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Met in dit nummer o.a. 
 

• Op de cover:  Driek Engels 
• Videovraaggesprek met:  

• Patrick Wolters (trainer coach SHH1) 
• Vraaggesprek met: Raymond Reyners 

• Hadrianus, krijgsman met palm en zwaard :   
SHH1 kampioen in 1981 

• SHH Van Dag tot Dag  
• Korte fotoquiz 

• Het portret: Renée Odekerken 
• Petje op, petje af deel 23 

• Statistiek:  competitiestanden 
• Trainersoverzicht SHH 30 jaar 
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Colofon    
    
Algemene gegevens    
Naam vereniging  SHH (Sint Hadrianus Herten)   
Accommodatie  Sportpark "De Wolfsberg"   
    Gerbergaweg 20 Postbus 2709  
    6049 EE Herten 6049 ZG Herten  
    0475-330338   
Bankrelatie      
Clubkleuren   Shirt: groen/wit Broek: wit Sokken: wit 
Verenigingsnummer BBJS556   
Oprichtingsdatum  1 december 1940   
Clublokaal   Café Hendrikx    0475-333619  
Hoofdsponsor:  ING. Bank  
    
Mailadressen en telefoonnummers    
Clubblad/redactie  eugene.lamers@hetnet.nl      Eugène Lamers 06-50991474 
Sponsorzaken  sponsor4shh@shh-herten.nl   
Algemeen   info@shh-herten.nl   
Activiteitencommissie    activiteiten@shh-herten.nl   
Ledenadministratie: leden@shh-herten.nl  
Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@shh-herten.nl   
    Rolf Smeets, Wim van Daal 
Kantinecommissie:  George Walker  
Materialen en kleding jack.stoffels@kpnplanet.nl  Jack Stoffels  06-51715695 
Beheer website  Wim van Daal en Rob Hodzelmans  webmaster@shh-herten.nl 
Consul, velden, contact gemeente: Piet Schreurs 06-23765111 
Terreinbeheer:  Sonja Biermans-Huiskens 
    
Bestuur    
Voorzitter   Hans Schroots 06-29040781  
Penningmeester  Frank Willems 06-34043804 
    Hub Zinken  
Secretaris:   Koen Kemps 06-55792630    
Kantine   George Walker    
Sponsoring:   Tim Cox  06-51517407, 06-15860977    
Algemeen bestuursleden: Connie Roodbeen, Mark Uijterwijk, Eric Schrijen  
Jeugdvoorzitter:  Marc Beurskens 
 
Technische  staf en begeleiding 
Trainer 1e elftal  Maarten van Lieshout 
Leider 1e elftal  Theofiel Pouwels 
Grensrechter 1e elftal Jack Stoffels en Ger Linssen 06-51715695 
Verzorger:   Nard van der Leeuwen  
Keeperstrainer:  Marc Janssen 
Trainer 2e elftal  Silas Hurckxkens 
Leider SHH3:  Wilbert Ties 
Trainers dames  Jack Hendrikx , Siem Nijssen (VR1) 
    en  Mark Uyterwijk, Eric Schrijen(VR2) 
Lagere seniorenteams: Marco Timmermans 
SHH G-team:  Riny Timmermans, Huub Timmermans, Ger Hoeben en Erwin van den 
    Dungen 
 
Jeugdcoördinatoren Marc Beurskens (voorzitter)   
 
Ledenadministratie: emailadres is leden@shh-herten.nl 
Beheer website: emailadres webmaster@shh-herten.nl 
 
JO19-jeugd: Koen Kemps— 06-56792630—    koenkemps@gmail.com 
JO17-Jeugd: Marc Beurskens—328067/  06-51540990—  m.beurskens@aberson.nl 
JO15-jeugd: Maurice Bertjens—318050 / 06-14537980—  J.Timmermans24@kpnplanet.nl 
JO13-jeugd: Maurice Bertjens—318050 / 06-14537980—  J.Timmermans24@kpnplanet.nl 
JO11/J10: Jeroen Benneheij—06-11376001—    j.benneheij@gmail.com 
JO9/JO8/JO7/JO6-jeugd: Bart Roubroeks—533673 / 06-23483093—bartroubroeks@hotmail.com 
TC:  Erwin Verdult— 06-21489771  -    Edwin@verdult.tv 
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VOORWOORD  

Wij schrijven november 2020. Het is alweer 

een half jaar geleden dat ons vorige clubblad 

verscheen en zijn nu pas toe aan het tweede 

nummer van dit kalenderjaar waar vier stuks 

gebruikelijk is. Dit heeft alles te maken met het 

vervelende Coronavirus. Het legt de maat-

schappij wereldwijd plat. Het amateurvoetbal is 

voor de tweede keer stopgezet. Enkel jeugd-

trainingen zijn nog toegestaan. Opvallend is 

hoe mensen reageren op de situatie. Er zijn er 

die spreken van een griepje en vinden dat de 

natuur zijn gang moet gaan al overlijden er 

meer mensen dan gebruikelijk. Er zijn er die 

denken dat onze regering de mensen veel 

meer in de macht wil krijgen. De maatregelen 

in Nederland gaan minder ver dan elders in de 

wereld. Misschien dat wij daarom ook naar 

verhouding erg veel besmettingen kennen in 

combinatie met ons liberale gedrag. Ik ken ie-

mand die vond dat de natuur zijn werk moest 

doen. Hij is nu zelf besmet, al enkele weken 

flink ziek waarbij hij graag wil worden opgeno-

men vanwege flinke ademnood wat nog niet 

gebeurt, omdat anderen er erger aan toe zijn. 

Hopelijk wil iedereen zijn verstand blijven ge-

bruiken en echt goed opletten. De democra-

tisch afgesproken maatregelen liggen er. Wíj 

bepalen zelf met ons gedrag hoe snel er weer 

meer vrijheid kan zijn. Ben je het niet eens met 

de maatregelen dan stem op een partij die 

aansluit bij jou of richt er zelf één op, maar 

graag rekening houden met je medemens. Ie-

dereen heeft last van het virus. 

Het zijn zware tijden ook voor de amateursport 

en ook voor ons aller S.H.H., alhoewel wij fi-

nancieel wel een stootje kunnen  verdragen en 

veel leden blijven tellen.  

Onze voorzitter Hans Schroots heeft na 7 jaar 

in functie te zijn geweest (en hoe!) te kennen 

een stapje terug te doen. Dat zou zijn beslag 

moeten krijgen in de algemene ledenvergade-

ring die eigenlijk voor 27 november was ge-

pland maar gezien corona niet kan doorgaan in 

de gewone vorm. Met Hans gaan ook George 

Walker, Tim Cox, Mark Uijterwijk en Frank 

Wolters hun plek in het bestuur afgeven. Er 

wordt volop gezocht naar aanvulling van het 

bestuur. 

Na vier competitierondes is het voetbal door 

onze regering stopgezet. De eerste twee ron-

des was er nog publiek welkom, daarna niet 

meer. SHH1 startte met een pittig programma 

en helaas drie nederlagen. In de vierde wed-

strijd was er gelukkig nog een zege op Breven-

dia. SHH2 startte de competitie net als ons eer-

ste met een jong team wel erg sterk. Ook SHH 

VR1 staat bovenin haar (vierde) klasse na te 

zijn versterkt met diverse speelsters die vorig 

jaar nog elders speelden (SVC 2000). Het is 

afwachten wanneer er weer gevoetbald mag 

worden. De verwachting is dat dit op zijn 

vroegst in het voorjaar zal zijn. 

In deze uitgave hebben wij een vraaggesprek 

met de nieuwe trainer Patrick Wolters, een fa-

natieke en enthousiaste trainer. Wij blikken uit-

gebreid terug op de historie van SHH en zijn 

aanbeland in 1981 toen SHH1 van toen kampi-

oen werd in de eerste klasse afdeling Limburg. 

Er is een vrij uitgebreide SHH VAN DAG TOT 

DAG, met een iets ander karakter omdat het nu 

eenmaal zo is dat onze redactie minder vaak op 

de Wolfsberg was vanwege de beperkende 

maatregelen. Om die reden is het de redactie in 

eerste instantie ook ontgaan dat in de loop van 

de tijd drie spelers van SHH’s walking football 

zijn overleden, overigens aan kwalen die al lan-

ger speelden. Wij wensen de nabestaanden 

alsnog veel sterkte toe. Voor het overige zijn er 

de gebruikelijke rubrieken, zoals PETJE OP, 

PETJE AF, het portret, de korte fotoquiz en de 

statistieken van gespeelde wedstrijden alsmede 

een overzicht van wie er de laatste decennia 

trainer waren bij SHH. Op het laatst strikten wij 

ook Raymond Reijners voor een vraaggesprek. 

Het is even afwachten wanneer er een volgen-

de uitgave zal zijn. Het streven is bij aanvang 

van de tweede seizoenshelft. Hopelijk ziet de 

wereld er dan weer een stuk vrolijker uit dan nu 

voor velen het geval is. 

De redactie 

In Memoriam: 
 
De redactie van dit blad wenst de nabestaanden 
van de nog niet eerder met name vermelde leden 
van SHH’s walking football die ons het afgelopen 
jaar zijn ontvallen  alsnog veel sterkte toe: 
 
Daan Koelen  08-03-2019.  
Ed Allers   29-07-20  
Herman Fokkert  23-01-20.  
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HANS SCHROOTS neemt afscheid als 
voorzitter SHH-Herten  

Na ruim 7 jaar heeft huidig voorzitter Hans Schroots besloten om de functie van 
voorzitter van voetbalvereniging SHH-Herten neer te leggen. Eind september 2013 
begon Hans aan zijn opdracht als voorzitter van SHH Herten. Hans kan trots zijn 
dat hij met zijn passie SHH Herten nog beter op de kaart heeft gezet. SHH is Hans 
zeer erkentelijk voor de inspanning die hij heeft verricht als voorzitter.  
 
Mede door zijn invloed is de vereniging verder gegroeid. Voetballen bij SHH is 
ruimte voor plezier, ontspanning en beleving. Hans heeft daar meer dan maximaal 
zijn bijdrage aan geleverd. Andere verdiensten zijn:  
 
· De club is financieel gezond.  
· Maatschappelijk weten partners SHH steeds beter te vinden voor samenwerking.  
· De organisatie SHH kan verder de toekomst in.  
· SHH is een warm welkom voor iedereen.  
· Etc.  
 
Hans heeft leidinggegeven aan het bestuur, maar was ook aanwezig en hielp mee 
bij diverse activiteiten die bij de club plaats vonden. Een voorzitter die letterlijk en 
figuurlijk de handen uit de mouwen stak om te helpen op het SHH-terrein. Gaat 
Hans verloren voor de club? Zeker niet. Hans gaat zich wel de tijd gunnen, om te 
kijken bij welke activiteiten hij betrokken wil blijven. We blijven hem dus zeker bij 
deze mooie voetbalclub SHH-Herten zien. SHH is immers ook zijn club, en dat zal 
zo blijven. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdagavond 27 november 
2020 zal Hans zijn functie overdragen. Wij nemen die avond dan ook gepast af-
scheid van hem als voorzitter van SHH-Herten. Zijn opvolger hopen wij dan te pre-
senteren. SHH houdt u op de hoogte over deze ontwikkeling.  
 
Hans nogmaals bedankt.  
Namens het bestuur van SHH-Herten, Koen Kemps (secretaris) 
 
Update (redactie):De algemene ledenvergadering is vooralsnog verplaatst naar 22 
januari 2021 en zal wanneer de Corona-problematiek nog steeds aan de orde is 
mogelijk verplaatst worden naar 12 maart 2021. uitgangspunt is dat de vergadering 
gewoon in de kantine op de Wolfsberg plaats gaat vinden. 
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Wie is Patrick Wolters? 
 
Ik ben 44 jaar, in Leeuwen geboren en heb 
vroeger altijd in Leeuwen en in de binnen-
stad gewoond en nu al sinds een jaar of 
twaalf in Maasniel. Ik woon samen met mijn 
partner Wendy en heb samen met haar twee 
dochtertjes Noa is 10 jaar en Bo is 16 jaar. 
Wij zijn niet getrouwd. 
 

Hoe ben je in de voetballerij terechtgeko-
men? Wat waren jouw eerste voetbalactivi-
teiten? 
Ik heb van kinds af aan gevoetbald. Ik stond met 
vijf jaar met de sporttas bij Sportclub Leeuwen 
op het veld en ben in het voetbal gebleven tot 
nu toe. Ik ben begonnen in de F-jes. Nu heb je 
zelfs mini F-jes. Die waren er toen nog niet.  
 
Met wie speelde je samen in je jonge jeugd? 
Ik weet niet of de namen nu nog bekend zijn. 
Wij hadden in ieder geval een heel leuk jeugd-
team. Ik kende ze goed maar ik denk niet dat 
die in Herten bekend zijn nee. Er zaten altijd 
goede voetballers in de jeugdteams waarin ik 
speelde. 
 
Als ik als redactielid van Spuit Ellef, zelf al-
tijd gevoetbald, terugdenk aan Leeuwen dan 
moet ik denken aan Jack Lormans die later 
jaren jeugdleider in Herten was, Goof Stie-
nen, Leeuwenaar in hart en nieren en Jack 
Erdmann die met 19 naar SHH verkaste en 
bij ons een monument werd als topscorer bij 
SHH. Ook Geert Suijlen die nog meedraaide 
met SHH’s sportkampen en Geert Metsema-
kers, jaren leider en grensrechter bij SHH1 
kwamen ervandaan, net zoals Con van Keek-
en daar nog steeds een koffer heeft staan. 
Con begon er zijn trainersloopbaan (in de 
zaal, daarna op het veld) en werd later trai-

Video-interview met 

PATRICK WOLTERS 
TRAINER/ COACH SHH 

 

Inleiding redactie: Sinds het verschijnen van onze vorige uitgave was er 
ruim de tijd om na te denken over wie wij zouden benaderen voor het 
eerstvolgende vraaggesprek. Er lagen en liggen eigenlijk nog enkele ou-
dere afspraken open. In ieder geval zouden wij weer een digitaal vraagge-
sprek gaan doen nu wij sinds korte tijd weer onder een streng regime die-
nen te leven vanwege het vermaledijde coronavirus. Als voorzetje kregen 
wij van de redactie mee onze nieuwe trainer eens te vragen. Eigenlijk 
hadden wij als redactie al jarenlang een traditie om trainers van SHH’s 
selectie nou net níet te interviewen. Maar deze keer werd deze traditie die 
er overigens helemaal niet om principiële redenen is/ was maar eens 
doorbroken.  
Op 4 november jongstleden hadden wij beeldverbinding met onze nieuwe 
trainer Patrick Wolters, die uitermate enthousiast in het voetballeven 
staat en als trainer al tal van successen op zijn palmares mocht zetten. 
Lees het verder verhaal dat wij mochten optekenen… 
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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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ner/coach plus ook voorzitter bij SHH. En 
de meeste van de huidige leden kennen 
hem niet meer maar ook Hennie Roelofs 
was na eerst trainer te zijn geweest in 
Leeuwen daarna drie jaar trainer bij SHH. 
Nog recenter speelde Rinaldo Strijbos bij 
SHH. 
Hoe was de club waar je speelde, sport-
club Leeuwen, georganiseerd? welk ni-
veau? 
Leeuwen is een hele kleine gemoedelijke 
club en dat is altijd zo geweest. Er kon veel. 
Er werd veel geaccepteerd van elkaar. Ik 
kom er nog steeds heel graag. De organisa-
tie is niet zoals menig grote vereniging. Het 
heeft zijn charme, het komt altijd goed. Het is 
nog steeds een heel prettige club waar ook 
de mentaliteit heerst van doe maar lekker 
normaal dan doe je gek genoeg. Ik ben nog 
steeds lid, steunend lid.  
 
Op welke posities speelde je in de oudere 
jeugd? 
Ik stond altijd centraal op het middenveld.  
Tegen welke clubs speelde jullie toen? 
Dat was toch wel gewoon regio Midden Lim-
burg. Van Echt tot en met Panningen daar 
tussenin.  
 
Wat voor een voetballer was jij zelf? 
Ik had wel een paar sterke punten, zoals 
loopvermogen, van de 16 tot de 16 spelen, 
en een goed overzicht. Technisch was ik niet 
slecht en mijn mentaliteit was zeker goed.  
Scoorde je veel? 
In de jeugd wel redelijk veel. In de senioren 
bij Leeuwen pakte ik wel wat goaltjes mee 
maar kon ik net zo goed van een assist ge-
nieten, een assist geven vond ik eigenlijk nog 
wel mooier. Ik was meer een aangever maar 
pikte toch mijn goaltjes mee. 
 
Waar heb je bij de senioren gespeeld? 
Ik speelde op één uitzondering na als actief 
speler alleen bij Sportclub Leeuwen, en 
maakte al jong mijn debuut, bij Con van 
Keeken was dat toen nog. Na de overgang 
van de A naar de senioren heb ik 3 jaar in 
Leeuwen 1 gespeeld. Daarna ging ik in 
Duitsland voetballen.  Ik speelde drie jaar bij 
Concordia Haaren. Dat ligt bij Heinsberg in 
de buurt. Toen ik last van de knie begon te 
krijgen ging ik terug naar Leeuwen. Het was 
beste keuze die ik kon maken. Ik heb nog 
één jaar echt goed kunnen voetballen met 
vrienden in het eerste. Daarna ben ik veel 
geblesseerd geweest en heb ik medische 
redenen (knie) moeten stoppen. 
 
Hoe was de derde helft destijds in verge-
lijking met nu? 
Er waren fantastische derde helften, ook nog 
als trainer. Ik zeg niet dat vroeger alles per 
definitie beter was. Zoiets is gelieerd aan 
groepen waarmee je werkt en prestaties. 

Vroeger in de kantine van Leeuwen daar kon al-
les. Dat mobieltje van nu is wel shit en de televi-
sies staan aan, vroeger was je meer met elkaar 
in de kantine. 
 
Welke kantines waren de gezelligste? 
De laatste jaren? Het Brabantse SSE Someren 
heeft een fantastische kantine. Met Haelen heb-
ben wij daar met 4 – 0 gewonnen. Na half vijf 
ging alles daar los. Ik vond het twee jaar geleden 
in Scharn ook geweldig. Die bleven tot negen uur 
in Haelen. Zij waren mét supporters met de bus 
gekomen. Andersom deden wij dat toen ook. De 
bus ging om acht uur terug, de meeste spelers 
later. 
 
Hoe is jouw trainersloopbaan begonnen? 
Ik moest vanwege mijn knie  stoppen met voet-
ballen. Wiel Hodzelmans vroeg of ik geen trainer 
wilde worden. Sportclub Leeuwen had een goede 
C-jeugd. Harry Gommans (RED. oud-
profvoetballer, tevens de zoon van een eveneens 
vermaarde Leeuwen-speler Frans Gommans) 
trainde die en die ging toen naar Excelsior en zo 
ben ik erin gerold dat ik het team eerst samen 
met Harry deed en daarna overnam Met dat team 
zijn wij eigenlijk tot Leeuwen 1 doorgegaan. Zelf 
ben ik ook al die tijd leider/trainer geweest, met 
slechts één jaar de B en daarna gingen wij als 
tweedejaars B naar de A. Wij speelden dus drie 
jaar A-jeugd. Ik denk dat serieus van de veertien 
man zeven van de A in het eerste elftal speelden 
daarna plus de zeven die er al in stonden. Leeu-
wen kende altijd kleine selecties. Rinaldo Strij-
bosch hoorde ook bij het team die later voor 
SHH1 uitkwam. 
 
Heb je eerst een cursus gevolgd? 
De eerste cursus deed ik toen ik met de C van 
Leeuwen begon als vaste trainer. Die kreeg ik 
van Bèr Lejeune, echt een topper, daar heb ik 
veel van geleerd. Toen heb ik UEFA 3 gehaald. 
Met 29 jaar werd ik hoofdtrainer van Leeuwen. 
Vóór het derde jaar heb ik gezegd dat ik UEFA 2 
wilde gaan doen om  hogerop te kunnen komen.  
 
Welke clubs heb je verder getraind en wat wa-
ren de resultaten? 
Met Leeuwen zijn wij  kampioen geworden in het 
derde jaar. Daarna heb ik de B-jeugd van VVV 
Venlo gedaan om het diploma te halen (UEFA 2), 
vervolgens RKVB uit Baexem, waarmee ik ook 
ben gepromoveerd, van de vijfde naar de vierde 
klasse. Ik ben twee jaar bij Baexem geweest. Na 
Baexem ben ik  benaderd door PSV35, toen de 
enige derdeklasser in Midden Limburg. Daar heb 
ik eveneens drie mooie jaren gehad. Toen ik aan-
gesteld werd was handhaving het doel. Dat is 
drie keer gelukt, dat vond ik persoonlijk best een 
knappe prestatie. Na drie jaar Postert ben ik vijf 
jaar geleden naar Haelen gegaan. Het eerste jaar 
zijn wij van vierde naar de derde klasse gepromo-
veerd. Daarna speelden wij in de Brabantse der-
de klasse, die is pittiger dan deze klasse, het jaar 
daarna in zuidelijke derde klasse en werden wij 
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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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gesprek was dermate goed dat wij er in een mum 
van tijd uit waren. 
 
Wat is de uitdaging bij SHH? 
Herten is zo’n grote club met zo’n grote jeugd dan 
moet je altijd bovenin de derde klasse meedoen 
met eigen jongens en uitstappen naar de tweede 
klasse zijn mogelijk. In Haelen had niemand het 
verwacht dat wij naar de tweede klasse zouden 
gaan. Met Herten moet het erin zitten. Daar wil ik 
ook echt voor gaan.  
Hoe is de samenstel 
ling van de spelersgroep? 
Het is een hele jonge groep. Eigenlijk is het een 
groep die tactisch nog heel veel kan leren. Dat 
doen wij door fouten te maken. Technisch goed 
kan het team voetballen maar soms heb je meer 
nodig dan alleen voetballen. Daar mogen wij nog 
een stap in maken.  
 
Eén stap?  
De vraag stellen is die beantwoorden. 
Wat wist je van de spelersgroep voordat je 
hierheen kwam? 
Heel weinig. Het is een erg jonge groep. De laat-
ste vijf jaar heb ik Herten niet zien voetballen. Ik 
vond het niet belangrijk weinig te weten van de 
spelersgroep. Ik wil het toch graag zelf zien. Puur 
op de vereniging afgaand moet er aanwas staan. 
Ik kreeg wel goede info over de groep maar toen 
ik tekende had ik nog met niemand gesproken. 
 
Welke speelwijze sta je met SHH voor? 
Ik wil echt voetballen, als het even kan aanval-
lend. Daar sta ik 
voor. Ik wil alles 
op een voetbal-
lende manier 
oplossen tenzij 
het echt niet 
gaat. Ik ben er 
ook heilig van 
overtuigd dat je 
daarmee verder 
komt dan de pot 
dichthouden. Als 
het team beter 
wordt komen de 
resultaten vanzelf 
en het verleden 
bewijst dat ook. 
 
Hoe voornaam 
is mentaliteit bij 
spelers? 
Dat is belangrijk 
hoor! Het is van 
grote invloed op 
de resultaten. Als 
je niks extra’s wilt 
doen dan kom je er niet.   
 
Wat doe jij als vier spelers zich afmelden voor 
de receptie van Bacchus vlak voor carnaval?  
Dan zou ik helemaal gek worden, dus ik weet niet 

kampioen. Afgelopen jaar was het tweede 
jaar tweede  klasse en die competitie is zo-
als bekend in het voorjaar afgebroken. Ik 
ben bij vier clubs geweest, alle vier fantasti-
sche clubs. 
 
Wat voor een trainer ben jij? 
Ik weet wat ik wil. Ik ben heel fanatiek, ge-
dreven is een beter woord. Ik denk dat ik het 
spelletje aardig zie. Dat heb ik meegenomen 
van het zelf voetballen. Er zit een echte win-
naarsmentaliteit in mij. Ook belangrijk is dat 
je met een groep goed communiceert, je 
staat er op momenten tussen en op momen-
ten boven.  
 
Wat waren de meest gedenkwaardige 
wedstrijden uit jouw trainersloopbaan? 
Het kampioenschap naar de tweede klasse 
met Haelen. Je schrijft toch historie met een 
club. Ook het eerste kampioenschap dat je 
met je eigen club (RED. SC. Leeuwen) tegen 
Leveroy behaalt, vergeet je nooit meer. Dat 
was het eerste kampioenschap als trainer. 
Drie jaar geleden speelden wij met Haelen in 
achtste finale van de beker tegen Blauw 
Geel’38, uit Veghel. Die stonden toen boven-
aan in de hoofdklasse (en werden kampioen 
en wonnen de beker). Wij speelden toen bi-
zar goed en na 90 minuten was het 1 – 0 
voor Blauw Geel, maar wij kregen nog een 
kans met één op één achterin spelen op 1 – 

1. Met alle supporters en spelers in één bus 
van taxi Horn gingen wij erheen. Het was 
één groot feest, wel mooi. Blauw Geel die 
wonnen toen de finale met 5 – 0. Het kampi-
oenschap bij DVO (RED. met Haelen) was 
wel het mooiste…. je promoveert naar de 
tweede klasse. 
 
Welke spelers van jouw eerdere clubs 
sprongen eruit? 
Het is lastig om andere tekort te doen dan 
als je spelers noemt….  Keeper Hubert 
Bremmers, Arno Hodzelmans, mijn beste 
vriend maar die heeft ook onder mij gevoet-
bald, op en top laatste man, voorin Ralph 
Bongaerts zijn drie spelers die opvielen. Je 
had ook Rinaldo Srijbosch (vanaf de C-
jeugd), een leuke jonge goede voetballer, hij 
speelde nog voor SHH1. Ik ben er negen 
jaar trainer van geweest. Bij PSV’35 denk ik 
Ard Bommer, die moet je altijd noemen, daar 
heb ik drie jaar mee gewerkt. Bij Haelen wa-
ren Siem van Dijk en Rick van der Linden 
ook 2 echte toppers. 
Hoe ben je in aanraking gekomen met 
SHH? 
 
Ik werd benaderd toen ik op een zondag-
avond aangaf dat ik ging stoppen in Haelen. 
Maandag belde SHH of we konden praten. 
Toen belden nog meer clubs maar eigenlijk 
had ik alleen interesse in Herten. Het eerste 
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wat ik zou doen. 
 
Welke afspraken zijn er omtrent de wedstrijd-
voorbereiding? 
Daar hebben wij geen afspraken over. Ik ben 
daar simpel in. Mij gaat het erom wat je om half 
3 zondags presteert. Mocht die prestatie achter-
wege blijven dan zit je op het bankje na een 
aantal wedstrijden. Als je je hebt laten gaan dan 
weet je waarom je een week later niet in de ba-
sis staat. Op tijd zijn is voornaam: Op tijd bij het 
vertrek zijn. Dat zijn duidelijke afspraken.  
 
Wat vind je ervan dat de spelersselectie van 
SHH eigenlijk drie teams omvat? 
Dat is een luxe. Als je dat goed kunt invullen. Ik 
ben er blij mee. Bij Haelen was het verschil tus-
sen 1 en 2 heel groot. Haelen 2 is ongeveer 
Herten 3.  Als je bij het tweede elftal de druk 
erop hebt om te presteren dan kan dat alleen 
maar goed zijn. Ik ben er overigens erg blij mee 
dat SHH2 het erg goed heeft gedaan). 
 
Wat zijn de gestelde doelen? 
Herten moet bovenin de derde klas meedraaien 
en natuurlijk was er een mega valse start maar 
ik wil de doelen zeker niet bijstellen want ik ge-
loof heilig in de ploeg. Dat moet er vroeg of laat 
uitkomen.  
 
Hoe heb je alles tot nu toe ervaren? 
Buiten de resultaten in de eerste drie wedstrij-
den - dat vreet toch aan mij - maar verder heb ik 
alles als goed ervaren, goed met de groep en 
met Jack Stoffels, Ger Linssen, Nard van der 
Leeuwen en Theophile Pouwels als leider Ik 
merk toch dat ik nu deze nieuwe uitdaging heb. 
Gelukkig is de vierde wedstrijd voordat wij van-
wege corona weer moesten ophouden nog wel 
gewonnen. Nu is er een totale stop. Wij hebben 
tot en met gisteren doorgetraind, in groepen van 
vier, twee trainingen achter elkaar, dinsdag en 
zondagochtend. Hopelijk mag het over twee we-
ken (RED. dan is het rond 20 november) weer 
met viertallen. 
 
Wat was er van corona te merken? (RED. In 
de voorbereiding zijn één keer twee spelers 
in quarantaine geweest vanwege contact met 
iemand die besmet was). 
Je speelt tegen SVC zonder publiek dat is toch 
wel vervelend. Publiek hoort erbij. Die wedstrijd 
was anders druk bezocht geworden en daarna 
in de kantines. Je mist de derde helft en die 
hoort ook bij amateurvoetbal en dat is natuurlijk 
erg jammer. (RED. De eerste twee wedstrijden, 
uit bij Alfa sport en thuis tegen Centrum boys) 
was publiek nog wel toegestaan). 
 
Hoe heb je de eerste vier competitiewedstrij-
den ervaren? 
Misschien heb ik in de eerste drie wedstrijden 
iets meer gewild dan te realiseren was. Ik ben 
altijd kritisch op mijzelf. Wij stonden de laatste 

wedstrijd 10 meter minder hogerop. Misschien 
hadden wij nu meer punten als wij niet met 
meer pressie waren gaan spelen, zeker tegen 
SVC. 
  
Wat verwacht je mede in verband met coro-
na van de rest van het seizoen? Kan het 
worden uitgespeeld? 
Het is koffiedik kijken. Ik hoop het echt maar 
op welke manier durf ik niet te zeggen, ik hoop 
niet dat er maar één speelronde (halve com 
petitie) wordt gespeeld want dan had je al eer-
der puur resultaatgericht moeten spelen. Ik 
hoop dat het wordt uitgespeeld. 
 
Welke leuke dingen heb je in jouw tijd als 
voetballer en trainer meegemaakt? Zijn er 
anekdotes of verassingen te vermelden? 
Ik houd wel van voetbalhumor. Als speler en 
als trainer. Wij zijn weekendjes weg geweest 
met Leeuwen en Haelen. Ik sta vooraan als er 
iets wordt uitgehaald. Laat ik maar geen voor-
beelden noemen.  
 
Wat is jouw favoriete profvoetbalclub in 
Nederland en in het buitenland? 
Ik heb geen favoriete club. Ik kan van het voet-
ballend vermogen van Ajax genieten of de 
vechtlust van Feyenoord. Vorig jaar van Real 
Madrid tegen Ajax heb ik geweldig genoten. Ik 
zat op het puntje van mijn stoel. Als ik toch 
een club zou moeten noemen dan VVV omdat 
ik daar een verleden heb en in het buitenland 
Borussia Mönchengladbach omdat ik daar een 
paar keer per jaar ga kijken. 
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De algemene ledenvergadering, van 27 november 2020 wordt tot nader orde uitgesteld. Gezien 
de ontwikkelingen rondom Covid-19 is het niet wenselijk om op korte termijn een Algemene le-
denvergadering uit te schrijven. Het bestuur wil u wel duidelijk maken dat er op termijn wel een 
Algemene ledenvergadering zal zijn. Het bestuur koppelt hier nog geen datum aan vast, verder 
denkt men na over een alternatieve vorm om de Algemene ledenvergadering formeel uit te voe-
ren. 
 
Hans Schroots heeft ruim een maand geleden aangegeven te stoppen als voorzitter van voetbal-
vereniging SHH. Tijdens de laatste bestuursvergadering hebben bestuursleden Mark Uyterwijk 
(Inkoop), Tim Cox (Sponsoring)en George Walker (Kantine) aangegeven te stoppen als be-
stuurslid. Frank Willems (Penningmeester) heeft dit al eerder aangekondigd. Dat betekent dat we 
op de Algemene Ledenvergadering afscheid gaan nemen van 5 bestuursleden. SHH dankt de 
bestuursleden bij voorbaat al voor hun inzet. 
 
In de laatste bestuursvergadering is er met het huidige bestuur gesproken over de toekomst. De 
komende tijd wil het bestuur bekijken in welke omvang (aantal personen) en met welke porte-
feuilles men de toekomst wil ingaan. Duidelijk is en blijft dat we afscheid nemen van 5 huidige 
bestuursleden. De positie van voorzitter is vacant. Informatie over de andere portefeuilles zal 
later volgen.  
 
De volgende portefeuilles zijn en blijven bezet: 
 
Financien: Hub Zinken 
Jeugd: Marc Beurskens 
Secretaris: Koen Kemps 
Dames: Connie Roodbeen 
Bestuurslid: Eric Schrijen 
 
Verder kunt u bij interesse of voor meer informatie contact opnemen via email, 
koenkemps@gmail.com. Dit emailadres mag ook gebruikt worden voor ideeën/suggesties rich-
ting een nieuw te vormen bestuur. 
 
Namens het bestuur, Koen Kemps – secretaris 
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Corona Protocol 
SHH  (seizoen 2020-2021) 

 
Voetbalvereniging SHH  doet haar ui-
terste best om aan alle veiligheids-
maatregelen te voldoen. Echter het is 
ook de verantwoordelijkheid van iede-
re  speler/ouder/trainer om zich aan 
alle maatregelen te houden. Lees alle 
maatregelen dus goed door en ge-
draag je hier naar! 
 

13 oktober 2020: Verdere aanscher-
ping Corona Maatregelen: 
 
In de persconferentie van dinsdag-
avond 13 oktober jl. zijn de onder-
staande nieuwe coronamaatregelen 
kenbaar gemaakt voor de komende 4 
weken. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-
lockdown-om-besmettingen-terug-te-
dringen 
 
Natuurlijk willen ook wij het coronavi-
rus z.s.m. verbannen. Hiertoe houdt 
iedereen zich bij SHH aan de volgen-
de regels, die tot nader order gelden: 
 
Op het sportpark houdt iedereen zich 
aan de corona maatregelen; 
Trainingen kunnen onveranderd 
plaatsvinden voor de jeugd t/m JO19 
(niet voor senioren); 
Alleen spelers en trainers betreden 
het sportpark (ouders/toeschouwers 

betreden het sportpark niet); 
(Alleen) op zaterdag kunnen onderling 
wedstrijden voor JO7 t/m JO19 teams ge-
speeld worden tegen andere SHH-teams; 
Een wedstrijd wordt met voorkeurstijdstip 
aangemeld via rolfsmeets@hetnet.nl. En-
kel na toestemming wordt er gespeeld; 
Een wedstrijd heeft maximaal de gebruike-
lijke duur van een wedstrijd, passend bij de 
laag; 
Bij wedstrijden en trainingen zijn maximaal 
2 trainers per team aanwezig; 
Er worden géén toernooitjes georgani-
seerd; 
Na afloop van een training of wedstrijd ver-
laat iedereen z.s.m. het sportpark; 
De kantine, kleedkamers en douches zijn 
gesloten; 
Er wordt geen koffie, thee en ranja be-
schikbaar gesteld. Neem zo nodig eigen 
drank/drinkflessen mee; 
Maximaal 1 persoon betreedt het ballen-
hok; 
De toiletten op de gang zijn geopend. 
 
Algemene basisregels 
 
Voor alles geldt: gezond verstand gebrui-
ken staat voorop; 
Heb je klachten? Blijf thuis en laat je tes-
ten. 
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tij-
dens het sporten). 
Vermijd drukte zoveel als mogelijk. 
Was vaak je handen. 



13 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

 

 Op deze foto zie je…. 

A. Swen Domburg 
in zijn vorige car-
riere als hand-
baller. 

B. Gasten uit 
Schotland spe-
len ons ons com-
plex een potje 
Gaelic foorball. 

C. Dit is een opna-

me voor een 
speelfilm waarbij 
vooral opvalt dat 
nummer 3 zijn 
derri~ere erg 
naar achter 
houdt 

D. Dit lijkt op een 
hansbal maar ios 
het niet.  

ANTWOORD:      
 
Wij houden het op antwoord D 

K
o

r
te

 f
o

to
q
u

iz
  

 KORTE FOTOQUIZ 

Wat is waar? 
 
A. Deze speelster van 
SHH Vr1 doet voor het 
eerst mee en heeft de 
bal zojuist vanuit de 
achterlijn ingeworpen. 
B. Deze speelster van 
SHH Vr1 ziet een be-
kende en zwaait en-
thousiast met beide 
armen 
C. Deze speelster van 
SHH VR1 is in opper-
ste concentratie voor 
het nemen van een 
corner en geeft een 
signaal af bedoeld 
voor de medespeel-
sters voor het vijande-
lijke doel. 
D. Deze speelster van 
SHH VR1 juicht alvast 
omdat zij van hoger-
hand heeft doorgekre-
gen dat vanuit deze 
corner een doelpunt 
gaat vallen 

ANTWOORD: 
 
Wij van de redactie schatten in dat C het juiste antwoord is, maar 
zeker weten doen wij dit niet. 
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Het kampioenschap in 1981. 
 
Opvolger van Lei Reinders werd Hennie Roe-
lofs uit Stein. Met de komst van Roelofs daalde 
de gemiddelde leeftijd van S.H.H.-1 drastisch. 
In de openingswedstrijd uit bij EMS-2 stonden 
diverse voormalige A-jeugdspelers in het veld. 
Arthur Maessen was de nieuwbakken keeper. 
Achterin speelden Jan Wassenberg, Robert 
van Ool, Mat Esser en de enige overgebleven 
routinier en aanvoerder Michel Kanters. Op het 
middenveld startten Bert Hannen, Bert Was-
senberg en Jack Hendrikx. En voorin was 
plaats gemaakt voor Eugène Lamers, Eddy 
Janssen en Wim Vergoossen. Weldra zouden 
ook Fons Maessen, Frank Birkner en Huub 
Verheesen meespelen. In de slotfase van het 
seizoen debuteerden A-jeugdspelers Marcel 
Jansen en John Janssen. Opnieuw deed 
S.H.H. erg lang mee in de strijd om de 1e 
plaats. Grootste concurrent Juliana uit Konings-
bosch stond lange tijd steeds iets boven 
S.H.H.. Al in de vijfde competitiewedstrijd stuit-
ten de beide titelpretendenten op elkaar uit in 
Koningsbosch. Wij kwamen via twee fraaie 
goals verdiend op 0 - 2 voor te staan, maar 
kregen steeds meer moeite met het snoeiharde 
spel van Juliana K. Ons technisch surplus leg-
de het af tegen hun hardheid. De scheidsrech-
ter stuurde één van hun spelers het veld uit en 
met nog maar tien spelers wist Koningsbosch 
desondanks een enorm veldoverwicht te cre-
ëren. Het kwam terug tot 1 - 2. Met nog drie 
minuten te spelen maakte één van onze spit-

sen op behendige wijze hands waardoor hij in 
zijn eentje op het vijandelijke doel kon afstor-
men. De scheidsrechter had dit niet gezien. In 
zijn gang alleen op het vijandelijke doel af werd 
hij door zijn direkte tegenstander van achter 
neergehaald. De scheidsrechter floot en gaf 
enkel een vrije trap voor S.H.H. in plaats van er 
een veldverwijzing aan toe te voegen. Zwaar 
geblesseerd ruimde de spits het veld. In de laat-
ste minuut kwam Juliana alsnog langszij: 2 - 2. 
Tot aan de winterstop morste S.H.H. links en 
rechts wat punten en moest Juliana aan zich 
voorbij laten gaan. 
‘s Zondags na carnaval werd het opnieuw gelijk 
tegen onze grootste concurrent, ditmaal 3 - 3. 
De wedstrijden tegen de overige tegenstanders 
moesten uitmaken wie aan het langste eind zou 
gaan trekken. 
Koningsbosch, waarvan de wedstrijden door 
voorzitter Herman Melief bezocht werden, be-
gon op haar beurt punten te morsen. Het verloor 
een paar keer op rij, waaronder in de slotfase uit 
bij Swalmen-2. Vol vreugde werd het telefoontje 
van onze voorzitter begroet. Wij wonnen zelf 
ruim van Sint Odiliënberg-2. Zodoende kon 
S.H.H. al in haar enerlaatste competitiewedstrijd 
de titel in de tweede klasse binnenhalen thuis 
tegen Putbroek. Zo’n 500 mensen waaronder 
burgemeester Majoor zagen hoe S.H.H. zonder 
al te veel moeite met 5 - 0 won van de laag ge-
klasseerde tegenstander. S.H.H. telde 37 pun-
ten uit 22 wedstrijden, waar Juliana op 34 
strandde. Eddy Janssen scoorde maar liefst 34 
competitiegoals. Daarvan scoorde hij er 5 in de 
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HOOFDSTUK VI.  
DE TACHTIGER JAREN IN DE EERSTE 

KLASSE AFDELING LIMBURG. 
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wedstrijd die uit bij RIOS’31-2  met 0 - 11 werd 
gewonnen. 
Een groot feest bij clublokaal Hannen-Adams 
begon. Ook tal van oud- eerste elftalspelers 
vierden het feest mee. Helaas was dat feest 
dat een dag later abrupt afgelopen, toen het 
bericht binnenkwam dat de vader van eerste 
elftal-speler Bert Hannen, Pierre, bij een auto-
ongeluk was omgekomen. 
 
Eindstand in het seizoen ‘80/’81: 

 
 
 
Gedicht van Bea Hannen en Hans Wassen-
berg ter gelegenheid van de kampioenstitel in 
de 2e klasse N afdeling Limburg: 
Wo os S.H.H. in greun en wit….. 

SHH   22 - 37 

Juliana K   22 - 34 

Swalmen 2 22 - 31 

Linne 2 22 - 29 

Slekker Boys 2 22 - 24 

RIOS '31 2 22 - 20 

Putbroek   22 - 18 

Sint Joost 2 22 - 17 

SVH '39 2 22 - 17 

St. Odiliënberg 2 22 - 15 

EMS 2 22 - 15 

PSV '35 3 22 - 7 

Wo die elf van S.H.H. in greun en wit 
Op het voetbalveldj versjiene fier en fit 
Wo os troew supporters 
Langs het lienke sjtoan 
Zal men Herten vrezen 
Zeen veer neet te sjlaon 
  
Wo es kaptein Michel Kanters dao nog sjtuit 
Veur die jong men nog gein haorbreid ongerduit 
Wo dao op die backplaats 
Wassenberg blief sjtaon 
Zal men Herten vrezen 
Zeen veer neet te sjlaon 
  
Wo dae Eddy Janssen os de geulkes maakt 
En Fons Maessen aaf en toe ‘t net auch raakt 
Veer de lange Lamers 
Langs de lien zeen gaon 
Zal men Herten vrezen 
Zeen veer neet te sjlaon 
  
Wo Thur Maessen in de gool de wach troew 
heltj 
Mat en Robert neet op zie gaon veur geweltj 
Veer dao op die halfplaats Bert en Jack zeen 
sjtaon 
Zal men Herten vrezen 
Zeen veer neet te sjlaon 
  
Wo Frank Birkner bienao onpasseerbaar is 
En os Bertje Hannen neet te sjtoppen is 

Op de foto beneden: Het jonge SHH1 op weg naar de kampioenstitel in het seizoen 1980/1981.  
Op de foto, half, linksboven staand grensrechter Ton Smeets, leider Martin van Zoest, keeper 
Arthur Maessen, Jan Wassenberg, Henk Wassenberg, Wim Vergossen, Michel Kanters, Robert 
van Ool, Eugène Lamers en trainer Hennie Roelofs. Gehurkt van links naar rechts Har Roost, 
Huub Verheesen, Bert Hannen, Jack Hendrikx, Frank Birkner, Bert Wassenberg, Eddy Jans-
sen, Piet Balvers en John Hannen. 
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meester. Op haar maximum telde S.H.H. destijds 
12 jeugdelftallen, alles bij elkaar zo’n dikke 150 
spelers. Later zakte dit aantal weer wat in met na-
me in de tijd dat er van nieuwbouw in Herten nau-
welijks sprake was. 
In het hoofdbestuur zaten verder naast Schreurs, 
Cornelissen en Melief, Har Roost, Bèr Roufs, Ton 
Smeets, Ger Hoeben, Jos Evers en Victor Somers. 
Bij de viering van het 40-jarig bestaan kwam de 
KNVB traditiegetrouw de bijbehorende vlag bren-
gen. Leden vanaf de oprichting Sjra Wassenberg 
en Harie van Herten werden met de vlag vereeu-
wigd. Ter gelegenheid van dit jubileum waren er 
zeskampen voor oudere en jongere jeugdteams, 
een disco, frühschoppen in het clublokaal en nog 
een aparte feestavond. In het voorjaar zou Piet 
Hannen de voorzittershamer overnemen van Her-
man Melief. 
In 1981 ging voor het eerst een jeugdelftal van 
S.H.H. op N.K.S.-sportkamp. De Nederlandse ka-
tholieke sportfederatie verzorgde ieder jaar op di-
verse plaatsen in ons land sportkampen. Je kwam 
met zo’n 15 à 20 voetbalelftallen van dezelfde leef-
tijdscategorie bij elkaar om een week lang aan 
sport en spel te doen. Ieder team kreeg een tent 
ter beschikking die net ruim genoeg was voor 15 
luchtbedden of stretchers. Voor iedere tent stond 
een tafel met 15 zitplaatsen. Daaraan werd over-
dag telkens gegeten. Als het slecht weer was, dan 
kwam de tafel in de tent zelf te staan. Voetbal was 
natuurlijk de voornaamste sport tijdens zo’n kamp-
week, maar er kwamen ook andere sporten aan 
bod, zoals handbal, basketbal, hockey en atletiek. 
Bovendien waren er volop spelvormen, zoals een H
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En auch Harie Roufs 
Altied klaor zal sjtaon 
Zal men Herten vrezen 
Zeen veer neet te sjlaon 
  
Wo die elf van S.H.H. door diek en dun 
Veur de euverwinning vochten es elf vrunj 
Dao hôbbe troew supporters 
Neet vergaefs gesjtaon 
Veer ware dao te vrezen 
Veer ware neet te sjlaon 
 
S.H.H.-2 speelde dit jaar in de tweede klasse 
O. Dat was op hetzelfde niveau als S.H.H.-1. 
Na 15 wedstrijden stond het team met 20 be-
haalde punten nog in de subtop.  Vooral routi-
niers die de jaren tevoren in het eerste had-
den gespeeld maakten deel uit van het team.  
De eindstand bij het tweede: 
 ￼ 
S.H.H. telde in 1981 228 leden. 
 
Jeugd in opkomst. 
 
Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig maak-
te onze jeugd een flinke groei door. Nadat één 
van de grote jeugdanimatoren Piet Schreurs 
vanuit het jeugdbestuur naar het algemene 
bestuur was verhuisd om daar als secretaris 
te gaan fungeren naast voorzitter Herman Me-
lief en penningmeester Wiel Cornelissen, 
kwam er een piepjong jeugdbestuur met Ger 
Hoeben als voorzitter, Eugène Lamers als 
secretaris en Hans Wassenberg als penning-



17 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

Zweeds loopspel en een dropping in de late 
avond. S.H.H., dat met haar B-jeugd twee 
jaar op rij in Borculo te gast was, kreeg ook 
twee jaar op rij eenzelfde dropping. Leider 
Jac Lormans had een kaart van de omge-
ving en slaagde er met zijn groep in binnen 
drie kwartier terug te wandelen, waar ande-
ren een uur of drie nodig hadden. Een jonge 
uitvoering van Laurens Walenberg vroeg bij 
terugkeer in het kamp of ze geen 
“krèntebolle” meer voor hem hadden, want 
hij was hongerig.  
Tijdens zo’n kampweken groeide je als team 
een stuk naar elkaar toe, Voor sommigen 
was het ook nog eens leerzaam, want je 
moest natuurlijk meedoen aan afwascorvee 
of poetscorvee. Tenslotte moeten toiletten 
schoon genoeg zijn om ze te kunnen gebrui-
ken. Jeugdspeler Clim Machelessen had 
zijn moeder bij het afhalen eens bericht dat 
hij in een week tijd slechts één keer de grote 
boodschap had gedaan op zo’n toilet en nog 
één keer in het bos. 
Het aantal sportkampfanaten bij S.H.H. was 
talrijk. Mensen als Ger Hoeben, Leon Fon-
teyn, Jack Lormans, Eugène Lamers, Erik 
Smans, John Janssen, Ricardo Wassenberg 
en later ook Jos van den Berg, Clim Mache-
lessen, Koen Steffanie, Pieter Stox, Marjo 
Ronckers en Theo Gielen hebben zelden 
een sportkamp gemist. Ook Piet Schreurs 
en Bert Wassenberg zijn eens als lid van het 
dagelijks bestuur (voorzitter en penning-
meester) mee geweest. S.H.H. nam deel 
aan de N.K.S.-kampen tot en met 1986 en 
dat was steeds met diverse elftallen. Vanaf 
1987 nam S.H.H. de organisatie van kamp-
weken in eigen handen. Er waren geen an-
dere clubs bij aanwezig en dientengevolge 

kreeg de week een ander karakter.  
In hetzelfde jaar 1981 won onze jeugd de Her-
man Waeyen Cup. Herman Waeyen was een 
Haelense jeugdleider, waaraan de naam van 
de jeugdtoernooien aldaar verbonden was. Van 
heinde en verre kwamen clubs deelnemen aan 
dit toernooi. Er werd een ranglijst bijgehouden 
van welke club het beste was, verdeeld over 
alle leeftijdscategorieën. Als je dan won, dan 
moest je wel over een goede jeugd beschikken. 
S.H.H. had inmiddels veel en goede jeugd. Dat 
de overwinning slechts nipt was, deed niet ter-
zake. 
 
Het verblijf in de eerste klasse. 
 Met hooggespannen verwachtingen ging ons 
standaardelftal het nieuwe seizoen in de eerste 
klasse in. Aan de spelersgroep was niet zo heel 
veel veranderd behalve dan dat de beide 17-
jarigen Marcel Jansen en John Janssen een 
vaste plaats in het eerste veroverden. Hans 
Wassenberg, net als Bert en Henk zoon van 
medeoprichter Sjra, kwam als laatste man spe-
len. 
 
Het seizoen startte uiterst moeizaam met eerst 
wee nederlagen en vervolgens twee gelijke 
spelen en weer een nederlaag. Van Sint Odili-
ënberg en RKSNA werd vervolgens gewonnen. 
Met 6 uit 9 was de positie op de ranglijst niet 
rooskleurig te noemen. Er waren echter twee 
teams die bij aanvang van de vroege winterpe-
riode nog veel slechter geklasseerd stonden, te 
weten OVCS en ADVEO. Die teams hadden 
beide slechts één punt. Na de winterstop zou-
den de wedstrijden tegen die beide teams voor-
naam zijn voor handhaving. Uit bij ADVEO 

H
A

D
R

IA
N

U
S

 K
R

IJ
G

S
M

A
N

 M
E

T
 P

A
L

M
 E

N
 Z

W
A

A
R

D
 



18 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

stonden wij met de rug tegen de muur, maar 
twee uitvallen bezorgden ons de voorname 1 - 
2 zege, die ons lucht gaf. Uiteindelijk eindigden 
wij als 6e. In de slotfase van de competitie 
moest Bert Wassenberg met een knieblessure 
afhaken. Op 22-jarige leeftijd moest hij noodge-
dwongen stoppen met voetballen. Ook Eddy 
Janssen, 24, zou niet veel langer meer op pres-
tatief niveau kunnen spelen, eveneens vanwe-
ge zijn knieën. Met slechts 7 goals werd Eddy 
Janssen dit seizoen onze topscorer. 
Eindstand in het seizoen ‘81/82: 
 
￼ 
Onze jeugdafdeling telde dit jaar 130 jeugdle-
den en nam met 10 elftallen aan de competitie 
deel. S.H.H. C1 werd winnaar van de regio II- 
beker en S.H.H. C2 werd kampioen in haar 
klasse. De A-jeugd met spelers als René Vrin-
zen, Alfred Cheizoo, Loek Janssen, Giuseppe 
Lamers, Jos Hendrikx en Erik Wassenberg 
mocht vriendschappelijk voetballen tegen For-
tuna Sittard A-1 en wist hun opponenten op 0 - 
0 te houden, wat een knappe prestatie was. Bij 
thuiswedstrijden van Fortuna Sittard werden 
telkens alle uitslagen afgedrukt in het wedstrijd-
bulletin. S.H.H. A1 mocht daar een jaar lang 
prijken tussen alle andere dikke overwinningen 
van Fortuna in. 
Als vereniging had S.H.H. 225 leden. Piet Han-
nen was intussen Herman Melief opgevolgd als 
voorzitter. Piet Schreurs en Wiel Cornelissen 
completeerden het dagelijks bestuur. 
Slechte trainingsaccomodatie. 
 
Wat in deze jaren een doorn in het oog van de H
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Hertense voetballiefhebbers was en lang zou 
blijven, dat was de toestand van de oefenhoek. 
Voor het grote aantal teams, waarover S.H.H. 
beschikte was het halve veldje doodeenvoudig te 
klein. Dat er na enkele weken trainen geen gras 
meer op groeide was nog enigszins te accepte-
ren, maar het werd al gauw één modderpoel en 
als het dan droog was, had je alleen maar een 
stoffige zandvlakte. Een aangebrachte drainage 
werkte lange tijd niet, omdat er onder de zand-
grond nu eenmaal een ondoordringbare kleilaag 
lag. Tal van spelers raakten in de loop van de tijd 
geblesseerd op onze oefenhoek. Het kwam voor 
dat er wekenlang aan één stuk water bleef staan. 
Overigens bleef het trainingsbezoek bij het eerste 
en tweede elftal bijzonder goed, hetgeen onge-
twijfeld met de didactische kwaliteiten van de trai-
ner te maken had. Ook de speelvelden waren 
vaak genoeg enorm modderig, waardoor het 
voetballen soms niet kon doorgaan. Iedere club 
kende een consul die tussen de gemeente als 
eigenaar van het sportpark en de K.N.V.B. be-
middelde omtrent het al of niet doorgaan van 
wedstrijden. Bij S.H.H. was dat en is dat nog 
steeds Piet Verboeket uit Ool. S.H.H. mag zich 
met zo’n consul gelukkig prijzen, want als het 
even kan, dan wordt er gevoetbald. Andere be-
langrijke mensen om wedstrijden door te kunnen 
laten gaan en die niet onvermeld mogen blijven in 
deze historie zijn de verantwoordelijken voor de 
opmaak van de velden. Zonder deze vaak on-
zichtbare mensen kan er niet gevoetbald worden. 
De heer Aben, Frans Hukkelhoven, Bèr Hannen, 
in de tegenwoordige tijd Sjeng Hendrikx en nog 
vele anderen zijn onmisbare krachten voor de 
vereniging geweest. 
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HET PORTRET 
 

In deze aflevering van het portret zien jullie Re-
née Odekerken. Zij is een speelster van het dit 
seizoen zo succesvolle SHH VR1 en speelde het 
afgelopen jaar nog voor SVC ‘2000. De tekening 
van dit silhouet is gebaseerd op een foto van N 
ico Scheffer. 
 
 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.  
 

Het derde jaar onder trainer Hennie Roelofs 
was het seizoen 1982/ 1983. Hennie Roelofs 
was afkomstig uit Stein en had voor S.H.H. 
SC. Leeuwen getraind. Voordat hij gebles-
seerd raakte als speler had hij in het betaalde 
voetbal bij Sittardia eens tegen Johan Cruijff 
persoonlijk gevoetbald. S.H.H. was dit sei-
zoen ingedeeld in een klasse met Victoria en 
Leveroy als de absolute favorieten voor een 
kampioenschap. De spelersgroep had af-
scheid genomen van Marcel Jansen die als 
amateur bij VVV in Venlo mocht gaan voet-
ballen. Vanuit Herkenbosch was Rob Puts bij 
de selectie gekomen en vanuit Montfort Ad 
Dierx, die in de jeugd bij S.H.H. speelde. Van-
uit de jeugd diende Huub Wolters zich voor 
het eerst aan, terwijl ook de jongere broer van 
John Janssen, Loek als 16-jarige debuteerde 
in S.H.H.-1. S.H.H. startte het seizoen met 
wisselend resultaat. Na 9 wedstrijden had het 
8 punten behaald. In de 9e wedstrijd van het 
seizoen raakte keeper Arthur Maessen ge-
blesseerd aan een knie en helaas bleek dat 
ook voor hem het einde van zijn sportieve 
carrière. Goodold Piet Balvers werd voor de 
rest van het seizoen van stal gehaald.  
 
Thuis tegen Victoria werd S.H.H. volledig van 
de mat gespeeld. Na een dik half uur spelen 
was het maar liefst 0 - 5 voor Pieter Huy-
bregts en zijn companen. Victoria nam na rust 
gelukkig wat gas terug en een debacle bleef 
ons bespaard. Het bleef bij 0 - 5. In een ver-
der vrij kleurloos seizoen reikte ons eerste tot 
18 punten, goed voor een 9e plaats. Leveroy 
werd met 35 punten kampioen voor Leeuwen 
en Victoria. Gemiddeld had S.H.H. 118 toe-
schouwers getrokken. Topscorer met slechts 
5 goals waren Jos Evers en Loek Janssen. 
 
Er waren dit jaar weer 4 seniorenteams. Het 

H
A

D
R

IA
N

U
S

 K
R

IJ
G

S
M

A
N

 M
E

T
 P

A
L

M
 E

N
 Z

W
A

A
R

D
 



20 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

H
A

D
R

IA
N

U
S

 K
R

IJ
G

S
M

A
N

 M
E

T
 P

A
L

M
 E

N
 Z

W
A

A
R

D
 

derde elftal met o.a. Ton van der Steen, 
Hans Wassenberg, Ton Gijsbers, topscorer 
Mat Straetemans (27 goals), Peter Jansen, 
Michel Vossen, Hans Wassenberg, Jo en 
Ger Hendrikx en Wilbert Kroos wist kampi-
oen te worden. Verder deden er 10 jeugdelf-
tallen aan de competitie mee. S.H.H. A-1 
werd 2e met 32 uit 20. Ook B2 en C1 wer-
den net geen kampioen. S.H.H. C1 wist wel 
de regio II- beker (Midden-Limburg) te win-
nen. S.H.H. had tegenwoordig de beschik-
king over dug-outs, die er netjes uitzagen en 
die jarenlang mee zouden gaan, zelfs totdat 
wij de Offerkamp verlieten. Het clubblad. 
 
Eind 1982 verscheen er weer voor het eerst 
sinds begin vijftiger jaren een clubblad bij 
S.H.H.. Op initiatief van Jacques Lormans 
kwam er een vierhoofdige redactie met daar-
in verder Huub Wolters, Karel van der Sluis-
zen en Eugène Lamers. Aanvankelijk was 
het clubblad alleen voor de jeugd bestemd. 
Later werd het een blad voor de gehele ver-
eniging. Na enkele nummers kreeg ons club-
blad de naam Spuit Ellèf. Deze versie zou in 
totaal 16x verschijnen tot medio 1986, waar-
na eind 1988 opnieuw werd begonnen, eerst 
weer alleen voor de jeugd en later opnieuw 
voor de gehele vereniging.  
 
Rond de tijd dat het eerste clubblad officieel 
verscheen was het voor degenen die de kan-
tine geregeld bezochten de vraag wie nu 
eigenlijk Hugo was. Onder dit pseudoniem 
schreef de auteur van deze historie vaker 
teksten die meestal over het reilen en zeilen 
van S.H.H.-1 gingen en die teksten waren 
behoorlijk kritisch. Zo om de paar maanden 
hing er een muurkrantje op. Er waren aardig 
wat mensen die dachten dat ik Hugo zou 
zijn. Daarom probeerde ik mensen te mislei-
den. Ik schreef een brief naar vier SHH’ers 
met de vraag of zij de volgende muurkrant 
van Hugo in de kantine wilden ophangen, 
want ik zou dat zelf niet meer kunnen. Wim 
Ruiten en Leon Hoeben waren twee van de 
mensen die een schrijven van mij ontvingen. 
Om hen op een dwaalspoor te brengen wat 
de identiteit van Hugo betreft heb ik op het 
papier, dat ik gebruikte opzettelijk met pen 
teksten geschreven, die zogenaamd van de 
vorige bladzijde afkomstig waren. Ik heb dui-
delijk zichtbaar telefoonnummers van het 
zaalvoetbal afgedrukt. Redactielid Jac Lor-
mans was een fervent zaalvoetbalcoach. 
Vanaf dat moment dacht Leon Hoeben dat 
Jac achter Hugo stak. Alhoewel Wim Ruiten 
mij op een bepaald moment mededeelde dat 
hij een geheime brief had ontvangen, waar-
na ik deed of ik nergens van wist, was Leon 
Hoeben degene die de muurkrant in de kan-
tine had opgehangen. Wat hij ophing was 
een kopie van wat ik hem toezond. Ik wist 
dit, omdat ik ieder van de vier verzonden 

brieven van één tot en met vier kleine streepjes 
had voorzien. Ik herkende op de muurkrant een 
kopie van de twee blauwe streepjes van Leon. 
Wim Ruiten was overigens de eerste persoon die 
wij voor het clubblad geïnterviewd hebben. Pas 
meer dan een jaar later vertelde ik aan Leon Hoe-
ben hoe de vork in de steel zat. 
Hoogtepunten voor wat betreft de interviews waren 
onder andere de verhalen van Sjra Wassenberg, 
één van de medeoprichters, en dat met Piet 
Schreurs, jarenlang aktief in allerlei functies. In 
deze jubileumuitgave is volop geput uit de informa-
tie die zij gaven. Een ander hoogtepunt was het 
vraaggesprek met Bart Peerboom en Marco Bo-
gers die bijzonder veel vertelden over hoe een 
profvoetbalclub in elkaar steekt. Bart en Marco wa-
ren als HBO-studenten stagiair bij Vitesse en For-
tuna Sittard. 
Het verhaal over de totstandkoming van ons huidi-
ge sportcomplex mag er overigens ook wezen. 
 
Jubilarissen. 
In het voorjaar van 1983 werden vier  “zware” jubi-
larissen gehuldigd. Herman Theunissen, Chrit 
Evers en Bair Vergoossen waren allen 40 jaar lid 
en Frans Teuwen 25 jaar. Herman Theunissen 
was na zijn aktieve loopbaan onder andere be-
stuurslid (secretaris), lid van het jeugdbestuur en 
elftalleider. Chrit Evers was behalve voetballer be-
stuurslid, lid van de elftalcommissie en elftalleider. 
Bair Vergoossen was na zijn aktieve loopbaan als 
keeper in voor akties bij S.H.H., zoals de wieler-
zesdaagse en lid van de kas-controle-commissie. 
Frans Teuwen heeft jarenlang in S.H.H.-1 gevoet-
bald, is jaren jeugdleider en jeugdtrainer geweest, 
vooral bij A1, was vervolgens leider van 1e en 2e 
elftal en zou jaren later nog twee jaar hoofdtrainer 
van S.H.H. zijn.  
Eindstand seizoen ‘82-’83 1e klasse H afdeling 
Limburg 
Leveroy 
  
Eindstand seizoen ‘82-’83 1e klasse H afdeling Limburg 

 

Leveroy   22 - 36 

SC Leeuwen   22 - 33 

SV Victoria R   22 - 28 

Heythuysen   22 - 25 

Boekoel   22 - 23 

Eiker Boys   22 - 22 

Altweerterheide   22 - 21 

RKVB   22 - 19 

SHH   22 - 18 

Horn   22 - 17 

KOC   22 - 15 

Moesel   22 - 7 
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Den Elzen Wonen & Slapen | Burghoffweg 30 | 
6042 EX Roermond | Tel. 0475 320722 |  

verkoop@den-elzen.nl  

Beleef het nieuwe wonen bij dé woonwinkel in 
regio Roermond 

mailto:verkoop@den-elzen.nl
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DE STANDEN NAJAAR 2020:    SHH1 

Poulestanden SHH (0512 Mannen Zondag standaard ) 

 
Positie  Team GS GW GL VL V T Doels. PT 

1  SVC 2000 4 4 0 0 11 0 11 12 

2  S.V. Argo 4 3 1 0 8 2 6 10 

3  Centrum Bys 3 3 0 0 12 3 9 9 

4  Brevendia 4 2 1 1 8 5 3 7 

5  Sittard 3 2 0 1 5 2 3 6 

6  VV ALFA Sp  4 2 0 2 4 8 -4 6 

7  Haslou 4 1 2 1 6 6 0 5 

8  Langeberg 4 1 2 1 4 5 -1 5 

9  DVO  3 1 0 2 6 9 -3 3 

10  SHH  4 1 0 3 3 7 -4 3 

11  RKVB 4 1 0 3 5 10 -5 3 

12  VV Born 4 1 0 3 6 13 -7 3 

13  VV HEBES 3 0 1 2 3 5 -2 1 

14  Spaubeek 4 0 1 3 3 9 -6 1 
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S.H.H.-1  

SEIZOEN 
2020/2021                       

 spelers totaal  
sei-

zoen  wedstrijden       

               

  caps goals caps goals 1 2 3 4 5 26 B1 B2 B3 

1 Jules Hamers 20 0 4   X X X X     X X X 

2 Istvar Munnix 129 0 4   I X X X           

3 Driek Engels 81 2 4   X X X X     X X X 

4 Jens van Hees 24 1 4   V X X X     I X X 

5 Glenn Gijzen 73 1 4   X X X X     X X X 

6 Nicolas Mitchell (A) 106 29 3   V   X V     X* - V 

7 Loek Vilters 40 1 4   X X X X     X X* X* 

8 Rik Linssen 148 3     B B B B     I - B 

9 Tim Francot 32 3 4   X X X X     X X V 

10 Daan Winter 25 10 4 1 X I I V*       I I* 

11 Casper Metsemakers 44 22 3   X X X B     X** X* X** 

12   120 9                       

13 Swen Domburg 73 30 3 2 B X* X X*     X*** X* V* 

14 Sjoerd Schroots 142 0 3   I I   X     I X* B 

15 Daan Verhagen 7 0 1     I         X X   

16 Koen Schroots 36 0 1   I             I I 

17 Remco Ostlander 13 0 4   X X X I     X I X 

19 Timo Levels 14 1     B                 

20 Brend Bons 1 0                       

20 Daan Heinen 2 0                       

21 Samier Perriëns 17 1 4   X X I I       I* X 

23 Mohammed Boztas 53 12 1         I           

25 Vic Jacobs 12 3                       

28 Maarten Schoenmakers 1 0                       

31 Ibrahim 0 0                       

  Stan Ubachs 2 0                 X X I 
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In de historie van dit blad dat 
in deze vorm inmiddels sinds 
oktober 1982 verschijnt is het 
de derde keer dat wij een 
vraaggesprek hebben met 
Raymond Reijners, in het da-
gelijks leven sinds jaar en 
dag ondernemer, maar ook 
clubman in hart en nieren. 
Wij vonden het tijd om nog 
een keer bij te praten over al-
lerlei zaken, zoals het succes 
van een elftal, zijn onderne-
merschap, zijn visie op het 
SHH van nu, voetballen bij 
SHH veteranen, de mooie 
momenten bij SHH maar ook 
het nog iedere dag voelbare 
verdriet van het verlies van 
vriend en teamgenoot Roger 
Wolters. Lees het verhaal van 
Raymond die altijd enthou-
siast blijft, wat er ook gebeu-
ren mag. 

Eerst een introductie: 
Ik ben met 8 jaar begonnen met voet-
ballen bij SHH. Je kreeg de voetbalkle-
ding met de communie. Acht jaar was 
toen de minimale leeftijd om te mogen 
beginnen. Een enkeling was jonger. Ik 
startte in de E3. Met die groep heb ik 
eigenlijk de gehele jeugd gespeeld. Dat 
was de groep van Paul Hannen, Arthur 
Helwegen, Roger Wolters, Wilbert Aen-
dekerk. Ik heb heel de jeugd bij SHH 
gevoetbald en ben heel mijn sociale le-

ven met sport bezig geweest met als uitda-
ging om het CIOS te gaan doen en heb dat 
ook gedaan. In 1992 ben ik voor mijzelf be-
gonnen met een sportschool op de Willem 
II singel. In 1996 ben ik naar Dennemarken 
gegaan, waar ik  50% eigenaar ben ge-
weest van het fitnessdeel. In 1998 ben ik 
naar Herteheym gegaan en in 2002 is de 
naam Il fiore geworden. Toen zijn wij ook in 
Maastricht begonnen en hebben wij alles Il 
fiore genoemd. In 2011 zijn wij Brasserie 
Verkoch begonnen aan het Munsterplein en 
WOW-deal. In 2013 heb ik Il fiore verkocht 
omdat alles samen te veel werd. In 2018 
startte Horloges on line WOW- watch en 
2019 ben ik 100% eigenaar van brasserie 
Verkoch geworden en daar nu werkzaam 
aan het mooie Munsterplein te Roermond. 
 
Over zijn jeugdteam: 
Heel simpel. In de jeugdjaren zat je bij el-

VRAAGGESPREK MET: 

 RAYMOND REIJNERS 

Veertig jaar lid van SHH, oud-speler SHH1,  

ondernemer, SHH-er in hart en nieren 
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kaar in de klas, was je vrienden van 
elkaar en altijd buiten met de bal aan 
de gang. Dat was de passie. Wat men-
sen nu met de computer doen deden 
wij met de bal buiten. Het jeugdelftal… 
Paul Hannen, Roger Wolters  helaas 
te vroeg gestorven,  Wilbert Aende-
kerk, Robert Elfrink, Alf Smulders. Dat 
bleef zo tot de A met daarna helaas 
het verlies van Roger. (RED. overleed 
in 1989 op 19-jarige leeftijd ten gevol-
ge van een noodlottig ongeval). Ik heb 
een band gehouden met al die men-
sen. Ik zie er best nog veel… Pascal 
Tiel. Dat is wel fijn. Het waren mooie 
jaren. We hadden Marcel Jansen als 
coach samen met Loek Janssen en Jo 
van Ratingen. Het was een heel goede 
lichting toen. Wij werden verschillende 
keren kampioen. Een aantal is in het 
eerste elftal terecht gekomen. Volgens 
mij Roger Wolters, Maurice v Ratin-
gen, Marco Wassenberg.  
 
Heeft Wilbert Aendekerk, de witte,  in 
het eerste gespeeld? RED. Ja. Ludo-
vic Lampe speelde er als keeper in, 

best veel eigenlijk. Eric Deckers niet denk 
ik? Jawel die heeft er zeker in gestaan. 
Verder heb ik met Edmond Wijler, Robert 
Elfrink, Alf Smulders, Mark Janssen, Geert 
Pouwels en onder andere William Engels 
gespeeld. 
 
Over: zijn jaren in SHH1 
Ik begon heel jong, stond met zeventien in 
het eerste en speelde tegelijk nog in de A. 
Toen  ben ik één jaar naar Leeuwen ge-
gaan door toedoen van Ben Bergs. Het jaar 
erop ben ik met Jack Erdmann - die was 
van leeuwen - naar Herten gekomen. En 
toen heb ik volgens mij veertien jaar in het 
eerste gespeeld. Ik ben er één jaar er tus-
senuit geweest op het laatst. Eigenlijk had-
den wij kwalitatief individueel geen beste 
ploeg, maar er stond wel een team, afmel-
den deed je bijna niet. Voetbal stond hoog 
op het verlanglijstje. Wij waren ook een 
vriendengroep buiten het voetbal, gingen 
dagelijks met elkaar om. Na de wedstrijd 
weggaan was bijna nooit zo, wij bleven lang 
in de kantine (RED. aan de Offerkamp nog), 

Op de foto hieronder: SHH B1 midden jaren tachtig 
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SPONSORS SHH 

AA-drink 
Aberson b.v. 
AMR ICT BV 
Auto Creemers  
Autobandenservice 
Autoservice Schijns 
Autobedrijf Veste 
Baetsen 
Banziger Orth. Schoe-
nentechniek 
Baristas 
Brasserie Baristas 
BKC Staalbouw 
BPV ACC 
Hotel-Brasserie Dux  
Cafe Hendrikx 
Cafe Kanters 
Cafe Zaal De Schuur 
Cafe-Cafetaria Aod Me-
rum 
Comcop Aktiviteiten centrum 

Correct Stucadoors 
Cuijpers van Pol Rub-
berg advocaten 
CSC Specialist Kunstgras 

Damen Hypotheken 
Den Elzen Wonen & 

Slapen 
DJ Rolo 
Doedels 
Café Du-pont 
Math Esser bestrating 
Euro PC 
Faubourg St. Jacques 
Feathers & Lashes 
Fysio Moves 
Installatiebedrijf 
G.Sars 
Hamers Optiek 
Hannen Bakkerij 
Hermans Groenten en 
Fruit 
Hillstreet 
Holbox 
Horn tours 
Hoveniersbedrijf RS 
Incatro 
ING 
Jack Frencken 
Jack Hannen 
Jack Teuwen Tweewie-
lerservice 
Jo Koolen Glasrepara-
tie 

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

info@shh-herten.nl 
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Schmitz Foam products 

Schreurs Pers. Vervoer 
regulier 
Solvay 
Summa 
The Orange 
Truckwash Herten 
Van Mossel Ford 
Van der Veer 
Verheyden livestock 
export 
Vetraned  

Villadelux 

 
 
 

SPONSORS SHH 

Lambriex 
Lean HR services 
Lennaerts Autobedrij-
ven 
Le's Barbershop 
Lindeboom 
Maasveste Berben 
MH roadstyling 
Miko Koffie Service BV 
Mobu BV 
MTR indoor outdoor signing 
Oostendorp Auto 
(Toyota) 
Opsjtap 
Palenstina Eethuis  
Partner HR Solutions 
Posno 
Publica buitenreclame 

Rabobank 
Ramon Schreurs Ho-
veniers 
Reclame Nodig? 
Restaurant River Plaza 
Roermondse Glashan-
del 
SBH Schoonmaakbedrijf 

Scheers groep 
Uw bedrijf ook sponsor van SHH? 

Neem contact op met de commissie sponsoring & PR van SHH 
info@shh-herten.nl 
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of bij Jos vaak tot sluitingstijd. Dat was toen 
normaal, nu heeft de jeugd veel meer din-
gen en is dat meer in het  verval geraakt 
buiten bepaalde verenigingen zoals Veritas. 
Daar heerst nog meer het dorpsidee, wel 
jammer. Je wint niet altijd op het veld maar 
vaak na het voetbal. Wij zijn twee keer ge-
promoveerd, er was ontzettend veel publiek 
in die tijd, uit in Beegden (RED. promotie-
wedstrijd naar de vierde klasse in 1998) met 
Job van Lier in de goal. Dat waren de hoog-
tijdagen met voetbalbeleving voor de club. 
Iedereen trok naar de club ook bij uitwed-
strijden die soms met de bus bezocht wer-
den. Het niveau was niet zo extreem hoog,  
 
Er zijn nu een paar klassen tussen geko-
men. Het team van nu is voetballend indivi-
dueel en technisch op iedere plaats zowat 
beter dan nu, maar beleving en mentaal en 
vooral denk ik hiërarchie hadden wij echt. Ik 
denk dat drie à vier man die bepaalden wat 
op het veld gebeurde en dan was het niet ja 
maar. Daarom was het team zo sterk. Wij 
hadden een goede balans met ook ervaring. 
Dat is wat Herten nu mist een beetje. Het 
team is erg jong. Er staat niemand die het 
team echt stuurt terwijl het team meer dan 
voldoende kwaliteiten heeft. Ik ga er de laat-
ste tijd graag heen. Ik miste het wel toen ik 
minder vaak ging. Ik denk dat ik intussen 40 
jaar lid ben, ik bén 40 jaar lid nog sterker en 
het blijft een prachtige club. Het blijft een 
stuk van jezelf, hoeveel tijd van je leven je 
er hebt doorgebracht . Ik ben toch echt wel 
een groenwit type. En als ik weleens nega-
tieve dingen lees of hoor dan probeer ik dat 
te ontkrachten. Je kunt over alles negatieve 
dingen zeggen.  
 
Het zijn vaak kleine details die bepalen of 
een vereniging een succes wordt. Hans 
Schroots die er zoveel energie in heeft ge-
stopt. Die heeft het redelijk goed op de rit 
gezet. Het is niet meer de club van weleer 
met 260 leden op de Offerkamp in vergelij-
king met meer dan 1000 leden nu. Je ver-
liest wel een bepaald contact en dat is jam-
mer maar wel reëel. Ik vind het jammer dat 
ik buiten Lino (RED. van Keeken) en Mauri-
ce (RED. van Ratingen) veel mensen nooit 
meer zie. De club verdient dat mensen er 
nog eens naar toe gaan, even bijkletsen 
met Con van Keeken ofzo. Met Con hadden 
wij een hele goede periode.  Voetballend 
was dat misschien wel de mooiste periode. 
Ook met Marco Bogers hebben wij veel lol 
gehad en ook wij zijn toen ook nog gepro-
moveerd. Thuis tegen Fortuna (RED. 

vriendschappelijk duel in 1999 nog op de 
oude Offerkamp) waren er 1100 toe-
schouwers. Volgens mij is er nooit meer 
publiek geweest? (Correctie redactie: 
Thuis tegen VVV Venlo in 2015 VVV 
kwamen er zo’n 1600 bezoekers). 
 
SHH heeft heel goede voetballers ge-
bracht Ricardo Wassenberg, Rikkie Reij-
ners. SHH nu heeft niet echt een diepe 
spits, behalve die uit Reuver kwam. Ma-
rijn Thissen, dat was een echte spits en 
daarvoor had je Jackie Erdmann, zijn 
balcontrole was niet goed maar hij was 
dodelijk met scoren. Die had maar een 
paar kansen nodig. Dat heeft Herten nu 
ook niet, ze scoren te weinig. Daardoor 
krijg je het steeds druk achterin. 
 
Over: SHH1 van nu 
Welke spelers springen eruit? De zoon 
van Danny….   Loek (RED. Vilters), die 
zou meer initiatief moeten nemen. Jules 
Hamers is een goede keeper. Die twee 
en die van Schroots. Die heft een enor-
me drive, beleving die gaat misschien 
wel een keer over de schreef maar door 
zo’n types kun je promoveren.  In origine 
is Loek de allerbeste, rust aan de bal, 
durven, die kan veel beter. Loek voetbalt 
te angstig nu, te over gecontroleerd. 
 
Over: de amateurvoetbalclub SHH 
Het is een prachtige goedgeorganiseer-
de club. Voor de buitenwereld ziet het er 
erg goed uit qua accommodatie en kle-
ding. Het huidige bestuur mag zich dat 
opspelden. Dat verdienen ze. De presta-
ties hoeven niet terug te vallen. Laag in 
de derde klasse staan is niet wat je ver-
wacht, maar dat vinden ze zelf ook. Het 
is volgens mij makkelijk oo te lossen met 
sfeer en vooral balans, hiërarchie krijgen 
in het team. Ik ben geen trainer. Kijk ik 
ken de trainer niet. Ik hoor alleen maar 
positieve geluiden over hem. Waar  Mar-
cel Jansen (RED. al sinds jaar en dag 
trainer van Veritas, afkomstig uit en 
woonachtig in Herten) en Con van Keek-
en (RED. Oud-trainer en oud-voorzitter 
van SHH) heel goed in zijn is het mense-
lijk vlak, om mensen sterk een bepaald 
vertrouwen te geven,  mensen belangrijk 
maken. Dat werkt. Andere mensen kijken 
daar dan ook tegenop. Tip aan de trai-
ner: Maak bepaalde mensen belangrijk in 
het team. Daarom zijn zij succesvol ge-
weest. Een Jan Helwegen (RED. oud-
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trainer SHH) kon dat ook goed. Die had 
er een onnoemelijke gave voor. Dat zijn 
mensen die zelf ook allemaal wat ge-
presteerd hebben. Ik ken deze trainer 
niet maar die heeft zelf ook aardig kun-
nen voetballen. 
 
Marcel zei dat als hij ooit nog eens trai-
ner van Herten zou worden dat ik dan 
leider zou worden. Ik zou dat zeker 
overwegen. 
 
Over: De Beau Vilters memorial 
Ik zit zelf in het bestuur. Sinds een jaar 
zijn wij een stichting geworden. Buiten 
het feit dat het een tragisch verhaal is 
voor het ontstaan is het prachtig om 
erin mee te werken. Wij halen uit de 
hele wereld jeugdteams naar ons toe. 
Dit jaar hadden Ajax, PSV en nog een 
paar grote clubs deelgenomen maar het 
is helaas niet doorgegaan door Corona 
omstandigheden. Het leuke om eraan te 
werken is dat er ondernemers deelne-
men die er echt iets van willen maken, 
een topniveau zien te bereiken.  
 
De grootste wens is om op het hoofd-

veld tribunes te maken op het hoofdveld 
voor 3 tot 5000 mensen en om hét jeugd-
tournooi van Nederland te worden. Vooral 
Paul Hamers en ik zijn niet snel tevreden 
en elke keer willen wij een stap vooruit ma-
ken maar wij hebben het al heel goed ge-
daan. In 2019 hadden wij 1900 betalende 
mensen en dat is aardig voor een jeugd-
toernooi. Misschien waren het er nog wel 
meer. Wij willen topteams krijgen. Facilitair 
is het al in orde, er zijn chique hotels waar 
de teams in zitten. Je moet ook een droom 
blijven houden. Dat zou misschien ook de 
mogelijkheid zijn om weer binding te krij-
gen waar iedereen een steentje aan wil 
bijdragen, ook het feit dat je met profclubs 
te maken hebt. Graag zie ik meer SHH-ers 
die ik nu niet meer zie als toeschouwer 
maar ook helpende handjes kunnen toe-
steken. Zo’n toernooi heeft helpende hand-
jes nodig want het is een redelijk ambitieus 
toernooi. Er komen talenten uit voort die 
straks op tv te bewonderen zijn.  
 
Over: de toekomst van het amateurvoet-
bal ten gevolge van corona 
Ik heb geen glazen bol maar  Corona op 
zich maakt niet zo heel veel verschil uit. 

Op de foto hieronder: Raymond met het gele trainingsjack. De beide jeugd-
leiders zijn Bert Hannen (links) en Jack Aendekerk (rechts). De foto is ge-

nomen voor café Hannen– Adams, thans café Hendrickx 
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Deze competitie wordt niet helemaal 
uitgevoetbald of half, maar het voetbal-
len loopt terug doordat mensen honderd 
andere dingen hebben maar voetbal 
niet meer nummer 1 is. Dat zie je terug 
in toeschouwersaantallen, jongere jon-
gens die niet blijven voetballen. Alleen 
jeugdvoetbal tot en met C heeft ouders 
die komen kijken en daarna wordt het 
moeilijker en dat was 25 jaar geleden 
heel anders toen voetbal op de eerste 
plaats stond. Dat is niet alleen bij SHH. 
Ik zie het niet heel rooskleurig. Voetbal-
clubs fuseren, worden kleiner. Het is 
lastig vrijwilligers te krijgen etcetera. De 
toekomst zal toch worden dat er grotere 
clubs overblijven en de kleinere clubs 
het moeilijker krijgen zoals dat bij alles 
geldt, bijvoorbeeld in retail en horeca. 
 
Over: De mooiste momenten die jij 
beleefde bij SHH 
De twee jaar van SHH B1, met Marcel 
Jansen als trainer met alle besten vrien-
den om mij heen en natuurlijk de jaren 
onder Jan en Con, dat waren de mooi-
ste jaren bij Herten, ook buiten de pres-
taties…. Ook nog met Thei, Thei 
Schmitz, daar hadden wij ook een goe-
de band mee en veel gelachen. In deze 

tijd denk ik aan het Beau Vilters tournooi wat 
de club onnoemelijk op de kaart zet. Het gi-
gantische feest met de promotie in Beegden 
en daarna in Herten. Het plein stond hele-
maal vol. De binding van de club toen… Pro-
moveren was prachtig. Het grote dieptepunt 
was het overlijden van Roger. In de clubhisto-
rie wellicht Beau maar die speelde bij VVV. In 
de club was overlijden van Roger het grootste 
verlies. In die tijd toen de club nog relatief 
klein was had dit een enorme impact (1989). 
 
Over: Verkoch (RED. deze zomer uitgeko-
zen tot beste terras Limburg 2020 en nu in 
de race voor beste lunchroom van Neder-
land 2020). 
Twee jaar geleden ben ik er 100% procent 
ingegaan. In twee jaar tijd hebben wij het op 
de kaart gezet. Het is een grote zaak met 300 
buitenplaatsen en 140 binnen. Het is nu mijn 
hele ziel en zaligheid. Er werken 50 man 
waarvan 11 fulltime. Het is prachtig om te 
doen. Wij zijn enorm gestegen, helaas door 
corona tot twee keer toe in de wachtstand 
gezet. Maar ik buig niet zo heel snel en ben 
in de positieve mood om er iets van te ma-
ken, gezellig achter de worstkraam om er iets 
van te maken om te laten zien dat je er nog 
bent, een genot om te doen, praten met de 
mensen. 
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Over: Het Munsterplein 
Het is een genot om te mogen werken 
en te wonen aan het Munsterplein, een 
van de mooiste pleinen van de omstre-
ken. Het voelt ook een beetje als tuin, 
mijn eigen tuin. Ik woon er echt heel 
graag. 
 
Over: stappen bij de Boag vroeger 
Jaaaaa, dat was eigenlijk ook een ver-
lengstuk van SHH. Ook daar kwamen 
van jong tot oud goede en minder goe-
de voetballers. Dat was de tweede huis-
kamer buiten Jos en de kantine,  een 
heel mooie tijd, wij hebben er lief en 
leed gedeeld. Veldstraat was toen de 
uitgaansstraat van Midden Limburg, ik 
heb er gewerkt van 1984 tot 1994! En 
was de rechterhand van de eigenaar 
Harry van Mastrigt die ik nog vaker zie 
en heb er in de zaal gevoetbald met 
jongens die in Herten voetbalden, toer-
nooien in Spanje, Antwerpen, Parijs nog 
een keer, samen skiën. Het waren 
mooie herinneringen zeker als wij ’s 
nachts samen naar huis gingen en iets 
te veel hadden gedronken als wij de 
volgende dag moesten voetballen en 
toch de dag erop er staan. Jack Erd-
mann scoorde altijd in de tweede 
helft meer dan in de eerste. In mijn 
voetbaltijd waren Jackie en ik twee han-
den op één buik. Ik speel er nu nog al-
tijd tegen. Ik ben de enige van die lich-
ting die nog voetbalt en Jack die speelt 
nu bij Montfort. Wij spelen 7 tegen 7 en 
dan is het altijd gezellig. Jackie en ik 
hebben al die jaren samen gespeeld in 
SHH1. 
 
Over: SHH veteranen 
Een paar jaar geleden kwam Hans Ra-
demakers naar mij toe met de vraag of 
ik bij de veteranen wilde voetballen. 
Eerst was er het plan een eigen vetera-
nenteam te beginnen met veel spelers 
uit SHH3 maar dat ging net niet door en 
ik wilde toch wel weer gaan voetballen. 
Na het derde elftal was er een paar jaar 
niets. Dat was overigens ook een heel 
mooie tijd met het derde elftal. Wij wa-
ren voor een derde elftal een van de 
betere teams in de regio, een mix van 
jong en oud, vooral ouderen maar als 
jongeren Tim Griep, Sjoerd Somers, 
Jordi Meuwissen, Koen Clocquet. 
 
Het veteranenteam is zo’n leuk team, 

vooral een gezelligheidsteam. Het niveau 
van voetballen is niet hoogstaand, wij zijn 
zelf ook een stuk minder geworden door leef-
tijd. John Janssen en nog een paar hebben 
er iets meer voetbal in gebracht. Eigenlijk 
hebben wij altijd gewonnen. Het is altijd ge-
zellig, wij gaan altijd het laatste uit de kanti-
ne. Ik heb er geen seconde spijt van om daar 
te gaan voetballen. Veel hadden geen voet-
balverleden. Het is er prachtig. Ik ga er altijd 
met plezier heen, een groep die door lief en 
leed erg sterk is geworden. En goed voor de 
club ook, mensen die iets doen voor de club. 
Wij zitten allemaal bij het Beau Vilters toer-
nooi, staan altijd klaar om de handen uit de 
mouwen te steken.  
 
Over: toekomstwensen 
Mijn wens is dat ik bij SHH nog veel kan ko-
men omdat het als thuis voelt. Dat mijn kin-
deren gezond blijven en ik zakelijk kan blij-
ven doen wat ik nu doe en ooit misschien 
nog weleens wat erbij ga doen. Ik ben bij de 
trainers vergeten om Pie Schmitz te vermel-
den. Die had het ook wat de anderen kon-
den. Over de voetbalclub SHH: Als vlaggen-
schip is de balans nodig en dan is redelijk 
simpel succes mogelijk. Als club doorgaan 
zoals het nu gaat. Toen vijf jongens weggin-
gen naar EVV was dat jammer voor ons. Als 
zij die droom hebben dan ga je die droom 
na. Als het niet lukt dan komen ze vanzelf 
terug. Goed afscheid nemen is vaak de start 
van een nieuw begin. Het gaan voor alle 
clubs lastige tijden worden, ook voor SHH. 
Als straks niemand meer komt kijken naar 
een eerste elftal dan zou dit niet goed zijn 
voor de club. Uiteindelijk is dat het vlaggen-
schip. Dat geeft binding in de club.  
 
Ik had graag langer met Roger Wolters willen 
voetballen, dat heb ik altijd meegesleept. Er 
is geen dag dat ik niet aan die persoon denk. 
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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 2020 gaat  SHH 80 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. 
  
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. 
  
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 ruim meer dan 900  (waarvan meer dan 500 jeugdleden. SHH telt 
vier speelvelden 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. In 1953 lukte het SHH voor het eerst naar de vierde klasse te promoveren. 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 beslissings-
wedstrijd) 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. 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 noodzakelijk was. Het 
lukte om het tweede klasserschap te handhaven. In het lopende seizoen staat SHH goed geklasseerd. Het wist 
zelfs de tweede periodetitel te veroveren die recht gaf op het spelen van nacompetitie voor een plaats in de 
eerste klasse. Daarin bleek eerste klasser De Valk te sterk. In 2018 degradeerde SHH1 naar de 3e klasse. 
  
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’. Tussen 1987 en 1988 was er even twee jaar 
radiostilte, waarna eind 1988 de draad definitief werd opgepakt, onder dezelfde naam. Gehandicap-
tenvoetbal heeft SHH sinds 2002, veteranenvoetbal sinds 2007. Een kunstgrasveld werd in 2006 
voor het eerst bespeeld.  Sinds 2015 kent SHH ook een afdeling walking football, bestemd voor de 
alleroudsten. 
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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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STANDEN NAJAAR 2020 SHH VROUWEN 1 
Poulestanden SHH VR1 (513 Vrouwen Zondag) 

 
 

Posi-

tie  Team GS 

G

W GL 

V

L V T 

Do

els

al

do PT 

1 

 

SHH   VR1 4 4 0 0 20 6 14 12 

2 

 

ST SNA/MBC'13 

VR1 
4 4 0 0 12 3 9 12 

3 

 

Sparta'18 VR1 4 2 1 1 13 4 9 7 

4 

 

MVC'19 VR1 4 2 0 2 12 9 3 6 

5 

 

Bieslo VR1 3 1 1 1 5 7 -2 4 

6 

 

Sambeek VR1 3 1 1 1 5 11 -6 4 

7 

 

ST SVEB/

Sporting S.T. VR1 
3 1 0 2 4 6 -2 3 

8 

 

SJVV VR1 4 1 0 3 1 9 -8 3 

9 

 

Volharding VR1 3 0 1 2 7 17 
-

10 
1 

10 

 

S.V. Argo VR1 2 0 0 2 3 6 -3 0 

11 
 

Mierlo Hout Vr1 2 0 0 2 3 7 -4 0 
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SHH VAN DAG TOT DAG 

SHH VAN DAG TOT DAG 131 
 
MEI 
 
19 Ook SHH’s senioren mogen weer aan de 
voetbaltraining beginnen, met strikte voor-
waarden. Vandaag trappen SHH 1&2 en SHH 
VR1&2 af. Kijkers zijn vooralsnog niet wel-
kom. 
24 De voetbalschool van Silas Hurckxkens 
weet te melden dat er in het pinksterweekend 
weer een voetbalweekend op de Wolfsberg 
kan gaan plaatsvinden: 
De Voetbalschool Noord- & Midden-Limburg 
19 mei om 15:02 ·  
We mogen weer! ⚽️ 
Aankomend Pinksterweekend zal de De Voet-
balschool in samenwerking met SHH Herten 
een Voetbal 2-daagse organiseren! 
28 Ook de oudere jeugd mag bij het trainen 
weer contact hebben en hoeft zich niet meer 
te beperken tot 1 meter 50 afstand. In het 
nieuws is dat het risico een besmetting op te 
lopen in een voetbalwedstrijd die buiten 
plaatsvindt niet zo heel erg groot is. 
30 Roland Hammes (jarenlang speler van 
SHH6 maar nu al enkele jaren oud-voetballer) 
over voetbal als contactsport: Voor mij was 
voetbal nooit contactsport. 

 
JUNI 
 
6  Er is een proeftraining voor aspirant nieuwe 
leden bij SHH. Er zijn maar liefst 120 deelne-
mers waarvan een flink deel zich aanmeldt als 
lid. Het lijken er meer te zijn dan ooit tevoren 
ook al leven wij in Coronatijd. 
8 Van facebook (gepubliceerd door Wim Pou-
lussen): een oude foto van het  

schoolvoetbalteam van de Hu-
bertusschool. 
(zie beneden) 
 
Bob Willigenburg, jeugdleider aan het begin 
van de jaren negentig: Vroeger kende ik alle 
jeugdspelers van SHH bij naam.  
 
Op de foto zijn onder andere te zien staand 
linksboven Sjra Wassenberg (medeoprichter 
van SHH in 1940), meester Geelen en rechts 
achteraan een toen nog jonge Bart Peer-
boom. Bij de spelers o.a. staand als 2e links 
keeper Joep Peters en geheel rechts Janny 
Bremmers. 
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13 Van onze website: PSV Soccer School 
komt naar SHH toe deze zomer: 
 
PSV Soccer School komt naar SHH toe 
deze zomer 
 
PSV Soccer School komt naar je toe deze 
zomer! Beleef hoe het is om een 
dag te trainen als een jeugdspeler van 
PSV? Dat kan tijdens een PSV Soccer 
School On Tour! Deze zomer is de PSV 
Soccer School van 10 t/m 12 
augustus aanwezig bij SHH Herten om 
drie dagen lang dagclinics te 
verzorgen! De dagen zijn verdeeld over 
verschillende leeftijdscategorieën: 
Maandag 10 augustus: 6 – 8 jaar 
Dinsdag 11 augustus: 9 – 11 jaar 
Woensdag 12 augustus: 12 – 15 jaar en 
Meidenclinic 6 – 15 jaar. 
(Helaas werd deze activiteit later weer 
afgelast vanwege het coronavirus, dat al 
eerder het jeugdtoernooi met jeugd van 
grote profclubs dwarsboomde, de Beau 
Vilters memorial). 

 
13 Van onze facebookpagi-
na: Ons 1ste elftal heeft met 
een heerlijke bbq afscheid 
genomen van aanvoerder 
Max Winter en trainer Maar-
ten van Lieshout. Max gaat 
met pijn in het hart zijn voet-
balleven verruilen voor 
meer tijd voor zijn gezin. Na 
veel jaren op het voetbal-
veld zal dat zeker wennen 
zijn. Maarten heeft vier sei-
zoenen ziel en zaligheid 
gegeven aan het team en 
de vereniging. Stond altijd 
klaar en heeft met ons 1ste 
prachtige resultaten be-
haald en zeker ook emotio-
nele momenten beleefd. 
Maarten gaat verder in Ule-
straten als trainer. Max en 
Maarten heel veel dank en 

natuurlijk altijd welkom bij onze mooie SHH. 

 
27 Van facebook (Rob van Deurzen): Voor het 
eerst sinds 2003 vanwege het vermaledijde virus 
geen weekendje weg met de oud voetbalkompa-
nen van SHH 4/7. 
Dat betekende na uitstappen naar o.a. Canterbu-
ry, Breda, Vlieland, Liverpool, Münster, Brugge, 
Valkenswaard, Oberhambach, Dortmund, Keulen, 
Dublin, Maastricht, Rotterdam en Wuppertal dit 
keer improviseren. 
Het werd onder het motto 'support your locals' 
een dagje horeca-hoppen in Remunj. Anders dan 
anders, maar niet minder gezellig! 
Met Mark Claessen, John Geraedts, Ronald Bier-
mans, Huub Zinken, Guido Simons, Jo Loven, 
Emiel Koster en Wilbert Kroos. 
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AUGUSTUS  
 
10 Ondanks eerdere aankondiging kan het 
PSV Soccer evenement bij ons helaas geen 
doorgang vinden vanwege alles rondom Coro-
na. 

11 Er wordt na een korte zomerstop weer ge-
traind bij SHH. Overigens heeft SHH’s walking 
football geen zomerstop gekend! 
15 Na een tiental dagen trainen oefent SHH1 als 
eerste uit bij eersteklasser Limburgia waar het in 
de eerste helft het nog aardig kan bijbenen. Uit-
eindelijk wordt het 3 – 0 in Brunssums voordeel. 
Jeugdspeler Ibrahim Boztas debuteerde in SHH1. 
 
18 De tweede oefenwedstrijd van het seizoen 
voor SHH1, thuis tegen Geleen Zuid. De selectie 
is in vergelijking met een jaar eerder nauwelijks 
veranderd. Alleen Max Winter hield er mee op. 
Vandaag ontbraken Drie Engels, Glenn Gijzen en 
Rik Linssen (laatstgenoemde niet fit). Jules Ha-
mers stond in de goal. Achterom was er plaats 
voor Remco Ostlander, Jens van Hees, Istvan 
Munnix en Sjoerd Schroots. Loek Vilters, aan-
voerder Nicholas Mitchell en Tim Francot vulden 
het middenveld. Voorin was er plaats voor Koen 
Schroots, Daan Winter en Casper Metsemakers. 
Op de bank zaten Swen Domburg, Stan Ubachs, 
Samir Perriëns en tweede keeper, normaal onder 
19 Ruben  Beurskens. 
 
 
Tegenstander Geleen Zuid was duidelijk de meer-
dere van SHH en kwam al snel op 2 – 0 voor te 
staan. Een verder tragedie dreigde maar tot aan 
de rust bleef het toch 2 – 0. 
 
18  Afgelopen zomer zijn weer enkele spelers 
vanuit onze jeugd verkast voor een avontuur bij 
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de jeugd van profclubs. Zo 
zijn er spelers naar MVV, 
Roda JC en  VVV O17 ge-
gaan (telkens één) plus 
één spelertje naar de jon-
gere jeugd. 
Ander nieuws dat ons be-
reikte is dat er bij ons wal-
king football in de loop van 
het afgelopen jaar drie 
mensen zijn overleden, alle 
drie met een onderliggen-
de ziekte, niet zijnde Coro-
na. Wij wensen hun nabe-
staanden veel sterkte toe. 
SHH start komend jaar met 
6 herenseniorenteams 
(afgezien van veteranen, 
35-plus en walking foot-
ball). Het oude SHH4 is 
voor een groot deel verkast 

naar SC. Leeuwen. SHH JO19 gaat in de 
hoofdklasse uitkomen. SHH JO17 dat landelijk 
blijft spelen oefende tegen Groene ster en won 
met 4 – 0 een goed voorteken. De sponsoring 
door de ING bank, dat het afgelopen jaar zijn 6e 
jaar kende is opnieuw met drie jaar verlengd 
waarmee wij als vereniging uiteraard erg blij 
zijn. Erwin de Graaf, speler van het team dat in 
2013 promoveerde naar de tweede klasse en 
sinds jaar en dag jeugdtrainer bij ons is de nieu-
we trainer van Boekoel. Hij blijft SHH JO17 be-
geleiden. Zoals eerder bekend traint Rik Reij-
nersSVH’39 uit Herkenbosch. 

22 Oranje Blauw oefent tegen SHH, uitslag 2 – 2. 
Swen Domburg en Ibrahim Boztas  scoorden voor 
de rust. De gastheren kwamen na de rust langszij 
tegen een toen piepjong SHH waarvoor debutant 
Benrida Aimyn (met Syrische roots) debuteerde. 
 

SHH JO19 /1 



39 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

S
H

H
 V

A
N

 D
A

G
 T

O
T

 D
A

G
 

 
28 Eerste bekerronde voor jeugdteams. SHH 
JO17/1 verslaat Sparta’18 met 6 – 3. 
 
 
29 SHH speelt zijn eerste bekerwedstrijd thuis 
tegen DES Swalmen. De wedstrijd wordt ge-
zien als oefenpartij. Onder de lat staat Juul Ha-
mers. Diens oudere broer Loek Hamers zit in 

de 
eer-
ste 
com-

petitiewedstrijd van Jong Ajax 
tegen Roda JC op de bank 
maar kan na een kwartier al 
aan de bak na het uitvallen 
van eerste keeper Hoekstra. 
Loek hield de nul en Roda JC 
won met 0 – 4. Juul in Herten 
moest één tegengoal toe-
staan maar ook al was het 
bekervoetbal een oefening, 
dan toch is een zege met 6 – 
1 mooi meegenomen. De 
goals waren van drie keer 
Swen Domburg, twee keer 
Casper Metsemakers en Ni-
colas Mitchell. Veel andere 
team speelden ook. SHH2 
versloeg SC. Irene mooi met 
5- 0. SHH5 redde het met 4 – 
6 niet tegen Leeuwen4. DES-

M3 tegen SHH4 werd 2 – 0. FC Maasgouw3 
tegen SHH6 
werd 2 – 2. 
SHH JO19 
verloor giste-
ren nipt, 2 – 
1 van Ven-
losche boys 
en SHH 
JO15 ver-
sloeg Laar in 
eigen huis 
met 0 – 2. 
 
 
29 Na de 
wedstrijd 
tegen Swal-
men viert 
SHH1 de 
overwinning. 
De polonaise na afloop die op facebook te zien 
is kan niet bepaald als reclame worden gezien 
in deze Coronatijd! 
 
SEPTEMBER 
 
6 SHH1 bekert uit bij MBC en wint keurig met 0 
– 5. De goals werden gescoord door Swen 
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Domburg, Casper Metsemakers, Loek Vilters, 
Sjoerd Schroots en Samir Perriëns. 
 
6 SHH VR1 bekert tegen de dames van Sittard 
en behaalt eenzelfde zege! Onze dames heb-
ben dit jaar aanvulling gekregen van een viertal 
speelsters afkomstig van SVC, dat geen regu-
lier damesteam meer heeft. 

 
8 SHH oefent uit bij Melderslo tegen de gelijk-
namige derdeklasser en is op weg naar de 
competitie aan de beterende hand. In een goe-
de wedstrijd wordt het 1 – 1. 
12 Bij de standaardteams van de jeugd wist 
alleen SHH JO13 te winnen. Dit gebeurde in 
eigen huis tegen Scharn uit Maastricht, 4 – 3. 
SHH  JO19 ging op eigen veld met 1 – 3 de 
boot in tegen FCV uit het Ven in Venlo. SHH 

JO17 verloor met 1 – 4 van Blerick. SHH JO15 
legde het in Asten met 7 – 3 af tegen NWC. 
 
 
13 SHH4 oefent thuis tegen RIOS2 en speelt 
met 1 – 1 gelijk. 
 
 
13 SHH speelt zijn derde wedstrijd in de eerste 
bekerronde uit bij Heythuysen. Bij aanvang van 
de wedstrijd was de tweede ronde al bereikt na 
twee dikke zeges in de weken ervoor. Vandaag 
was dit niet veel anders. Heythuysen op eigen 
terrein ging er met 1 – 5 aan. Dat ging ogen-
schijnlijk gemakkelijk. SHH kwam op 0 – 1 voor 
te staan, maar Heythuysen kwam nog voor rust 
langszij. SHH speelde aanvanklelijk te slap. Na 
de rust werd evenwel orde op zaken gesteld. 
Casper Metsemakers scoorde twee keer, Swen 
Domburg, Loek Vilters (vrije trap) en Daan Win-
ter tekenden voor de overige goals. Dit was de 
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generale repetitie voor de 
competitiestart over een 
week uit tegen Alfa sport.  
13 SHH VR1 had in WDZ op 
papier een pittige tegenstan-
der. Het team van Jack Hen-
drikx kent dit jaar een brede 
basis en won met 2 – 6.  
 
 
19 De eerste competitieron-
de voor jeugdteams. SHH 
JO17/1 wint keurig met 4 – 1 
van stadsclub Scharn uit 
Maastricht. SHH JO15/1 
kwam niet in actie. SHH 
JO19/1 begon met een ge-
lijkspel spel bij Groene ster, 
1 – 1. Het komt dit jaar uit in 
de hoofdklasse. Groene ster is een van de groot-
ste amateurclubs van Limburg (net als wij overi-
gens). SHH JO19/2 ging op bezoek bij SC. Leeu-
wen en won keurig met 2 – 5. SHH JO13 leed op 
eigen veld met 1 – 2 een pijnlijke nederlaag te-

gen FCV uit Venlo. SHH G-force kwam tekort 
tegen FC ODA/3. Normaal wint ons G-team 
van de Boshovenaren. Nu was 1 – 7 de eind-
stand. 
 

 
 
20 De eerste competitieronde 
van seniorenteams.  
 
Onder een fraai blauwe lucht 
startte SHH3 de competitie uit 
bij Haslou2 mét als nieuwe 
coach Wilbert Ties. Voor rust 
weet het team met 1 – 2 de lei-
ding te nemen maar uiteindelijk 
zwicht het toch met 4 – 3. SHH 
VR1 start met de bredere selec-
tie in vergelijking met vorig jaar 
prima. Het wint met 1 – 4 uit bij 
SVEB. Ook SHH2 doet het te-
vredenstellend. Het speelt met 1 
– 1 gelijk bij DESM2. SHH6 laat 
de punten bij SVC4, 4 – 2. In 
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een doelpuntrijke wedstrijd verliest SHH VR2 met 
3 – 7 van FC Roerdalen/1. 
20 SHH1 startte het seizoen uit bij titelkandidaat 
Alfa sport. Het ging naar huis met de kleinst mo-
gelijke nederlaag, Het deed goed zijn best maar 
helaas was de thuisclub net iets vaardiger en 
kaapte met één goal verschil de zege voor de 
neus van de Hertenaren weg. een eervolle 1 – 0. 
De opstelling: Juul Hamers, Glenn Gijzen, Driek 
Engels, Jens van Hees (73. Sjoerd Schroots), 
Remco Ostlender, Loek Vilters, Nicolas Mitchell 
(24. Istvan Munnix), Samir Perriëns, Casper Met-
semakers, Daan Winter (67. Koen Schroots), Tim 
Francot. 
26 Tweede speelronde in het jeugdvoetbal. SHH 
JO19 verliest met 0 – 1 nipt van Alfa sport. SHH 
JO17 doet het weer prima. Uit bij Best Vooruit 
kaapt het met 1 – 2 de punten weg. SHH JO15 
gaat op eigen veld met maar liefst 1 – 7 de boot 
in tegen Bekkerveld. SHH JO13 speelt uit bij 
Groene ster en behaalt een prima 2 – 5 zege. 
27 Op de zondagochtend is de herfst al goed 
voelbaar. SHH VR1 bedwingt MVC met 3 – 2. 
Ook SHH VR2 zegeviert.  
Uit bij DES Swalmen wordt het een keurige 0 – 
4. SHH2 behaalt de eerste seizoenszege. SHH5 
wint keurig met 4 – 2 van Roerdalen3. 
 
Laar2 moet er met 2 – 1 aan geloven. SHH3 ver-
liest het op eigen veld tegen Susteren4: 0 – 3.  
 
SHH6 is met 2 – 1 de baas over RKAVC2. SHH4 
haalde het niet tegen Haelen3, 0 – 3. 
27 SHH1 speelt in haar tweede competitiewed-
strijd op eigen veld tegen de Centrum boys. Lan-
ge tijd ging het gelijk op waarbij de gasten toch 
iets feller waren dan SHH was. Vlak voor rust 
wisten de gasten de score te openen via een 
fraaie onhoudbare lob.  
 
29 Na de persconferentie van gisteren van onze 
regering zijn de coronaregels sterk aange-
scherpt… Van onze website:  

S
H

H
 V

A
N

 D
A

G
 T

O
T

 D
A

G
 

In de persconferentie van zojuist (28-9-2020) is 
aangegeven dat er geen toeschouwers zijn toe-
gestaan bij sportactiviteiten. Wij willen jullie dan 
ook vragen om niet bij de trainingen en wedstrij-
den van de jeugd te komen kijken. Zet de kin-
deren bij het veld af en wacht buiten de poorten. 
We begrijpen dat dit vervelend is maar willen 
onze verantwoordelijkheid nemen in deze. 
Verder graag aandacht voor het volgende: 
Max 2 leiders per team 
Bij wedstrijden tenues thuis aan doen en zelf 
wassen 
Kids die niet alleen kunnen douchen, douchen 
thuis 
Vanaf 13 jaar draagt iedereen een mondkapje 
in de auto als we uit spelen 
De kantine is tot nader order gesloten. 
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OKTOBER 
 
3 Derde speelronde voor 
jeugdteams. SHH JO17 deed 
het weer prima in de divisie. 
Het versloeg NWC met 6 – 2. 
Jong15 was minder fortuin-
lijk. Schijndel was met 5 – 1 
te sterk. Uit bij Jekerdal 
speelde SHH JO19 met 3 – 3 
gelijk. SHH JO13 verloor uit 
bij Blerick nipt met 2- 1. 
4 De derde speelronde voor 
de seniorenteams bracht 
SHH1 naar Maasniel waar 
de derby tegen koploper 
SVC 2000 met trainer Ricar-
do Wassenberg werd ge-
speeld. Toeschouwers zijn 
vanwege corona niet wel-
kom. Helaas werd een 3 - 0 nederlaag geleden. 
Daardoor bleef SHH puntloos, reden voor zor-
gen. De wedstrijd was erg open, ging op en neer 
en leverde voor beide partijen flink wat kansen 
op. De linksbuiten trof drie keer doel waar de 
Hertense kansen de kansen alleen maar ver-
prutsten. En opnieuw was de echte wil om te 
winnen niet aanwezig. Toeschouwers zijn van-
wege corona helemaal niet meer welkom bij de 
wedstrijden. Het aantal besmettingen neemt 
steeds meer toe. Het is wachten op een her-
nieuwde lockdown. 
4 SHH2 speelde andermaal gelijk, vandaag uit 
bij MMC Weert2. SHH VR1 behaalde alweer 
een ruime zege. Thuis tegen SJVV werd het 5 – 
0. SHH6 deelde met 3 – 3 de punten met DES 
Swalmen4. SHH5 won met 0 – 6 zeer ruim van 
Sint Joost2. Ook SHH VR2 won en wel met 1 – 
0 van RKVB VR1.  
11 Het laatste competitieduel voor de meeste 
teams van SHH aangezien de regering zich ge-
dwongen zag weer maatregel te nemen om het 
Coronavirus in te dammen. SHH1 speelde thuis 
tegen Brevendia uit Stramproy dat in de subtop 
stond geklasseerd. SHH speelde in een iets 
meer verdedigende 
stelling dan in de eer-
ste drie competitie-
wedstrijden het geval 
was. Gelukkig viel het 
kwartje vandaag de 
goede kant uit. Voor 
rust kwam SHH met 
1—0 voor te staan. 
Swen Domburg benut-
te de toegekende 
strafschop. Na de rust 
maakte Daan Winter 
er zelfs 2—0 van. 
Toen gaandeweg de 
tweede helft de gasten 
via eveneens een pe-
nalty langszij kwamen 
werd het toch nog 
spannend maar geluk-

kig viel er geen tegengoal meer zodat SHH net 
voor  het scheiden van de markt een aantal 
plekken kon stijgen op de ranglijst.  
13 Het amateurvoetbal ligt er voorlopig uit. Al-
leen jeugdteams kunnen nog in actie komen. 
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De trainers van SHH in de laatste  
dertig jaar. 

In onderstaande statistiek hebben wij op 
een rij gezet wie SHH de afgelopen dertig 
jaren als trainer heeft gehad. 
 
Dat hebben wij gedaan in chronologische 
volgorde. Hierbij tevens een korte toelich-
ting.  
 
De selectie die SHH een slordige vijf jaar 
geleden had was wellicht de sterkste in ons 
bestaan. Het lukte Maarten van Lieshout in 
het voorjaar van 2017 de periodetitel te ver-
overen in de tweede klasse door in de perio-
de 2 van dat seizoen onverslaanbaar te zijn 
gedurende lange tijd. In de nacompetitie was 
het evenwel op en was SHH met n7—2 een 
prooi voor de Valk uit Valkenswaard. 
 
Diens voorganger 
Peter Verstappen 
uit het Brabantse 
Someren was 
slechts anderhalf 
jaar aan het roer 
in Herten. Hij 
slaagde er in 
2015 als eerste in 
het het bestaan 
bij SHH om met 
het team te pro-
moveren naar de 
tweede klasse. 
 

Pie Schmitz  was 
eveneens een suc-
cestrainer bij SHH. 
Na een eerdere 
degradatie uit de 
derde klasse werd 
hij met zijn team 
met vlag en wim-
pel kampioen in de 
3e klasse. Het jaar 
erna werd een 
keurige plaats in 
de subtop be-
haald. Pie verkoos 
daarna zijn maat-

schappelijke carriere boven het trainersbe-
staan bij een amateurclub. 
 
Theo Pansters was er een ervaren trainer 
die in zijn eerste jaar bij SHH een erg smalle 
selectie kende waardoor degradatie een feit 
werd. Een jaar later werd in de nacompetitie 

nipt verloren van Belfeldia hetgeen promotie te-
rug naar de derde klasse in de weg stond. 
 
Eric Caasenbrood had zeker in het tweede van 
twee jaren dat hij bij SHH actief was niet echt 
een klik met de spelersgroep die zich met pijn en 
moeite wist te handhaven in de derde klasse met 
daarbij nog de ultieme hulp van het trio John 
Janssen, Marc Janssen en Raymond Reyners. 
 
John Halmans was de 
psycholoog onder de 
trainers. Met een de-
gelijke verdediging 
kreeg SHH in zijn eer-
ste seizoen weinig 
goals tegen hetgeen 
resulteerde in een 
verdiend kampioen-
schap op het kunst-
gras dat SHH toen 
voor het eerst be-
speelde. 
 
John Heijckers was eveneens een ervaren trai-
ner die aan het einde van zijn loopbaan twee 
keer in de middenmoot van de vierde klasse ein-
digde met SHH. Er werd wel één periodetitel 
behaald, die niet leidde tot promotie. 
 
In de drie jaar dat Theo Schmitz trainer was van 
SHH werd eenmaal de tweede plaats behaald 
die toegang gaf tot de nacompetitie. Promotie 
werd jammer genoeg niet behaald.  
 
Marcel Jansen was enkele jaren trainer van SHH 
waarvan gedeeltelijk samen met Con van Keek-
en. SHH vormde voor Marcel het begin van zijn 
trainersloopbaan die in latere jaren grote succes-
sen behaalde vooral bij PSV’35 en Veritas waar-
bij hij ontzettend veel jaren op rij trainer bleef. 
 
Con van Keeken was de trainer met wie SHH in 
1998 via de nacom petitie promoveerde naar de 
vierde klasse waarin SHH voorheen maar liefst 
42 jaar niet meer had gespeeld.  
 
Hertenaar Jan Helwegen die van jongsaf aan bij 
SHH betrokken was bleef drie jaar trainer van 
SHH. In het eerste jaar promoveerde het team 
vanuit de net gevormde 6e klasse  als kampioen 
naar de 5e klasse.  Twee jaar later werd het 
team 2e, maar redde het niet in de nacompetitie. 
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Jean Smeets uit Grevenbicht was drie jaar 
trainer van SHH en eindigde in die drie 
jaren telkens in de middenmoot. Helaas 
betekende dit in zijn laatste jaar vanwege 
een versterkte degradatieregeling degra-
datie naar de nieuw te vormen 6e klasse. 
 
Ed Theunissen was slechts 24 jaar toen hij 
aan slechts één seizoen trainerschap bij 
SHH1 begon. De start was belovend, daar-
na ging het minder met toch een plaats in 
de middenmoot. 
 
Hertenaar Frans Teuwen was vanuit zijn 
trainerschap bij de jeugd doorgegroeid 
naar trainer van de selectie . Hij eindigde 
met het team telkens in de middenmoot. 
Aan de conditie van de spelers lag het niet 
dat er niet meer in zat. Uw verslaggever 
vond hem een prima trainer. De trainings-
omstandigheden tot rond de eeuwwisse-
ling waren evenwel belabberd slecht.  
 
De seizoenen in cijfers: 
 
2021:  3e klasse B, competitie onder-
broken na 4 wedstrijden vanwege Corona-
virus, 3 gespeeld, 4 punten.  Patrick Wol-
ters, 
2020:  3e klasse B,  8e plaats 15 – 
19  (competitie gestopt vanwege Corona-
virus) Maarten van Lieshout 
2019:  3e klasse B, 3e plaats  26 – 
47    Maarten van Lieshout  
2018: 2e klasse B, 14e plaats met 25 -  6 
(wedstrijd tegen Centrum boys niet ge-
speeld)    Maarten van Lieshout 
2017: 2e klasse B. 3e plaats met 26 – 40, 
periodetitel en nacompetitie voor een 
plaats in de 1e klasse, verloren tegen De 
Valk. 
2016:  2e klasse B, 11e plaats met 26 – 
30 , degradatiecompetitie gewonnen, Peter 
Verstappen tot en met februari, daarna 
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 Pan-
sters 
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 
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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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STANDEN NAJAAR 2020 SHH2estanden SHH 2 (0518 Man-
nen Zondag reserve (A-cat)) 

 
 

Po

s.  Team GS 

G

W GL VL V T 

Doel

s. PT 

1 

 

BSV Limburgia 

2 
4 3 1 0 9 5 4 10 

2 

 

SHH2 4 2 2 0 5 3 2 8 

3 
 
MMC Weert 2 4 2 1 1 

1

0 
5 5 7 

4 

 

FC Geleen-

Zuid 2 
4 2 1 1 6 6 0 7 

5 

 

VV Born 2 4 2 0 2 4 5 -1 6 

6 

 

Merefeldia 2 4 1 2 1 
1

1 
7 4 5 

7 

 

De Ster 2 4 1 2 1 9 8 1 5 

8 

 

s.v. Laar 2 3 1 1 1 6 2 4 4 

9 

 

SV Someren 4 3 1 1 1 7 4 3 4 

10 

 

DESM 2 3 0 2 1 2 7 -5 2 

11 

 

RKFC Linden-

heuvel-

Heidebloem 

Comb. 2 

4 0 1 3 3 
1

3 
-10 1 

12 
 
FC Oda 2 3 0 0 3 1 8 -7 0 
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RESULTATEN OVERIGE TEAMS S.H.H. 
 
Positie/ team/ gespeeld-punten/ doelsaldo voor-tegen 
 
2

e
 van 12  SHH2 4 – 8  5 – 3  (jong selectieteam met routinier Maikel 

van Herten) 
10

e
 van 11 SHH3 3  - 0      5 – 12 (voor het eerst selectieteam) 

11
e
 van 12 SHH4 3 – 0   4 -  9  (teams met routiniers zoals Jules 

Bertjens) 
2

e
 van 12  SHH5 4 – 9  16 – 7  (team met jonkies zoals Luc Peters en 

Niek en Daan Brummans) 
7

e
 van 12  SHH6 4 – 4  7 – 11  (team onder leiding van Remy Ploeg, Willy 

Reynders, Dietmar Wagner, Nick Paulusse en Joyce van der Ploeg) 
 
6

e
 van 12 SHH VR2  3 – 6  9 – 8 

 
Resultaten van SHH 35 plus en SHH VR 30 plus worden niet gepubliceerd door de 
KNVB 
SHH veteranen en SHH walking football spelen geen competitie 
 

9
e
 van 11  SHH JO19/1 3 – 2  4 – 5 Ibrahim Boztas debuteerde tegen 

Brevendia bij SHH1 in de competitie. Het team speelt in de hoofdklasse. 
4

e
 van 11 SHH JO19/2  3 – 6  12- 7 

1
e
 van 12 SHH JO17/1  4 – 10 13 – 5  (landelijke klasse Brabant/

Limburg)  
10

e
 van 10 SHH JO17/2 3 – 0  3 - 14 (speelt tegen Midden-

Limburgse standaardteams) 
9

e 
van 11 SHH JO17/3  4 – 3  10-14 

 
9

e
 van 12 SHH JO17/4  1 – 3  4 – 3   (Brabantse klasse) 

11
e
 van 12 SHH JO15/1 4 – 1  3 – 19 (landelijke klasse met veel Bra-

bantse teams) 
10

e
 van 10 SHH JO15/2 4 – 0  3 – 13 (speelt tegen veel standaard-

teams) 
5

e
 van 12 SHH JO15/3  3 – 6  7 - 8 

5
e
 van 11 SHH JO15/4  3 – 6  14 – 16 

6
e
 van 12 SHH JO13/1  4 – 6  11 – 6 

3
e
 van 11 SHH JO13/2  4 – 7  10 - 12 

4
e
 van 6 SHH JO13/3  4 – 6  12 - 15 

6
e
 van 12 SHH JO13/4  3 - 6  7 - 12 

4
e
 van 12 SHH JO13/5  4 – 7  8 - 5 

4
e
 van 8 SHH JO11/1  5 – 9  21 – 12 

7
e
 van 8 SHH JO11/2  5 – 0  12 - 33 

1
e
 van 7  SHH JO11/3  5 – 10 28 - 12 

4
e
 van 7 SHH JO11/4  4  -  6 18 – 22 

4
e
 van 6 SHH JO11/5  5  -  6 18 - 38 

 
SHH JO10/1 tot en met 5: De KNVB publiceert geen standen van deze teams 
SHH JO9/ 1 tot en met 4:  De KNVB publiceert geen standen van deze teams 

RESULTATEN OVERIGE TEAMS 
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SHH JO8/ 1 tot en met 5:  De KNVB publiceert geen standen van deze teams 
SHH JO7/ 1 tot en met 4 en verdere teams: DE KNVB publiceert geen standen 
van deze teams 
 

 

 

 SCOREBORD     

        

SHH RESULTATEN 19-20   

nr wedstrijd UITSLAG   T doelpuntenmakers PNT DOELSAL-
DO 

1 
Limburgia - 
SHH 3 - 0 V     1 - 0 0 - 3 

2 
SHH - Ge-
leen Zuid -  0 - 2 V 50   2 - 0 0 - 5 

3 

Oranje 
Blauw - 
SHH 2 - 2 V 40 Domburg*, Boztas 3 - 1 2 - 7 

4 
SHH - DES 
Swalmen 6 - 1 B 70 Domburg(3), Metsemakers(2), Mitchell 4 - 3 8 - 8 

5 MBC - SHH 0 - 5 B  Domburg, Metsemakers,, Perriens, S.Schroots. L. Vilters 5 - 5 13 - 8 

6 
Melderslo - 
SHH 1 - 1 V  e.d. 6 - 6 14- 9 

7 
Heythuysen 
- SHH 1 - 5 B  Metsemakers(2). L.Vilters, Domburg, Winter 7 - 8 19-10 

8 
Alfa sport - 
SHH 1 - 0 C    8 - 8 19-11 

9 
SHH - Cen-
trum boys 1 - 2 C 150 Domburg? 9 - 8 20-13 

10 
SVC 200 - 
SHH '3 - 0 C 0   10- 8 20-16 

11 
SHH - Bre-
vendia 2 - 1 C 0 D. Winter, Domburg* 11-10 22-17 

 

competitie 
onderbro-
ken vanwe-          

Op de foto 
hiernaast 
SHH JO11/4 
(bron: websi-
te SHH) 
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VRAGEN 
1. Bij een penalty dient iedere speler 9 meter 15 afstand te houden. 
2. Hans Schroots was met zeven jaar de langst zittende voorzitter ooit bij SHH. 
3. De meest scorende speler van de huidige selectie van SHH is Nicholas Mitchell 
4. Jack Hendrikx is de trainer-coach van SHH VR1 
5. Er is een spelhervatting waarbij spelers helemaal geen afstand hoeven te houden. 
6. SHH voetbalde ooit in een blauw shirt (geen reserveshirt, maar standaard) 
7. Marcel Jansen, de huidige trainer van Veritas speelde meer dan 100 wedstrijden 
voor SHH1 
8. Een veldspeler mag de bal nooit legaal met zijn handen spelen 
9. In vroeger tijden had je ballen waarvan de buitenband uit leer bestond, dat met een 
veter dicht werd genaaid 
10. Oud-speler Rik Reijners is de huidige trainer van SVH’39 te Herkenbosch 
11. SHH telt 3 damesteams 
12. In vroeger tijden waren de palen van een goal niet rond maar vierkant 
13. In de jaren negentig kwam het voor dat SHH-teams met een groene broek speel-
den. 
14. Sinds de tweede wereldoorlog tot aan de huidige Coronacrisis kwam het niet voor 
dat ons sportcomplex niet bespeelbaar was gedurende enige tijd 
15. De H in de afkorting SHH betekent Hadrianus 
 
SCHIFTINGSVRAAG 

 
Hoeveel jaar geleden was SHH1 voor het laatst kampioen? 

ANTWOORDEN  (Deze keer niet op zijn kop vanwege alleen digitaal verschijnen) 
 

1. Nope. De keeper staat op 11 meter 
2. Onjuist. Herman Baetsen was meer dan dubbel zo lang voorzitter 
3. Correct 
4. Helemaal juist 
5. Juist, namelijk bij een inworp 
6. Correct, dit was in de veertiger jaren. 
7. Niet juist, dit jaren er 64. Hij speelde grotendeels bij RFC Roermond  
 8.Onjuist, hij mag met zijn handen inwerpen 
9. Correct. Koppen op de veter was pijnlijk te noemen 
10. Helemaal juist 
11. Dit is helemaal juist want behalve de twee zondagse teams is er op de vrijdagavond een 30-

plusteam actief 
12. Correct en ze waren ook van hout en dat kon rotten 
13. Juist 
14. Onjuist, midden jaren negentig was de Offerkamp onbespeelbaar vanwege de hoge water-

standen van toen  
15. Correct. Hadrianus was een Romeinse veldheer naar wie onze club op voorspraak van kape-

laan Adrianus Custers ie vernoemd, voor het eerst rond 1926 

SCHIFTINGSVRAAG 

Antwoord: In 2013 onder trainer Pie Schmitz en dat is 7 jaar geleden dus 

PETJE OP, PETJE AF dl.23 
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