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Colofon    
    
Algemene gegevens    
Naam vereniging  SHH (Sint Hadrianus Herten)   
Accommodatie  Sportpark "De Wolfsberg"   
    Gerbergaweg 20 Postbus 2709  
    6049 EE Herten 6049 ZG Herten  
    0475-330338   
Bankrelatie      
Clubkleuren   Shirt: groen/wit Broek: zwart Sokken: zwart 
Verenigingsnummer BBJS556   
Oprichtingsdatum  1 december 1940   
Hoofdsponsor:  ING. Bank  
    
   
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:   Eric Schrijen     06-50579044  
Voetbaltechnische  zaken   Silas Hurkxens  06-23046786 
Jeugdzaken   Marc Beurskens 
Coördinatie dames  Connie Roodbeen 
 
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 Koen Kemps  06-55792630 
Wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@shh-herten.nl   
    Rolf Smeets, Wim van Daal 
Kantinecommissie:  Hans Schroots 06-29040781  
Materialen en kleding jack.stoffels@kpnplanet.nl  Jack Stoffels  06-51715695 
Beheer website  webmaster@shh-herten.nl 
Consul, velden, contact gemeente: Piet Schreurs 06-23765111 
Terreinbeheer:  Sonja Biermans-Huiskens 
 
Technische  staf en begeleiding 
Trainer 1e elftal  Patrick Wolters 
Leider 1e elftal  Theofiel Pouwels 
Grensrechter 1e elftal Jack Stoffels en Ger Linssen 06-51715695 
Verzorger:   Nard van der Leeuwen  
Keeperstrainer:  Loek Hamers 
Trainer 2e elftal  Juliën te Wierik 
Trainers dames  Jack Hendrikx (VR1) plus vacature 
    Vacature plus 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)   
 
JO17&19-Jeugd:   Marc Beurskens—328067/  06-51540990— m.beurskens@aberson.nl 
JO13&15-jeugd  Peter van Dam 06-53162067   -pejedeve@hotmail.com  
JO11&J10:    Jeroen Benneheij—06-11376001—    j.benneheij@gmail.com 
JO9&JO8/J   Roel Willems—06-22399208   roelwillems71@gmail.com / 
    Paul Beurskens 06-52033554   p.beurskens@ursula.nl 
 
O7/JO6-jeugd: Bart Roubroeks—533673 / 06-23483093—bartroubroeks@hotmail.com 
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VOORWOORD  

De afgelopen pakweg 5 tot 7 jaar heeft 

de redactie van dit blad uit slechts één 

persoon bestaan. Dat was voor de per-

soon in kwestie geen probleem en is 

geen probleem. Toch zijn wij vanaf nu 

op zoek naar mensen die iets willen 

doen bij dit clubblad, als redactielid. 

Ook al wil uw redacteur gewoon ver-

der, eventueel alleen, het is voor de 

vereniging goed als meer mensen dit 

blad vullen. Dat is alleen al zo omdat 

daarmee het clubblad in meer geledin-

gen van de club draagvlak krijgt. 

Wie heeft zin in het schrijven voor dit 

blad? Of wie wil vraaggesprekken af-

nemen? Wie vindt het leuk om de op-

maak in Publisher te doen of te gaan 

leren? Vergaderen doen wij zelden of 

nooit. Wij zijn op zoek naar mensen die 

onze club op een positieve manier wil-

len uitdragen. In principe verschijnen 

wij vier keer per jaar. Wie eventueel 

belangstelling heeft kan contact opne-

men met de redactie (06-50991474’) 

om eens van gedachten te wisselen. 

Wij staan aan het begin van een nieuw 

voetbalseizoen, na twee jaar hopelijk 

een écht seizoen. Iedereen zit te pope-

len met welgeteld een kleine duizend 

SHH-leden. 

In dit nummer hebben wij een vraagge-

sprek met jeugdleider en uitbater van 

Toiff eten en drinken Clim Macheles-

sen. Tevens is er een vraaggesprek 

met SHH vrouwen1 dat over een ster-

ke spelersselectie beschikt. SHH VAN 

DAG TOT DAG besteedt zeker aan-

dacht aan de mensen die SHH inmid-

dels elders in hert profvoetbal op de 

kaart zetten met als laatste spectacu-

laire voorbeeld Levi Smans die met zijn 

17 jaar voor VVV Venlo speelt in de 

eerste divisie. Hadrianus, krijgsman 

met palm en zwaard is inmiddels in de 

tweede helft van de jaren tachtig aan-

beland. 

Dan zijn er weer de vaste rubrieken, 

zoals Petje op, petje af, de korte foto-

quiz, het getekende portret, foto van 

vroeger en dit is SHH. Er is een reeks 

statistieken die deels gaat over de ver-

richtingen van SHH1 dat een verras-

send sterke oefencampagne draait 

maar één zwaluiw maakt natuurlijk nog 

geen zomer. 

Van bestuurszijde kregen wij een schrij-

ven rondom de aanvulling van het ka-

der, met name bij SHH VR2. Met ge-

noegen kunnen wij melden dat Marnix 

Adams de taak van trainer/coach op 

zich gaat nemen. Wij wensen hem veel 

succes met de dames. 

In het bestuur zijn er nog twee vacatu-

res te vervullen: Die van accommoda-

tiebeheer en die van sponsoring. 

Op het moment van dit schrijven stond 

de algemene ledenvergadering inge-

pland voor 17 september. De website 

zal hierin actueel zijn. Daar zal ook dui-

delijk zijn hoe het gesteld is met eventu-

ele terugbetaling van contributie. 

Een nieuw clubblad valt te verwachten 

aan het eind van dit kalenderjaar. Ho-

pelijk hebben wij er dan een heerlijke 

eerste competitiehelft opzitten en heb-

ben wij weer op een normale manier 

kunnen genieten van de o zo mooie 

volkssport nummer 1 want dat zal voet-

bal altijd blijven. 

De redactie. 
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Interview met 

CLIM MACHELESSEN 
JEUGDLEIDER EN UITBATER VAN TOFF  

ETEN EN DRINKEN 

De redactie van dit blad vindt het nodig om meer aandacht te besteden 
aan het jeugdvoetbal bij onze bloeiende vereniging. Zodoende was er 
het plan een jeugdleider te benaderen voor een vraaggesprek. Wij kwa-
men Clim Machelessen tegen toen die op zijn Solex van huis uit in Her-
ten onderweg was naar de zaak Toff eten en drinken in de Voorstad 
Sint Jacob nummer 32, hielden hem even aan en maakten een af-
spraak. Clim woont met zijn partner Ellis al sinds jaar en dag in Herten 
samen met hun twee zoons. Hij is al een slordige veertig jaar verbon-
den aan S.H.H.  

Clim vertelt: Allebei de jongens voetballen. Het 

zijn geen toptalenten maar ze vinden voetbal-

len gewoon leuk. Ik ben zelf jeugdleider sinds 

Tijs begon met voetballen en heb zelf altijd 

gevoetbald bij SHH. De laatste paar jaar voet-

balde ik niet meer. Ik ben toch al veertig jaar 

verbonden aan SHH maar tussendoor één jaar 

weggeweest en dat kost dan een jubileum 

want dan begin je weer op nul. Oudste zoon 

Tijs is dertien jaar nu en gaat voetballen in 

SHH JO15-4. Sieb is tien en speelt nu in SHH 

JO13-4. 

Tijs speelt nu sinds een jaar of acht. Dat ik 

jeugdleider werd kwam ook door een gebrek 

aan jeugdleiders. Het team van Sieb heeft ie-

der jaar drie jeugdleiders, daar is het niet nodig 

om erbij te zijn. Bij Tijs zijn team is het lastiger. 

Vaker was ik de enige jeugdleider. De laatste 

jaren doe ik het met Michel Simons en geven 

wij ieder afzonderlijk één keer per week de 

training en op zaterdag proberen we er allebei bij 

te zijn. 
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jongste zoon Siep is het lastig in te schatten. 

Die speelt bijna ieder jaar in een ander team, 

komend jaar ook met zijn vriendjes. Daar zijn de 

beteren ook al naar 1 en 2 gegaan en de rest 

blijft zoveel mogelijk bij elkaar. 

Winnen ze geregeld? 

Eh..ja. Het zijn voornamelijk wel leuke wedstrij-

den, 3 – 5 verliezen, 6 -  2 winnen. Met 14- 0 

verliezen zoals vroeger was niet leuk. Toch 

wordt er wel op het scherpst van de snede ge-

voetbald. Het niveau zit vrij dicht bij elkaar met 

leuke uitslagen, zoals 4 – 4 en spannende wed-

strijden . Alleen afgelopen jaar…. Dat was las-

tig, met voetballen. In het begin mochten wij 

niks, daarna wel weer iets, dan paar wedstrijd-

jes tegen andere teams van SHH maar na drie 

wedstrijden is dat gedaan. Op anderhalve meter 

trainen …. sorry hoor, dat werkt niet. En wij heb-

ben daarna gewoon doorgetraind, leuke trainin-

gen op ons gemak, niet te streng, niet te fana-

tiek, je moet er maar wat van maken. 

Wat waren jouw andere activiteiten vroeger 

bij SHH? Jouw eigen voetbal? 
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Wat voor soort voetbal spelen jouw zoons?  

Bij allebei is het nu elftalvoetbal.  Sieb zijn team 

speelde de laatste twee jaar op een half veld 

maar nu voor het eerst op een heel veld. 

Wat is het doel van het jeugdteam? 

Bij mij is het doel dat er leuk gevoetbald wordt 

in een vriendenteam. Ik ken ze al vanaf dat ze 

vijf jaar zijn, er waren sommige talentjes die 

omhoog gingen. Bij ons team worden het alle-

maal geen profvoetballers en het onderlinge 

niveauverschil valt mee. Ik vind het belangrijk 

om ze bij elkaar te houden en een vrienden-

team te creëren. Vroeger werd er gespeeld op 

een half veld. Je had veel teamwisselingen, 

zeker toen ze op een heel veld gingen spelen. 

Je kreeg nooit een echt team. Ik heb geopperd 

er één vast elftal van te maken, en dat wordt 

straks misschien het zesde. Het klikt heel erg 

goed met leuk voetbal en natuurlijk zijn ze fana-

tiek. De echte talentjes zijn al weggepikt en 

staan in JO15-1. Dat is ook prima als ze dat 

ambiëren. Alles wat daaronder zit: Zorg dat ze 

plezier hebben en het leuk hebben samen. Bij 

SHH D 1984 met vooraan Paul van Acker, keeper Clim Machelessen, Ricardo Wassenberg, 
Ivor Straetemans, Rogier Teuwsen, Roberto Kessels en Pieter Stox. Boven Joop Mevissen 

(leider), Koen Steffanie, Erwin van den Dungen, Michiel Evers, Marc Suntjens, Mark Ver-
boeket, Maurice Walenberg en John Hannen (leider). 
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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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Ik ben ooit begonnen bij de E4 van Victoria, dat 

was maar erg kort. Daarna verhuisden mijn 

ouders van de Kitskensberg naar de Ekkert. 

Toen ben ik bij SHH gaan voetballen. Joop 

Mevissen en John Hannen waren mijn eerste 

trainers. Ik ben vrij vroeg gaan keepen in de 

jeugd, tot de B ongeveer (RED. thans onder 

17) en toen was ik er klaar mee en ben ik gaan 

voetballen. Ik was ook al jong jeugdleider van 

de F-jes samen met Bob Willigenburg met 

Hans en Paul Ehren, Stef van Herten, en van 

Herm en Stef Belgers ben ik trainer geweest, 

Jannie Bremmers zat daarbij. Het was leuk 

samen met Bob, die was lekker fanatiek. In 

mijn eigen eerste jeugdteams speelden Erwin 

van den Dungen, Pieter Stox, Michiel Evers, 

Maurice Walenberg, Ricardo Wassenberg. Ik 

ken ze allemaal nog  Marc Suntjens. 

In de laatste jeugdjaren voetbalde ik met Bart 

Peerboom, Marco Bogers, Maurice Plaisier, 

Michel Simons, Edwin Jansen. Jos van den 

Berg en Teun Blokland waren de trainers. En 

toen wij naar de senioren gingen kwamen di-

verse spelers bij het eerste dat toen nog niet 

bijster hoog speelde. Wij zijn toen in het twee-

de gaan voetballen. En af en toe op de bank bij 

het eerste.   

Heb jij ook in SHH1 gespeeld?  

Diverse keren, en ik heb gescoord in de beker 

tegen EMS (RED. 1994). ‘s  Morgens heb ik 

gekeept bij het tweede elftal, s Middags begon ik 

in de basis tegen EMS. Toen was Jean Smeets 

nog trainer. Bart Peerboom met drie bier op werd 

nog uit de kantine gehaald om wissel te zijn om-

dat één speler niet was komen opdagen.  De trai-

ner riep: Richard ga je warm lopen. Ik dacht ‘wie 

bedoelt hij nou… Er was geen Richard’. Dat was 

ik, Jean wist niet dat ik Clim heette. Je hebt een 

goed linkerbeen zei Jean, maar ik was alleen 

rechts en kon niks met links. Ik viel in voor Edwin 

Jansen (RED. niet fit). Bart viel toen nog voor mij 

in. Langzamerhand zijn wij vanuit het tweede elf-

tal afgezakt naar het vijfde. Dat was een vrien-

denteam, met ook spelers die in het eerste elftal 

speelden zoals Michel Simons, Edwin Jansen en 

op het laatst Paul Walenberg en nog met Mat 

Esser, Roger Wijler en Roland Hammes. Nog 

ieder jaar komen wij bij elkaar waar wij een mid-

dagje in de kantine beginnen en daarna kijken wij 

waar het schip strandt. Het laatste jaar dat ik 

voetbalde ben ik voor de allereerste keer kampi-

oen geworden. Op je hoogtepunt stoppen heet 

dat. 

Jij nam geregeld deel aan de sportkampen, 

eerst als speler, later als jeugdleider… 

Die waren natuurlijk het hoogtepunt van het voet-

balseizoen. Vroeger was het kamp van de NKS 

(Nederlandse katholieke sportfederatie) erg leuk 

omdat je meer competitie had, er waren andere 

clubs uit heel het land bij en later is dat door SHH 

zelf georganiseerd en die waren ook geweldig. 

Dat was de leukste week van het jaar.  

(RED. Bij de NKS ging het om tentenkampen 

ergens in Nederland gedurende een kleine week 

met gemiddeld zo’n 15 voetbalelftallen allemaal 

uit dezelfde leeftijdscategorie. Vanaf 1987 organi-

seerde SHH eigen jeugdkampen die openston-

den voor alle jeugdleden van 6 tot en met 18 jaar, 

waarbij de jongeren en de ouderen ieder een ei-

gen programma draaiden.) 

Na afloop van de kampweek werden alle spullen 

naar huis gebracht en de jeugdleiders pakten op 

de goede afsluiting dan vaak nog een terrasje. 

Pieter Stox viel ooit zittend bij het Kelderke in een 

erg diepe slaap en is uiteindelijk door Jack Erd-

mann met een taxi thuisbezorgd waar hij zo gaf 

hij daags daarna aan negentien klokuren op rij 

had geslapen. Jij bent een keer niet komen opda-

gen… 

Ik was vertrouwd met het eigen toilet thuis en ben 

toen daarop in slaap gevallen…. 

Hoe kom je aan je bijnaam ‘Circus Clim’? 
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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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blijft wel kippenvel als je over de finish komt. Ei-

genlijk wilden wij het nog een keer doen, je weet 

een beetje hoe het gaat. Ik had tevoren nooit 

meer dan 24 kilometer achter elkaar getraind. 

(RED. De marathon bedraagt 42 kilometer en 195 

meter). Nu heb je een beetje een idee. Het is nu 

voor 25 oktober, weer in Rotterdam. Ik sta samen 

met Michel weer ingeschreven. Ik heb heel veel 

gerend tijdens corona. Nu is de vrije tijd wat min-

der. Het trainingsschema staat op een laag pitje. 

Ik hoop eigenlijk dat het weer uitgesteld wordt, 

naar april 2022. 

Het verhaal van Toff eten en drinken…. 

Ik heb vroeger nooit heel goed opgelet op school, 

wel de HAVO afgemaakt, daarna anderhalf jaar 

SPH(ulpverlening) gestudeerd. Ik vond het leuk 

maar het was het toch 

niet en toen werkte ik 

ook al bij  bij A la Bon-

heur, later bij de kart-

baan van Jos Verstap-

pen. Ik werkte overdag 

bij van Kappel automa-

terialen op de Keulse-

baan van half 9 tot 5 en 

daarna tot twee uur bij 

de kartbaan in Echt, 

horecawerk. Op enig 

moment ging een colle-

ga terug bij Dennemar-

ken werken en ik kon 

mee. Daar ben ik vast in 

de horeca gaan werken. 

Die bijnaam kreeg ik omdat ik het altijd wel leuk 

vond om niet gemakkelijk maar een ‘technisch 

hoogstandje’ te doen, vaak mislukte het trou-

wens. Dat is nog steeds zo. De spelers die ik 

nu train weten het ook. Circus Clim, dat ben ik. 

In die tijd in het tweede elftal speelden ook 

Henk Hannen en Rob Smans (RED. vader van 

Levi die thans bij VVV Venlo in het eerste elftal 

speelt als 17-jarige), ik denk dat het daar van-

daan komt. Af en toe een truukje op zijn tijd, 

soms een beetje moeilijk doen als het makkelijk 

kan dat is wel leuk. 

Hoe belangrijk is presteren bij het voetbal? 

Ieder zijn ding. Alles wat in het eerste voetbalt 

zal fanatieker zijn en meer talent hebben. Ik 

vind het sociale voor het gros van de vereni-

ging belangrijker. 

Je bent gaan hardlopen, nog niet eens zo 

heel lang geleden. 

Ik had vroeger een schurfthekel aan conditie-

training en lopen, duurlopen. Tijdens een re-

ünie van het vijfde hebben wij samen met Mi-

chel Simons afgesproken om ons in te schrij-

ven voor een marathon met wat biertjes op. 

Michel had zich de volgende ochtend al inge-

schreven. Ik wist nauwelijks nog dat ik het ge-

zegd had. Toen kon ik niet meer terug. Uitein-

delijk hebben wij ook gelopen in Rotterdam, en 

allebei uitgelopen. Dat werd een gezellig week-

end met de dames en kinderen erbij. In het 

startvak rookte ik van de zenuwen nog twee 

sigaretten. Toen zijn wij maar gewoon gestart 

(RED. waarschijnlijk zonder onderweg nog te 

roken), het werd geen wereldrecordtijd. Het 
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Ik deed vijf jaar sporthoreca, vijf jaar de sauna 

en na tien jaar was dat klaar. Toen ben ik bij de 

Verleiding gaan werken, 5 jaar en toen dacht 

ik… wat ga je doen. Ik overlegde met mijn huidi-

ge compagnon die bij Vice versa als kok werkte 

en die vaak bij de Verleiding vóór zijn werk een 

koffie of na zijn werk een pils kwam drinken… 

zullen wij niet…. Het pand in de voorstad stond 

al lang in de aanbieding en toen hebben wij de 

stoute schoenen aangetrokken om het te gaan 

doen, 1 april 2012, middenin de financiële crisis. 

Uiteindelijk hebben wij het aangedurfd en nu 

bijna tien jaar later zitten wij er nog steeds en ik 

ben daar wel trots op. Wij zijn vanaf 5 uur open 

en zijn vooral een restaurant. Ook daar hakt co-

rona op in. Wij zijn echter vrij snel op afhalen 

gaan zitten, op donderdag, vrijdag, zaterdag en 

zondag en dat liep goed. Wij kregen veel com-

plimenten van dat alles qua smaak hetzelfde 

was als in het restaurant. Dat kwam omdat wij 

hadden geïnvesteerd in goede bakjes, zodat het 

ook goed warm bleef en de smaak hetzelfde 

bleef. Dat was wel duurder maar leverde kwali-

teit. 

Jouw favoriete eten en drinken  

Ik lust graag een biertje. Speciaal bier vind ik 

ook lekker. Wij hebben in de zaak één witte, 

rode en rosé wijn maar wel zes biertjes op de 

tap. Daar wissel ik een beetje mee. Mensen vin-

den het leuk. Vroeger was het wijn bij het eten 

maar nu mag het ook een speciaal biertje zijn bij 

een lekker visje of mooie biefstuk.  

De rolverdeling: Je collega is de kok, jij bent 

de gastheer. 

Ik heb bij ons nog nooit zelf gegeten. Je bent 

nooit uit gaan eten in je zaak. De dikbiltournedos 

is bij ons super lekker en mals en daar komen de 

mensen voor terug, van heinde en verre. Zoiets is 

de beste reclame. Toeristen vragen waar kun je 

het beste eten en dan zitten wij vaak bij de top 

drie die genoemd worden. 

Jouw favoriete voetbalclub 

Feyenoord.  

How come? Geen idee, van 

jongs af aan ben ik altijd naar 

Fortuna gaan kijken in de 

buurt, met de trein. Feyenoord 

was op de een of andere ma-

nier… Je had een vast groep-

je met Björn Willigenburg, 

Stephan van Dooren (die zelf 

uit Rotterdam komt) en Mauri-

ce Plaisier en dan werden wij 

geregeld voor de gek gehou-

den (met de stickers op de 

auto en zo). Je bent geen 

Feyenoord supporter voor je 

plezier, je moet er wat voor 

over hebben. Ik probeer iede-

re wedstrijd te volgen op tv. Het is vaak door de 

zure appel heen bijten, hopelijk komt Feyenoord 

vast in de top3 met misschien incidenteel nog 

eens kampioen worden. Daar moeten wij het als 

Feijenoord-supporter van hebben. 

Wat zegt jou ‘het interview met de zatte man’ 

Dat was meestal bij de Baog in de Veldstraat. Als 

wij bij de A (RED. thans onder 19) hadden ge-

voetbald dan gingen wij na de wedstrijd naar de 

frietkraam en om acht uur spraken wij bij Jetten 

af en dan gingen wij naar de stad: Eerst bij King 

George tafelvoetballen en daarna kwam je bij de 

Veldstraat en als wij er genoeg op hadden dan 

stond Gène klaar met zijn briefje voor het inter-

view met de zatte man. Ik kan mij er weinig van 

herinneren. Ik las dan terug in het clubblad wat ik 

had gezegd. Dat was altijd gezellig. De Baog had 

een grote kliek van SHH. 

Geef een schets van SHH als vereniging (wie 

had dat zo gedacht vroeger) 

Toen ik vroeger jeugdleider was… om het ver-

schil duidelijk te maken, toen bij Mia, je zat er met 

zeven jeugdleiders en een voorzitter. Tegenwoor-

dig met Jong-15 laag zit je met vijftien man. Vroe-

ger kende je iedereen, echt iedereen. Tegen-
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woordig is het meer een bedrijf. Op de Offerkamp 

dat had wel wat met twee speelvelden, een oefen-

hoek, de handbalveldjes ernaast. Ik vond het 

vroeger leuker. Dat is bijna altijd als het groter 

wordt dan wordt het er niet gezelliger op. Je ken-

de echt iedereen. Tegenwoordig heb ik geen idee. 

Over tien jaar, dan…. 
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Clim Machelessen over zijn bij-
naam Circus Clim:  
“Af en toe een trucje op zijn tijd, 
soms een beetje moeilijk doen 
als het makkelijk kan dat is wel 
leuk.” 

Op een van de mooiste locaties van Roermond, aan een prachtig authentiek plein-
tje, gelegen tussen Roer en Maas, in de Voorstad, vind u restaurant 'Toff eten 
& drinken". Het restaurant heeft een warme moderne inrichting die in harmo-
nie is met zijn omgeving. Als het weer het toelaat, is ook het terras op het au-
thentieke pleintje voor het restaurant open, waar het dan heerlijk toeven is. Op 
het mooie terras onder de ruisende bomen kan men dan ook ongestoord genieten 

Dan hoef ik niks meer te doen als het aan mij 

ligt. Het gaat om genieten dat vergeten wij 

vaker, zeker in deze rare tijd. Ik maak mij wel 

zorgen vooral om de jeugd en kinderen over 

naar waar het naar toe moet. We zullen het 

zien. 
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 Vaak gebruiken wij foto´s van Marc Janssen, eenvoudigweg omdat ze scherp, 
goed en duidelijk zijn. Wij benoemen ze vanaf nu in deze pagina. 

MARC´s FOTOPAGINA 
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 Wat is op bijgaande foto aan de hand 
met deze speler van SHH3 10 jaar gele-
den? 

A. Hij speelde zijn laatste wedstrijd en 
teamgenoot Ramon Schreurs gaf  
hem de wedstrijdbal cadeau. 

B. Aan het einde van de wedstrijd 
kreeg hij hevige kramp. Teamge-
noot Koen Clocquet duwt de kramp 
weg. 

C. Deze speler liep een gecompliceer-

de beenbreuk op waaraan hij twee 
keer moest worden geopereerd. 

D. Dit is een dolletje tijdens de war-
mingup. Op de achtergrond zien wij 
SHH’s alltime topscorer Jack Erd-
mann. 

 
ANTWOORD:      
 
Dit was de laatste wedstrijd van deze 
speler, maar hij kreeg de bal niet. Het 
juiste antwoord is daarom C 

K
o

r
te

 f
o

to
q
u

iz
  

 KORTE FOTOQUIZ 

Wat is waar? 
 
A. Op deze tekening is Levi Smans te 

zien, 17 jaar, debutant bij de profs 
van VVV Venlo 

B. Op deze tekening zie je Thijme Ver-
heijen, speler van VVV Venlo en 
door de tekenaar verward met Levi 
Smans. 

C. Op deze tejening zie je Jens van 
Hees in zijn tijd bij VVV Venlo 

D. Op deze tekening zie je Loek Vilters 
thans de centrale middenvelder bij 
SHH 

ANTWOORD: 
 
Het correcte antwoord is B!  Op de foto 
leek Thieme sprekend op Levi en inmid-
dels is onze tekenaar bezig zijn ´fout´ te 
herstellen. Levi draagt zwarte voetbal-
schoenen.. 
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-jeugd, dames-2, opnieuw het tweede elftal en 
weer de dames. En dat is ook mijn laatste 
kunstje.  
 
Dieuwertje van der Veen: Ik ben 28 jaar, werk 
als analist bij een logistiek bedrijf. Ik ben vroe-
ger in de E begonnen in Reuver, toen gestopt 
en heel iets anders gaan doen. Vanaf dat ik 17 
jaar was zijn wij naar Herten verhuisd en woon-
den toen naast het voetbalveld. Toen ben ik 
weer gaan voetballen, eerst bij de meisjes twee 
seizoenen en daarna doorgestroomd naar DE 
dames met vier meisjes ik ben er nog steeds. 
 
Kailey Hendrikx: Ik ben inmiddels 31 jaar en 
werk als docent in het HBO bij Fontys.  Ik voet-
bal vanaf mijn negende jaar, mocht een keer 
meetrainen bij de meisjes en ben gebleven. Er 
was één meisjesteam, later waren dat er twee 
en vanaf 15 jaar werd het dames omdat ze 
daar ook mensen tekort hadden. 
 
Wat is in het kort de geschiedenis van SHH 
vrouwen? Wat heeft trouwens de voorkeur? 
Vrouwen of dames? 
Kailey: Ik zeg nog steeds dames…  
Jack: Het is vrouwen geworden, wij moeten 
een beetje meegaan. 
Het was er rond 1984 bij SHH voor het eerst. 
(RED. Toevallig ligt clubblad nummer 133 in de 
buurt waarin de geschiedschrijving van SHH 
net is aanbeland in de fase waarin SHH voor 
het eerst damesvoetbal kende). Later (RED. de 
eerste fase duurde een slordige tien jaar) zijn 
Teun (RED. Blokland) en Coen (RED. Hoezen) 
weer begonnen. In Boekoel begon Boekoel als 
één van de eersten in de regio met damesvoet-
bal. Tegen Sanderbout, de eerste wedstrijd 
stonden er honderden mensen te kijken. Heeft 
Hans Wassenberg niet eerst FC Adams ge-
traind? Dat was nog voordat het damesvoetbal 
bij SHH ontstond. 
 
Toen Herten onder Teun en Coen weer een 
damesteam kreeg waren er een aantal die van-
uit de meisjes onder 16 doorgingen en zijn er 
veel nieuwe gestart. Even later waren er twee 
teams. Cor en ik (Jack) zijn toen met het twee-
de begonnen. Wanneer zijn wij met SHH VR2 
kampioen geworden? Was het in 2010? Vanaf 
rond 2007, 2008 waren er twee damesteams. 
Daarna is het voetbal alleen maar gegroeid. Er 

Vlak voor de zomerpauze 
stond al vast dat wij als inlei-
ding op het nieuwe seizoen 
SHH VR1 in het daglicht zou-
den stellen op een vergelijkba-
re manier als dat met SHH 
Heren1 al jaren aan de orde 
was. Het vrouwenvoetbal 
wordt steeds serieuzer geno-
men, mede dankzij de verrich-
tingen van het nationale team. 
Het aantal vrouwelijke KNVB-
leden zit al jaren in de lift en 
het nivo stijgt ook steeds 
meer. Op 2 september jongst-
leden was het dan zover dat 
een delegatie van SHH VR1, 
bestaande uit trainer/coach 
Jack Hendrikx en de speel-
sters Dieuwertje van der Veen 
en Kailey Hendrikx ten kantore 
van de redactie verschenen 
hetgeen onderstaand boeiende 
verhaal opleverde. 
 
Vertel eerst iets over jullie zelf… 
Ik ben Jack Hendrikx: 61 jaar, vanaf 1974 lid 
van SHH met twee tussenjaren, Boekoel en 
Swift, getrouwd, met Jolanda. Samen hebben 
wij twee kinderen, Glenn en Kailey, beide spe-
lend bij SHH en verder werk ik nog steeds als 
zzp-er in de badkamerbranche. Wij zijn in 
1974 hier in Herten komen wonen vanuit 
Boekoel, ben daar in het seizoen 1980/1981 
een jaartje terug geweest, deed later een jaar-
tje Swift en ben verder tot nu SHH-lid eerst als 
speler (RED. Jack speelde langer en vaker 
dan wie ook in SHH1 waarvoor hij tot zijn 37e 
uitkwam) en als trainer… ben ik in 1994 be-
gonnen als jeugdtrainer, toen Glenn 6 jaar 
was, en onafgebroken doorgegaan met F-, E- 
en D-jeugd, de meisjes, het tweede elftal, de A

VRAAGGESPREK MET:  

 SHH VR1 
JACK HENDRIKX, DIEUWERTJE VAN DER 

VEEN, KAILEY HENDRIKX 
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zijn verschillende trainers geweest. Het is 
jammer dat er nu geen meisjesteams zijn in 
Herten, zodat de doorstroom vanuit de jeugd 
naar de vrouwenteams voor meiden laag-
drempeliger wordt. Er zijn dit seizoen wel vijf 
meiden vanuit de C naar vrouwen 2 overge-
gaan, dat is een mooie ontwikkeling. Bij heel 
veel andere (grote) clubs zijn er wel aparte 
meisjesteams.  
Bij SHH is er wel een groep meisjes die eens 
per week samen traint maar wel in afzonder-
lijke jeugdteams wedstrijden speelt. 
 
Wie vormen dit seizoen SHH VR1? Per 
speler graag de naam, positie, hoeveel 
seizoenen SHH VR, het voetbalverleden 
en de individuele kwaliteit vermelden… 

Colette van Aalst: Dit 
wordt haar derde sei-
zoen, zij speelt mid-
mid of rechtsbuiten, 
heeft bij veel clubs 
gespeeld en op ni-
veau, zoals Roda JC 
en Fortuna Sittard (in 
de topklasse), als 
laatste voor SHH bij 
Eindhoven. Zij kwam 
ook uit in Jong Oranje 
en raakte op het EK 
zwaar geblesseerd. 
 
Yeliz Apaydin: Zij is 
onze keepster, nu 
voor het tweede seizoen, zij komt vanuit SVC, zij 
is sterk op de lijn en in 1 tegen 1-situaties. 
Naziah Biermans:  Zij is de dochter van Sonja en 
Ronald Biermans, speelt bij ons een  jaar of 4,5, 
heeft 1 jaar met  moeder Sonja samen in eerste 
gespeeld of nog iets langer. Zij speelt als centrale 
verdediger, is sterk in duels, op het randje en 
soms eroverheen.  
 
Romée Crijns: Had veel knieblessures, speelt nu 
met een brace, zat in de jeugd ook al bij KNVB-
selecties, komt uit Grathem en is toen bij de jon-
gens van SHH gaan spelen, kan overal spelen, 
was linksback bij de jongens. Speelt bij ons vaak 
centraal. 
 
Kailey Hendrikx: Speelt midmid meestal, verdedi-
gende middenvelder, ooit centraal achterin, blok 
op het middenveld, verzaakt nooit (aldus vader 
Jack). 
Yeika Hermans:  Komt nieuw van de meisjes van 
Leeuwen. Leeuwen heeft geen vrouwenvoetbal, 
ze kon er nog door maar ze wilde wat serieuzer 
kunnen spelen, leuk meisje. Stond in Leeuwen 
centraal achterin maar is op meerdere posities 
inzetbaar. 

SHH VR1 eind 2017 
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Nieky Jeurissen: 
Komt ook van SVC, 
tweede seizoen 
dus, haar vader is 
trainer van SC 
Leeuwen, fel en 
snel, linksback. 
(RED. SVC 2000 
kent sinds vorig 
jaar geen stan-
daardteam bij de 
vrouwen meer en 
daardoor kwamen 
tal van speelsters 
over naar SHH). 
 
 

Britt Marx: Zat 
ook bij KNVB 
selecties, komt 
eigenlijk uit Heer-
len of die omge-
ving, voetbalt al 
heel lang in Her-
ten, kan links- of 
rechtsbuiten spe-
len, heeft een 
goede trap en 
voorzet, heeft 
inzicht. 
Maukje Munten: 
Zij speelt voor het 
tweede seizoen, 
heeft nog nooit 

gevoetbald, komt van het straatvoetbal. Zij is 
super enthousiast, is er altijd en speelt ook 
voorin.  
 
Renee 
Odeker-
ken:  komt 
ook van 
SVC, 
speelt cen-
traal ach-
terin of 
rechtsback. 
Heeft leng-

te, is snel, sterk met 
het hoofd, prima ver-
dediger. 
 
Sam Peters: Ook 
linksback, speelt al 
lang bij SHH, eerst 
bij de meisjes. Echte 
dekker, een bijtertje. 
 
 

Marlein Ramakers: Dochter van Neetlje, de 
leidster, komt uit de jeugd waarin zij bij de jon-
gens heeft gespeeld, één van de jonge talen-
ten, op meerdere posities inzetbaar, heeft soms 
een goede actie. 

 
Jennifer Scheffer: 
Zij speelt nu tien jaar 
bij SHH, komt van 
EMS, kopsterk en 
degelijke rechtsback, 
goed in duels. Zij is 
ook wel voorstopper 
geweest. 
 
Noa Smans: Komt 
ook van SVC wel 
met SHH- verleden, 
linkshalf, linkerspits 
heeft ook een flinke 
trap. (RED. Zus van 
Levi van VVV). 
 

Dieuwertje 
van der 
Veen: Zij is 
hetzelfde 
blokje als 
Kailey op 
het mid-
denveld, Zij 
gaat ook 
altijd voor-
op in de 
strijd (aldus 
leider 
Jack), 
heeft de 
meeste trainingen, is altijd aanwezig.   
 
Celina Vossen: Zij is de dochter van André, 
speelt ook al lang bij SHH, komt vanuit de jon-
gens, is balvast, speelt in de spits. 
 
Joëll Zinken:  Spits, dochter van onze pen-
ningmeester 
Hub, is beter 
dan haar vader 
(aldus leider 
Jack), is ons 
scorend ver-
mogen. Zij 
maakt wel 75% 
van de goals. 
Collette maakt 
er ook wel veel. 
 
Alysha Zoet-
brood: is nieuw, 
komt ook van de 
jeugd van Leeu-
wen, ach-
ternbam meen 
ik Zoetbrood. 
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 Nieuw in het team, is verdediger. 
 
Marlies Geurtsen: is ook nieuw,, komt van 
Kesteren, een dorpje bij Nijmegen, fysiek 
sterk, rechtsvoor, is verhuisd naar hier. 
Charlotte Dierx: heeft een verleden bij SVC 
en nog andere clubs in Limburg, komt terug 
na lang blessureleed. 
 
In welke klasse spelen jullie komend jaar? 
De 4e klasse zuidelijk. 
De tegenstanders. Wie gaan de concur-
renten zijn? 
De teams zijn eigenlijk allemaal nieuw, wij 
zaten steeds richting noorden, Brabant en 
zelfs Gelderland. Brunssum hadden wij wel 
al een paar jaar geleden. Wij hebben zondag 
tegen SVO DVC16 gespeeld als oefenwed-
strijd. Dat is de combinatie Eijsden Grons-
veld, als een damesvoetbalclub in de club 
Eijsden, dat is heel apart. Noa scoorde, van-
uit de corner in één keer erin. Brunssum 
komt terug uit de derde klasse. De rest is 
allemaal onbekend. DBSV is een studenten-
team in Maastricht, een heel internationaal 
team met als voertaal Engels. De rest is on-
bekend. Montfort kennen wij wel maar wij 
weten niet of ze sterk zijn. Het is een hele 
uitdaging weer. 
 
Hoe is jullie niveau in te schatten, gezien 
het feit dat jullie vorig jaar in de vier ge-
speelde competitiewedstrijden 12 uit 4 
hadden?  
In de vierde klasse moeten weer wij bovenin 
meedraaien, gezien de kwaliteiten en de er-
varing. 
 
Overzicht tegenstanders: Bekkerveld VR2 - 
SV Brunssum VR1 - Bunde VR1 -  DBSV 
VR1 -  SVO DVC"16 VR1 - VV Hellas VR1 - 
Langeberg VR1 -  RKHSV VR1  - RKSVB 
VR1 - SNA VR1  -  S.V. Argo VR1 
 
Waar draait het om bij jullie voetbalactivi-
teiten? 
Een goede combinatie van gezelligheid en 
prestatie.  
Jack: Prestatie staat voorop. 
Kailey en Dieuwertje: Dat wij samen een 
team zijn en er gezelligheid heerst, helpt ook 
mee om goed te kunnen presteren. In het 
veld staat de prestatie voorop, buiten het 
veld vinden wij gezelligheid en een hechte 
groep belangrijk. 
Vorig seizoen hebben wij een aantal nieuwe 
leden vanuit SVC mogen verwelkomen, zij 
passen perfect in de groep.  
De jongste van ons team is 16 jaar en de 
oudste 32 jaar, iedereen heeft haar eigen 
plekje en rol binnen het team.  
 
Wie zijn verder betrokken bij jullie team?  
Neeltje Ramaekers is de leidster. André Vos-
sen en Rolf Smeets zijn de vlaggers. Sonja 

Biermans doet facilitaire zaken zoals ook wassen 
van de kleding en helpen bij de training. Sonja en 
Sanne Hannen trainen nog bij ons mee. Sanne 
speelt net als Sonja in het 30 plus team. Ronald 
Biermans is scheidsrechter. Ik zag gisteren Mar-
nix Adams op het veld staan… 
Dat is de nieuwe trainer van dames2.  
(…..) 
En dan hebben wij nog een aantal trouwe suppor-
ters. Connie Roodbeen heeft moeten stoppen van-
wege een blessure en coördineert nu het vrou-
wenvoetbal. Zij zit ook in het bestuur namens de 
dames. Wij vergeten nog de twee invaltrainers/
coaches als Jack niet kan: Siem Nijssen, momen-
teel werkzaam bij Almere city. Die is keeperstrai-
ner en jeugdcoördinator. Dat is zijn baan, eerst bij 
PSV Eindhoven en nu bij Almere; en Jean Smeets 
(RED. Niet die trainer van toen, die van Richard, 
zie het vraaggesprek met Clim Machelessen). 
 
Wie is de beste in de derde helft? 
Die hebben wij al lang niet meer gehad, dat moe-
ten wij weer gaan ontdekken. André Vossen is een 
goede kanshebber  
Hoe trainen jullie (ook veel conditioneel) ? 
In het begin doen wij conditionele dingen en wij 
eindigen meer met partijvormen.  
Jack: Op dinsdag is het meer het positiespel en 
een beetje het conditionele. Op vrijdag passvor-
men, afwerken en afsluiten met een partijtje.  
Kailey over haar vader: Sinds kort heeft hij een 
nieuw trainingsboek ‘Chaos in het veld’. Wij mer-
ken het… 
 
Hoe waren jullie tijdens corona bezig? 
Vanaf dat wij mochten trainen hebben wij één keer 
per week getraind. Op enig moment lag de grens 
op 27 min. Wij zijn toen met zes speelsters die 
ouder zijn apart gaan trainen. Zevenentwintig plus 
mocht geen partijtjes doen. Alles moest op af-
stand, wij konden een circuittraining doen. Op enig 
moment zijn wij een online-uitje begonnen, wij 
hebben gekiend en gekwist en daarna mochten wij 
weer trainen. Wij heb een hele lange zomerstop 
gehad. Nu zijn er nog twee op vakantie. De op-
komst is 75%, vrijdag meer dan op dinsdag. 
 
Wie zijn jullie favoriete spelers bij SHH1 of an-
dere SHH teams? 
Kailey: Ik ken er niet meer zoveel van andere 
teams van SHH.  
Dieuwertje: Die wij van SHH kennen spelen in het 
tweede.  
Jack, heel uitgesproken: Nicolas Mitchell. Vanwe-
ge zijn passie en die jongen heeft het gewoon, kan 
voetballen, kan bikkelen. Ik ga geen favoriete 
speelster van VR1 noemen . Ik vind fijn dat Juliën 
(RED. te Wierik) het tweede gaat trainen, echt een 
clubman.  
 
Wie zijn er favoriet op het gebied van voetbal-
capaciteiten:  
Jack: Wij profiteren als team enorm van Colette Je 
ziet dat zij  een verleden heeft bij BVO’s en Oranje 
ook.  
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Kailey: Zij werd al gescout bij de allereerste 
wedstrijd van de meisjes onder 12. Daarna 
ging zij naar de jongens. Zij wilt in een wed-
strijd en op trainingen anderen heel veel le-
ren, het is voor het vrouwenvoetbal in Herten 
heel goed dat zij in de herfst van haar carrière 
opnieuw voor SHH gekozen heeft.  
 
Wat is het verschil van SHH met andere 
clubs…. 
Kailey: Geen flauw idee, ik heb nooit bij een 
andere club gespeeld.  
Dieuwertje: De meiden van SVC vertellen dat 
het vrouwen voetbal daar op nummer 1 stond, 
zij werden meer gefaciliteerd.   
Jack: Het valt op dat de seniorenafdeling elk 
jaar kleiner wordt. (RED. Enkele jaren gele-
den waren er eens acht herenseniorenteams, 
nu zijn het er zes). Wat mij bij SHH ook opvalt 
dat de kantine ondanks dat het zo groot is op 
vrijdag en zondag veel lege plekken vertoont. 
Nu Josje gesloten is blijven ze misschien wel 
in de kantine.  
Ik vind dat er heel weinig van onze generatie 
nog betrokken zijn bij de club, er zijn er nog 
maar weinig. Bij andere clubs is dat anders… 
mensen van 70 jaar die blijven nog steeds. 
Voor onze nieuwe voorzitter Peter Bone-
kamp is dit een thema om aan te pakken, 
zo geeft hij aan.  
Ik heb in Boekoel gevoetbald en dat was en is 
nog een hecht clubje. 
 
Over tien jaar dan…. 
Jack: Dan ben ik 71.  
Kailey: En ik 41 
Dieuwertje: En ik 38. 
Kailey: Dan voetbalt dames1 misschien twee-
de klasse? 
Dan word je als vereniging wellicht ook aan-
trekkelijker voor meiden die op niveau spelen 
en de overstap van de jongens naar de vrou-
wen moeten maken.  Ik voetbal dan niet 
meer. 
Jouw vader speelde tot zijn 36e voor SHH1.  
Dat zijn dan nog maar 6 jaar.  
Jack: Als ik niet meer hoef te werken ga ik bij 
het walking football. 
 
Zijn er anekdotes te melden? 
Jack: Wij hebben wat meegemaakt bij SHH, 
zoals toen met het varkensoog. Josje (RED. 
Jongere broer van Jack die ook jaren voor 
SHH1 uitkwam en tot voor kort het café op het 
Julianaplein had) werkte in een slagerij. Ad 
Dierx deed de schoen aan met een koeienoog 
erin, dat was hilarisch. Toen ik pas in Herten 
in het eerste speelde, gingen wij uit spelen in 
Vlodrop op woensdagavond. Ik zat bij Jos 
Evers, Ton Schaeffer en Bert Wassenberg in 
de auto, wij gingen daarna naar een café in 
Sint Odiliënberg en hoe wij thuis zijn gekomen 
met de auto…. Jos sliep in de auto op de par-
keerplaats, gewoon door de week.  
 
En dan de kantine op de Offerkamp dat was 

ook met Ton Schaeffer die droeg altijd een 
bontjassen en die zat goed in de slappe was. 
De kantinebaas was Bair Dierx, om half 7 kon-
digde die de laatste ronde aan. Ton zei dan zet 
de hele tafel maar vol met bier. En dat gebeur-
de. 
Met de dames hebben wij nooit gekke dingen 
meegemaakt. 
Nog eentje weet ik er: Ik speelde een proef-
wedstrijd in 1979 bij FC Eindhoven. Als suppor-
ters waren Jos Evers, Vic Somers, Baer Roufs 
en Jo Hannen (destijds clublokaalhouder sa-
men met Mia Hannen-Adams) erbij  en op de 
terugweg was Jos chauffeur en die joeg over 
de autobaan. Jo zei: Rustig ik wil Mieke nog 
kussen dadelijk. 
 
Zijn er nog wensen? 
Genoeg. Promoveren, een meisjesteam onder 
19, graag een keer naar de derde klasse. Ook 
doen wij bij deze een oproep voor een sponsor 
voor warmloopshirts. En dat het damesvoetbal 
blijft bestaan in Herten dat er aandacht voor 
blijft, aandacht en aanwas.  
Voor SHH1 en 2 wordt alles geregeld, voor 
SHH VR1 en 2 en alle lagere teams worden de 
meeste zaken door de teams zelf geregeld. 
Niet alles want er wordt voor ons ook wat ge-
daan maar het verschil lijkt soms groot. Er zou 
misschien iets meer aandacht aan geschonken 
mogen worden om de dames af en toe ook iets 
te laten toekomen. 
 
Tot slot. 
Wij vinden het jammer dat verschillende speel-
sters zijn gestopt. Wij willen hun vanuit het 
clubblad graag nogmaals bedanken voor hun 
bewezen diensten.  Sanne Hannen, Sonja Bier-
mans, Elisa van Doorn, Connie Roodbeen, An-
na Herklotz en Destiny Mergelsberg. Ook dan-
ken wij Mark Herklotz die vaker floot en vlagde. 
Wens: Dat Herten mag blijven draaien op hope-
lijk veel vrijwilligers. 
Idee: Een wintereditie van het piekenbal. Met 
de heren en de dames. 
Jack: Als er een jonge ambitieuze trainer is die 
mij wil opvolgen en die feeling met dames 
heeft, dan kan die altijd contact zoeken ) 
Kailey: Moet hij jong zijn?) 
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Op deze pagina zien jullie de beide meisjesteams van SHH anoo 2002, zo schatten wij in. 
Op de bovenste foto is geheel links staand Jack hendrikx te zien en als vierde van links 
Kailey Hendrikx. Op de foto beneden zien wij als leider achterom Cor Steegh, die later met 
Jack SHH VR2 is gaan begeleiden en volgens onze redactie staat Colette van Aalst pal on-
der Cor. Verder o.a. Daniëlle Steegh, Marlie Hoezen, Sanne Hannen en Selamawit Schot. 
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De tweede hgelft van de jaren tach-
tig. 
 
Meedoen in de race om de titel. 
Het daaropvolgende seizoen ‘85-’86 stond op-
nieuw onder leiding van Pieter Vintcent met 
ongeveer dezelfde spelersgroep als het jaar 
ervoor. Leon Fonteyn verwierf zich een vaste 
stek als rechtsback en ook Peter Hannen ver-
scheen geregeld in de basis. Halverwege het 
seizoen moest Ed Janssen definitief afhaken 
met zijn knieblessure. S.H.H. startte het sei-
zoen matig.  
 
met 5 punten uit 6 wedstrijden, maar vanaf dat 
moment ging het ineens stukken beter. Na 15 
wedstrijden stond de teller op 20 en was er 9 
keer op rij niet meer verloren. Aan kop was het 
erg spannend, want RKVB en Roggel hadden 
eveneens 20 uit 15. Ook Vesta deed nog mee 
met 18 uit 15. Wedstrijd nummer 16 ging pijnlijk 
met 1 - 0 verloren bij Laar uit en eigenlijk viel in 
de 17e wedstrijd de genadeklap, toen uit bij 
Roggel met 4 - 0 verloren werd. 
 
Voor aanvang van de laatste speeldag telden 
Roggel en RKVB 30 punten, S.H.H. had er 27 
en Vesta en Grathem 26. Het kampioenschap 
was voor Roggel of RKVB. De voorzitter van 
RKVB meldde daags voor de laatste wedstrijd 
thuis tegen S.H.H. breed uitgemeten in de 
krant, dat de kampioensvlag alvast gestreken 
was en dat hij min of meer rekende op de wel-
willende medewerking van S.H.H.. Dat laatste 
bleek evenwel een fikse misvatting. S.H.H. wil-
de haar huid duur verkopen. Uiteraard stonden 
Roggel en Baexem vanaf de aftrap voortdurend 
telefonisch met elkaar in contact. Na een kwar-
tier wedstrijd mocht Roggel al vernemen dat 
S.H.H. met 0 - 2 leidde, waarna RKVB nog wel 
terugkwam tot 2 - 2  maar vervolgens alsnog de 
genadeklap kreeg via de 2 - 3. De als spits spe-
lende Giuseppe Lamers had driemaal verwoes-
tend uitgehaald. Het bleef weliswaar spannend 
tot zo’n tien minuten voor tijd, maar in de slotfa-
se liet Marcel Jansen alsnog de verdiende 2 - 4 
aantekenen, zodat S.H.H. het seizoen als 3e 
afsloot met 29 uit 22. Topscorer was Huub Wol-
ters met 7 goals met als 2e Jeff Perriëns met 6. 
1035 mensen bezochten de 11 thuiswedstrij-
den van het eerste. 
 
 
 

De eindstand in het seizoen ‘85-’86 
 
 

 

Minivoetbaltoernooi. 
In mei vond voor het eerst een minivoetbaltoer-
nooi plaats op ons sportcomplex. Dit is een toer-
nooi, dat gespeeld wordt volgens zaalvoetbalre-
gels en dat betekent dus wedstrijden op een 
veld van 40 bij 20 meter, vijf tegen vijf en tel-
kens 1 x 20 minuten. Allerlei voor de gelegen-
heid samengestelde teams namen deel. Dat 
waren er in totaal 41, waarvan 11 damesteams. 
Meer teams kon ons complex overigens ook 
niet aan. Het weer zat mee en mede daardoor 
werd het een prima toernooi. Voorzitter Piet 
Schreurs deed de prijsuitreiking na een dag, die 
voor iedereen van de aanwezigen, onvergetelijk 
was. Vreemd genoeg zou dit de enige keer zijn 
dat het minitoernooi doorgang vond. Als aktivi-
teit was dit ook voor de verenigingskas zeer 
goed geweest. 
 
‘s Nachts voor aanvang van het toernooi was er 
een nachtwachtersploeg overgebleven om de 
terreinen die volstonden met allerlei geleende 
spullen te bewaken. Eén van de deelnemende 
teams “Kantoorboekhandel Thorn” had ge-
vraagd of zij mochten overnachten in een tent 
op het terrein. Dat was okee. Het team kwam bij 
het krieken van de ochtend aanzetten. De eer-
ste door hun gespeelde wedstrijd werd dan ook 
heel begrijpelijk met 11- 0 verloren. Later op de 
dag wist het team toch nog punten te pakken. 
De ouders van de E-jeugdspelers van S.H.H. 
namen aan het toernooi deel onder de naam 
“E.O.”, de E-ouders. 
Aan de competitie werd weer deelgenomen met 
vier herensenioren- en één damesteam en bo-
vendien 9 jeugdelftallen. S.H.H. B-1 met als lei-
ders Marcel Jansen, Loek Janssen en (mental 
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HOOFDSTUK VI.  

DE TACHTIGER JAREN IN DE EERSTE 
KLASSE AFDELING LIMBURG. 

Roggel   22 - 32 

RKVB   22 - 30 

SHH   22 - 29 

Vesta   22 - 26 

Grathem   22 - 26 

Haelen   22 - 23 

Laar   22 - 21 

RKSVW   22 - 17 

RKHVC   22 - 16 

Boekoel   22 - 16 

Altweerterheide   22 - 15 

KOC   22 - 13 
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coach) Henk Hannen en als spelers Maurice 
van Ratingen (24 goals), Roger Wolters (23 
goals), Paul Hannen, Wilbert Aendekerk, Mar-
co Wassenberg, Edmond Wijler, Richard 
Smeets, Erik Deckers, Arjen Linders, William 
Engels, Raymond Reyners, Alf Smulders en 
keeper Ludovic Lampe (3 goals) werden glans-
rijk kampioen in haar klasse met 42 punten uit 
22 wedstrijden. Het verloor overigens alleen de 
laatste competitiewedstrijd. S.H.H. A1 degra-
deerde helaas uit de interregionale groep, 
maar wist wel bij het jeugdtoernooi van vv. Sit-
tard te winnen van MVV A1. Onze E-jeugd wist 
voor het tweede jaar in successie de regiobe-
ker (Midden Limburg) te winnen. 
 
Oud-trainer Hennie Roelofs gaf met het oog op 
verbetering van jeugdtrainingen een cursus 
van negen dagdelen voor onze jeugdleiders. 
Later zou John Janssen hem daarin opvolgen. 
Onze jeugd nam voor het zesde en laatste jaar 
deel aan de N.K.S.-sportkampen. Dit jaar gin-
gen in totaal 4 elftallen (C-1, D-1, E-1 en E-2) 
naar Wanssum, Wychen en Valkenswaard.  
Jeff Perriëns en Huub Wolters (beide spelend 
voor S.H.H.-1) namen in 1986 deel aan de car-
navalsoptocht om het damesvoetbal te promo-
ten. Zij deelden onderstaande tekst uit: 
  
Dames opgelet ! S.H.H. haet ‘t….. 
Veur ein sexy oetsjtraoling 
Veur de sjlanke lien 
Veur eur gezondjheid 
Veur ein jonger oetzeen 

Veur ein glad vel 
De kaerels zulle veur uch in de riej sjtaon 
Waat te doon? 
Waer lid van S.H.H. 
En veur eeder van uch is op 
Goonsdigaovend ein gratis modderkuur 
Onger leiding van eine gediplomeerde 
sjpesjalis. 
Väöl zeen uch mit sukses veurgegaon! 
Getes en aanbevaole door de konsumentebondj 
 
Na afloop van het seizoen nam Pieter Vintcent 
afscheid als trainer. Marcel Jansen besloot om 
bij RFC te gaan voetballen. Nieuwe trainer werd 
Har Vergoossen uit Pey-Echt, die zelf destijds 
als linksback deel uitmaakte van het amateurelf-
tal van RIOS’31, dat in 1965 kampioen werd. De 
trainingsomstandigheden waren op dat moment 
erbarmelijk slecht. Overigens gold er dit seizoen 
voor spelers van S.H.H.-1 en -2 een verbod om 
in de zaal te voetballen, zodat sommigen voor 
een lager team uitkwamen. Trainer Har Ver-
goossen zelf bracht provisorisch lampen aan 
nabij de sporthal, waar op een speelveldje voor 
de jeugd werd getraind. Het trainingsveld bleef 
volstrekt onbespeelbaar. Trainer Vergoossen 
kon door privé-omstandigheden lang niet altijd 
training geven, zodat Frans Teuwen geregeld 
als vervanger optrad. 
 
De competitie ving aan met Wilbert Poulussen 
in de goal. Achterin speelden Leon Fonteyn, 
Huub Wolters, Gerard Wassenberg (later in het 
seizoen vervangen door Robert van Ool) en 

Staand v.l.n.r. Paul Walenberg, Roy Claessen, Edwin Janssen, Dick Steffanie, Niels Scheij-
vens, Mark Claessen, Jörg Sijben, Rudi Verheesen?, Job van Lier, Ronald Broekhuizen ??. 
Gehurkt  van links naar rechts Martijn Zeelen? , Andres van Ratingen, Roland Balvers, Xa-

vier Starmans en Danny Mandemaker.  
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Er deden dit jaar 7 jeugdelftallen mee aan de com-
petitie. 
 
S.H.H.’s sportkampen in eigen beheer. 
 
 de zomer van 1987 organiseerde S.H.H. voor het 
eerst een sportkamp in eigen beheer. Bij de N.K.S-
kampen, waaraan S.H.H. jaren had deelgenomen 
kwamen elftallen van verschillende clubs bij elkaar 
en lag de nadruk grotendeels op sporten. De in 
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Rob Vrinzen. In het midden startten John Fel-
bermaier, Bert Hannen en Jeff Perriëns. In de 
voorhoede speelden Ad Dierx, Loek Janssen en 
Peter Hannen. John Janssen, Jack Hendrikx en 
later ook Jos Hendrikx en Giuseppe Lamers 
deden ook geregeld mee. 
De groenwitten startten de competitie sterk. Na 
9 wedstrijden waren 13 punten verzameld. Dat 
was evenveel als Heel en 1 punt meer dan 
RKVB. Alleen Heel had al 15 punten bij elkaar 
gesprokkeld. RKVB begon vanaf toen aan haar 
opmars. S.H.H. wist in een onderlinge confron-
tatie met 1 - 3 van Heel te winnen, maar verloor 
van RKVB met 0 - 2. Toen S.H.H. in de 22e 
wedstrijd van het seizoen opnieuw RKVB als 
tegenstander trof, waren zij inmiddels ruim kam-
pioen en versloegen ook S.H.H. nog eens. 
RKVB eindigde zo op 35 punten, zes meer dan 
de als 2e eindigende Hertenaren en Heel. 
Topscorer werd Loek Janssen met 13 goals. In 
totaal 900 toeschouwers waren bij de 11 thuis-
wedstrijden aanwezig. 
 
De eindstand in het seizoen ‘86-’87 1e klasse 
F afdeling Limburg 
 

RKVB   22 - 35 

SHH   22 - 29 

Heel   22 - 29 

RKHVC   22 - 24 

Vesta   22 - 22 

RKSVW   22 - 20 

Grathem   22 - 19 

Eindse Boys 2 22 - 19 

Roermond 2 22 - 18 

Laar   22 - 18 

Brevendia 2 22 - 18 

Boekoel   22 - 13 

SHH neemt sinds jaar en dag deel aan de Hertense carnavalsoptocht. Midden jaren tachtig 

was John Janssen prins van SHH. Deze afbeelding haalde Dagblad De Limburger. Verder 

zijn te zien Giuseppe Lamers, Huub Wolters (2020 overleden), Sjef Perriëns, Joop Mevissen 

en Loek Janssen. 
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eigen beheer georganiseerde kampen kenden 
naar verhouding vrij veel spelonderdelen en 
bostochten. Alleen leden van S.H.H. met soms 
nog een vriendje of vriendinnetje van buiten de 
vereniging namen deel. Bij de N.K.S. waren er 
jeugdleden uit eenzelfde leeftijdscategorie van 
de partij, terwijl de deelnemers van S.H.H. van 
soms zes jaar tot en met achttien in leeftijd 
varieerden. Er werden twee programma’s ge-
draaid, één voor de jongere en één voor de 
oudere jeugd. In vergelijking met de N.K.S. 
draaiden wij telkenjare behoorlijk intensieve 
programma’s, die dan ook een gigantisch gro-
te voorbereiding kostten. Zeker het kamp dat 
in 1988 in Sevenum plaatsvond vergde in de 
loop van het jaar 40 bijeenkomsten. 
 
Als voorbereiding op zo’n kamp moest je zor-
gen voor een geschikte accommodatie, je 
moest een basisprogramma maken en dit later 
uitwerken door het vervaardigen van materiaal 
en door ter plekke tochten te gaan uitzetten. 
Dan volgde het aanzoeken van leiders en 
deelnemers om een week mee te gaan, het 
samenstellen van een draaiboek en een 
kampgidsje. Iemand diende het financiële ver-
haal op orde te houden. Wij zorgden voor de 
samenstelling van een kookstaf en hielden 
een informatieavond voor ouders. Doel was 
een gezellige, ontspannen sportweek te heb-

ben, waarbij de deelnemers naar elkaar toe 
zouden groeien, zodat je er als vereniging een 
betere band door kreeg. Bovendien bleek dat 
het van huis zijn door de jongsten als een 
enorm avontuur werd ervaren. Het was belang-
rijk om iedereen in die week een veilig gevoel 
te geven. Dat naar elkaar toe groeien van de 
groep bleek bijvoorbeeld heel duidelijk in Seve-
num, toen aan het eind van de kampweek een 
stuk of zes à zevens jongens gebarentaal had-
den geleerd van Wouter den Mulder. 
 
Vraag het aan de mensen die ooit zijn mee 
geweest op S.H.H.-kamp: Zij verlangen er bijna 
allemaal naar terug. Voorzitter Piet Schreurs 
over zijn sportkampen: “Je voelt je weer een 
week lang een jongen.”  In feite leef je een 
week lang in een heel andere wereld, een we-
reld zonder zorgen van alledag. Sommige pro-
grammaonderdelen keerden ieder jaar terug, 
zoals het bijzonder populaire “ Levend strate-
go” , de Zweedse loopspelen, het dierengelui-
denspel, de “oerinstink(t)tocht”  en de water-
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 Van de lagere seniorenteams werd S.H.H.-4 kampioen. Tot dit team behoorden topscorer 
Jos Evers (26 goals), Bert Wassenberg, Mat Straetemans, Huub Timmermans, Martin van 
Zoest, Ger Hoeben, Har Roost, Piet Balvers, Leon Hoeben, Har Roufs, Jan Roost, Peter Ro-
vers, Ton Gijsbers, Ton Brauer,  Frans Teuwen, Tjeu Ramaekers, Piet Balvers en Hans Was-
senberg. Leider was Frans Huckelhoven. 

Links: Caesar Ger Hoeben 
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zeskamp. Verder had je de themadagen, zoals 
“terug naar de natuur” en “oorlog en vrede”. Aan 
het eind van een themadag werd steevast buiten 
overnacht. Soms gebeurde dat gewoon in de open 
lucht op een zeil met daarop je slaapzak. Andere 
jaren werden hutten gebouwd. Eén jaar hebben 
wij aan sumo-worstelen gedaan en had iedereen 
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vooraf al van lakens een passende outfit ge-
maakt. De drie worstelaars Clim Machelessen, 
Oisim Benyahya en Roy Rutten besloten spon-
taan hun haardos volledig af te knippen. Een an-
der jaar was er Romeins worstelen in een mod-
derpoel, die wij in een bos aantroffen.  
Wij hebben eens een zwerversmiddag gehouden, 
waarbij zwerver Pieter Stox overwinnaar werd 
door in no time voor 25 gulden aan clubbladen te 
verkopen ruim voor troubadour Koen Steffanie, 
die zich als tweede tevreden moest stellen met 
een dikke vijf gulden. Dan was er nog de vossen-
jacht met vrouwelijke beroepen in Horst, het wa-
terzitvoetbal in een beekje op de Brunssummer-
hei en de kompastocht in de Kempen, die voor 
twee groepjes in België eindigde. Als afsluiting 
van het kamp kenden wij de slotavond met vrijwel 
altijd live-muziek, want “Elvis” Koen Steffanie is 
bijna ieder jaar mee geweest. Sommigen waren 
niet kapot te krijgen tijdens zo’n kampweek en 
barstten van de energie. Denk aan jongens zoals 
Ronald en Leon Langenhuizen en Ricardo Was-
senberg. Als organisatie was het zaak zeker op 
de eerste dag een intensief programma te draai-
en, want van echt slapen kwam het vaak pas 
voor het eerst tijdens de tweede kampnacht. 
Goed in het geheugen staat ook nog gegrift de 
tocht van “zwarte Caath”  in het bos nabij Bladel. 
Volgens de legende was Caath een heks, die 
begraven lag onder een heel aparte boom in het 
bos. Wij hadden in dat kader een spokentocht 
gemaakt met onder andere geluidseffecten en 

Foto onder: Pieter Stox, sportkamp 1984 te 
leusden, aan het slagballen. Op de achter-
grond o.a. Michiel Evers, Ricardo wassen-
berg, Marc Suntjens. 
 

Opening SHH’s sjoemelmert midden jaren tachtig, aan de Offerkamp te Herten. 
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HET PORTRET 
 

In deze aflevering van het portret zien 
jullie spelertje die in SHH JO7 speel-
den..  
 
De spelertjes aan de linkerkant daarvan 
is door opa Frans Mertens inmiddels het 
portret afgehaald en dit hangt op de ka-
mer van de jongen links.  
 
Van het portret aan de onderkant weten 
wij niet wie het is. 
 

De komende portretten zullen met pastelkrijt ge-
maakt gaan worden telkens op vellen van 50 bij 
70cm. 
 
Beide tekeningen hier zijn gemaakt met viltstif-
ten, eveneens op papier van 50 bij 70cm. 
 
Ook de potloodtekeningen zullen terugkeren. 
 
 Jouw portret in deze Spuit Ellef?   
 
Stuur dan een mailtje met een goed gelijkende 
digitale foto naar de redactie van dit blad . Het 
kost niets.  
 

een plastic geraamte dat uit de boom viel. 



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 



 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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Verder lag er een opgevulde pop in een grep-
pel, waar de oudere jeugd doorheen moest. De 
toen 13-jarige Xavier Starmans was bang voor 
deze pop. Even verderop lag nog zo’n pop. 
Xavier brak het angstzweet uit, toen de tweede 
pop bewoog. Het was ook geen pop, maar 
Henk Hannen. Er kwamen traantjes en de ver-
dere tocht liep Xavier aan het handje bij de net 
iets oudere Marco Bogers (thans algemeen 
directeur bij VVV Venlo).. 
 
Van de themadagen sprong de allereerste in 
Lierop eruit. De oudere jeugd van S.H.H. ging 
een dag terug de natuur in. Ieder moest ‘s mor-
gens van een juten zak een kledingsstuk ma-
ken en daarin de verdere dag rondlopen. Ver-
spreid in het bos hingen aan bomen zakjes met 
eten en zakjes water en dat was het eten voor 
overdag. Verder werden allerlei bosspelen ge-
daan totdat tegen vijf uur het kampvuur werd 
aangemaakt. Ieder kreeg een paar rauwe aard-
appels en een kippenbout en sla. Kip en aard-
appels werden in aluminiumfolie gewikkeld en 
zo op het vuur gelegd totdat alles -hopelijk- 
eetbaar zou zijn. In de tussentijd mocht een 
viertal deelnemers van de oudere jeugd na 
speciale toestemming van de kampstaf even 
het dorp in om een fototoestel te laten bekijken. 
Uiteraard keek de fotograaf raar op van de vier 
mensen gekleed in juten zakken en het lichaam 
vol met kolengruis. Op de terugweg werd be-
sloten om toch even op een terras te gaan zit-

ten voor alleen maar een kop koffie. Daar kwam 
een koekje bij. Clim Machelessen keek erg honge-
rig naar het koekje en toen boden wij Clim toch 
maar een frietje aan, tegen de afspraken in. Uitein-
delijk werden het vier porties en die werden met 
smaak en met veel mayonaise opgegeten. Terug 
in het kamp vertrouwden de overigen het niet. Het 
viertal rook best wel naar de mayonaise, maar 
heeft daarna toch volop meegegeten met de rest. 
Daarna was het buiten overnachten. Wouter den 
Mulder viel rechtop zittend tegen een boom in 
slaap. 
 
En dan dat jaar in de Peel bij Griendtsveen. Je 
moest als groepje via een kompas de juiste route 
naar Liessel zien te vinden. Lang niet alle groepjes 
slaagden in deze missie. Er waren twee groepjes 
bij die besloten een beekje over te zwemmen door 
eerst de kleren uit te doen en die via het meegeno-
men touw naar de overkant te laten vieren. Vervol-
gens zouden zij dan zelf overzwemmen. Het plan 
werkte maar half. Overzwemmen was geen pro-
bleem, maar daarvoor was alle kleding te zwaar 
gebleken voor het touw en in de beek gevallen. En 
die beek was best wel vies, zodat iedereen met 
bevuilde en natte kleren verder kon lopen. Peter 
Hannen was van mening dat ze hem dit in zijn mili-
taire diensttijd niet eens hadden aangedaan. 
 

SHH’s zogeheten bejaardensite in beeld. V.l.n.r. Piet Brummans, Sjra Wolters, Huub Fonteijn, 
dhr. Peters(?), Sjra Wassenberg en dhr. Dierx. Deze foto is in Dagblad De Limburger gepubli-
ceerd.  
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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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Diezelfde mening was hij toegedaan, toen hij 
met zijn handen peddelend in het water liggend 
op een luchtbed een ondiep beekje moest over-
steken, waarbij je bij het afstappen best wel nat 
werd. 
 
Als iedereen dan weer thuiskwam na een inten-
sieve week, dan volgde er een erg lange nacht-
rust. Een enkeling sliep wel 18 uur aan één 
stuk uit. Vaak gingen de jeugdleiders als afslui-
ting na het wegbrengen van de spullen op de 
goede afloop een terrasje opzoeken in Roer-
mond. Clim Machelessen kwam eens te laat op 
die afspraak, want hij was thuis op het toilet in 
slaap gevallen, terwijl Pieter Stox ooit al zittend 
op het terras wegdoezelde en daar een hele tijd  
bleef zitten zonder dat iemand hem stoorde. 
 
SPORTKAMPEN S.H.H. IN EIGEN BEHEER: 
  
1987 Kamphuis Lierop te Lierop 
1988 De Beijerhof te Sevenum 
1989 Hoeve ten Vorsel te Bladel 
1990 Scoutinggebouw te Grubbenvorst (alleen 
jeugdleiders) 
1991 De Koeberg te Baarlo 
1992 De Mariapeel te Griendtsveen 
1994 De Beijerhof te Sevenum 
1996 De Heikop te Brunssum 
 
Rond 2008 pakten Theo Hoezen en Jules 
Bertjens de draad weer de draad gedurende 
twee jaar weer de draad weer op. 
 

In het tweede jaar onder leiding van Har Vergoos-
sen, het seizoen ‘87/’88, verdedigde plotsklaps de 
17-jarige Ludovic Lampe het doel en maakte ook 
jeugdspeler Maurice van Ratingen voor het eerst 
geregeld zijn opwachting in S.H.H.-1. Ook routinier 
Eddy Janssen probeerde het weer eens. Ondanks 
een opleving vanaf de vierde tot en met tiende 
wedstrijd van het seizoen viel het  met de resulta-
ten wat tegen. In de competitie reikten de groen-
witten niet verder dan een achtste plaats. Waar 
het wel beter ging, dat was in de Limburgse afde-
lingsbeker. S.H.H. schakelde achtereenvolgens 
RKVVB (5 - 2), Slekker boys (3 - 2), en Boekoel (1 
- 1, na strafschoppen) uit. In de halve finale thuis 
in Herten was Koningslust te gast. Na 90 minuten 
was het 1 - 1 en diende er verlengd te worden. 
Helaas voor ons Hertenaren bleek Koningslust 
beter bedreven in het benutten van penalties en 
was de “bekerdroom” voorbij. 
Topscorer dit jaar werd Loek Janssen met 7 goals. 
Slechts 520 mensen brachten een bezoek aan de 
thuiswedstrijden van S.H.H.-1. 
 
Nadat S.H.H.-dames in haar tweede en derde 
competitie al het een en ander aan punten had 
gepakt, kende het team dit jaar een goede start. 
Van titelkandidaat RKSVO werd nipt met 0 - 1 ver-
loren en een week later kwamen de dames van 
het eveneens hoog ingeschatte Roggel weliswaar 
op 1 - 4 voor te staan, maar S.H.H. kwam terug tot 
4 - 4 en gaf de zege pas vlak voor tijd af: 4 - 6 uit-
eindelijk. Vervolgens werden er volop punten ge-
pakt, want na 11 competitiewedstrijden stonden de 
dames netjes op 12 punten en een 3e plaats. 
Daarna werd het stukken lastiger, omdat na 3 jaar 

Foto boven: SHH3 midden jaren tachtig met o.a. Peter Jansen, Jan Wassenberg, Sjaak Jans-
sen, Ton van der Steen, Mat Straetemans, Wilbert Kroos, Ger Hoeben en Pieter Brummans. 
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Heel   22 - 33 

RKSVV   22 - 31 

Laar   22 - 30 

RKSVW 2 22 - 28 

Altweerterheide   22 - 25 

Megacles 3 22 - 22 
Grathem   22 - 21 

SHH   22 - 21 

Horn   22 - 19 

RKHVC   22 - 15 

Buggenum   22 - 10 

Brevendia 2 22 - 9 

voetbal  het animo bij sommigen minder werd. 
Het was vanaf toen van week tot week kijken 
of leider Piet Hannen wel 11 speelsters bij 
elkaar kreeg en zodoende werd de competitie 
besloten met 13 punten uit 18 duels en daar-
mee de 7e plaats van 10 teams. Wat bij he-
renvoetbal wel kan is putten uit een arsenaal 
van andere teams, zowel bij senioren als bij 
jeugd. Als je maar één damesteam hebt, dan 
kan dit niet. Intussen waren er voor het eerst 
ook meisjes aan het voetballen bij jeugd-
teams, maar die waren nog veel te jong om 
ingezet te worden. Onze dames konden soms 
enkele handbalsters inzetten. 
 
Dames die met name een stempel op het 
voetballen drukten waren onder andere Cristi-
an Esser, Simone Reinders, Marjo Ronckers, 
Margriet Straetemans, Kitty en Conny Han-
nen, Annemarie Hannen, Anita Gruizen en 
Francie Brummans. 
 
Het afgelopen jaar hadden 4 herensenioren-
teams, 1 damesteam en 7 jeugdteams aan de 
competitie deelgenomen. Het dagelijks be-
stuur van S.H.H. bestond uit Piet Schreurs, 
voorzitter, Jos van den Berg, secretaris en 
Bert Wassenberg, penningmeester. Toen Piet 
Schreurs voorzitter werd, is Mathieu Ramae-
kers enige tijd secretaris geweest, totdat deze 
weer richting Weert verkaste. 
 
 
 
  

 
Eindstand seizoen ‘87-’88 1e klasse F afde-
ling Limburg 
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VOORBESCHOUWING 
SEIZOEN 2021 2022  

SHH-1 

De staf: 
 
Kemps, Koen Teammanager 
Pouwels, Theophile Teammanager 
Stoffels, Jack en Ger Linssen± Assistent-
scheidsrechter(club) 
Wolters, Patrick Trainer/coach 
 

De tegenstanders: 
 
Alfa sport: VV ALFA 
SPORT is een amateur-
voetbalclub uit de ge-
meente Beekdaelen. Wij 
zijn ontstaan op 1 juli 
2016 na een fusie tussen 
RKVV ADVEO, SV 
Schinnen en VV Puth. 
Het vlaggenschip van VV 
ALFA SPORT is in het 
seizoen 2016-2017 begonnen in de 3e klasse 
B en dit is ook de huidige competitieklasse. 

     
v.v. Born: Deze club 
uit de gelijknamige 
plaats speelde in het 
verleden op semi-hoog 
amateurniveau maar 
zakte na de eeuwwis-
seling aardig weg, zelfs 
topt de obderste regio-
nen van het amateur-
voetbal. De laatste ja-

ren is de weg omhoog weer ingezet tot thans 
in de 3e klasse KNVB.  
 
Brevendia: Deze club uit het nabij België ge-
legen flinke dorp Stramproy heeft altijd op on-
geveer het niveau van de derde klasse ge-
speeld en werd afgelo-
pen jaar nog door SHH 
in de vierde competitie-
wedstrijd verslagen wat 
voor hen een eerste ne-
derlaag was en voor 
SHH de eerste zege. In 
de gemeente Weert wil 
men het aantal sportpar-
ken doen dalen en dat 
kan ook voor Brevendia 

een fusie gaan betekenen. 
   
Centrum boys: Afge-
lopen jaar kwam dit 
team uit de Sittardse 
buitenwijken een ver-
diende zege wegha-
len in Herten omdat 
het net een beetje 
meer spirit kende dan 
onze jongens. Hope-
lijk trekt SHH dit jaar 
aan het langste eind. 
   
D.V.O.: Het nabij het centrum gelegen D.V.O. is de 

laatste jaren geregeld tegen-
stander van SHH geweest en 
meestal waren de teams aan 
elkaar gewaagd. Een eerste 
keer dat SHH tegen DVO in de 
competitie uitkwam was in 
1992 toen het uiteindelijk ook 
kampioen werd ondanks het 
feit dat het erg veel moeite had 
met SHH in de allereerste 
wedstrijd (2 – 3 voor DVO) 

waarin het in de 98e mi-
nuut nog scoorde. 
  
De vereniging Haslou is 
afkomstig uit Elsloo en 
speelde de laatste jaren 
vaak in de vierde klasse 
waarin het in de laatst uit-
gespeelde reeks kampi-
oen wist te worden. In 
vroeger jaren kwam het 
jaren op rij op het niveau 
van de tweede klasse 
KNVB uit. 

 
vv Hebes is sinds jaar 
en dag tegenstander 
van SHH, d.w.z. tot 
enkele jaren geleden, 
toen Heel en Beegden 
aparte clubs kenden. 
SHH werd in 1998 juist 
in Beegden weer viker-
de klasser door aldaar 
met 2 - 4 te winnen en 
ook met Heel werd nog 
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niet zo l;ang gestreden om de kampioensti-
tel, bijvoorbeeld in 2013 toen SHH onder Pie 
Schmitz glansrijk kampioen werd ten koste 
van Heel of in 2017 toen dit via de nacom-
petitie gebeurde. 
 
  
S.V. Langeberg is een club die Brunssum 
als zetel heeft. Het heeft de laatste decennia 

op twee jaar na in de der-
de klasse gespeeld. Al-
daar speelt ook Joost An-
tonides, die één seizoen 
voor SHH1 uitkwam een 
jaar of zeven geleden. 
SHH had vaak moeite met 
het fysieke spel van de 
Brunssummers. 
   
 

RKVB uit Baexem is ook een club met een 
verhaal in relatie tot SHH. SHH verspeelde 
in 1986 de kampioensti-
tel enkele wedstrijden 
voor het einde, maar 
was vervolgens wel be-
palend in de afloop van 
het seizoen. Roggel en 
RKVB begonnen punt-
gelijk aan de laatste 
speelronde. SHH kaapte 
met 2 – 4 de zege weg 
in Baexem na een snelle 0 – 3 en later 2 – 
3. 

 
Vv Sittard uit de gelijk-
namige plaats speelde 
de laatste jaren vaak in 
de derde klasse waarin 
het meestal een voor-
aanstaande rol speelde. 
Voor die tijd was Sittard 
meestal tweede klasser. 
 
   

Vv Spaubeek is de club uit het gelijknamige 
dorp dat veelal in 
de 4e klasse uit-
kwam en de laat-
ste jaren weer in 
de derde klasse. 
Oud SHH1-libero 
Wil Pustjens (jaren 
negentig) had er 
zijn roots. Spau-
beek zal naar ver-
wachting niet mee 
gaan spelen om de kampioenstitel, maar je 
weet het natuurlijk maar nooit want een bal-
letje kan raar rollen. 
 
  
S.V. Argo is ontstaan in 2019 na een fusie 
tussen de clubs Obbicht en Armada 
(Grevenbicht). Het team kwam in hun eerste 

seizoen sterk voor de dag. 
 
 

 

De meest bekende te-
genstander komend 
jaar is opnieuw SVC 
2000, tenslotte het team 

dat ook uit de gemeente Roermond komt. Enke-
le jaren geleden speelde SVC nog een jaar in de 
eerste klasse. Voor nogal wat amateurs was het 
toen aantrekkelijk om voor SVC te spelen. Nu 
telt het team nog steeds enkele routiniers van 
oudsher die evenwel flink op leeftijd zijn geko-
men. Talent Roel van Melick, woonachtig in Her-
ten, maakte deze zomer de overstap naar SHH. 
Ricardo Wassenberg, eveneens uit Herten, is al 
lang trainer bij SVC. 
 
 
 

De spelersselectie: 
 
Nieuw: Roel van Melick (SVC 2000) – Appie 
Aurag (EVV beloftenteam) – Luuk Vogels 
(SHH2) 
Vertrokken: Nicolas Mitchell (SHH2) – Daan 
Winter (SHH2) – Samir Perriëns (gestopt) 
 
Keeper:  
Jules Hamers (3e seizoen). Jules kwam de afge-
lopen twee coronajaren tot 20 duels en scoorde 
niet. 

 
Verdediging: 
 
Sjoerd Schroots is inzetbaar als links- en als 
rechtsback en eventueel ook op het middenveld. 
Met zijn 142 reguliere competitiewedstrijden is 
hij na Rik Linssen de meest geroutineerde spe-
lers van het team. Scoren deed hij in de gewone 
competitie nog nooit, maar wel bijvoorbeeld 
vriendschappelijk tegen VVV Venlo. 
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Glenn Gij-
zen speelde 
intussen ook 
al 73 keer. 
Hij gaat zijn 
vijfde sei-
zoen in als 
aanvoerder 
en centrum-
verdediger. 
Hij lijkt 
steeds meer 
de leidersrol 
naar zich toe 
te trekken in 
het ontzet-
tend jonge 
team. Twee spelers zijn 27, eentje 29 en de 
rest rond de 21. 
 
Driek Engels is op alle plaatsen in de verde-
diging in te zetten en kwam tot 81 wedstrijden 
en 2 goals. 
 
Istvan Munnix is één van de drie routiniers 
en ook inzetbaar op alle verdedigende plaat-
sen. Hij heeft er intussen 129 wedstrijden op 
zitten en behal-
ve de fraaie 
goal uit bij Heel 
ook nog niet 
gescoord. 
 
Jens van Hees 
lijkt ook voorbe-
stemd voor het 
centrum van de 
verdediging van 
waaruit hij voor 
een goede op-
bouw kan zor-
gen. Hij kwam 

eerder voor de jeugd van VVV Venlo uit. Bij 
SHH scoorde hij één keer in 24 duels. 
 
Remco Ostlender speelde de afgelopen twee 
jaar geregeld als verdediger. Hij kwam tot 13 
inzetten. 
 
Daan Verhagen kwam tot nu toe tot 7 inzetten 
voor SHH1 maar scoorde nog niet. Hij komt 
met zijn linkerbeen en verder sterke fysiek het 
meest in aanmerking voor een plek links in de 
achterhoede. 
 
Middenveld: 
 
Appie Aurag 
is een mooie 
optie voor een 
plek op het 
middenveld, 
waarschijnlijk 
aan de rech-
terkant. Deze 
technisch be-
gaafde nieu-
weling is te 
zien op het 
Youtube-
kanaal Tiki 
Taka Touzani 
en wel als bal-
goochelaar. Hij 
speelde in het verleden al in de SHH-jeugd 
maar verkaste tijdelijk naar het beloftenteam 
van EVV en is nu terug op het oude honk. 
 
Loek Vilters die gezegend is met genoeg 
techniek en overzicht is fanatiek aan het nieu-
we seizoen begonnen. Hij is zeer wel in staat 
het spel te verdelen. Loek scoorde één keer in 
40 duels. 
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Rik Linssen buffelt 
graag op het mid-
denveld en mijdt de 
overtreding op het 
randje niet altijd. 
Met zijn 148 wed-
strijden is hij het 
meest geroutineerd 
van het hele team. 
Hij scoorde drie 
keer. 
 
Luuk Vogels kwam 
vorig seizoen uit 
voor SHH2 en 

speelde daarvoor in de jeugd. Hij debuteerde in 
SHH1 in deze voorbe-
reiding en heeft dus 
nog geen competitie 
voor SHH1 in de be-
nen. 
 
Thimo Levels kende 
het afgelopen jaar een 
sabbatical jaar. Daar-
voor kende deze 
broer van PSV-
speelster en jeugdin-
ternational Janou Le-
vels veel blessures. In 
14 wedstrijden scoor-

de hij één keer. 
 
Tom Walker behoort 
ook voor het eerst tot de 
selectie van SHH1. Hij 
kwam tot vorig jaar 
voornamelijk uit voor 
SHH2 met een enkele 
invalbeurt bij het eerste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanvallers: 
 
Roel van Melick is 
gewoon woonachtig 
in Herten, maar deze 
19-jarige talentvolle 
goaltjesdief presteer-
de het om in één van 
de vier wedstrijden 
die de competitie 
telde namens SVC 
2000 drie keer te 
scoren tegen SHH 
waardoor SVC met 1 
– 3 won. Gelukkig 
maakte Roel de 

overstap naar SHH waar hij zich prima thuisvoelt 
en al aan het scoren is gegaan. 
 
Scoren is iets dat ook Swen Domburg volop doet. 
In de 73 wedstrijden die hij inmiddels voor SHH1 
speelde was het 30 keer raak en daarmee behaalt 
Swen een percentage van 41% wat maar weinigen 
hem nadoen. Swen had de laatste paar jaar nogal 
eens last van blessures. 
 

De andere speler 
bij SHH1 die toch 
ook alweer zijn 
4

e
 seizoen in 

Herten ingaat is 
Casper Metse-
makers die drie 
jaar geleden als 
jonkie overkwam 
van Sportclub 
Leeuwen. In 44 
wedstrijden 
scoorde Casper 
22 keer, hetgeen 
een gemiddelde 

van 50% oplevert, maar net iets minder dan top-
scorer aller tijden van SHH Jack Erdmann, die op 
51% zijn (174 goals in 302 wedstrijden). 
 
 
Koen Schroots is de 
jongere broer van 
Sjoerd. Koen is niet erg 
lang, maar wel stevig en 
snel. Vanwege enkele 
blessures speelde hij 
vooralsnog maar 36 
keer in SHH1 en hij 
scoorde ook nog maar 
één keer. In de oefen-
campagne stond Koen 
vaak centraal in de spits 
waar hij zich niet laat 
wegzetten door de te-
genstanders. 
 
Tim Francot speelt sinds enkele seizoenen meest-
al als aanvaller in SHH1. Hij is soms als midden-
velder ingezet. Hij scoorde drie keer in 32 competi-
tieduels. 
 
Het lijkt erop dat bovenstaande 19 spelers de basis 
zullen vormen voor de selectie van SHH1. Op de 
bank zal een tweede keeper gaan plaatsnemen. 
Dit kunnen Tim Griep of Jules Steegh zijn die 
normaliter voor SHH2 staan of eventueel de kee-
per van SHH JO19. 
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S.H.H.-1 SEI-
ZOEN 
2021/2022           

 spelers totaal  sei-    

       1e be-

  caps goals caps goals 26 B1 

1 Jules Hamers 20 0       X 

8 Rik Linssen 148 3       B 

12 Sjoerd Schroots 142 0       X 

2 Istvar Munnix 129 0       - 

3 Driek Engels 81 2       B 

5 Glenn Gijzen (A) 73 1       X 

13 Swen Domburg 73 30       X 

11 Casper Metsemakers 44 22       B 

7 Loek Vilters 40 1       X* 

10 Koen Schroots 36 0       V* 

16 Tim Francot 32 3       V* 

4 Jens van Hees 24 1       X 

19 Timo Levels 14 1       I 

17 Remco Ostlander 13 0       I 

15 Daan Verhagen 7 0       V 

9 Roel van Melick 0 0       X** 

6 Appie Aurag 0 0       V 

14 WalkerTom  0 0       I 
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SHH GOALS TOTAAL  

 totaal   

    

1 Jack Erdmann 154 51% 

2 
Maurice  van 
Ratingen 88  

3 
Michael van 74  

4 Frits Gunther 71  

5 Julien te Wierik 66  

6 Ed Janssen 58  

7 Paul Walenberg 58  

8 Jack Hendrickx 45  

9 Mat Esser 41  

10 Loek Janssen 39  
 Swen Domburg 30  
 Nicolas Mitchell 29 41% 

 
Casper Metse-
makers  22 50% 

 Daan Winter 10  
 Max Winter 9  

SHH CAPS 21

Namen spelers

TOT

1 Jack Hendrickx 330

2 Jack Erdmann 302

3 Julien te Wierik 302

4 Paul Walenberg 281

5 Ad Dierx 275

6 Mark Helwegen 265

7 Raymond Reyners 244

8 Jos Hendrickx 222

9 Maurice van Ratingen 212

10 Mat Esser 211

11 Michael van Herten 199

12 Frits Gunther 182

13 Bert Hannen 174

14 Xavier Starmans 162

15 Stef Wassenberg 153

16 Marco Timmermans 148

17 John Felbermaier 148

18 Rik Linssen 148

19 Frank Birkner 146

20 Lino van Keeken 144

21 Sjoerd Schroots 142

22 Robert van Ool 140

23 Wilbert Poulussen 138

24 Janny Bremmers 138

25 Eugene Lamers 137

26 Paul Ehren 136

27 Laurens Walenberg 135

28 Job van Lier 134

29 Istvan Munnix 129

30 John Janssen 126

31 Dirk van Lier 125

32 Huub Wolters 122

33 Sjef Perriens 122

34 Max Winter 120

35 Michel Schlicher 116

36 Ed Janssen 115

37 Rene Seuren 112

38 Marco Bogers 112

39 Michel Simons 106

40 Mark Blokland 105

41 Leon Fonteyn 104

42 Nicolas Mitchell 103

43 Jules Bertjens 99

44 Steef Roufs 97

45 Marcel Jansen 87

46 Patrick Hegger 86

47 Stefan van Doorn 83

48 Driek Engels 81

49 Glenn Gijzen 73

50 Swen Domburg 73

SHH RESULTATEN 21/22  
      
nr wedstrijd UITSLAG  T
  
doelpuntenmakers PNT DOELSALDO 

 
1 FC Maasgouw - SHH 1 - 3 V
 60 v Melick, Metsemakers(2)
  
 
2 SHH - Veritas 1e kl. 4 - 2 V

 110 v Melick, K.Schroots, 
Metsemakers, L. Vilters  

 
3 SHH - SVH'39 0 - 0 V 70
   
 
4 SNA - SHH 0 - 5 Beker 

 k. Schroots, van Melick(2), Vil-
ters, Francot  

 

Totaal: 4 wedstrijden, 3 zeges, 1 gelijkspel, 
doelsaldo 12 voor – 3 tegen 
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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 september 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 ongeveer  955  (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. 
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COMCOP 
 

Aktiviteitencentrum Herten 
Charles de Gaullestraat 21 

6049 BK Herten 
 

 Digitaal kopieerwerk 
 zwart wit en kleur 

 
0475-474 400  

achdrukkerij@xs4all.nl 
achcomputer@xs4all.nl 
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Maak kennis met..   Celina Vossen 
Vertel eens in het kort iets over jezelf 
Mijn naam is Celina Vossen en ik ben 19 jaar. 
Samen met mijn ouders en mijn broertje woon ik 
in het gezellige dorpje (Herten). Ik zit momenteel 
nog op school en leer voor het Kappersvak, bui-
ten school loop ik ook nog stage in Heel bij Kap-
salon Knip’t, en werk ik bij de bloemenwinkel op 
het station in Roermond. 
 
Bij welke clubs heb je in het verleden ge-
speeld en wat is de reden dat je voor SHH 
hebt gekozen? 
SHH natuurlijk, hier ben ik begonnen toen ik 8 
jaar werd. Ik heb altijd bij de jongens gevoetbald 
en toen ik de 15 jaar passeerde mocht ik mee 
trainen bij Dames 1. Tot heden zit ik hier nog 
steeds bij. SHH lag gewoon het dichste bij ons in 
de buurt vandaar dat ik voor SHH gekozen had. 
 
Op welke positie speel je en wat is je rol bin-
nen het team? 
Ik heb in al mijn seizoenen bij Dames 1 eigenlijk 
altijd voorin gestaan, afgelopen seizoenen speel-
de ik rechts voorin. Toen ik net begon met voetbal 
heb ik een aantal seizoenen in de verdediging 
gestaan. Daarbuiten zit ik nog bij de activiteiten 
commissie en natuurlijk probeer ik zo veel moge-
lijk de doelpunten te scoren! 
 
Hoe zou je jezelf het beste omschrijven als 
voetbalster? 
Positieveling, coachend en een doorzetter. Vaak 
ben ik nog wel eens onzeker met het spelen van 
een wedstrijd, maar zodra ik er lekker in zit ben ik 
dat alweer vergeten. 
 
Wat zijn je hoogtepunten als voetbalster? 
Toen ik nog bij de jongens voetbalde zijn we 2 
keer kampioen geworden. En dat ik bij een da-

mes team ooit heb mogen/mag voetballen. 
Vroeger had ik nooit gedacht dat ik dat ooit 
nog zou doen. Daarbij is het echt super 
leuk dat er een leuke sfeer in ons dames 
team is en dat we met z’n alle op teamuitjes 
gaan. 
 
Wat zijn je dieptepunten als voetbalster? 
Dat ik nog aan het herstellen ben van mijn 
nek en knie blessure door een scooter on-
geluk.. Ik hoop dat ik snel weer kan begin-
nen en dat het herstel niet al te lang gaat 
duren… 
 
Heb je naast het voetbal nog andere 
hobby’s? 
Ik vind buiten hardlopen en wandelen heel 
erg leuk om te doen. Creatief bezig te zijn, 
en met vriendinnen en familie af te spreken 
Wat is je favoriete club? 

PSV  
 
Wat is je favoriete speler/ speelster en 
waarom? 
Lieke Martens, ze inspireert veel meiden 
dat voetbal ook een meidensport is en laat 
zien dat ze ook van onderaan is begonnen 
en dat je altijd moet doorgaan met de din-
gen die je wilt. 
 
Wat is je doelstelling voor dit seizoen? 

Flash-interview met Céline Vossen 
SHH VR1 
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SHH VAN DAG TOT DAG 

MEI 
 
7 Nog enkele vrijdagse trainingsavonden 
voordat er een een zomerstop zal zijn. Op de 
foto is SHH2 aan zijn warmingup bezig, mét 
trainer Silas Hurckxkens, die het stokje gaat 

overdragen em een andere functie krijgt, na-
melijk als technisch coòrdinator bij de heren 
seniorenteams (tevens bestuurslid). Oud-
SHH1 speler Juliën te Wierik volgt Silas op. 

SHH Vr2 is dringend op zoek naar een nieuwe trainer/coach (RED. 
Per september is Marnix Adams de verlossing voor SHH VR2 
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8 Nog steeds bepalen onderlinge voetbalpartij-
tjes het beeld op de Wolfsberg. Er zijn geen 
andere clubs welkom nu het dagelijkse aantal 
besmettingen in Roermond 40 bedraagt en 
landelijk rond de 7000. 
8 Het clubblad ligt bij de webmaster en gaat 
binnen afzienbare tijd ook naar de drukker. 
Ook het clubblad gaat graag terug naar nor-
maal. Drie uitgaves verschenen niet op papier 
omdat de ´place to be´ de kantine niet open 
mocht zijn. 
11 Dat in de jeugd meisjes in jongensteams 
meespelen is al jaren gebruikelijk. Bij de senio-
ren was dit overigens in lagere klassen ook al 
toegestaan. Voortaan mogen voetballende da-
mes ook in bijvoorbeeld SHH1 aan de aftrap 
verschijnen. Wij zijn benieuwd wanneer het 
zover komt dat bij SHH´s senioren gemengd 

ge-
speeld gaat worden, een kwestie van tijd lijkt het 
ons te zijn. 
16 Ons bestuur is bezig met het technische 
plaatje voor komend jaar. Silas Hurckxkens gaat 
technische zaken voor alle seniorenteams voor 
zijn rekening nemen. De plaats die vrij komt bij 
SHH2 als trainer-coach gaat opgevuld worden 
door Juliën te Wierik. 
 
JUNI 
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5 Er is weer gevoetbald tegen een ´vreemde´ 
tegenstander op de Wolfsberg. SHH JO17 
kwam binnen de groene lijnen tegen FCV uit 
Venlo. 
 
6 Linda Levels (zie foto boven) die  in de 
jeugd van SHH bij de jongens voetbalde en 
zoals bekend uitkomt voor PSV Eindhoven, 
heeft de nationale beker gewonnen met haar 
team. 
 
16 Loek Hamers tekent zijn eerste contract bij 
Roda JC, nadat hij aan het begin van het afge-
lopen seizoen debuteerde in RodaJC-1 is in-
valler/keeper bij 
de eerste thuis-
wedstrijd die glori-
eus werd gewon-
nen. 
 
Van Roda’s websi-
te: 
 
 LOEK HAMERS 
LANGER VER-
BONDEN AAN 
RODA JC.  
Loek Hamers 
heeft een over-
eenkomst gete-
kend welke hem 
het komende sei-
zoen aan Roda JC 
verbindt. De doel-
man tekende, 

evenals Jimmy Vijgen, een amateur-
overeenkomst. Hamers sluit het aankomende 
seizoen definitief aan als doelman van de eer-
ste selectie van Roda JC. 
 
DEBUUT 
Jeffrey van As, technisch directeur Roda JC: 
"Loek heeft vorig seizoen zijn debuut gemaakt 
in de wedstrijd tegen Jong Ajax na het uitvallen 
van doelman Hoekstra. Vanaf 1 juli 2020 is hij 
als doelman van Jong Roda JC aangesloten bij 
het eerste elftal en dat heeft hij uitstekend ge-
daan. Hamers zal als 3e doelman aansluiten bij 
het eerste elftal." 
 
27 Bij de profclubs zijn de eerste trainingen als 
voorbereiding op het nieuwe seizoen al aan de 
gang. 
 
VVV-Venlo meldt: VVV-jeugdopleiding sterk 
vertegenwoordigd bij eerste training. 
 
Zondag 27 juni vindt de eerste training van 
VVV-Venlo plaats in Covebo Stadion - De Koel 
-. De VVV-Venlo Jeugdopleiding is sterk verte-
genwoordigd tijdens de eerste training. Waar 
jongens als Wassim Essanoussi en Yahcuroo 
Roemer alweer een jaar lang bij de selectie 
zitten, sluiten er zondag zeven jongelingen aan 
bij de trainingsgroep van Jos Luhukay.  
Joël Roeffen, Jonas Theuerzeit, Stan Hende-
rikx, Levi Smans, Joep Munsters, Thijme Ver-
heijen en Justin Coenen zijn de spelers die de 
gloednieuwe geelzwarte trainingskleding van 
het eerste elftal zondag voor de eerste keer 
mogen aantrekken bij jVVV 
 
27 De nieuwe teamindeling voor de jeugd voor 
komend seizoen is bekend. SHH heeft 3 teams 
onder 19, drie teams onder 17, 5 teams onder 
15, 5 teams onder 13, 4 teams onder 11, 4 
teams onder tien, 6 teams onder 9, 4 teams 
onder acht en vooralsnog 3 teams onder 7. Al-
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les bij elkaar zijn dit 37 teams (RED. Inmid-
dels zijn er 7 onder zeventeams). Met de 
seniorenteams erbij zullen er weer rond de 
54 teams actief gaan zijn in het seizoen 
2021/2022. 
 
JULI 
 
3 Twee jaar geleden verkaste hij naar EVV in 
Echt. Vandaag prijkt bijgaande foto op face-
book: Sten Kochanowski gaat komend sei-
zoen spelen voor de amateurs van de Nij-
meegse eredivisieclub N.E.C.  
5 Levi Smans speelde een jaar geleden nog 
voor SHH in de jeugd. Onlangs mocht hij 
voor het eerst meetrainen met de selectie 
van VVV Venlo en….  Inmiddels maakte Levi 
zijn debuut voor VVV Venlo-1….. en als sum-

mum scoorde hij in de wedstrijd tegen SV Venray 
de 0 – 3. Chapeau! 
 
AUGUSTUS 
 
13 De Wolfsberg is aan het einde van de zomer-
stop. Alleen het walking football ging iedere dins-
dagochtend gewoon door. De profs zijn natuurlijk al 
wel een hele tijd aan de gang. De 17-jarige Levi 
Smans heeft intussen aardig wat speelminuten bij 
VVV Venlo mogen meedraaien. Zo speelde hij mee 
tegen het Griekse Panathinaikos.  Janou Levels is 
intussen al een paar jaar de vaste linksback bij 
PSV Eindhoven. 
 

13 Dagblad de Limburger kent sinds jaar en dag de 
rubriek ‘de vrijwilliger’. Deze keer was onze secre-
taris Koen Kemps aan de beurt. (zie voor een kopie 
van het verslag 2 pagina’s verder) 
 
13 Van VVV/Venlo´s website: 
VVV-Venlo Jeugdopleiding 
11u  ·  
      !   
Levi Smans (18) en Thijme Verheijen (17) hebben 
vanavond hun debuut gemaakt voor de hoofdmacht 
van VVV-Venlo. In de uitwedstrijd tegen TOP Oss 
mocht Levi Smans een half uur voor tijd invallen en 
Thijme Verheijen begon in de basis.   
Gefeliciteerd, boys!   
Helaas lukte het niet punten te pakken want de 
wedstrijd ging met 2  - 1 verloren. (RED. Levi werd 
in het voorjaar 17 jaar). 
 
15 Dit is voor veel teams de eerste trainingsweek 
van het nieuwe seizoen. 
 
 

SHH JO19 /1 

Sten Kochanowski 
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17 De selecties van SHH1 en SHH2 hebben 
intussen enkele trainingen achter de rug. SHH1 
is ten aanzien van het afgelopen seizoen licht 
gewijzigd. Als versterking is aan de toch al jon-
ge selectie de 20-jarige Roel van Melick )zie 
foto’ toegevoegd. Hij is afkomstig van SVC en 
speelde het afgelopen jaar een cruciale rol in 
één van de weinig wel gespeelde competitie-
wedstrijden die door SVC werd gewonnen met 
3 – 1. Hij scoorde namelijk alle drie de goals. 
Routinier Nicolas Mitchell met wie wij in deze 
uitgave een vraaggesprek hebben zou aanvan-
kelijk helemaal stoppen met voetbal maar be-
sloot alsnog te blijven spelen maar dan wel in 
SHH2. Jonkie Samir Perriëns stopte wel defini-
tief. Mogelijk is er verdere aanvoer vanuit de 
jeugd, zoals Luuk Vogels. 
 
17 SHH2 kwam enkele dagen eerder al voor 
het eerst in actie. Het oefende uit bij Veritas2 
en verloor geflatteerd met 5 – 1. Djoni Sabelrei-
ter scoorde de Hertense goal. SHH2 heeft voor-
alsnog een erg ruime selectie me 92 spelers. 
Daarvan was een groot deel van de partij op de 
training die zoals bekend dit jaar werd geleid 
door Juliën te Wierik (en Marc Janssen). SHH 
gaat het seizoen in met zes seniorenteams. 
Aanvankelijk zou er een nieuwe competitie voor 
spelers onder de 23 worden opgestart. SHH 
schreef in , maar was kennelijk een van de wei-
nige inschrijvers zo niet de enige. Het onder 23 
team gaat SHH6 vormen. 
 
21 Bij VVV Venlo maakte Levi Smans weer een 
ruim half uur aan speelminuten. VVV won voor 
het eerst sinds januari weer eens een competi-
tiewedstrijd. Levi speelt, aldus een voetbalken-
ner, als een soort Kevin De Bruijne bij Man-
chester city. Hij was ook twee keer dicht bij het 
scoren van een goal. 
 

22 SHH1 speelde haar eerste oefenwedstrijd uit 
bij FC Maasgouw. Het kwam fris uit de start-
blokken want het leidde al na twee minuten. 
Trainer/coach Patrick Wolters ontbrak vandaag 
vanwege omstandigheden op het appèl. Zonder 
hem en mét leider Theophile Pouwels plus Loek 
Hamers won het met 1 – 3 met twee goals van 
Caspar Metsemakers en eentje van debutant 
Roel van Melick, die overigens in Herten woont. 
Ook Luuk Vogels, vorig jaar actief in SHH2 
maakte zijn debuut in SHH1. Verder de beken-
de namen: Goalie Juul Hamers,. Verdedigers 
Sjoerd Schroots, Istvan Munnix, Driek Engels, 
Glenn Gijzen en Jens van Hees. Middenvelders 
Rik Linssen, Loek Vilters, Luuk Vogels en aan-
vallers Roel van Melick, Koen Schroots, Sven 
Domburg en Casper Metsemakers. Hopelijk 
vergeten wij dan niemand. Enkele spelers ont-
braken nog. SHH2 oefende bij hoofdklasser 
Wittenhorst-2 en verloor door een goal vlak 
voor tijd met 1 – 0. 
 
27 Trainingsavond bij SHH. SHH1 trainde gis-
teravond al (onder leiding van Loek Hamers) 
omdat het morgen speelt tegen Veritas. Levi 
Smans, 17 jaar jong, speelt vanavond in de 4e 
wedstrijd van het seizoen voor het eerst in de 
basis bij VVV Venlo, een enorme stap en eer op 
deze leeftijd. Met SHH Vr1 werd een afspraak 
gemaakt voor een vraaggesprek voor komende 
week. Hetzelfde geldt voor jeugdleider Clim Ma-
chelessen. 
27 Ook de lagere seniorenteams gaan van 
start. Desgevraagd meldt SHH-speler Wouter 
Janssen (overigens al jaren in dienst in het ma-
nagement van Willem II Tilburg) dat ze van 
SHH6 naar SHH5 zijn gegaan. Wouter: En het 
jaar ervoor waren wij SHH7, dus nog vier jaar 
en dan….! 
 
28 De tweede oefenwedstrijd van SHH1 stond 
op het programma. Als wat vanavond werd ver-
toond de maatstaf is komend jaar dan gloort er 
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Bron: Dagblad de Limburger 
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veel hoop aan de horizon. Tegenstander van 
vanavond was Veritas uit Neeritter, uitkomend in 
de eerste klasse KNVB, waar SHH sinds 2018 
terug is gezakt naar de 3e klasse. In het veld was 
SHH bepaald  nioet de mindere van de gasten. 
Sterker nog het liet vaak prachtige combinaties 
zien. In de wedstrijd die onder leiding stond van 
Mike Theelen wist SHH met 4 – 2 te winnen. De 
Hertense goals werden gescoord door Roel van 
Melick, een echte goaltjesdief, Koen Schroots, 
robuust in de spits, Loek Vilters en Casper Met-
semakers na een fraaie combinatie over rechts  
met onder andere Roel van Melick. Aan Hertense 
zijde maakte Appie Aurag zijn debuut voor SHH1. 
Hij speelde de afgelopen tijd in het beloftenteam 
van EVV en voordien ook gewoon in de jeugd 
van SHH. Na een seizoen van afwezigheid van-
wege studie maakte ook Thimo Levels zijn ren-
tree. SHH kent overigens een erg jong team. 
Slechts drie spelers zijn ouder dan 23. Appie Au-
rag heeft overigens met profvoetballer Touzani 
een eigen youtube-kanaal en is balgoochelaar. 
Bij Veritas stond overigens Koen Geven onder de 
lat. Bijna niemand weet het maar deze neef van 
uw redacteur speelde in het verleden enige tijd in 
de jeugd van SHH. 
 
29 SHH2 oefende tegen FCV2 en won ruim met 
in het team onder andere routiniers zoals Maikel 
van Herten, Max Winter en Nicolas Mitchell. SHH 
VR1 oefende ook voor het eerst en verloor met 3 
– 1 bij Eijsden. De Hertense goal was van Noa 
Smans. 
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1 SHH1 oefende thuis tegen SVH’39 uit Her-
kenbosch dat de afgelopen twee jaar stijf bo-
venaan in de vietrde klasse stond geklasseerd, 
maar niet kon promoveren omdat corona de 
competitie nu eenmaal deed eindigen tot twee 
keer aan toe. Oude bekende van uw redactie 
voorzitter Jack Thissen was meegekomen. Rik 
Reijners is zoals bekend de trainer en vorig 
jaar nog keeper in Zuid Limburg met ook een 
SHH-verleden Ruud Schumann is voorbe-
stemd om in de spits te gaan spelen aldaar, 
maar hij ontbrak vandaag. Er werd gespeeld 
alsof er flink wat prestige op het spel stond. 
Het was een boeiende wedstrijd met iets meer 
kansen aan SHH-zijde maar gescoord werd er 
niet. Jammer was wel dat aan Hertense zijde 
Casper Metsemakers en Rik Linssen met een 
spierblessure naar de kant moesten. Gescoord 
werd er deze wedstrijd niet. 
 
4 Er wordt weer om de knikkers gevoetbald 
met bekervoetbal. SHH JO19 speelde gelijk bij 
Laar. SHH JO17 deed het met dezelfde 3 – 3 
tegen MVC19 en SHH JO13 liet met b3 – 0 de 
punten achter in tegelen bij SC.Irene. 
5 Bekervoetbal bij se senioren. SHH2 won uit 
bij Oranje Blauw met 0 – 3. SHH VR1 won met 
1 – 5 bij Bieslo2. SHH VR2 werd door de Slek-
ker girls met 0 – 15 in de soeppan gehakt. 
SHH4 won haar eerste pot met 4 – 1 van Lin-
ne4. SHH5 verloor met 1 – 5 van RKVB2.  
5 Dan speelde SHH1 voor het eerst dit sei-
zoen om de bekerknikkers in Montfort. Zonder 
3 geblesseerden en 1 vakantieganger startte 
SHH met Jules Hamers bin de goal, achterin 
Sjoerd Schroots, Glenn Gijzen, Jens van Hees 
en Daan Verhagen, midden Appie Aurag, Loek 
Vilters en Tim Francot, voorin Roel van Melick, 
Koen Schroots en Swen Domburg. Tegen de 
vijfde klasser bleek het moeilijk voetballen. 
SHH maakte veel fouten op het kunstgras en 
had erg veel moeite om in de wedstrijd te ko-
men. Pas na 35 minuten scoorde Koen 
Schroots. Na rust kwam er meer rust in het 
spel doordat er simpeler en meer over de 
grond werd gespeeld. Mede door vermoeid-
heid bij SNA kon SHH uitlopen naar 0 – 5 via 
twee keer Roel van Melick, Tim Francot en 
Loek Vilters. Thiemo Levels, Remco Ostlender 
en Tom Walker kwamen als invallers in het 
veld. Bij SNA hadden veel spelers last van 
kramp. Aan de kant werd gesuggereerd dat 
dat wellicht kwam door het genot van vele 
biertjes de avond tevoren en te weinig water 
drinken. Toeschouwer George Walker: En 
geen koppijn. 
 
5 Het gaat met de week beter met de nog 
maar 17-jarige Levi Smans bij VVV Venlo. Uit 
bij FC Dordrecht zorgde hij voor het enioge 
doelpunt dat ion de wedstrijd werd gescoord 
waarmee VVV de tweede overwinning van het 
seizoen wist te behalen. 
 
 

Max Winter bij zijn rentree voor 
SHH2 
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FOTO VAN VROEGER 
Bron: FACEBOOKPAGINA Herten, Merum, Ool, Aan de Rijksweg 

 De spelers op de foto boven )bron Ger Hoeben’ zijn: Ger Mevissen, Dre Opbroek, Jan Mee-
vis, Jan Smits, Jan Ariaans, Henk van der Leeuw, Jan Geerlings, Thei van Ratingen, Louis 
Slabbers, Bair Roufs, Pierre Fontein (niet in de volgorde zoals ze op de foto staan). 

Van de onderste foto’s kennen wij de namen niet maar wij denken dat uiterst links Jan Hel-
wegen en Piet Schreurs zijn te zien. 
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VRAGEN 
 

1. Zonder rode kaart heeft een elftal dat compleet is altijd 11 spelers in het veld staan (inclusief 
keeper). 

2. De gedeeltelijke cirkel net buiten de 16 meter is er voor de sier. 
3. Koen Kemps is algemeen secretaris van SHH 
4. De laatste algemene ledenvergadering bij SHH vond plaats in 2019 
5. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van een vereniging. 
6. De gemiddelde voetbalbroek was in de jaren 70 en 80 véél korter dan in de jaren 40 en 50 
7. Scheenbeschermers zijn bij het voetballen altijd verplicht geweest. 
8. In de jaren zestig was het drie corners penalty.  
9. Het is sinds dit jaar mogelijk dat vrouwen/dames in een herenseniorenteam spelen. 
10. Heel vroeger aten spelers Stimorol voor een wedstrijd. 
11. Tot de jaren zeventig speelde een elftal met vijf aanvallers waaronder de links- en rechtsbin-

nen. 
12. In vroeger tijden was wisselen van een speler alleen maar toegestaan bij een blessure. 
13. SHH1’s laatste kampioenstitel was in 2015. 
14. Bart Peerboom kwam ooit één keer uit voor SHH1. 

 
SCHIFTINGSVRAAG 
1. Hoeveel teams telt SHH aan het begin van het seizoen 2021/2022? 
2. Hoeveel leden telt SHH per 1 augustus 2021? 
3. Hoeveel bindende wedstrijden speelde Björn Willigenburg ooit voor SHH1? 

 
ANTWOORDEN 
 
1- Onjuist. Bij een inworp bevindt één speler zich buiten de lijnen. 

2- Onjuist, deze is er om de afstand van 9 meter 15 tot de penaltystip te markeren. 

3- Juist.+; 4. Correct.; 5. Helemaal juist.; 6. Correct. 

7. Onjuist. Tot pakweg veertig jaar geleden bestonden scheenbeschermers niet eens. 

8. Onjuist, dit was alleen op trapveldjes gebruikelijk. 

9. Correct: Wie gaat de eerste zijn?; 

10. Juist, dit kwam vaker voor. Het was evenwel niet prestatie bevorderend. 11. Juist. 

12. Correct. Blessures werden daardoor vaker gesimuleerd en toen is de regel ook verruimd. 

13. Onjuist. SHH promoveerde toen via de nacompetitie naar de tweede klasse. De laatste 
kampioenstitel dateert van 2013. 

14. Correct. Dat was begin jaren negentig toen spits Jack Erdmann op het laatste moment 
niet beschikbaar was. Bart kreeg toen een kwartiertje speeltijd. 

Antwoorden schijftingsvragen 

1. 54; 2. 955; 3. Nul 

PETJE OP, PETJE AF deel 24 
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