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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    Peter Bonekamp 06—45828211 
Penningmeester  Hub Zinken  
Secretaris:   Koen Kemps 06-55792630        
Sponsoring:   vacature  
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 
    Marnix Adams 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  

Als dit voorwoord op papier komt zijn er 

zo´n zes competitiewedstrijden gevoet-

bald. Het voetbal leeft weer echt. Hopelijk 

mag dit zo blijven. SHH stond volop in de 

belangstelling. Janou Levels werd voor het 

eerst opgeroepen voor het grote Oranje. 

Levi Smans kende zijn doorbraak bij VVV 

Venlo. En eveneens oud SHH´er Sid Pas-

sage (oud teamgenoot van Levi Smans) 

speelt als prof in Italië. Dan in ons eigen 

dorp: SHH1 kende een fenomenale com-

petitiestart met erg veel goals en inmiddels 

zes overwinningen op een rij. Het lijkt erop 

dat het ‘heilige vuur’ is gevonden door trai-

ner Patrick Wolters en zijn mannen, waar-

onder Loek Hamers die naast leider ook 

tweede keeper bij Roda JC is en als trai-

ner in opleiding SHH JO19 begeleidt. Ook 

SHH VR1 doet mee in de strijd om de titel 

in haar klasse. 

In deze weer boordevolle uitgave kennen 

wij weer een uitgebreide SHH VAN DAG 

TOT DAG die weer verslag doet van het 

voetbal zelf. Wij hebben een vraaggesprek 

en laten competitie tussenstanden zien. Er 

is uiteraard weer aandacht voor de ge-

schiedenis van SHH met deze keer de pe-

riode tot 1990, het jaar van ons vijftigjarig 

bestaan. Er zijn nieuwe potloodtekeningen 

gemaakt voor het portret. Er is een foto-

quiz en een nieuwe Petje op, petje af.  

Van ons bestuur mochten wij het jaarver-

slag over de beide coronajaren ontvangen 

met aansluitend een terugblik over de be-

stuursleden die onlangs afscheid namen. 

Via een reeks Quotes is er aandacht voor 

het aanstaande veertigjarig bestaan van 

ons clubblad dat voorzien is voor oktober 

2022 (vier afleveringen). Uiteraard ont-

breekt ‘Dit is SHH’ niet. 

In de coronatijd verscheen ons blad min-

der vaak dan normaal. Met deze uitgave 

zitten wij weer op schema. Hopelijk gooit 

een golf vanaf nu geen roet meer in het 

voetbaleten, dat echt naar meer smaakt.  

De afgelopen week hebben wij Jan Perri-

ëns geïnterviewd. Het resultaat van dit 

vraaggesprek treffen jullie vanaf pagina 14 

aan, zes pagina’s lang. Jan is actief als vrij-

williger in de kantine en voetbalt bij de vete-

ranen op de vrijdagavond. Wat lang niet 

iedereen weet is dat hij als 18-jarige bij 

RFC Roermond in de hoofdklasse ama-

teurs voetbalde en ook de jeugdteams 

waarvoor Jan speelde komen volop aan de 

orde (jeugdsentiment).  

Op het voorblad staat december als ver-

schijningsdatum vermeld. Normaal gespro-

ken zouden wij later verschijnen maar er 

was nu er weer volop gevoetbald kon wor-

den veel nieuws plús— heel erg— de coro-

nasituatie maakt dat er wellicht snel ver-

gaande beperkingen komen en wij willen 

het papieren clubblad voor die tijd in de 

kantine hebben liggen. Wellicht dat opvalt 

dat het woord corona vrijwel niet wordt ge-

bruikt in het verdere clubblad. De realiteit 

d.d. 1 november heeft alles helaas achter-

haald. 

Wij willen graag benadrukken dat wij graag 

aandacht besteden aan alle geledingen van 

onze vereniging in dit clubblad. Wil je met 

jouw team wat belangstelling krijgen in dit 

blad: Wie schrijft die blijft. Wij zitten even-

wel niet te wachten op wedstrijdverslagen 

want die zijn doorgaans alleen voor je ei-

gen team interessant. Je kunt leuke opmer-

kingen of gebeurtenissen doorspelen voor 

SHH VAN DAG TOT DAG of vragen om 

een vraaggesprek voor een delegatie van 

jouw team. Wij hebben nog een paar ver-

zoeken openstaan die wij zullen gaan ho-

noreren.  

Een volgende uitgave staat normaliter ge-

pland voor  het voorjaar. Zodoende wensen 

wij nu al eenieder voor straks fijne feestda-

gen toe en hopelijk een gezond en gelukkig 

2022. 

De redactie. 
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Jaarverslag voetbalvereniging SHH-Herten 

17 September 2021 
 

Seizoen 2019-2020 + seizoen 2020-2021 

Achter ons liggen 2 bijzondere seizoenen in de 

clubgeschiedenis van SHH-Herten. Eigenlijk 

ligt er  in de geschiedenis van het amateur-

voetbal in Nederland een bijzondere tijd achter 

ons.  Vorig jaar, november 2020 is de algeme-

ne ledenvergadering komen te vervallen. Hier 

lag aan ten grondslag dat vanaf maart 2020 er 

nauwelijks of in beperkte omvang voetbalacti-

viteiten te beleven waren op de Nederlandse 

velden. Mogelijk hadden we toen nog niet ver-

wacht welke impact Covid-19 op onze samen-

leving zou hebben. 

Het bestuur besloot om de Algemene leden-

vergadering van november 2020 uit te stellen. 

De tweede golf Corona (Covid-19) was een feit 

en er was weinig zicht op de herstart van het 

voetbal. Ik kom hier later op terug. Gelet dat 

het seizoen 2019-2020 in maart abrupt werd 

afgebroken beschikten we als bestuur ook 

over onvoldoende gegevens voor een presen-

tatie bij de Algemene ledenvergadering. Tot 

slot was het niet wenselijk om online een alge-

mene ledenvergadering te houden. 

Dit verslag gaat over 2 seizoenen, die beide 

seizoenen hebben we niet kunnen afsluiten 

met een volledige competitie, voor welk team 

dan ook. Ons eerste team kwam in het seizoen 

2019-2020 uit in de derde klasse en was in de 

middenmoot van de stand terug te vinden. Met 

de stand wordt bedoeld, de stand op dat mo-

ment, aangezien daarna alles ophield. In het 

nieuwe seizoen begon de competitie drama-

tisch voor ons eerste team. Gelukkig werd de 

laatste thuiswedstrijd tegen Brevendia, zonder 

publiek wel nog gewonnen. Echter, na een paar 

competitiewedstrijden lagen we weer stil. Overi-

gens was dit voor alle teams het geval. 

Meestal bespreken we naast het eerste team, de 

kampioenen. Teams die een bijzonder resultaat 

hebben behaald. Deze keer kan ik daar kort over 

zijn in deze twee seizoenen. Er waren geen bij-

zondere resultaten te vermelden. 

Naast het competitievoetbal werden er toch wel 

zaken ondernomen. Waar het kon met welke 

maatregel dan ook werd er getraind. De jeugd 

heeft redelijk goed kunnen trainen. De jeugd 

mocht op den duur zelfs onderlinge wedstrijden 

spelen. Dan is het fijn dat je een grote vereniging 

bent, zodat je niet elke week tegen hetzelfde 

team speelt. Voor de senioren (Heren en Dames) 

was de beperking groter. In kleine aantallen 

mocht men actief zijn. Daar werd niet of nauwe-

lijks gebruik van gemaakt. De senioren waren 

minder actief op het sportpark. Op het einde van 

het seizoen 2020-2021 begon dat weer meer te 

worden. Meer ter voorbereiding op seizoen 2021-

2022 werd er getraind en onderling een wedstrijd 

gespeeld.  

Terugkijkend op de seizoenen 2019-2020 + 2020-

2021 zijn er buiten het actief spelen en trainen 

nog andere belangrijke zaken te vermelden. Ik 

som u diverse punten op, in onwillekeurige volg-

orde: 

In goed onderling overleg, en met wederzijds res-

pect naar elkaar wordt besloten het contract van 

1ste  elftaltrainer Maarten van Lieshout niet te 
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Het scorebord is in seizoen 2020-2021 vervan-

gen. 

Hansen Dranken is sinds enige tijd de leveran-

cier van dranken voor de kantine. Diverse aan-

passingen aan de bar zijn verricht. Onder ande-

re frisdank wordt nu verkocht in flesjes.  

SHH vertegenwoordigt zich bij het voetbalover-

leg van de gemeente Roermond.  

Het sportpark is middels een draaipoort toegan-

kelijk voor jeugd om vrij van het sportpark ge-

bruik te maken. Dit loopt al enige tijd. In het ko-

mende seizoen gaat er wel een gesprek plaats-

vinden met de gemeente hierover.  

Het ledenaantal is ondanks corona zo goed als 

gelijk gebleven. Thans beschikken we over 55 

teams.  

Op 30 september 2020 is tijdens een extra  bij-

eenkomst van het bestuur  bekend geworden 

dat een aantal bestuursleden gaan stoppen. 

Vandaag nemen we afscheid van hen. Wij zijn 

de bestuursleden erkentelijk dat ze tot de Alge-

mene Ledenvergadering hun werkzaamheden 

hebben voortgezet. 

Verder zijn er diverse andere activiteiten ge-

weest. Ook al zijn ze niet genoemd, blijf er mee 

doorgaan, want samen zijn we SHH. Iedereen 

moet met plezier hier kunnen genieten van het 

voetbal en de gezelligheid onderling. 

Ik wens iedereen een goed seizoen 2021-2022 

toe. Hopende dat we een “gewoon” seizoen 

kunnen draaien. 

Opgemaakt op donderdag 16 september 2021.  

Koen Kemps 

Secretaris bestuur SHH-Herten 
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verlengen. Maarten van Lieshout heeft formeel 

en informeel in juni 2020 afscheid genomen van 

SHH. Hij is dan 4 jaar hoofdtrainer geweest. 

In januari 2020 wordt bekend gemaakt dat Pa-

trick Wolters, de nieuwe trainer van ons eerste 

team zal zijn. Hij zal per 1 augustus 2020 gaan 

starten. In de winterperiode 2020-2021 wordt 

het contract met een jaar verlengd, voor het 

seizoen 2021-2022. 

Er is een rapport opgesteld over de elektravoor-

zieningen in ons gebouw. Inmiddels zijn een 

groot aantal elektrapunten verbeterd of hersteld. 

De jeugdcommissie, de aansturing is in handen 

van Mark Beurskens. Binnen de commissie 

hebben zich enkele mutaties voorgedaan. Op 

dit moment beschikt men over voldoende aan-

sturing binnen de jeugdcommissie. 

Met de KNVB is een eerste bijeenkomst ge-

weest rondom de cultuur van onze club. Doel-

stelling is om te bekijken hoe je beter kan wor-

den als club met het gezicht richting de toe-

komst. Mede door Corona is het vervolg van 

deze bijeenkomst even blijven liggen. Dit gaat 

weer opgepakt worden. 

De Grote Clubactie en de actie Rabobank sup-

port heeft voor SHH extra geld in het laatje ge-

bracht. In beide seizoenen was dit succesvol, 

ruim 3000 euro. 

Vanuit het bestuur neemt Connie Roodbeen de 

coördinatie bij de Dames op zich. Daar is zij 

eind seizoen 2020-2021 mee begonnen. 

Het Walking Football vindt elke dinsdagmorgen 

plaats op ons hoofdveld. Men is, waar mogelijk 

tijdens corona doorgegaan met het voetballen. 
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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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Afscheid Bestuursleden SHH-Herten 

We nemen vandaag van een groot aantal be-

stuursleden afscheid. Het bestuur dankt bij 

voorbaat deze personen voor hun inzet de af-

gelopen jaren. De meeste bestuursleden zullen 

hoe dan ook, misschien in een andere taak 

zeker te zien blijven bij onze mooie club. Te-

vens heeft het bestuur het afgelopen jaren be-

keken met hoeveel bestuursleden we de toe-

komst in moeten gaan. We zijn daar intensief 

over in gesprek geweest. Voor nu, vandaag 17 

september hebben we nog behoefte aan mini-

maal 1 bestuurslid die een technische achter-

grond heeft. Deze persoon zou zich in kunnen 

zetten om samen met andere vrijwilligers in en 

rondom de kantine de zaak technisch goed te 

onderhouden. Bij interesse graag je melden bij 

1 van de huidige bestuursleden. 

Dan nu het afscheid van onze huidige be-

stuursleden. 

Frank Willems 

Onze financiële man samen met Hub Zinken. 

Jarenlang ruim 12 jaar heeft Frank de controle 

van financiële stukken op zich genomen. Iede-

re jaarvergadering gaf Frank een toelichting op 

de resultaten en de begroting van onze club. 

Je merkte op het moment dat Frank dit presen-

teerde dat hij goed in deze materie zit. Zijn 

kwaliteiten om de cijfers toe te lichten is zijn 

vak, maar was ook duidelijk voor de leden. Ook 

heeft Frank menig keer bij de entree gezeten 

voorafgaand aan de wedstrijd van SHH 1. 

Frank, SHH is je dankbaar voor je inzet en 

wenst jou en je gezin alle goeds toe voor de 

toekomst. Dank je wel.  

Mark Uyterwijk 

Bij de opstart in het bestuur zou Mark zich be-

zighouden met grote inkoopzaken, om daar-

voor voor onze club voordelen uit te halen. De 

nadruk bij Mark kwam vooral te liggen bij onder 

andere de kledingactie van de jeugd. Samen 

met Hans heeft hij daar vele uren aan besteed. 

Mede dankzij Mark lopen we nu in een mooi 

tenue, passend bij onze club. Mark zag door 

zijn mega kleine leesbrilletje vaak belangrijke 

punten die hij nog even aan wilde kaarten. On-

dertussen heeft hij de afgelopen jaren ook nog 

Dames 2 getraind. Ook Mark nam bijna een jaar 

geleden het besluit om het bestuur te verlaten. 

Ruim een half jaar geleden kreeg Mark met een 

Tia een grote fysiek klap te verwerken. Afgelopen 

zondag hebben we daar samen over gesproken. 

Hij revalideert nu goed. Langzaam ziet Mark dat 

hij weer terugkomt in de goede balans. Mark, 

bedankt voor je inzet en zeker voor jou een goe-

de gezondheid gewenst. 

Tim Cox 

Tim vertelde bijna een jaar geleden dat hij zou 

stoppen bij het bestuur. In het bestuur heeft hij de 

post sponsoring op zich genomen. Verschillende 

activiteiten heeft in het begin ondernomen. Dat 

kostte veel tijd om alles goed in beeld te krijgen, 

maar ook waar er mogelijkheden voor de club 

lagen. Daarnaast was Tim prettig aanwezig bij de 

bestuursvergadering. Hij had altijd en dat heeft hij 

nog steeds een positief kritische blik op de zaken. 

In het begin was Tim ook nog betrokken bij de 

begeleiding van het team van zijn zoon Noah. 

Afgelopen jaar liet Tim blijken dat hij de combina-

tie van bestuurslid zijn en zijn werkzaamheden bij 

Ewals moeilijk te combineren vallen. Ook Tim 

voor jou een dank je wel voor je inzet de afgelo-

pen jaren. 

George Walker 

Flexibiliteit was zeker terug te vinden bij George. 

Bestuurslid zijn met de kantine daarnaast organi-

seren is een hele job. In het bestuur werd George 

ervaren als kritisch, maar humor moest er ook 

zijn. Vaak na een goede discussie wisten we met 

George hoe we de zaken zouden aanpakken. 

Vele ontwikkelingen heeft George zien gebeuren 

in en rondom de kantine. De metamorfose met 

alle vrijwilligers van de kantine een aantal jaar 

geleden zal zeker een hoogtepunt zijn, tijdens 

jouw tijd als bestuurslid. De medewerkers van de 

kantine, maar ook leveranciers kon het altijd goed 

met je vinden. Betrokkenheid bij de club zal er 

voor George blijven, al is het maar omdat zijn 

eigen zoon hier voetbalt. Daarnaast is George 

een echt VETS, doet hij graag mee aan activitei-

ten zoals het Toepen en niet te vergeten in de 

kantine genieten van een biertje. Controle geeft 

George gehad over verschillende activiteiten die 

hij bij SHH nu kan loslaten. Hij kan nu verder 
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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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Koen Kemps – secretaris + ledenadministratie 

Vacant -  Onderhoud en beheer gebouw 

(technisch) 

 

Hans Schroots 

Eind september / begin oktober van 2013 hebben 

we na de oproep dat het huidige bestuur zou stop-

pen bij SHH-Herten bij elkaar gezeten. Hans en ik

(Koen) hadden hiervoor al enige jaren deel uitge-

maakt van de toenmalige jeugdcommissie. Samen 

hadden we de energie om als bestuurslid te gaan 

starten. Hans als voorzitter, ik als kartrekker van 

de jeugd. Op die bewuste avond werden we sa-

men met Bart Peerboom gekozen als nieuwe be-

stuursleden. Hub Zinken en Frank Willems bleven 

met enkele andere oude bestuursleden ook zitting 

houden. Onder jouw leiding Hans, heb je met ons 

(en dat is niet alleen het bestuur, maar alle gele-

dingen binnen 

deze club) veel 

bereikt. En het 

mooie van jou 

Hans was dat 

je ook altijd 

mee hebt ge-

daan. Je was 

een actieve 

aanwezige be-

trokken voorzit-

ter op heel veel 

vlakken. Naast 

het voeren van 

het bestuur wil 

ik persoonlijk je 

bedanken voor 

de gesprekken 

die we samen hebben mogen voeren voor deze 

club. Die gesprekken voerden we op de club, in 

de auto naar een wedstrijd van het eerste, bij de 

gemeente, bij de KNVB en bij diverse andere bij-

eenkomsten. Hans vertegenwoordigde onze 

mooie club SHH, altijd vol trots. In de afgelopen 

bijna 8 jaar heeft Hans diverse momenten als 

voorzitter meegemaakt. Dat waren mooie momen-

ten, dat waren moeilijke momenten en dat waren 

ook emotionele, hele beladen momenten. Ik wil 

jullie een aantal momenten laten horen, die veel 

voor Hans, voor mij, maar ook veel voor het be-

stuur hebben betekend. Er zullen best wel mo-

menten niet worden benoemd, maar ik beperk me 

even tot een aantal bijzondere momenten: 

energie steken in het controle krijgen over zijn 

hond Scottie. George, ook jij enorm bedankt.  

Eric Schrijen 

Na de zomer deelde Eric mee dat hij ook onvol-

doende in staat was zijn werkzaamheden in het 

bestuur voort te zetten. Ook het stuk sponso-

ring heeft Eric een tijd onder zijn hoede geno-

men. Met enkele acties heeft hij bijgedragen 

om geld binnen te halen voor onze mooie club. 

Eric is en blijft een bevlogen manneke. Hij is 

kritisch en wil het beste er altijd uithalen. Ook 

hem zullen we regelmatig terug zien, daar zijn 

vrouw voetbalt bij Dames 2. Zijn zoon Mathijs 

voetbalt bij de senioren, SHH 2. En dan….. 

loopt er nog een nieuw talent Schrijen rond. 

Eric zijn jongste zoon Dex voetbalt bij de onder 

7 kids. Ook Eric willen we bedanken voor zijn 

inzet de afgelopen jaren bij het bestuur. Be-

dankt, jongen. 

Voordat ik naar de laatste persoon die afscheid 

neemt, ga toespreken het volgende. De laatste 

ruim 1 ½ jaar besturen was voor het bestuur 

ook niet de meest uitdagende vorm. Er was in 

bepaalde periodes weinig mogelijk om actief te 

voetballen. Er waren voor de jeugd wel trainin-

gen, er mocht af en toe op zaterdag onderling 

gevoetbald worden. Extra activiteiten in de kan-

tine konden geen doorgang vinden. Sterker 

nog de kantine werd nauwelijks gebruikt. Ge-

lukkig zijn we redelijk normaal kunnen starten 

en hopen we als bestuur er ook op dat we een 

gewoon seizoen met jullie als leden kunnen 

draaien. Daarbij wil ik even benoemen de be-

stuursleden die in seizoen 21-22 zitting hebben 

in ons bestuur. Dat zijn: 

Peter Bonekamp -  voorzitter 

Hub Zinken, Financiën – penningmeester 

Marc Beurs-

kens – Jeugd 

Connie Rood-

been – diverse 

bestuurstaken 

Silas Hurkxens 

– Voetbaltechni-

sche zaken 
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Een uitgebreid bestuur om je heen bouwen. In 

een korte tijd heb je een volwaardig bestuur om 

je heen gebouwd (2014). 

Het vieren van de promotie van ons eerste team 

in 2015 naar de tweede klasse. In een tweeluik 

werd Hebes verslagen onder leiding van trainer 

Peter Verstappen en leider Peter Bonekamp.  

Open staan voor nieuwe vormen bij het senioren

-voetbal, te weten het 35+,45+ en vrouwen 30+ 

voetbal. Tevens heb jij je ingezet voor het Wal-

king Football, waardoor nu al enige jaren op 

dinsdagmorgen hier bij SHH kan worden ge-

voetbald. 

Het overlijden van Beau Vilters. Jij hebt je per-

soonlijk, maar ook als voorzitter ingezet om het 

Beau Vilterstoernooi in het leven te roepen. Een 

aparte werkgroep heeft er voor gezorgd dat we 

bij SHH een mooi internationaal toernooi konden 

organiseren. De aanpak werd steeds professio-

neler. Jij zette je daar enorm voor in, waarbij je 

altijd in het positieve voor SHH dacht. 

De wedstrijd SHH-Herten – VVV-Venlo kort na 

het overlijden van Beau Vilters had een enorme 

impact bij beide clubs. Jij liet zien als voorzitter 

dat je met respect naar alle betrokkenen deze 

wedstrijd kon organiseren. Nogmaals dank daar-

voor. 

Het verbouwen van de kantine met vele Klus-

sers. Hans hielp mee met het schilderen, zagen, 

monteren van allerlei zaken. In een korte tijd 

hebben wij bij deze club een mooie kantine zien 

ontstaan en Hans als voorzitter was er ook en 

deed mee. 

Als je de 

laatste jaren 

twijfelde of 

Hans er 

was, dan 

wist je door 

twee tec-

kels dat hij 

er was. 

Jansje en 

Tess, de 

teckels van 

Hans ken-

nen de weg 

naar Sport-

park de 

Wolfsberg 

ook. 

Hans heeft weinig wedstrijden gemist als voorzit-

ter van het eerste. Dat kwam mede dat zonen 

Sjoerd en Koen er regelmatig in speelde. Maar 

Hans was altijd met de andere bestuursleden in 

gesprek over het wel en wee van de club. Hij ver-

telde altijd vol trots over onze club. 

Met een club wil Hans eigenlijk niets meer mee te 

maken hebben. De wedstrijd SHH-Herten -

Centrum Boys op 6 november 2017 is een inkt-

zwarte bladzijde in de geschiedenis van onze 

club. Echter, ondanks alles heeft Hans hierin al-

tijd gestaan voor zijn club, de spelers, de staf en 

alle mensen die SHH een warm hart toedragen.  

Het binnenhalen van ING als grote sponsor. 

Diverse internationale wedstrijden. 

En ga zo maar door……. 

 

Hans, voor altijd een SHH-er. Hans, die nu de 

kantine gaat aansturen. Hans, groot geworden bij 

Swift maar uiteindelijk bij SHH hoort. Hans, die 

uitdagingen aangaat met diverse marathons. 

Hans, die privé de afgelopen jaren de nodige 

hobbels heeft gehad. Ik / we gunnen je het beste 

voor de toekomst met je nieuwe vriendin en de 

jongens. Hans, die weet hoe je met teckels om 

moet gaan. Hans, die geniet van een biertje. 

Hans, die vooral Hans moet blijven. 

Mede daarom mag ik je benoemen tot LID VAN 

VERDIENSTE VAN DE MOOIE CLUB SHH-

HERTEN.  

Opgemaakt door Koen Kemps, secretaris SHH-

Herten  16 september 2021 
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Marcel Jansen (18 jaar) over 
wedstrijdvoorbereiding: Wat drin-
ken mag gerust, dat doe ik ook! 
Roken niet. Dat is slecht voor de 
conditie, maar je kunt het ze 
moeilijk verbieden als ze dan 
toch goed spelen. 
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 KORTE FOTOQUIZ 

Welke bekende profspeler zet een hand-
tekening op de rug van welk SHH jeugd-
lid? 
A. Hans van Breukelen en Abdul Abu-

car 
B. Bryan Roy en Willy Dullens 
C. Ruud Hesp en Ramon Schreurs 
D. Richard Witschge en Ruud Birkner 

ANTWOORD: 
 
Het juiste antwoord is C. Wij menen dat 
deze foto is geknipt tijdens een voetbal-
week, zoals door de KNVB georgani-
seerd, destijds in Linne. Ruud Hesp 
keepte destijds voor Fortuna Sittard en 
maakte daarna de transfer naar FC Bar-
celona. In die tijd had ook Job van Lier 
die enkele jaren in SHH1 keepte een 
profcontract bij Fortuna. 

COMPETITIESTANDEN: 
SHH G1 
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zien. Ik zag hoe hij zich ontwikkelde op school, bij 
het voetbal, zijn sociale kant waaraan ook SHH 
bijdroeg Ik vind het erg belangrijk dat onder an-
dere een vereniging deel uit kan makenvan de 
ontwikkeling van een kind. Wij zijn gezegend met 
één kind. Wij vinden het goed dat hij ook door 
anderen gestuurd, gepokt en gemazeld is. Na-
tuurlijk zijn wij eindverantwoordelijk maar in dat 
geval heeft SHH ook bijgedragen aan een stukje. 
Ik vind het jammer dat een straatleven heden ten 
dage bijna niet meer te zien is, het voetballen op 

straat. De buurman met de stok, het muisje bel-
len, dat mis ik. Dat hoort allemaal bij de ontwikke-
ling van een kind is mijn mening. Toen Samir in 
de C-jeugd voetbalde ben ik gevraagd bij de ve-
teranen mee te gaan doen. Jos Slabbers, alias 
´De Bloezz´ , die zelf bij de veteranen voetbalde 
was een tijd Samir zijn leider. Die haalde hem 
van de BSO op en nam hem mee naar voetbal-
veld. Jos vroeg mij later om bij de veteranen te 

Jan Perriëns, alias ‘the butcher’ is 
aardig vergroeid geraakt met SHH. 
Hij is de broer van Sjef die in de ja-
ren tachtig als middenvelder voor 
SHH1 uitkwam. Zoon Samir speelde 
vorig jaar nog in SHH1. Jan die op 
twee steenworpen afstand van het 
voetbalveld woont is als één van de-
vrijwilligers  behulpzaam in onze 
kantine. Hij heeft van oudsher een 
roodwit RFC-hart. Na de verhuizing 
vanuit Maasniel naar Herten ging 
zijn zoon Samir voetballen bij SHH. 
Jan werd een tijdje later gevraagd 
om bij SHH-vets te komen voetbal-
len. Wij vonden het de hoogste tijd 
om hem te vragen voor een vraag-
gesprek. Hij reageerde meteen en-
thousiast. Op één van de laatste 
warme en zonnige najaarsdagen 
van het jaar waren wij te gast bij 
hem thuis, achterom zittend in de 
zon. Voorafgaand aan het interview 
hadden wij niet kunnen bedenken 
hoe enthousiast en toegewijd Jan 
bezig is binnen onze club. Ga er 
maar voor zitten en lees zijn mooie 
verhaal. 

Wie is Jan Perriëns? 

Ik ben een Roermondse jong, geboren in 
1962. Ik heb van een geweldig mooie jeugd 
mogen genieten. Ik heb altijd gevoetbald op 
grasveldjes en pleintjes en daar heb ik het 
voetballen mogen leren. Ook daar is weleens 
een ruitje gesneuveld in die tijd. Ik ben ge-
trouwd met Josien en vader van een zoon, 

Samir. Wanneer zijn wij hier komen wonen? 
Vanuit Maasniel zijn wij in 15 mei 1994 hier-
heen gekomen en zodoende heb ik SHH leren 
kennen. 

In de tijd dat Samir is gaan voetballen bij SHH 
heb ik de wedstrijden en trainingen mogen 

VRAAGGESPREK MET:  

 JAN PERRIëNS 

Vrijwilliger in de kantine 
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 komen voetballen. Ik heb erover nagedacht 
en gezegd tegen Jos dat ik weleens een 
avond bij een training wilde komen kijken en 
dat is tot op heden bijna iedere vrijdagavond 
geworden. 

Hoe ben je aan je bijnaam gekomen? 

Ik heb een opleiding als slager gedaan, vijf 
jaar lang in Heerlen de slagersvakopleiding 
succesvol gevolgd, een BBL-opleiding met 
daarna de ondernemerscursus van destijds 
een jaar erachteraan. Zodoende. Bij de vete-
ranen heb je geen naam te kiezen die wordt 
je gegeven door de vets-bijnaamcommissie. 
Iedereen bij de vets heeft een bijnaam. Er is 
een enkele uitzondering die hem zelf be-
dacht…. Maar daar is evengoed goedkeuring 
aan gegeven door het totale team.  

Wie was het dan?  

(Glimlachend…) Dat maakt niets uit. 

Met wie speelde jij zoal in jouw eigen voet-
baltijd? Jij speelde in de jeugd van RFC en 
voor RFC Roermond1 en RFC2. 

Van onder andere Nico Scheffer tot Jacques 
Weeres, Math Jansen, Lei Peeters, Jac 
Bouwman, ik kan ze niet allemaal noemen. 
Goof Kooiman moet vooral benoemd worden 
omdat hij mij gepokt en gemazeld heeft in het 
voetballen in de hoofdklasse amateurs. Ik 
was 18 jaar en had veel bij het tweede elftal 
van RFC geleerd met onder andere Jan 

Munnecom, Jan Boessen als leiders. Op het veld 
is het toch vaak anders. Goof heeft mij op het veld 
ondersteund. Zeker als er 3000 tot 4000 mensen 
aan de kant staan en je bent achttien jaar dan is 
dat gezond spannend. Ik was niet zenuwachtig. Ik 
voetbalde, deed mijn ding, ik was niet voor niets 
geselecteerd in het team. Bèr Toebosch was toen 
de trainer en hij had vertrouwen in mij. 

Ik speelde één jaar mee in de hoofdklasse. Dat wil 
zeggen ik was bij de selectie en heb mooie wed-
strijden gespeeld tegen onder andere RKC, RBC, 
Top Oss, Geldrop en Panningen. Ik ben na dit sei-
zoen overgestapt naar RKAVC omdat ik heb erva-
ren dat de eigen jongens van RFC niet over één 
kam werden geschoren met de rest van de selec-
tie. 

Wat voor soort voetballer was jij? 

Ik was rechtsback, tegenwoordig centraal rechts 
genoemd, bij RFC dan. Bij Asenray, een vierde 
klasser, ben ik als laatste man gaan voetballen. 
RFC heeft mij terug gevraagd en ik kwam op ge-
sprek maar heb nee gezegd. Ik was als voetballer 
iemand die je de bal ontworstelde. Je had een 
vervelende dag tegen mij. Ik had best een leuke 
pass. Mijn broer Sjef en zwager Theo Kessels 
voetbalden ook in RFC2 waarmee wij twee jaar 
achter elkaar ongeslagen kampioen werden. Sjef 
was een slimme voetballer, hij had een mooie sier-
lijke loop. Mijn broek was altijd vuil, heerlijk! De 
buitenkant dan wel te verstaan, ha ha ha. Het 
broekje van Sjef hoefde je vaak niet te wassen, 
….... Misschien voetbalde hij wel slimmer? 

Beeld van de 
wedstrijd tussen 
RFC Roermond 
en Panningen. 
Jan Perriëns 
staat meteen 
links naast de 
keeper. Daar 
weer naast is 
Ben Bergs te 
zien. Achter de 
bal op de tribune 
staat de zus van 
Jan en rechts 
net buiten het 
beeld van de fo-
to staat vader 
Perriëns. 
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Hoe heb jij de tijd bij RFC ervaren?  

Ik vond het een geweldig mooie tijd. Als jeugd ging 
je altijd naar kastjes kijken of het voetballen door-
ging (RED. Dat waren plaatsen verspreid over de 
stad waarin werd aangekondigd waar en hoe laat 
gespeeld werd door welk team met daarbij ook ver-
melding van afgelastingen.). Je ging met de fiets 
naar uitwedstrijden onder andere richting Linne, 
Berg, Posterholt. Tegenwoordig is het allemaal niet 
meer met de fiets. Ik had Frans Masolijn als leider 
en Tom Severius, onder andere en met hen als 
leiders heb ik een geweldige jeugd gehad, niet al-
leen qua voetbal. Wat ik van hen destijds heb mo-
gen leren daar heb ik vandaag de dag nog profijt 
van en geef ik graag door. Wij zijn toen ook twee 
keer op kamp geweest. Frans is overleden, met 
Tom heb ik via facebook nog contact. 

Je hoort bij de SHH-veteranen, de vets. 

Die zijn opgericht door Wil Nieskens en Chris van 
de Veur, alias ´Letste Aom´. Jos Slabbers heeft mij 
toen gevraagd. Jos wist dat ik vroeger bij RFC ac-
tief was geweest.  

Het is een heel gemêleerd team van mensen die 
één ding voor ogen hebben en dat is ontspanning 

eigenlijk. De alledaagse gang van zaken even 
aan de kant zetten en stoom afblazen. Er zijn 
best wel wat ondernemers bij de vets die het 
heerlijk vinden om in deze groep dan door on-
der andere sjaele zeiver te ontspannen. Hier en 
daar wordt ook weleens een hulpvraag gesteld 
en dan staan wij voor elkaar klaar. Er wordt 
samen flink gelachen en ook gehuild als het 
ertoe doet. 

Eerst was er elf tegen elf voetbal bij de vete-
ranen. 

Hoe ouder je wordt des te lastiger is het. Som-
migen menen in hun hoofd dat ze nog 18 zijn 
maar fysiek gaat het helaas niet meer. Jammer 
genoeg vallen er steeds meer actief uit. We 
hebben er te weinig om 11 tegen 11 te kunnen 
blijven spelen. Eerst vulden wij aan met wat 
jeugdigen. Hierdoor zijn wij 7 tegen 7 gaan 
voetballen, dat is het huidige 45 plus team. 

Over de uitjes met SHH-vets. 

Het eerste uitje heeft Paul Hamers (alias ‘Net 
d’r Naeve’) en Wil Nieskens (alias ‘Brace’) ge-
organiseerd. Van daar uit zijn wij ieder derde 
weekend van september op veteranenweekend 
geweest. Corona uitgezonderd. Ieder jaar wor-
den drie andere veteranen benoemd door de 
organiserende drie die het het jaar erna mogen 
organiseren, mogen want het is een hele eer…. 

Het eerste weekend was in Leykaul, dat is vlak 
bij Monschau. Dat is een huisje waar Chrit 
Lambriekx (alias Lambricovic) een mooie villa 
heeft waarin zo’n 26 slaapplaatsen geherbergd 
zijn en deze van alle luxe is voorzien. Chrit 
heeft het de vets voor een veteranenprijsje la-
ten mogen organiseren. Anders was het niet te 
betalen geweest. Het al jaren vaststaande be-
drag per persoon waarvoor men meekan staat 
al vijftien jaar vast. Het is dus ook niet gemak-
kelijk om iets te organiseren voor drie dagen 
met verblijf, eten en een beetje drinken. Chrit 
heeft de veteranen daar aardig mee geholpen. 
We zijn geweest in Oirsbeek, ook weer via 
Chrit, een keer met een boot van Makkum 
overgestoken over het IJsselmeer, een soort 
vrachtboot wel met een kombuis erin, heerlijk 

Het door inmiddels trainer geworden Ben 
Bergs gekozen Roermondse elftal in die 
tijd met daarin ook plek voor Jan Perriëns.  
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royale slaapplaatsen (pffff….) en met een 
super ontbijt met uitgesproken heerlijk vers 
brood! naar Den Oever.  

Niemand zeeziek geworden?  

Nee. niet van het varen misschien wel van 
het brood….. 

Ook zijn wij onder andere een weekend naar 
het zuiden van de Ardennen geweest.  

Als er nieuwe veteranen bijkomen dan wor-
den die ontgroend. Ze krijgen er hun bij-
naam. Dat wordt in dichtvorm voorgedragen, 
ik mag het gedicht schrijven. De informatie 
hierin verwoord en die wij hiervoor inwinnen 
gaat vaak erg ver terug (vanaf de geboorte). 
Het gedicht wordt door de Vets-1 naamscom-
missie goedgekeurd voor voordracht. 

Wat zijn de huidige activiteiten van de 
vets? 

Zeven tegen zeven competitievoetbal, het 
trainen, de derde helft, de weekenden in sep-
tember, sjaele zeiver op de vetsapp en ne-
venactiviteiten.  

Wij hebben onder andere een keer een wan-
deling net over de grens gedaan bij Brüggen 
en zo richting de Gitstapper Mühle om te bar-
becueën en de dorst te lessen. Wij hebben 
een keer een stadswandeling door Roer-
mond gedaan.  

Zo hebben wij ook de veteranen-battle. Dat 
heb ik met Danny (RED. Danny Vilters) als 
eerste georganiseerd. Dat was met de vete-
ranen die met alle kinderen een zondag het 
voetbalveld en de kantine mochten bezetten. 

Iedereen moest dan zijn eigen shirtjes maken van 
het team waar hij of zij bij was ingedeeld. Wij heb-
ben de hele dag gevoetbald, ik meen zes tegen 
zes. Iedere veteraan maakte wat te eten zodat er 
25-tal gerechten waren om van te kunnen eten. 
Wil Nieskens, Brace, mocht in de gaten houden 
dat niet dezelfde op elkaar lijkende gerechten wer-
den geserveerd. Het idee kwam van Danny, ‘the 
Master’ en van ondergetekende. Ik vond het heel 
fijn dat Danny daar toen weer aan mee ging doen. 

Dan is er ook de Beau Vilters memorial. 

Het is een stichting geworden. De veteranen zijn 
op de jaarlijkse Vets-1 jaarvergadering gevraagd 
om het toernooi te gaan ondersteunen. De meeste 
zeggen dan ja. Dat is dan het mooie uit de groep. 
Als hulp gevraagd wordt, het kan zo gek nog niet 
zijn, wij zijn zelfs een keer een vet bij de verbou-
wing van zijn  bedrijfspand gaan helpen daar hij 
door zijn aannemer in de steek was gelaten. Wij 
zijn hem twee dagen in het weekend gaan helpen 
met klussen in zijn pand in Duitsland met een man 
of vijftien. De nieuwe aannemer kon toen verder. 
Het is heerlijk als je met elkaar iets samen doet 
bijv. een training, derde helft, een gezamenlijke 
activiteit buiten het voetbal. Wij hebben ook op 

twee festivals bardiensten gedraaid, Solar, om 
geld te verdienen voor de Beau Vilters Memorial. 
Dat hebben wij geschonken aan de stichting, zo 
ook bij Sjwaampop. Ook  daar draaiden wij bar-
diensten. Ook dat is zeker een kwaliteit van de 
veteranen. 

Enkele van de veteranen zitten in de stichting. 

Je bent betrokken bij de kantine van SHH op 
de Wolfsberg. Omschrijf wat je zoal doet in de 
kantine. 

SHH vets september 2021 
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Ik doe er vrijwilligerswerk. George Walker, alias 
‘Archie’ was toen beheerder en die vroeg of ik 
in het team van de kantine mee wilde gaan 
draaien. Daar heb ik toen ja op gezegd. Ik mag 
daar meehelpen in het kantineteam. Nu is Hans 
Schroots de beheerder geworden nadat George 
enkele jaren de eindverantwoording heeft ge-
dragen. Verder doe ik er alle voorkomende 
werkzaamheden.  

Hoe is het kantine-gebeuren georganiseerd? 

Het bestuur geeft de opdracht om de kantine op 
bepaalde tijden open te hebben. De beheerder, 
Hans Schroots, maakt een werkverdeling onder 
de beschikbare vrijwilligers. Gelukkig zijn er de 
laatste tijd drie of vier vrijwilligers bij gekomen 
want het was krap aan.  

Wij hebben de kantine overigens een tijdje te-
rug gerestyled. Er was een budget vrijgemaakt. 
Het idee kwam meen ik van George en Hans 
af. Wij hebben met een hoop mensen eraan 
gewerkt. Dat was in een zomer. Het was veel 
werk, maar o zo leuk. Je leert weer meer men-
sen op een andere manier kennen waar ik weer 
veel van heb mogen leren. 

Welke mensen (vrijwilligers) zie je buiten de 
voetballers om vaak in de kantine verschij-
nen? 

Onder andere André Vossen die heeft tegen-
woordig de taak op zich genomen om op zater-
dag bijna de hele dag de tegenstanders te ont-
vangen. Eigenlijk is hij de gedurende zijn aan-
wezigheid de gastheer van SHH. Zo ook zie ik 
vaak  Rolf Smeets, onze wedstrijdsecretaris. 
Die krijgt ook aardig wat op zijn dak. Als ik hoor 
en op papier zie wat hij doet, dat lijkt wel een 
dagtaak. Ook Rolf steekt er heel veel tijd in. 
Dan hoor ik hem vertellen over het programma 
op zaterdag. Die dan wilt weer op dit veld, die 

wilt dan op dat veld. Dan moet weer bedacht 
worden wie waar de warming-up doet. Rolf 
houdt overal rekening mee om het iedereen 
naar de zin te maken. Het is toch wel meer dan 
alleen dat A4-tje waar alles op staat. Ik neem 
ook het petje af voor zo’n mensen.  

Sonja Biermans mag ook weleens genoemd 

worden. Zij trekt de lijnen donderdagmorgen en 
iedere maandagmorgen poetst zij de kantine, 
petje af. 

Ook zie en hoor ik dat Piet Schreurs en Ton 
Gijsbers nog altijd iedere morgen een kop kof-
fie komen/ gaan drinken, ook een clubmensen, 
nog altijd.  

Ik ben nog vergeten het vader-kind weekend te 
benoemen. 

RFC C1 seizoen 1974/1975: Staand v.l.n.r. Loek Dörenberg, Nico Scheffer, Jean Schuman, 
Jacky Rademaker, leider Frans Masolijn, Richard v/d Acker, Henk Hövelings, Cor Driessen. 
Gehurkt v.l.n.r. Jan Perriëns, Ben Masolijn, Jos Fermont, Né Fermont en Johan Cop. 
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Het veteranen kind-weekend wordt als goud 
gezien. Nu zijn er kinderen die nu nog opperen 
om zo’n weekend te organiseren terwijl de kin-
deren nu al 18 of 19 zijn. Ik denk dat  niet één 
veteraan zal zeggen ‘ik ga niet mee’. Dit week-
end was voortgekomen uit het ouder-kind 
weekend van SHH’s jeugd. Ik dacht te herinne-
ren dat The Master , Mark Moors (alias Dreh– 
und Angelpunkt),  Hans Rademakers (alias 
Sjtief Links) en Huub Grein die organiseerden 

dat toen voor bepaalde leeftijdscategorieën. 
Op een bepaald moment mochten Samir en ik 
ook mee. Het waren geweldig georganiseerde 
weken totdat deze organisatie ermee stopte. 
Niemand wilde het overnemen. Uit dat verhaal 
is het veteranen kind-weekend er gekomen. 
Dat was eigenlijk een idee van Samir.  

Zoon Samir is gestopt. Zou hij met zijn ta-
lent niet mooi passen in het huidige SHH1?  

Dat heeft te maken met studie en werk. Hij 
heeft lang gewikt en gewogen en hij moet voor 
zijn werk diploma’s in Ede halen, veertien 
woensdagen naar Ede plus twee volle weken 
naar Brussel. De aandacht wil hij daarop vesti-

gen. 

Gaat hij straks weer beginnen? 

Ik denk het niet. Hij heeft last van zijn knie ge-
kregen, dat had hij al, maar werd erger. Hij 
moet onder het mes, er zit een scheurtje in zijn 
meniscus. Het seizoen is dan voorbij. Het zal 
er niet beter op worden. Het is wel jammer. 

Wie is jouw favoriete speler van het huidige 
SHH1? 

Voor mij is dat Loek Vilters. 

En mijn mening is dat met de huidige trainer en de 
huidige spelersgroep een plek bij de eerste drie 
niet ver weg kan zijn. 

Jouw favoriete profclubs nu? 

PSV, Ajax… 

In die volgorde?  

Ja, Liverpool en Bayern ook wel. 

Wat ben ik nog vergeten te vragen of wat wil je 
nog kwijt? 

Dat ik nog alle tijd die ik voor SHH mag besteden 
daarin alle vrijheid krijg van mijn vrouw Josien, en 
dat zij ziet dat ik mij daar lekker bij voel. Behalve 
de kantine naar de veteranen  toe gaan, vrijdag-
avond trainen, de wedstrijden, de uitjes, de activi-
teiten, ook daarin.  

Tot slot hoop ik dat er toch meer ouders of verzor-
gers een beetje tijd vrij zouden kunnen maken om 
een vereniging, in dit geval SHH te ondersteunen 
in de taken die er gedaan moeten worden. Het zijn 
er o zo veel. 

 

 

RFC Roermond-2, begin jaren tachtig: Bovenste v.l.n.r. Sjef Perriëns, Casper Hofkens, René 
Fermont, Jan Perriëns, Theo Heimens, Sef Mager, Gerard Beljouw, Jan Boessen, Theo v/d 
Heuvel. Zittend v.l.n.r. Harrie de Brouwer, Mat Janssens, Henk Stiphout, Nico Scheffer, 
Chris Körver, Theo Kessels, Theo Janssen, John Laarmans, Jhon Knubben en André Lie-
vense. 
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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 verloren 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 uiteindelijk. Vervolgens 
werden er volop punten gepakt, want na 11 
competitiewedstrijden stonden de dames netjes 
op 12 punten en een 3e plaats. Daarna werd 
het stukken lastiger, omdat na 3 jaar 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 daarmee de 7e 
plaats van 10 teams. Wat bij herenvoetbal 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 jeugdteams, 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 voet-
ballen drukten waren onder andere Cristian Es-
ser, Simone Reinders, Marjo Ronckers, Margriet 
Straetemans, Kitty en Conny Hannen, Annema-
rie Hannen, Anita Gruizen en Francie Brum-
mans. 
Het afgelopen jaar hadden 4 herensenioren-
teams, 1 damesteam en 7 jeugdteams aan de 
competitie deelgenomen. Het dagelijks bestuur 
van S.H.H. bestond uit Piet Schreurs, voorzitter, 
Jos van den Berg, secretaris en Bert Wassen-
berg, penningmeester. Toen Piet Schreurs voor-
zitter werd, is Mathieu Ramaekers enige tijd 
secretaris geweest, totdat deze weer richting 
Weert verkaste. 
 
In het seizoen 1988/1989 was het de twee jaar 
daarvoor geregeld voor Har Vergoossen inge-
vallen Frans Teuwen die het trainerschap op 
zich nam. Frans had jarenlang Hertense jeugd-
teams getraind en stond bekend om zijn pittige 
trainingen die bij menigeen zeer goed in de 
smaak vielen, maar bij sommigen dan natuurlijk 
ook niet. 
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HOOFDSTUK VI.  

DE TACHTIGER JAREN IN DE EERSTE 
KLASSE AFDELING LIMBURG. 

DE HISTORIE VAN SHH IN WOORD EN BEELD 

 

Foto boven: SHH’s F-jeugd met leidster Marjo 
Ronckers en Thomas Ettema  

Foto boven: SHH’s F-jeugd met leidster Marjo Ronckers en Thomas Ettema  
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Ludovic Lampe als keeper, Leon Fonteyn, Mat 
Esser, Frank Birkner en Har Vergoossen als 
verdedigers, Peter Hannen, Jack Hendrikx, 
Bert Hannen en Sjef Perriëns als middenvel-
ders en Ad Dierx en Maurice van Ratingen als 
spitsen startten in de basis. Verder verschenen 
dit jaar ook Robert van Ool, Jos Hendrikx en 
de debuterende Raymond Reyners geregeld in 
de eerste elf. 
Op papier had Frans hiermee een veel smalle-
re selectie dan de afgelopen jaren het geval 
was, hetgeen natuurlijk doorwerkte in de resul-
taten. Toch was de seizoensstart zonder meer 
goed te noemen, want de eerste drie wedstrij-
den werden alle drie gewonnen. EVV-2  
(2 - 1), Dieteren (0 - 4 met drie goals van Ad 
Dierx) en Juliana (5 - 0) werden gemakkelijk 
opzij gezet. Maar vanaf de vierde wedstrijd 

kwam de klad in de resultaten, want het duurde 
tot maar liefst de elfde wedstrijd voordat er weer 
gewonnen werd. Opvallend was overigens dat 
het verdedigend meestal wel snor zat, maar het 
scoren lukte bijzonder moeilijk. Uiteindelijk ein-
digden de groenwitten de competitie nog steeds 
in de eerste klasse van de afdeling Limburg net 
als het jaar daarvoor op de 8e plaats. Topscorer 
werd Maurice van Ratingen met 8 goals. 575 
mensen moedigden S.H.H. in haar thuiswedstrij-
den aan. 
EMS en FCRIA maakten in een beslissingswed-
strijd in Maasbracht uit wie mocht promoveren 
naar de vierde klasse K.N.V.B. FCRIA won. 
In de winterpauze van het seizoen kwam het 
door impulsen vanuit de jeugdafdeling opnieuw 
tot een regelmatig verschijnend clubblad, dat 
aanvankelijk opnieuw alleen voor de jeugd be-

SHH’s jeugdkledingactie rond 1990  

Links en 
rechts beel-
den van 
SHH´s 
sportkamp 
te Bladel in 
1989± Links 
Marcel Pee-
ters die een 
modderduik 
neemt, 
rechts de 
ietwat 
schonere  
en ietwat 
slankere 
dan heden 
ten dage 
Henk Han-
nen. 
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Poulis gepolst om iets te komen doen. Bob die el-
ders altijd fanatiek bij het jeugdvoetbal betrokken 
was ging overstag. De jeugdvoetbaltoernooien wer-
den zijn eerste klus bij S.H.H.. De jeugdtoernooien 
zouden ook altijd van Bob blijven, ook al heeft bij-
voorbeeld Teun Blokland daar in de loop van de tijd 
ook erg veel werk in gestoken en met hen natuurlijk 
vele anderen, want een toernooi kan alleen maar 
een succes zijn, als iedereen er achter staat. Dat 
Bob fanatiek is in de voetballerij heb je zo in de 
gaten, als je met hem omgaat. Hij kwam eens met 
zijn hond wandelend voorbij het voetbalveld in Her-
ten. Even later stond de hond aangelijnd aan de 
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stemd was. Na een aantal uitgaves werd het 
weer een allround clubblad, dat onder de naam 
Spuit Ellèf tot op de dag van vandaag bestaat.  
Van de oude redactie keerde alleen Eugène 
Lamers terug, die voortaan als mede-
redactieleden Leon Fonteyn en Maurice van 
Ratingen had. 
De jeugdtoernooien. 
Na afloop van de competitie waren er weer voor 
het eerst sinds 1983 jeugdtoernooien bij S.H.H.. 
Initiatiefnemer was Bob Willigenburg. Bob, 
werkzaam bij defensie en daarom nogal eens 
verhuisd, werd door kantinebeheerder Alex 

Op de foto links 
SHH C1 (circa 1991) 
met staand van links 
naar rechts Ricardo 
Wassenberg 
(jeugdleider) , Ruud 
Janissen,  Roy 
Cloudt , Joep Tim-
mermans, Marco 
Sevriens, Roy Bon-
gaerts, Bas den Bur-
ger (jeugdleider en 
jeugdvoorzitter) en 
Mike Theelen. Ge-
hurkt: Mark Blok-
land, Mark van den 
heuvel, Peter den 
Burger, Dirk van Lier 
en Olaf Simons. 
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kant en stond Bob op het veld te fluiten. Door 
zijn vele contacten met zeker ook buitenlandse 
clubs lukte het vrij gemakkelijk een leuk deel-
nemersveld te organiseren. In de loop der ja-
ren is dit steeds uitgebreider geworden.  
 
De eindstand in het seizoen ‘88/’89 

 1e klasse E afdeling Limburg 

 
 
 
 Het afgelopen seizoen was het vijfde jaar met 
competitiedeelname voor S.H.H.-dames. Met 
John Brummans als trainer en nog steeds Piet 
Hannen als leider reikten de dames tot een 
keurige derde plaats in de competitie met 24 
punten uit 20 wedstrijden. Er was intussen wat 
aanvulling vanuit Roermond gekomen, waar 
het damesteam van EMS ter ziele was ge-
gaan. Het aantal speelsters was dit jaar dan 
ook redelijk op peil. Het seizoen 88/89 zou het 
beste zijn voor de dames. In totaal zou het 9 
seizoenen meedraaien en toen - in het sei-
zoen ‘92/’93 onder trainerschap van Fred Ge-
raets - werd het aantal speelsters te beperkt 
om op verantwoorde wijze door te kunnen 
gaan. 
 
Eindstanden S.H.H.-dames 
84/85 9e van de 9 met 16 - 1 (16 gespeelde 
wedstrijden, 1 punt) 
85/86 11e van de 12 22 - 10 
86/87 9e van de 12  20 -  9 
87/88 7e van de 10  18 - 13 
88/89 3e van de 11  20 - 24 
89/90 5e van de 9  16 - 11 
90/91    20 - 14 
91/92 8e van de 11  20 - 16 
92/93 5e van de 11  20 - 21 
 
De jeugd had met 7 teams aan de competitie 
deelgenomen en naderde weer de 100 jeugd-
leden. S.H.H. C1 met o.a. Jo van Ratingen als 
leider werd kampioen na een beslissingswed-
strijd in Horn tegen Heel. Edwin Jansen scoor-
de de enige goal in de spannende match. De 
C1 kende jonge talenten zoals Paul Walen-
berg, Job van Lier en Xavier Starmans. Job 
zou weldra overgaan naar de jeugd van Fortu-
na Sittard en daar uiteindelijk voor een prof-

FC RIA   22 - 30 

EMS   22 - 30 

Slekker Boys   22 - 25 

St. Odiliënberg   22 - 24 

Susterse Boys   22 - 24 

MHD   22 - 24 

Dieteren   22 - 23 

Juliana K   22 - 19 

SHH   22 - 19 

PSV '35 2 22 - 18 

SC Sittardia   22 - 17 

EVV 2 22 - 11 

contract in aanmerking komen. Helaas is hij 
later afgekeurd voor het bedrijven van betaald 
voetbal en daarna is hij weer teruggekeerd 
naar S.H.H. 
Piet Hannen ontving dit jaar overigens de gou-
den bondsspeld van de KNVB, omdat hij veer-
tig lid was, van 1956 tot 1963 hoofdjeugdleider 
en vanaf 1963 als bestuurslid voorzitter en se-
cretaris is geweest. Ook was hij zeer aktief be-
trokken bij het bouwen van de accomodatie 
aan de Offerkamp. Naast de gouden bonds-
speld ontving Piet tevens een koninklijke on-
derscheiding. 
 
Sportsponsoring. 
Eind jaren tachtig nam sportsponsoring een 
enorme vlucht. Er was een tijd, waarin reclame-
uitingen in het voetbal helemaal verboden wer-
den en het kwam zelfs zover dat Studio sport 
alleen maar twee minuten van een eredivisie-
wedstrijd uitzond. De verhoudingen lagen erg 
scheef, want bij andere sporten kon je de recla-
mes breeduit op het beeldscherm zien. Maar 
de tijden veranderden. Sportsponsoring binnen 
de voetballerij nam een enorme vlucht vooral 
doordat het de populairste sport op de aardbol 
is. Via het voetbal gingen bedrijven zaken 
doen. Dit zou ook een enorme weerslag krijgen 
op het amateurvoetbal. 
 
In een vroegere fase kreeg je een advertentie 
voor het clubblad of voor een jubileumuitgave 
of de bekers voor een voetbaltoernooi van een 
donateur of sponsor. In de zeventiger jaren 
kwamen de reclameborden langs de velden in 
zwang. In de loop van de jaren tachtig was het 
eerst toegestaan om trainingspakken voorzien 
van reclameopdruk te gaan dragen en later 
mochten er ook reclame-uitingen op de voet-
baltenues staan. Bedrijven bleken bereid hun 
naam te verbinden aan de clubs. Aanvankelijk 
ging het bij wijze van spreken alleen om de 
bakker om de hoek of de plaatselijke kroeg, 
maar allengs lukte het een aantal amateurvere-
nigingen ook om grotere bedrijven als sponsor 
aan te trekken. Bij profclubs schoten de busi-
nesseats als paddestoelen uit de grond. Daar 
werden zaken gedaan. 
 
Bij de jeugd van S.H.H. initieerde het jeugdbe-
stuur van destijds onder voorzitterschap van 
Tonnie Ettema de eerste jeugdkledingaktie, die 
in latere jaren telkens een vervolg kreeg. Een 
aantal Hertense en ook niet Hertense onderne-
mers werd bereid gevonden een bepaald be-
drag ter beschikking te stellen en van die bij-
dragen, aangevuld met een kleine bijdrage van 
de jeugd zelf kon onze complete jeugdafdeling 
eind 1989 van shirts, broeken en sokken wor-
den voorzien. In latere jaren ging dit nog verder 
met trainingspakken, sporttassen en jacks voor 
de jeugdleiders. Vanaf die tijd kon onze jeugd 
overal netjes voor de dag komen. 
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In het najaar overleed onze oud-voorzitter Herman 
Melief, die al enige tijd met gezondheidsproble-
men te kampen had. Daarnaast overleed plotse-
ling na te zijn overreden de nog maar 19-jarige 
Roger Wolters die anders misschien wel jaren in 
S.H.H.-1 had kunnen voetballen. 
 
In vergelijking met het competitiejaar daarvoor 
werd het eerste team van S.H.H. onder leiding van 
trainer Frans Teuwen aangevuld met Wil Pustjens, 
afkomstig uit Zuid-Limburg en de teruggekeerde  
Giuseppe Lamers, Eugène Lamers en Wilbert 
Poulussen plus John Felbermaier vanuit de jeugd. 
Ook Bert Teunissen, Henk Hannen en Johan van 
Herten debuteerden in S.H.H.-1, terwijl ook Ricar-
do Wassenberg voor het eerst kwam kijken.  
Het seizoen 1989/1990 verliep vergelijkbaar met 
dat van het jaar daarvoor met dien verstande dat 
er na de winterstop eventjes paniek ontstond toen 
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het team naar de onderste regionen afzakte. Het 
verloor na een 0 - 1 voorsprong in de slotfase 
geheel onnodig uit bij rode lantaarndrager Diete-
ren met 2 - 1. 
 
Twee weken later, met halfvasten, speelde 
S.H.H. uit bij koploper EMS en stelde daar orde 
op zaken door via twee goals van Giuseppe La-
mers verdiend met 0 - 2 te winnen. Ook dit jaar 
bleek scoren moeilijk. Frank Birkner werd topsco-
rer met 7 goals. Toeschouwersgemiddelde: 75. 
 
 

Beeld van 50 jaar S.H.H.: Foto boven: SHH prominenten Mia Hannen-Adams, Sjra Wassenberg, 
Piet Schreurs, Herman Vergoossen, Piet Hannen, Jessie Hannen-Adams (eega van Piet) en 
Herman Theunissen zijn geland op de Offerkamp na een helikoptervlucht  

Drie generaties SHH in beeld in 1990 met 
Rechts opa Sjra Wassenberg (mede-
oprichter van SHH in 1940, verscholen 
vader Hans Wassemberg met voor zich 
oudste zoon Stef. Het voetballertje is -0zo 
denken wij– de helaas veel te vroeg bij 
een motorongeval overleden Danny Lins-
sen. 
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HET PORTRET 
 

In deze aflevering van het portret zien jullie  
aan de rechterkant Romee Crijns, speelster 
van SHH VR1. Zij voetbalde in de jeugd van 
SHH bij de hoogste jongensteams (en in 
KNVB-selectieteams).  
 
De speler hieronder is Abdessamad (Appie)  
Aurag, vorig jaar nog uitkomend voor het 
belofteteam van EVV en al eerder spelend in 
de Hertense jeugd. Appie is middenvelder bij 
SHH1. 

 
 
Beide tekeningen hier zijn gemaakt met een 
HB-otlood op een A4-tje.. 
 
 Jouw portret in deze Spuit Ellef?   
 
Stuur dan een mailtje met een goed gelijken-
de digitale foto naar de redactie van dit blad . 
Het kost niets.  
 



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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SHH1 1990 
Op de foto van links naar rechts staand Leo Baeten, Bert Wassenberg (bestuurslid), Eugène La-
mers, John Felbermaier, Remco Suèr, Mat Esser, Frank Birkner, Jean Smeets (trainer) en Ton 
Gijsbers (leider). Gehurkt v.l.n.r. Jos Hendrikx, Jack Hendrikx, Wilbert Poulussen, Marcel 
Jejajan, Raymond Reyners en Jack Erdmann. 

Het is echt waar…. Bij het vijftigjarig bestaan van SHH trad de vermaarde André Rieu op in de 
feesttent die destijds  op de handbalveldjes aan de Offerkamp was neergezet. Dat was vlak 
vooirdat hij wereldberoemd werd. Uw redacteur maakte nog een praatje met de wereldster van 
toen die zelf even kwam buurten. 
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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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Foto boven:  
SHH3 rond 1990 met van links naar 
rechts Wim Ruiten (grensrechter), 
Ton Brauer, Mat Straetemans, Huub 
Philips, Ton Gijsbers, Jeu Peters, Har 
Roufs, Jos Evers, Michel Vossen, Lu-
dovic Lampe, Bennie Schmitz, René 
Vrinzen, Willy Schalley, Peter Mun-
nichs?, Peter Jansen en Har Roost. 

Oud SHH1 voetbalt nog eens ter gelegenheid van de viering van 
50 jaar SHH. 
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SHH2 rond 1990. Staand v.l.n.r. Sjef Perriëns, John Masolijn, Frans Mennen (eigenaar Kelder-
ke), Bert Teunissen, Johan van Herten, Henk Hannen, John Brummans, Ad Dierx, Leon Fon-
teyn, Giuseppe Lamers, Maurice den Mulder en Bob Willigenburg (leider). Gehurkt v.l.n.r. Ger 
Hendrikx, Evert-Paul Willigenburg, Richard Smeets, Laurens Walenberg, Edmond Wijler, Mau-
rice van Ratingen, Wouter den Mulder, Rob Smans, Patrick Tiel en Roger Wijler. Bob Willigen-
burg was altijd (en is nog) één en al voetbal. Hij was de initiator van onze jeugdtoernooien, 
haalde geld op bij sponsors, was trainer, leider en als dat zo uitkwam en hij was met de hond 
aan het wandelen dan ging hij naar het voetbalveld, leende de hond uit en floot tussendoor als 
scheidsrechter een voetbalwedstrijd. 

Jeugdteam eind jaren tachtig. Wij menen o.a. Kevin de Boek, Herm Belgers, Paul Dijks, Dick 
Wieriks (?), Paul Ehren, Joep Peters en Ramon Schreurs te kunnen zien.  
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COMPETITIEVERLOOP 

 

 

 

Onder: 
Teamfoto 
van SHH1, 
trotse kop-
loper in de 
3e klasse B. 
Links: Dieu-
wer van der 

Veen van 
SHH VR1. 

 

 

 

Rechts: Roel 
van Melick, spe-
ler SHH1. 
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Links: SHH VR1 na de 
zege op SNA. Onder: 
speelster SHH VR2 
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 40 jaar clubblad 

In oktober 2022 bestaat ons clubblad exact 
veertig jaar. Wij als redactie vinden dit een 
aanleiding om terug te kijken. Dit doen wij 
doordat wij geprobeerd hebben uit ieder ooit 
afgenomen vraaggesprek Quotes te vermel-
den. Dit verdelen wij over de komende vier 
clubbladen. 
 
Het initiatief om een clubblad te beginnen 
ontstond tijdens een jeugdleidersvergadering 
in de zomer van 1982. Het idee kwam af van 
Jacques Lormans die eerder bij Sportclub 
Leeuwen redactielid van de Schoenie was. 
De andere drie startende redactieleden wa-
ren Huub Wolters (tot eind jaren tachtig re-
dactielid en helaas in het voorjaar van 2020 
overleden), Karel van der Sluiszen 
(redactielid tot 1986) en Eugène Lamers die 
er tot op de dag van vandaag nooit mee op-
hield. Aanvankelijk was het blad alleen 

jeugdclubblad, hetgeen vrij uniek scheen te zijn 
in de voetbalwereld. In de eerste fase van het 
clubblad gingen de redactieleden zelf de hort 
op om advertenties te werven. Het schrijvers-
werk werd samen gedaan. Er was in bijna ie-
dere uitgave een vraaggesprek met als eersten 
Wim Ruiten, een piepjonge Marcel Jansen en 
Ger Hoeben. De layout werd samen gedaan.  
In dit nummer een eerste bescheiden begin. 
 

Quotes  1984:  

Masja Straetemans voetbalt bij de jon-
gens van SHH E2: Als wij een tegen-
doelpunt krijgen dan zeggen sommige 

jongens “wat jammer” maar ik vind 
dat helemaal niet erg. 

SHH GOALS TOTAAL 

 totaal (t/m 31 okt  
   

1 Jack Erdmann 154 

2 Maurice  van Ratingen 88 

3 Michael van Herten 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 Swen Domburg 41 

 Nicolas Mitchell 29 

 Casper Metsemakers  27 
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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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STATISTIEKEN SHH-1 

SHH RESULTATEN 21/22   

nr wedstrijd UITSLAG   T doelpuntenmakers PNT DOELSAL-
DO 

1 
FC Maasgouw - 
SHH 1 - 3 V 60 v Melick, Metsemakers(2) 1 - 2 3 - 1 

2 SHH - Veritas 1e kl. 4 - 2 V 110 v Melick, K.Schroots, Metsemakers, L. Vilters 2 - 4 7 - 3 

3 SHH - SVH'39 0 - 0 V 70   3 - 5 7 - 3 

4 SNA - SHH 0 - 5 B 70 k. Schroots, van Melick(2), Vilters, Francot 4 - 7 12- 3 

5 SHH - FC Roerda- 8 - 0 B 100 Domburg(3), van Melick(2), Gijzen, Francot, e.d. 5 - 9 20- 3 

6 Linne - SHH 0 - 3 B 120 Domburg(2), Francot 6 - 11 23- 3 

7 Haelen - SHH 2 - 2 V  Domburg, Francot 7 - 12 25 - 5 

8 SHH - Argo 3 - 1 C 100 Domburg(2), van Melick 8 - 14 28- 6 

9 Spaubeek - SHH 2 - 4 C  Domburg(2), Metsemakers(2) 9 - 16 32- 8 

10 SHH - RKVB 10- 0 C 80 Domburg(3), vMelick(3), Metsemakers(2), Levels(2) 10-18 42- 8 

11 SVC'2000 - SHH 1 - 3 C 150 Domburg(2), van Melick 11-20 45- 9 

12 SHH - Sittard 3 - 0 C 130 van Melick, Francot, Bosztas 12-22 48- 9 

13 Born - SHH 0 - 2 C    13-24 50- 9 

  caps goals caps goals 1 2 3 4 5 6 7 

1 Jules Hamers 27 0 7   X X X X X X X 

8 Rik Linssen 149 3 1   B B B I B B   

2 Sjoerd Schroots 148 0 6   X X - I X X X 

6 Istvar Munnix 136 0 7   X X V X X X X 

  Driek Engels 81 2                 

5 Glenn Gijzen (A) 80 1 7   X X X X X X X 

10 Swen Domburg 79 41 6 11 V** V** X*** V** B I* V* 

11 Casper Metsemakers 50 27 6 5 X X** X** X B X* X 

7 Loek Vilters 47 1 7   X X X X X X X 

13 Koen Schroots 36 0     B B B B B B B 

8 Tim Francot 38 5 6 2 S I V V X* X X* 

4 Jens van Hees 31 1 7   X X X X X X X 

12 Timo Levels 21 3 7 2 I I I** I V X I 

17 Remco Ostlander 14 0 1   V B B B B B   

3 Daan Verhagen 14 0 7   I X V X X X X 

9 Roel van Melick 7 7 7 7 X* X X*** I* X* X X* 

16 Abdessamad Aurag 6 0 6   V V I V V   I? 

14 WalkerTom  5 0 5   I - X V I   I 

1 Ruben Beurskens 0 0                   

21 Aisem Benradi 1 0 1       I -       

15 Ibrahim Boztas 2 1 2 1         I*   I 

25 Job Verhagen 1 0 1           I     
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SHH VAN DAG TOT DAG 

SEPTEMBER 
 
7 L1 beschouwt het afgelopen voetbalweek-
end na en Levi Smans mag vertellen hoe hij 
de afgelopen periode beleefde. Zoals bekend 
maakte hij de enige goal in de wedstrijd die 
VVV Venlo uit bij FC Dordrecht speelde. 
7 Het nieuwe clubblad nummer 134 ligt bij de 
drukker en is over drie dagen al klaar.  
11 Het tweede weekend met bekervoetbal. 
SHH JO9/1 nam deel aan het toernooi van FC 
Roerdalen. 
SHH JO13/1 verloor met 1 – 5 van Geleen 
Zuid. SHH JO15/1 versloeg Laar met 3 – 1. 
SHH G-force speelde weer voor het eerst en 
won uit bij RKMSV met 3 – 7. Braak JO17 en 
SHH JO17/1 speelden doelpuntloos gelijk. 
 
12 SHH1 kwam in de tweede poulewedstrijd 
uit tegen FC Roerdalen dat een week eerder 
met 1 / 0 won van Linne. SHH miste een vier-
tal spelers vanwege blessures. Het had vanaf 
het begin een flink veldoverwicht. Het was 
wachten op de eerste goal. Die kwamen er 
volop, vooral in het tweede deel van de eerste 
helft. Alles bij elkaar was het voor Swen Dom-
burg drie keer raak. Roel van Melick scoorde 
twee keer. Tim Francot en aanvoerder Glenn 
Gijzen (de 1 – 0) scoorden ieder één keer en 
een eigen goal zorgden voor een 8 – 0 eind-
stand op het scorebord. De wedstrijd van vol-
gende week tegen Linne is er een voor het 
papier. 
12 Bij de overige seniorenteams versloeg 
SHH VR1 Linne met 4 – 2. SHH2 kwam aan-
vankelijk voor te staan maar verloor alsnog 

van Susteren2, 1 – 2. Susteren2 is overigens 
geen ‘kleintje’ want het speelt 1e klasse en 
stond vorig jaar bovenaan toen de competitie 
werd gestopt. Routiniers Nicolas Mitchell en 
Max Winter waren fanatiek aan de gang op het 
middenveld. Philippe Bogie scoorde de Her-
tense treffer. SHH3 verloor met 1 – 3 van 
EVV3 en SHH6 verloor met 1 – 3 van Wilhel-

mina’08/3. SHH5 deelde de punten met DFO-
20, 3 – 3. SHH VR2 ging flink onderuit bij FC 
Maasgouw, 13- 0. 
13 Nieuws omtrent de gezondheid op en rond-
om ons sportpark (van de website): Sportpark 
De Wolfsberg rookvrij op zaterdagen tot 18.00 
uur. Op ons sportpark geldt een volledig rook-
verbod op zaterdagen tot 18.00 uur 
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Het bestuur beraadt zich nog over dit onder-
werp met betrekking tot de andere trainings- en 

wedstrijddagen. 
Het goede voorbeeld geven aan onze jeugd, bin-
nen en buiten de lijnen, is van groot belang. SHH 
hecht hier grote waarde aan, we vragen daarom 
ieders medewerking. 
 
18 Vrijdag, vroeg in de avond. De kantine aan de 
Wolfsberg is ingericht voor de eerste algemene 
ledenvergadering sinds twee jaar. De sporen van 
corona zijn nog zichtbaar, want de stoelen staan 
op enige afstand van elkaar. 
18 Er was sinds lange (corona)tijd weer een alge-
mene ledenvergadering met als voornaamste the-
ma de overdracht van de voorzittershamer. Hans 
Schroots (bron: facebook): En ……….. de nieuwe 
voorzitter van onze mooie voetbalvereniging SHH 
is Peter Bonekamp . “Gisteren tijdens de Leden-
vergadering de voorzittershamer mogen overdra-
gen. Acht jaar heb ik met hart en ziel voorzitter 
mogen zijn van deze prachtige club. Trots op ie-

dereen waarmee ik dit sa-
men heb gedaan. Bestuur, 
leden en alle vrijwilligers nog-
maals bedankt voor dit on-
vergetelijke avontuur. De kop 
koffie, glas thee of biertje 
drink ik graag met jullie bij 
SHH. Gewoon om even bij te 
praten, maar wellicht ook om 
te kijken wat we verder kun-
nen betekenen voor SHH”.  
 
Red. Hans gaat vanaf nu het 
kantinebeheer voor zijn reke-
ning nemen. Tijdens de ver-
gadering werd hij benoemd 
tot lid van verdienste. Er wa-
ren (vanwege corona) 58 
mensen aangemeld voor de 
bespreking en uiteindelijk 70 
tot 80 aanwezig. 
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19 De volgende ronde bekervoetbal vindt 
plaats. Bij de standaardjeugdteams moet SHH 
JO19 zijn meerder erkennen in de Venlosche 
boys die met een 2 - 6 zege aan de haal gaan 
waardoor SHH uitgebekerd is. SHH JO17-1 is 
uitgebekerd zonder te verliezen want het 
speelde twee keer gelijk. Ook SHH JO15-1 
speelde haar laatste bekerwedstrijd want met 6 
- 1 was Helden te sterk. SHH JO13-1 won wel 
zijn bekerwedstrijd. Tegen RKSVN werd het 4 
– 3. Helaas waren de twee eerdere bekerwed-
strijden verloren gegaan. Beter nieuws is er 
voor SHH G1. Dat speelt inmiddels competitie 
en won ook haar tweede wedstrijd van het sei-
zoen. MVC uit Maasbree werd met 6 – 2 naar 
huis gestuurd. 

19 SHH1 speelde de derby tegen Linne, dat 
fysiek sterker is dan SHH en daar heeft SHH 
per definitie moeite mee. Linne sloot zich op op 
eigen helft en zo was het erg lastig die burcht 
te slechten. SHH probeerde snel te spelen met 
veel verplaatsingen, maar dat kwam de accura-
tesse van het spel niet ten goede. Halverwege 
de tweede helft was het dan toch goaltjesdief 
Swen Domburg die leep toesloeg. Het verzet 
van Linne leek gebroken. Dat was pas definitief 
zo toen Swen opnieuw scoorde. In de laatste 
minuut zorgde Tim Francot voor de 0 / 3 eind-
score op het scorebord. 
19 SHH2 kwam vandaag tegen EVV2 uit. Het 
gaf goed partij, miste kansen op de openings-
treffer maar moest toch genoegen nemen met 
een kleine nederlaag nadat Nicolas Mitchell 
met twee gele kaarten niet meer mee mocht 

doen. SHH VR1 won ook haar derde beker-
wedstrijd. Uit bij FC Roerdalen werd het 0 – 5. 
Roerdalen had eerder SHH VR2 vermorzeld. 
De dames van Marnix Adams deden hun 
nieuwbakken coach vandaag evenwel een 
groot plezier, want tegen de dames van SNA, 
die enkele jaren geleden nog op echt niveau 
speelden werd met 4 – 3 gewonnen. SHH4 
deelde met de 3 – 3 de punten met SVH3. 
SHH6 (of moeten wij zeggen SHH JO23, dat 
klinkt beter?) won uit bij RIOS2 met 0 – 2. De 
beide vijfde elftallen van SHH en SVC speelden 
met 3 – 3 gelijk. De op paier meest opmerkelijk 
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uitslag was wel die van SHH3 uit bij Walbur-
gia1. Er werd met 1 – 4 gewonnen. 
19 Bij de wedstrijd van SHH in Linne werd 
zoals altijd volop het profvoetbal gevolgd. 
Feyenoord won met 0 – 4 bij PSV. Gevraagd 
naar zijn favoriete team antwoordde iemand: 
Ik ben altijd voor het team dat het beste is. 
Erwin van den Dungen: Jij bent echt een 
Zwitserse man. (RED. neutraal). 
Ger Hoeben ziet Nard van der Leeuwen 
langs de lijn wandelen, de verzorger van 
SHH1. Ger: Noud is een goede verzorger, hij 
zorgt goed voor zichzelf. 
20 Het vorige clubblad was er veel aandacht 
voor Levi Smans die doorbreekt bij VVV Ven-
lo. Wat geen aandacht op de Nederlandse 
televisie krijgt maar zeker ook opmerkelijk is 
dat zijn de stappen die Sill Passage aan het 
zetten is. Deze 18-jarige ex-teamgenoot van 
Levi is deze zomer verkast naar Venezia 
waar hij in de derde Ital;iaanse divisie speelt 
en bij goed presteren door kan stromen naar 
promovendus op het hoogste niveau Vene-
zia. 
22 SHH oefende uit bij tweede klasser Hae-
len en speelt er als generale repetitie voor de 
competitie met 2 - 2 gelijk. Al snel staat SHH 
op voorsprong om vervolgens met 2 – 1 ach-
ter te komen. Swen Domburg en Tim Francot 
scoren voor SHH. 
24 Trainingsavond bij SHH, maar ook de 
competitieavond voor twee herenteams bo-
ven de 35 en één vrouwenteam boven de 30. 
25 De eerste competitieronde voor jeugd-
teams vindt plaats en de Hertense stan-
daardteams komen goed uit de startblokken. 
SHH JO19/1 kwam na bij rust met 2 – 1 voor 
te staan slecht geconcentreerd uit fe pauze 
maar stelden orde op zaken en Groene ster 
uit Heerlen ging er met 6 – 1 aan. SHH 
JO17/1 bezocht Laar en won daar met 0 – 1. 
SHH JO13/1 speelde ook en Laar. Zij speel-
den er met 1 – 1 gelijk. SHH JO15/1 speelde 
ook thuis tegen Groene ster en won met 4 – 
1. 
26 De eerste altijd heel belangrijke competi-
tiedag van het seizoen voor de senioren. 

Voor SHH1 stond er meteen een wedstrijd, thuis 
tegen titelkandidaat Argo op het menu. SHH startte 
met voldoende felheid en had ook meer balbezit. 
Het was dreigender dan de gasten die als trainer 
oud-international Eric van Leur hadden. Hoe heer-
lijk zou het dan zijn om te beginnen met een goed 
resultaat. En dat lukte na 90 minuten stond er een 
fraaie en duidelijke 3 – 1 in Hertens voordeel op het 
scorebord. De score werd pas geopend halverwege 

de tweede helft. Swen Domburg (twee keer waar-
van één keer vanaf elf meter) en Roel van Melick 
waren de doelpuntenmakers. Via 2 - 0 werd het 
nog even 2—1 en na een veldverwijzing bij de gas-
ten haalde SHH een prima 3—1 overwinning bin-
nen. Appie Aurag en Roel van Melick maakten hun 
competitiedebuut voor SHH1. 

 
26 Bij de lagere seniorenteams moest 
SHH2 helaas een 0 – 2 nederlaag slik-
ken thuis tegen Limburgia2. SHH3 ver-
loor met 1 – 5 van EMS2. Met een 1-6 
overwinning op vv Hellas Vrouwen 1 
hebben heeft SHH VR1 de eerste drie 
punten van de competitie meegenomen 
naar Herten. De doelpunten kwamen op 
naam van Joëll Zinken, Dieuwer van 
der Veen(2x), Colette van Aalst, Noa 
Smans en een eigen doelpunt van vv 
Hellas. Al na 1 minuut scoorde Hellas in 
eigen doel. SHH4 wist Heythuysen3 
met 6 – 3 te verslaan. SHH6 mocht op 
bezoek bij het eerste elftal van Boekoel, 
dat nipt, met 2 – 0 van de Hertenaren 

SHH 
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won. EVV3 won met 8 – 2 van SHH5. SHH VR2 had 
een vrije dag. 
 
OKTOBER 

 
1 Trainingsavond bij SHH en het regent aardig. In 
de ochtend als het nog droog is wordt er gefilmd op 
ons hoofdveld. De keeper van Veritas, woonachtig 
in Herten filmt hoe hij zelf een uittrap uit de hand zo 
ver als mogelijk weg krijgt. De 74 en 75 meter zitten 
net onder het wereldrecord van 76 meter. 
1 SHH veteranen deed zijn eerste uitstapje na de 
coronaperikelen. Deze keer werd er gegolfd. 
2 De tweede ronde in het competitievoetbal van de 
jeugd vindt plaats. De standaardteams hebben deze 
keer niet zo´n goede resultaten als de week ervoor. 
SHH JO13 verliest met 0 - 4 van Groene ster. SHH 
JO17 schiet met 1 – 2 net tekort tegen Sparta ’18 uit 
Sevenum. Sportclub Jekerdal wint met 3 – 1 van 
SHH JO15/1. Alleen SHH JO19/1 weet een knap 
gelijkspel te behalen uit bij Geleen Zuid. Dan is er 
nog SHH G-force. Dat wint met een heuse korfbal-

uitslag…. Uit bij de 
Venlosche boys 
wordt het maar 
liefst 7 tegen 16. 
3 SHH VR1 wint 
ook haar tweede 
competitiewedstrijd 
ruim. Thuis tegen 
Bunde wordt het 5 - 
0. Ook SHH4 wint. 
Uit bij SVH4 wordt 
het 3 - 6. SHH5 
weet uit bij 
Boekoel2 het eer-
ste punt dit seizoen 
te behalen, eind-
stand 2 – 2. SHH 
VR2 oefent tegen 
Roggel VR1 en 
verliest met 1 – 2 
nipt. SHH2 behaalt 
zijn eerste punt via 
een 1 – 1 gelijkspel 

bij de reserves van Laar. SHH6 verliest op 
eigen veld met 1 – 2 van SVC4.  
 
 
3 SHH1 ging op bezoek in Spaubeek. En het 
begon erg slap aan de wedstrijd waardoor 
het bij rust tegen een 2 / 1 achterstand aan-
keek. Na de rust werd er uit een ander vaatje 
getapt en dat was maar goed ook. Boven-
dien leverde het zo´n toen minuten na rust 
twee keer redelijk snel achter elkaar twee 
goals op, zodat de achterstand werd omge-
bogen naar een voorsprong. Tien minuten 
voor tijd viel de laatste treffer van de wed-
strijd, weer in Hertens voordeel. SHH sloot 
de wedstrijd af met een 2 – 4 zege en na 
optellen en aftrekken bleek dit goed voor een 
eerste plaats op de ranglijst, helemaal solo. 
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Een enkel team heeft wel nog maar één keer 
gespeeld. De vier doelpunten werden ge-
maakt door de beide topscorers van SHH1, 
Casper Metsemakers en Swen Domburg, ie-
der twee. Swen speelde zijn 75 reguliere com-
petitiewedstrijd voor SHH1 en scoorde daarin 
34 keer. 
9 De derde speelronde. SHH G1 behaalt al-
weer een spectaculaire overwinning door met 

10- 5 te win-
nen. Deze 
keer is Heyt-
huysen G2 
het slachtof-
fer. SHH 
JO19-1 is vrij-
af. SHH JO19
-3 handhaaft 
zijn ongesla-
gen status 
door uit bij 
OVCS met 1 - 
1 gelijk te 
spelen. Eer-
der deze 
week won 

met 0 - 8 bij MBC´03- JO19-1 en heeft nu 7 
punten uit 3 gespeelde wedstrijden. SHH 
JO17/1 won uit bij Blerick JO17/1: 1 – 6. SHH 
JO15/1 daarentegn leed in eigen huis een 
pijnlijke nederlaag tegen FCV uit het Ven in 
Venlo: 0 – 1. Nog pijnlijker was het voor SHH 
JO13/1 dat met 8 – 0 klop kreeg van DESM. 
 
10 Dan het seniorenvoetbal. 
Na 90 minuten SHH 1 tegen RKVB1 stond er 
op het scorebord 0 – 0 vermeld, dat was niet 
omdat er niet gescoord was maar omdat er na 
9—0 weer 0—0 komt te staan terwijl SHH 
toch een historische zege had geboekt met 10 
– 0, het scorebord voorziet niet in dubbele 
cijfers. Baexem telde erg veel spreekwoorde-
lijke stervende zwanen. Bij rust was het al 4 – 
0 ondanks een stuk of vijf ontbrekende spe-
lers. Nooit eerder behaalde SHH1 zo’n grote 
zege in competitieverband tegen een stan-
daardteam. Wel werd ooit (1981) met 0 – 11 

tegen RIOS2 
gewonnen. 
Aan Herten-
se zijde 
scoorden 
Swen Dom-
burg (met 
één penalty) 
en Roel van 
Melick drie 
keer, en Cas-
per Metse-
makers en 
Thimo Levels 
ieder twee 
keer. Aimyn 
Benrida 
maakte als invaller zijn debuut voor SHH1. Hij 
komt normaal gesproken voor SHH JO19-1 uit. 
SHH miste vandaag vier spelers. Eigenlijk was 
keeper Jules Hamers ook niet fit. Hij speelde 
met een breukje in zijn hand. Ruben Beurskens, 
eveneens van SHH HO19-1 moet daarom nog 
even wachten op zijn debuut. Swen Domburg 
kan na drie competitiewedstrijden zeggen dat hij 
al 7 keer heeft gescoord. Roel van Melick en 
Casper Metsemakers zijn goed voor 4 goals. 
 
 
10 SHH VR1 speelde de topper tegen DBSV. Er 
werd jammerlijk met 4 – 3 verloren na eerst met 
3 – 0 achter te hebben gestaan. Bij 4 -3 werd 
een Hertens doelpunt nog afgekeurd.. De Her-
tense goals waren van Joëlle Zinken, Maukje 
Munten en Britt Marx SHH2 wist met 5 – 2 te 
winnen van Merefeldia2 met goals goals van 
Daan Winter. SHH3 versloeg Boekoel3 met 5 – 
0. SHH4 won met 5 – 1 van Veritas5, terwijl 
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 SHH5 de punten deelde uit bij Coventus2, 4 

– 4. SHH6 verloor uit bij Reuver4 met 3 – 0.  
SHH VR2 ging op bezoek bij Limburgia Vr1 
en kreeg daar een behoorlijk pak slaag: 7 – 
0. 
 
12 De redactie krijgt een mailtje van een 
terecht trotse vader Jo: Dochter Janou (en 
niet moeder Linda zoals in de vorige uitgave 

abusieve-
lijk was 
vermeld) 
bereikt 
een nieu-
we di-
mensie in 
haar 
voetballe-
ven. Zij 
speelde 
enkele 
jaren 
voor 
Jong 
Oranje 
en nu 
ook al-
weer een 
paar jaar 
voor PSV 
Eindho-
ven…. 
Vandaag 
is zij voor 
het eerst 
gekozen 
in de se-
lectie van 
de Oran-
je leeu-
winnen 
voor de 
komende 
twee in-
terlands, 

het Nederlands elftal voor vrouwen. Hulde hier-
voor! 
 
16 Bij de jeugdteams had SHH JO15 een vrije 
dag. SHH JO9 deelde de punten met Haslou: 2 – 
2. SHH JO13 verloor met 1 – 4 van de Venlosche 
boys, terwijl SHH JO17 nipt de mindere was te-
genover SC. Irene: 3 – 4. 
 
17 SHH1 speelde vandaag de derby tegen num-
mer laatst van de ranglijst SVC’2000, dat in ver-
gelijking met afgelopen jaar zo ongeveer de helft 
van de selectie zag verdwijnen. Hertenaar Ricar-
do Wassenberg is er nog steeds de trainer. Na 
eerst een kans voor de thuisclub kreeg SHH 
daarna kans op kans. In de 8e minuut scoorde 
Swen Domburg voor het eerst, gevolgd door een 
tweede goal halverwege de eerste helft, zijn 9e al 
van dit seizoen. Onverwacht trok de thuisclub 
toen de wedstrijd naar zich toe. Na de rust kwam 
SHH er aanvankelijk nauwelijks aan te pas. Erg 
veel scheidsrechterlijke beslissingen in duels, 
qua buitenspel en qua karten vielen in Hertens 
nadeel uit. Spits Swen Domburg moest na een 
charge het veld geblesseerd verlaten en kreeg 
niet eens een vrije trap mee. SVC schoot de aan-

sluitingstreffer binnen. Daarna voetbalde SHH 
zich. Mede door het inbrengen van routinier Rik 
Linssen onder de druk uit. Enkele minuten voor 
tijd viel de bevrijdende 1 – 3 gescoord door Roel 
van Melick die vorig jaar nog in Maasnielse dienst 
speelde. De wedstrijd kreeg overigens een live-
verslag op L1-radio dat morgen ook beelden in 
het avond sportprogramma gaat uitzenden. SHH 
blijft alleen aan kop met 12 uit 4. Nog even voor 
de statistieken: Swen Domburg scoorde in alle 
laatste zeven wedstrijden. En op één wedstrijd na 
ook minimaal twee keer. 
 
17 Bij de overige teams kwam SHH VR1 uit thuis 
tegen koploper RKSVB. Het deed goede zaken 
want het won met 4 – 2 en staat nu ex aequo met 
Eijsden op kop. De goals werden gemaakt door 
Noa Smans, Collette van Aalst, Joëlle Zinken en 
Marlies Geurtsen. SHH 2 kende een vrije dag. 
SHH VR2 nam het op tegen koploper FC Roerda-
len en verloor met 0 – 4 eervol. Voor het overige 
waren er nederlagen: SHH6 op eigen veld tegen 
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FC Maasgouw3 1 – 3. SHH5 tegen EMS3 0 – 
6. Hebes4 tegen SHH4 3 – 2.  
18 SHH is vandaag te zien bij het programma 
Avondgasten sport van L1. SHH leek wel het 
hoofdthema. Eerst vertelde Janou Levels over 
haar eerste trainingen bij het nationale elftal, 
de Oranje leeuwinnen. Daarna was algemeen 
directeur Marco Bogers (enkele jaren keeper 
bij SHH1) aan de beurt, die overigens vertelde 
dat  - vader van Janou -Jo Levels ook ooit kor-
te tijd bij VVV Venlo speelde (eind jaren zeven-
tig). Het ging ook over de verjonging bij VVV 

en de goal van Levi Smans tegen FC Dordrecht 
werd nog eens getoond. Tot slot was er een 
korte samenvatting van de gisteren gespeelde 
derby tussen SVC ‘2000 en SHH. 
22 Vanwege de herfstvakantie is er slechts een 
bescheiden programma voor de jeugd. SHH 
JO13-1 blijft laatste staan na een 8 – 0 neder-
laag bij koploper RKSVN. SHH JO15 moet zijn 
meerdere erkennen in Helden dat met 1 – 5 
wint. SHH JO17/1 verstevigt zijn positie in de 
subtop wel. Het wint met 2 – 4 bij FCV Venlo en 
telt nu 9 punten uit 5 wedstrijden. 
24 Slechts enkele teams speelden competitie 
met daarbij SHH4 dat een overtuigende 4 – 1 
zege boekte tegen het zesde elftal van MMC 
Weert. SHH3 deelde de punten uit bij SVH’39/3. 
SHH VR2 leed met 2- 0 een kleine nederlaag uit 
bij Passart. 
 
24 Zonder vijf geblesseerde of zieke spelers 
begon SHH aan de vijfde competitiewedstrijd 
van het seizoen. Desondanks kwam het fris uit 
de startblokken tegen een beter voetballende 
tegenstander dan de opponenten van de afgelo-
pen weken. SHH zelf liet een aantal vloeiende 
aanvallen zien en had ook een dikke kans op de 
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openingstreffer. Sittard kwam via enkele opeen-
volgende corners bij SHH voor het doel. Het 
was Roel van Melick die als eerste trefzeker 
was en daarmee zijn zesde van het seizoen 
scoorde. Ondanks het feit dat Sittard geen echt 
gevaarlijke spitsen had bleef de wedstrijd span-
nend vanwege het verschil van slechts één goal. 
Twee minuten voor tijd was de wedstrijd in ´the 
pocket´ doordat vlak na elkaar Tim Francot en 
debuterend invaller Mohammes Bosztas van 
SHH JO19-1 ieder een keer scoorden. Ook het 
jongere broertje van Daan Verhagen, Job, even-
eens voor SHH JO19-1 uitkomend maakte zijn 
debuut in SHH1. SHH staat met 15 uit 5 aan 
kop, gevolgd door Haslou met 12 uit 5, Lange-
berg met 12 uit 5, en Centrum boys met 12 uit 4. 
 
26 De avond van de seniorentraining van de 
hoogste seniorenteams. In de kantine zitten en-

kele prominente SHH´ers bij elkaar. Ook Dré 
Vossen is van de partij. Hij weet te melden: Mijn 
vrouw dacht dat ik ziek was. Ik was twee dagen 
niet op het voetbalveld geweest. 
26 De Oranje-leeuwinnen spelen vandaag uit bij 
Wit-Rusland en winnen er met moeite met 0 – 2. 
Janou Levels zat net als afgelopen vrijdag toen 
Cyprus met 8 – 0 werd verpulverd 90 minuten op 
de bank en moet dus nog even wachten op haar 
debuut. 
28 De dag dat het vraaggesprek met Jan Perri-
ëns plaatsvond. 
30 SHH G1 ging vandaag als koploper het duel 
aan met nummer 2 RKMSV G1. Jammer genoeg 
werd er met 2 / 3 verloren, zodat beide teams nu 
met 15 uit 6 gebroederlijk aan kop staan. SHH 
heeft wel het betere doelgemiddelde. SHH JO19-
1 handhaafde thuis tegen het laaggeplaatste 
Susteren zijn ongeslagen status, maar speelde 
wel ´slechts´ met 2 – 2 gelijk. Dan SHH JO17/1. 
Dat ging op bezoek bij koploper Eijsden waar een 
keurige 1 – 2 zege werd behaald. SHH steeg 
daardoor naar de derde plaats op de ranglijst. 
Eijsden zakte van 1 naar 2. SHH JO13 ging met 
4 – 0 de boot 
in uit bij 
Schaesberg. 
SHH 
JO15/1 )zie 
foto rechts’ 
speelde doel-
puntloos ge-
lijk tegen 
MVC’19 uit 
Maasbree. 
 
30 Bij de se-
nioren gin-
gen de beide 
damesteams 
op bezoek bij 
SNA uit 
Montfort. 
VR1 won met 1 – 3 door goals van Collette van 
Aalst, Britt Marx en Dieuwer van der Veen. SHH 
vr2 verloor jammer genoeg nipt van de Montfort-
se reserves.. Het werd 2—1 waardoor de Herten-
se dames nog puntloos zijn. Danique Tellings 
scoorde voor VR2. SHH2 deelde door een late 
goal van opponent DESM2 de punten. Het werd 
2 – 2. Ook SHH4 blijft het goed doen. Thuis werd 
met 2 – 0 gewonnen van FC Maasgouw4. SHH5 
dat tot vandaag al wel twee keer een remise be-
haalde maar nog niet won, deed dit  deze keer 
wel. Slachtoffer was Linne4 dat in eigen huis 
ruim, met 1 / 4 werd overwonnen. 
30 SHH1 ging op bezoek bij Born. En won keurig 
met 0—2 waar naaste concurrent Centrum boys 
verloor. Het was wel een zwaarbevochten zege 
met goals van Casper Metsemakers (diens 5e 
van het seizoen) en Swen Domburg (al zijn 10e 
competitiegoal dit jaar en 40 in totaal, een aantal 
waarmee hij de top10 voor SHH1 sinds 1980 is 
binnengekomen). 
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FOTO VAN VROEGER 
Bron: FACEBOOKPAGINA Herten, Merum, Ool, Aan de Rijksweg 

 

Boven: Scholenvoetbal 1990 tussen Herten en Linne met op de achtergrond Sjra Wassen-
berg, meester Geelen en Teun Blokland. Als spelers onder andere Peter den Burger, Mark 
Blokland, keeper Roy Rutten en Dirtk van Lier. 

Onder het schoolvoetbalteam van Sint Hubertus im 1991 met o.a. keeper Oisim Benyahya 
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VRAGEN 
 
1. Wanneer een elftal twee keer heeft gewisseld, dan zijn er altijd 13 spelers gebruikt. 
2. Wanneer een elftal vijf wissels heeft gebruikt, dan hebben maximaal 6 spelers een vol-

ledige wedstrijd gespeeld. 
3. Bij een inworp mag een tegenspeler in het veld vlak voor de inwerper staan. 
4. De aanvoerder van SHH1 luistert dit jaar naar de naam Glenn Gijzen. 
5. In de competitie van SHH1 in 1990 keepte eens noodgedwongen een veldspeler. 
6. Topscorer van het huidige SHH1 is Casper Metsemakers 
7. In het SHH1 van nu spelen drie spelers met een verleden bij VVV Venlo. 
8. In 2013 kende SHH gedurende anderhalf jaar een ledenstop vanwege de toen 875 le-

den. 
9. Ex SHH1-keeper Ruud Schumann scoorde onlangs als spits voor SVH’39/1 
10. Afgelopen zomer graasden tijdelijk schapen op ons vierde speelveld dat door de vele 

regen te hoog was geworden. 
11. SHH1 won in 2008 eens een competitiewedstrijd tegen het toen nog bestaande RFC 

Roermond met 3—0. 
12. SHH beschikt over kunstgras sinds 2013. 
13. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van SHH was er een optreden van André Ha-

zes. 
14. Begin 2021 was het niet toegestaan bier te drinken in de kantine. 
15. Bij de watersnood midden jaren negentig stond ons sportcomplex ongever een meter 

onder water. 
16. Bij SVC -0 SHH was Danny de Winter keeper. 
 
SCHIFTINGSVRAAG 
 
Hoeveel jaar geleden werd SHH1 voor het laatst kampioen? 

ANTWOORDEN 
 
1. Correct, dit is ook zo als de eerste wissel op zijn beurt wordt gewisseld. 
2. Onjuist. Het kunnen er 10 zijn, wanneer telkens de invaller op zijn of haar beurt weer 

gewisseld wordt. 
3. Juist, de afstand van een vrije trap (9 meter 15) is hier niet van toepassing. 
4. Helemaal juist. 
5. Correct )en dat was uw redacteur’ 
6. Onjuist, dat is Swen Domburg 
7. Correct: Jens van Hees, Glenn Gijzen, Loek Vilters 
8. Correct. Daarna kregen wij er een vierde speelveld bij. 
9. Helemaal juist 
10. Echt niet 
11. Correct 
12. Fout, dat was al in 2006 zo. 
13. Onjuist, maar André Rieu met zijn salonorkest trad toen wel op! 
14. Klopt, want de kantine was verplicht gesloten 
15. Helemaal correcht. Dat was nog aan de Offerkamp. 
16. Correct, bij SVC dan wel te verstaan. 
 
Antwoorden schijftingsvragen 

Dat was in 2013, dus 8 jaar geleden. 

PETJE OP, PETJE AF deel 24 
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