Quotes 99 
Mat Esser hoort dat de douches in Swartbroek 
alleen maar koud water afgeven en voelt zich bij 
voorbaat een ijsbeer: “Niet zo wit, wel zo dik.” 
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Net voorbij het midden van de zo-
mervakantie waren wij als redactie 
te gast bij onze secretaris van 
SHH Koen Kemps. Als locatie 
werd gekozen voor de Hubertus-
school waar Koen directeur van is 
sedert enkele jaren. Koen wist te 
vertellen dat deze basschool al 
vanaf 1864 bestaat. Ook uw redac-
teur was zes jaar leerling, maar 
dan op de oude locatie daar waar 
nu Hertens winkelcentrumpje ge-
situeerd is. Uit het onderstaande 
verhaal blijkt dat – voor wie dit 
nog niet wist – Koen zijn hele le-
ven lang al één is met de voetbal-
lerij. Vol enthousiasme en tegelij-
kertijd heel overdacht vertelt hij 
zijn verhaal dat begonnen is bij 
Blauw Geel ’38 in zijn geboorte-
plaats Veghel en in het midden 
van het eerste decennium van de-
ze eeuw voortgang vond bij S.H.H. 
waar hij aanbelandde toen zijn 
oudste zoon begon met voetballen 
en Koen vrijwel meteen ook jeugd-

leider werd. De rest lezen jullie hieron-
der. 

Wie is Koen Kemps ? 

Ik ben geboren 
als een zoon 
van een bloe-
mist in Veghel, 
Mijn vader had 

een bloemen-
zaak, ik werd 
als oudste van 
het gezin gebo-
ren.  Mijn vader 
stopte met de 
bloemenzaak 
en ging in loon-
dienst bij Cam-
pina melkunie. 
Ik ben verder in 
een gewoon 
arbeidersgezin 
opgegroeid. Ik 
ben als jonge 
jongen altijd heel erg betrokken geweest bij het 
voetballen, werd op mijn achtste lid van Blauw 
Geel en tot mijn 33e daar lid geweest. Ik ben 
daar altijd met heel veel plezier naar toe gegaan 
en was in 1986 het jongste lid dat jeugdleider 
werd met 14 jaar. Ik was geen goede voetballer.  

Vraaggesprek met:  

Koen Kemps 
Secretaris S.H.H. , ledenadministrateur, 

scheidsrechter, jeugdleider,  

voetballiefhebber pûr sang 
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Ik heb gevoetbald en ook gekeept en hoofdza-
kelijk veel in de goal gestaan. : Ik heb voorna-
melijk in de lagere teams gespeeld. De lagere 
teams daar was spelplezier en lol het aller be-
langrijkste en daar heb ik dat ook zo ervaren en 
vanuit dat plezier ben ik jeugdleider geworden. 

Ik heb veel teams getraind van F1 tot met B1 
(RED. thans JO9 tot en met JO17) en met mijn 
beperkte niveau als voetballer toch tien jaar 
lang selectieteams getraind Het mooie om te 
weten en daar ben ik toch wel trots op dat ik 
cursussen en opleidingen gedaan heb om die 
teams te kunnen trainen. Per leeftijdscategorie 

hadden we in de periode 1985-1995 gemiddeld 
zeven à acht teams. Ik trainde bijvoorbeeld de 
D1, maar er was ook een D8. Blauwgeel had in 
die tijd al ongeveer 1400 leden. In de tijd van 
B1, C1 en D1 (RED. thans JO17, JO15 en 

JO13) speelden wij vaker op lan-
delijk niveau en kwamen wij in 
Nijmegen, Arnhem en zelfs in Pa-
pendrecht.  

(…..) 

En dan krijg je verkering, op mijn 
22e met Susan. Susan heb ik le-
ren kennen tijdens het carnaval in 
de voetbalkantine bij Blauw Geel. 
Als je altijd op het voetbalveld 
bent hoe kun je dan aan een 
vrouw komen, zo werd er gedacht. 
Het is dan niet raar dat dit daar 
gebeurt, februari 1994. Je merkt 
ook op het moment dat je samen 
verder wil gaan en je eerste huis 
gaat kopen dat je dan andere keu-
zes moet maken en niet de maxi-
male uren op het voetbalveld door 

kunt maken. In die tijd begon ik ook in het onder-
wijs te werken. Toen ik daar begon bleef ik trouw 
aan de voetbalclub en bouwden wij privé aan ons 
gezin. Dat betekende dat ik andere zaken bij de 
voetbalclub ging doen, zoals lagere teams trai-
nen en het verzorgen van de open dag. In die 

periode tot 2005 ben ik dat blijven doen en wer-
den mijn beide zonen geboren, Thijm en Wiebe.  

Uiteindelijk ben ik in het directiemanagement te-
recht gekomen in het onder-
wijs en dat maakte voor mij 
de overweging om te kijken 
wat wil ik met mijn toekomst. 

Ik kon in de omgeving waar 
ik werkte niet doorgroeien in 
het management dus ben ik 
op aanraden van mijn bege-
leider breder gaan zoeken in 
Brabant en Limburg. Na een 
goed gesprek in mei 2005 
ben ik bij de stichting 
S.K.O.E.M. terechtgekomen. 
Vanaf 1 augustus 2005 werd 
ik directeur van basisschool 
Maria Goretti in Sint Joost. 
Dat betekende voor mij ver-
huizen naar Herten en een 
stukje geschiedenis in Veg-

hel achterlaten. Aangezien mijn zoon Thijm zes 
jaar oud was ben ik in oktober 2005 in aanraking 
gekomen met SHH. Ik moest bij Piet Schreurs 
zijn. Thijm is via hem aangemeld en meteen zei 
Piet tegen mij ‘jij bent bekend met het voetballen. 
Zou je leider willen zijn?’  En in januari 2006 toen 

Thijn definitief als mini-F, bambino heette dat 
toen, ging voetballen ging ik als leider mee.  

Verder ben ik getrouwd in 2000 met Susan. Wij 
wonen sinds 2005 met heel veel plezier in Herten 
alhoewel we er nu samen voor gekozen hebben 

Koen staat rechtsboven als vijftienjarige 
jeugdleider. 
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ONZE SPECIALISATIES: 
 

MANUELE THERAPIE - DRY NEEDLING - FIT MOVES 
FYSIOTHERAPIE - MULLIGAN CONCEPT –  SHOCKWAVE 

DE MCKENZIE METHODE - ORTHOPEDISCHE REVALIDATIE 
SPORTREVALIDATIE – ARBEIDSREVALIDATIE – ECHOGRAFIE 

Swalmen 
Rijksweg Zuid 16, 6071 HW 
T: 0475-600446 
E: info@fysiomoves.nl 
bij Fit Moves  
 
Marktstraat 14, 6071 JE 
T: 0475-600446 
E: info@fysiomoves.nl 
Bij Gezondheidscentrum Swalmen 
 

Roermond 
Produktieweg 1, 6045 JC 
T: 0475-600446 
E: info@fysiomoves.nl 
Bij Bizpoint 

 

Herten 
Julianaplein 15, 6049 BS 
T: 0475-600446 
E: info@fysiomoves.nl 
Bij Voetzorg Limburg 
 

Tegelen 
Kaldenkerkerweg 65, 5932 CT 
T: 06-31768585 
E: info@fysiomoves.nl 
bij Fit-Point 
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2012/2013 dat het bestuur onder leiding van 
Paul Wijnands zou gaan stoppen ben ik aan 
tafel gaan zitten met Hans Schroots. In dat ge-
sprek hebben wij op papier gezet van hoe zou-
den wij de  nieuwe organisatie aan kunnen kle-
den bij SHH waarbij Hans voorzitter van het be-
stuur zou worden. Ik zou de jeugdcommissie 
nieuw leven inblazen. In oktober 2013 zijn Hans 
en ik benoemd in het bestuur samen met Bart 
Peerboom. Wij zijn toen de jeugdcommissie en 
het bestuur verder gaan uitbreiden en geduren-

de dat voetbalseizoen stond er weer een goed 
bestuur en een goede jeugdcommissie. Ik zat 
namens de jeugd ook in het bestuur en was 
voorzitter van de jeugdcommissie. Ik heb van 
2013 tot 2018 leiding gegeven aan de jeugd-
commissie en van 2018 tot heden het stukje 
secretaris op mij genomen in combinatie met de 
ledenadministratie. Dat doe ik nu nog steeds, 
vind ik hartstikke leuk maar ik geniet ook van de 
wedstrijden die ik fluit op zaterdag of zondag, 
sterker nog dit jaar heb ik mijn diploma als ver-
enigingsscheidsrechter gehaald. Ik droeg in 
2018 vol vertrouwen het stokje als voorzitter van 
de jeugdcommissie over aan Marc Beurskens. 
Marc heeft met veel energie de rol opgepakt. Hij 
voert de rol zeer goed uit als voorzitter van de 
jeugdcommissie 

om over een kleine twee jaar te gaan verhui-
zen naar Beegden. Daar wordt een nieuwe 
woning gerealiseerd. Dat betekent niet dat 
Koen verloren gaat voor SHH maar dat Koen 
wel gaat nadenken in welke mate hij betrok-
ken wil blijven bij SHH. Ik zal best wel een 
keer bij Hebes gaan kijken maar heb niet de 
behoefte om nog van club te veranderen.  

Doet Koen in zijn vrije tijd nog iets anders dan 
voetbal? 

Natuurlijk wel. Ik lees graag autobiografieën. 
En wat wij ook graag doen is reizen. En die 
kunnen dadelijk weer opgepakt worden omdat 
wij geen rekening meer hoeven te houden met 
kinderen. 

Hoe ben je bij SHH verzeild geraakt? En 
wat heb je zoal bij SHH gedaan tot en met 
anno 2022? 

Ik heb bij SHH eigenlijk in het begin de 
teampjes begeleid en getraind van Thijm en 
Wiebe. Dat was heel leuk om te doen en vrij 
snel, na één jaar, werd ik gevraagd coördina-
tor te worden van de jongste jeugd, de F-jes. 
De jeugdcommissie stond onder leiding van 
Theo Schmitz. Coördinatoren  waren toen 
onder andere Hans Schroots en Marc Jans-
sen, Piet Schreurs natuurlijk. Goed nadenken 
wie er nog meer bijzaten… onder andere ook 
Har Roost. Dat heb ik een aantal jaren ge-
daan. Toen het feit naar voor kwam rond 

Koen maakte dertien jaar lang deel uit van de organisatie die bij Blauw Geel het zo-
merkamp organiseerde. Op de foto staat hij als 4e van rechtsboven. 
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The Orange fashion for men 
DE LAATSTE TRENDS OP HET GEBIED VAN HERENMODE! 

THE ORANGE 

Bel ons! 088 16 500 16 

The Orange - Fashion for Men Neerstraat 54a - Roermond  

webshop @ the-orange.nl 
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Hoe ben je vroeger in de voetballerij aan-
beland? 

In Veghel hadden wij de familie Vervoort. Sa-
men met mijn vader ben ik op een avond naar 
de familie Vervoort toe gegaan en heeft hij 
het formulier ingevuld zodat ik kon beginnen 
bij Blauw Geel ‘38. De eerste zaterdag stond 
meneer Vervoort mij op te wachten en heeft 
hij mij begeleid naar het teampje waarin ik 
mocht gaan voetballen. Vrij snel daarna vond 
ik als jong manneke van acht jaar snel mijn 
weg naar de training en de wedstrijden. 

Beschrijf eens wat je bij jouw vorige club 
hebt gedaan? 

Ik ben vooral jeugdtrainer geweest en elke 
eerste week van de zomervakantie zat ik in 
de organisatie van het voetbalkamp van  
Blauw Geel, dat heb ik van 1988 tot en met 
2001 gedaan, dertien jaar lang. Kinderen kon-
den zich in januari aanmelden voor het jeugd-
kamp van Blauw-Geel. Kinderen in de leeftijd 
van 8 t/m 12 jaar mochten mee. In korte tijd 
waren alle beschikbare plaatsen ingevuld. Er 
was een vaste kampcommissie waarvan ik  
deel heb uitgemaakt. We hadden elk jaar een 
ander thema. Met thema’s moet je denken 
aan: Olympische Spelen, WK voetbal, beken-
de stripfiguren of de Romeinse tijd. In mijn 
jaren gingen we vaak naar Loon op Zand. Het 
jeugdkamp bestaat nog steeds en tegenwoor-
dig gaan ze naar Bergeijk. De kinderen waren 
van zondag t/m vrijdagavond op het kamp. 

Zes dagen lang waren kinderen met atletiek-
onderdelen, bosspellen, speurtochten, voet-
balspellen bezig. Dit was een fantastische tijd 
voor de kinderen, maar ook voor de kamp-
staf. 

Jouw eigen voetbalactiviteiten. 

Ik had geen voetbaltalent. Ik moest het van het 
harde werken hebben en heb ik mijn voetballoop-
baan in officiële wedstrijden nog geen tien doel-
punten gemaakt. Dat kon ook niet als je veel hebt 
gekeept maar ik heb ook menige wedstrijd gevoet-
bald. Dat was meer als verdediger dan als aanval-
ler. 

Heb ik plezier gehad? 

Altijd, ook toen was de derde helft een belangrijke 
helft. 

Hoe valt SHH als organisatie te omschrijven? 

Terugkomend op het feit dat ik in 2013 begonnen 
ben in het bestuur is er heel hard gewerkt om 
SHH op het huidige niveau te krijgen. In het be-
stuur, de jeugdcommissie en alle andere commis-
sies proberen veel mensen hun steentje bij te dra-
gen. Anno 2022 vind ik het mooi dat SHH als be-
stuur zich kwetsbaar opstelt. Dat heeft men ge-
daan door in samenwerking met de KNVB twee 
sessies met leden te organiseren waarbij de leden 
vrijuit kunnen praten hoe ze tegen de organisatie 
van onze club aankijken. Ik vind het mooi dat op 
20 juli een rapport werd gepresenteerd aan het 
bestuur met adviezen waarmee het bestuur weer 

verder kan. Het rapport was ook zeker een com-
pliment voor het bestuur. De adviezen die in het 
rapport naar voor kwamen gaan wij in september 
oppakken en zullen wij in eerste instantie ook 
gaan delen bij de algemene ledenvergadering van 
november aanstaande. Ik wil daarin benadrukken 
dat het belangrijk is dat leden meedoen in ontwik-
kelingen die nodig zijn voor SHH en zoals onze 
voorzitter Peter Bonekamp altijd zegt ‘wij moeten 
het SAMEN doen’. 

SHH is een club met bijna duizend leden waarin 
het belangrijk is dat de volwassenen een goed 
voorbeeldgedrag tonen richting de jeugd. De 
jeugd heeft de toekomst en leert ook van volwas-
senen hoe wij met onze vereniging om moeten 
gaan. Volwassenen met goede ideeën wees wel-
kom om dat te delen met het bestuur. Het bestuur 
zal daar zeker oor voor hebben. 

Hoe lastig is het om ieder jaar voldoende vrij-
willigers te krijgen en te houden? 

Gelukkig lukt het elk jaar voldoende vrijwilligers te 

krijgen bij de teams maar wij hebben ook vrijwil-
ligers nodig voor het onderhouden van de accom-
modatie, de sponsorcommissie, hand- en span-
diensten in de kantine of een toernooicommissie. 
Naast het vragen van vrijwilligers via het clubblad, 
de groene kaart is het ook belangrijk dat wij men-
sen face to face benaderen en dat kan elk lid 
doen. Wat ik elke vrijwilliger wel mee wil geven, 
vrijwilliger betekent niet vrijblijvendheid. Ik zou 
graag hebben dat SHH op jou kan rekenen. 

Scheidsrechter Koen in het midden ge-
flankeerd door zijn beide zoons Thijm en 
Wiebe als grensrechter in 2019. 
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Wat is er leuk aan scheidsrechter zijn? 

Dat je merkt in het veld dat de voetballers 
meer fouten maken dan jij. Dat zeg ik de 
voetballers ook in de wedstrijd. Daar zijn ze 
het allemaal niet mee eens. Maar goed. 
Voetbal is een spel met emotie en als 
scheidsrechter probeer ik daar steeds inle-
vend in te zijn. Dat maakt het vak van 
scheidsrechter leuk. 

 

Hoe voornaam is een eerste elftal bij een 

voetbalclub? 

Het eerste elftal moet eigenlijk uitstralen dat 
jonge voetballers gemotiveerd zijn hun best 
te doen om later daarin ook te kunnen voet-
ballen. Een eerste elftal zou moeten bestaan 
uit jongens die doorgegroeid zijn vanuit de 
jeugd naar het eerste elftal. Dat kan op ver-

schillende manieren. Maar als wij naar ons 
eerste elftal kijken dan moet het gevoel bij 
de leden zijn dat het een elftal is van ons. Is 
het eerste elftal het belangrijkste elftal? Het 
antwoord van mij is NEE. Elk team doet er-
toe op elk niveau. Horen in het eerste 
elftal de beste spelers? Natuurlijk 
want het is voor mij wel belangrijk dat 
wij vanuit onze eigen jeugd en leden 
op een zo hoog mogelijk niveau pro-
beren te voetballen. 

Wat vind je van het prestatieniveau 
van de dames? 

Damesvoetbal is in de afgelopen ja-

ren beter op de kaart gezet. Zowel op 
landelijk niveau maar ook bij SHH 
maken wij daar stapjes in. Ik denk 
persoonlijk dat wij het damesvoetbal 
moeten door ontwikkelen op het tem-
po dat past bij SHH. In mijn ogen wil 
je het damesvoetbal verder verbete-
ren zul je daarmee moeten starten bij 
de meiden in de jeugd. Het is denk ik 
een belangrijk ontwikkelpunt om te 
kijken hoe je het meisjesvoetbal ver-
der omhoog kunt krikken Zodat het 
damesvoetbal daar ook baat bij heeft. 
Hier ligt voor SHH nog een uitdaging. 

Waarom geen zevende elftal bij het 
naar verhouding erg grote aantal 
spelers per team? 

Ik denk dat tegenwoordig een senio-
renelftal twintig of meer spelers nodig 
heeft. Je merkt dat dit soort teams 
deze grootte nodig heeft omdat ze 
niet over iedereen elk weekend kun-
nen beschikken. Dat heeft te maken 

met jonge gezinnen, festivals, wekendjes weg, on-
regelmatig werken etc. Ik denk dat de spelers in 
een elftal open en eerlijk tegen elkaar moeten zijn 
hoe vaak ze aanwezig kunnen zijn bij het voetbal-
len en daar het aantal op afstemmen en dan is 
twintig geen verkeerd getal.  

Wat komt er zoal kijken bij het voeren van een 
ledenadministratie? 

Wat Ik doe eigenlijk  is vooral nieuwe leden inschrij-
ven en mensen die zich bedanken uitschrijven. Ik 
verzorg de overschrijving als leden van club wisse-
len, adreswijzigingen komen bij mij. Ik verzorg spe-
lerslijsten aan alle trainers. Ik stem af met de pen-
ningmeester ten aanzien van de contributie.  

Hoeveel leden zijn er nu? 

Per 1 september hebben wij 984 leden.  

Zijn het er ooit meer geweest? 

Bij mijn weten niet. Het getal is nagenoeg zuiver 
omdat ik de afgelopen maand kritisch heb gekeken 
naar de aantallen en mensen na gebeld of ze lid 
wilden blijven of steunend lid. Het klinkt misschien 
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gek maar het kost zo’n drie tot vier uur per 
week om te doen. 

Welke vacatures zijn er bij voorkeur nog 
graag zo snel mogelijk in te vullen? 

Vooral voor de sponsorcommissie en accom-
modatie hebben wij commissieleden nodig die 
iets willen betekenen en in het bestuur missen 
wij eigenlijk nog iemand die de accommodatie 
zou willen beheren. De sponsorcommissie kan 
zich richten op de penningmeester of voorzit-
ter zonder dat die in het bestuur zit. In het be-
stuur missen wij vooral een technische man, 
die verstand heeft van elektra, verwarming en 
dat soort zaken. 

Is er tegenwoordig een spelregeldiploma 
vereist om te kunnen voetballen? 

Jongens die geboren zijn vanaf 1998 en 18 
jaar of ouder zijn moeten een spelregelbewijs 

halen. Leden van voor 1998 hoeven dat niet. 
Die regel is in 2016 begonnen. 

Wat zijn voorname doelen voor het komen-
de voetbaljaar? 

Toch in ieder geval dat wij een nieuwe spon-
sorcommissie kunnen oprichten. Dat het voor 
iedereen op welk niveau je ook voetbalt een 
prettig voetbaljaar wordt. En ten derde: Waar 
het kan ons aantal vrijiwilligers op de diverse 
plekken uitbreiden. 
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Vergelijk jouw oude erg grote club Blauw 
Geel ’38 eens met SHH dat voor Limburgse 
normen groot is in vergelijking met de 
meeste andere Limburgse clubs? Wat zijn 
de verschillen? 

Blauw Geel is een grote club met meer dan 
1700 leden en SHH is een grote club met bijna 
duizend leden. Het aantal is niet belangrijk 
maar je moet het samen kunnen organiseren 
met je vrijwilligers. Die uitdaging heeft Blauw 
Geel en die uitdaging heeft SHH. Bij Blauw 
Geel is men ook gegroeid naar een grotere 
club en zijn er ook steeds meer vrijwilligers bij-
gekomen waarbij het hen ook gelukt is mensen 
face to face te benaderen.  Maar nu de ver-
schillen… 

Blauw Geel is een grote club in Veghel. Blauw 
Geel heeft het geluk dat ze in Veghel een dorp 
van 35.000 inwoners de enige voetbalclub zijn. 
Daarnaast zijn grote bedrijven zeer betrokken 
bij Blauw Geel. Ik noem daarbij een Sligro, een 
Jumbo, een Campina melkunie en de Mars. 
Deze grote bedrijven met nog een heleboel 
andere bedrijven zijn allemaal betrokken bij 
Blauw Geel. En dat komt mede doordat leden 

van Blauw Geel werken bij deze grote bedrij-
ven. Deze wisselwerking maakt het dat Blauw 
Geel gegroeid is en over een goed bestuur en 
een goede organisatie beschikt. SHH doet dat 
met wat kleinere bedrijven en doet dat niet 

Keeper bij het elfde elftal van Blauw Geel ‘38, gehurkt derde van rechts. 
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 voor iedereen en dat moeten wij zo blijven houden’. 
Dat is misschien geen hoogtepunt maar iets dat wij 
hebben en verder kunnen uitbouwen is net zo be-
langrijk. 

Een hoogtepunt bij SHH was dat ik trainer was van 
het E6-team van mijn zoon Wiebe. In dat jaar wer-
den we in de najaarscompetitie kampioen, maar 
ook in de voorjaarscompetitie. Het was een heel 
gezellig team, met kinderen die graag kwamen 
voetballen. Enkele spelers konden al aardig voet-
ballen, maar er zaten ook mindere talenten in. Ze 
kwamen wel allemaal elke week tweemaal vol en-
thousiasme trainen. Ook bij de wedstrijden waren 
ze er allemaal steeds. Vanuit het enthousiasme en 
super je best doen zijn we dat seizoen (2011-2012) 
twee keer kampioen geworden met de E6 van 
SHH. Ik had drie fantastische medebegeleiders, te 
weten Marc de Vlieger, Ivo Dielemans en Gerard 

Sta (onze vaste scheidsrechter). 

Wat heeft jou in het onderwijs gebracht? 

Mijn oude vriend Jan Keurlings was zelf onderwij-
zer en die zei opeens tegen mij ‘Ik vind het gewel-
dig wat je met de jeugd doet bij Blauw Geel’. Waar-
om ga je het onderwijs niet in, Daar heb ik toen 
over nagedacht. Ik heb mij gemeld bij de PABO en 
ben een dagje gaan proefdraaien bij een kleine 
basisschool in het mooie Loosbroek. En die dag op 
dat kleine schooltje in Loosbroek heeft bij mij losge-
maakt dat ik graag het onderwijs in wilde. Het kin-
deren iets leren, het met kinderen nadenken over 
opdrachten en mogelijk oplossingen vond ik iets dat 
bij mij zou passen.  De dag nadat ik op dat school-

tje ben geweest heb ik mij direct aangemeld op de 
PABO.  

slecht. Echter zou het mooier zijn voor SHH 
als een enkel groot bedrijf wat meer betrok-
ken zou zijn bij de club.  

Wat verwacht je van de verrichtingen van 
SHH1 dat er een aardig aantal spelers bij 
heeft gekregen? 

Ik ben blij dat de meeste spelers die bij SHH 
teruggekomen zijn een SHH-verleden heb-
ben. En ik hoop dat de jongens van de onder 
19 die nu bij SHH1 en 2 gaan voetballen 
goed kunnen doorgroeien en dan verwacht ik 
dat SHH dit jaar een stabiele middenmoter 
kan worden en dat hoop ik voor de komende 
jaren in de tweede klasse. 

Wat waren voor jou hoogtepunten bij 
jouw oude club? 

Dat is een heel belangrijke. In het jaar dat 
Thijm werd geboren in 1999 werd ik be-

noemd tot vrijwilliger van het jaar voor al mijn 
hand- en spandiensten bij de club. De prijs 
die ik toen kreeg was de Cees van Dijk-
trofee en Cees is een man waarmee ik daar-
voor een paar jaar leider ben geweest. Deze 
prijs droeg zijn naam omdat hij een jaar daar-
voor was overleden aan leverkanker. Op dat 
moment was dat voor mij een emotionele 
prijs. 

Wat zijn voor jou hoogtepunten geweest 
bij SHH? 

Het hoogtepunt bij SHH is dat ik vind dat wij 
met elkaar gewerkt hebben aan een club die 
er netjes opstaat. Ik bedoel daarmee ‘wij zijn 

in Midden-Limburg een fijne welkome club 

Op deze foto is Koen Kemps te zien rechts staand met nummer 16. De man links 
staand met nummer 11 is Cees van Dijk. 
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Waarom raad jij mensen aan om in het 
onderwijs te gaan werken? 

Als je twijfelt of onderwijs iets voor jou is ga 
dan dezelfde weg die ik heb gelopen en ga 
eerst eens kijken of het bij jou past. Het in 
de praktijk zien, dus op een school zijn, 
opent vaak de ogen hoe onderwijs in elkaar 
zit en wat een leerkracht moet doen. Ik zal 
dus niet zeggen dat onderwijs een roeping 
is. Je moet het gaan ervaren en kijken of het 
bij jou past. 

In het kort: 

Favoriete drank: Glaasje droge witte wijn. 

Favoriete muziek: Dat gaat van Toto tot 
Genesis, tot Elton John. 

Favoriete tv-programma: Een spelpro-
gramma zoals 2 voor 12 omdat er meer 
diepgaande vragen zijn of sportprogram-
ma’s. 

Favoriete voetbalclub landelijk en inter-
nationaal?  Ik ben een PSV’er dat moet er 
zeker in en internationaal heb ik niet zo mijn 
voorkeur. 

Favoriete voetballers? Dat zijn voetballers 
die eerlijk en oprecht zijn en geen toneel 
spelen, Wij hebben veel te veel toneelspe-
lers. Geef mij maar een type voetballer als 
een Dirk Kuijt, een Ruud van Nistelrooy en 
dan nu … moeilijk om te zeggen, heb ik niet 
zoveel met de huidige voetballers. 

Heb je anekdotes in de voetballerij beleefd? 
Zo ja, welke? 

Te veel om op te noemen. Maar als ik er dan 
toch eentje moet benoemen dan die ik zelf als 
jongetje heb meegemaakt. Ik speelde in de C4 
bij Blauw Geel en wij moesten een wedstrijd spe-
len in Vlijmen tegen Vlijmense boys. Ik stond in 
de goal en de rechtsbuiten van Vlijmen was een 
erg vervelend mannetje, die had al wat overtre-
dingen gemaakt. Hij duwde  en trok. Hij kwam op 
mij af ik pakte als keeper de bal van zijn voeten 
af. Ik stond op en hij duwde mij tegen de grond. 
De scheidsrechter floot en wilde hem toespre-
ken. Die kans heeft de scheidsrechter niet gekre-
gen daar zijn moeder met haar boodschappentas 
inmiddels het veld op was en die jongen met die 
boodschappen tas een klap tegen het achter-
hoofd gaf en zei: Nu meer naar huis!. Deze ou-

der nam in ieder geval haar verantwoordelijkheid. 
Die vrouw was ons helemaal niet opgevallen 
voor het incident. 

Welke wensen zijn er nog?  

Onder elkaar plezierig omgaan en gezond blij-
ven. 

Om af te sluiten: Wat ben ik vergeten te vra-
gen? Wat wil je nog zeggen? 

Waardering. Dat is een woord, dat voor mij heel 
belangrijk is. Ik vind dat je dat ook tegen elkaar 
moet zeggen. Met een stukje waardering of een 
compliment krijg je weer energie. Ik wil tot slot 
dan ook mijn waardering uitspreken aan alle 
mensen die wekelijks hun inzet tonen om SHH 
een fijne club te laten zijn. Van leider, trainer tot 
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Tot slot wil ik benoemen dat ik bij SHH nu al 17 jaar 
rondloop. Tijdens alle activiteiten krijg je soms ook 
een speciale band met mensen. Ik zou niet willen 
dat in mijn verhaal Marc Janssen ontbreekt. Vanaf 
het begin dat ik begon met trainen kregen wij een 
goede band. In de eerste jaren trainde ik op woens-
dagmiddag een team bij SHH, Marc kwam vaak 
kijken met zijn dochter Floor in de rolstoel. Ons ge-
sprek ging ook altijd over het voetbal, over kin-
deren, over onszelf en nog veel meer. Marc en ik 
zien elkaar vaak en we hebben samen veel bespro-

ken in de afgelopen 17 jaar onder het genot van 
een kopje koffie, een pilsje, etc. Dat is het mooie 
van een voetbalclub dat je elkaar ook weet te vin-
den naast het voetbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanpassingen verrichten aan de accommo-
datie … of van …… Iedereen doet er toe. Ik 
hoop dat al die vrijwilligers de komende jaren 
doorgaan voor onze mooie club.  

Sinds de start van het bestuur in 2013 waar 
ik deel vanuit maak hebben we binnen zowel 
de jeugdcommissie, als het bestuur hard ge-
werkt om SHH weer op een hoger plan te 
krijgen. Ik wil enkele personen benoemen die 
met mij daar samen keihard aan gewerkt 
hebben, te weten: Marc Beurskens, Rolf 
Smeets en Hans Schroots. Vele anderen 
hebben ook hun steentje bijgedragen en dat 
vind ik ook fantastisch, maar met deze perso-
nen heb ik heel intensief samengewerkt. Dat 
gaat/ging altijd serieus, maar gelachen werd 
er ook en dat moet ook zo zijn.  

Quotes 2013 
Jeugdleider Koen Kemps over zijn voetbalzaterdag als jeugdleider: 
In de wedstrijd ben ik fanatiek. Ik probeer de kinderen op een positieve manier te coachen. Ik weet 
van mezelf dat ik daar superfanatiek in ben. Na de wedstrijd zorgen we ervoor dat de kinderen 
met een fijn gevoel naar huis gaan, we controleren het kleedlokaal en drinken met de leiders een 
lekker kopje koffie. Ik heb twee andere leiders bij de E6 die weer andere zaken goed regelen. Zij 
houden de wasbeurten bij, de wissels, schieten de keeper in, ruimen de materialen op, contact 
met de tegenstander,  zorgen voor het mailverkeer, etc. 
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 Wat zien wij hier? 
 
A.  
Een geschoren Erik ten Hag heeft 
Man United verlaten en komt proe-
ven bij SHH. 
B.  
Leider Theophile Pouwels van SHH1 
ziet een shirtje van SHH en denkt ‘ik 
doe het zelf aan zodat ze menen dat 
ik ook in SHH1 speel’. 
C. 
In de kantine is een shirtje achterge-
bleven na het gevierde kampioen-
schap voor de zomerstop (geheel 
volgens de traditie die in 1998 door 
speler van toen Xavier Starmans is 
gestart). 
D. 
Theophile Pouwels, leider van SHH1, 
heeft besloten ook een tattoo te laten 
zetten en kiest voor het embleem van 
SHH. Volgens geruchten wil hij het 
groen-witte keurmerk op zijn schedel 
laten plaatsen. Hij laat dan wel zijn 
haar daar overheen groeien. De tat-
too komt dan wel aan de achterkant 
onderaan te staan. 
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 KORTE FOTOQUIZ 

Welke twee spelers van SHH1 hebben 
een SHH/ tattoo in welk lichaamsdeel 
gezet? 
 
A. Masseur Nard van der Leeuwen en 

leider Theophile Pauwels op hun 
GUP (´groetjes uit Paramaribo).. 

 
B. Keeper Juul Hamers en linksbuiten 
 Casper Metsemakers op hun knie 
 
C. Spits Swen Domburg en centrale 
 middenvelder Loek Vilters op hun 
 dikke teen. 
 
D. Grensrechter Ger Linssen en diens 
 zoon, middenvelder Rik Linssen, op 
 hun linker bil. 

ANTWOORD: Het juiste antwoord is te zien op de bladzijde 24 

ANTWOORD: Dit shirt behoort toe aan Koen 
Schroots. C is het juiste antwoord. 
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VOORBESCHOUWING OP 

HET SEIZOEN 2022/2023 
VOOR SHH1 

De clubs in de tweede klasse-E ZUID-1: 

Brabantia  

Rooms-Katholieke Voetbalvereniging Brabantia 
is een Nederlandse amateurvoetbalvereniging 
uit Eindhoven. Het standaardelftal komt in het 
seizoen 2020/21 uit in de Eerste klasse zondag. 

De vereniging is sinds de oprichting op 1 maart 
1922 gevestigd op sportpark Botenlaan/
Rijstenweg, tegenwoordig "Sportpark Strijp" 
geheten, in het stadsdeel Strijp. Dit sportpark 
werd een groot deel van de historie gedeeld 
met DBS. 

De grootste successen vierde Brabantia, ook 

wel bekend onder haar bijnaam d'n Brab, in de 
jaren dertig van de twintigste eeuw. Toen werd 
het tweemaal achtereen, in 1936 en 1937, Ne-
derlands kampioen in de IVCB. Brabantia was 
in die tijd grote rivaal van PSV, waar het veel 
spelers naartoe zag vertrekken. In november 
1954 ging Brabantia betaald voetbal spelen. Dit 
duurde vanwege financiële problemen echter 
maar tot het einde van het seizoen en in 1955 
was Brabantia de eerste profclub die weer terug 
naar de amateurs ging. 

De vereniging bestaat uit een seniorenafdeling 
met heren- en damesteams, een futsalafdeling 
met heren- en damesteams en een uitgebreide 
jeugdafdeling. De vereniging bestaat uit zo'n 
1000 leden. Brabantia kwam jarenlang uit in de 
eerste klasse KNVB. 

Bekende oud-speler: Coen Dillen (topscorer 
eredivisie namens PSV) 

De Valk  

De club werd op 30 april 1909 opgericht door 
enkele Valkenswaardse scholieren en ver-
noemd naar prinses Juliana, die op die dag 
werd geboren. In 1912 werd de voetbalvereni-
ging Juliana toegelaten tot de tweede klasse 
van de Brabantsche Voetbalbond (BVB). Op 
verzoek van de BVB wordt de club echter om-

gedoopt tot De Valk. In 1913 wordt de club toe-

gelaten tot de Nederlandsche Voetbal Bond. 
Van 1955-1961 kwam de club uit in het be-
taald voetbal. 

Accommodatie: Thuishaven is het Sportpark 
Het Valkennest. Dit terrein werd in 1910 aan-
gekocht. Op het sportpark van vv De Valk 
werd tussen 1955 en 1961 betaald voetbal 
gespeeld. De enkele tribune heeft plek voor 
ongeveer 900 mensen. In 1989 is de tribune 
gerenoveerd. 

Standaardelftal: Het standaardelftal speelt in 
het seizoen 2021/22 in de Tweede klasse 
zondag van het KNVB-district Zuid-II. Dit team 
promoveert vóór de Tweede Wereldoorlog 
tweemaal naar de Eerste klasse, toenmalig 
het hoogste amateurniveau. In 1955 besluit 
de club toe te treden tot het semi-profvoetbal. 
In het seizoen 1955/56 is het ingedeeld in de 
Eerste klasse, een jaar later in de Tweede 
Divisie. In 1961 eindigt de club als achttiende 
en laatste in deze afdeling en moet terugkeren 
naar het amateurvoetbal.  

In 1963 wordt het landskampioenschap bij de 
zondagamateurs behaald. In 1968 wordt er 

Voorbeschouwing seizoen  
‘22/’23 
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 gedegradeerd naar de Tweede klasse. Vijf 
jaar later keert De Valk terug naar op het 
hoogste niveau. Bij de invoering in 1974 van 
de Hoofdklasse wordt De Valk ingedeeld in 
poule C. Vrij snel daarna degradeerde de 
club naar de Eerste klasse. Na een afwezig-
heid van 34 seizoenen kwam De Valk in het 
seizoen 2010/11 weer in de Hoofdklasse (B) 
uit; na introductie van de Topklasse in het 
seizoen 2010/11 niet meer het hoogste, 
maar het op een na hoogste amateurniveau. 

Hoogeloon  

VV Hoogeloon is een amateurvoetbalvereni-
ging uit Hoogeloon, gemeente Bladel, Noord
-Brabant, Nederland. 

De vereniging werd opgericht op 15 augus-
tus 1940. Thuisbasis is het Sportpark De 
Roetwijer. 

Standaardelftal: Het standaardelftal speelde 
in het seizoen 2020/21 in de Derde klasse 
zondag van het KNVB-district Zuid-I en gaat 
dit jaar voor het eerst in haar historie twee-
de klasse KNVB spelen. Het speelde de 
afgelopen tien jaar voornamelijk in de 4e 
klasse KNVB. 

MVC'19  

MVC'19 is een Nederlandse amateurvoet-
balclub uit het Limburgse Maasbree. De 
clubkleuren zijn wit en rood. De vereniging 
werd opgericht op 20 april 1919 als R.K.V.V. 
MVC'19. Het eerste elftal speelt in de Derde 
klasse zondag (2021/22). De club telt tien 

seniorenteams (waarvan twee dames en 
een veteranen). Daarnaast heeft MVC'19 
twee G-teams. 

Sportpark: De club speelt haar thuiswedstrij-
den op Sportpark De 3-Sprong, waar het 
beschikt over zes velden, twaalf kleedloka-
len, drie scheidsrechterslokalen en een kan-

tine met multifunctionele ruimte. Daarnaast 
is op het sportpark een multi veld gereali-
seerd, waar onder andere kindercentra Hoe-
ra gebruik van maakt. 

MVC’19 speelde rond 1990 eerder vier jaar 
in de tweede klasse. De afgelopen jaren 
kwam het in de derde klasse uit waar het in 

juni kampioen werd. 

Mierlo Hout 

RKSV Mierlo-Hout is een op 20 januari 1919 
opgerichte amateurvoetbalvereniging uit 
Mierlo-Hout, tegenwoordig een stadsdeel 
van Helmond, Noord-Brabant, Nederland. 

De thuiswedstrijden worden op Sportpark De 
Beemd gespeeld. 

Standaardelftal: Het standaardelftal speelt in 
het seizoen (2021/22) in de Tweede klasse 
zondag van het KNVB-district Zuid-II. Erelijst: 
kampioen Derde klasse: 2004, 2015, 2018. De 
club speelde de afgelopen tien jaar afwisse-
lend in de derde en in de tweede klasse. 

NWC  

NWC (NOAD Wilhelmina Combinatie), is een 
amateurvoetbalvereniging uit Asten in de ge-

lijknamige gemeente, Noord-Brabant, Neder-
land. 

De club werd opgericht op 19 mei 1928 en 
Koninklijk goedgekeurd op 9 augustus 1958. 
De club beschikt over een grote jeugdoplei-
ding en heeft vrij veel leden. Alle NWC-teams 
spelen in een oranje shirt, een zwarte broek 

en oranje kousen. Het clubblad heet 'De Nieu-
we NWC-er'. Ook is er een supportersvereni-
ging. Tegen SV Someren speelt NWC de zo-
genaamde Kanaalderby. 

Standaardelftal: Het standaardelftal komt in 
het seizoen 2021/22 uit in de Tweede klasse 
zondag van het KNVB-district Zuid-II. Het 

heeft in het laatste decennium meestal in de 
tweede klasse gespeeld. 

Oirschot  

VV Oirschot Vooruit is een Nederlandse voet-
balclub uit de plaats Oirschot (gemeente Oir-
schot, provincie Noord-Brabant). De vereni-
ging heeft diepe wortels in de Oirschotse ge-
meenschap en werd opgericht op 27 juni 
1937. VV Oirschot Vooruit telt circa 850 leden 
en is aangesloten bij de KNVB. Lokale en ge-
meentelijke derby's en speciale wedstrijden 
worden voor de lagere amateurklasse begrip-
pen goed bezocht en toeschouwersaantallen 
van tussen de 600 en 1.500 personen kunnen 

dan ook gehaald worden in deze wedstrijden. 

Geschiedenis: Op 27 juni 1937 werd SOA 
(Samenspel Overwint Alles) opgericht. De 
naam is ergens tussen het jaar 1945 en 1950 
veranderd in RKVV Oirschot Vooruit (later 
besloot men VV Oirschot Vooruit aan te hou-
den in plaats van RKVV Oirschot Vooruit). De 

oprichters, van de toen 21 leden tellende club, 
waren voorzitter A. van Rooij, penningmeester 
C. Meurs en secretaris Fr. Laenen. De geeste-
lijke adviseur was kapelaan Janssens. 

In het seizoen 2015/16 promoveerde de club 
via een kampioenschap naar de 2e Klasse. In 
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SHH  

SHH (Sint Hadrianus Herten) is een amateur-
voetbalvereniging uit Herten(gemeente Roer-
mond). SHH werd opgericht in december 1940. 
De clubkleuren zijn groen-wit. In 1998 promo-
veerde het eerste elftal onder leiding van Con 
van Keeken naar de 4e klasse KNVB district 
Zuid II. In januari 2001 verhuisde SHH van 
sportpark De Offerkamp in Herten naar sport-
park De Wolfsberg in Merum. In mei 2006 werd 
begonnen aan de aanleg van een kunstgras-
veld en aanbouw van extra kleedlokalen en 
bestuurskamer. Op 1 september 2006 werd het 
kunstgrasveld met wedstrijdverlichting (het 
hoofdveld) in gebruik genomen. De accommo-
datie bestaat per september 2006 uit in totaal 
drie velden met verlichting, twaalf kleedlokalen 
en twee scheidsrechterslokalen. In 2013 is een 

vierde speelveld met verlichting in gebruik ge-
nomen.  

De hoofdmacht van SHH is onder leiding van 
trainer John Halmans op 22 april 2007 kampi-
oen geworden in de vierde klasse D en zo ge-
promoveerd naar de derde klasse, een mijlpaal 
in de clubgeschiedenis. In het seizoen 2010/11 

degradeerde de club naar de vierde klasse. In 
het seizoen 2012/2013 is SHH wederom kam-
pioen geworden en gepromoveerd onder trai-
ner Pie Schmitz. In seizoen 2013/14 speelt het 
eerste elftal daardoor weer in de Derde klasse 
zondag. In het eerste jaar, 2014-2015, van trai-
ner Peter Verstappen promoveerde het team 
naar de tweede klasse. Een historische promo-
tie. Daarna speelde SHH drie jaar in de tweede 
klasse. Het afgelopen seizoen pakte het onder 
trainer Patrick Wolters opnieuw de titel in de 3e 
klasse. 

SHH is een vereniging met ongeveer 950 le-
den, verdeeld over 6 seniorenteams, enkele 
veteranenteams (mannen 35 en 45 plus en 
vrouwen 30 plus), 2 damesteams, 3 19plus-
teams en verder in iedere leeftijdscategorie een 
flink aantal jeugdteams. 

Bekende voetballers SHH: Janou Levels (PSV 
Eindhoven en enkele interlands), Collette van 
Aalst (Jong Oranje en diverse clubs waaronder 
Fortuna Sittard, speelt thans in SHH VR1), Levi 
Smans (speelt thans bij VVV Venlo). Loek Ha-
mers is tweede keeper bij RODA JC. 

SV Valkenswaard  

SV Valkenswaard is een Nederlandse amateur-
voetbalclub uit Valkenswaard in Noord-Brabant, 
opgericht in 1934. Het eerste elftal van de club 

speelt in de Tweede klasse zondag (2021/22). 
Tot in 1956 heette de club VSV '34 waarna de 
club VV Valkenswaard ging heten. Deze naam 

seizoen 2016/2017 werd het kampioenschap 
in de 2de klasse behaald en promoveerde Oir-
schot Vooruit naar de 1ste klasse KNVB. Een 
niveau waarop het vaandelteam van de club 
nog nooit is uitgekomen. Het eerste seizoen 
1ste Klasse (2017/2018) werd afgesloten met 
een 7e plaats. 

Sportcomplex: Het complex telt 5 wedstrijdvel-
den en 2 trainingsvelden. Het hoofdveld be-
schikt over een tribune met daarop 414 over-
dekte zitplaatsen. Er zijn 12 kleedlokalen 
waarvan er zich 8 onder de tribune bevinden. 
De kantine werd in het seizoen 2006-2007 
geheel opgeknapt en in het jaar 2008 werden 
er enkele panna veldjes geopend door prof-
voetballer Heurelho Gomes (toen spelend bij 
PSV). In 2019 ging het sportpark wederom op 
de schop en verrees er o.a. een nieuwe kanti-

ne. 

RPC  

vv RPC (Roosten Plein Club) is een Neder-
landse amateurvoetbalclub uit Eindhoven, 
Noord-Brabant, opgericht op 10 januari 1931. 
RPC is opgericht in de wijk Roosten. De club 
speelt op Sportpark De Heihoef in het stads-
deel Stratum, waar Roosten onderdeel van is. 

Het eerste elftal van de club komt in het sei-
zoen 2021/ 2022 uit in de Derde klasse zon-
dag van het KNVB-district Zuid-I (en is nu 
weer gepromoveerd). In het seizoen 
2021/2022 zal Ruud van der Rijt als hoofdtrai-
ner wederom de selectie van de club onder 
zijn hoede nemen. De club heeft in het seizoen 
21/22 ongeveer 1.100 leden, verdeeld over 
dertien seniorenteams, twee damesteams, een 
veteranenteam, een G-team en een grote 
jeugdafdeling. De club is in het bezit van het 
KNVB ARAG (2.0)-certificaat, dat in maart 
2020 opnieuw gecertificeerd is door de KNVB 

en ARAG. Vanaf januari 2020 is de club ver-
huisd naar een gloednieuwe accommodatie op 
sportpark De Heihoef. De laatste jaren speelde 
RPC meestal in de tweede klasse. 

Bekendste oud-speler: Rob Maas 

Rood Wit V  

SV Rood Wit is een Nederlandse amateurvoet-
balclub uit Veldhoven in Noord-Brabant, opge-
richt op 1 november 1924. De club speelt op 
Sportpark De Korze. Het eerste elftal van de 
club komt in het seizoen 2021/22 uit in de 
Tweede klasse zondag van het district Zuid-II. 
In de jaren daarvoor speelde het altijd in de 
derde klasse. Raadplegen van hun site lever-
de een zevental seniorenteams en zeventien 
jeugdteams op. 
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 heeft de club gedragen tot in 1999 toen de 
naam veranderd werd naar SV Valkens-
waard. De club speelt op Sportpark Den 
Dries in Valkenswaard. Het speelde de laat-
ste jaren vaak in de derde klasse en soms in 
de tweede klasse. In de jaren vijftig speelde 
het ook drie jaar in de eerste klasse. 

Veritas  

VV Veritas is een Nederlandse amateurvoet-
balclub uit Neeritter in Limburg, opgericht in 
1940. Het eerste elftal speelde in de Eerste 
klasse zondag (2021/22) en degradeerde via 
de nacompetitie. In de jaren zeventig en 
tachtig speelde Veritas uit het kleine dorpje 
Neeritter jaren in de eerste klasse. Veritas 
kwam als enige van SHH’s opponenten van 
komend seizoen eer5der in competitiever-
band uit tegen SHH. Hertenaar Marcel Jans-
sen was er een jaar of twaalf hoofdtrainer. 

Bekende speler: Bryan Linssen (vorig jaar 
nog Feyenoord, daarvoor o.a. Vitesse). 

De club speelt op Sportpark Breierein in 
Neeritter. 

Wilhelmina'08 

Wilhelmina '08 (Rooms Katholieke Weerter 
Sportvereniging Wilhelmina '08) is een ama-
teurvoetbalvereniging uit Weert, Limburg, 
Nederland. 

De vereniging werd opgericht op 8 februari 
1908. Thuisbasis is het “Sportpark Dra-
kesteyn”. 

De club sloot zich na de oprichting niet aan 
bij de (K)NVB, maar bij de katholieke voet-
balbond, waar in 1933 het landskampioen-
schap van de IVCB werd behaald. In 1940 
fuseerden de KNVB en de IVCB en kwam de 
club in de Tweede klasse terecht. In de oor-
logsjaren waren namen van leden van de 
Koninklijke familie verboden en heette de 
club op last van de Duitse bezetter Weert 
'08. 

Standaardelftal: Het standaardelftal speelt in 
het seizoen 2021/22 in de Eerste klasse zon-
dag van het KNVB-district Zuid-II. In seizoen 
1958/59 werd promotie naar de Eerste klas-
se bewerkstelligd, destijds het hoogste ama-
teurniveau in Nederland. Het daaropvolgen-
de seizoen werd opnieuw het kampioen-
schap behaald, met deelname om het lands-
kampioenschap voor zondagamateurs. Daar-
in speelde Wilhelmina, evenals drie jaar later, 
echter geen rol van betekenis.  

In 1971 volgde degradatie naar de Tweede klasse. 
In 1974 was er door het instellen van de Hoofd-
klasse versterkte promotie en kwam Wilhelmina 
terug in de Eerste klasse. Drie jaar later werd de 
Hoofdklasse bereikt waarin, met drie onderbrekin-
gen, tot 2002 werd gespeeld. In 2004 volgde de-
gradatie naar de Tweede klasse waarin, met uit-
zondering van een tijdelijke terugkeer naar de Eer-
ste klasse in 2005/06, 2014/15 en 2017/18, sinds-
dien werd gespeeld. 

 

DE SPELERSGROEP VAN S.H.H.: 

Ait Hakki, Sala-
heddine:  komt 
over van SVC 
2000, gaat dus zijn 
eerste seizoen in 
als speler van 
SHH, speelde eer-
der ook in de 
jeugd van Feyen-
oord mis linksbe-
nig en technisch 
sterk.  

Aurag, Appie:
  mid-
denvelder, tweede seizoen SHH, speelde 19 com-
petitiewedstrijden en scoorde daarin twee keer, 
technisch begaafde speler die internationale be-
kendheid geniet door zijn deelname aan Tikkie-
takkie-Touzani, met miljoenen bekeken filmpjes op 

youtube. 

Domburg, Swen: 
 centrum-
spits, scoorde het 
afgelopen jaar 
maar liefst 32 com-
petitiegoals, gaat 
zijn 8e seizoen 
SHH1 in (debuut 
seizoen 15/16), 

deed in 114 com-
petitiewedstrijden 
mee en scoorde in 
totaal 62 keer 
daarin. 

 

Francot, Tim: 
 vleugelspits 

of middenvelder die voor SHH debuteerde in het 
seizoen 17/18 en pas twee jaar later vast in de 
selectie te komen. Scoorde negen keer in 56 wed-
strijden, gaat 5e seizoen SHH1 in. V
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Geurts, 
Joshua:
 vleugel-
spits of aanval-
lende midden-
velder, afkom-
stig van Veri-
tas. Speelde 
voorheen ook 
in de jeugd van 
VVV Venlo en 

daarna in het 
seizoen 18/19 
al eens een 
half jaar bij 
SHH waarin hij 
8 keer scoorde 
in 14 wedstrijden. 

Gijzen, Glenn  centrale verdediger 
en aanvoerder, gaat zijn 6e seizoen voor 
SHH1 in, heeft in 98 competitiewedstrijden 
één keer gescoord, kwam voorheen uit voor 
VVV Venlo en is van oorsprong afkomstig uit 
Linne. Is niet alleen belangrijk als verbindings-
man binnen het team maar ook binnen de 
vereniging waarin hij deel uitmaakt van het 
klusteam. 

Hamers, Juul  Doelverdediger, die 
in het seizoen 19/20 vanuit de jeugd overstap-
te naar de senioren (SHH1) waarvoor hij nu 
45 wedstrijden keepte, naar verluidt zelfs een 
tijdje met een gebroken hand, is de jongere 

broer van Loek die in Herten zijn broer traint, 
leider is van SHH1 en daarnaast tweede kee-
per bij Roda JC. 

Hees van, Jens
 Centrale ver-
dediger of eventu-
eel middenvelder 
die in het seizoen 
18/19 terugkeerde 
naar SHH nadat hij 
enkele jaren voor 
VVV Venlo had ge-
speeld. In 49 wed-
strijden scoorde hij 
één keer. 

Kochanowski, Re-
no  Verdediger, 
die aan zijn eerste 
seizoen SHH1 gaat 
beginnen (mits zijn 
zakelijke activiteiten 
mogelijk maken dat 
hij geregeld kan 
blijven trainen). Ou-
dere broer van 

Sten. Hij speelde enkele jaren als centrale ver-
dediger bij EVV dat het afgelopen seizoen de-
gradeerde naar de hoofdklasse. In de F-jes en 
E-tjes kwam hij al voor SHH uit. 
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SHH1 voor aanvang van de eerste oefenwedstrijd van het seizoen met nog tal van ontbrekende 
spelers. Staand van links naar rechts: Patreick Wolters, Juul Hamers, Sten Kochanowski, Reno 
Kochanowski, Jens van Hees, Casper Metsemakers, Daan Verhagen, Roel van Melick, Björn 
Keukens en Loek Hamers. Gehurkt v.l.n.r. Thijn Gerrits, Appie Aurag, Loek Vilters, Salah Aithak-
ki, Sil Passage, Nicolas Mitchell, Joshua Geurts, Sjoerd Schroots en Theophile Pouwels. 
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Kochanowski, Sten  Verdediger, 
die vanuit SHH JO19 enkele seizoenen bij 
het destijds 
net opgerichte 
beloftenteam 
van derde divi-
sionist EVV is 
gaan spelen 
en daarna ook 
voor EVV in 
de 3e divisie 

speelde. Bij 
SHH JO19 
horend kwam 
hij al 6 keer 
als invaller 
van SHH1 aan 
bod. 

Levels, Thimo  Middenvelder, 
broer van vrouweninternationaal Janou Le-
vels, komt sinds het seizoen 2018/2019 uit 
voor SHH1, speelde daarin 34 keer en was 
goed voor 4 goals. 

Melick, Roel van Vleugelspits, razendsnel, 
technisch behendig met goede voorzet in 

huis, maar ook zelf gemakkelijk scorend, wel 
blessuregevoelig ondanks zijn jonge leeftijd. 
In zijn debuutseizoen bij SHH scoorde hij het 
afgelopen jaar 14 keer in de 19 wedstrijden 
dat hij fit op het veld stond, gaat zijn 5e sei-
zoen SHH1 in. 

Metsemakers, Casper  Aanvaller, 

meestal linksbuiten, kan ook achter de spit-
sen uit de voeten (en op nog wel meer plaat-
sen), was een grote plaag voor zijn tegen-
standers in het kampioensjaar, scoorde uit bij 
Langeberg na de 1 – 0 achterstand nog geen 
minuut later fraai de 1 – 1 van afstand. 
Speelt sinds het seizoen 2018/2019 voor 
SHH, voor die tijd speelde hij in de jeugd van 
SC. Leeuwen, waar overigens ook trainer 
Patrick Wolters zijn roots heeft. Scoorde in 

de 66 competitiewedstrijden die hij voor SHH1 
speelde maar liefst 45 keer. 

Moussant, Rachid Vleugelspits of aanval-
lende middenvelder, routinier afkomstig van SVC 
2000 waar hij in het verleden persoonlijk zorgde 
voor zeges op SHH. Woont in Merum, speelt ook 
zaalvoetbal in de hoogste landelijke klasse, geeft 
training bij Fortuna Sittard. Op het moment van 
samenstelling van dit overzicht was de overschrij-
ving van Rachid nog niet rond. 

Mitchell, Nicolas
 Routinier die op 
veel plaatsen inzet-
baar is, was eigenlijk 
een dik jaar geleden 
met voetbalpensioen 
gegaan, maar sloot in 
de slotfase van afge-
lopen seizoen weer 
aan en genoot zicht-
baar. Niet uitgesloten 
is dat hij dit jaar weer 
aansluit. In 112 voor 
SHH1 gespeelde wed-
strijden scoorde onze 

van oorsprong Schot 
30 keer waarvan één 
seizoen tien keer en daarmee topscorer van dat 
jaar. 

Munnix, Istvan  Verdediger of verdedi-
gende middenvelder, die zijn 8e seizoen SHH1 
ingaat. Is zelden geblesseerd, speelde inmiddels 

153 wedstrijden voor SHH1 met daarbij 4 goals. 

Ostlender, Remco  Verdediger, die 
het afgelopen jaar vanwege een buitenlandse sta-
ge nauwelijks speelde maar kwam speciaal terug 
om bij het kampioenschap van SHH te zijn. Debu-
teerde als rechtsback in het seizoen 2019/2020. 

Passage, Sil  Linker verdediger of –
middenvelder. Speelde in hetzelfde team als Levi 
Smans (thans 
VVV Venlo) bij 
SHH en bij de 
jeugd van VVV 
Venlo. Verkas-
te het afgelo-

pen jaar naar 
een satelliet-
club van Vene-
zia dat afgelo-
pen seizoen 
degradeerde 
uit de serie A, 
maar keerde 
aan het eind 
van zijn eerste 
seizoen als 
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jonkie van 18 in Italië terug naar Nederland 
om bij zijn oude club SHH te gaan voetballen. 

Schroots, Koen  Aanvaller die in het 
seizoen 2015/2016 debuteerde in SHH1. Mis-
te de seizoenen 17/18 en 19/20 bijna volledig 
vanwege slepende blessures. Kwam in 42 
wedstrijden voor SHH1 uit en scoorde daarin 
10 keer waaronder een hattrick afgelopen jaar 
als invaller thuis tegen Centrum boys (goals 
15 tot en met 17). 

Schroots, Sjoerd  Vleugelverdediger, 
speler met de meeste routine van het team, 
speelt sinds het seizoen 2013/2014 voor 
SHH1, is een schrik voor ieder van zijn tegen-
standers, heeft voorlopig nog een blessure, 
kwam 165 keer voor SHH1 uit en scoorde 
daarin twee keer. 

Verhagen, Daan  Vleugelverdediger, 
die debuteerde in het seizoen 2019/2020, ver-
overde het afgelopen jaar een vaste plaats in 
SHH1 als linksback, speelde inmiddels 32 keer 
voor SHH1 en scoorde één keer. 

Vilters, Loek  centrale middenvel-
der, die in het seizoen 2018/2019 overkwam 
van VVV Venlo waar hij na zijn Hertense jeugd-
tijd verschillende jaren voetbalde. Is het type 
spelverdeler, speelde intussen 65 wedstrijden 
voor SHH1 met 7 goals die bijna allemaal het 
afgelopen jaar werden gemaakt. 

Walker, Tom  verdediger, die het 
afgelopen seizoen een groot aantal wedstrijden 
voor SHH1 uitkwam, speelt in dienst van het 
elftal, kwam 21 keer voor SHH1 uit (20 vorig 
jaar), scoorde één keer. 
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ANTWOORD FOTOQUIZ 

Thijn Gerrits maakte zijn debuut voor SHH1 
in de wedstrijd tegen  VVV Venlo JO21 

 SCOREBORD      

SHH RESULTATEN 22/23   

nr wedstrijd UITSLAG   T doelpuntenmakers PNT DOELSALDO 

1 VVV Venlo JO21 - SHH 4 - 0 V 150   1 - 0 0 - 4 

2 SHH - De Ster 5 - 2 V 70 van Melick, Domburg, Vilters, S. Kochanowski, Geurts 2 - 2 5 - 6 

3 sc. Irene - SHH    1—0 V 75    3—2 5—7  

4 Bekkerveld - SHH  ‘2—1 B       4—2 6—9 

5 SHH - Geleen Zuid  B       

6 Wilhelmina '08 - SHH  B       
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      competitie 1-26          

  TOTAAL SEIZOEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15-16 Sven Domburg 8 2 8 2               

16/17 Swen Domburg 33 9 25 7 I X* X X X** X X* X X X V I I 

17/18 Swen Domburg 50 10 17 1 X V V B B B B B B I I I   

18/19 Swen Domburg 73 24 23 14 I* X* X x* x* X x* X* X V X I I 

19/20 Swen Domburg 87 28 14 4 V V I I I I I* X X X X R S 

20/21 Swen Domburg 91 29 4 1 B X X X*   
co-
ron               

21/22 Swen Domburg 115 61 24 32 V** V** X** V** B I* V* X** X* X** X** V* X** 

                   

      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

15-16 Sven Domburg     I I*  I I I I     I I 

16/17 Swen Domburg     B I I I V X V X X X* X* V V* 

17/18 Swen Domburg     V X X X V X* X V V X V X   

18/19 Swen Domburg     I* B V* V** V V V X** V V* V B B 

19/20 Swen Domburg     X* X** co-                     

20/21 Swen Domburg                               

21/22 Swen Domburg     X* X X X X** V X* 
V**
*** X X* X X   

                   

kolommen c en e wedstrijden               

kolommen d en f goals                 

SWEN DOMBURG 
WEDSTRIJDEN EN GOALS (deel 1) 
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SPONSORS SHH 

AA-drink 
Aberson b.v. 
Alfa beer 
Auto Creemers  
BKC Staalbouw 
 
BPV ACC 
Burgers Enzo 
Hotel-Brasserie Dux  
Cafe Zaal De Schuur 
Cafe-Cafetaria Aod Me-
rum 
 
Clipper 
Correct Stucadoors 
Custers installatie & 
verhuur 
Damen Hypotheken 
Delescen advocaten 
Design & deliver 
 
DJ Rolo 
Doedels 
Café Du-pont 
Euro PC 
Fysio Moves 
Installatiebedrijf 

G.Sars 
Hamers Optiek 
Hannen Bakkerij 
Hansen dranken 
Hermans Groenten en 
Fruit 
 
Hillstreet 
Incatro 
ING (Hoofdsponsor) 
Jack Frencken 
Jack Hannen hove-
niersbedrijf 
 
Jack Teuwen Tweewie-
lerservice 
Jill Murphy’s 
Jo Koolen Glasrepara-
tie 
Juffrouw Coco 
Maasveste Berben 
 
Math Esser bestrating 
M3 makelaardij 
MH roadstyling 
Miko Koffie Service BV 
Moors assurantiën 

Uw bedrijf ook sponsor van SHH? 
Neem contact op met de commissie sponsoring & PR van SHH 

info@shh-herten.nl 
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ducts 
Schreurs Pers. Vervoer 
regulier 
SKS Group BV 
 
Soeverein hypotheek-
advies 
Solvay 
Summa 
The Orange 
Truckwash Herten 
Verheyden livestock 
export 
TV Ellef 
 
Van Mossel Ford 
 

 
 

SPONSORS SHH 

MTR indoor outdoor 
signing 
Oostendorp Auto 
(Toyota) 
Partner HR Solutions 
Posno 
 
Rabobank 
Ramon Schreurs Ho-
veniers 
Roermondse Glashan-
del 
Royal-Theater B.V. 
SBH Schoonmaakbe-
drijf 
 
Scheers groep 
Schmitz Foam pro-

Uw bedrijf ook sponsor van SHH? 
Neem contact op met de commissie sponsoring & PR van SHH 

info@shh-herten.nl 
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Omdat het zo mooi was feestbeelden van de kampioenschappen. Bovenste foto± Incatro 
biedt een grote foto aan met daarop de kampioenen van SHH1. Sjoerd en Koen Schroots 

staan aan de zijkanten. 
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HET PORTRET 
 

In deze aflevering van het portret zien jullie  een tweetal tekeningen uit de doos, gemaakt 
met potlood op kleine velletjes papier rond de beginfase van het ontstaan van ons clubblad 
in 1982. Destijds nam Jacques Lormans (links met sigaartje) het initiatief om te beginnen. 
Ger Hoeben (rechts) was destijds voorzitter van de jeugdcommissie. Onze tekenaar/ schil-
der pakt vanaf nu de draad weer op nu het winterseizoen aanstaande is met tekeningen 
met potlood, pastelkrijt en waterverf van voetballers. 
 
 Jouw portret in deze Spuit Ellef?   
 
Stuur dan een mailtje met een goed gelijkende digitale foto naar de redactie van dit blad . 
Het kost niets.  
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De weg omhoog. 
Voor het seizoen ‘94/’95 was het gelukt om 
Jan Helwegen aan te trekken als trainer. 
Voor het eerst was er eigenlijk voor een 
“naam” gekozen. Jan, van jongs af aan lid 
van S.H.H., had in de trainerswereld clubs 
getraind als SV Victoria, Eindse boys en 
RFC en was ook diverse malen kampioen 
geworden. Midden jaren zeventig had Jan 
overigens zijn start als trainer gemaakt bij 
S.H.H. zelf. 
Het beleid binnen S.H.H. was er vanaf nu 
duidelijk meer op gericht om wat hogerop te 
gaan voetballen, zonder overigens te gaan 
betalen of iets dergelijks, maar wel via het 
gericht opleiden en inpassen van jeugd in 
het eerste. 
 
Oolderveste. 
Behalve Musschenberg en Molenveld kwam 
onze gemeente met nog een derde plan op 
de proppen voor wat betreft woningbouw, 
namelijk de Oolderveste. Het gebied vanaf 
de Maas tot en met de Offerkamp zou flink 
opgehoogd gaan worden en bebouwd. Voor 
S.H.H. zou dit gaan betekenen dat het eer-
tijds weg zou moeten van de Offerkamp en 
op een andere locatie terecht zou komen. 
Aan de plannen zaten nog allerlei haken en 
ogen en er ontstonden legio protesten. De 
kans was echter zeer groot dat de plannen 
doorgang zouden vinden. Voeg daarbij het 
feit dat de gemeente van zins was het aantal 
sportcomplexen drastisch terug te brengen, 
dan mocht de conclusie alleen maar zijn dat 
S.H.H. zich moest gaan beraden. S.H.H. zou 
liever niet willen fuseren met een andere 
vereniging. Maar nadeel daarvan zou dan 
zijn dat de mogelijkheid bestond dat je met 
een andere vereniging op één complex te-
recht zou komen en dan was je misschien 
nog wel verder van huis. Ons bestuur vroeg 
en kreeg toestemming van de algemene 
ledenvergadering, die met 62 stemgerechtig-
den goed bezocht was, om de mogelijkhe-
den tot een fusie te gaan bekijken. Er ston-
den enkele zaken wel heel duidelijk voorop 
bij eventuele onderhandelingen. Ten eerste 
moest en zou het nieuwe complex binnen de 
oude gemeentegrenzen van Herten moeten 
komen te liggen. Ten tweede zou het club-
lokaal Julianaplein 12 moeten blijven. En ten 
derde zou er onderhandeld worden op basis 

van gelijkheid. S.H.H. kwam al snel rond de 
tafel te zitten met Swift, een qua structuur en 
financiën vergelijkbare vereniging. De intentie 
om te komen tot een fusie werd uitgesproken. 
Swift was met RFC bespeler van het complex 
aan de Maashaven en beide clubs zouden 
daar moeten vertrekken in de toekomst. De 
besprekingen met Swift verliepen uitermate 
bevredigend, maar vervolgens zou een periode 
van wachten aanbreken.  
 
Vol goede moed begon de spelersgroep onder 
leiding van Jan Helwegen aan het nieuwe sei-
zoen ‘94/’95. De geroutineerde Venlonaar Re-
né Kuppens verscheen als keeper op het to-
neel en in de achterhoede waren het meestal 
Stephan van Doorn, Laurens Walenberg, Dan-
ny Mandemaker en afwisselend Gerard Was-
senberg of Rob Smans die speelden. Op het 
middenveld waren John Felbermaier, Jos Hen-
drikx, Jack Hendrikx en Raymond Reyners ak-
tief, terwijl Jack Erdmann en Xavier Starmans 
en vaker ook Michel Simons in de spits speel-
den. In de loop van het seizoen deed ook Lino 
van Keeken geregeld mee, terwijl Maurice van 
Ratingen die een paar jaar langs de kant had 
moeten toekijken vanwege een zware kniebles-
sure aan het eind van het seizoen verrassend 
sterk terugkwam. Nieuw dit seizoen was ook 
verzorgster Angelique Sulman. Tot dit jaar was 
het telkens de leider of de trainer zelf die met 
de waterzak het veld op liep bij blessures. Jan 
Helwegen vond het noodzakelijk dat er speci-
aal iemand voor zou zijn. 
 
De ouverture met thuis een 3 - 3 gelijkspel te-
gen Slekker boys was niet wat iedereen van 
het seizoen verwacht had. De 1 - 5 zege uit bij 
RKSNA met maar tien spelers gaf veel zelfver-
trouwen, dat een week later weer een stuk min-
der was, toen Brachterbeek maar niet versla-
gen kon worden, 0 - 0. Toch had de wedstrijd 
tegen RKSNA aangegeven dat er mogelijkhe-
den waren. Steeds beter kwam S.H.H. in haar 
spel. Een belangrijke rol speelde daar ongetwij-
feld in dat de ervaren trainer Jan Helwegen het 
team echt aan het voetballen kreeg. Jarenlang 
had S.H.H. moeite met scoren en stond het 
bekend om zijn stugge verdediging. Voetbal-
lend was het ook wel aardig, maar scoren lukte 
niet. Vanaf nu ging het tijdperk in, waarin 
S.H.H. vooral voetballend sterk voor de dag 
zou komen, maar dan wel weer verdedigend 

 

HOOFDSTUK VII.   
DE GROEI NAAR EEN MODERNE AMATEUR-

VERENIGING ALS VIERDE KLASSER 
SHH’s historie in woord en beeld 
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kwetsbaarder werd, vooral in de lucht. 
Nog twee keer voor de winterstop ging S.H.H. 
onderuit. Dat was allereerst in de thuiswed-
strijd tegen medekoploper Sint Joost: 0 - 2. 
Een kampioenschap werd al helemaal uit de 
gedachte gezet toen ook RKSNA de punten in 
Herten kwam afhalen: 0 - 2. Vanaf de winter-
pauze werden weliswaar ook nog wat punten 
gemorst middels drie gelijke spelen, maar dat 
deden de concurrenten voor de titel zelf ook 
telkens. Met nog twee wedstrijden te gaan 
stond S.H.H. zowaar op 26 uit 18 voor num-
mer twee RKHVC met 24 uit 18 en nummer 
drie Sint Joost met 23 uit 18. S.H.H. ging op 
bezoek bij Walburgia en kon in theorie kampi-
oen worden, als RKHVC maar een puntje ver-
speelde. Walburgia had alleen nog maar ver-
loren dit seizoen en S.H.H. speelde waar-
schijnlijk door de zenuwen een draak van een 
slechte wedstrijd, waarin het dan toch nog wel 
met 0 - 3 won. 
Toen was het wachten op berichten vanuit 
Hunsel. Henri Peters nam in de kantine van 
Walburgia het verlossende telefoontje op en 
rende daarna naar buiten om luid uit te 
schreeuwen dat RKHVC had gelijkgespeeld 
en S.H.H. was eindelijk weer eens na 14 jaar 
kampioen ! 
  
S.H.H. kampioen. 
Het feest dat volgde was groots. De complete 
spelersgroep “veroverde” het oude gemeente-
huis en goodold Sjra Wassenberg werd op de 
schouders rondgedragen bij clublokaal Han-
nen-Adams. Bij spelers en sommige bestuurs-
leden kwamen de waterlanders eraan te pas. 
Dagenlang waren de spelers gezamenlijk op 
pad om feest te vieren. Keer op keer werden 

de gemaakte video-opnamen van het kampioen-
schap bekeken. Ook het café van sponsor De Baog 
werd vrijdags nadien aangedaan. Danny Mandema-
ker werd er ziek. Er werd zelfs een ziekenauto bij-
gehaald. Toen de vriendin van Laurens Walenberg 
hem sommeerde dat het maar eens tijd werd om 
naar huis te gaan, want daar had zij wel zin in, ant-
woordde Laurens bloedserieus: “Zie je niet dat ik 
met de ziekenbroeder aan het praten ben?” Met 
Danny Mandemaker kwam het nog goed, want een 
dag later zat hij alweer in de trein naar Amsterdam 
om de vrijmarkt op koninginnedag te bezoeken. 
In de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen 
Grathem, boden de spelers van ons eerste aan de 
leden van de “bejaarden-side” bloemen aan. 
Topscorer dit seizoen werd Jack Erdmann met 17 
goals, waarvan 14 gescoord voor de winterstop. 
Xavier Starmans en John Felbermaier scoorden 8 
keer en de gerevalideerde Maurice van Ratingen 
scoorde in de laatste 8 wedstrijden ook nog 6 keer. 
Toeschouwersgemiddelde: 86. 
 
De eindstand in het seizoen ‘94/’95  
6e klasse voor standaardteams 
 
S.H.H.  20 - 30  
Sint Joost  20 - 27  
RKHVC  20 - 27  
Altw’.heide  20 - 26  
Brachterbeek 20 - 24  
Grathem  20 – 21 
Horn   20 – 19 
RKSNA  20 – 17 
Slekker boys 20 – 16 
MHD   20 – 13 
Walburgia  20 -   0 
  
Eerste seizoen waarin eerste elftallen niet meer 
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tegen reserveteams konden uitkomen 
Voor aanvang van de nieuwe competitie 
deden zich enkele bestuurlijke wijzigingen 
voor. Voorzitter Piet Schreurs had per 1 
januari 1995 na 8,5 jaar zijn hamer neerge-
legd en overgedragen aan Har Roost. Hij 
zou wel bestuurslid blijven. Bert Wassen-
berg stopte als bestuurslid net als Ger Hoe-
ben. Als nieuwelingen traden tot het bestuur 
toe Roger Wijler, Luuk Kurvers, Wim Ver-
goossen en Teun Blokland. Marjo Ronc-
kers, Jos van den Berg, Marjo Birkner, Ton 
Smeets en Wilbert Kroos completeerden 
het bestuur. Bij de jeugd was Coen Hoezen 
inmiddels voorzitter. Alex Poulis was overi-
gens al jaren (met Lenie Kessels) kantine-
beheerder. 
 
Nieuwe voorzitter Har Roost had na een 
lange staat van dienst als speler van S.H.H.
-1 onmiddellijk erna een bestuurslidmaat-
schap aanvaard en was ook vele jaren pen-
ningmeester geweest. Overigens echtgeno-
te Marlies Roost zou deze jaren de leden-
administratie bijhouden. 
In het seizoen ‘95/’96, het tweede jaar on-

der Jan Helwegen, speelde S.H.H. voor het 
eerst in de vijfde klasse, zeg maar de oude eer-
ste klasse afdeling Limburg, waarin het met uit-
zondering van het seizoen ‘94/’95 vanaf 1981 
had vertoefd. In vergelijking met het jaar daar-
voor was Paul Walenberg na een periode bij 
Swift terug op het oude nest en vanuit de jeugd 
diende Ronald Langenhuizen zich aan. 
 
S.H.H. ging de competitie in met nu weer Marco 
Bogers in de goal. Achterin startten Paul Walen-
berg, Laurens Walenberg en na een blessure 
Lino van Keeken, Danny Mandemaker en Ste-
phan van Doorn. Op het middenveld speelden 
Xavier Starmans, Jos en Jack Hendrikx en Ray-
mond Reyners en voorin moesten Jack Erd-
mann en Ronald Langenhuizen voor de goals 
zorgen. 
 
Voordat de competitie volop aan de gang was, 
kende S.H.H. weer haar sjoemelmèrt die tegen-
woordig jaarlijks werd georganiseerd. 1180 be-
talenden passeerden de poort aan de Offer-
kamp. Met name de broers van den Dungen 
durfden het aan de kar te gaan trekken in de 
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De ‘Heikop’ in Brunssum met op de foto o.a. Roel Verkolf (midden achteraan), Joas Brouns 
(linksbovenaan met omgekeerde cap), Gilbert Steegh, Ronald van Ool (tweede rij rechts), 
Stef Belgers (handen onder hoofd in het midden), Ramon Schreurs (links met bal), Nick de 
Boek (tweede van rechts) en rechts naast hem de helaas veel te jong overleden Danny Lins-
sen. 
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sjoemelmèrt nieuwe stijl. De sfeer ervan was 
weer eender als in  andere jaren. Zo deed 
Henk Hannen iets voor f 1,= in het aanbod. 
De kandidaat-koper bood slechts 75 cent en 
Henk bleef op 1 gulden staan. Een half uur 
later kwam de kandidaat-koper terug en 
vroeg wat het kostte. Henk: 1 vijftig. De kan-
didaat-koper: En straks was het nog een gul-
den! Henk: Het is nu ook beter weer. Diezelf-
de Henk Hannen prees een radio aan als 
wereldontvanger…., als je hem  mee op reis 
zou nemen. 
 
 De ouverture in de competitie thuis tegen 
Linne leverde een 3 - 3 gelijkspel op. Een 
week later tegen het Beegden van Con van 
Keeken leek de zege met nog een paar mi-
nuten te gaan binnen, want het was 3 - 1 en 
Beegden telde nog maar negen spelers. 
Wonder boven wonder kwam het Beegden 
van destijds Con van Keeken nog langszij: 3 
- 3. Met twee uit twee was de competitiestart 
daarmee aan de matige kant, want vanaf dit 
jaar leverde een zege drie punten op. S.H.H. 
sprokkelde voor de winterpauze wel enkele 
puntjes bij elkaar via gelijke spelen, maar de 
eerste overwinning liet lang op zich wachten. 
Vier punten uit de eerste negen wedstrijden 
betekenden een plek ergens onderin. In de 
tiende wedstrijd tegen het mede onderin bun-
gelende KOC was het dan toch raak. Een 
duidelijke 1 - 4 zege bracht S.H.H. op het 
goede spoor. Vanaf toen kwamen er ook ge-
regeld zeges. Voornaam was de 0 - 2 revan-
che op Beegden vlak voor de winterstop. 
Gaandeweg het seizoen werd het voetbal 
steeds verzorgder en belandde S.H.H. op 
een veilige plaats in de middenmoot, zodat 
het seizoen toch naar tevredenheid kon wor-
den afgesloten. Roland Langenhuizen werd 
met 13 treffers topscorer voor Jack Erdmann 
met 9. Jack Hendrikx nam aan het eind van 
het seizoen officieel afscheid als speler van 
S.H.H.-1. Hij zou in totaal 330 competitie-
wedstrijden voor het eerste uitkomen. Dat 
zijn bij 22 wedstrijden 15 volle seizoenen. 

Het toeschouwersgemiddelde bedroeg 111. 
 
De eindstand in het seizoen ‘95/’96: 

 
 
 
Eerste seizoen waarbij een overwinning drie 
winstpunten opleverde 
 
Afscheid van de laatste mede-oprichter. 
In de winterpauze, eind december 1995, moes-
ten wij afscheid nemen van de laatste persoon 
die vanaf de oprichting onafgebroken lid was 
gebleven van S.H.H., namelijk Sjra Wassenberg. 
Eén jaar eerder was hij nog uitgebreid aan het 
woord in het clubblad, waardoor allerlei herinne-
ringen aan vroeger tijden op papier bewaard zijn 
gebleven. Het was fijn voor hem om het kampi-
oenschap van 1995 nog mee te kunnen maken. 
Sjra was voor zover zijn gezondheid dat toeliet 
iedere wedstrijd van het eerste aanwezig ge-
weest, deel uitmakend van de zogenaamde B-
side, de bejaardenside. 
 
De Limburger meldde enige tijd eerder over de 
bejaardenside: “In Herten staan ze bekend om 
hun geweldloos maar bovenal sportief optreden. 
Tijdens thuiswedstrijden kan voetbalclub S.H.H. 
steevast rekenen op de krachtige steun van haar 
supporterslegioen. Harde kern van dat legioen 

St. Odiliënberg   22 - 42 

Stadbroek   22 - 39 

Altweerterheide   22 - 38 

Linne   22 - 37 

SC Leeuwen   22 - 30 

SHH   22 - 29 

OVCS   22 - 29 

Urmondia   22 - 29 

Boekoel   22 - 26 

GVCG   22 - 26 

Beegden   22 - 18 

KOC   22 - 13 

SHH’s sportkamp in 1996 te Brunssum met 
links troubadour Koen Steffanie, in het midden 
een erg jonge Connie Ropobeen en rechts van 
TV Ellef Olaf Simons als Alanis Morrissette 
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SHH’S FOTOPAGINA 
UIT DE OUDE DOOS: 
S.H.H. C1 rond 1984 

Staand van links naar rechts: Leider Jo van Ratingen, Eric Deckers, Ludovic Lampe (later 
keeper, ook van SHH1), Ben Verkolf, Maurice van Ratingen, William Engels, Marcel Ari-
aans, Paul Hannen (van de bakkerij naast Jan Linders) en leider Bert Hannen. 
Gehurkt van links naar rechts: ?, Roger Wolters, Geert Pouwels, Raymond Reyners, Ri-
chard van Dijk (?) en Rik Janissen. 
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vormt de B-side. (‘B’ staat voor bejaarden) 
van de Hertense afdelingsclub. Maar sinds 
mensenheugenis heeft de B-side zich nooit 
bezondigd aan vandalisme. En nooit heeft 
de ME hardhandig moeten ingrijpen omdat 
er een zware pijp of een sigaar in de rich-
ting van scheidsrechter of vijandelijke spe-
lers was gegooid. En ze verstoppen zeker 
geen fragmentatiebom in hun onderbroek.” 
 
Van medeoprichter Sjra Wassenberg heb-
ben in totaal maar liefst zes zoons bij 
S.H.H. gevoetbald, te weten Hans, Jan, 
Henk, Bert, Gerard en Erik (Kick). Jan, niet 
te verwarren met de Jan die in seizoen 
‘80/’81 in S.H.H.-1 speelde, heeft slechts 
een blauwe maandag gevoetbald. Erik 
keepte in de paar jaar, dat hij seniorenlid 
was, meestal bij S.H.H.-2 en was een jaar 
leider van S.H.H.-1. Hans, Henk, Bert en 
Gerard zijn alle vier basisspeler van S.H.H.
-1 geweest. Zij hebben bij benadering geen 
van allen zo vaak in S.H.H.-1 gevoetbald 
als hun vader.  
Van de lagere seniorenteams was het dit 
seizoen S.H.H.-3, dat met overtuiging de 
kampioenstitel in de derde klasse greep. 
S.H.H.-3 bestond voor een groot gedeelte 
uit spelers die in vroeger tijden voor een 
eerste elftal waren uitgekomen. S.H.H.-3 
zou zelf in de 6e klasse blijven spelen, 
want S.H.H.-2 eveneens uitkomend in de 
6e klasse kon nu naar de 5e klasse promo-
veren. Bij de jeugd wonnen zowel F1 als F2 
de regionale beker (regio 2, Midden Lim-
burg). De jeugd had met 11 teams aan de 
competitie deelgenomen. 
 
Maatschappelijke veranderingen. 
S.H.H. is in de loop der jaren altijd meege-
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gaan in allerlei ontwikkelingen  die zich in de 
maatschappij voordeden. Eigenlijk kunnen wij wel 
stellen dat S.H.H.zeker de laatste paar jaar voor-
op is gaan lopen op andere collega voetbalvereni-
gingen. Heel in het begin van S.H.H.’s bestaan 
wist je als speler wanneer je moest voetballen 
doordat op oude telefoonpalen opstellingen wer-
den opgehangen. Tot in de tachtiger jaren kenden 
wij, behalve publicatie in weekblad De Koekkoek 
en later De Trompetter,  ‘t kèske’. Tegen de zijge-
vel van wat nu café Hendrikx is, hing een kastje, 
waarin het wedstrijdprogramma van de jeugd 
stond gepubliceerd. De jeugdsecretaris kwam dit 
iedere week ophangen en deed hetzelfde bij De 
Spar- Hannen in Merum. Bekendmaking van het 
programma geschiedt tegenwoordig via diverse 
kanalen. Zo kun je het via de kabel ontvangen, 
namelijk pagina 654 van de TV-Gazet. Verder is 
het zo dat S.H.H. een eigen Internet-side heeft 
met als eerste sidebeheerder Ron Bukman (tot 
zijn emigratie naar Schotland tevens keeperstrai-
ner en leider S.H.H.-1). Meer dan de helft van de 
gezinnen heeft een computer in huis en met be-
hulp daarvan kun je informatie van buitenaf via 
een satelliet of telefoonlijn in huis halen. 
S.H.H.-1 kende na afloop van het seizoen net als 
andere teams haar feestavond. Het besloot per 
fiets naar Vlodrop te gaan waar de bloemetjes 
flink buiten werden gezet. Op de terugweg ervan 
was Marco Bogers ietwat ziekjes. Omdat Liz en 
Ron Bukman per auto waren gekomen, besloot 
Ron terug te fietsen en kon Marco per auto naar 
huis. Marco werd onderweg onwel, draaide het 
raampje open en moest spugen. Helaas had hij 
het raampje juist dicht gedraaid in plaats van 
open en het decorum plakte aan de binnenkant 
van de auto. 
 
Het seizoen ‘96/’97 zou het derde jaar zijn onder 
trainer Jan Helwegen. Na zijn afkeuring voor be-
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taald voetbal kwam oud S.H.H.-jeugdspeler 
Job van Lier de gelederen versterken. Ook 
de spitsen Michel Simons en een weer fitte 
Maurice van Ratingen speelden een volledig 
seizoen, net zoals verdediger Laurens Wa-
lenberg. 
De start in de competitie tegen het zwak 
geachte Bieslo was veelbelovend. Het werd 
een duidelijke 5 - 1 zege. Daarna was er 
toch weer een terugval met een gelijkspel in 
de topper tegen Sint Joost en daarna twee 
nederlagen. Vervolgens kwamen de punten 
toch met zekere regelmaat binnen, hetgeen 
resulteerde in een plaats aan de bovenkant 
van de middenmoot.  
 
In de winterstop veranderde ons clublokaal 
van uitbater. Mia Hannen-Adams die na het 
overlijden van echtgenoot Jo de laatste paar 
jaar alleen achter de tap had gestaan, deed 
via een uitgebreide receptie het café over 
aan Jos Hendrikx. Daarmee bleef het club-
lokaal op hetzelfde adres gevestigd. De eer-
ste jaren van S.H.H.’s bestaan was Hoffman 
het clublokaal geweest. Dat was in de tijd 
dat het oude Herten nog behoorlijk veel ca-
fé’s kende. Het café lag tegenover de in-
gang van de kerk in de richting van waar 
slagerij Metsemakers ligt. De kerktoren was 
in 1945 op het café gevallen en daarna ver-
huisde het clublokaal voor even naar Inder-
hees en vervolgens naar van Herten boven-
aan het Julianaplein, waar sedert korte tijd 
daarna Robert Knippenberg in is getrokken. 
Toen van Herten clublokaal was, geschied-
de het omkleden al wel bij café Adams, zo-
als dat toen heette. Want de ouders van Mia 
waren toen de kasteleins. Later nam Mia het 
met Jo over. Vanaf 1958 is Adams onafge-
broken clublokaal gebleven. De ouderwetse 
sfeer van toen is nog steeds te proeven, 
want het café hééft gewoon iets.  
 
Na de winterstop draaide S.H.H.-1 steeds 
beter. Het team stond bekend als een goed 
voetballende ploeg. Met nog enkele wedstrij-
den te gaan verspeelde S.H.H. evenwel de 
laatste kansen op een kampioenschap. Wat 
eventueel resteerde was deelname aan de 
nacompetitie. Op wedstrijddag 22 kon Sint 
Joost kampioen worden door uit te winnen 
bij Leeuwen. RKSVV zou dan niet mogen 
winnen in Herten. S.H.H. moest om een pe-
riodetitel te pakken met zeker 2 goals ver-
schil winnen van nummer 2 op de ranglijst 
en nog kampioenskandidaat RKSVV, terwijl 
dan Linne tegelijkertijd niet mocht winnen 
van Laar, dat nog kans op degradatie had. 
Het pakte heel raar uit op die zondag. Sint 
Joost won in Leeuwen. De wedstrijd in Linne 
werd op het laatste moment afgelast, terwijl 
de lagere teams van Linne wel hadden ge-
speeld. Zo kon Linne, dat in theorie ook nog 
om de titel streed, de resultaten van de ove-
rige wedstrijden afwachten. In Herten kwam 

er evenwel geen scheidsrechter opdagen, zodat ook 
die match niet doorging en het spel dat in Linne was 
gespeeld doorkruist werd. 
 
Voor het eerst deelname aan de nacompetitie. 
De woensdagavond daaropvolgend was het S.H.H. 
- RKSVV en Linne - Laar. Het met 41 uitgespeelde 
Sint Joost kon toezien of RKSVV, dat 38 punten 
telde, nog langszij zou komen. Omdat er verder 
geen competitievoetbal was, waren 350 toeschou-
wers van de partij. Die zagen dat S.H.H. een voor-
treffelijke pot voetbal op de mat legde en nog voor 
rust moest RKSVV capituleren, want het stond toen 
al 3 – 0 voor S.H.H. met de ene goal nog mooier 
dan de andere. Uiteindelijk werd het 4 - 0 en…. Lin-
ne verloor thuis van Laar, zodat S.H.H. zich voor het 
eerst in haar bestaan kon gaan opmaken voor de 
nacompetitie, die recht gaf op één plek in de vierde 
klasse. Juliana en RKSVV waren de tegenstanders. 
De batterij was kennelijk leeg bij S.H.H., want beide 
wedstrijden gingen kansloos verloren. 
Al met al mocht S.H.H. toch tevreden zijn over een 
seizoen dat bijna promotie bracht. Jack Erdmann en 
Maurice van Ratingen scoorden beide 13 competi-
tietreffers. Het toeschouwersgemiddelde bedroeg 
114. Hoewel Jan Helwegen aanvankelijk zou blijven, 
besloot hij op het laatste moment toch te stoppen. 
De tijd was kort om nog een nieuwe trainer aan te 
trekken. Dit werd Jean Herberigs, afkomstig van 
MHD. 
De eindstand in het seizoen ‘96/’97  5e klasse C 
standaardteams 
 
De eindstand in het seizoen ‘96/’97  5e klasse C 

standaardteams 

  

 
  
 
Onze jeugd had dit jaar met 13 teams aan de com-
petitie deelgenomen. 
 
 
 
 
 

Sint Joost   22 - 41 

SHH   22 - 38 

RKSVV   22 - 38 

Linne   22 - 37 

Juliana K   22 - 33 

Urmondia   22 - 33 

SC Leeuwen   22 - 32 

RKHVC   22 - 31 

Laar   22 - 27 

Altweerterheide   22 - 26 

Boekoel   22 - 25 

Bieslo   22 - 3 
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      Dit is SHH 
Hieronder een aantal weetjes over SHH…. 
  
De leeftijd van SHH. 
Officieel is SHH opgericht in 1940, maar…. Al in 1927 was er sprake van voetbalclub SHH te Herten. Het speel-
de ook gewoon competitie. Daaraan nam het deel tot midden jaren dertig en toen ging SHH tijdelijk ter ziele om 
vervolgens een paar jaar later heropgericht te worden. Op 1 december 2022 gaat  SHH 82 jaar oud worden. In 
Ool  bestond aan het begin van de jaren ’20 al Juliana, waarin pater Custers al een voorname rol kende. Een 
paar jaar geleden overleed op 106-jarige leeftijd Har Niessen die bij het oude SHH voetbalde. 
  
De naam SHH. 
Als je namen van verschillende voetbalclubs naast elkaar zet, dan zijn tal van namen weinig origineel. SHH 
heeft het aan geestelijk adviseur kapelaan Adrianus Custers te danken dat wij een naam met een verhaal heb-
ben. Adrianus Custers is wellicht zelf vernoemd naar Hadrianus. Deze Hadrianus was niet één van de pausen, 
waaronder de enige Nederlandse paus Hadrianus. Onze Hadrianus was een Romeinse veldheer, die in Turkije 
zo’n 300 jaar na Christus 23 Christenen in bescherming nam en hij bekerde zichzelf tot het Christendom. Hij 
stierf in verband daarmee de martelaarsdood. 
  
De geschiedschrijving. 
Omdat het archief van SHH vanaf de oprichting prima is bewaard en er ook in later tijden volop documenten 
bewaard bleven was het mogelijk om ter gelegenheid van SHH 60 jaar het boek ‘Hadrianus, krijgsman met 
palm en zwaard’ te doen verschijnen. Ook de uitgave bij 25 jaar SHH in 1965 was een goed hulpmiddel. Intus-
sen heeft onze clubhistoricus opnieuw een boek over 75 jaar SHH geschreven dat een kleine 300 pagina’s telt 
(verschenen 2015).  
  
De voorzitters. 
SHH heeft geen erg groot aantal voorzitters gekend. Hubert Kurvers was de eerste bij de oprichting in 1940. 
Wie weet trouwens wie SHH bestuurde eind jaren twintig tot midden jaren dertig? Na Bair Kurvers hadden wij 
Frans Leurs, Jan Lempens, Bair Baetsen van 1950 tot en met 1966, Jan Linssen, Herman Melief van 1973 tot 
en met 1980, Piet Hannen, Piet Schreurs van 1986 tot en met 1994, Har Roost gedurende vier jaar (en hij was 
in totaal 24 jaar bestuurslid), Coen Hoezen, Luc Amkreutz, Con van Keeken (en daarna korte tijd Jos Sliepen 
als waarnemend voorzitter) en sedert 2007 Paul Wijnands, die met ingang van oktober 2013 is opgevolgd door 
Hans Schroots die medio september het stokje over heeft gedragenaan Peter Bonekamp. 
  
Ontwikkeling van het ledenaantal. 
Na de enkele tientallen leden bij de oprichting steeg het ledenaantal stukje bij beetje. In de jaren zeventig kwam 
SHH boven de 200 leden uit. De verhuizing van Veeweg (thans begraafplaats) naar de Offerkamp in 1973 deed 
dit aantal behoorlijk stijgen. Vooral na de eeuwwisseling en de verhuizing naar de Wolfsberg (toen 400 leden) 

gaf een ledenexplosie te zien tot thans   984  (waarvan meer dan 500 jeugdleden). SHH telt vier speel-
velden waarvan één kunstgrasveld (2006).  Het ledenaantal bedraagt thans een stabiele 950. 
  
De kampioenschappen van SHH1. 
Echt vaak werd SHH1 niet kampioen. Wij schrijven in het kampioenenboek de jaren 1944, 1953, 1964, 1981, 
1995, promotie in 1998 en 2007 en 2013. In 1953 lukte het SHH voor het eerst naar de vierde klasse te promo-
veren. Na een tweejarig verblijf zakte SHH terug naar twee klassen lager van waaruit het in 1964 terugkeerde 
naar de eerste klas onderafdeling. Na het missen van promotie in 1968 en 1972 (beide keren een verloren be-
slissingswedstrijd) degradeerde SHH opnieuw in 1974. In 2007 werd SHH onbedreigd kampioen in de vierde 
klasse en promoveerde voor het eerst in haar bestaan naar de derde klasse, waar het na een verblijf van vier 
jaar in 2011degradeerde. SHH1 kwam onder leiding van trainer Pie Schmitz en technisch manager Con van 
Keeken dit jaar uit in de 4e klasse met daarin bijzonder veel derbies. Het speelde zich vol overtuiging naar een 
nieuwe kampioenstitel (2013). In 2015 behaalde SHH1 een 2e plaats in de 3e klasse B. Het promoveerde onder 
leiding van Peter Verstappen na een zeer overtuigende nacompetitie voor het eerst in de clubhistorie naar de 
2e klasse.. Daar behaalde het een 11e plaats van de 14 waardoor spelen van degradatiecompetitie noodzake-
lijk was. Het lukte om het tweede klasserschap te handhaven. In het l seizoen 2016/2017 wist  SHH  de tweede 
periodetitel te veroveren die recht gaf op het spelen van nacompetitie voor een plaats in de eerste klasse. Daar-
in bleek eerste klasser De Valk te sterk. In 2018 degradeerde SHH1 naar de 3e klasse. In 2022 werd SHH kam-
pioen in de 3e klasse en gaat weer 2e klasse spelen. 
  
Andere wetenswaardigheden. 

Het damesvoetbal deed zijn entree bij SHH in de eerste helft van de jaren tachtig. Een eerste club-
blad kende SHH al in de jaren vijftig onder de titel de ‘Groen witter’. Eind 1982 werd het clubblad op 
initiatief van Jacques Lormans nieuw leven ingeblazen, aanvankelijk alleen als jeugduitgave. Na een 
aantal nummers kreeg het als benaming ‘Spuit Ellef’. In 1987 was er even een radiostilte, waarna 
eind 1988 de draad definitief werd opgepakt, onder dezelfde naam. Gehandicaptenvoetbal heeft 
SHH sinds 2002, veteranenvoetbal sinds 2007. Een kunstgrasveld werd in 2006 voor het eerst be-
speeld.  Sinds 2015 kent SHH ook een afdeling walking football, bestemd voor de alleroudsten. 
Door toedoen van het virus is er in de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 geen reguliere competitie 
afgesloten. 
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COMCOP 
 

Aktiviteitencentrum Herten 
Charles de Gaullestraat 21 

6049 BK Herten 
 

 Digitaal kopieerwerk 
 zwart wit en kleur 

 
0475-474 400  

achdrukkerij@xs4all.nl 
achcomputer@xs4all.nl 
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STATISTIEKEN SHH-1 

 

TRAINERS S.H.H. en resultaten in de LAATSTE 35 JAAR 
 
2022: 3

e
 klasse B 1

e
 plaats en kampioen  Patrick Wolters 

2021: 3
e
  klasse B seizoen voortijdig gestopt wegens corona Patrick Wolters 

2020: 3
e
 klasse B seizoen voortijdig beëindigd wegens corona Maarten van Lieshout 

2019: 3e klasse B, 3e plaats met 26 – 47  Maarten van Lieshout 
2018: 2

e
 klasse G, 14 en laatste met 25 -  6  Maarten van Lieshout (degradatie) 

2017: 2
e
 klasse G, 6

e
 plaats met 26 – 40  Maarten van Lieshout 

 Periodetitel 2, nacompetitie voor een plaats in de 1
e
 klasse (2x verlies tegen de Valk) 

2016: 2e klasse G, 11
e
 plaats met 26 – 30  Peter Verstappen (Hein van Melick) 

2015: 3e klasse B     2e plaats met 22 — 40           Peter Verstappen 
 Promotie via nacompetitie 
2014: 3e klasse B  4e plaats met 22 – 36        Pie Schmitz  
2013: 4e klasse D, 1e plaats met 22 – 57    Pie Schmitz 
 
 
2012:   4e klasse E 3e plaats met 22 – 37    Theo Pansters, nacompetitie 
2011:   3e klasse C 12e met 22 – 17 (degradatie naar 4e klasse)  Theo Pansters 
2010:   10e 20 – 18 3e klasse C (nacompetitie degradatie, gehandhaafd)   
        Eric Caasenbrood 
2009:   4e met 22 –35  3e klasse C   Eric Caasenbrood 
2008:   6e met 22 – 31 3e klasse C    John Halmans 
2007:   1e met 22- 55 4e klasse (promotie naar 3e klasse)  John Halmans 
2006:   6e met 4e klasse met 22 - 30    Jan Heijckers 
2005:   8e met 22 – 26 4e klasse    Jan Heijckers 
2004:   6e met 22 – 34 4e klasse D    Theo Schmitz 
2003:   2e met 22 – 41 4e klasse  (nacompetitie)  Theo Schmitz 
2002: 4e met 39 uit 26 (nacompetitie)    Theo Schmitz 
 
 
2001:    4e met 39 uit 26 4e klasse (nacompetitie)   Con van Keeken 

2000: 7e met 22 - 30 4e klasse E    Marcel Jansen 
1999: 3e met 22 - 36 4e klasse  F   Marcel Jansen/Con v. Keeken 
 deelname aan de nacompetitie, 2e van de 3 
1998: 3e met 22 - 39 5e klasse C   Con van Keeken 
 deelname aan nacompetitie, winnaar en promotie 
1997: 2e met 22 - 38 5e klasse C    Jan Helwegen 
 deelname aan nacompetitie 3e van de 3  
1996: 6e met 22 - 29 5e klasse  C   Jan Helwegen 
 1996: 1e jaar met 3 punten voor een zege.  

1995: 1e met 20 - 30 6e klasse D     Jan Helwegen  
1994: 9e met 22 - 15 1e klasse G   Jean Smeets 
 S.H.H. wordt ingedeeld in de nieuwe 6e klasse (te vergelijken  
 met de oude 2e klasse) 
1993: 8e met 22 - 20 1e klasse E   Jean Smeets 
1992: 8e met 22 - 21 1e klasse F     Jean Smeets 
 
 
1991: 6e met 22 - 20 1e klasse    Ed Theunissen 
1990: 7e met 22 - 21 1e klasse   Frans Teuwen 
1989: 8e met 22 - 19 1e klasse E     Frans Teuwen 
1988: 8e met 22- 21 1e klasse F   Har Vergoossen 
1987: 2e met 22 - 29 1e klasse F   Har Vergoossen 
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SHH VAN DAG TOT DAG 
 
 
SHH VAN DAG TOT DAG 138 
 
MEI 
 
31Quotes uit de Limburger over Langeberg – 
SHH: ‘In een sfeervol Brunssum ontrolt zich 
een meeslepend voetbalschouwspel dat de 
harten van vriend en vijand sneller doet klop-
pen. Aan beide kanten laten de talrijk opgeko-
men supporters geen moment onbenut om 
het eigen team naar de zege te schreeuwen.’ 
(…..) 
‘Na een bloedstollende tweede helft met de 
beste kansen aan SHH-kant komt in de gelij-
ke stand wonderbaarlijk genoeg geen veran-
dering meer. Volkomen uitgeput en een gou-
den griffel op zak voor de geboden amuse-
mentswaarde accepteren de spelers die remi-
se met een gevoel van teleurstelling.’ 
 
JUNI 
 
5 Afsluitdag JO7 – JO13 
6 De kampioensdag: Na de 2 – 0 zege op 
Spaubeek en de 3 – 3 van Haslou tegen Lan-
geberg start het grote kampioensfeest, bijge-
woond door tal van supporters. Ook de spe-
lers van Spaubeek blijven geruime tijd hangen 
op de Wolfsberg. Het feest duurt tot in de klei-
ne uurtjes. Dan ziet het complex eruit als een 
oord waar nodig gepoetst mag worden. 
6 SHH2 verliest met 3 - 1 bij DESM2 en ein-
digt als 4e, speelt wel nacompetitie 
6 Beeld van de in groen en wit verlichte televi-
sietoren als blijk van hulde aan de kampioe-
nen van SHH. 
 
6 Op facebook verschij-
nen vele berichten, film-
pjes en foto’s naar aanlei-
ding van SHH’s kampi-
oenschap(pen). Er wor-
den veel complimenten 
uitgedeeld en er zijn volop 
felicitaties. Soms zijn er 
ook jaloerse berichten: 
Eén iemand veronderstelt 
dat SHH spelers zou be-
talen/ kopen. Onze voor-
zitter Peter Bonekamp die 
overigens kei- en keihard 
gewerkt heeft om alles in 
goede banen te leiden 
reageert door te zeggen 
dat als SHH zou betalen 
hij meteen geen voorzitter 
meer zou zijn. Laat SHH 
nu net zo zijn geworden 
zoals het nu is door nooit 

te betalen 
aan spe-
lers. Daar 
zijn al 
genoeg 
clubs aan 
kapot ge-
gaan in 
het verle-
den. 
7 De day 
after: 
SHH1 
verzamelt 
vanaf 
twaalf uur 
op de 
Wolfsberg 
en gaat 
een paar 
uur later 
lunchen 
in de 
stad. In 
de tus-
sentijd geeft het team een goed voorbeeld 
door de catacomben van het complex van een 
poetsbeurt te voorzien. Misschien dat de sup-
porters die daags ervoor rommel die zij maak-
ten hadden kunnen opruimen hier een voor-
beeld aan kunnen ontlenen. Overigens ston-
den ook de vaste mensen van de onderhouds-
commissie weer paraat om geheel onbezol-
digd hard te werken. 
 
12 SHH2 dat als 4e eindigde in de reguliere 
eindstand van de competitie heeft nog wel on-
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verwacht als toetje van het seizoen nacompeti-
tie. Het speelt daarin allereerst uit tegen De 
Ster2 uit Stein. Opmerkelijk was de training als 
voorbereiding. Daar waren vooral spelers van 
SHH JO19 aanwezig. Klaarblijkelijk hebben 
veel spelers van SHH2 meteen na deze com-
petitie hun vakantie ingepland. Desondanks 
wordt er goed partij gegeven bij de Ster. De 
Ster2 weet met 4 – 3 nipt te winnen, zodat de 
nacompetitie erop zit voor SHH2.  SHH3 speel-
de nog een wedstrijd uit bij kampioen EMS2 en 
weet daar keurig met 1 – 2 te winnen! Het ein-
digde op een keurige tweede plaats, zes pun-
ten achter kampioen EMS2. 
19 Ook vandaag is er voetbal op de Wolfsberg 
en nog een heel spannende wedstrijd waar het 
om de knikkers gaat namelijk de beslissings-
wedstrijd om een plek in de 3e klasse KNVB 
tussen vv Born en FC Maasgouw, finale na-
competitie  (3e ronde). Waar Born voor rust de 
overhand had, daar drukte FC Maasgouw 
steeds meet op het doel van Born in de tweede 
helft. Borns stugge verdediging hield stand tot 
de 89e minuut, toen er al nagedacht werd over 
een verlenging. Maar die kwam er niet meer 
FC Maasgouw promoveert door de 1 - 0 naar 
de derde klasse. 
 
 
19 De overschrijvingstermijn is inmid-
dels enkele dagen geleden verstreken . 
Geen enkele speler is naar een andere 
club weggelokt dit jaar, wellicht ook 
door de degradatie van de midden Lim-
burgse hoogst spelende clubs zoals 
EVV, Veritas en Wilhelimina´08. Laat-
ste genoemde twee clibs kunnen ko-
mend seizoen tegenstander zijn van 
SHH. Wij mogen zelf zes versterkingen 
verwelkomen. Rachid Moussant, woon-
achtig in Herten, komt over van SVC 
2000 en neemt ook een teamgenoot 
mee. Reno en Stan Kochanowski ko-
men over van EVV, Sil Passage die 
een jaar verbonden was aan een Itali-
aanse satellietclub van Venezia komt 
terug naar Herten en Joshua Geurts 

die in 2019 al een half jaar in Herten speelde 
komt over van Veritas. 
26 Het oude SHH7 is voor het laatst aan het ein-
de van het seizoen op pad geweest. Voetballen 
doen de meesten al jaren niet meer, maar het 
uitstapje, dit jaar was Boon het reisdoel, bleef in 
ieder geval tot en met dit jaar een traditie. 
 
 
26 De kampioentitels zijn al even geleden be-
haald maar vandaag was de dag om er nog even 
bij stil te staan via een tocht vanaf café de 
Schuur met de platte kar door het dorp eindigend 
op de Wolfsberg waar SHH VR1 en SHH HR1 op 
het hoofdveld werden gehuldigd. 
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27 Van de facebookpagina van SHH/vrouwen± 

De topscorerslijst van dit seizoen. 
 
 
JULI 
 
1 SHH is een weekendje met verlof en doet het 
Belgische Gent aan. Het geniet van de plaatse-
lijke cultuur. Gent en ook Brugge waren in de 
middeleeuwen de grootste steden ter wereld. 
 
8 Het Algemeen Dagblad publiceert een statis-
tiek met daarin vermeld hoeveel meisjes/
vrouwen voetballen in Nederland. Er is sprake 

van een duidelijke toename. In onze regio 
wordt er relatief weinig gevo0etbald door meis-
jes/dames. 

9 De nieuwe klassen-
indeling voor komend 
voetbaljaar in de A-
categorie voor ama-
teurs is bekendge-
maakt. SHH gaat in de 
Brabantse klasse (Zuid 
I) uitkomen met 9 Bra-
bantse en 4 Limburgse 
teams. De Limburgse 
teams zijn Veritas, eer-
der tegenstander van 
SHH in de competitie, 
Wilhelmina ’08 uit 
Weert waartegen SHH 
nimmer eerder in com-
petitieverband speelde 
en MVC ’19 uit Maas-
bree. De complete klas-
se:  
Brabantia  
De Valk  
Hoogeloon  
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MVC'19  
Mierlo Hout 
 NWC  
Oirschot  
RPC  
Rood Wit V  
SHH  
SV Valkenswaard  
Veritas  
Wilhelmina'08 I 
De Valk uit Valkenswaard is een nog vrij re-
cente tegenstander geweest, namelijk in 
2017 toen beide teams nacompetitie speel-
den om een plaats in de 1e klasse. De Valk 
won toen twee keer ruim: 0 – 3 in Herten en 
7 – 2 uit in Valkenswaard. Ook SHH VR1 telt 
komend seizoen tal van Brabantse opponen-
ten. 
11 Aankondiging op facebook: Op 20 en 21 
augustus 2022 vindt op Sportpark de Wolfs-
berg in Herten de vierde editie van de Beau 
Vilters Memorial plaats! 

27 Op 20 en 21 au-
gustus 2022 vindt 
op Sportpark de 
Wolfsberg in Herten 
de vierde editie van 
de Beau Vilters Me-
morial plaats! He-
laas zegden enkele 
teams zo laat hun 
toegezegde deelna-
me af dat er geen 
representatief deel-
nemersveld over-
bleef en het tournooi 
na twee jaren van 
coronaperikelen 
opnieuw een jaartje 
moet wachten, voor-
al erg sneu voor de 
organisatie die er 
weer ontzettend 
veel tijd in had ge-

SHH JO19 /1 
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stoken en dat nog los van het fantastische evene-
ment zelf 
29 Vandaag overleed Wilbert Aendekerk, nog maar 
51 jaar jong. Wilbert voetbalde rond 1990 in SHH1, 
daarnaast meestal in SHH2 waar hij immer voor ple-
zier zorgde binnen het team en in zijn naaste omge-
ving. Wilbert was al enige tijd ziek. In hem verliezen 
wij een heel aardige man, een echte Bourgondiër. 
Wij wensen zijn familie en andere naasten erg veel 
sterkte toe. 
 
30 Vandaag is de wedstrijd om de Johan Cruijff 
schaal in Amsterdam. De wedstrijd ging deze keer 
tussen PSV en Ajax. Een vijftal SHH´ers was ook 
van de partij met daarbij drie Ajaxieden (o.a. Juliën 
te Wierik) en twee PSV´ers (Rik Reijners en Rik 
Linssen). Laatstgenoemde twee hielden zich bewust 
een beetje gedeisd omdat Ajax duidelijk in de meer-
derheid aanwezig was. Rik had wel zijn oude PSV-
tenue aan dat al behoorlijk wat kleur had verloren en 
verre van rood was, meer rose. Ondanks dat hij zich 
gedeisd hield had Rik buiten de Arena al heel wat 
belangstelling o.a. van een Engelsman die het had 
over ‘you’re a nice looking guy’. Die zag in Rik waar-
schijnlijk geen PSV-fan maar iemand die bezoeker 
was van een ander evenement dat toevallig op die-

zelfde dag in Amsterdam plaats-
vond, namelijk de kleurrijke boten-
tocht door de stad. 
 
 
 
AUGUSTUS 
 
 
2 Tijdens de zomerstop is er volop 
activiteit op de Wolfsberg: Er zijn 
nieuwe, ruimere dugouts gemon-
teerd. 
 
6 Colette van Aalst voetbalde bij 
VVV mèt en tegen Oranjevrouwen: 
‘We hebben bij SHH een leuke 
groep die voetballend groeit’ Zo 
luidt de kop die Dagblad de Limbur-
ger wijdt in een stukje waarin Colet-
te centraal staat en verhaalt over 

de keuze om weer bij SHH terug te zijn. 
 
14 ‘Loesje’ heeft blijkbaar onze kantine be-
zocht en geheel terecht een goed voorne-
men voor het nieuwe seizoen kenbaar ge-
maakt. 

 
14 Alweer de eerste trainingsdag voor 
SHH´s selectie dat alles bij elkaar ze nieu-
we gezichten mag verwelkomen en wel: Sil 
Passage ) afkomstig van een satellietclub 
van Venezia uit Italië, daarvoor VVV Venlo 
en daarvoor onze SHH-jeugd), Joshua 
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Geurts (afkomstig van Veritas maar vijf jaar 
geleden ook al een half seizoen SHH1 na eer-
der bij VVV Venlo te hebben gespeeld), de 
broers Reno en Stan Kochanovski (afkomstig 
van EVV1, eerder SHH-jeugd), Salah Aithakki 
(afkomstig van SVC 2000, woonachtig in Me-
rum, eerder Feyenoord-jeugd) en Rachid 
Moussant (afkomstig van SVC 2000, ook spe-
lend voor de Roermondse Tigers, hoogste 
klasse nationale zaalvoetbal en als trainer 
actief bij Fortuna Sittard). Vandaag is er ’s 
morgens getraind, vervolgens was er een ver-
gadersessie met weer een uur trainen erach-
ter aan. 
16 De tweede trainingsdag, tegelijkertijd met 
de wielerronde van Merum en overdag nog 30 
graden. Zondag was het nog warmer. Uw re-
porter telde 31 spelers die kwamen trainen. 
Nieuw als leider/trainer in de technische staf 
van SHH2 is Douglas Diaz Arias, die beschikt 
over Braziliaanse roots en aldaar ook als trai-
ner actief was. Bij SHH stond hij vorig jaar aan 
het roer bij SHH JO19/1. Ook SHH-vrouwen 

trainde vandaag onder nieuwe trainer Erik Nijs-
sen. 
 19. SHH 
heeft 
‘hoog’ be-
zoek, vast-
gelegd 
door 
SHH’s 
huisfoto-
graaf Marc 
Janssen 
die een 
reeks 
fraaie fo-
to’s knipte, 
waarvan 
hier één 
voorbeeld. 
Over een 
jaar of zes 
is een for-
se toena-
me van 
jeugdleden 
te verwachten. Het schijnt dat er wel een stuk of 
40 ooievaars in de buurt zijn. De ooievaar was 
een jaar of dertig geleden bijna uitgestorven in 

Nederland. 
 
20 De eerste oefenwedstrijd van SHH vindt 
plaats. Eerst zou Swalmen de tegenstander 
zijn, maar dat kon niet doorgaan. Afgelopen 
dinsdag belde VVV Venlo en zo kwam het 
dat SHH in Baarlo speelde tegen VVV Ven-
lo onder 21. De Venlonaren hadden twee 
elftallen tot hun beschikking. Bij SHH waren 
slechts 14 spelers van de oorspronkelijke 
selectie voorhanden. Een stuk of zes spe-
lers waren nog op vakantie. De Venlonaren 
hadden de overhand en wonnen met  4 - 0. 
SHH speelde met Juul Hamers in de goal. 
Achterin van links naar rechts Salah Aithak-
ki, Jens van Hees, Reno Kochanowski en 
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Daan Verhagen. Op het middenveld begonnen 
Appie Aurag, Loek Vilters en Sil Passage. 
Voorin stonden Roel van Melick, Sten Kocha-
nowski en Casper Metsemakers opgesteld. 
Nicolas Mitchell en Joshua Geurtsvielen voor 
rust al in. In de loop van de tweede helft moch-
ten Tijn Gerrits en Diego Keukens voor het 
eerst hun opwachting maken in SHH1. Dat gold 
natuurlijk ook voor Salah, Reno en Sil.  
22 VVV Venlo is een viertal dagen op ons com-
plex aanwezig. Het organiseerde er een voet-
balstage waarvoor iedereen die dit wilde kon 
inschrijven en zo in de warmte van de zomer 
vier leerzame dagen kon beleven. 
27 Tweede oefenwedstrijd voor SHH, thuis te-
gen middenmoter uit de 1e klasse De Ster uit 
Stein. SHH was alweer iets completer en be-
schikte over 17 van de 21 selectiespelers die 
vandaag allemaal aan het voetballen kwamen. 
Voor het oog van het publiek werd het een nut-
tige en ook zeer vermakelijke wedstrijd met de 
ene goal nog fraaier dan de ander. Alhoewel 
het korte combinatiespel van de gasten al iets 

verzorgder oogde was het toch thuisclub SHH 
dat fraaie acties in huis had en daar vielen ook 
goals uit. Roel van Melick was degene die de 1 
- 0 maakte, gevolgd door de gelijkmaker van 
De Ster. Daarna wist de verdediging van de 
Ster maar net een tweede goal van Roel te 
voorkomen. Toch ging SHH met voorsprong de 
rust in want Swen Domburg scoorde. Na de 
rust had SHH meteen drie verse krachten. Het 

was Loek Vilters die de 3 – 1 binnenschoot en 
het werd zelfs 4 – 1 door de eerste SHH-goal van 
Sven Kochanowski, Vanaf elf meter scoor De 
Ster tegen. SHH wisselde nog drie keer en sloot 
de wedstrijd af met een goal van Joshua Geurts 
die precies in de linkerbovenhoek paste, eentje 
uit het boekje dus. 
30 SHH speelde haar derde oefenwedstrijd uit bij 
SC. Irene in Tegelen. Deze keer trof het een te-
genstander die de fysieke duels bepaald niet 
schuwde. De wedstrijd ging op en neer en aan 

allebei de kanten vielen er maar weinig kansen te 
noteren. Al snel kwam SHH met 1 – 0 achter te 
staan door een knullige fout zonder dat er sprake 
was van een kans. Als wij goed hebben geteld 
dan kwamen er in totaal 18 verschillende spelers 
aan SHH-zijde aan spelen toe. Het bleef verder 1 
– 0 op een speelveld waarvan twee van de zes 
lichtmasten het niet deden  
4 De eerste bekerronde voor seniorenteams na-
dat gisteren de jeugd al aftrapte. SHH was te 
gast bij eerste klasser (van vorig jaar) Bekkerveld 
en mag er trots op zijn dat het echt partij gaf en 
slechts met 2 - 1 verloor. In de afgelopen tien jaar 
was Bekkerveld bijna altijd eerste klasser en zelfs 
één jaar hoofdklasser. SHH2 versloeg met 5 – 2 
de reserves van SV Venray waarvan het eerste 
elftal hoofdklasse speelt. SHH VR1 deelde met 3 
– 3 de punten met LHC/UOW. Bij de lagere seni-
orenteams ging het ook crescendo. SHH5 won 
met 4 – 1 van de reserves van MBC uit Maas-
bracht. SHH6 speelde uit bij MBC3 en won met 1 
– 4. SHH3 was te gast bij MMC3 en won er met 0 
– 1. En ook SHH4 won. Dat was met 0 – 7 uit bij 
Heythuysen3. 
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In 30 oktober 2022 bestaat ons clubblad exact 
veertig jaar. (Oprichtingsvergadering 6 sep-
tember 1982) .Wij als redactie vinden dit een 
aanleiding om terug te kijken. Dit doen wij 
doordat wij geprobeerd hebben uit ieder ooit 
afgenomen vraaggesprek Quotes te vermel-
den. Dit verdelen wij over de komende vier 
clubbladen. 

 
Aflevering 4: 
  
Door uiteenlopende omstandigheden waren ver-
schillende redactieleden genoodzaakt tot stoppen 
met hun bijdrage. Dit gebeurde overigens zonder 
onenigheid of iets dergelijks. Wij kunnen ons niet 
herinneren dat wij onderling als redactie ooit enige 
onderlinge spanning kenden. De pret stond altijd 
voorop, ook als wij na afloop van het handmatig 
afronden van het clubblad weleens verzeild rakten 
in andere sfeer. Ooit leidde dit ertoe dat een niet 
nader te noemen redactielid als volkszanger een 
lied op de Merumse kermis zong. Dat zijn inmid-
dels lang vervlogen tijden. 
 
Thans verschijnt ons clubblad gemiddeld vier keer 
per jaar, meestal rond de vijftig pagina’s dik, met 
vrijwel altijd een vraaggesprek. Andere vaste gro-
te items zijn SHH VAN DAG TOT DAG, het ver-
enigingsjournaal; en Hadrianus, krijgsman met 
palm en zwaard waarin telkens wordt geciteerd uit 
het gelijknamige boek over de historie van SHH. 
Verder zijn er vaste rubrieken die al jaren voor 
aanvulling zorgen, zoals het getekend portret van 
één of meer voetballers/ voetbalsters, het korte 
fotokwis, Petje op petje af, ‘Dit is SHH’  en statis-
tieken. 
 
De redactie die overigens aangeeft geen moeite 
te hebben het blad gevuld te krijgen mag wel eni-
ge aanvulling hebben. In coronatijd verscheen het 
clubblad even iets minder vaak, simpelweg omdat 
er weinig gevoetbald werd. De redactie dankt bij 
deze eenieder die het clubblad heeft gemaakt tot 
wat het nu is en dankt ook de lezers. Niet onver-
meld mag blijven dat één van de pioniers van dit 
blad, Huub Wolters, twee jaar geleden plotseling 
op veel te jonge leeftijd is heengegaan. En ook 
Wiel Verheesen, de sportjournalist was voornaam 
voor ons. Hij redigeerde het boekje van de eerste 
vijfentwintig jaar van ons bestaan. Wij hopen nog 
lang door te mogen gaan met te verhalen over 
onze inmiddels enorme grote voetbalvereniging. 

 40 jaar clubblad 
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VRAGEN 

1/ SHH telde op 22 augustus 2022 exact 1.000 leden 

2/ SHH speelt komend jaar voor het eerst competitie tegen het Weerter Wilhelmina ´08 

3/ Oud SHH´/ er Roland Langenhuizen reed afgelopen zomer de Tour de France 

4/ Het eerste clubblad van SHH verscheen in 1982 

5/ De omtrek van een voetbal is groter dan de doorsnee ervan 

6/ Een goal is drie keer zo breed als dat hij hoog is 

7/ Een voetbalveld is 100 meter lang en 50 meter breed 

8/ SHH1 kende ooit een verbod om ook zaalvoetbal te spelen 

9/ SHH kende ooit een afdeling zaalvoetbal 

10/ Op ons sportcomplex hangt een AED 

11/ De ING-bank is de hoofdsponsor van SHH 

12/ Penalties worden in het seniorenvoetbal altijd vanaf 11 meter genomen 

13/ Bij een bepaalde spelsituatie (niet bedoeld is een rode kaart) dan heb je als team slechts 
negen veldspelers in het veld staan 

14/ Een keeper mag geen doelpunt bij de tegenstander maken maar wel eigen doelpunten 

15/ SHH1 werd voor het eerst kampioen in 1945 

16/ De speler die het vaakst voor SHH1 uitkwam, Jack Hendrikx, speelde eerder ook in de 
eerste elftallen van SC.Leeuwen en Swift. 

 

SCHIFTINGSVRAAG 

De hoeveelste verjaardag hoopt SHH op 1 december aanstaande te kunnen vieren? 

ANTWOORDEN 

1/ Fout, 984; 2. Correct; 3. Correct, dat was steeds de dag voordat de profs een etappe re-
den. 4. Fout, dat was al in de jaren vijftig: de groenwitter was de naam; 5. Juist; 6. Helemaal 
juist; 7. Een voetbalveld is breder dan 50 meter; 8. Juist, vraag het maar aan Math Esser en 
Wim Vergoossen; 9. Onjuist; 10. Correct; 11. Correct; 12. Helemaal juist; 13. Juist, de kee-
per is geen veldspeler en bij een inworp staat een veldspeler buiten de  buiten de lijnen net 
zoals bij een corner.14. Onzin natuurlijk. 15. Onjuist, dat was een jaar eerder 16. Fout, wel 
bij Swift, niet bij SC. Leeuwen, maar ook wel bij Boekoel. 

Antwoord schiftingsvraag 

De 82e (maar SHH werd 13 jaar eerder voor het eerst opgericht) 

 

PETJE OP, PETJE AF deel 26 
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Hillstreet jeans and casuals - Roermond 
| Bergstraat 13 | Roermond | Telefoon 0475 - 336738 | 

| info@hillstreet-roermond.nl   | 

 

KLEDINGSPONSOR SELECTIE S.H.H. 
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