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Met in dit nummer o.a. 

 

• Op de cover:  Meisjes JO10/11 
• Op bezoek bij SHH´s walking football  

• Vraaggesprek met: onze voorzitter  in spé       
Peter Bonekamp                                          

(thema: van lockdown naar post corona) 
• Hadrianus, krijgsman met palm en zwaard :   

1983 tot en met 1985 
Flash-interviews met speelsters SHH VR1 

• SHH Van Dag tot Dag  
• Korte fotoquiz 

• Het portret: Samir Perriëns en Nieky Jeurissen 
• Petje op, petje af deel 24 

• Foto´s van onder zeven voetbal 



2 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

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 (aftredend) Hans Schroots 06-29040781  
Voorzitter (in spé)  Peter Bonekamp 06—45828211 
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  Patrick Wolters 
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 
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VOORWOORD  

Praeses habem! 

Op het moment dat de redactie deze inleiding 

schrijft is het tweede seizoen op rij zonder een 

eindklassering in de competitie  een gegeven. 

Weer is dit een onwezenlijke inleiding van een 

clubblad dat vanwege minder voetbalmogelijk-

heden veel later verschijnt. 

Corona heeft onze leefwereld nog steeds in 

zijn greep. Iedereen kent wel mensen die goed 

ziek zijn geweest of zijn overleden in verband 

hiermee. Zonder namen te noemen wensen wij 

eenieder die dit aangaat veel sterkte toe om 

het leed te verwerken en de tijd zo goed als 

mogelijk door te komen. 

Het mag zo langzamerhand weleens afgelopen 

zijn. De natuur is evenwel sterker dan de 

mens. Het is de vraag waar het allemaal heen 

gaat, zeker ook met de verdraagzaamheid in 

de maatschappij. 

Laat voetbal weer een goede uitlaatklep zijn en 

blijven. Te merken was met hoeveel plezier 

degenen aan wie het wel was toegestaan aan 

de gang waren op het voetbalveld waar bezoe-

kers natuurlijk niet welkom konden zijn. 

Uw reporter was er ook niet, levend in een 

bubbel van in totaal zeven mensen waarvan er 

drie (mild) besmet waren, twee inmiddels ge-

vaccineerd, zelf de dans nog ontsprongen. Het 

is zo lastig een clubblad te maken, zonder die 

directe contacten, maar ziehier… wij zijn er 

toch weer in geslaagd. Vraaggesprekken kun-

nen digitaal plaatsvinden. Wij hebben de eer-

ste vijf van zes flash-interviews die SHH VR1 

hield  toegevoegd aan deze uitgave, die be-

hoorlijk wat nadruk op het vrouwenvoetbal legt. 

SHH VAN DAG TOT DAG is de meest be-

scheiden versie ever. Door niet op de Wolfs-

berg te zijn (vanaf september 2020) krijg je 

weinig nieuws mee. Het houden van een alge-

mene ledenvergadering  is nog steeds niet mo-

gelijk geweest in de normale vorm.  Die komt 

er zodra dit weer is toegestaan in onze kantine 

aan de Wolfsberg. 

Dit blad kent verder de normale ingrediënten 

met  vraaggesprekken (Peter Bonekamp, wal-

king football), de korte fotoquiz, een portret 

(van Samir Perriëns), petje op petje af (met 

veel vragen over het damesvoetbal), en een 

hele flinke versie van Hadrianus krijgtsman met 

palm en zwaard (mét de start van het dames-

voetbal). Ook de cover is gewijd aan dames-

voetbal. Enkele speelsters van VR1 gaven trai-

ning aan een aantal meisjes die verspreid over 

jongensteams voetballen. 

Met het vaccineren van steeds meer landgeno-

ten lijkt het einde van de lockdown dichterbij te 

komen alhoewel deze datum toch steeds verder 

lijkt op te schuiven. Op 28 april is de eerste 

opening gegeven. 

Er zijn natuurlijk nog veel vragen die erop neer-

komen: Wanneer is wat weer toegestaan en 

mogelijk? Het is erg lastig daarop antwoord te 

geven. 

Ook is het lastig te plannen met dit blad dat in-

middels bijna 39 jaar bestaat (in tegenstelling 

tot wat als nummering op de cover wordt ver-

meld, hetgeen is veroorzaakt door het feit dat 

1987 geen uitgave kende zonder dat ooit was 

besloten te stoppen). 

Intussen zijn wij een bezoekje gaan brengen 

aan een training die op een tijdstip plaatsvindt 

dat het minder druk is dan op avonden, namelijk 

bij het walking football op de dinsdagochtend 

(zie verderop in dit blad).  

Op de valreep hadden wij contact met onze 

voorzitter die afscheid gaat nemen Hans 

Schroots. Die wist erg goed nieuws te melden. 

Er is namelijk een opvolger voor hem gevonden 

in de persoon van Peter Bonekamp. Vandaar 

de kop aan het begin van dit voorwoord 

´praeses habem´ . Dit is Latijn en staat 

voor::´Wij hebben een voorzitter´.  Langs deze 

weg wensen wij hem veel succes toe! De in-

steek van het vraaggesprek, in aanwezigheid 

van de aftredend voorzitter, is de weg terug 

naar het normale voetbal. 

Onze dank gaat veder uit naar iedereen die er 

zijn steentje aan bijdraagt dat wij ondanks de 

coronacrisis toch hebben gevoetbald waar dit 

mogelijk was. 

In september denken wij met een nieuwe uitga-

ve te komen. Hopelijk is dan een ´normale´ 

voorbereiding op een echt en volledig voetbal-

seizoen gestart.  

De redactie 
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Interview met 

PETER BONEKAMP 
AANSTAANDE VOORZITTER VAN SHH 

 

De afspraak om de nieuwe voorzitter van SHH te introduceren aan de 
leden dateerde van een week eerder. Uw redactie appte en belde met 
aftredend voorzitter Hans Schroots omdat het nieuwe clubblad er aan 
zat te komen. De vraag was welke aandachtspun-
ten konden worden meegenomen in nummer 133 
dat op een bladzijde of vier na inmiddels gevuld 
was. Er was ruimte voor nog een interview. Toen 
Hans vertelde dat in de persoon van Peter Bone-
kamp iemand bereid was gevonden het voorzit-
terschap op zich te gaan nemen was de optel-
som één en één is twee snel gemaakt. Tripartiet 
overleg leidde er toe dat wij op Koningsdag, net 
één dag vóór de versoepelingen bij elkaar zaten 
met mooi weer, dus coronaproof,  buiten en ver-
wend met koffie en koningsgebak plus oranje-
borrel aan het einde als toast op een voorspoedi-
ge toekomst voor ons aller SHH en de hele wereld. Wij besloten in te 
zetten op hoe SHH de toekomst ingaat. 

Allereerst was er de vraag:  
 Wie is Peter Bonekamp?  
Ik ben geboren aan de Kapel Roermond in 
1962, heb er mijn hele jeugd doorgebracht. Ik 
ging naar de Alfonsusschool, naar Schöndeln 
met daarna vier mavo op de Lindanus en de 
de Rijks, en toen naar het CIOS in Sittard, 
Daar – de datums ben ik niet zo goed in – ben 
ik in  1982 vanaf gekomen Mijn specialiteit op 
het CIOS was STK, sport technisch kader. Ik 
deed daarna vooral aan atletiek, zwemmen en 
ook langlaufen. Atletiek is vroeger altijd mijn 
sport geweest. Ik heb zelfs nog de Nederland-

se ploeg gehaald. Met dertien jaar had ik last van 
de buik. Het bleek paratyfus te zijn. De huisarts 
zei dat meer bewegen goed was. Ik ben toen heel 
fanatiek met atletiek begonnen. Ik liep 1, 59,  8  
en heb daarmee van Rob Druppers gewonnen. 
(RED. Rob Druppers liep de 800 meter bij de 
Olympische spelen voor Nederland). Voor de Ne-
derlandse juniorenploeg kwam ik uit op de disci-
pline hoogspringen (zie foto op blz. 9).  Ik ben 
toen naar de tienkamp overgegaan met vooral de 
spring- en loopnummers. Ik heb dat gedaan totdat 
het individualistische mij tegen ging staan. Ik ging 
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maals gevraagd door voor-
zitter Con van Keeken. Toen 
ben ik  leider geworden van 
het eerste, met Pie Schmitz 
(RED. Dat was rond 2012).  
 
Hans: Bij Pie kwam Sjoerd 
toen net naar het eerste.  
 
Toen Maarten van Lieshout 
als trainer kwam (RED. 
2015) kwam ben ik verder 
met Hein van Melick met de 
A verder gegaan en toen 
Hein na vijftig jaar trainer-
schap stopte werd ik vervol-
gens leider van het tweede 
wat ik nu nog ben. Nu word 
ik dan voorzitter, als de alge-
mene ledenvergadering ak-
koord is. Ik heb eigenlijk van 
het hele varken gevreten bij 
SHH. 
 
Privé woon ik samen met 
Sabien Perey in een samen-
gesteld gezin met vier kin-
deren, van 29, 27, 25 en 23 

jaar. Sabien is sportlerares op Schöndeln en dat 
is het eigenlijk, dat is Peter. 
 
Wat deed je eerder in de sport, wat waren of 
zijn andere hobbies buiten het voetbal 
Andere hobbies zijn nu wandelen en vakanties. 
Ik kan niet meer fatsoenlijk rennen vanwege drie 
kapotte ruggenwervels. Wandelen heb ik ook 
nodig, elke dag,  puur voor mijn rug. Vakanties 
heb ik het liefst in het buitenland. Wat dat betreft 
is dit een slechte tijd. Op vakantie wandel ik ook 
veel, tochten van twintig tot dertig kilometer zijn 
dan ook niet vreemd terwijl ik een jaar of zes 
geleden dacht bij de eerste keer Venloop dat ik 
dertig kilometer niet vol zou houden maar eigen-
lijk is het een fluitje van een cent. Uren langs het 
strand lopen vind ik ook geweldig, en het liefst 
wandelen wij in de bergen.  Als ik een drukke 
dag heb gehad dan geeft mij dit zoveel rust. 
 
Het mobieltje van de redactie gaat dan even 
af. De beller is een bekende van Peter en Pe-
ter vertelt dan het verhaal dat hij met de per-
soon in kwestie in Maastricht carnaval zou 
gaan vieren. Zijn vriend had een soort van 
jurk aan die hoorde bij iets van een Arabi-
sche outfit. In Maastricht sprong die toen 
van carnavalsgekkigheid met een boksprong 
die je nog wel bij een voetbaltraining deed 
over zo’n ouderwetse paal van een parkeer-
automaat die toen in rijen stonden opge-
steld. Dat waren van die mechanische din-
gen met een draaischijf die rood werd als de 
parkeertijd om was. Hij had er evenwel geen 
rekening mee gehouden dat hij zo’n toga 
droeg, bleef steken met zijn toga en kwam 
niet meer over de paal heen. Gehavend ging 
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toen naar Swift voetbal. Ik was geen kanjer, 
was wel een werker. Ik speelde in een team met 
vrienden, het derde. Wij mochten op vrijdag wel 
met Swift-2 meetrainen Ik heb daar ook wat in 
de jeugd gedaan en heb onder andere Ron Pot-
ter en Marco Timmermans in de D-tjes gehad, 
samen met de oom van Marco Timmermans 
(RED. Marco kwam enkele jaren uit voor SHH1 
en voetbalt nu nog in een lager team), Dré. 
Toen had ik ook al contact met Hein van Melick, 
dus dat is al een heel oude vriendschap en ik 
heb heel lang met de vader van Hans (RED. 
Schroots) in het bestuur van Swift gezeten. Uit-
eindelijk ben ik daar gestopt, waarom… volgens 
mij vanwege werk. Ik ben gestopt omdat ik in 
die tijd in het Häöfke en in le Journal ben gaan 
werken. Dat was altijd tot diep in de nacht en wij 
voetbalden vroeg. Dat waren dan net iets te 
heftige zondagen. 
 
In die tijd ben ik begonnen te werken bij de Pap-
pelhof, PSW, eerst als bewegingstherapeut en 
vervolgens heb ik mogen beginnen met de op-
start van PSW-werk., vanuit het kader van een 
zorgvernieuwingsproject, zodat mensen met 
verstandelijke beperking in het reguliere ar-
beidsproces konden instromen. Ik heb er tot 
2005 gewerkt en daarna in de sociale werkvoor-
ziening in Roermond en Venray en dan nu weer 
een jaar of vijf bij het UWV, het uitvoeringsor-
gaan werknemersverzekeringen. Ik heb altijd 
gewerkt voor mensen met beperkingen.  
 
Bij SHH heb ik de hele range doorlopen. Ik ben 
begonnen via PSW (pedagogisch sociaal werk) 
met één ochtend per week prullenbakken en 
terreinschoonmaken door mensen met een ver-
standelijke beperking. Vervolgens heb ik een 
paar jaar de kantine mogen bestieren, toen-

Links: Peter Bonekamp, rechts: Hans Schroots 
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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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toen het carnaval in Maastricht niet meer 
door.  
 
Waarom ga je nu het stokje overnemen? 
Hoe is het zover gekomen? 
Omdat Hans gaat stoppen. 
Er is een hele tijd overheen gegaan vanaf 
het moment dat bekend werd dat Hans zou 
gaan stoppen en nu? 
Ik ben helemaal geen type om mijzelf aan te 
melden. Er zijn genoeg wijzen binnen de ver-
eniging. Rond de kerst is Koen bij mij geweest 
en heeft de vraag neergelegd. Ik zei daar moet 
ik eens over nadenken, heb verlenging aange-
vraagd, was erg aan het twijfelen, en heb eerst 
nee gezegd totdat Rolf Smeets een week of 
vier geleden naar mij toekwam. Hij vroeg 
‘Waarom doe je het niet?’ Ik heb weer getwij-
feld en toen belde Marc Beurskens mij op, een 
neef.  Hij vroeg ook: ‘Wil je echt niet?’ Ik wilde 

nog eens nadenken, ben met  Hans gaan pra-
ten, met Con van Keeken, met Hein van Melick 
en uiteindelijk met het bestuur. Met  Koen 
Kemps, Marc Beurskens en Hans heb ik twee 
weken geleden bijeen gezeten en ik heb wel 
bepaalde ideeën besproken, wilde kijken of het 
zou botsen met het bestuur en daar is uit geko-
men dat ik het ga proberen, met de optie van 
een jaar en dan evalueren wij hoe ik het vind, 
boeit het mij? Kan ik aan de verwachtingen 
voldoen?  Maar kan het bestuur ook met mij 
overweg? Wat is de meerwaarde eraan? Als 
het van twee zijden goed gaat dan kunnen wij 
verder.  
Hans: Als bestuur hebben wij het gevoel dat jij 
erbij past en je het op je eigen manier kan 
doen. Jij past in de cultuur van SHH. Jij vindt 
het minder belangrijk om te zeggen maar dat 
vinden wij wel dat je de vereniging kunt verbin-
den. De coronatijd maakt het nog duidelijker 
dat je nog meer individuen krijgt, het clubge-

voel gaat automatisch naar beneden en dat moet 
je terug zien te krijgen  
 
Met welke ideeën ga je aan deze klus begin-
nen? 
Hoe dik wil je het clubblad hebben? Ik denk dat 
dit niet alleen afhankelijk is van wat ik wil, maar 
wat wij samen willen, en wat is de vraag vanuit 
de leden, als bestuur kijken naar waar de urgen-
ties nu liggen. Vraag en aanbod, over sponso-
ring, beleid van het technisch gebeuren, over het 
park schoonhouden, zoals ik in het verleden bij 
Swift heb meegemaakt met gepensioneerden, Ik 
laat mij ook eens verrassen, heb nog geen verga-
dering meegemaakt. Belangrijk is om een goed 
samenhorig bestuur te hebben en te kijken naar 
geschikte mensen op geschikte plekken. 
 
Hoe staan wij ervoor?  
Hans: Er is nog steeds geen algemene ledenver-
gadering geweest, dat moet formeel voor 1-1-
2021.  Die mag je tegenwoordig via een teamver-
gadering digitaal doen, maar laten wij het doen 
als het corona technisch weer kan in de kantine. 
Een aantal mensen neemt afscheid van het be-
stuur, daarom moet je het fatsoenlijk doen, mis-
schien nog wel juni maar logischer is het begin 
van het seizoen omdat er dan meer vrijheid is.  
Het financiële verhaal is al afgedekt met kascon-
trole, formeel gebeurt dit in de algemene leden-
vergadering. ALV.  
 
Er is een aantal functies te vervullen, er zullen 
minder bestuursleden zijn. Er waren er tien. Het 
kan zijn dat er maar zes of zeven zijn, maar daar-
onder zullen meer commissies komen, dat heeft 
ook te maken met de mensen die ervoor komen.  
Heel formeel is dat de algemene ledenvergade-
ring de voorzitter kiest. Intern kun je de functies 
verdelen binnen bestuur, de voorzitter gaat via 
leden. Peter heeft heel veel draagvlak binnen de 
vereniging en heel veel mooie reacties nu al bin-
nen de vereniging. Dat is de opvolging van hoe je 
naar de nieuwe situatie gaat. De tijd haalt ons wel 
snel in. Begin juli zijn wij bijna allemaal gevacci-
neerd. 
 
Wat gaan de actiepunten zijn de komende 
maanden?  
De algemene ledenvergadering is er één. Bij de 
jeugd zijn ze al volop bezig met de indeling van 
teams. Dat is ieder jaar een fors proces, nu ook. 
Bij de senioren wordt dat wel spannend. Er komt 
een elftal met jeugd over naar de senioren dat 
moet je behouden. Het zijn vooral spelers voor 
het derde of vierde team en omdat je nu geen 
binding hebt weet je niet wat spelers bij 3, 4, 5 en 
6 gaan doen Je weet dat sommige zijn gaan wan-
delen, hardlopen en fietsen. Ik hoop van harte dat 
ze allemaal blijven maar daar zit ook onzeker-
heid.  Als je naar 1 en 2 kijkt… bij 1 zal weinig 
wijzigen, bijna alle spelers gaan door, de begelei-
ders gaan door. Nicolas is in SHH1 de enige die 
weleens zou kunnen stoppen.  Sommige zijn 
door andere clubs benaderd maar ze hebben nog 
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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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of zeven zijn ouder, die mogen niet in spelvormen 
meedoen. Ze hebben hun eigen oefenvormen. De 
partijvorm is niet mogelijk. Het eerste elftal is erg 
jong. Er zijn vier man boven de 27. 
 
Waar zijn wij als bestuur mee bezig qua contri-
butie? 
Dat is een moeilijke, wij willen een deel van de 
contributie terugbetalen aan de leden en weten 
nog niet wat ons eindresultaat zal worden. Nu kun 
je die vraag beter beantwoorden en wij zullen er 
over communiceren. Hoeveel teruggaat hangt af 
van de liquiditeiten. We hoeven geen rijke vereni-
ging te worden maar de lasten van de vereniging 
zijn wel fors. Bepaalde lasten lopen echt door. We 
moeten ook geen dik verliesjaar draaien. Voor 
iedereen komt er iets terug en er komt iets aan 
hoe wij dit gaan oplossen. Bij de jeugd is die 
vraag minder, bij de senioren wel, denk vooral aan 
studenten die 175 Euro betalen voor vier wedstrij-
den en aanzienlijk minder trainingen. Als je met 1, 
2 volwassenen en nog twee kinderen speelt dan is 
het een flink bedrag. Je moet kijken wat reëel is. 
Ons ledenaantal blijft stabiel met 940, 950.  
De aantallen teams blijven vergelijkbaar met an-
dere jaren. De indeling bij de jeugd zal rond half 
juni bekend zijn. Dat is heel knap van de jeugd. Er 
is heel sterke jeugdcommissie neergezet door 
Koen (RED. Kemps) en Marc (RED. Beurskens)  
een goeie groep neergezet, ik geef het je te doen, 
veel vergaderen, afspraken, je ziet dat enorm veel 
bij komt kijken. Dan zijn er maximaal 10 vragen op 
550 jeugdleden. Misschien één of twee zijn niet 
oplosbaar, de rest wel. Dat is erg knap. Er wordt 
heel concensieus mee omgegaan. Het is echt 
sterk orgaan. 
 
Hoe staat het met de organisatie van  het Beau 
Vilters-toernooi 
Dat Is gecanceld, voor het tweede jaar op rij, 
doodzonde. In 2022 is het er weer gewoon wel, 
zeker, dan wel onder 18 in plaats van onder 17, 
dat heeft met de UEFA-FIFA indeling te maken. 
We hopen dat wij Ajax zover krijgen dat ze weer 
meedoen. Wij hadden vorig jaar toezeggingen van  
Ajax en PSV en hopelijk nog een grote Nederland-

veel te leren hier en blijven. SHH 2 heeft een 
forse wijziging. Er zit veel talent en samenhang 
in het team. Leider Silas is vader geworden en 
gaat verhuizen en geeft aan te zullen stoppen. 
Hij neemt het bedrijf van zijn vader over en  
Peter zal als leider ook stoppen. De visie is dat 
2 zo hoog mogelijk moet eindigen, eigenlijk 
promoveren. Met een jongen uit Berg is er aan 
kwaliteit bij gekomen. In 2 ligt een behoorlijke 
klus om dingen te gaan regelen. Derde en laat-
ste punt… door corona was er geen competitie 
meer. Het was een waardeloos seizoen plat 
gezegd, qua sportiviteit en saamhorigheid. De 
KNVB plande een regiocup in mei en juni, maar 
er is vrijwel nihil kans dat het doorgaat. KNVB 
twijfelt over juni en juli. Persoonlijk hoop ik dat 
we niet in juli gaan voetballen, maar pas in au-
gustus gaan starten. Wie weet dat de KNVB 
eraan vasthoudt, maar volgende week is het al 
mei en er is nog niets bekend. Vanaf 12 mei 
mogen wij weer met spelers vanaf 27 gaan trai-
nen, volgens de agenda van de corona-
versoepelingen. Het moet zinvol zijn en kunnen 
en je moet het willen.  
 
Welke vacatures heeft SHH nog, bestuur en 
ook daarbuiten? 
Frank (RED. Willems, jarenlang penningmees-
ter, samen met Hub Zinken)  en Hans (zoals 
bekend voorzitter)  stoppen, George (RED. 
vanwege zijn eigen bedrijf, doet de kantine) 
stopt, Tim Cox ( RED. vanwege werk, doet 
sponsoring)  en Mark Uijterwijk (RED. accom-
modatie ook bij de dames2). Wij hebben wel 
kandidaten op het oog. Er gaat nieuw bloed 
bijkomen zowel in de bestuurskant als in de 
jeugdcommissie. Eén die wel belangrijk is dat 
is iemand voor technisch beleid, dat staat al 
langer niet voldoende en daar zijn wij heel hard 
mee bezig, een naam kunnen wij nog niet noe-
men en die heeft veel interesse en is heel ge-
schikt daarvoor. 
 
Wat staat er de komende tijd te gebeuren? 
Het zou goed zijn als wij iets konden organise-
ren om de saamhorigheid weer op orde te krij-
gen met bijvoorbeeld het complex op orde te 
krijgen met een gezellige afsluiting aan het 
einde ervan. 
 
 
Op 19 mei is er de instuif van nieuwe le-
den.  
Dit is de jaarlijkse instuif voor nieuwe jeugd-
leden, altijd een stuk of 30 of 40 die komen 
kijken en spelen en dat leidt tot veel aanmel-
dingen. De trainingen van de jeugd vinden 
op een normale manier plaats. Op zaterdag 
zijn er onderlinge partijtjes, nog steeds. Bij 
de senioren traint met name heren 1, 2, da-
mes 1, 2 en een enkele keer een lager team. 
De beperking is de leeftijdsgrens van 27 
jaar. Het vijfde elftal kan daarom nooit trai-
nen. Bij ons tweede team is dit wel lastig. 
Een team is gesplitst in 2 groepen. Eén stuk 
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Beeld van de 
atletiekloop-
baan: Peter doet 
de fosbury flop 
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se club, dan komende buitenlandse clubs ook 
gemakkelijker. De voorbereiding is nu veel te 
kort. 
 
Zijn er contacten met andere clubs. Hoe 
staan andere clubs ervoor? 
 Er is best veel contact mee. Twee keer per jaar 
is er ook vergadering via de gemeente Roer-
mond met de wethouder sport. Dat loopt goed. 
Ik zit zelf nog in de Sportraad Roermond. Ze 

hebben dezelfde problemen als wij, saamhorig-
heid, binding, hoe krijg je het georganiseerd. Er is 
niemand in financiële problemen gelukkig. Wij 
hebben een prima contact met de gemeente. 
Daar hebben wij jaren aan gebouwd om dat goed 
te laten zijn, met Inge, met de wethouder en ook 
ambtenaren. Het sportpark zag er enkele maan-
den geleden niet goed uit. Ik kan Frank Schreurs 
bellen, dan komt hij koffie drinken en dan ziet hij 
dat er bijvoorbeeld opgeruimd moet worden wat 
niet alleen een taak van SHH is maar ook van de 
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gemeente.  
 
Wat Hans weleens moeilijk vindt is dat een 
club van 200 naar 1000 leden gaat en toch krij-
gen wij niet echt goed voor elkaar een onder-
houdsploeg te vinden van mensen die één of 
twee per week komen koffie drinken en mis-
schien ben je te weinig dorp en te veel stad 
geworden. Misschien zijn er opa ‘s van jeugd-
leden, een man of vijf, zes, zeven, acht. Ik zou 
het zelf heel leuk vinden, aldus Hans. Peter 
vindt dit vindt dit  ook heel belangrijk. 
 
Onze clublokaalhouder is ermee gestopt. Blijft 
het clublokaal aan het Julianaplein? 
Er zijn wel ideeën. Als vereniging en bestuur wa-
ren wij heel blij met Jos als clublokaal, sponsor bij 
vele teams. Het is doodzonde dat je in coronatijd 
niet het juiste afscheid hebt kunnen nemen, maar 
dat komt nog wel. Naar de vorm moeten wij nog 
even kijken. Wij hebben met Jos nog niet gespro-
ken, ook nog niet met zijn opvolging, hoe het gaat 
in de toekomst. Vanzelfsprekend gaan wij de ko-
mende tijd  met de nieuwe eigenaren contact op-
nemen.  
 
Wat waren jullie hoogtepunten bij SHH?  
Hans: Ik kijk niet zozeer naar een sportief hoogte-
punt wat veel uitstraling heeft, zoals de promotie 
naar de tweede klasse in 2015. Dat was heel 
mooi, maar dat je er als vereniging goed voor 
staat, met dat er met enorme positiviteit door an-
dere verenigingen naar ons wordt gekeken. Per 
saldo hebben wij het goed voor elkaar. Er wordt 
soms met een bepaalde afgunst naar ons geke-
ken niet alleen in regio maar in heel Limburg en ja 
wij hebben nog steeds veel te leren. Ik heb het 
met heel veel plezier gedaan, al die jaren, ook de 
jaren voor het voorzitterschap en ook de komende 
jaren blijf ik… wat precies dat zal wel duidelijk 
worden, mijn hart en gevoel zitten er nog voor 
100% in.  
Peter: Ik vind dit wel een hoogtepunt dat je ge-
vraagd wordt voorzitter te worden van een vereni-
ging als SHH, ik zal nog gekozen moeten worden 
en het waarmaken. Een ander hoogtepunt: Dat 

het tweede elftal dit jaar ongeslagen is. 
Hans, gekscherend: ‘Dat mag je als leider zeker 
vermelden’.  
 
Wij zijn dit jaar nog steeds ongeslagen. Ik weet 
niet meer wanneer ik in de kantine ben begonnen, 
Con was nog voorzitter. Dan ga je nadenken wat 
de club jou heeft gebracht. Ik ben begonnen als 
Swift man en ik heb een aardige kleurverwisseling 
ondergaan van blauw-wit naar groen-wit. En ik 
hoop dat mensen met vragen mij rechtstreeks 
aanspreken met dingen die hun hoog zitten maar 
ook dingen waarvan ze zeggen geweldig zoals dit 
geregeld is. Ik houd van openheid en transparan-
tie, geen kliekjes, rechtstreeks op ons afstappen 
als bestuurslid. Ik vind het hartverwarmend de 
reacties die ik heb gekregen, voor mij is het wel 
goed te zien hoe belangrijk de vereniging SHH is.  
 
De minder leuke gebeurtenissen bij SHH?  
Het woord corona komt direct naar boven bij ie-
dereen. Het seizoen begon onschuldig en wij 
hoopten dat wij in augustus 2020 weer konden 
voetballen en uiteindelijk hopen wij nu dat wij au-
gustus 2021 weer kunnen gaan voetballen, het 
heeft niet alleen een hele impact op het voetbal-
len maar ook op ieders leven, met medische ver-
halen die iedereen kent. 
 
Wat is de verwachting voor komend seizoen: 
een normale start?  
Je moet een normale start gaan krijgen en hope-
lijk in augustus  weer kunnen beginnen en (RED. 
gekscherend met een knipoog) hopelijk de onge-
slagen status van het tweede elftal houden. Het 
plezier van het voetballen terugkrijgen in de ver-
eniging, bij het voetballen. Iedereen is weer blij 
dat we weer kunnen en mogen.  
Hans: Ik was bij het testevenement bij de Keuken-
hof met mensen die voor het eerst in een jaar 
weer konden werken. Die waren zo blij om koffie 
uit te delen.  
Peter: Ik was bij Frans Pollux, bij van der Valk in 
Roermond. Ook daar was het personeel lachend 
en blij, ook Frans Pollux zelf. Hij vond het heel 
mooi dat hij voorrang kreeg op Frank Boeijen die 
een dag later pas aan de beurt was. 
 
Hebben jullie nog tips? 
Wellicht kan dit clubblad weer op papier verschij-
nen en dan eenmalig bij ieder lid thuis bezorgd  
worden, als terugkeer naar het nieuwe normaal.  
 
Ik vind het zonde dat SHH VAN DAG TOT DAG 
zo enorm anders is. Dat komt omdat bijna nie-
mand persoonlijk op de Wolfsberg kan zijn. 
 
Tot slot Hans en Peter in koor: Wij hopen dat jij 
nog erg lang met het clubblad verdergaat.  
(RED. eind 2022 zitten er veertig jaren op als al-
les meezit). 
 
Wij proostten vervolgens op de nationale 
feestdag en de koning. 
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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! 
 

Coronamaatregelen: 
 
Zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws//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 
(ninmiddels ook weer 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 
gespeeld 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. 
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 Hoe kwam het dat SHH aan deze prins 
carnaval kwam? 

A. Hij was de enige die vrijwillig JA 
had gezegd. 

B. Van alle spelers van SHH1 werd 
een lootje in de hoge hoed gestopt 
en Ad Dierx bleek de uitverkorene 

C. Ad was degene die het pakje het 
beste paste nadat het overigens 
opzettelijk op zijn maat was ge-
maakt 

D. Ad Dierx werd uit de hoge hoed 
met namen getoverd. Dat kon ook 
niet anders want op alle briefjes die 
in de hoed zaten stond alleen maar 
zijn naam. 

 
ANTWOORD:      
 
De naam Ad kwam uit de hoge hoed die 
veel briefjes bevatte met alleen maar 
dezelfde naam…. 
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 KORTE FOTOQUIZ 

Wat is waar? 
 
A. Dit is een oude foto van Michiel 

Evers en Wilco van den Dungen 
tijdens een NKS-sportkamp. Wilco 
knijpt Michiel in zijn ballonnen. 

B. Tijdens een opname van Expeditie 
Robinson knijpt Wilco zo hard in de 
ballonnen van Michiel dat deze 
schrikt en opgeeft. 

C. Dit is een test voor Kamp Waes. 
Wilco van den Dungen test de 
stressbestendigheid van Michiel zijn 
ballonnen. Die geven mee.  

D. Via de stichting Doe eens een gekke 
wens mag een nog jonge Wilco van 
den Dungen een keer in twee groe-
ne ballonnen knijpen. 

ANTWOORD: 
 
Het correcte antwoord is A. Het motief 
blijft onbekend. Met allebei de heren 
gaat het nog goed. 
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Grootse sjoemelmèrt met stoomtreintje. 
 
Aan het eind van het seizoen organiseerde 
S.H.H. voor het eerst sedert jaren weer eigen 
jeugdtoernooien. Jarenlang had S.H.H. telkens 
weliswaar een zogenaamd poliotoernooi voor 
haar rekening genomen, maar dit toernooi ten 
behoeve van het goede doel werd eigenlijk 
door de KNVB georganiseerd.  
Nadat in 1980 voor de 5e keer was 
“gesjoemeld” bij S.H.H. vond nu pas in 1983 de 
6e versie plaats. Bèr Roufs en Bert Wassen-
berg waren met onder andere Ton Smeets, 
Martin van Zoest, Frans Hukkelhoven, Vic So-
mers, Jos Evers, Wim Ruiten, Ton Brauer, Har 
Schlicher, Ger Hoeben een aantal van de ver-
antwoordelijken in die tijd. Enkele maanden 
voordat de markt plaatsvond konden er al spul-
len ingeleverd worden die dan in verschillende 
loodsen, zoals bij Geurts aan de Rijksweg en 
bij van Heel in Ool werden opgeslagen. Tegelijk 
met de sjoemelmèrt was de “Aktie Porky knor” 
gebruikelijk geworden. In 1980 nog ging een 
heus varken mee het dorp in en kon je raden 

hoeveel het beest woog. Degene die het dichtst 
in de buurt kwam, won het beest. Vanaf dit jaar 
mocht het varken zelf niet meer mee en mocht 
de uiteindelijke winnaar ook kiezen tussen een 
geslacht varken of een geldbedrag. In de tachti-
ger jaren was entree heffen bij onze sjoe-
melmèrt nog niet gebruikelijk. Toch moesten de 
mensen braaf aan de poort wachten totdat ie-
dereen tegelijkertijd naar binnen mocht. Zo’n 
mensenmassa voor de poort te zien was iets 
aparts. En daarna rende iedereen naar binnen 
op zoek naar de beste koopjes. Zeker in deze 
tijd waren er nog heel goede, waardevolle spul-
len bij. Later zijn de mensen economischer 
gaan denken en handelen. Het verkopen zelf 
was ook een vak apart. Toch werden de meeste 
spullen behoorlijk goedkoop van de hand ge-
daan. Alleen via het meubilair werd wel behoor-
lijk verdiend. De milieueisen waren ook nog niet 
zo streng als later, toen witgoed geen onderdeel 
meer uitmaakte van de collectie, want het kostte 
alleen maar geld om het weer kwijt te raken.  
Bij de sjoemelmèrt hoorde ook het ‘s nachts 
bewaken van het terrein tegen onverwachte 
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HOOFDSTUK VI.  
DE TACHTIGER JAREN IN DE EERSTE 

KLASSE AFDELING LIMBURG. 

SHH’s B-jeugd en C-jeugd op sportkamp te Borculo in 1983. Boven de B-jeugd met staand 
v.l.n.r. Gerard Wassenberg, Giuseppe Lamers, Sjefke Rijcks, Stefan Wesiak, Peter Mintjens, 
Roger Wijler, Leon Fonteijn en Peter Hannen. Gehurkt v.l.n.r. Maurice Engelen, Patrick Tiel, 

Robert van Vugt, Roland Hammes, Henk Hannen en Rob Smans. 
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bezoekers. Bèr Roufs nam dan zijn hond mee 
en het kwam eens voor dat kantinebeheerder 
Har Schlicher, die met zijn mond wagenwijd 
open sliep met zijn tong eruit, door de hond 
uitgebreid in zijn gezicht werd gelikt. Har bleef 
gewoon doorslapen en veegde in zijn slaap wel 
met zijn arm in zijn gezicht. 
 
In 1983 was het voor het eerst dat er gestruc-
tureerd keeperstraining werd gegeven. Het 
was Piet Balvers die dit voor zijn rekening nam. 
Alle jeugd- en seniorenkeepers kregen zo de 
nodige aandacht. 
Leon Hoeben volgde zijn broer Ger op als 
jeugdvoorzitter. De jeugdafdeling organiseerde 
in de herfstvakantie voor de gehele Hertense 
jeugd een spellencircus. 
 
Clubblad Spuit Ellef publiceerde voor het eerst 
in dagboekvorm “S.H.H. VAN DAG TOT DAG”. 
Deze rubriek zou anno 2015 al ruim over de 
honderd keer zijn verschenen en droeg met 
name bij aan de populariteit van het clubblad 
tot ver buiten S.H.H. zelf. Nadat het clubblad 
van de drukker af kwam, zijnde de heer Jan 
Sniedt, die vroeger zelf nog bij S.H.H. voetbal-
de, zette de redactie met hulp van enkele an-
deren het clubblad meestal in de kantine in 
elkaar. Er werd dan vergaard, geniet en gevou-
wen. Meestal gebeurde dit onder het genot van 
een drankje. Eens kwam het voor dat iedereen 
bij het invallen van de duisternis per fiets naar 
huis kon. Joop Mevissen en Roger Wijler kwa-
men onderweg naar Merum een politiepatrouile 
tegen en Joop had geluk, want hij kreeg geen 

bekeuring ook al voer hij geen verlichting. Het 
bleef bij een vermaning en hij moest te voet ver-
der. Een paar honderd meter verder stapte Joop 
toch weer gewoon op zijn fiets. Vanuit de verte 
kwam helaas voor hem de politie weer aanzet-
ten. Joop vluchtte weg en verstopte zich ergens 
achterom. Na enig zoekwerk was hij dan toch 
de klos en kreeg een bekeuring. Joop, op dat 
moment in opleiding als douanebeambte, strib-
belde nog tegen en vroeg om de identiteitspa-
pieren, maar dat hielp niet. Als hij niet rustig 
bleef, dan zou hij ook nog een bekeuring krijgen 
vanwege deelname aan het verkeer met alcohol 
op… 
 
SHH’s Spuit Ellef wordt al een aantal jaren in 
het Publisher programma opgemaakt en druk-
klaar aangeleverd bij PSW, waar gehandicapten 
hun bijdrage leveren aan het eindproduct. Se-
dert enige jaren verschijnt het blad ook in een 
digitale versie op SHH’s website. 
Onder Pieter Vintcent werd in de voorbereiding 
van het nieuwe voetbalseizoen ‘83/84 keihard 
getraind op de zandvlakte die ‘oefenhoek’ heet-
te te zijn. Nadat ons eerste op overtuigende wij-
ze, namelijk via een 7 - 1- zege op RKSNA het 
Hulsbosch-toernooi te Linne had gewonnen be-
gon het met een dijk van een conditie en met 
veel zelfvertrouwen aan het eerste karwei uit bij 
Heythuysen. Daar werd goed gevoetbald, maar 
bijzonder ongelukkig met 3 - 2 verloren.   
 
S.H.H. startte het seizoen met de 17-jarige Wil-
bert Poulussen in de goal, achterin Ad Dierx, 
Huub Wolters, Mat Esser en Robert van Ool, op 

Boven v.l.n.r. staand Jac Lormans, Edmond Wijler, Robert Elfrink, Maurice van Ratingen, 
Marco Wassenberg, Roger Wolters, Ludovic Lampe, Raymond Reijners en Eugène Lamers. 
Zittend v.l.n.r. Rik Janissen, William Engels, Erik Deckers, Paul Hannen, Laurens Walenberg 
en Wilbert Aendekerk. 
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gen 
tegen toppers, maar in twee rechtstreekse degra-
datieduels in het paasweekend behaalde S.H.H. 
twee zeges, waardoor het definitief in veilige haven 
was. In een slechte wedstrijd tegen KOC op een 
woensdagavond in april viel één goal via een af-
standsschot, dat vrij laag recht op de keeper van 
KOC afging. De keeper leek de bal zo te kunnen 
pakken, maar vlak voor de keeper lag een plas wa-
ter, waarin de bal afremde, niet meer opstuitte en 
daardoor door de benen van de keeper de goal in 
ging.  
De laatste zeven wedstrijden werd niet meer verlo-
ren. Wedstrijd nummer 22 speelde zich af in 
Boekoel, dat flink was gezakt op de ranglijst en 
alleen via een zege niet zou degraderen. Het kan 
verkeren… Met behoorlijk veel wind speelde 
S.H.H. een draak van een wedstrijd en stond lang 
met 2 - 0 achter. Het leek wel alsof was afgespro-
ken dat S.H.H. de punten cadeau zou doen aan 
Boekoel. In de slotfase echter was het binnen een 
mum van tijd toch 2 - 2 door twee goals van René 
Vrinzen, die daarna en daarvoor zelden scoorde 
voor ons eerste. Victoria werd met overmacht kam-
pioen. 
 
Eindstand seizoen ‘83-’84 1e klasse H afdeling 
Limburg 
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het middenveld Eugène Lamers, Bert Hannen 
en Jack Hendrikx en voorin John Janssen, Ed 
Janssen en de van TUS Dremmen overgeko-
men Willy Schalley, die in zijn jeugd bij S.H.H. 
had gespeeld. Rob Puts, René Vrinzen, Wim 
Vergoossen en Jos Evers deden dat seizoen 
ook geregeld mee. Ook Gerard Wassenberg, 
de vierde voetballende zoon van Sjra, maakte 
weleens zijn opwachting. Hans Wassenberg 
was inmiddels gestopt. 
 
Ondanks de zo goede conditie begon S.H.H. 
bijzonder slecht aan de competitie, want uit de 
eerste zeven wedstrijden werd slechts één punt 
behaald. Maar slecht werd er niet gevoetbald 
en de ommekeer kwam in de 8e wedstrijd die 
gewonnen werd van RKHVC met 3 - 2 met twee 
goals van de anders toch maar zelden scoren-
de Bert Hannen. Vervolgens speelden de 
groenwitten thuis tegen het op dat moment best 
hoog geklasseerd staande Boekoel, woonplaats 
van trainer Vintcent. Boekoel- speler Dieter 
Geerkens had zijn oude clubgenoot al toever-
trouwd: “Wij helpen jullie wel aan de punten, als 
het zover is.” 
Bij rust was het nog 1 - 1, maar na rust dender-
de S.H.H. met uiteindelijk maar 9 spelers op het 
veld over Boekoel heen en won met maar liefst 
5 - 1 zonder dat Boekoel in deze fase van de 
competitie ook maar iets cadeau wilde doen. De 
aansluiting was er weer en na de winterstop 
moest ook Haelen capituleren met 2 - 4. Nog 
even kreeg S.H.H. het moeilijk via drie nederla-

Bovenste foto: SHH dames rond 1984 met staand van links naar rechts Anita Poulus-
sen, Cris Esser, Hélène Beckers, Marjo Ronckers, Francie Brummans, Annemarie Han-

nen en Irene Kessels. Gehurkt v.l.n.r. Kitty en Conny Hannen, Yvonne van Ratingen, Ca-
rine Kuijpers, en Lilianne van de Bogaerd en Anita Gruijsen  
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 Huub Wolters (RED. Helaas veel te vroeg 
overleden in het voorjaar van 2020) speelde 
dit seizoen 22x 90 minuten vol. Topscorer met 
slechts 6 goals werden John Janssen en Mat 
Esser. 
Aan het eind van het seizoen besloten Jack 
Hendrikx en Mat Esser hun geluk eens bij vier-
de klasser Swift te gaan beproeven, terwijl 
Willy Schalley stopte. Marcel Jansen kwam 
terug van VVV en Jeff Perriëns kwam over van 
RFC-2. 
In het voorjaar had B-jeugdspeler en keeper  
Maarten Helwegen deel uitgemaakt van het 
voorlopige Nederlandse elftal voor spelers tot 
en met 15 jaar. Bekende namen die later uit 

SV Victoria R   22 - 39 

SC Leeuwen   22 - 29 

Moesel   22 - 27 

Altweerterheide   22 - 27 

RKVB   22 - 22 

SHH   22 - 20 

Haelen   22 - 19 

Heythuysen   22 - 18 

RKHVC   22 - 17 

Horn   22 - 16 

KOC   22 - 15 

Boekoel   22 - 15 

die selectie voortkwamen waren Regi Blinker 
en Harry Decheiver.  
Rond deze zelfde tijd wijdde De Limburger een 
volle pagina aan de voetbalwedstrijd Putbroek 
tegen S.H.H.-2. Dat was voornamelijk om de 
vereniging Putbroek in het licht te stellen. Een 
verslaggever was lid van Putbroek geworden 
en had een tijdje meegedraaid met het eerste 
elftal aldaar. Dit jaar waren er tijdelijk slechts 
drie herenseniorenteams. 
 
Het was inmiddels al enkele jaren traditie om in 
de kantine rondom carnaval een S.H.H.-prins 
carnaval uit te roepen. De prins van dit jaar, 
John I (John Janssen, speler van S.H.H.-1), 
nam staande op een wagentje deel aan de 
Hertense optocht, vergezeld door tal van ande-
re SHH’ers. Een dag later was het gezelschap 
met het prinsenwagentje te bewonderen in de 
Limburger. Andere prinsen uit de S.H.H.-
historie waren onder andere Wim Ruiten, Jack 
Erdmann, Mat Straetemans, Wilco van den 
Dungen, Ad Dierx, Jos Hendrikx, Xavier Star-
mans, Pieter Stox, Ron Bukman en Roger Wij-
ler. In het voorjaar volgde Mat Straetemans 
Wiel Cornelissen op als penningmeester. Voor-
zitter bleef Piet Hannen en secretaris Piet 
Schreurs.  
 
Na afloop van de competitie vond voor de 10e 
keer het missievoetbaltoernooi plaats. Boven-
dien bleek er voldoende animo te zijn om met 
een damesvoetbalteam te gaan starten in de 
aanstaande competitie. Grote animator was 
eigenlijk Annemarie Hannen. De dames had-
den al een tijdje getraind onder leiding van 
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Foto links SHH D 1984 met vooraan Paul van Acker, Clim Machelessen, Ricardo Wassen-
berg, Ivor Straetemans, Rogier Teuwsen, Roberto Kessels en Pieter Stox. Boven Joop 
Mevissen (leider), Koen Steffanie, Erwin van den Dungen, Michiel Evers, Marc Suntjens, 
Mark Verboeket, Maurice Walenberg en John Hannen (leider). 
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Margriet Straetemans, die later zelf mee zou gaan 
voetballen. Het was niet de eerste keer dat er ge-
damesvoetbald werd in Herten. In de jaren zeven-
tig was er geregeld getraind en gespeeld onder 
leiding van Jo Helwegen door een team, dat de 
naam FC Adams hanteerde. Daarin speelden 
voornamelijk vriendinnen van S.H.H.’ers. Tot een 
officiële deelname aan de competitie is het toen 
nooit gekomen. 
 
De statuten van onze vereniging werden dit jaar 
aangepast als gevolg van nationale wetgeving. Als 
dit niet was gebeurd, dan kon je als bestuurslid of 
zelfs als lid aansprakelijk gesteld worden voor 
schulden van de vereniging. Vandaar dat wij 
voortaan zowel ingeschreven stonden bij de Ka-
mer van Koophandel alsook notarieel verleden 
statuten kenden. 
In het tweede jaar van Pieter Vintcent draaide 
S.H.H. een bijzonder goede voorbereiding en be-
haalde opnieuw een toernooizege bij het 
Hulsbosch-toernooi te Linne. In de eerste bekerr-
ronde werd het sterker geachte RKSVW met o.a. 
Mat Deneer vakkundig opzij gezet. In de eerste 
competitieronde had titelpretendent Moesel met 
topamateur Piet van Heur in haar gelederen ge-
woon geluk dat het met een punt naar huis kon 
gaan. Die lijn van het goede spel werd helaas niet 
voortgezet. S.H.H. kende een vrij kleurloos sei-
zoen dat uiteindelijk met 19 punten uit 22 wedstrij-
den leidde tot een anonieme plaats op de ranglijst. 
In de loop van het jaar werden wel alvast een aan-
tal jonge krachten uitgeprobeerd, die dat jaar in de 
uitermate sterke A-jeugd speelden. Onder andere 
Rob Vrinzen, Giuseppe Lamers en Peter Hannen 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

 

debuteerden in het eerste. Een jaar eerder was 
de A-jeugd onder leiding van Mat Straetemans 
net geen kampioen geworden in de interregionale 
klasse. Onze E-jeugd werd winnaar van de regio-
bekercompetitie. 
 
Topscorer dit jaar werd Loek Janssen met 12 
goals, terwijl laatste man Huub Wolters nog goed 
was voor 9 goals, waarvan 6 vanaf elf meter en 
de overige drie waarschijnlijk met zijn hoofd. In 
totaal 1025 bezochten de 11 thuiswedstrijden van 
S.H.H.-1. Ton Gijsbers was midden jaren tachtig 
de grensrechter bij S.H.H.-1. Hij was een eerlijke 
vlagger, soms te eerlijk naar de smaak van de 
spelers. 
 
  
Aan het eind van 1984 verscheen er voor het 
eerst een kalender met alle elftallen van S.H.H. 
afgebeeld. De redaktie van het clubblad was ver-
antwoordelijk geweest voor deze uitgave. Het 
clubblad kende de rubriek S.H.H. VAN DAG TOT 
DAG met als doel alledaagse gebeurtenissen uit 
de voetballerij te memoreren. In deze jubileumuit-
gave heeft de schrijver dezes bijzonder veel baat 
gekend bij dit journaal van S.H.H.. Zo viel er bij-
voorbeeld uit te lezen dat  er eind 1984 voor het 
eerst schieten om de penaltybokaal voor ononze 
jeugd was. Behalve de beste schutters ging het 
ook om de beste keepers. Bij de F-jes won Job 
van Lier. Tegen Job werd gezegd: “Nu moet je 
eigenlijk een cadootje kopen voor je leider Har 
Roufs, want die heeft jou keepen geleerd”. Job: 
Eigenlijk moet ik dan een cadootje kopen voor 
Piet Balvers, nee eigenlijk voor mijzelf, want ik 
heb mijzelf keepen geleerd.  

SHH1 seizoen ‘84—’85 met staand v.l.n.r. René Vrinzen, Rob Puts, Sjef Perriëns, Huub Wol-
ters, Robert van Ool, Loek Janssen, Eugène Lamers en grensrechter Ton Gijsbers. Gehurkt 

v.l.n.r. Rob Vrinzen, John Janssen, Bert Hannen, Fons Maessen, Jos Hendrikx, Marcel Jansen 
en Ton Schreurs. 
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HET PORTRET 
 

In deze aflevering van het portret zien jullie Sa-
mir Perriëns.  
 
Handschoenen aan, sokken tot op de knieën, 
rauzen op het middenveld. Deze tekening op 
A4-formaat is na dedames van SHH VR1 weer 
een speler van SHH1, nagetekend van een 
foto die lastig was, omdat één hand en één 
voet niet te zien waren. Zijn vader (‘the but-
cher’) en oom (de pelikaan) waren ook leuke 
voetballers, hijzelf speelt na zijn lange blessure 
dit jaar in het eerste waar hij op het middenveld 

actief is. 
 
Het andere portret is van NIeky Jeurissen 
van SHH VR-1. 
 
 Jouw portret in deze Spuit Ellef?   
 
Stuur dan een mailtje met een goed gelij-
kende digitale foto naar de redactie van dit 
blad . Het kost niets.  
 

Een jonge Henk Verkolf kreeg te horen dat 
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zijn snor op die van Barbra Streisand zou lijken. 
Henk trok dit na en hem bleek dat Barbra Strei-
sand helemaal geen snor had. 
 
De eindstand in het seizoen ‘84-’85 1e klas-
se H afdeling Limburg 

 
 
 
Damesvoetbal. 
Het damesteam had haar eerste competitie 
gedraaid en afgesloten met één winstpunt uit 
zestien wedstrijden. Van de dames van 
Boekoel was gewonnen, maar dat team werd 
later teruggetrokken uit de competitie. Dat de 
dames het al helemaal gewend waren om te 
voetballen, kon niet altijd gezegd worden. Tij-
dens de wedstrijd S.H.H. - RKVB vroeg Yvonne 
van Ratingen al heel snel aan haar tegenspeel-
ster: “Hebben jullie in Baexem ook een disco-
theek?” 
En wat te denken van het telefoontje dat leider 
Piet Hannen op zondagochtend vroeg al kreeg 
met de vraag of het voetballen door zou gaan. 
Toen Piet bevestigend had geantwoord wilde 
hij eigenlijk weleens weten, waarom de jonge-
dame in kwestie al zo vroeg belde: Als het 
voetballen namelijk door zou gaan, dan zou zij 
zich pas na de wedstrijd douchen, anders deed 
zij dit al meteen… 
Overigens zou het damesvoetbal zowel in Her-
ten als daarbuiten wel serieus worden geno-
men. 
 
Onze jeugd nam dit jaar aan de competitie deel 
met 8 teams. 
Het kende dit jaar aanvankelijk een A-1 en een 
A-2. S.H.H. A-1 eindigde in de middenmoot van 
de interregionale klasse. S.H.H.-2 degradeerde 
jammerlijk uit de tweede klasse, nadat het met 
de gedeelde nummers 9, 10 en 11 een halve 
degradatiecompetitie had gespeeld en verloren. 
Onze A-jeugd nam deel aan het internationale 
toernooi te Sittard. Henk Hannen had een enor-
me ghettoblaster bij zich en liet daaruit voor 
aanvang van de wedstrijd tegen een Duits team 
keihard het Wilhelmus klinken. Alle Hertense 
spelers stonden in de houding… 
1985 was ook het jaar met een sjoemelmèrt die 
zijn weerga daarna en ook daarvoor niet meer 

Moesel   22 - 34 

Vesta   22 - 32 

Altweerterheide   22 - 28 

RKHVC   22 - 25 

RKVB   22 - 24 

RKSVW   22 - 23 

Haelen   22 - 23 

SHH   22 - 19 

PSV '35 2 22 - 18 

Heel 2 22 - 15 

Horn   22 - 12 

Thorn 2 22 - 11 

heeft gekend, zo groots werd het een en ander 
aangepakt. Het sjoemelmèrt-comité bestond uit 
heel wat personen die een half jaar voorbereiding 
achter de rug hadden. Ger Hoeben was voorzitter, 
Bert en Hans Wassenberg secretaris en penning-
meester. Speciale attractie dit jaar was een heus 
stoomtreintje dat over de Offerkamp tufte. Verder 
was er een ballonnenwedstrijd via het assurantie-
kantoor van Mat Straetemans, er was weer het 
traditionele doeltrappen. Er was een terras waar je 
een hapje en een drankje kon krijgen en uiteraard 
vond weer de trekking van loterij Porky knor plaats. 
Voor het eerst was er ook een huis-aan-huis uitga-
ve met informatie over de sjoemelmèrt. Het fraaie 
weer deed verder de rest, want het was druk als 
nooit voorheen. In totaal waren zo’n 75 verkopers 
aktief en de handel was natuurlijk vooral het eerste 
uur zeer levendig. Dit jaar waren de oude trainings-
pakken van S.H.H.-1 te koop. Een week later werd 
iemand daarmee al gesignaleerd in Tegelen, terwijl 
die aan het joggen was. Een man kocht een lamp 
en verkocht hem weer met dikke winst door voor 
het verlaten van het terrein. Een andere mevrouw 
kocht poppen alleen maar om iets te kopen. Over 
en weer werd er volop gepingeld. In de kantine 
waren  het de beheerders van toen Frida en Har 
Schlicher die iedereen van een drankje voorzagen. 
S.H.H. bestond intussen 45 jaar en kende als be-
stuursleden op dat moment Piet Hannen 
(voorzitter), Piet Schreurs (secretaris) en Mat 
Straetemans als penningmeester completeerde het 
dagelijks bestuur. Verder hadden zitting Ton 
Smeets, Har Roost, Jos Evers, Ger Hoeben, Bert 
Wassenberg, namens het damesteam Francie 
Brummans en als opvolger van de eerdere jeugd-
voorzitter broer Ger Leon Hoeben. S.H.H. nam aan 
de competitie deel met vier herenseniorenteams, 1 
damesteam en 8 jeugdelftallen. De A-jeugd onder 
leiding van Mat Straetemans reikte na de tweede 
plaats van een jaar eerder dit jaar tot de vijfde 
plaats in de interregionale klasse, waarin het onder 
andere vv.Sittard, Lindenheuvel en Haslou als te-
genstanders had. Mat Straetemans was inmiddels 
een paar jaar lid van S.H.H., nadat hij eerder had 
gespeeld bij Thorn en trainer was geweest bij Hae-
len en Buggenum. Mat zou bij S.H.H. behalve pen-
ningmeester later ook secretaris zijn, na jeugdlei-
der ook leider van S.H.H.-1 en aktief speler van 
S.H.H.-2 en S.H.H.-3. Kortom Mat was een echte 
verenigingsman. 
 
De kleedlokalen en de kantine werden in de loop 
van het jaar verbouwd. Er waren enige tijd wat pro-
blemen met de warm watervoorziening. Het kwam 
een keer voor dat Huub Wolters die na de training 
eerst thee zette voor iedereen een gedeelte van 
het theewater gebruikte om zich warm te kunnen 
douchen. 
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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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Bovenstaande foto staand achteraan de jeugdleiders Giuseppe Lamers, Roger Wijler en Piet Bal-
vers. Spelers staand v.l.n.r. Danny Mandemaker, Niels Scheijvens, Michel Noordam, Job van Lier, 
Paul Walenberg en Xavier Starmans. Gehurkt v.l.n.r. Debbie Helwegen, Mark Claessen, Roy 
Claessen, Jörg Sijben, Roland Balvers, Bibi Schmitz en Masja Straetemans 

Beeld van de competitiewedstrijd SHH tegen RKVB met o.a. keeper Arthur Maessen en rechts in 
de muur van twee Gerard Wassenberg. 
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   Flash-interview met  
Dieuwertje van der Veen 

speelster die haar mannetje staat en geen kop-
duel uit de weg gaat. Ik zal niet snel opgeven en 
tot de laatste minuut alles geven   
 
Wat zijn je hoogtepunten als voetbalster? 
Kampioen worden en promoveren naar de 4e 
klasse. Daarnaast niet te vergeten het jaarlijkse 
piekenbal en de verschillende leuke teamuitjes 
in Valkenburg, Ede( ) en Valkenswaard. 
 Wat zijn je dieptepunten als voetbalster? 
Mijn sleutelbeen breken tijdens de wedstrijd af-
gelopen november 2019 was iets minder. Geluk-
kig kwam ik er snel weer bovenop en hebben 
we 3 punten mee naar huis genomen    
 
Heb je naast het voetbal nog andere hob-
by’s? 
Gezellig met vrienden eten, borrelen en bord-
spellen spelen. Daarnaast vermaak ik me ook 
goed met yoga, bootcamp en het bingewatchen 
van een Netflix serie   
  Wat is je favoriete club? 
PSV 
 
 Wat is je favoriete speler/ speelster en waar-
om? 
Daniëlle van de Donk. Sterke veelzijdige mid-
denvelder die niet vies is van een sliding zo nu 
en dan. 
 
Wat is je doelstelling voor dit seizoen? 
Als we ooit weer mogen beginnen, hopelijk nog 
een keer kampioen worden   

 Vertel eens in het kort iets over jezelf 
Mijn naam is Dieuwertje van der Veen, 27 jaar 
oud, werkzaam als analist bij UPS SCS en 
woon in Roermond. 
 
Bij welke clubs heb je in het verleden ge-
speeld en wat is de reden dat je voor SHH 
hebt gekozen? 
 In de E-jeugd heb ik kort in een meidenteam 
gevoetbald in Reuver. Op een gegeven mo-
ment ben ik van Reuver naar Herten verhuisd 
en besloot op mijn 17e toch weer te gaan 
voetballen. Aangezien ik naast SHH woonde, 
was de keuze makkelijk. Hier ben ik begonnen 
in de M-B1 en laterna doorgestroomd naar de 
dames.  
 
Op welke positie speel je en wat is je rol 
binnen het team? 
Momenteel speel ik op de positie centrale mid-
denvelder samen met Kailey. De afgelopen 
jaren heb ik op veel verschillende posities ge-
staan van verdediger tot spits. Toch denk ik 
dat ergens op het middenveld het beste bij mij 
past! Ik denk dat mijn rol binnen het team ligt 
bij het vanuit mijn eigen gedrevenheid ieder-
een motiveren en erbij betrekken. Dit zowel op 
het veld als er naast. Al kunnen er naast het 
veld helaas niet veel team activiteiten georga-
niseerd worden momenteel   
 
 Hoe zou je jezelf het beste omschrijven als 
voetbalster? 
Ik zou mijzelf beschrijven als een wendbare 
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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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Voor het eerst sedert een half 
jaar toog uw redactie weer eens 
naar de Wolfsberg, domein van 
SHH. Dat het zo lang duurde is 
niet vreemd, gezien de corona-
pandemie die de wereld nog 
steeds (eind april 2021) teistert. 
De regels zijn zo dat wanneer je 
wilt sporten dat dan alleen de 
sporters zelf van de partij mo-
gen zijn. Niemand mag binnen-
komen, laat staan gebruikma-
ken van de douches. Ook de 
kantine is potdicht. Ogenschijn-
lijk lijkt onze regering de lock-
down te gaan loslaten vanwege 
de verwachting dat de derde co-
ronapiek zijn top heeft bereikt in 
combinatie met het aantal vacci-
naties.  

Schoorvoetend wagen wij ons dan 
maar overdag naar de Wolfsberg. ’s 
Avonds is het tenslotte veel drukker. 
Alle maatregelen blijven van kracht. 

Bij binnenkomst van ons sportcom-
plex aan de Gerbergaweg is de mist 
net opgetrokken en de omstandighe-
den om wat te ballen zijn ideaal met 
volle zon en een temperatuur van een 
graad of twaalf op deze dinsdagoch-
tend. Vanuit de verte is te zien dat er 
gewerkt wordt aan de omlijsting van 
het veld met ook wat graafwerk. Van 
afstand is  te zien dat er tien mannen 
aan het ballen zijn, pal voor de kanti-
ne. Har Roost (meer dan vijftig jaar 
lid, oud-voorzitter) is toeschouwer. Hij 
vertelt meteen dat hij al een half jaar 
aan het wachten is op een knieopera-
tie. Vanwege corona is dit eerder niet 
mogelijk.  Opvallend genoeg is één 
schuifpui van de kantine met hout be-

Een kijkje bij het: 

WALKING FOOTBALL 
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schermd. De ruit erachter was blijk-
baar enkele weken eerder gesneu-
veld. 

Het enthousiasme straalt van het 
voetballen af. Voor het eerst bekeek 
ik hoe walking football gespeeld 
word.  Het is meer dan alleen wal-
king. Lichte looppas. Het is te zien 
dat menigeen in het verleden op een 
redelijk niveau heeft gevoetbald. Op 
enig moment belandt de bal op de 
lat, onderweg naar de lat juicht de 
speler die meent te gaan scoren al. 
Maar dat bleek te vroeg te zijn. Het 
veld zal 30 meter lang zijn een me-
ter of 20 breed.  Er zijn twee goals 

van pakweg twee meter breed en een 
kleine meter hoog. Er staat wel iemand 
voor de goal maar het zal niet de be-
doeling zijn dat er met de handen wordt 
verdedigd. Het gaat gelijk op want ik 
hoor op enig moment dat het 7 tegen 6 
staat.  

Op zoek naar stroom voor mijn laptop 
zie ik voor het eerst dat er buiten ge-
woon stroom te krijgen is. Bij de ingang 
van de kantine staat een bank van een 
paar meter breed. Daarop hangen de 
spullen van de voetballers. Er mag ten-
slotte niemand binnenkomen, laat 
staan dat er gedoucht mag worden. De 
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deur van de kantine is 
wel van het slot mocht 
er iets gebeuren. 

Een kijkje aan de bin-
nenkant van de kanti-
ne levert op dat er al-
lerlei spullen die nor-
maal deels buiten 
staan nu op de vloer 
staan. Je ziet dat de 
kantine al lang niet 
meer geopend was.  

Eén speler stapt uit 
zo´n kwartier voor het 
einde. Hij heeft last 
van een kuit, stopt nu 

zodat hij naar eigen zeg-
gen de volgende week 
wel weer mee zal kun-
nen doen. Het gaat er 
alleen maar erg relaxt 
aan toe. De heren ge-
nieten echt. Er is geen 
prestatiedrang die hoort 
bij een jachtig leven. Dat 
hebben ze allemaal al 
achter de rug. Op papier 
is dit voetbal voor 60-
plussers maar de aan-
wezigen zijn ook alle-
maal 66-plus. De heren 
ogen allemaal behoorlijk 

fit. Hertenaren Har 
Roufs en Ger Hoeben 
zijn de jongsten aldus 
Har Roufs. Veel spelers 
komen uit omliggende 
dorpen. Eén van de he-
ren met niet zoveel ha-
ren op zijn hoofd meldt 
dat hij vroeger de snel-
ste van de hele selectie 
was op 100 en 200 me-
ter. Een ander meldt 
daarop: Jij was met al-
les de snelste. De an-
der dan weer: Met 400 
meter niet. 
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Iedereen drinkt buiten nog koffie. 
Niemand komt binnen. Die koffie 
staat al vanaf het begin van de trai-
ning klaar en is denk ik gezet door 
Har Roost. Er wordt zo’n uur ge-
speeld, met enkele tussenpozen 
waarin al een slokje koffie naar bin-
nen gaat. Ook Jan Schreurs ver-
schijnt op zijn snelle scootmobiel als 
toeschouwer. Hij drinkt gezellig een 

kopje koffie 
mee. Om kwart 
voor elf is het 
afgelopen. Dan 
zie ik dat er ook 
vlaai klaarstaat. 

Ik maak her en 
der nog een 
praatje.  … Mer-
tens doet mij 
nog foto’s toe-
komen van het 
onder zeven 
voetbal van de 
zaterdagoch-
tend. Hij is door 

Hans Schroots geworven als begelei-
der van het team waarin zijn klein-
zoon ook speelt. Hij vindt het erg leuk 
om te doen. Ik krijg de foto’s van hem 
toegestuurd voor dit clubblad. Zelf 
heeft hij in zijn jongere jaren op veel 
plaatsen gevoetbald zo laat hij des-
gevraagd aan mij weten. Dat was bij 
RKSNA (thans SNA), in Duitsland en 
hij is ook 18 jaar aan Fortuna Sittard 
verbonden geweest. 

Dan krijg ik een appje zodat ik na een 
bezoek van een uur weer naar elders 
ga. Wat mij het meest is bijgebleven 

is het enthousiasme waarmee de 
heren nog steeds voetballen. 
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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 die medio het stokje overdraagt aan Peter Bonekamp. 
  
Ontwikkeling van het ledenaantal. 
Na de enkele tientallen leden bij de oprichting steeg het ledenaantal stukje bij beetje. In de jaren zeventig kwam 
SHH boven de 200 leden uit. De verhuizing van Veeweg (thans begraafplaats) naar de Offerkamp in 1973 deed 
dit aantal behoorlijk stijgen. Vooral na de eeuwwisseling en de verhuizing naar de Wolfsberg (toen 400 leden) 

gaf een ledenexplosie te zien tot thans 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. Door toedoen van het virus is er in de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 geen re-
gul;iere competitie afgesloten. 
  

 



31 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

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 



32 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

F
la

s
h

-i
n

te
r
v
ie

w
 m

e
t:

 K
a

il
e
y
 H

e
n
d

ri
k
x

 

Vertel eens in het kort iets over jezelf. 
Mijn naam is Kailey Hendrikx, ik ben 30 jaar oud, 
werkzaam als docent sociale studies en ik woon 
samen in het mooiste dorpje van Midden-
Limburg☺️. 
 
 Bij welke clubs heb je in het verleden ge-
speeld en wat is de reden dat je voor SHH 
hebt gekozen? 
Ik ben gestart bij SHH en gok dat ik mijn voetbal-
carrière daar ook ga eindigen. Ik ben geboren en 
getogen in Herten waardoor SHH de meest lo-
gisch keuze was. Mijn vader en broer speelden er 
al dus toen ik wilde gaan voetballen, ging ik naar 
SHH.  
 
 Op welke positie speel je en wat is je rol bin-
nen het team? 
Ik speel als centrale middenvelder. Ik heb in de 
afgelopen jaren meerdere posities rondom deze 
plek gehad maar ik keer hier toch altijd weer te-
rug. Ik ben de trotse aanvoerder van ons team en 
denk dat mijn kracht ligt in het communiceren en 
verbinden vanuit enthousiasme en betrokkenheid. 
 
Hoe zou je jezelf het beste omschrijven als 
voetbalster? 
Pff, goede vraag. Een harde werker, doorzetter, 
coachend, die probeert het overzicht vanuit het 

middenveld te bewaren, dat lukt overigens 
de ene keer beter dan de andere . 
 
Wat zijn je hoogtepunten als voetbal-
ster? 
Sportief gezien de twee kampioenschappen 
met SHH vrouwen 1. Daarnaast uiteraard 
de legendarische teamuitjes en de mooie 
vriendschappen die zijn ontstaan. 
 
 Wat zijn je dieptepunten als voetbal-
ster?   
De degradatie het seizoen na het eerste 
kampioenschap. 
 
 Heb je naast het voetbal nog andere 
hobby’s? 
Ik vind het super gezellig om met vriendin-
nen te eten en te borrelen. Daarnaast vind 
ik het leuk om te reizen, sporten, boswan-
delingen te maken, tijdschriften te lezen en 
series te kijken. 
 
 Wat is je favoriete club? 
‘Vroeger’ was ik een echte PSV-fan. Tegen-
woordig kan ik niet meer zeggen dan ik een 
trouwe fan ben, maar als ik moet kiezen 
dan blijf ik bij PSV. 
 
 Wat is je favoriete speler/ speelster en 
waarom? 
Jackie Groenen: Een enthousiaste alles-
kunner op het middenveld. En natuurlijk al 
mijn teamgenoten van SHH vrouwen 1 om-
dat wij samen werken aan sportieve presta-
ties in het veld en een fijne sfeer daar bui-
ten. 
 
 Wat is je doelstelling voor dit seizoen? 
Nog een keer kampioen worden in de herfst 
van mijn carrière. 
 

Flash-interview met Kailey Hendrikx 
Aanvoerster SHH VR1 
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SHH VAN DAG TOT DAG 

 
NOVEMBER 
 
13 Het nieuwe clubblad, het tweede in Coro-
natijd is klaar en kan naar de webmaster ver-
zonden worden. Twee dagen later staat het 
op de site. 
14 Dagblad De Limburger heeft een indruk-
wekkend vraaggesprek met oud-keeper van 
SHH1 Marco Bogers. 
15 De NOS zendt in deze tijden van Corona 
voor het eerst wedstrijden uit het vrouwen-
voetbal rechtstreeks uit. Vandaag wordt de 
wedstrijd tussen FC Twente en PSV uitgezon-
den mét als linksback van PSV Janou Levels, 
die haar jeugd bij SHH doorbracht. 

21 De beide teams van SHH JO11/ 1 en 2 
speelden een oefenwedstrijd tegen elkaar 
(geheel volgens de richtlijnen van Corona die 
dit voor hen toestaan). Getuige het verslag op 
de site deed het iedereen erg goed en dat is 
ook aan de blije gezichten op de teamfoto te 
zien. 
 
Enkele weken eerder was er al de bootcamp 
van SHH JO13. 
21 Opnieuw zit SHH JO13 niet stil dit weekend, 
getuige onderstaand verslag (van onze websi-
te): 
Mountainbiken met de J013-1: Het zijn natuur-
lijk moeilijke tijden, want voetballers willen het 
liefs wedstrijden spelen. Om het seizoen toch 
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extra leuk te maken organiseerde we op 22 
november een mountainbike tocht. 
Maurice Boots (vader) had voor ons team een 
super uitdagende route uitgezet en nadat we 
lekker wat hadden gedronken en een plak cake 
gegeten hadden vertrokken we vanaf de wo-
ning van de familie Boots in Asenray. Met 2 
bochten fietsen zaten we al in het bos en de 
benen werden al meteen getest. Niet gewoon 
rustig starten, nee door het losse zand, berg op 
om vervolgens vol naar beneden te slingeren. 
Echt een route voor professionele bikers, scha-

kelen, brandende bovenbenen 
en af en toe even van de fiets 
omdat het wel flink omhoog ging. 
Het weer was goed en we heb-
ben super veel lol gehad. Na een 
hele tijd fietsen kwamen we weer 
aan bij de Fam Boots waar we 
heerlijke soep met zelfgebakken 
worstenbroodjes hebben gege-
ten. 
Wij willen de Fam Boots dan ook 
heel erg bedanken voor alles. 
Het was super    
 
 

26 Uw verslagge-
ver maakt even 
een praatje op het 
Munsterplein met 
een kop koffie er-
bij. Raymond Reij-
ners over het vete-
ranenvoetbal van 
de vrijdagavond: Wij voetballen een uur  met een 
man of zeven à acht. In de kantine daarna zijn wij 
met een man of 23. 
 
28 De jeugd van SHH traint. 
 

 
29 Ook SHH’s senioren mogen trainen maar dit 
gebeurt wel erg aangepast, namelijk in kleine 
groepjes. Het is wachten op vaccinatie, want de 
opgelegde maatregelen leiden te weinig tot terug-
dringing van het aantal dagelijkse besmettingen. 
 
DECEMBER 
 
4 Van onze website: Meidentraining SHH JO10/
JO11. Dat het damesvoetbal in opmars is, is wel 
te zien aan de hoeveelheid meiden uit de 
JO10/11 laag van SHH Herten. Op woensdag 2 
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december is er door enkele dames uit Dames 
1 (Britt, Romée en Dieuwertje) een training 
verzorgd voor deze groep meiden. Na een 
paar mooie oefeningen en een onderling partij-
tje is de training afgesloten met een penalty 
ronde.  
 
 

5 Van onze website: Piet Ko-
vidio en Piet Faizer verstoren 
JO7 wedstrijden.  
Zaterdag 5 december jl. speel-
den onze jongste leden weer 
hun wekelijkse onderlinge 
wedstrijdjes. Onze JO7 leiders 
zorgen ervoor dat dit altijd 
strak geregeld is. Echter, nu 
liep dit even anders……. Om 
9.10 uur stormden 2 
“Spanjaarden” het veld op en 
verstoorden de wedstrijden. Zij 
namen plotsklaps deel, pakten 
ballen af en scoorden daar 
waar het hen uit kwam. Aan de 
moves te zien, heeft de Sint de 

jeugdvoetbalopleiding in Spanje prima voor 
elkaar! Onze SHH-kids waren totaal verrast. De 
ene vond het spannend, de andere speelde 
puik samen met Piet en weer een andere was 
boos omdat Piet Kovidio alleen bij de tegenpar-
tij meespeelde. Gelukkig bracht het eindsignaal 
van de eerste wedstrijdronde een einde aan de 
chaos op de Wolfsberg. In de pauze werden de 
Pieten luid toegezongen door onze JO7 helden. 
Duidelijk is dat Sint zijn Pieten in deze vreemde 
tijd goed had geïnstrueerd. Uit de juten zakken 
verscheen Corona proof voorverpakt strooi-
goed, dat op afstand gericht werd gestrooid. 
Nadat iedereen voorzien was, verlieten de Pie-
ten de Wolfsberg en startte de 2e wedstrijdron-
de. Wij danken de Pieten dat ze tóch nog een 
bezoek konden brengen aan SHH.  
Graag tot volgend jaar!! 
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 15 Nederland gaat verder in lockdown. 

Jeugdteams mogen wel blijven trainen, seni-
oren nog maar met tweetallen.  
23 Van de website: Kersttraining JO7/ 3 en 6. 
Op woensdag 23 december hebben de fana-
tieke trainers van onze JO7-3 en JO7-6 
teams, tussen de tegenbuien door, een extra 
training verzorgd om de kinderen ook in de 
kerstvakantie te kunnen voorzien van voet-
bal. De kinderen (en de trainers) hebben er 
zichtbaar van genoten!   
 
JANUARI 2021 
 
1 Na een nieuwsjaarsnacht met weinig vuur-
werk begint ook voor SHH een nieuw jaar 
waarvan nog ongewis is hoeveel er gevoet-
bald kan worden. In ieder geval tot 19 januari 
is Nederland in een lockdown waarbij het 
aantal besmettingen desondanks te hoog 
blijft en de zogeheten Engelse coronavariant  
naar het schijnt ook door jonge kinderen 
wordt overgedragen.  
13 Van onze website vanuit de KNVB: De 
KNVB beslist uiterlijk in de week van 9 febru-
ari wat er met het seizoen in het 
amateurvoetbal voor senioren ge-
beurt. De voetbalbond houdt vast 
aan twee opties voor het uitspelen 
van de competities nu de lock-
down voorlopig verlengd is. 
In december werd al duidelijk dat 
er nog twee mogelijkheden zijn om 
het seizoen af te maken: de com-
petities opdelen in halve poules 
(waarbij alsnog een hele competi-
tie wordt gespeeld) of alleen de 
eerste competitiehelft uitspelen. 
"Ondanks de verlenging van de 
lockdown is het op dit moment nog 
te vroeg om een definitief besluit 
te nemen over een van deze sce-
nario's", meldt de KNVB woensdag 
in een verklaring. "Hoewel het er 
niet gemakkelijker op wordt, blij-

ven beide 
scenario's 
nog steeds 
realistisch 
en haal-
baar." 
De voetbal-
bond hoopt 
bij de 
eerstvol-
gende 
persconfe-
rentie van 
het kabinet 
op 9 febru-
ari meer 
duidelijk-
heid te krij-
gen over 
mogelijke 

versoepelingen voor de sport. Op basis daarvan zal 
de beslissing over het uitspelen van de competities 
worden genomen. 
Het amateurvoetbal voor senioren ligt al maanden 
stil. Begin december vroeg de KNVB op het Malie-
veld in Den Haag aandacht voor de ruim 600.000 
voetballende senioren, die in tegenstelling tot de 
jeugd nog altijd niet in teamverband mogen trainen. 
 
FEBRUARI 
 
19 De afgelopen periode is er nog wel getraind 
door jeugdteams. Het coronavirus maakt dat Ne-
derland in een lockdown leeft inclusief avondklok. 
Onderling mag er door jeugdteams wel gespeeld 
worden. Ons sportcomplex sluiit iedere avond om 
20 voor 9. 
 
20 Er is weer een activiteit op de Wolfsberg, de 
clinic die door PSV Eindhoven wordt gedaan en die 
erg veel inschrijvingen opleverde. De beelden zijn 
van Internet geplukt. 
 

SHH JO19 /1 
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23 Er mag weer gevoetbald worden in teamver-
band tot 27 jaar, zo maakte onze minister presi-
dent bekend. Dan kan SHH1 weer vrijwel voltal-
lig gaan trainen op een enkele oldie na. 
24 Corona houdt de hele wereld in zijn greep. 
De KNVB heeft besloten de competities voor 
senioren bij de amateurs al beëindigd te be-
schouwen. In september gaat SHH1 dan weer 
na twee jaar geen eindstand in de competitie 
aan de gang in de derde klasse. Vanaf nu mag 
er wel weer getraind worden, echter alleen voor 
spelers tot 27 jaar. Dat is voor SHH niet zo’n 
groot probleem want vrijwel alle spelers zijn 
een stuk jonger. 
 
MAART 
 
Inmiddels is de derde golf van corona aan de 
gang. Onder invloed van vooral de zogeheten 
Britse variant zijn er vanaf half maart weer 
meer besmettingen met alle consequenties 
vandien.  Voor het overige staat de maatschap-

pij op allerlei gebieden stil. Winkels zijn voor 
een groot deel maar beperkt open of helemaal 
niet. Voor bedrijven en particuliere huishoudens 
lijden hieronder. Er mag weer met groepjes van  
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Scholen zijn wel weer geopend, waarbij basis-
scholen een volle week kennen basisscholen. 
voor een groot deel maar beperkt open of hele-
maal niet. Voor bedrijven en particuliere huis-
houdens lijden hieronder. Er mag weer met 
groepjes van 4 senioren gevoetbald worden als 
ze maar onder de 27 zijn. Ons eerste elftal is 
bijna helemaal jonger. De jeugd is wel volop 
aan de gang en geniet er natuurlijk ook van nu 
er maar zo weinig kan. Het tijdstip waarop weer 
meer mag schuift steeds verder op. 
 
 
APRIL 
 
13 Ook SHH walking football is weer actief, zo-
als wij zagen in het voorbijrijden van de Wolfs-
berg. Navraag leverde op dat zij sedert enkele 
weken weer aan de gang zijn.   

20 De redactie ging op bezoek bij een training 
van het walking football (zie voor het verslag el-
ders in dit blad). 
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21 De eerste training van Daan Schlicher. Hier 
staat hij op de steen onmiddellijk bij de ingang 
van ons sportcomplex. 
21 Even een kijkje bij de ingang van ons sport-
complex leert…. Dat de mensen die hun kinderen 
afhalen van de training zeer gedisciplineerd de 
regels volgen. Keurig! 
22 Wij zochten contact met ons bestuur in ver-
band met de voorgenomen uitgave van dit blad. 
Contact met de nog zittende voorzitter Hans 
Schroots leverde op dat er inkmiddels een nieu-
we voorzitter verworven is in de persoon van Pe-
ter Bonekamp.  Enkele appjes over en weer leid-
den tot een afspraak tussen de redactie en de 
beide voorzitters voor een vraaggesprek met 
daarin het verhaal van de overdracht alsmede 
hoe wij als SHH de draad weer echt gaan oppak-
ken in de richting van het nieuwe voetbaljaart dat 
hopelijk zonder al te veel coronavbelemmeringen 
kan gaan plaatsvinden. Overigens: Hulde aan 

eenieder die alle toegestane activiteiten nog 
op gang hield. 
27 Koningsdag. Wij zijn te gast met de aftre-
dend voorzitter in diens zonnige achtertuin. De 
andere gast staat het meest centraal en is on-
ze nieuwe voorzitter in spé Peter Bonekamp. 
De geanimeerde vraaggesprek neemt meer 
dan de gehele ochtend in beslag. 
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FOTO VAN VROEGER 
Bron: FACEBOOKPAGINA Herten, Merum, Ool, Aan de Rijksweg 

Deze ploeg promoveerde in 1953 vanuit de Afdeling Limburg naar de toenmalige 

vierde klasse van de KNVB, waar SHH nog nooit eerder had gespeeld. Voorste rij 

v.l.n.r. Sjra Wassenberg, Piet Toebosch, Bair Verheesen, Jan Nieskens en Bair Roufs. 

Staande v.l.n.r. Herman Theunissen, Theo Wassenberg, Bert Massy, Henk Janissen, 

Jan Hendrix, Lambèr Schalley, Pierre Wassenberg en Jan Schmitz. 
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Flash-interview met: 

Reneé Odekerken 

Vertel eens in het kort iets over jezelf 
Mijn naam is Renee Odekerken, 26 jaar en 
woon in Roermond. Ik ben werkzaam als 
vakleerkracht gym bij Sportservice Roer-
mond (Gemeente Roermond)  
 
Bij welke clubs heb je in het verleden ge-
speeld en wat is de reden dat je voor SHH 
hebt gekozen? 
16 jaar geleden ben ik begonnen met voet-
ballen bij SVC2000 in Roermond. Daar heb 
ik verschillende teams van meisjes, jongens 
en dames doorlopen. Afgelopen seizoen is 
helaas de stekker uit de dames van 
SVC2000 gehaald waardoor ik op zoek ben 
gegaan naar een andere club. Om verschil-
lende redenen wil ik geen langere afstanden 
gaan rijden om te trainen en wedstrijden etc. 
SHH Herten ligt lekker dichtbij en heeft een 
leuk niveau om te voetballen.  
 
Op welke positie speel je en wat is je rol 
binnen het team? 
In al die jaren wat ik voetbal heb ik op ver-
schillende posities gestaan, maar voel ik 
mezelf het fijnste als ik in de verdediging sta. 
Op dit moment sta ik als centrale verdediger, 
maar ik kan ook gemakkelijk uit de voeten 
als rechtsback. En dan vooral als opko-
mende rechtsback. Mijn kracht binnen het 
team ligt bij het communiceren en het be-
houden van de positieve sfeer binnen het 
team. 
 
Hoe zou je jezelf het beste omschrijven 
als voetbalster? 
Als een harde werker, een doorzetter, ie-
mand die vanuit de verdediging het over-
zicht probeert te bewaren maar ook ieder-
een probeert te coachen. Ook ben ik niet 
bang om eens een beuk uit te delen. 
Ohja.. en ik ben erg fanatiek (dat werkt 
ook wel eens in m’n nadeel). Naast al de-
ze punten vind ik het ook heerlijk om te 
kunnen lachen op de training.  
 
Wat zijn je hoogtepunten als voetbal-
ster? 
Het promoveren via de nacompetitie in 
seizoen 2013-2014, het kampioenschap in 
seizoen 2017-2018 én uiteraard alle team-
uitjes en feestjes in de kantine bij 
SVC2000. Deze meid is namelijk niet vies 
van een drankje  
Ik ben benieuwd hoe de feestjes binnen 
SHH Herten zijn..   

 
Wat zijn je dieptepunten als voetbalster? 
Het breken van mijn kuitbeen in de allereerste 
wedstrijd van seizoen 2018-2019. Hierdoor heb 
ik een heel seizoen langs de lijn staan toekijken. 
En ook langs de lijn ben ik een fanatiekeling..   
 
Heb je naast het voetbal nog andere hob-
by’s? 
Nou ja hobby’s.. Ik vind het vooral heel gezellig 
en fijn om met familie te zijn en met vriendinnen. 
Daarnaast vind ik het heerlijk om lekker te eten, 
te sporten en een serie/ film te kijken.  
 
Wat is je favoriete club? 
Ajax..  
Wat is je favoriete speler/ speelster en waar-
om? 
Als ik er echt één moet kiezen, kies ik voor Virgil 
van Dijk. Een centrale verdediger die het over-
zicht houdt over het spel, zijn teamgenoten con-
stant blijft coachen en er staat als het nodig is.  
 
Wat is je doelstelling voor dit seizoen? 
Kampioen worden uiteraard  
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Door alle overheids-
maatregelen is de mo-
gelijkheid om te bewe-
gen veel beperkter dan 
in ‘het normaal’. Het is 
dan ook niet verwon-
derlijk hoe enthousiast 
er gevoetbald wordt 
door de teams voor wie 
dit mogelijk is. 
 
Bijgaande foto’s geven 
een beeld van het on-
der zeven voetbal op de 
zaterdagochtend. 
Teams van SHH voet-
ballen onderling. 
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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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Vertel eens in het kort iets over jezelf* 
Hoi! Ik ben Colette van Aalst, woonachtig in 
Roermond en met mijn 31 jaar een van de wat 
oudere dames bij de SHH Vrouwen. In het 
dagelijks leven ben ik fysiotherapeute binnen 
de ouderenzorg.  
 
Bij welke clubs heb je in het verleden ge-
speeld en wat is de reden dat je voor SHH 
hebt gekozen?* 
Heb je even? Dat zijn er een aantal!  
Als meisje begon ik met voetballen bij SHH 
MO13 en leerde ik een aantal van mijn huidige 
teamgenoten kennen. Ook via de selectie-
teams van de KNVB maakte ik kennis met een 
aantal van mijn huidige teamies (Romee, 
Britt).  
 
Van mijn 14e tot en met mijn 18e heb ik bij 
SHH tussen de jongens gespeeld.  
Daarna was het tijd voor een overstap naar 
een vrouwenteam. Dat werd Roda JC, dat in 
2008 startte met een vrouwenteam in de Ere-
divisie. Na 1 jaartje werd de vrouwentak daar 
weer opgeheven en vond ik een mooie nieuwe 
club bij sv Venray in de Hoofdklasse. Na 
enkele seizoenen startte VVV met een vrou-
wenteam in de Eredivisie en ontstond er 
een samenwerking met sv Venray. Ik be-
sloot bij sv Venray te blijven voetballen, zo-
dat het voor mij fysiek en in combinatie met 
mijn studie wat beter haalbaar was. Geluk-
kig kon ik vanuit sv Venray toch zeer regel-
matig meedoen met VVV.  
Na enkele seizoenen in Noord-Limburg 
startte Fortuna Sittard met een vrouwentak. 
Er kwam een licentie voor het hoogste ama-
teurniveau, de Topklasse. Vanwege dat 
hogere niveau, een aantal bekenden in het 
team daar (vanuit de KNVB-selecties) en de 
kortere reisafstand maakte ik de overstap 
naar Sittard.  
 
Na 3 seizoenen in Sittard kreeg de club 
een nieuw bestuur en waren er wat wijzi-
gingen.  
Op dat moment vroeg FC Eindhoven mij 
naar daar te komen. Bij de Brabanders heb 
ik nog 4 seizoenen gespeeld in zowel de 
Hoofdklasse als Topklasse.  
Toen ik de 30 gepasseerd was, was het tijd 
om het spreekwoordelijke stokje over te 
dragen aan jongere teamgenoten en om 
zelf terug te keren naar waar het ooit be-
gonnen was: in Herten, in het greun en wit!  
Het is leuk, fijn, vertrouwd en gezellig hier.  
Op welke positie speel je en wat is je rol 
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binnen het team?* 
Ik speelde vroeger (toen ik nog jong en snel 

was  !) op de flanken. Tegenwoordig speel 
ik meer centraal, op 10.  
Ik probeer een aansturende rol te hebben, 
zowel in het veld als daarbuiten. Ik hoop de 
jonge meiden wat mee te kunnen geven.  
 
Hoe zou je jezelf het beste omschrijven als 
voetbalster?* 
Lastig om dat over jezelf te zeggen.. ik denk: 
een teamplayer, gedreven, stimulerend, in-
zicht in het spelletje en technisch vaardig.  
 
Wat zijn je hoogtepunten als voetbalster?* 
Het verdedigen van de Nederlandse eer met 
Jong Oranje. Wat een ongelofelijk gevoel van 
trots gaf dat.  
En natuurlijk het spelen van de kampioens-
wedstrijden en het vieren van de overwin-
ningen hiervan met de jongens in de jeugd 
van SHH en later bij de senioren bij sv Venray 
en FC Eindhoven in de hoofdklasse.  
Ook heb ik heel erg genoten van de Fortuna  

Flash-interview met: 
Collette van Aalst 
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Sittard-supporters, die ons wekelijks kwa-
men aanmoedigen. Ze trommelden, zon-
gen, verzorgden sfeeracties met vlaggen, 
vuurwerk en spandoeken en gingen zelfs 
mee naar uitwedstrijden door heel Neder-
land, heel gaaf.  
 
Wat zijn je dieptepunten als voetbal-
ster?* 
Toen ik tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd 
met Jong Oranje mijn voorste kruisband 
scheurde door een rotschop door de Ierse 
keepster op mijn knie. Ik moest geopereerd 
worden en 9 maanden revalideren in de 
hoop weer op niveau te kunnen komen.  
Een tweede dieptepunt was toen ik na de 
revalidatie, na 3 maanden voetballen (bij 
Roda JC), de voorste kruisband van mijn 
andere knie ook scheurde en het revalida-
tietraject weer opnieuw begon.  
Verder heb ik 1x een degradatie meege-
maakt (bij FC Eindhoven) na een paar 
wedstrijden nacompetie. Heel zuur.  
En een ontzettende domper was toen we 
met Fortuna Sittard in de 98!!e minuut bij 
Jong FC Twente de beslissingswedstrijd 
verspeelden om Kampioen van Nederland 
te worden in de Topklasse. Dát was balen! 
  
Heb je naast het voetbal nog andere 
hobby’s?* 

Flash-interview met Collette van Aalst 

Ik hou van gezellige momenten met vrienden 
en familie.  
Ook vind ik veel actieve dingen leuk en probeer 
ik graag nieuwe activiteiten.  
Zo vind ik het ontzettend gaaf om te ontdekken 
en mooie (verre) reizen te maken. Verder ben 
ik geïnteresseerd in fotografie en vind ik het 
leuk een fotoboek te maken van mijn reizen.  
Sinds kort ben ik wat Spaans aan het leren.  
En ik ben van de partij als er feestjes of vaste-
laovend wordt gevierd!  
Wat is je favoriete club?* 
Ik ben vooral liefhebber van het spelletje en kijk 
graag naar voetbal.  
Meestal speelt Ajax wel attractief en offensief, 
daar houd ik van. Maar ik kan een amateur-
wedstrijd waarin passie, strijd en durf zit ook 
heel erg waarderen.  
 
Wat is je favoriete speler/ speelster en waar-
om?* 
 
Vroeger was ik fan van Marc Overmars haha. 
Tegenwoordig heb ik niet meer persé een favo-
riet.  
 
*Wat is je doelstelling voor dit seizoen?* 
Dat ik ondanks de coronaperikelen zelf fit en 
gezond blijf.  
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Flash-interview met Joëll Zinken 

Vertel eens in het kort iets over jezelf. 
Mijn naam is Joëll Zinken, 22 jaar oud en 
woonachtig in Roermond. In mijn dagelijks 
leven ben ik werkzaam als verpleegkundige 
binnen Zuyderland MC.  
 
Bij welke clubs heb je in het verleden ge-
speeld en wat is de reden dat je voor SHH 
hebt gekozen? 
Vanaf mijn 5e levensjaar ben ik speelster 
van SHH, de keuze voor SHH is ontstaan 
doordat mijn vader en broer hier ook voetbal-
den.  
 
Op welke positie speel je en wat is je rol 
binnen het team? 
Ik ben te vinden op een positie in de voor-
hoede. Mijn rol in het team is een vast aan-
speelpunt en als spits het maken van zoveel 
mogelijk goals en mijn medespelers in een 
kansrijke positie zien te krijgen.  
 
Hoe zou je jezelf het beste omschrijven 
als voetbalster? 
Ik zie mij zelf als een gedreven voetbalster 
met oog voor mijn medespeelsters. Die altijd 
voor de winst gaat.  
 

Wat zijn je hoogtepunten als voetbalster? 
Meerdere kampioenschappen in mijn voet-
balcarrière. En niet te vergeten de geweldige 
teamuitjes en feestjes binnen de club.  
 
Wat zijn je dieptepunten als voetbalster? 
Door een enkel blessure maanden niet kun-
nen voetballen.  
 
Heb je naast het voetbal nog andere hob-
by’s? 
Naast het voetballen doe ik nog graag wiel-
rennen en wandelen. Ook vind ik het heerlijk 
om gezellig samen te zijn met familie en 
vrienden.  
 
Wat is je favoriete club? 
PSV 
Wat is je favoriete speler/ speelster en 
waarom? 
 
Luuk de Jong en Viviane Miedema. Zij heb-
ben altijd oog voor de goal en zijn echte goal-
getters.  
 
Wat is je doelstelling voor dit seizoen? 
Met dit top team kampioen worden en pro-

moveren naar de 3e klasse!!   
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VRAGEN 
 
1. Henk Verkolf (SHH-VETS) had vroeger ongeveer eenzelfde snor als Barbara Streisand 
2. Het eerste seizoen dat SHH-dames aan de competitie deelnam was het seizoen 84/85 
3. In het eerste seizoen dat SHH-dames competitie speelde behaalde het 7 winstpunten 
4. Het eerste damesvoetbal in Herten vond plaats onder de vlag van FC Adams 
5. Het eerste meisjesvoetbal bij SHH vond plaats in de jaren zeventig 
6. De eerste damescompetitie waaraan SHH deelnam kende negen tegen negen voetbal 
7. In de jaren tachtig werden damesvoetbal gespeeld in rokjes. 
8. Twee speelsters met roots bij SHH kwamen uit voor ons nationale team van Jong Oranje 
9. Collette van Aalst speelde bij de SHH-jeugd standaard in een jongensteam 
10. Midden jaren tachtig (1984) bij de overstromingen van de Maas liep ons sportcomplex op 
de Offerkamp onder waarbij het water ongeveer 1 meter hoog stond. 
11. Hans Schroots is de langst zittende voorzitter van SHH ooit 
12. Voor de clubkleuren groen en wit is destijds gekozen omdat dit het goedkoopst was 
13. Vroeger bevatte een leren voetbal een ventiel waar je maar beter niet tegenaan kon kop-
pen 
14. SHH speelt op kunstgras sinds het jaar 2000 
15. De S van SHH staat voor Sportclub. 
16. Hadrianus in SHH staat voor een Romeinse keizer 
 

SCHIFTINGSVRAAG 
Wat is de leeftijd van het huidige SHH? 

ANTWOORDEN  (Deze keer niet op zijn kop vanwege alleen digitaal verschijnen) 
 
ANTWOORDEN 
 
1. Onjuist. Barbara Streisand had geen snor, Henk wel. 
2. Juist. 
3. Onjuist, dat was er slechts één. 
4. Helemaal juist. Ons bestuur van toen zag damesvoetbal niet zitten. 
5. Onjuist, dat was in de jaren tachtig. 
6. Onjuist, dat was gewoon elftallenvoetbal 
7. Onjuist, het is geen hockey. 
8. Helemaal juist. 
9. Correct. 
10. Onjuist, dit was midden jaren negentig 
11. Onjuist, dit was Herman Baetsen 
12. Helemaal juist 
13. Correct 
14. Onjujist, dit is sinds 2006 
15. Onjuist, dat staat voor Sint hetgeen Heilig betekent, dus eigenlijk zijn wij HHH. 
16. Onjuist, het staat voor een Romeinse veldheer die leiding gaf aan 23 legionairs 
 

ANTWOORD SCHIFTINGSVRAAG 
 81 

PETJE OP, PETJE AF deel 24 
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