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Met in dit nummer o.a. 

 

• Op de cover:  SHH VR1 
• Kampioenschap SHH VR1 én SHH1(?) 

• Vraaggesprek met:  Sonja Biermans-Huskens 
• Vraaggesprek met Rik Linssen (SHH1) 

• Hadrianus, krijgsman met palm en zwaard :   
Midden jaren negentig 

Quotes uit 40 jaar clubblad 
 SHH Van Dag tot Dag  

• Korte fotoquiz 
• Het portret 

• Petje op, petje af  
• Statistieken: eindstanden seizoen 21-22 

• Overzicht competitie SHH-1 
• Korte historie eerdere kampioenstitels 

 

SHH 1 en SHH VR1 KAMPIOEN! 
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Colofon    
    
Algemene gegevens    
Naam vereniging  SHH (Sint Hadrianus Herten)   
Accommodatie  Sportpark "De Wolfsberg"   
    Gerbergaweg 20   
    6049 EE Herten   
    0475-330338 
Postadres (tijdelijk):  Roodververij 51, 6041 RG, Roermond  
Bankrelatie      
Clubkleuren   Shirt: groen/wit Broek: zwart Sokken: zwart 
Verenigingsnummer BBJS556   
Oprichtingsdatum  1 december 1940   
Hoofdsponsor:  ING. Bank  
    
   
Bestuur    
Voorzitter    Peter Bonekamp 06—45828211 
Penningmeester  Hub Zinken  
Secretaris:   Koen Kemps 06-55792630    
Kantine       
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 plus Eric Schrijen(VR2) 
Lagere seniorenteams: Marco Timmermans 
SHH G-team:  Riny Timmermans, Huub Timmermans, Ger Hoeben en Erwin van den 
    Dungen 
 
Jeugdcoördinatoren Marc Beurskens (voorzitter)   
 
JO17&19-Jeugd:   Marc Beurskens—328067/  06-51540990— m.beurskens@aberson.nl 
JO13&15-jeugd  Peter van Dam 06-53162067   -pejedeve@hotmail.com  
JO11&J10:    Jeroen Benneheij—06-11376001—    j.benneheij@gmail.com 
JO9&JO8/J   Roel Willems—06-22399208   roelwillems71@gmail.com / 
    Paul Beurskens 06-52033554   p.beurskens@ursula.nl 
 
O7/JO6-jeugd: Bart Roubroeks—533673 / 06-23483093—bartroubroeks@hotmail.com 
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VOORWOORD  

Op de cover prijkt het team van SHH VR1 dat 
al zeer ruim voor het einde van het seizoen de 
kampioenstitel in de vierde klasse behaalde 
zodat het voor het eerst in het bestaan van 
SHH derde klasse gaat spelen. 
 
Voor jullie ligt het kampioensnummer van het 
153

e
 clubblad sinds de huidige redactie er nu 

bijna 40 jaar geleden mee begon.  
 
Op het moment van schrijven van dit voor-
woord was nog niet duidelijk wie er in de klas-
se van SHH1 kampioen zou zijn in deze voor 
het eerst sinds de coronacrisis van dik twee 
jaar weer uitgespeelde competitie. Er was wel 
wat aan kandidaten voorhanden: SHH1 leek 
lange tijd onaantastbaar, maar stiekem bleef 
Langeberg toch op korte afstand volgen en 
daarna stonden zijn in verliespunten gelijk aan 
elkaar. SHH liep weer uit naar vijf punten voor-
sprong maar Langeberg kwam terug tot twee 
punten na de pijnlijke nederlaag uit bij DVO. 
Wij als redactie besloten om bij een behaald 
kampioenschap of een nederlaag het clubblad 
daags erna naar de drukker te brengen. Bij 
een gelijkspel zouden wij nog een week wach-
ten want dan kon SHH de titel een week later 
pakken. En zoals intussen bekend is het 
gelukt! 
 
SHH VR1 leed aanvankelijk één nederlaag om 
vervolgens alleen maar te blijven winnen, zo-
dat hún titel al vroeg een zekerheid was, zelfs 
een week of vijf voor het verschijnen van deze 
uitgave was de titel binnen. SHH2 startte de 
competitie – met een selectie die aanvankelijk 
liefst 29 spelers telde - matig, maar kwam ook 
steeds beter op dreef. Vanaf een wedstrijd of 
vijf voor het einde toen koploper Limburgia2 in 
eigen huis werd verslagen, deed het samen 
met de Brunssummers, Lindenheuvel2 en 
Laar2 mee om de titel. De teams stonden bin-
nen een range van slechts 1 punt van elkaar 
verwijderd in de stand. Ook SHH3 en SHH4 
stonden hoog geklasseerd maar toch steeds 
een punt of 3 à 4 achter de nummers 1 in hun 
klasse. Bij de jeugd is er geen sprake meer 
van een competitie die over een heel jaar gaat, 
want daar zijn er zelfs een stuk of 3 à 4 ver-
schillende ranglijsten te zien. Zeker is dat de 
oudste standaardteams van onze junioren ook 
prestaties hebben geleverd. 
 
In deze uitgave gaan wij uiteraard uitgebreid in 
op het bovenstaande. Alle verrichtingen komen 
in statistiekvorm terug . Daarnaast zijn er Quo-
tes rondom uit veertig jaar clubblad (derde af-
levering van vier). Er zijn diverse geschilderde 
voetbalportretten in dit clubblad te zien. Wij 
hebben deze keer meerdere interviews. Dat is 
allereerst met Sonja Biermans-Huskens die 
behalve als voetbalster iedere week actief is 

als vrijwilligster door te poetsen en door de op-
maak van speelvelden voor haar rekening te 
nemen. Enkele dagen daarna hadden wij een 
vraaggesprek met Rik Linssen die iets meer 
dan een decennium voor SHH1 uitkwam en nu 
lager gaat spelen vanwege een overvloed aan 
blessures (vooral hamstrings). Er is een heel 
ruime SHH VAN DAG TOT DAG. Hadrianus, 
krijgsman met palm en zwaard, onze geschied-
schrijving, is deze keer aan de korte kant omdat 
de andere items meer ruimte vragen. Er is een 
korte fotoquiz met daarnaast  Petje op, petje af, 
de kwis met alleen ja of nee als antwoord. 
 
Als wij voorzichtig al naar komend seizoen kij-
ken dan lijkt het erop dat SHH1  wat aanvulling 
gaat krijgen. Het gaat dan om spelers die in het 
verleden al bij ons actief waren en hogerop 
speelden of spelers die elders op een behoorlijk 
niveau speelden en in Herten wonen of spelers 
die zich spontaan bij ons meldden. Er hebben al 
diverse gesprekken plaatsgevonden om te kij-
ken of SHH en de spelers bij elkaar passen. Uit 
de spiegelsessie en droomsessie die onlangs 
werden gehouden blijkt wel dat SHH zo sterk is 
mede omdat er géén spelersbetalingen plaats-
vinden. 
 
Wij hebben even uitgezocht wanneer wij pre-
cies startten met ons clubblad. Dat was om pre-
cies te zijn op 6 september 1982 toen op initia-
tief van Jac Lormans naast hem Huub Wolters, 
Karel van der Sluiszen en Eugène Lamers, alle 
vier jonge jeugdleiders bij SHH, samenkwamen 
in het vergaderzaaltje boven bij café Hannen-
Adams. Daar vond de oprichtingsvergadering 
van een – in eerste instantie -  jeugdclubblad 
plaats, dat destijds in oktober verscheen.  Nu, 
bijna veertig jaar later, zijn wij aan het kijken 
hoe wij ons jubileum gaan vieren. Huub zal er 
helaas niet meer bij kunnen zijn. Wij missen 
hem. Ons volgende  nummer staat ingepland in 
september en heeft meer aandacht voor het 
jubileum. 
 
Nu sluiten wij dit seizoen eerst feestelijk af on-
der dankzegging 
aan iedereen (onze 
voorzitter Peter 
Bonekamp vooro) 
die mogelijk heeft 
gemaakt dat wij 
een prachtig jaar 
achter de rug heb-
ben, ongeacht 
prestaties. Plezier 
blijft op nummer 1 
staan. 
 
De redactie. 
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SAMENVATTING SEI-
ZOEN SHH DAMES 1 - 
KAMPIOENEN  

(overgenomen vanuit de nieuwsbrief van mei 
2022) 

Een nieuw seizoen waarin onze doelstelling het-
zelfde bleef als seizoen 2020-2021. Dat seizoen 
hield helaas al vroeg op voor iedereen. Ontzettend 
vervelend, want na 4 wedstrijden stonden wij stijf 
bovenaan met 12 punten. Ook toen was onze 
doelstelling om bovenaan mee te draaien en 
mocht die kans er in zitten, voor het kampioen-
schap te gaan. 2021-2022 nieuwe ronde, nieuwe 
kansen. Een team dat positiviteit uitstraalt en voor 
elkaar opkomt. Wedstrijd voor wedstrijd en training 
na training zijn wij gegroeid als team. Niet alleen 
op het veld, maar ook buiten het veld. Een feestje 

hier en daar zijn wij zeker niet vies van. Op de 
grasmat wordt er keihard gewerkt met en voor 
elkaar. Iedereen wilt iedereen beter maken, en dat 
accepteren wij ook van elkaar. Elke wedstrijd 
wordt er keihard gestreden om drie punten voor 
SHH te houden. Soms is het ook anders, want ook 
wij verliezen wel eens. Wij wisten niet wat ons 
overkwam, maar de nederlaag (4-3 verloren van 
DBSV) heeft er wel voor gezorgd dat wij nóg ster-
ker werden. Zo speelden wij ook toppers van wed-
strijden. Op dat soort momenten stonden wij er 
200%. Op zondag 20 maart speelden we dé wed-
strijd van het seizoen. We speelden thuis tegen 
SVO DVC’16 uit Eijsden. In de voorbereiding ver-
loren we van hen, dus wij wisten dat het een top-
per van een wedstrijd ging worden. Die dag stuur-
den wij hen terug naar Eijsden met een 3-0 neder-
laag. Dit zorgde voor een enorme ontlading bin-
nen het team (zie foto). Door met elkaar de positi-
viteit, strijdlust en gezelligheid te blijven voortzet-
ten wisten wij dat dit ONS jaar ging worden. Met 

tot nu toe 18 wedstrijden gespeeld (17 gewonnen 
en 1 verloren), 67 doelpunten voor en 17 doelpun-
ten tegen, mochten wij ons op 3 mei kronen tot 
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kampioen van de vierde klasse!! EINDELIJK, na 
een jaar geen competitie, is het ons gelukt!! KAM
-PI-OEN-EN!!!!!! Zoals onze lijfspreuk ook zegt: 
“HERTEN SHH, GA, STRIJD, VERSLA!! ps. Op 
zondag 22 mei om 11.30 uur spelen wij onze 
laatste thuiswedstrijd van dit seizoen. Dit is te-
vens de huldigingswedstrijd. Kom jij ons aanmoe-
digen?? Tot dan!! 

(……) 

De huldigingswedstrijd zelf was de enerlaatste 
competitiewedstrijd van het seizoen en er werd 
met 2—1 gewonnen van subtopper SNA uit 
Montfort. Daarna werd de competitie uit bij Bek-
kerveld VR2 eveneens met een zege afgesloten: 
4—5. 

 

 

Dank aan Marc Jans-
sen en Nico en Ange-
lique Scheffer voor 
het knippen van de 

fraaie foto’s. 
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Op de foto links het technische duo Jack Hendrikx 
en Siem Nijssen. Op de pagina links, rechtsonder 
ambassadeur André Vossen. 
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Het zaadje om Sonja Biermans-
Huskens te vragen voor een inter-
view is eigenlijk al een paar jaar 
geleden geplant door Mister SHH 
Piet Schreurs die onze redactie 
toen al tipte over een gouden 
kracht voor de vereniging die zon-
der dat het voor alle mensen bin-
nen de vereniging opviel erg veel 
werk aan het doen was als vrijwil-
ligster achter de schermen. Een 
aantal weken geleden was Sonja 
aanwezig tijdens de zogeheten 
spiegelsessie en daarna de 
droomsessie die door SHH in sa-
menwerking met de K.N.V.B. was 
opgezet. Het ging hier over hoe 
wij onze voetbalclub in het heden 
zagen en in sessie 2, de droom-
sessie, waar wij als vereniging 
naar toe wilden de komende jaren. 
Aanwezig tijdens deze bijeen-
komst waren telkens een stuk of 
dertig mensen uit alle geledingen 
van de club. Onze redactie die er 
een gewoonte van maakt om op 
basis van gepubliceerde voetbal-
foto’s portretten te schilderen of 
tekenen had toevallig ook een foto 

van Sonja 
op de no-
minatie 
staan. Na 
een 
praatje bij 
de eerste 
bijeen-
komst 
werd afge-
sproken 
om naast 
het schilderen van het voetbalportret 
ook een vraaggesprek te houden. Dit 
vond op donderdag, 5 mei, bevrij-
dingsdag plaats, twee dagen nadat 
SHH Vrouwen 1 met glans kampioen 
werd in haar klasse, zodat SHH vrou-
wen voor het eerst in de historie van 
SHH in de derde klasse gaat voetbal-
len. Op de ochtend van het vraagge-
sprek dat wij in de bestuurskamer van 
de Wolfsberg hielden viel het op dat er 
her en der clubmensen het gebouw 
binnenkwamen om allerlei betekenis-
volle dingen te doen. Zo werd het 
kunstgrasveld van twee nieuwe penal-
tystippen voorzien. 

Vraaggesprek met:  

Sonja Biermans-Huskens 
Voetbalster en  

stille gouden kracht van S.H.H. 
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Sonja zelf voetbalt al sinds jaar en 
dag en is van plan nog zo lang als 
mogelijk is door te gaan. Verder is zij 
altijd op maandag en donderdag pre-
sent om de handen uit de mouwen te 
steken. Op diverse andere avonden 
sport zij. Hieronder haar verhaal: 

Wie is Sonja?  
Ik ben iemand die altijd met sporten bezig is 
geweest. Ik ben een heel competatief persoon, 
zie overal competitie in. Ik ben eigenlijk begon-
nen als zevenjarige als korfbalster bij Ready 
‘60 omdat ik van thuis uit niet mocht voetballen. 
Mam zei: Voetballen is niks voor meisjes. In die 
tijd (RED. rond begin jaren tachtig) werd het 
regelmatig gezegd dat het niets voor meisjes 
was.  Toen ben ik bij Ready ’60 gaan korfballen 
met enkele meisjes uit de straat. Ik heb daar 
een mooie tijd gehad. Ready bestaat dit jaar 60 
jaar. Het veld lag vroeger achter het Philipster-
rein op de Bredeweg. Daar voetbalde Philips 
zelf toen ook. Als korfbalvereniging hadden wij 
nog geen echt honk, omdat de club toen ook 
nog niet zo heel groot was. Wij kleedden ons 
om in een kar, maar dat moesten die voetbal-
lers toen ook allemaal.  
 
Ik ben 51 jaar, getrouwd met Ronald, heb een 
dochter en een zoon, Naziah en Clint. Clint 
heeft hier vroeger ook gevoetbald. Hij vond het 
heel leuk maar is aan taekwando gaan doen en 
dat paste beter bij zijn aard. Naziah is als ze-
venjarige begonnen in Horn tussen de jongens, 
eigenlijk wat ik vroeger al had willen beginnen. 
Zij voetbalt vanaf haar zeventiende in Herten 
omdat ze in Horn geen dames hadden. Op mijn 
vijftiende heb ikzelf stiekem al een jaar in Her-
ten gevoetbald en toen training gehad van vol-
gens mij Eugène en Seppe Lamers. Mijn vrien-
din was Irene Kessels en die vroeg of ik eens 
mee kwam trainen. Er werd toen gevraagd of ik 
op zondag mee kon doen en dat deed ik toen 
maar dat wisten ze thuis niet. Ik heb het een 
jaar vol kunnen houden en toen kwamen ze er 
thuis achter en stopte het. Ik heb tot mijn vier-
entwintigste gekorfbald. Ik heb in de jeugd nog 
bij selectietrainingen mogen meedoen, en als 
veertien- en vijftienjarige ging ik ook een 
scheidsrechterscursus volgen. Op zaterdag 
floot ik daarna een wedstrijd van de jeugd. Als 
je je in het weekend verveelde dan was je op 
het korfbalveld. Dat was als kind eigenlijk mijn 
speelveld. 
 
Hoe en wanneer ben je later weer bij SHH 
terecht gekomen? 
Ik ben eigenlijk in 1996 weer gaan voetballen. 
Toen was er een oproep bij Victoria voor da-
mes. Die bestaan daar nu vijfentwintig jaar, dan 
is het 1997 geweest. Toen woonde ik intussen 
op mijzelf en dan dacht ik zo nu ga ik dus voet-
ballen. Ad Jereskes en Arno Bendemacher, die 
is van de KNVB, die gaven ons training. Dat 

ging al vrij snel goed want het eerste jaar draai-
den wij bovenin mee en het jaar erna werden wij 
kampioen 
.  
Hoe is jouw voetballoopbaan verder verlo-
pen? 
Nadat in 2002 Clint werd geboren kreeg ik borst-
kanker en toen is het voetbal noodgedwongen 
aan de kant gezet. Ik twijfel of ik in 2003 of 2004 
hier in Herten met damesvoetbal ben begonnen. 
Toen begon hier ook het damesvoetbal. (RED. 
SHH kende voor het eerst damesvoetbal tussen 
ongeveer 1983 en 1993. Enkele jaren daarna 
ontstond er meisjesvoetbal zonder dat er toen 
damesvoetbal was). Er kwamen toen een aantal 
meisjes die naar het damesvoetbal moesten en 
er kwam toen een oproep voor damesvoetbal. 
Dat was bij Teun Blokland en Coen Hoezen. In 
die tijd toen ik Ronald (RED. waarmee Sonja is 
getrouwd) leerde kennen, iedereen zegt Roon, 
Ronald voetbalde toen hier, terwijl wij elkaar leer-
den kennen in 1997. Hier zaten toen Jack Hen-
drikx, Pierre Leijten, Huub Zinken, Frans van 
Duijnen en toen zeiden die Roon kom dan maar 
bij ons voetballen. Dat was in 1997. Dat was ook 
de reden dat toen ik weer wilde gaan voetballen 
en toen de damesoproep kwam dat ik in Herten 
kwam voetballen. Ook met de kinderen was dat 
het gemakkelijkste. Uiteindelijk kwam dochter 
Naziah ook hier in Herten voetballen. Eerst was 
er maar één damesteam en daarna werden er al 
snel twee teams gemaakt.  
Jack Hendrikx is toen dames 2 gaan oppakken 
en Ronald en Hub Zinken en Cor Steegh kwa-
men er toen als begeleiding bij. En dat jaar wer-
den wij met het tweede ook kampioen. Op ons t-
shirt stond ‘de stunt’. Komend seizoen is volgens 
mij het negentiende jaar. Het ging niet altijd even 
soepel tussen SHH VR1 en VR2. Nu gaat het 
gelukkig wel een stuk beter. 
 
Wat is er leuk aan voetballen? 
Het spelletje hè…. 
Ik als verdediger vind niets leuker dan een spits 
te irriteren. Dat een spits niet in het spel komt om 
op die goal te schieten, om die helemaal uit zijn 
doen te brengen is veel leuker dan goals maken. 
Bij korfbal moet je aanvallen en verdedigen, Je 
hebt twee vakken. Verdedigend vond ik het veel 
leuker. Het spelletje saboteren is leuk. Daar 
maak je geen vrienden mee op het veld. Toen ik 
begon te voetballen kon ik het niet zo goed om-
dat ik niet als zevenjarige begon. Bij Victoria 
(RED. SV Victoria is de oude naam voorafgaand 
aan de fusie met Swift, daarna SVC 2000) zei ik 
tegen Ad dat ik wel op straat voetbalde maar het 
feit dat ik gekorfbald heb was het inzicht in het 
spel wel heel goed. Dan begin je als voorstopper 
zei Ad als je het spelletje ziet en weet hoe je 
moet storen en je hebt inzicht en kunt timen dan 
heb je al heel veel gewonnen. Ik stond bij Victoria 
ook gewoon in de basis puur omdat ik zag wat 
ging gebeuren. 
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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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tent erbij te staan. Ik had mij opgegeven en 
hoorde niks. Ik zei tegen Piet Schreurs ‘ik ben 
graag buiten en loop rond om lijnen te trekken’. 
Denken jullie dat vrouwen het niet kunnen? 
Goed, zei Piet, kom maar en loop maar een dag 
met Jo mee om te kijken of het gaat. Op een 
donderdagmorgen ben ik met Jo begonnen. Er 
zijn wat technische dingen die je moet weten, 
hoe je de kalk moet mengen en hoe je het kar-
retje moet afstellen. Dat heeft met druk te ma-
ken. En dan moet aan het begin van het sei-
zoen het veld met touw worden uitgezet. Dat is 
pittig als je dat alleen moet doen. Je moet het 
paaltje in de grond slaan en dan negentig meter 
met het touw lopen en strak trekken en dat een 
paar keer per veld en dan op drie velden en 
daar ben je dan de hele dag mee bezig en aan 
het einde van de dag ben je kapot. Jo was heel 
tevreden en zei laat maar komen en heb een 
aantal jaren met hem lijnen getrokken. Op enig 
moment viel Jo af. Ik doe het nu een jaar of vier 
alleen. 
 
Welke rol hebben/ hadden je man en kin-
deren bij SHH? 
Ronald fluit nu nog dames1…. Vrouwen1, waar 
Naziah ook in speelt. 
 
Afgelopen dinsdag zijn zij kampioen gewor-
den. 
Wij hebben volop feest gevierd. Ik was pas om 
twee uur ‘s nachts thuis, en nuchter, want er 
moet er één rijden. 
Zij hebben het nog spannend gemaakt, waren 
de tweede helft slordiger, passes kwamen niet 
aan. Er was wel gewonnen, maar ook wel heel 

Wat is het niveauverschil tussen het da-
mesvoetbal toen je begon en het vrouwen-
voetbal van nu? 
Ik zeg nog steeds damesvoetbal. Toen als 
vijftienjarige probeerde je alles naar voor te 
schieten, wij waren allemaal niet zo technisch. 
Francie (RED. Brummans) kon geloof ik wel 
goed voetballen. Bij Victoria toen wij daar be-
gonnen werd er echt met de basisdingen be-
gonnen, rechts en links, dat werd gedrild dat 
je met je zwakke been moest trainen. Door de 
jaren heen zie je meer, vooral bij het eerste 
zie dat daar meer gevoetbald wordt zoals je 
het ook bij de heren ziet. Het is echt voetbal-
len. Dan heb je ook nog: Wie wilt vrouwen 
trainen. Dat is toch heel anders dan mannen 
trainen. Vrouwen trainen is niet zo heel ge-
makkelijk. Als er iets gezegd wordt dan gaat 
het bij de heren hier erin en daar eruit, maar 
bij vrouwen is het anders, blijft het langer han-
gen.  
 
Bij korfbal heb je vaak tijd als de bal uit het 
vak is om even rustig te overleggen, bij voet-
bal niet. En bij korfbal speel je met mannen en 
vrouwen. Bij het korfbal speelden wij nog der-
de klasse landelijk. (RED. Bij korfbal heb je 
een aanvalsvak en een verdedigingsvak, 
waarbij het spel alleen in één van beide vak-
ken tegelijk wordt gespeeld en de deelnemers 
dan niet het andere vak in mogen lopen. Het 
is vier tegen vier in het ene vak en vier tegen 
vier in het andere met telkens twee mannen 
en twee vrouwen per team). 
 
Jij doet veel werk bij SHH: Maandag was-
dag en donderdag de opmaak van de vel-
den. Hoe is het zo gekomen en hoe gaat 
het in zijn werk? 
Ik ben op maandag begonnen omdat een 
vrouwtje wat hier altijd de kantine poetste die 
was al achteraan in de zeventig en die wilde 
ophouden en toen zei Patrick (Peters) die wist 
dat ik eigenlijk bij de Philips werkte en dat 
werd naar Taiwan verkocht. Toen werden 
daar alle mensen op straat gezet en ik kwam 
in die tijd terug van een reïntegratietraject en 
kwam daarom nergens meer tussen en ik had 
geen werk.  
 
Wil je die vrouw niet opvolgen? en dan krijg je 
een vrijwilligersbijdrage, kreeg ik voorgelegd 
Dan ben je toch aan het werk en doe je wat 
voor de club. Zo is het gekomen dat ik hier 
ben gaan poetsen.  
 
Het is dus geen wasdag maar poetsdag?  
Ja, maar ik was de shirts van dames1 ook 
sinds een paar jaar. De tenues waren toen 
nieuw en daarvoor was het om de beurt. Het 
was beter om het bij één man te laten en dat 
was zo prima. Een aantal jaren geleden trok 
Jo Peerboom hier de lijnen en die vond het 
niet fijn om het alleen te doen. Op de site 
kwam er een vacature voor iemand als assis-
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spannend. Onbewust hebben denk ik toch 
zenuwen meegespeeld. Toen kwamen nog 
twee tegengoals. (RED. SHH VR1 won uit bij 
RKSVB met 2 – 3). 
Zij hebben een hartstikke mooi seizoen ge-
draaid en het is daarom ook terecht dat ze 
kampioen zijn geworden. 
 
Noem de hoogtepunten die je als voetbal-
ster bij SHH hebt meegemaakt? 
Dat wij met Victoria één kampioen zijn ge-
weest en twee keer met dames2 bij Herten. Ik 
heb wel nog op mijn zesenveertigste de 
switch gemaakt van vrouwen2 naar vrou-
wen1.  
 
Was dat toen Naziah hier kwam spelen?  
Nog niet. Vrouwen1 had maar dertien, veer-
tien speelsters, vrouwen2 een stuk of twintig 
en ik hielp toen vrouwen1 uit, zoals het hoort. 
Ik had toen zoiets dan ga je gewoon weer in 
dames1 voetballen. Ik dacht na enkele weken 
wel even waar ben ik aan begonnen. Het ni-
veauverschil was behoorlijk groot. 
Een jaar later kwam Naziah naar Herten die 
moest over vanuit de jongens en die liep hier 
al vaak rond op het voetbalveld, net als Joëll, 
de dochter van Hub Zinken dus die kenden 
elkaar al goed en toen zei Joëll dan kom je 
toch ook hier voetballen. En daarom heeft 
Naziah de overstap naar hier gemaakt en heb 
ik nog tweeëneenhalf  jaar samen met Naziah 
mogen voetballen. Dat is wel uniek dat je sa-
men met je dochter kunt voetballen. Dat hoor 
je niet zo heel veel of ook vader en zoon. Dat 
is voor mij ook een hoogtepunt. Daarna ben 
ik net voor mijn vijftigste weer terug naar Da-
mes2 gegaan. Er kwamen een heleboel da-
mes vanuit SVC naar hier voetballen, toen 
het team daar stopte. 
 

Hoe lang blijf je nog actief voetballen? 

Zo lang mogelijk, zo 
lang als mijn benen wil-
len, ik moet er niet aan 
denken om te stoppen.  
 
Voetbal je liever op 
kunstgras of op na-
tuurlijk gras en waar-
om? 
Kunstgras is wel heel 
fijn, het spel is sneller. 
Aan de andere kant als 
je op gras voetbalt hebt 
je te maken met kuiltjes, 
polletjes. Je krijgt dan wel het echte voetbal. Het 
enige wat ik dan wel heb is dat ik soms last van 
de knieën heb, maar dat kan ook met de leeftijd te 
maken hebben. 
 
Wie is/zijn jouw favoriete voetballers bij SHH, 
in de wereld? 
Bij SHH? Die heb ik eigenlijk niet, daar kijk ik niet 
zo naar. Er zijn er veel die ik niet meer ken. Nu wij 
met de KNVB bezig zijn met verbinden dan is dat 
wel fijn, je ziet bepaalde gezichten en zegt weer 
gemakkelijker goeiedag. 
 
Mijn favoriete voetballer is Virgil van Dijk (RED. 
niet toevallig een verdediger). Iedereen heeft het 
altijd over Messi en Ronaldo. Ik heb het dan over 
van Dijk. Mijn vroegere… ik ben Ajax-fan… idool 
dat was Jari Litmanen, een echte nummer 10, die 
kon aanvallen, verdedigen. Ajax is eigenlijk altijd 
mijn favoriete club geweest. Dat is in die tijd door 
Jari Litmanen gekomen en daar ben ik bij geble-
ven, waarom weet ik eigenlijk niet, dat zit er ge-
woon in. En qua dames… ja… een Jackie Groe-
nen vind ik wel een leuke voetbalster. 
 
Wie zijn internationaal jouw favoriete clubs en 
waarom? 
In het buitenland: Ik ben wel een Liverpool-fan, 
altijd wel geweest. 
Ik vind Liverpool een mooie club. Bij die Engelsen 
heb je meer beleving, sfeer … wij zijn een paar 
jaar geleden met een hele hoop mannen en ik drie 
dagen naar Engeland geweest om een hele hoop 
voetbalwedstrijden te bekijken. Dat was nog met 
Hans Neelen (RED. jarenlang leider van SHH4, 
helaas een paar jaar geleden veel te jong overle-
den). Die voetbalde ook in dat groepje, een goede 
vriend van Ronald. Dat was met mannen die naar 
café Dupont (RED. aan de Roerkade) kwamen. 
Het Engelse voetbal en de sfeer eromheen is heel 
anders  dan hier in Nederland. Dat is daar echt 
een familie-uitje. Er was een jongen die was Shef-
field- fan. Wij hebben in de kroeg tegenover het 
voetbalstadion in Sheffield (United) gezeten. Ge-
rard heette hij. Die hoorde ook bij het groepje. Die 
kwam daar vaker en die kende de mensen daar 
en wij konden een rondleiding krijgen. Dat was 
twee uur tevoren en toen hebben wij nog midden 
op het voetbalveld gestaan. Alle shirts lagen al 
klaar in de kleedlokalen. Dat voelde zo… ik weet 
het niet. Je kunt het niet uitdrukken dat moet je 
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voelen. Het is nog een oud stadion. Je ziet 
hele families, allemaal t - shirtje aan. Die 
komen binnen en dan is er bier en die jon-
gens krijgen wat te eten en te drinken. Er 
wordt gezongen. Prachtig, kippenvel. Als je 
een voetballliefhebber bent dan voel je dat 
wel. United speelde toen nog in de champi-
onship (tweede klasse). De dag erna gingen 
wij naar Birmingham en daarna naar naar 
Tottenham hotspurs waar toen nog Bale 
speelde (RED. daarna naar Real Madrid 
verkast). Vertongen, ex- Ajaxied, speelde 
nog bij Tottenham toen. Dat was toen ook 
een leuke voetballer. Dat was een heel 
weekend voetbal. Het was genieten. Als je 
het een keer kunt doen dan moet je dat ge-
woon doen. 
In Engeland is het heel streng. Een suppor-
ter die iets fout doet krijgt een stadionverbod 
voor zijn hele leven en er wordt dan ook op 
gecontroleerd. In Brighton werd door suppor-
ters tegen elkaar opgezongen van vak tot 
vak. Ik vind bij Liverpool en dat zie je ook tv 
ook als er You ‘ll never walk alone wordt 
gezongen dan krijg ik ook thuis kippenvel. 
Dat heeft met gevoel te maken. 
 
Wat zou je op voetbalgebied nog weleens 
willen beleven? 
Ik zou nog weleens kampioen willen worden. 
Maar ja…. 
Maar ja zeg je… 
Mijn oude dag. 
 
Dit jaar bij SHH Vrouwen2 was Marnix 
Adams enkele maanden trainer? 
Ja die heeft nu café Braam gekocht. Sinds 
een aantal weken is Jeroen Benneheij onze 
trainer, alleen op donderdag. Diens dochter 
speelt bij SHH en zit nu ook bij Racing Genk. 
Volgend jaar gaat zij daar naar het internaat. 
Nu rijdt hij drie keer per week naar Genk. 
 
Jeroen trainde vorig jaar soms de hele 
groep meisjes… 
Wij hopen dat hij volgend jaar twee keer trai-
ning wil geven aan ons. 
 
Wat is het verschil tussen SHH VR2 en de 
veterinnen? 
Veterinnen is dertig plus. Half veld, zeven 
tegen zeven. Het feit dat je ziet dat je tegen 
vrouwen voetbalt die nog wel willen voetbal-
len maar niet meer op zondag vanwege de 
vrije tijd en dan eens in de drie weken. Het 
zijn dames met een voetbalverleden. Bij 
Vrouwen2 heb je dames die beginnen of die 
van de jeugd afkomen. Het is een niveauver-
schil. Bij de veterinnen heb je allemaal voet-
balsters. Er loopt een hoop ervaring rond. 
Bijv. Michelle Eggen, die voetbalt vanwege 
het werk en de kinderen en wilt of kan niet 
op een zondag, en Sanne Hannen die voet-
balt ook al vanaf de jeugd in Herten. Die wil 
wel blijven voetballen en dan is een veterin-

nenteam een goede uitkomst. Dan kunnen ze toch 
blijven voetballen. 
Waarom doe jij het allebei? 
Eigenlijk zijn wij een aantal jaar geleden begonnen 
met een aantal en ik dacht omdat ik toch 30plus 
ben… ik doe wel mee maar ook omdat het anders 
is plus je speelt een paar kleine wedstrijdjes, er 
wordt gedoucht en de derde helft bij de veterinnen 
is erg belangrijk. Er komen bij iedere thuiswedstrijd 
snackjes rond. En de tegenstanders zitten na het 
douchen ook daar en je krijgt zo wat meer contact. 
Normaal op zondag is de tegenstander vrij snel 
weg. Hier zit je echt nog wel een uurtje of twee, dat 
is toch anders. Ik heb op enig moment het voor-
touw genomen en werd teamcaptain. Er is verder 
geen trainer of leider, en toch moeten er zaken ge-
regeld worden dat je de dames bij elkaar hebt en er 
moet gewaasen worden. Je gaat net zo goed ka-
pot, op een half veld ren je je ook te pleuris. En 
omdat ik ook gewoon zoveel mogelijk wil voetbal-
len. Want ik ben afgelopen seizoen hebben ze mij 
ook bij korfbal weer gevraagd om te korfballen bij 
het derde omdat ze er te weinig speelsters hadden, 
dus daar loop ik ook weer rond op zaterdag. 
Ik ben sportverslaafd, kan dat? 
Ja. 
 
Wie zijn de teamgenoten waar jij het langst mee 
hebt gespeeld? 
Lisa Ruijten, verder…. Bij dames2 met een Sanne 
(RED. Hannen), bij VR2, VR1 en de veterinnen,  
 
Doen jullie ook activiteiten buiten het voetbal 
om? 

Op de achtergrond als scheidsrechter Ronald 
Biermans 
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Dat deden wij eerder wel altijd, de laatste tijd 
niet…. vanwege corona. Wij gingen met zijn 
allen uit eten of deden een andere activiteit. 
Wat wij wel doen is dat wij in juni op voetbal-
weekend zullen gaan. Waar het heen gaat is 
een verrassing. De twee of drie die het  organi-
seren die weten het, het is een verrassing. Ho-
pelijk kunnen wij volgend jaar wat meer activi-
teiten doen. 
 
Van welke SHH-teams verwacht je dat ze 
kampioen zullen worden? 
Heren1 staat nu gelijk met Langeberg. Het eer-
ste van de dames is dus nu 
kampioen, die verwachting had 
ik al. De rest weet ik eigenlijk 
niet. Veel SHH-teams draaien 
wel bovenin mee. 
 
Hoe zie jij de toekomst van 
SHH? 
Eigenlijk wat wij nu doen met de 
KNVB dat er weer meer verbin-
ding tot stand komt, dat wij 
weer meer één worden denk ik. 
 
Wat zijn je hobbies buiten het 
voetbal (Ready korfbal)? 
Er blijft weinig tijd over buiten 
het voetbal en korfbal nu op 
zaterdag. Ik ben eigenlijk cou-
peuse en dat doe ik er bij. 
 
Is dat honden knippen? 
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 KORTE FOTOQUIZ 

Wat zijn Koen Kemps en Patrick Peters hier aan het doen? 
A. Zij zoeken naar de bril van Koen die hij hier ergens kwijt is geraakt 
B. Zij werken aan de vervanging van de penaltystip 

C. Zij sho-
wen een 
staaltje van 
het nieuwe 
crawling foot-
ball 
D. Zij vin-
den een botje 
en denken in 
eerste aanleg 
aan een ar-
cheologische 
vondst. Bij 
nader inzien 
blijkt het in 
ieder geval 
niet van een 
beenbreuk 
afkomstig.. 

ANTWOORD: Het juiste antwoord is B 

Nee dat is kleren maken. 
Ik doe patronen tekenen, broeken vermaken, 
redesignen van kleren, alles wat met stof te ma-
ken heeft, gordijnen. Verder ben ik groot liefheb-
ber van muziek, met name Duran duran, daar ga 
ik dit jaar weer heen naar Engeland. Future past 
is hun nieuwe cd. Daar staan echt hele mooie 
nummers op. Ik ben al éénenveertig jaar fan van 
die groep. Dat is wel een blijvertje. 

 

SHH/veterinnen 
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SHH kan onder leiding van trainer-coach Patrick 
Wolters en de overige leden van zijn staf terug-
kijken op een prachtig voetbalseizoen waarin 
het toonaangevend was met aanvallend voet-
bal. De eerste acht wedstrijden werden stuk 
voor  
stuk gewonnen en dat ging echt niet allemaal 
vanzelf. Thuis tegen het Argo van ex-
international Erik van Leur , werd relatief een-
voudig gewonnen. De eerste wedstrrijd is altijd 
een heel belangrijke. Uit in Spaubeel was er bij 
rust een achterstand die in de tweede helft naar 
2 – 4 winst werd omgebogen. Er was een walk-
over tegen RKVB met 10- 0. Baexem speelde 
de competitie niet uit. De derby uit bij SVC was 
een erg lastig karwei waarbij het uiteindelijk via 
0 – 2 en 1 – 2 door een goal van Casper Metse-
makers 1 – 3 werd. Daarna kwam SHH steeds 
beter op dreef. Nummer 3 uit de ranglijst Sittard 
werd met een duidelijke 3 – 0 naar huis ge-
stuurd. Ook Born uit met 0 – 2 was geen pro-
bleem. Thuis tegen Brevendia volgde een lasti-
ge maar knappe  zege na ook weer eerst achter 
te hebben gestaan (van 0 – 2 naar 3 – 2). In 
wedstrijd 8, de laatste voor de winterstop, werd 
uit bij Hebes een overtuigende 0 – 5 zege be-
haald, goed voor de eerste periodetitel. Acht 
gespeeld, acht zeges, wel tegen teams die niet 
helemaal bovenin stonden geklasseerd maar 
dat kwam natuurlijk ook doordat zij van SHH 
verloren. Aanvankelijk leek Centrum boys, ge-
start met 12 uit 4, de concurrent te gaan worden 
maar die zakten daarna al snel diep weg. Lan-
geberg leek de nieuwe concurrent. 
 
Na de winterpauze met erg veel coronatoestan-
den vormde DVO de eerstvolgende tegenstan-
der, thuis in Herten bij storm- en regenachtig 
weer. DVO speelde goed georganiseerd, kwam 

snel op voorsprong en gaf die niet meer weg, 
de eerste nederlaag was een feit (1-2). SHH 
herstelde zich goed door klinkende zeges uit 
bij Alfa sport (1 – 6), Centrum boys (0 – 8) en 
Haslou (1 – 3). Thuis tegen SVC boden de 
gasten dapper tegenstand, maar SHH won, 
met 4 – 2. Toen was er de wedstrijd uit bij 
Brevendia op een knollenveld te Stramproy. 
Een pass over de grond hobbelde alleen 
maar. SHH kwam nog wel voor, maar was 
daarna kansloos tegen een goed voetballende 
thuisploeg. De competitie was nog niet ge-
speeld, zo bleek nu. Vijf dagen later volgde de 
topper thuis tegen een sterk Langeberg, dat in 
de eerste helft voor kwam te staan. SHH 
knokte zich terug tot 1 – 1, had een goede 
kans op de 2 – 1 maar die viel niet. Na de rust 
waren geen goals meer te zien, zodat de top-
per met 1 – 1 in een gelijkspel eindigde.  
Thuis tegen het laaggeplaatste Born volgde 
een 2 – 0 zege waarna de voorname uitwed-
strijd bij Sittard dat nog maar twee keer eerder 
verloor waarvan één keer in Herten in een 
gelijkspel eindigde. Concurrent om plaats 1 
Langeberg verloor evenwel verrassend tegen 
runner-up Spaubeek, zodat er weer vijf punten 
voorsprong waren. Tegen Argo (3 – 0) en He-
bes (2 – 0) werd relatief gemakkelijk gewon-
nen. Daarna tegen Haslou werd het een ander 
verhaal. Al snel was het 0 – 1. Uiteindelijk 
werd de situatie in een betere tweede helft 
rechtgezet: 4 – 1. Dan was er de doordeweek-
se inhaalwedstrijd tegen Centrum boys. Bij 
rust was het al 14- 0 waarna de gasten na de 
rust voor de pot hangend een half uur de nul 
hielden. Uiteindelijk behaalde SHH met 17- 0 
de grootste competitiezege uit de historie met 
voor rust al 6 goals voor spits Swen Domburg 

SEIZOEN SHH-1 IN BEELD 
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 en 4 voor Casper Metsemakers, die allebei 
in de rust werden gewisseld.  
 
Uit bij DVO wachtte een voornaam karwei 
dat min of meer tot een ‘Vorentscheiding’ 
zou kunnen zorgen. Jammer genoeg was 
DVO gewoon een maat te groot. Na 3 – 0 
werd het 3 – 1 in Sittards voordeel. SHH 
won gemakkelijk met 6 – 0 van Alfa sport 
voordat SHH ging beginnen aan de alles 
beslissend wedstrijd om de kampioenstitel 
uit bij Langeberg. Vanwege de voorsprong 
van twee punten met na twee wedstrijden te 
gaan zou een overwinning meteen het kam-
pioenschap betekenen. Een gelijkspel zou 
betekenen dat SHH thuis tegen Spaubeek 
kampioen zou kunnen worden. Verlies zou 
voor 99% verlies van de titel betekenen die 
Langeberg dan tegen Haslou zou kunnen 
binnenhalen. 
Met een veld omzoomd door supporters van 

thuis- en uitclub en een spanning om te snij-
den wist SHH de zenuwen al snel achter 
zich te laten. Langeberg kwam op voor-
sprong via een vrije trap, Casper Metsema-
kers schoot van afstand fraai de gelijkmaker 
binnen waarna Roel van Melick SHH zelfs 
op 1 – 2 zette. Opnieuw uit een vrije trap 
werd het voor rust nog 2 – 2. 
SHH had na de rust de meeste 
kansen. Gescoord werd er niet 
meer. Over een week zou SHH 
met minstens een gelijkspel het 
karwei moeten kunnen klaren 

in eigen huis tegen Spaubeek. 

Voor de statistieken: In de eer-
ste 23 wedstrijden van het sei-
zoen (die tegen Baexem mee-
gerekend) scoorde SHH maar 
liefst 93 keer. Maar liefst 32 
van die goals waren voor reke-
ning van Swen Domburg. Cas-
per Metsemakers scoorde 23 
keer. Swen scoorde in 14 ach-
tereenvolgende competitiewed-

strijden waaraan hij deelnam in iedere wed-
strijd minimaal één keer. Tussendoor miste 
hij er één 
vanwege 
ziekte. Ooit 
eerder 
scoorde 
Eddy Jans-
sen 34 keer 
in een sei-
zoen. In 95 
competitie-
wedstrijden 
tot op he-
den scoor-
de Swen 62 
keer, dat is 

twee op drie 
wedstrijden 
en ruim meer 
dan eeuwige 
topscorer Jacxk Erdmann, 154 uit 303. Casper 
heeft er 45 uit 65, hetgeen ook ongeveer 2 op 
3 is. SHH—Spaubeek werd 2—0. 
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de training van SHH1 al aan de gang 
was bij een incidenteel rustig mo-
ment. De training bestond uit een 
positiespel en wat daar aan fanatis-
me viel te zien was hetzelfde dat 
zondags te zien is. Trainer Patrick 
Wolters zat er bovenop en maande 
Rik meteen aan bij de les te blijven. 
 
In het onderstaande verhaal is het vaker de 
vraag wanneer precies bepaalde gebeurte-
nissen plaatsvonden. Wij hebben dit achter-
af uitgezocht. Deze annotaties staan telkens 
schuingedrukt.  

 
Wie is Rik Linssen?  
De meeste mensen kennen mij ook wel als 
Krietje, deze achternaam heb ik te danken aan 
mijn oud teamgenoot Paul Ehren (Bifi) doordat 
ik na een wedstijd van het eerste iets te veel 
biertjes had gedronken bij Café Hendrikx 
(Josje) en mijn gezicht helemaal wit wegtrok.  
Ik ben geboren in Herten, in juni ben ik 30 zo-
mers jong en kom uit een gezin van drie jon-
gens, alle drie hebben wij in de jeugd gevoet-

S.H.H.-1 speelt in het eerste volledi-
ge seizoen na twee coronajaren 
vaak prachtig voetbal. Vloeiende 
aanvallen die eindigen met een 
mooie goal zijn met de regelmaat 
van de klok te zien. Toen Rik Lins-
sen (overigens net als Sjoerd 
Schroots) rond de winter de 150 re-
guliere competitiewedstrijden over-
schreed was dit aanleiding om hem 
te vragen voor een interview. Met de 
inmiddels 157 wedstrijden – op de 
dag van het interview op 7 mei – en 
vier goals staat middenvelder Rik 
die afgezien van zijn voetballend 
vermogen vooral wordt gekenmerkt 
door nuttig breek- en sloopwerk 
ruim binnen de top-20 van de spe-
lers die de laatste vijftig jaar voor 
SHH1 uitkwamen. In de huidige se-
lectie staat Sjoerd nu op 164 en 
volgt Istvan Munnix op 152 wedstrij-
den. Rik is nu een dikke tien jaar ac-
tief bij SHH1. Zijn oudere broer Rob 
speelde tot voor kort jaren als laat-
ste man bij SHH2 en diens vriendin 
Romeé Crijns speelt al zeker 15 jaar 
bij SHH, eerst in de jeugd bij de jon-
gens, thans al jaren bij SHH VR1. 
Vader Ger is scheidsrechter bij het 
G-team, staat zeer geregeld te klus-
sen bij SHH en is als grensrechter 
verbonden aan SHH1. Rik was de 
afgelopen tijd erg blessuregevoelig. 
Vooral spierblessures speelden 
hem parten en hij geeft zelf aan dat 
hij daarom na dit seizoen een stapje 
terug wil gaan doen. In het dagelijks 
leven is hij als projectbegeleider / 
werkvoorbereider werkzaam bij Bre-
man in Weert. Opmerkelijk aan het 
maken van de afspraak was dat dit 
gebeurde toen op een vrijdagavond 

VRAAGGESPREK MET:  

 RIK LINSSEN 
SPELER SHH1 



17 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

V
R

A
A

G
G

E
S

P
R

E
K

 M
E

T
: 

 R
IK

 L
IN

S
S

E
N

 

 bald en onze ouders Ger en Nelle zijn tot op 
heden altijd betrokken geweest bij de voet-
balclub. Jongste broer Ruud (25) heeft tot de 
B gevoetbald en vervolgens in de kantine 
werkzaam geweest en Rob (31) voetbalt nog 
steeds in het tweede van Herten. Hij liep aan 
het begin van dit seizoen een zware schou-
derblessure op en zal om deze reden na dit 
seizoen stoppen bij het tweede, wellicht dat 
hij wel nog actief zal zijn bij 35+ voetbal (7 
tegen 7). Ik voetbal voor het elfde seizoen in 
het eerste. Na dit seizoen zal het laatste sei-
zoen zijn vanwege de vele blessures de af-
gelopen jaren. 
 
Beschrijf jouw voetballoopbaan, begin-
nend in de jeugd. 
Vanaf mijn vijfde ben ik lid van de vereniging 
en op het oude sportcomplex “de Offerkamp” 
ooit in de F4 begonnen. Daarna volgden F2 
en F1. Vervolgens E3, E1 en vervolgens heb 
ik alleen alle standaardteams doorlopen de 
hele jeugd totdat ik in de A vaker mee mocht 
met het eerste. Ik heb de regioteams doorlo-
pen, vanaf de E bij het jeugdplan van VVV 
gezeten en vrijwel bij alle lichtingen hebben 
wij promoties en kampioenschappen meege-
maakt. 
 
Wie waren jouw medespelers? 
Om het jaar zat ik bij Sjoerd Schroots in het 
team, die is een jaar jonger. Wij hebben 
steeds hetzelfde team gehad met onder an-
dere Sam Krewinkel, Philippe Bogie en Dirk-
Pieter Oostlander. Na de A-jeugd (RED. 
thans onder 19) is iedereen zijn eigen weg 
gegaan. Toen ben ik alleen nog met Sjoerd 
van die lichting tot op heden overgebleven in 
het eerste. Wij hadden wel heel veel talent in 
het team, maar door school, werk en andere 
clubs ging ieder zijn eigen weg… 
 
Wie waren de jeugdleiders? 
Die nog een beetje bekend zijn is o.a. Bert 
Wassenberg, Jan Dierx, Jo Loven, Erik Ne-
vels, Henk Verkolf, Frank Birkner, Jack Dirks, 
Daniel Stokx, Bert Munnecom, Jack Stoffels 
en zeker niet te vergeten Hein van Melick. Ik 
ben overigens zelf ook nog 3 jaar jeugdtrai-
ner geweest samen met Dennis Cox (VETS) 
en Mike Keiren (derde).  
 
Werd er door jouw teams prestatief ge-
speeld? Wanneer begon dit? 
Ik heb altijd prestatiegericht gespeeld… 
 
Ook al in de F? 
Vanaf de F1, in de standaardteams hebben 
wij prestatiegericht gespeeld. 
 
Wat vind je überhaupt van prestatievoet-
bal bij de jeugd? 
Ik vind op bepaalde leeftijd prestatiegericht 
voetbal belangrijk bij de jeugd, maar het ver-

schil moet niet te groot worden dus geen dertien 
nulletjes, omdat de jeugd het ook later meeneemt 
in een maatschappelijke loopbaan. Je moet ook 
tegen verlies kunnen. Overigens vind ik het be-
langrijk dat de jeugd wordt betrokken bij de senio-
ren, ook om “nieuw” publiek aan te trekken en le-
den laten verbinden met de club. Dit kan door (wat 
vaak in het verleden gebeurde) om “een speler 
van de week” de aftrap te laten nemen. Ik weet dit 
zelf nog tot op de dag van vandaag. Dat was op 
de Offerkamp op het oude sportcomplex van SHH. 
Dat was tegen Swalmen, 1 – 2 verlies. Dat is mij 
altijd bij gebleven. Je mocht van tevoren met de 
grote mannen in het kleedlokaal, en vervolgens 
kreeg ik een oorkonde welke lang op mijn slaapka-
mer is opgehangen. Dat was het eerste elftal met 
Jackie Erdmann, Paul Walenberg en consorten. 
Vervolgens was ik op zondag altijd op het sport-
complex te vinden om naar het eerste te kijken. 
Doordat ik op zondag vaak op het voetbalveld te 
vinden was even een anekdote uit de tijd van John 
Halmans in  2007: Ik kwam als jeugdspeler iedere 
thuiswedstrijd van SHH1 kijken, vaak ook uit trou-
wens, samen met Jo Croughs .(RED. die toen lei-
der was) en toen was het bidons vullen, assisteren 
en hij heeft mij ook geleerd hoe ik het kleedlokaal 
moest trekken... Ik heb Jules Bertjes gesproken de 
dag voor de wedstrijd bij Josje. Als Jules rood zou 
pakken, dan zou hij een halve liter van mij krijgen 
en Jules heeft zich aan zijn afspraak gehouden 
om blijkbaar ook echt rood te pakken... Er zijn wei-
nig spelers die voor een rode kaart een halve liter 
ontvingen. 
 
Heb je kampioenschappen meegemaakt bij het 
eerste?  
Ik heb 2 promoties meegemaakt, in 2013 en 2015. 
Ik kan mij herinneren dat jij bij SHH1 scoorde in de 
kampioenswedstrijd van 2013 en dat op het filmpje 
op facebook meteen na de goal een trompet 
schalde met daarna ‘aanvallen’. Het was een 
schot van net buiten de zestien na een teruggeleg-
de bal van Rico op ‘t veld. 
 
Red. Dit was in 2013, toen SHH onder leiding van 
Pie Schmitz kampioen werd in een thuiswedstrijd 
tegen Hebes. 
 
Wanneer heb je je debuut gemaakt? 
Als 17-jarige heb ik mijn debuut gemaakt bij Minor 
uit als vervanger van Marc Helwegen, met als trai-
ner Eric Caasenbrood (Tosti). In die periode ging 
ik vaker mee met het eerste.  
In competitieverband debuteerde Rik op 7 maart 
2010 als invaller in de wedstrijd tegen Minor. Ook 
Justin Brummans (keeper) maakte toen zijn de-
buut. Rik maakte daarna vanaf zijn overgang naar 
de senioren in het seizoen 2011/2012 vast deel uit 
van de selectie van SHH1 tot op heden. 
 

Heb je altijd op het middenveld gespeeld? 
Ja… In de jeugd heb ik ook wel als back gespeeld 
bij de regioteams. Meestal speelde ik als centraal 
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verdedigende middenvelder.  
(zie bijgaande grafiek: Vanaf 2011 elf seizoe-
nen vast in het eerste, daarvóór de invalbeurt 
tegen Minor). Onder leiding van Thei Pansters 
ben ik mijn eerste seizoen ingegaan. Thei gaf 
altijd een halve liter weg voor de man of the 
match en die heb ik de eerste paar jaar vaak 
gewonnen weet ik nog. Ik stond op het mid-
denveld samen met Juliën te Wierik en Nico-
las Mitchell en later Rikkie Reijners (RED. 
thans de trainer van SVH´39).  
 
Het tweede jaar met Thei Pansters was het 
jaar van de nacompetitiefinale op neutraal 
terrein in Beesel tegen Belfeldia en dat werd 
met 0 – 1 verloren: Daarna kregen wij een 
extra kans en dat was ook op neutraal terrein 
een verloren wedstrijd tegen Venhorst welke 
ik helaas heb moeten missen door een ham-
stringblessure die ik tegen Belfeld opliep. Het 
jaar daarop was dat met Pie Schmitz met Pe-
ter Bonenkamp als leider. Wij werden toen 
royaal kampioen in de vierde klasse met een 
sterke lichting met o.a. Rico Op het veld, Ma-
rijn Thissen, Rik Reijners en Ronaldo Strijbos. 
Dat jaar hebben wij het kampioenschap uit-
bundig gevierd en vervolgens zijn wij met het 
hele team incl. staf en Josje naar Mallorca 
geweest maar die verhalen laat ik maar ach-
terwege…  
 
Na Pie kwam in 2015 Peter Verstappen waar-
mee wij in de derde klasse direct promotie 
maakten naar de tweede klasse (RED. voor 
de eerste keer in het bestaan van SHH). Ik 
heb niet veel goals gemaakt, wel een paar 

belangrijke waaronder de 1 – 0 tegen RKHSV 
in de 89

e
 minuut waardoor wij periodekampioen 

werden. Het was de discussie of de bal erin zat 
of niet… onderkant lat bij de kruising, maar het 
doelpunt telde gelukkig. 
 
Twee jaar later hebben jullie nog nacompeti-
tie gespeeld voor een plaats in de eerste 
klasse maar destijds met 7 – 2 van de Valk 
verloren.  
Wij hadden destijds met Maarten van Lieshout 
in zijn eerste jaar de periodetitel behaald door 
uit bij De Ster met 2 – 2 gelijk te spelen. Vervol-
gens in de nacompetitie was het team uit Val-
kenswaard een maatje te groot. 
Na 4 jaar met Maarten als trainer nam Patrick 
Wolter het stokje over.  
 
Die heeft eerst twee coronajaren meege-
maakt…. 
 
Het eerste coronajaar was nog onder Maarten 
van Lieshout, toen de competitie na tweederde 
seizoen in het voorjaar van 2020 werd ge-
staakt. Het daaropvolgende jaar werd wel be-
gonnen maar zijn er slechts een handvol wed-
strijden afgewerkt. 
 
Na de promotie naar de tweede klasse heb ik 
het helaas mogen meemaken dat de wedstrijd 
tegen Centrum boys uit de hand liep met daar-
bij uiteindelijk rechtszaken. (RED. Er kwamen 
diverse politieauto’s met loeiende sirene naar 
ons sportcomplex om de orde te handhaven en 

Onder: Promotie in 2015 
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daarna zijn flinke straffen uitgedeeld naar 
aanleiding van wat er gebeurde). Wij zijn niet 
meer naar de uitwedstrijd gegaan waardoor 
wij punten in mindering kregen en dat heeft 
toen ook degradatie gekost.  
 
Hoe gaat dit seizoen aflopen? 
Natuurlijk hopen dat wij dit jaar kampioen 
gaan worden, en daarmee een mooie afslui-
ting van mijn tijd in het eerste. 
Wij hebben momenteel heel veel talent in de 
groep, en hopelijk behoudt SHH deze groep 
de komende jaren bij elkaar. Met talenten 
zoals o.a. Loek Vilters Casper Metsemakers, 
Juul Hamers en Jens van Hees daarbij met 
Patrick als trainer die het beste uit de spelers 
naar boven haalt, kan SHH de komende ja-
ren nog mooie resultaten halen. Ik denk een 
stabiele ploeg in de tweede klasse, en wie 
weet ooit naar de eerste klasse… Helaas 
door de ene na de ander blessure ga ik een 
stapje terug. Hopelijk mag ik nog één promo-
tie meemaken voor een mooie afsluiting als 
speler van het eerste. Maar ik zal hierna 
SHH1 op de voet blijven volgen. 
 
Wat vind je van kunstgras (in vergelijking 
met het knollenveld van Brevendia)? 
Ik vind het fijn om op kunstgras te trainen 
omdat je dan op hoog niveau kunt trainen, 
maar een wedstrijd heb ik het liefst natuurlijk 
op een natte strakke grasmat. 
 
Hoe kun je SHH als vereniging typeren? 
Wat is zoal kenmerkend? 
Een warme club waar ik veel mensen heb 
Ieren kennen en veel vrienden gemaakt zo-
als Juliën te Wierik, Rik Reijners en nog een 

paar. Dat is een ding. Dat het een warme club is. 
En dat ik altijd iets voor de club zal blijven doen 
ook al zou ik na een langere tijd gestopt zijn met 
voetballen.  
 
Er zijn gesprekken geweest met een aantal 
voetballers die SHH komend jaar mogelijk 
gaan versterken.  
Iedereen is welkom natuurlijk, maar ik vind het wel 
belangrijk dat spelers binding hebben met de club 
en passen in het team. 
 
Wat vind jij ervan dat er bij SHH behalve de 
facilitering van kleding en schoenen niet wordt 
betaald? 
Heel goed, met het aantal jeugdteams wat SHH 
heeft welke op hoog niveau spelen, verdient de 
jeugd de kans. Zodra er betaald gaat worden, is 
de kans groot dat in de toekomst spelers van bui-
ten de regio hier komen voetballen waardoor 
jeugdspelers de kans niet krijgen. Je ziet natuurlijk 
bij amateurclubs welke betalen vaak uiteindelijk 
naar de afgrond gaan wanneer de resultaten om-
laag gaan en sponsoren stoppen met betalen en 
uiteindelijk spelers gaan lopen. Denk bijvoorbeeld 
aan het RFC van vroeger en SVC2000 van nu. 
Een club als Herten kan met deze groep en de 
jeugd welke eraan komt, zonder te betalen een 
stabiele club worden in de tweede klasse.  
 
Wie is jouw favoriete voetballer? 
Ik ben een Messi fan, maar als ik vergelijk met 
mijn eigen speelstijl kijk/keek ik graag naar spelers 
als  Davids en Gattuso. 
 
Wat is jouw favoriete nationale club? 
PSV natuurlijk ;)…  
En internationaal? 

Teamfoto van SHH’s F-jeugd met staand de leiders Hans Ehren en Frank Birkner 
(rechts). Rik Linssen is het spelertje dat uiterst rechts staat. 
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Barcelona. 
Welk soort voetbal trekt jou aan? 
Het vroegere Barca en het Liverpool van nu. 
 
Wat vind je van de ontwikkeling van het vrou-
wenvoetbal? 
Ik vind het altijd leuk om naar vrouwen te kijken... 
;) Maar voetbal is een sport voor iedereen. Je 

ziet nu ook als er meer vrouwen gaan voetbal-
len dat het niveau van vrouwenvoetbal steeds 
hoger gaat worden.  
 
Wat is jouw favoriete sportdrank? 
Het biertje na de wedstrijd. 
 
Hoe ziet de derde helft er bij SHH1 uit? 

Vroeger heb ik het 
anders meege-
maakt dan nu. Ik 
was blij dat ik des-
tijds nog studeer-
de waardoor ik 
vaak op maandag 
later kon beginnen 
of vrij had omdat 
het zondag vaak 
laat werd bij Josje. 
Tijden zijn veran-
derd maar dat 
neemt niet weg 
dat het nu ook 
vaak gezellig is na 
de wedstrijd.  

OVERZICHT    RIK LINSSEN  

     

 caps goals opmerkingen trainer 

´09/10 1   debuut 7 mrt 2010 tegen Minor Caasenbrood 

´10/11     SHH gedegradeerd naar de 4e klasse Pansters 

11/12 
21 1 

eerste seizoen senioren, goal bij SHH-Kessel 4-1, na-
comp. In Beesel Pansters 

      verlies met 1 -0 tegen Belfeldia   

12/13 
16 2 

goals bij EMS-SHH en week later bij SHH-Hebes 
(kamp.wedstrijd) Schmitz 

13/14 17     Schmitz 

14/15 
10 1 

matchwinnaar bij SHH - RKHSV 1 - 0, later promotie 
naar 2e klasse Verstappen 

15/16 22     Verstappen 

16/17 
16   

periodekampioen en verlies in nac. Bij de Valk voor pro-
motie naar 1e kl van Lieshout 

17/18 22   degradatie met 8 punten uit 26 wedstrijden van Lieshout 

18/19 12     van Lieshout 

19/20 9   onvolledig seizoen wegens corona van Lieshout 

20/21 3   onvolledig seizoen wegens corona Wolters 

21/22 11   gespeeld tot 8 mei 2022 Wolters 

          

totaal 160 4     

Feest na het beha-
len van de perio-
detitel in het na-
jaar van 2016 (Rik 
uiterst links) 
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(nieuwsbrief mei) : DE DROOMSESSIE  
Op 28 april jl. vond de 2e sessie plaats van ons traject “Doelgericht Greun Wit”. Een gemeleerd 
gezelschap van +/- 35 SHH-leden nam actief deel aan deze sessie, onder leiding van Har Pere-
booms namens de KNVB. De deelnemers kregen de volgende vraag voorgeschoteld: “Hoe ziet 
SHH er over 5 jaar volgens jouw ideaalbeeld uit? Deze vraag moest vooral breed geïnterpreteerd 
worden. In drie groepen werden vele “geeltjes met ideaalbeelden” op grote vellen geplakt. Onder-
ling discussiërend werd de inspiratie al maar groter. Na afl oop, werd er onder het genot van een 
drankje volop verder gediscussieerd over dit onderwerp. Deze betrokkenheid inspireert!! Een klei-
ne greep uit de vele dromen: • Een duidelijke visie ten aanzien van de keuzes rondom prestatief, 
versus recreatief voetbal; • Diverse verbeteringen aan de accommodatie; • Meer verbinding tus-
sen de leden onderling met activiteiten naast het voetbal; • Meer damesvoetbal; • …..en wat 
dachten jullie van de slogan: “SHH de meest gastvrije vereniging van Limburg!” Nu ligt er, voor 

ons als werkgroep, de taak om de uitingen uit de spiegelsessie en de droomsessie goed samen 
te vatten en om te zetten in aanbevelingen waarmee het bestuur aan de slag kan. Daarbij worden 
de dromen geprioriteerd en worden ze ingedeeld in dromen die op korte- en dromen die op lange 
termijn te verwezenlijken zijn. Sommige dromen zullen dromen blijven, andere dromen spreken 
elkaar tegen. Jullie mogen erop vertrouwen dat we hier een zorgvuldige afweging maken. De rap-
portage gaat de basis vormen voor de beleidsbepaling van onze vereniging. Wij zijn ervan over-
tuigd dat we op basis van alle uitingen een goed bruikbaar document kunnen samenstellen. Har-
telijk dank aan de deelnemers van de 2 sessies voor hun betrokkenheid en het enthousiasme. 
Natuurlijk houden we jullie op de hoogte van het vervolg. Samen vormen we SHH! Met vriendelij-
ke groet, Werkgroep Doelgericht Greun Wit Colette van Aalst, Marko Adema, Paul Ehren, Erwin 
de Graaf en Bart Roubroeks  

Rik op de foto bij zijn afscheid sa-
men met vader Ger  (grensrechter 

SHH) 
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S.H.H. kampioen in de derde 
klasse B! 
Wat was het spannend! Met nog 
één wedstrijd te gaan had SHH1 
een kampioenschap helemaal in 
eigen hand. Alleen bij verlies 
van SHH en winst van Lange-
berg zou het feest aan de neus 
van de groenwitten voorbijgaan.  
 
SHH stond stokstijf van de zenuwen op 
het veld, zo leek het. Spaubeek was 
voetballend vaardiger zo leek het en 
SHH leek weer moeite te hebben met de 
felle wind die van opzij over het veld 
stond. Echt veel kansen waren er niet. 
Hoopgevend was wel het feit dat er be-
richten uit Elsloo kwamen waar Haslou 

op voorsprong kwam tegen Lange-
berg en voor de rust zelfs op 2 - 0 
voor kwam te staan. Gaandeweg de 
eerste helft werd het iets beter. Ach-
terin zag het er betrouwbaar uit. 
Zonder goals werd de rust bereikt 
voor naar schatting zo´n 700 toe-
schouwers  die voor een groot deel 

SHH KAMPIOEN IN DE 
DERDE KLASSE B 



23 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

S
H

H
-1

 K
A

M
P

IO
E

N
! 

ke counters van SHH. Routinier Mit-
chell nam de plaats in van Tim Fran-
cot en ook de afscheid nemende Rik 
Linssen kwam in de ploeg. De bevrij-
ding was in één keer daar toen op 
aangeven van Roel van Melick Cas-
per Metsemakers voor de 1 – 0 zorg-
de.  
 
Het verzet van Spaubeek was gebro-
ken en enkele minuten later was het 
opnieuw Casper Metsemakers die de 
eindstand op 2 – 0 bracht. Spits Swen 
Domburg speelde overigens de laat-
ste wedstrijden ondanks een spier-
blessure. 
 

Groot feest voor Patrick Wolters en 
zijn mannen. Naast de veel genoem-
de spelers zijn dit leider Theofiel 

Pouwels, tweede trainer/ 
leider Loek Hamers, ver-
zorger Nard van der 
Leeuwen en grensrech-
ters Ger Linssen en Jac-
ques Stoffels.  

De supporters zongen 
SHH luidkeels toe en het 
feest duurde totdat de 
herinnering bij velen ver-
vaagde door het nuttigen 
van veel goudgele ver-
snaperingen. 

tegen elkaar gepropt onder de staan-
tribune stonden. 
 
Toen de tweede helft aan-
ving kwam het bericht bin-
nen dat Haslou zelfs op 3 - 
0 was gekomen maar al-
daar zou het tij gaan keren. 
Eén keer kwam SHH zelf 
goed weg. In de basiself 
van vandaag die bestond 
uit keeper Hamers, verde-
digers Walker, Gijzen, van 
Hees en Verhagen, mid-
denvelders Munnix, Vilters 
en Francot en aanvallers 
van Melick, Domburg en 
Metsemakers was het Ist-
van Munnix die via een 
kopbal dichtbij een goal 
kwam. Langeberg kwam tien minuten 
voor tijd op gelijke hoogte met Haslou. 
Intussen waren er een paar gevaarlij-
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Degradatie door een nieuwe klas-

senindeling. 

Het seizoen 1993/1994 was een overgangssei-

zoen. Dat was niet zo in die zin dat er een nieu-

we trainer kwam. Nee, want Jean Smeets was 

er voor het derde jaar. Dit zou het laatste jaar 

zijn, dat standaardteams eventueel tegen re-

serveteams uitkwamen in de competitie. Er 

gold een andere degradatieregeling, want al-

leen de bovenste zes eindigende standaard-

teams zouden zich handhaven in de eerste 

afdeling Limburg, die in de toekomst vijfde klas-

se zou gaan heten.  

Bovendien zou het voor het enerlaatste jaar zo 

zijn dat een overwinning slechts twee punten 

opleverde.  

Ook in een ander opzicht was dit een over-

gangsjaar. De spelers die met name in de jaren 

tachtig en sommigen nog begin jaren negentig 

voor S.H.H.-1 waren uitgekomen hadden zo 

langzamerhand allemaal gekozen voor een 

lager team. Dit seizoen zou het laatste worden 

voor Ad Dierx en Mat Esser, terwijl Jack Hen-

drikx nog net even langer zou doorgaan. Voor 

het overige stonden er relatief jonge krachten 

klaar. Opvallend in de afgelopen jaren was dat 

S.H.H.-1 relatief weinig tegengoals kreeg en 

ondanks technisch redelijk verzorgd voetbal als 

hard spelende ploeg bekend stond. Scoren was 

het grootste probleem. Vanaf nu zouden er ja-

ren gaan aanbreken, waarin het juist verdedi-

gend lastig was en scoren vrij gemakkelijk zou 

gaan lukken.   

Marco Bogers, John Felbermaier, Ivor Straete-

mans, Ad Dierx, Raymond Reyners, Jos Hen-

drikx, Mat Esser, Jack Hendrikx, de debutanten 

Xavier Starmans en Edwin Jansen en Jack 

Erdmann startten de competitie. Michel Simons 

en Daniël Voets speelden ook meestal mee, 

terwijl Lino van Keeken aan het eind van het 

jaar voor het eerst zijn opwachting maakte. 

In de voorbereiding van het seizoen had S.H.H. 

zoals gebruikelijk deelgenomen aan de Trom-

petter Cup, een toernooi met deelname van de 

Roermondse verenigingen. Het was erg warm 

en dorstig weer en zodoende ging na afloop een 

delegatie van de spelers naar de kermis in  Me-

rum. Na het bezoek aan de kermis ging een 

vermoeide Daniël Voets naar huis om van een 

welverdiende douche te genieten. Tijdens het 

douchen viel Daniël evenwel in slaap en ….. hij 

bleef met zijn hak in de afvoer zitten, terwijl het 

water maar bleef stromen. Daniël, die alleen 

thuis was, ontwaakte pas een paar uur later en 

toen had het huis al een waterschade van enke-

le duizenden guldens opgelopen….   

S.H.H. kende deze jaren twee beroepsmilitairen 

die naar het voormalige Joegoslavië werden 

uitgezonden, te weten Wilbert Aendekerk en 

Wilco van den Dungen. Wilco schreef naar Her-

ten: Ik zou willen dat er een engeltje kwam aan-

gevlogen en mij hier een heerlijk Lindenboom-

pje voorschotelde… 

Het werd een uitermate stroef verlopend sei-
zoen zonder enig hoogtepunt. Zelfs de reserve-
teams die dit jaar voor het laatst de tegenstand 
vormden, waren soms te sterk voor de groenwit-
ten. Het lukte S.H.H. bij lange na niet om zich bij 
de beste standaardteams te klasseren, waar-
door degradatie naar de kelder van de stan-
daardteams, de 6e klasse, een feit werd.  
Topscorer was Jack Erdmann met 7 goals. Toe-

schouwersgemiddelde: 51. 

In de winterpauze organiseerde S.H.H. voor 

leden en niet-leden, zoals wel vaker, een speur-

tocht. Dit jaar vond deze plaats in het Leudal. 

Eén van de opdrachten was bij nacht over een 

boomstam van zo’n dertig centimeter breed te 

lopen. De boomstam, zo’n dikke tien meter lang, 

was glad. Het was donker en eronder liep een 

beekje. Tegen deelnemer Roy Rutten, die vrij 

lange laarzen droeg, werd gezegd, dat hij er 

gerust in kon springen, want het beekje was 

slechts 25 centimeter diep. Roy sprong en het 

water stond zowat tot aan zijn oksels. Zo’n half 

uurtje later raakte Adje van Meel nog enigszins 

in paniek, toen zij halverwege de boomstam te 

water geraakte. Zij dacht bijna nog dat zij zou 

verdrinken, maar dat viel reuze mee. Op drie na 
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HOOFDSTUK VI (vervolg)  

 Jaren negentig. 
DE HISTORIE VAN SHH IN WOORD EN BEELD 
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kwamen alle deelnemers droog aan de over-

kant terecht.  

Onder water. 

Er vond tijdens de winterstop een ander opmerkelijk 

extreem incident plaats. Er was een dermate hoge 

waterstand van de Maas dat deze een bedreiging 

vormde voor de inwoners van de lager gelegen de-

len van Herten. Toen op donderdag, 23 december 

laat in de avond een dijk in Merum het begaf, was 

het water niet langer te houden en liep een groot 

gedeelte van Herten onder. Midden in de nacht 

stroomde den Ekkert in een mum van tijd vol. Er 

kwamen helikopters aan te pas om de mensen weg 

te halen. Van heel wat huizen In Ool stond de bene-

denverdieping bijna helemaal onder. Een flink arse-

naal aan militairen verscheen ten tonele om hulp te 

bieden. Den Ekkert zou een week lang onder het 

vieze maaswater staan en werd wereldnieuws. Ool 

kwam blank te staan, den Ekkert, de Bergstraat in 

Merum, Schoolstraat, Kerkenkampstraat en een 

stuk Rosslag, maar ook de Offerkamp waaraan on-

ze voetbalvelden lagen ontsprong de dans niet. De 

beide speelvelden en de oefenhoek kwamen zowat 

een meter onder water te staan en ook de kantine 

en de kleedlokalen stonden onder water. Enkele 

dagen later ging het water weer zakken, maar de 

schade was enorm. De verwachting was dat de vel-

den van SHH minimaal een week of zes niet be-

speeld konden worden. Na een paar weken elders 

te hebben getraind kon SHH toch weer op zijn eigen 

complex terecht. Linne en EMS waren tijdelijk onze 

gastheren. 

De eindstand in het seizoen ‘93/’94) 

1e klasse G afdeling Limburg 

 
 

  

Het voetbalgala. 

Aan het eind van het seizoen hield S.H.H. voor 

het eerst een “voetbalgala”. Er kwam een tent 

te staan nabij de kantine, waarin een podium 

was gemaakt. Iedereen die S.H.H. een warm 

hart toedroeg werd uitgenodigd om de uitrei-

Roggel   22 - 34 

Heythuysen   22 - 30 

VCH   22 - 30 

Quick Boys '31   22 - 29 

SC Leeuwen   22 - 27 

VVV '03 3 22 - 26 

Boekoel   22 - 22 

Steyl '67   22 - 20 

SHH   22 - 15 

Eiker Boys   22 - 14 

Tiglieja 2 22 - 10 

FCV 3 22 - 7 

king van zo’n tien trofeeën bij te wonen. Daar 

waren serieuze en minder serieuze trofeeën bij. 

Minder serieus waren bijvoorbeeld de 

“penstrofee” en de “oe-la-la-trofee” (blooper van 

het jaar). Serieus waren onder andere de beste 

speler van het jaar, de topscorer en de Jo Han-

nen-bokaal, die vernoemd is naar de korte tijd 

daarvoor overleden clublokaalhouder. Mia Han-

nen-Adams had de trofee als wisselbeker be-

schikbaar gesteld voor iemand die zich verdien-

stelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Bij dit 

eerste voetbalgala viel de eer te beurt aan Teun 

Blokland. Nadat in 1987 de eerste van zijn twee 

zoons Mark (en Maurice) was gaan voetballen 

in de jonge jeugd van S.H.H. vond Teun het 

weldra een eer te zijn gevraagd als jeugdleider. 

Niet zo heel lang daarna werd Teun ook wed-

strijdsecretaris bij de jeugd in een tijd dat de 

aantallen jeugdleden weer begonnen te stijgen. 

Na de hausse midden jaren zeventig, toen de 

Ekkert werd volgebouwd brak nu een periode 

aan, waarin de bouw van het Molenveld aan-

staande was, daarna te volgen door de Mus-

schenberg. Teun was één van de mensen, zo 

niet de belangrijkste die de begeleiding van de 

jeugd in goede banen wist te leiden. Zelden of 

nooit is iemand zo fanatiek gezien. Het wed-

strijdsecretariaat was op en top in orde en is 

dan ook een grote passie voor Teun. In een 

vroeg stadium had en heeft Teun altijd de wed-

strijdschema’s voor een half seizoen in zijn com-

puter zitten en ook de standen zijn immer up to 

date. Hij zorgt ook voor bezetting van de kantine 

op zaterdag en voor vervoerschema’s bij uit-

wedstrijden en wanneer het voetbal eens is af-

gelast kan iedereen dat bijtijds weten. 

Nadat het jeugdledenaantal vorig jaar was  af-
gezakt naar 75, begon nu ineens de aanwas. Er 
konden ineens 4 F-jeugdteams ingeschreven  
worden. Verder werden zowel B als C-jeugd 
winnaar van de tweede competitiereeks. Een 
volledige competitie inclusief kampioenschap 
was tegenwoordig verleden tijd. Zo konden 
teams die voor de winterpauze te sterk of te 
zwak waren ingedeeld toch leuk blijven voetbal-
len in de rest van het seizoen. Alleen in de 
hoogste jeugdklassen bestond nog wel een vol-
ledige competitie. 
Onze B- en C-jeugd wonnen de tweede reeks 

van de competitie. 

Het voetbalgala in 1994 was ook uniek in die zin 

dat het buiten de tent enorm regende. Het sfeer-

tje binnen was top. Na het officiële deel werd er 

gedanst in de modder die inmiddels was ont-

staan op de vloer, maar dat deerde enkel dege-
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nen die daags daarna de vieze kleding moesten 

wassen. Zoals die eerste keer is het gala daar-

na niet meer geweest. Het heeft in de twee jaar 

daarna nog wel plaats gevonden. De Jo Han-

nen-trofee wordt nog wel jaarlijks uitgereikt. 

De jeugdafdeling 

ging met een 

aantal leden 

voor de tweede 

keer naar Rotter-

dam voor een 

dagje uit, inclu-

sief voetballen. 

Bas den Burger, 

die zelf eerder 

jeugdvoorzitter 

was, had de trip 

geregeld. 

 

Foto boven: SHH1 kampioen in 1995 met staand v.l.n.r. Raymond Reijners, verzorgster 
Angelique Sulman, Giuseppe Lamers, John Felbermaier, Laurens Walenberg, trainer Jan 

Helwegen, Danël Voets, grensrechter Leon Fonteijn en leider Ron Bukman. Gehurkt v.l.n.r. 
Gerard Wassenberg, René Kuppens, Maurice van Ratingen, Jakc Erdmann, Stephan van 
Doorn, Xavier Starmans, Marco Bogers, Lino van Keeken, Michel Simons, Rob Smans, 

Jack Hendrikx, Jos Hendrikx en Danny Mandemaker. 
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Cijfers 2 juni 2022 
 
Poulestanden SHH 2 (0518 Mannen Zondag reserve (A-cat) 
 
Positie Team GS GW GL VL V T   Doels.  PT 
1 BSV Limburgia2 19 13 4 2 44 26 18 43 
2 s.v. Laar 2  19 12 6 1 66 23 43 42 
3 LHC 2  19 11 3 5 42 21 21 36 
4 SHH 2  19 9 5 5 49 29 20 32 
5 Merefeldia 2 19 8 2 9 31 40 -9 26 
6 Langeberg 2 20 7 5 8 38 48 -10 26 
7 DESM 2  19 7 4 8 29 30 -1 25 
8 MMC Weert 2 19 5 2 12 26 39 -13 17 
9 FC Oda 2  19 5 2 12 30 46 -16 17 
10 VV Born 2 19 3 6 10 29 47 -18 15 
11 FC Geleen-Zd2 19 4 3 12 24 59 -35 15 
 
Poulestanden SHH 3 (0519 Mannen Zondag reserve) 
 
Positie Team GS GW GL VL V T Doels. PT 
1 EMS 2  18 16 1 1 96 25 71 49 
2 SHH 3  18 13 4 1 58 19 39 43 
3 RKSVN 4  19 10 2 7 64 31 33 32 
4 Sportclub Irene 6 17 10 2 5 42 27 15 32 
5 FC Roerdalen 4 19 9 4 6 61 37 24 31 
6 Linne 3  17 8 2 7 34 32 2 26 
7 SC. Leeuwen 3 18 8 2 8 34 30 4 26 
8 SVH'39 3  20 6 3 11 42 62 -20 21 
9 SVC 2000 5 18 3 2 13 26 80 -54 11 
10 Boekoel 3 17 2 4 11 27 76 -49 10 
11 DES Swalmen 419 1 2 16 33 98 -65 5 
 
Poulestanden SHH 4 (0519 Mannen Zondag reserve) 
 
Positie Team GS GW GL VL V T Doels. PT 
1 S.V. Roggel 4 19 14 2 3 62 31 31 44 
2 Horn 3  16 14 1 1 89 23 66 43 
3 VV HEBES 4 19 13 1 5 64 38 26 40 
4 SHH 4  18 11 1 6 75 40 35 34 
5 FC Maasgouw 4 18 8 2 8 31 33 -2 26 
6 S.V. Heythuys.3 19 7 5 7 54 59 -5 26 
7 MBC'13 3  18 6 4 8 20 37 -17 22 
8 Veritas 5  17 6 0 11 36 51 -15 18 
9 RKVB 2  18 4 1 13 39 57 -18 13 
10 DFO '20 7 19 3 3 13 39 93 -54 12 
11 SVH'39 4  17 1 4 12 30 77 -47 7 
 
Poulestanden SHH G1 (0287 G-Voetbal Zaterdag (voorjaar)) 
 
Positie Team GS GW GL VL V T Doels.PT 
1 SV Budel G1 8 5 1 2 33 16 17 16 
2 FC Oda G2JM 7 4 1 2 26 13 13 13 
3 Rood Wit'62 G1 7 4 1 2 20 16 4 13 
4 SV De Braak G2 8 4 1 3 28 20 8 13 
5 SHH G1  8 0 0 8 15 57 -42 0 

 

EINDSTANDEN SHH2, SHH3, SHH4, 
SHH G1  
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Poulestanden SHH JO19-1 (0226 Onder 19 (voorjaar A-cat)) 
 
Positie Team  GS GW GL VL V T Doels.PT 
1 s.v. Laar JO19-1  8 5 3 0 35 10 25 18 
2 SHH JO19-1  8 5 1 2 26 22 4 16 
3 Helden JO19-1  8 3 2 3 24 20 4 11 
4 SC. Susteren JO19-1 8 1 3 4 18 33 -15 6 
5 FC Oda JO19-1  8 0 3 5 15 33 -18 3 
 

Poulestanden SHH JO17-1 (0238 Onder 17 (voorjaar A-cat)) 
 
Positie  Team GS GW GL VL V T Doels.PT 
1 Eijsden JO17-1  8 7 0 1 31 7 24 21 
2 SC. Jekerdal JO17-1 8 5 1 2 21 10 11 16 
3 SHH JO17-1  8 2 2 4 8 15 -7 8 
4 Scharn JO17-2  8 2 1 5 4 17 -13 7 
5 SV Meerssen JO17-1 8 2 0 6 5 20 -15 6 
 

Poulestanden SHH JO15-1 (0229 Onder 15 (voorjaar A-cat)) 
 
Positie  Team  GS GW GL VL V T Doels. PT 
1 FCV-Venlo JO15-1  10 8 1 1 30 5 25 25 
2 Helden JO15-1JM  10 6 2 2 18 12 6 20 
3 s.v. Laar JO15-1   10 3 2 5 9 19 -10 11 
4 Venlosche Boys JO15-1 10 3 1 6 11 18 -7 10 
5 SHH JO15-1   10 3 1 6 10 20 -10 10 
6 MVC'19 JO15-1JM  10 2 3 5 11 15 -4 9 
 

Poulestanden SHH JO14-1JM (0244 Onder 14 (voorjaarsreeks)) 
 
Positie  Team GS GW GL VL V T Doels.PT 
1 Leveroy JO14-1JM 11 11 0 0 99 9 90 33 
2 Geldrop JO14-1  10 8 1 1 38 20 18 25 
3 SHH JO14-1JM  12 7 0 5 44 28 16 21 
4 EVV/RIOS '31 JO14-1 12 6 1 5 38 42 -4 19 
5 DVO JO14-2  12 3 0 9 18 61 -43 9 
6 RKAVC JO14-1JM 11 2 0 9 11 37 -26 6 
7 SVC 2000 JO14-1JM 12 2 0 10 25 76 -51 6 
 

Poulestanden SHH JO13-1 (0395 Onder 13 (4e fase)) 
 
Positie  Team   GS GW GL VL V T Doels.PT 
1 Heythuysen JO13-1 8 7 1 0 31 2 29 22 
2 EMS JO13-1  6 5 0 1 22 6 16 15 
3 SHH JO13-1  8 3 2 3 26 25 1 11 
4 H.B.S.V. JO13-1  7 3 1 3 17 19 -2 10 
5 GFC/Lottum JO13-1 8 3 1 4 22 33 -11 10 
6 MVC'19 JO13-1JM 8 2 2 4 18 20 -2 8 
7 Reuver JO13-1  8 2 2 4 18 25 -7 8 
8 SVC 2000 JO13-2 7 0 1 6 12 36 -24 1 
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HET PORTRET 
 

In deze aflevering van het portret zien jullie  Tim Francot, speler van SHH1.  Links daar-
naast  zijn de silhouetten te zien van keeper Juul Hamers en aanvoerder Glenn Gijzen, 
allebei eveneens van SHH1, dat dit jaar een succesvol seizoen kende. 
Na een reeks potloodtekeningen van vooral SHH1 en SHH VR1 zijn een aantal aquarellen 
op een papier van 50 bij 70cm geschilderd door onze dienstdoende functionaris, die maar 
niet van ophouden weet. 
 
 Jouw portret in deze Spuit Ellef?   
 
Stuur dan een mailtje met een goed gelijkende digitale foto naar de redactie van dit blad . 
Het kost niets.  
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De korte historie van SHH-1 en zijn 
kampioenstitels 
 
Herenvoetbal kende Herten al vanaf 
1927 en ook al onder de naam SHH, tot 
ongeveer 1935.  

In december 1940 startte de onafgebro-
ken reeks van 82 jaar SHH. Ook in de 
tweede wereldoorlog werd er gevoet-
bald. Dat  

leidde in 1944 tot een eerste 

kampioenstitel. 

 In 1953 volgde een eerste 

promotie naar de 4
e
 klasse KNVB 

met toen nog oprichter Sjra Wassen-
berg als nestor in het kampioens-
team.  

Er volgde vrij snel een degradatie en 

pas in 1964 promoveerde 

SHH als kampioen weer naar de eer-
ste klasse afdeling Limburg, een 
klasse lager dan de 4

e
.  

SHH bleef in die jaren een dorpsclub, 
liep verschillende kampioenschappen 
mis, twee keer na een beslissingswedstrijd 

(1968 tegen Baarlo en 1972 tegen VOS met 
telkens wel 1.000 toeschouwers). Pas in 

1981 promoveerde SHH weer 

naar de 1
e
 klasse onderafdeling, net als in 

1995.  

Pas aan het eind van de vorige eeuw met het 
vooruitzicht om te verhuizen van de Offerkamp 
met haar zeer slechte trainingsveld ging de 
prestaties in stijgende lijn.  

In 1995 leidde dit na een 

degradatiejaar toen de zpgeheten 
afdeling Limburg werd afgeschaft tot 
het kampioenschap in de toen nieuwe 
6e klasse. 

Via de nacompetitie was er in 

1998 promotie naar de 4
e
 

klasse waarin SHH al dik 40 jaar niet 
meer had gespeeld.  

1944 

1964 

1953 
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In 2007 pakte SHH1 met verdedi-

gend voetbal als sterkste en ging voor het 
eerst in de 3

e
 klasse voet-

ballen.  

Het degradeerde enkele 
jaren later weer, maar 
kwam terug in 

2013 toen het 

met kop en schouders 
boven de rest uitstak. He-
bes was toen de nummer 
2.  

Twee jaar , anno domini 

2015, later wist 

SHH voor het eerst in haar 

bestaan naar de 2
e
 klasse 

te promoveren, via de na-
competitie.  

In 2017 lukte het zelfs deel 
te nemen aan de nacom-
petitie voor een plaats in 
de 1

e
 klasse. De Valk uit 

Valkenswaard bleek een 
veel te groot struikelblok.  

In 2018 was er een duide-
lijke degradatie en dat 
was het begin om te gaan 
bouwen aan een nieuw 
team dat de vorige twee 

seizoenen niet kon uitspe-
len vanwege het vermale-
dijde coronavirus.  

Nu, anno, 

2022 is 

de 8
e
 kampioens-

titel, hopelijk (dit 
wordt geschre-

ven op 31 mei) 
bereikt.  

En SHH is met 
tegen de 1.000 
leden in alle op-
zichten een erg 
gezonde voetbal-

vereniging die zich staande weet te houden tus-
sen veel naburige clubs die strijden om te over-
leven. 

1981 

1995 

2007 

2013 
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SPONSORS SHH 

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

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

Damen Hypotheken 
Den Elzen Wonen & 

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

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

info@shh-herten.nl 
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 Schmitz Foam products 

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

Villadelux 

 
 
 

SPONSORS SHH 

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

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

Scheers groep 
Uw bedrijf ook sponsor van SHH? 

Neem contact op met de commissie sponsoring & PR van SHH 
info@shh-herten.nl 
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SHH KAMPIOEN IN DE 
DERDE KLASSE B 
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De korte historie van 
SHH Dames/ 
Vrouwen 
 
Herten kende voor het 
eerst damesvoetbal in de 
jaren zeventig, maar dat 
was onder de vlag van FC 
Adams, het clublokaal aan 
het Julianaplein. Het con-
servatieve SHH wilde er 

nog even niet aan.  

Dat was pas rond 1984 zo 
waarna tien jaar dames-
voetbal volgden met als 
beste prestatie een 3

e
 plek 

in de eindstand van de com-

petitie. Bij gebrek aan speel-
sters hield het tijdelijk op.  

Even na de eeuwwisseling 
was er eerst meisjesvoetbal, 
met twee elftallen. Toen die 
de seniorenleeftijd bereikten 
was er een herstart met het 

damesvoetbal, ook weer 
gelijk met twee teams. Dat 
was aan het eind van het 
eerste decennium van deze 
eeuw.  

SHH VR2, spelend net als 
VR1, in dezelfde laagste 

klasse, werd met toen ook al Jack 
Hendrikx als coach kampioen.  

Daarna waren er kampioenschap-
pen in 2011 en 2014 waardoor 

SHH VR1 vierde klasse kon gaan 
spelen.  

Thans, zeker gesteund door de 
verschillende versterkingen ) o.a. 
Colette en de delegatie van SVC, 
werd met glans een derde kampi-
oenstitel behaald en kan het inmid-

dels geroutineerde SHH VR1 voor 
het eerst in de historie van SHH in 
de derde klasse gaan voetballen.  

In Midden-Limburg speelt alleen 
SV Leveroy een klasse hoger. 
Eindse boys speelt ook in de derde 
klasse. 
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Poulestanden SHH VR1 
(513 Vrouwen Zondag) 4E KLAS-
SE 
 
Positie  Team GS
 PT 
 
1   SHH VR1  20  - 57 
2  DBSV VR1  18  - 39 
3  SVO DVC"16 VR1 20  - 39 
4  SNA VR1  20  - 27 
5  Bekkerveld VR2 15  - 23 
6  VV Hellas VR1 19  - 19 
7  RKSVB VR1  15  - 18 
8  Langeberg VR1 17  - 18 
9  S.V. Argo VR1 19  - 18 
10 Bunde VR1  17  - 14 
11 RKHSV VR1  16  -  7 

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 

 
Op de foto’s: 
Linksboven 
SHH-dames 
in 1975 en 
1984, daaron-
der SHH-
meisjes rond 
2002, links 
SHH VR1 
2022, daaron-
der SHH VR1 
2014, linkson-
der SHH VR2 
kampioen 
rond 2009 
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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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Eindstanden SHH VR - SHH 5 EN 6 
Cijfers per 2 juni 2022 

TOPSCORERS 
SHH1 per jaar: 
  
1964:    Jan Evers   23 goals 
1980: Jos Evers,    14 goals 
1981: Ed Janssen,    34 goals 
1982: Ed Janssen,    7 goals 
1983: Loek Janssen en Jos Evers, 5 goals 
1984: John Janssen en Mat Esser, 6 goals 
1985: Loek Janssen,   12 goals 
1986: John Janssen,      5 goals  
1987: Loek Janssen,   13 goals 
1988: Loek Janssen,   7 goals 
1989: Maurice van Ratingen,  8 goals 
1990: Frank Birkner,        7 goals  
1991: Mat Esser,  5 goals (4 penalties) 
1992: Jack Erdmann,   8 goals 
1993: Jack Erdmann,   11 goals 
1994: Jack Erdmann,   7 goals 
1995: Jack Erdmann,  17 goals (Maurice 8) 
1996: Jack Erdmann,   9 goals 
1997: Jack Erdmann,   13 goals 
1998: Jack Erdmann,   13 goals 
1999: Jack Erdmann,   15 goals 
2000: Maurice van Ratingen,  15 goals  
          (Jack Erdmann 7)  
2001: Ronald Langenhuizen,  19 goals 
2002: Jack Erdmann,   15 goals 
2003: Frits Gunther,  12 goals (Jack 10) 
2004: Frits Gunther,   13 goals  
2005: Frits Gunther,   10 goals 
2006: Frits Gunther/ Maikel van Herten, 6 goals 
2007: Maikel van Herten,   10 goals 
2008: Frits Gunther,       8 goals 
2009: Frits Gunther,    10 goals 
2010: Bart Gorissen,    8 goals 
2011: Maikel van Herten,    9 goals 
2012: Maikel van Herten, Michiel Vossen, 9 goals 
2013: Marijn Thissen,  16 goals 
2014: Maikel van Herten en Tom van der Sterren , 10 
goals 
2015: Tom van der Sterren 10 goals 
2016: Rinaldo Strijbos   10 goals 
2017: Nicolas Mitchell  10 goals 
2018: Nicolas Mitchell en bas van Dael   5 goals 
2019: Casper Metsemakers    17 goals (Swen 14) 
2020: Casper Metsemakers 5 goals (corona) 
2021: Swen Domburg 2 goals (corona) 
2022: Swen Domburg  32 goals plus? 

5
E
 KLASSE VROUWEN 
Passart   15 - 41 
Groene ster   19 – 37 
RKAVC    18 – 31 
RKVB    18 – 31 
Veritas    16 – 26 
Langeberg VR2  15- 25 
RC Roerdalen   19 – 23 
Limburgia    16 – 22 
SNA VR2    20 – 19 
Woander forest   12 – 11 
SHH VR2    18-  3 
 

5
e
 reserve klasse mannen 

EVV3   20 – 60 
EMS3   20 – 43 
SNA2   20 – 40 
MBC’13/4  20 – 36 
Conventus’03/2   22 – 36 
SHH5   22 – 29 
Fc Roerdalen3 20 – 28 
RKAVC2  19 – 24 
SVH’39/5  22 – 22 
Sint Joost2  22 – 15 
Boekoel2  19 – 12 
Linne4   20 – 8 
 

5
e
 reserve klasse mannen 

SC. Leeuwen2 18 – 45 
DFO’20/4  17 – 40 
FC Maasgouw3 17 – 36 
FC Roerdalen2 17 – 34 
Haelen3  17 – 29 
Reuver4  17 – 25 
Boekoel1  16 – 21 
Oranje Blauw’15/3  17 – 17 
Wilhelmina’08/2   18 – 14 
SHH6   20 – 13 
SVC 2000/4  18 - 6 
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S.H.H.-1 SEIZOEN                         

LEGENDA 
 
X ° volledige wedstrijd 
I ° invalbeurt 
V ° vervangen 
R ° rode kaart 
*  = doelpunt 
B = bekerwedstrijd 
W = winst 
G = gelijkspel 
V = verloren wedstrijd 
Caps totaal/ goals = totaal aan gespeelde wedstrijden/ gescoorde goals in reguliere competitie 
Caps seizoen/ goals = totaal wedstrijden/ goals in dit seizoen 2021/2022 

 spelers totaal  sei-  wedstrijden          

      W W W W W W W W V W W 

  caps goals caps goals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Juul Hamers 45 0 25   X X X X X X X X X X X 

2 Sjoerd Schroots 165 2 23 1 X X - I X X X V X X X* 

3 Daan Verhagen 32 1 25 1 I X V X X X X X X X X 

4 Jens van Hees 49 1 25   X X X X X X X X X X X 

5 Glenn Gijzen (A) 98 1 25   X X X X X X X X X X X 

6 Istvar Munnix 153 4 24 1 X X V X X X X   V V X 

7 Loek Vilters 65 7 25 6 X X X X X X X X* X X X 

8 Tim Francot 56 9 24 6 S I V V X* X X* X* I X X 

9 Roel van Melick 19 14 19 14 X* X X*** I* X* X X* V* X V** X* 

10 Swen Domburg 97 62 24 32 V** V** X*** V** B I* V* X** X* X** X** 

11 Casper Metsemakers 66 45 22 23 X X** X** X B X* X   X X* X**** 

16 Timo Levels 34 4 20 3 I I I** I V X I V I I I 

12 Abdessamad Aurag 19 2 19 2 V V I V V   I I   I I 

14 Tom Walker 21 1 20 1 I - X V I   I X V I I 

13 Rik Linssen 160 4 12   B B B I B B B B I B I 

18 Koen Schroots 42 10 6 5 B B B B B B B B B B I 

21 Nicolas Mitchell  112 30 6 1                   I*   

19 Ibrahim Boztas 4 1 4 1         I*   I I       

22 Djoni Schabelreiter 3   3                         

20 Aisem Benradi 2 0 2       I -               

23 Job Verhagen 2 0 2           I     I       

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

31 Driek Engels 81 2         stop                 

1 Ruben Beurskens 0 0                           

32 Floris Ramakers 0                             



41 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

STATISTIEKEN 

EINDSTAND 3E KLASSE B Zuid 2 
 
S.H.H.  24 – 57  Alfa sport 24 - 30 
Langeberg 24 – 53  S.V. Argo 24— 26 
Brevendia 24 – 45  VV Hebes 24 - 22 
Sittard  24 – 45  SVC 2000 24 - 17 
DVO  24 -   44  Centrum boys 24 - 11 
Spaubeek 24 – 36  Born  24 - 11 
Haslou  24 – 33  RKVB teruggetrokken 

                   

W W V G W G W W W W V W G W  Bek.    

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 B1 B2 B3 B4 

X X X X X X X X X X X X X  X   X X X X 

V V   V I X X I X I X V X  S   X V I I 

X X X X X X X X* X X X X X  X   V I V X 

X X X X X X X X X V X X X  X   X X V X 

X X X X X X X X X X X X X  X   X X* X   

X X R - I X* X X X I V V V  X   - I X X 

X X* X X X X V X X V** X* X* X  X   X* X X X 

V* X V X* V V V V X V X X* X  V   V* V* X* X* 

V* B I X X B B B B B I V* X*  V   X** X** V   

V* X** X* X X X X** V X* V****** X X* X  X   X X*** I** V** 

X X* X X X* X B I* X*** V**** X V X*  X**   B B I X* 

I X X   I* I X V I - I I -     I V V V 

I I     I V X V X X* V I* -     V - X X 

I I X I V -   V I X* I I -     I X I V 

I I V V V B B B - X I I - I    B B B   

            I* I ´- X*** I? I* -     V* B B   

      i     I I         I I            

          I                           

            I I   I                 I 

                  I                   

                                      

                              I X X   

                              B B I   

                              -   -   

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

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

Aktiviteitencentrum Herten 
Charles de Gaullestraat 21 

6049 BK Herten 
 

 Digitaal kopieerwerk 
 zwart wit en kleur 

 
0475-474 400  

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

SHH RESULTATEN 21/22   

nr wedstrijd UITSLAG   T doelpuntenmakers PNT DOELSALDO 

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 Roerdalen 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  Metsemakers, Domburg 13-24 50- 9 

14 SHH - Brevendia ´3 - 2 C 200 Francot, van Melick, Domburg 14-26 53-11 

15 SHH - DFO '20 4 - 0 B  Domburg (2), Metsemakers, francot 15-28 57-11 

16 Hebes- SHH 0 - 5 C 0 Domburg(2), van Melick, Vilters, Frasncot, SHH 
periodekampioen 16-30 62-11 

  2022          

17 SHH - vv Kessel 5 - 0 V  Domburg(3), Metsemakers(2) 17-32 67-11 

18 De Ster (1e klasse)  - SHH 4 - 1 V  van Melick 18-32 68-15 

19 SHH - Blerick 2 - 0 V 50 Munnix, Metsemakers 19-34 70-15 

20 SHH - DVO 1 - 2 C 120 Domburg 20-34 71-17 

21 Alfa sport - SHH 1 - 6 C  Domburg(2), van Melick(2), Metsemakers, Mitchell 21-36 77-18 

22 Centrum boys - SHH 0 - 8 C  
Metsemakers(4), Domburg(2), S.Schroots, van 
Melick 22-38 85-18 

23 Haslou - SHH 1 - 3 C  van Melick, Tim Francot, Domburg 23-40 88-19 

24 SHH - SVC 2000 4 - 2 C 225 Domburg(2*), Metsemakers, Vilters 24-42 92-21 

25 Brevendia - SHH 3 - 1 C 135 Domburg* 25-42 93-24 

26 SHH - Langeberg 1 - 1 C 300 Francot 26-43 94-25 

27 SHH - Born 2 - 0 C 125 Metsemakers, Levels 27-45 96-25 

28 Sittard - SHH 1 - 1 C  Munnix 28-46 97-26 

29 SHH - sv Argo 3 - 0 C 100 Domburg(2), K. Schroots 29-48 100-26 

30 SHH - Hebes 2 - 0 C 100 D.Verhagen, Metsemakers 30-50 102-26 

31 SHH - Haslou 4 - 1 C 80 Metsemakers(3), Domburg 31-52 106-27 

32 SHH - Centrum boys 17- 0 C  Domburg(6), Metsemakers(4), K.Schroots(3), Vilters
(2), Walker, Aurag 32-54 123-27 

33 DVO - SHH 3 - 1 C  Vilters 33-54 124-30 

34 SHH - Alfa sport 6 - 0 C 175 van Melick, Vilters, Francot Domburg, Aurag, K. 
Schroots 34-56 130-30 

35 Langeberg - SHH   2—2 C  750 Metsemakers, van Melick  35-57  132-32 

36 SHH - Spaubeek    2—0  C 700  Metsemakers(2) 36-59 134-32  

37            

38            
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SHH VAN DAG TOT DAG 
 
SHH VAN DAG TOT DAG 137 
 
FEBRUARI 
 
24 Rusland valt de Oekraïne aan. Wat heeft 
dit met ons voetbal te maken? Wij gaan het 
zien. Eerst staat na twee jaar weer carnaval 
voor de deur, wel in aangepaste vorm. 
24 Er stonden twee inhaalwedstrijden op het 
programma. SHH VR1 won met een mooie 7 
– 0 van Langeberg. Maar wat eerder niet mo-
gelijk was, kon blijkbaar toch met goedkeuring 
van de bond. SHH1 ging in plaats van op car-
navalszondag op bezoek bij Alfa sport en 
haalde er deze keer onder normale speelom-
standigheden ongenadig hard uit. Het won 
met 1 – 6! De goals waren afkomstig van Roel 
van Melick (twee keer), Swen Domburg (twee 
keer, waarvan één penalty), Casper Metse-
makers en na de eretreffer van Nicholas Mit-
chell die zijn rentree in SHH1 maakte en daar-
mee zijn 30e competitietreffer ooit scoorde. 
Swen Domburg staat nu op 16 goals alleen in 
deze competitie en 46 in totaal. 
28 Er wordt enkele dagen carnaval gevierd, 
weliswaar zonder officieel programma. Daar-
naast vindt er op ons sportcomplex een kee-
perstweedaagse plaats. 
 
MAART 
 
6 Er is vanwege de voorjaarsvakantie een 
beperkt speelprogramma. SHH zou de topper 
tegen nummer 2 Langeberg spelen ware het 
niet dat – zo vermoeden wij -  Langeberg te 
veel coronagevallen telt om te kunnen spelen. 
Een week eerder kwam het team ook al niet 
in actie. Voor SHH4 was er een inhaalwed-
strijd tegen RKVB2 en er werd met 7 – 0 ge-
wonnen. 
10 Er zal veel inhaalwerk zijn op doordeweek-
se avonden, zeker voor SHH1 dat strijdt om 
de titel in de derde klasse B. Concurrent Lan-
geberg won vanavond nipt met 1 – 0 van Bre-

vendia waartegen het eerder dit seizoen ver-
loor.SHH was te gast bij Centrum boys. De 
wedstrijd was al enkele keren eerder vastge-
steld, maar werd telkens afgelast, waarschijn-
lijk vanwege corona. In deze wedstrijd was er 
aan de zijde van de thuisclub al in de eerste 

helft een rode kaart hetgeen de wedstrijd voor 
SHH gemakkelijker maakte. Wat heet. Bij rust 
leidde het al met 0 – 4. Na de rust denderde 
de trein door en was het zelfs zo dat de gast-
heren dermate van slag af waren dat zij beslo-
ten tijdelijk te stoppen met het spel dat daarna 
in de zeventigste minuut hervat werd. Vanaf 
toen werd er tot aan het eindsignaal niet meer 
gescoord. Om een lang verhaal kort te maken: 
SHH won met 0 – 8. Casper Metsemakers vij-
zelde zijn seizoenstotaal met 4 treffers op naar 
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 11. Niet bekend is of hij de wedstrijdbal mee 
naar huis mocht nemen. Swen Domburg scoor-
de twee keer en komt daarmee op een sei-
zoenstotaal van 18 en dat maakt 48 in zijn tota-
le lijst met competitiegoals voor SHH1. Roel 
van Melick en Sjoerd Schroots scoorden de 
overige twee treffers. Opmerkelijk is het doel-
punt van Sjoerd, die al weleens vriendschap-
pelijk tegen VVV Venlo scoorde en in beker 
plus vriendschappelijk, maar deze treffer was 
zijn eerste in in totaal 152 competitiewedstrij-
den voor SHH1. 
 
12 Er was weer een volledig speelprogramma 
met voor de oudste jeugd standaardteams he-
laas kleine nederlagen. JO19 verloor met 2 – 1 
in Helden. JO15 vberlor met 3 – 1 bij Laar. 
JO17 pakte wel een punt. Uit bij Jekerdal werd 
het 1 – 1. JO13 was met 5-2 de baas over SVC 
JO13/2. SHH JO14 M versloeg EVV met 5 – 2. 
SHH G-force dat na de winter een klasse ho-
ger speelt ging met 8 – 3 ten onder bij het Bra-
bantse SV De Braak 2. 
 
13 Bij de lagere seniorenteams behaalde 
SHH4 alweer een zege. Uit bij Heythuysen3 
werd het 1 – 4. SHH3 deelde uit bij Linne3 de 
punten, 1 – 1. SHH6 was op bezoek bij Wilhel-
moina ’08, de ruimruchte club uit Weert. Het 
speelde daar notabene tegen het tweede elftal 
en de Hertense jonkies wisten daar zowaar 
met 1 – 1 gelijk te spelen, het derde competi-
tiepunt van het seizoen. SHH2 deed goede 
zaken met de 5 – 1 zege tegen nummer laatst 
Norn2 en schuift beetje voor beetje op in de 
ranglijst. Met 15 uit 9 is het nog maar 5 punten 
verwijderd van de koppositie, dus wie weet wat 
er nog in het vat zit. 

13 SHH VR1 stond de belangrijke wedstrijd tegen 
nummer 2 DBSV op het programma. Uit in Maas-
tricht was er de enige nederlaag van het seizoen 
met 4 – 3 (na eerst met 4 – 0 achter te hebben 
gestaan). Een overwinning vandaag zou een gro-
te stap richting kampioenschap betekenen en een 
gelijkspel zou ook niet eens verkeerd zijn. Er werd 
drie keer gescoord tegen de gasten en aangezien 
die zelf niet scoorden won SHH VR1 met 3 – 0. 
Noa Smans, Marlies Geurtsen en Colette van 
Aalst scoorden. 
 
 
13 SHH1 speelde tegen de enerlaatste tegen-
stander uit de heenronde en dat was samen met 
DVO de gedeelde nummer 3 Haslou uit Elsloo. 
En het werd opnieuw een zege voor de mannen 
van Patrick Wolters die hun eerste plaats verste-
vigden met nu 33 punten uit 12 wedstrijden. 1 – 3 
was de uitslag. Swen Domburg scoorde zijn 19e 
competitietreffer, Roel van Melick zijn 11e en Tim 
Francot zijn 4e. van het seizoen. Nummer 2 Lan-
geberg kwam won met 1 – 0 en volgt met 27 pun-
ten uit 10 gespeelde wedstrijden. 
15 Inhalen voor SHH2 uit bij MMC Weert leverde 
een keurige 0 – 3 zege op. SHH2 is op stoom 
gekomen. 
17 Concurrent van SHH Langeberg haalde op 
eigen veld in tegen Sittard en speelde met 1 – 1 
gelijk, een opsteker voor SHH dar daarmee twee 
verliespunten beter staat dan Langeberg waarte-
gen het nog twee keer gaat spelen. 
19 SHH G-force speelde op eigen veld tegen het 
Brabantse Rood Wit ’62 en verloor met 1 – 5. 
SHH JO15 versloeg de Venlosche boys met 2 – 
0. Ook SHH JO14 won en wel met 4 – 1 van 
RKAVC. 
20 SHH VR1 speelde weer een topper en wel 
tegen de nieuwe nummer 2. Het werd een span-
nende wedstrijd die bij rust nog zonder goals was. 
Na de rust trokken de Hertense vrouwen de wed-
strijd naar zich toe. Met twee goals van Collete 
van Aalst en één van Noah Smans was 3 – 0 de 
eindstand. 
20 Bij de lagere seniorenteams incasseerde SHH 
VR2 op eigen veld een vette nederlaag tegen de 
dames van RKAVC. Het werd 0 – 8. SHH2 kwam 
niet in actie. SHH3 verpletterde Swalmen4 met 11
- 0. SHH5 liet uit bij SNA (sport na arbeid) de pun-
ten achter via 4 – 1. SHH4 blijft in the winning 
wood met een 8 – 1 zege op DFO ‘20/7. Het staat 
in winstpunten op kop maar Horn heeft nog 4 
wedstrijden tegoed om de zes punten achterstand 
goed te maken. 
20 Dan was het ’s middags de taak aan SHH1 om 
de derby tegen het laag geplaatste SVC in zijn 
voordeel te beslissen. Derbies zijn altijd lastig. 
Het zou een doelpuntrijke middag worden met 
fraaie goals en ook te gemakkelijk weggegeven 
tegengoals. Na tien minuten gaf Swen Domburg 
met zijn 20e van het seizoen alweer zijn visite-
kaartje af. Na een goede kans op 2 – 0 en in de 
opbouw goed combinatiespel was de 2 – 0 niet 
ver weg, maar die viel niet. SVC scoorde tegen 
en kwam handig op 1 – 2 voor te staan. SHH liet 
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evenwel de moed niet zakken en met opnieuw 
twee fraaie goals leidde het bij rust met 3 – 2. 
Swen scoorde zijn 21e (tegelijkertijd de 50e 
competitietreffer in totaal voor SHH1) en ook 
uitblinker Casper deed het net bollen, maar de 
wedstrijd was nog echt niet gelopen. In de ver-
der niet geweldige tweede helft werd de eind-
stand van 4 – 2 op het fraaie nieuwe scorebord 
gezet. 
26 Op zaterdag is onze jeugd aan een onover-
zichtelijke competitiereeks bezig. Daar zal wel 
een reden voor zijn. SHH JO19 won uit bij Sus-
teren keurig met 4 – 6. JO19/2 behaalde uit bij 
Veritas een zege. Het werd er 1 – 2. SHH 
JO17 haalde het thuis tegen Eijsden helaas 
niet. 1 – 4 was de uitslag. Ook SHH JO13 ver-
loor. Op eigen veld tegen EMS werd het 2 – 5. 
SHH JO14 daarentegen versloeg SVC 2000 
met 6 – 2. SHH’s G-team speelde uit bij FC 
Oda/2. In een doelpuntrijke wedstrijd werd het 
8 – 3. 
26 Van onze website: Afgelopen zaterdag (26 
maart) was het dan zover, na uitstel van een 
jaar werd het FIFA-toernooi georganiseerd 
door onze activiteitencommissie in samenwer-
king met WePlay E-sports. 

Na aanmelding van de ruim 30 deelnemers 
vanuit de JO8 laag tot en met de JO15 laag 
werd om 16:00 uur gestart met de poulewed-
strijden. Onder het genot van een drankje en 
een hapje streden de deelnemers fanatiek om 
de 3 punten met als doel om bij de beste 2 in 
de poule te horen. De nummers 1 en 2 van elke 
poule kwalificeerden zich uiteindelijk voor de 
knock-out fase. (tekst gaat verder na de foto's): 
  
De laatste 4 spelers die overbleven tijdens dit 
toernooi waren: Kaiss Foujay (JO10-4), Fran 

Vukadin (JO13-1), Luca Simons (JO14-1) en 
Sem Donders (JO15-1). De beste 4 van dit 
toernooi kunnen zich gaan opmaken voor het 
kwalificatietoernooi voor het MIFA Pro Tourna-
ment wat wordt gehouden in Stadion de Koel 
van VVV Venlo op 7 mei a.s. Hier wordt gestre-
den voor een plek in de finaleronde met kans 
om te spelen tegen de top van de e-sporters op 
FIFA gebied. De finale ging tussen Luca en 
Fran. 
De 4 finalisten kregen niet alleen toegang voor 
het kwalificatietoernooi maar uiteindelijk ook 
per persoon 2 kaarten voor VVV-ADO. De laat-
ste 2 kaarten zouden worden uitgereikt aan de 
uitdager van Luuk Wijdemans die het vaakste 
wist te scoren. Luuk heeft maar 1 tegendoel-
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punt geïncasseerd in alle wedstrijden (die hij 
verder ruim wist te winnen). Dit tegendoel-
punt is gescoord door Stan van der Ben 
(spelend in de JO13-5). Hij mag dus ook met 
2 personen naar VVV-ADO toe. Al met al is 
het een geslaagd toernooi geweest en wij 
feliciteren dan ook de winnaars van de kaar-
ten en wensen de 4 personen alle succes toe 
bij het kwalificatietoernooi voor het MIFA Pro 
Tournament in Venlo! 
 
 
27 SHH VR1 kwam vandaag niet in actie 
tegen de reserves van Bekkerveld die veel 
wedstrijden niet speelden, formeel van wege 
corona en deels doordat 3 speelsters nog 
geen spelregeldiploma hadden behaald. 
SHH VR2 verloor met 3 – 0 bij Veritas VR1. 
SHH5 nam een pount mee bij MBC4. Het 
werd 3 – 3. SHH6 liet de punten bij SVC 
200/4: 3 – 0. 
27 SHH speelde vandaag een wedstrijd in de 
fase van de competitie dat iedere wedstrijd 
erg belangrijk is. Tevens komen dan de ploe-
gen boven drijven die met uiterste inzet pun-
ten pakken. Brevendia had enkele overwin-
ningen achter de rug dus SHH zou gewaar-
schuwd moeten zijn. Op het erg slecht be-
speelbare veld nam SHH de leiding via een 
penalty van Swen Domburg, zijn 22e compe-
titietreffer van het seizoen. SHH wist zich 
totaal geen raad met het speelveld en Bre-
vendia kwam op slag van rust terecht langs-

zij. Na de rust was Brevendia, wellicht met als voor-
deel gewend te zijn aan het speelveld, de fellere 
partij. De hoge voorzetten die het produceerde ble-
ken een probleem voor SHH want de thuisclub 
scoorde twee keer en won verdiend met 3 – 1. Aan-
gezien concurrent Langeberg ook won staat SHH 
nog slechts twee punten voor maar wel met een 
wedstrijd meer gespeeld. Komende donderdag 
komt Langeberg op bezoek in Herten, de eerste 
keer dit seizoen dat de beide titelpretendenten de 
degens met elkaar zullen kruisen. SHH1 weet maar 
al te goed dat het uit een ander vaatje zal moeten 
tappen. 
 
 
28 Overgenomen van de ‘groene kaart’: 
WAAR (BE)STUREN WE SHH NAARTOE?! Sa-
men vormen wij een grote vereniging met ruim 950 
leden. Met z’n allen hebben we één grote gemeen-
schappelijke deler en dat is…..: voetbal!!! Elke 
SHH’er bezoekt sportpark De Wolfsberg met z’n 
eigen intentie: als speler, als scheidsrechter, als 
teamleider, als supporter, als ouder, als kantineme-
dewerker enz… Voor de één staat prestatie hierbij 
voorop, voor de ander gaat het juist om recreatie. 
Zoveel mensen, zoveel wensen! Als bestuur zien 
wij het als onze taak om onze vereniging bloeiend 
en gezond te houden, zodat wij allemaal tot in leng-
te van dagen plezier kunnen beleven aan het voet-
bal in Herten. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar we 
doen het graag. Om hier richting de toekomst op de 
juiste wijze invulling aan te kunnen blijven geven 
gaan, we in samenwerking met de KNVB van start 
met het traject: “Doelgericht greun-wit”. Samen met 
leden en betrokkenen gaan we onder leiding van 
de KNVB enkele sessies volgen waarin we inzich-
telijk maken wat er goed gaat en wat er voor verbe-
tering vatbaar is binnen onze vereniging. Aan de 
hand van de uitkomsten gaan we de route uitzetten 
naar onze verenigingsdoelen richting toekomst. 
Uiteraard houden wij jou op de hoogte van de 
voortgang van ons traject, via onze site. Heb jij als 
betrokken SHH’er interesse om hieraan bij te dra-
gen, of heb je suggesties? Meld je dan via een 
mailberichtje bij leden@shh-herten.nl. Wij zijn be-
nieuwd naar jouw reactie!! Mede namens de ande-

re bestuurs-
leden, met 
sportieve 
groet, Peter 
Bonekamp, 
Voorzitter 
31 De don-
derdagse 
inhaalavond 
met koud 
winterweer 
in aantocht 
was de 
avond waar-
op de num-
mers 1 en 2 
van de huidi-
ge competi-
tie de de-SHH JO19 /1 
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gens met elkaar kruisten. Het werd een wedstrijd die 
met recht de titel topper mocht hebben. Langeberg 
kwam sterker dan SHH uit de starblokken en kreeg 
enkele goede kansen. Vanuit een corner kwam het 
op 0 – 1 voor te staan waarbij de Hertense verdedi-
gers ogenschijnlijk niet fwel genoeg mee de lucht 
ingingen om een goal te voorkomen. Ook afgelopen 
zondag ging het daar mis. Daarna herstelde SHH 
zich en kwam via Tim francot terug tot 1 – 1. Met 
veel inzet wisten SHH een uitgelezen kans voor 
spits Swen Domburg af te dwingen. De keeper van 
de gasten bracht redding. Na de rust bleef het span-
nend maar gescoord werd er niet meer. Na 15 wed-
strijden telt SHH nu 37 punten uit 15 gespeelde 
wedstrijden. Langeberg heeft 35 uit 14. De nummers 
drie staan erg ver achter. Dit was de eerste competi-
tiewedstrijd van het seizoen waarin Swen Domburg 
niet scoorde. Een supporter die al lang niet meer 
was komen kijken zag SHH spelen en meende dat 
Rick Swart de keeper bij SHH was. 
 
APRIL 
 
1 Van facebook (SHH-vrouwen): De toekomst van 

SHH     
Afgelopen vrijdag hebben 3 dames van SHH VR1 
weer een training mogen verzorgen voor een aantal 
meiden onder 13 van SHH. Het weer hadden ze 
helaas niet voor het uitzoeken, wat was het koud!    
Gelukkig hebben ze met wat estafette vormen en 
tikspellen de meiden goed warm kunnen houden. 
Daarna door naar het serieuzere werk met een aan-
tal afwerk en pass- en trap vormen, met als afslui-
ting een groot partij    
Wanneer de volgende training plaats gaat vinden is 
nog niet bekend, maar 1 ding hebben ze met de 
meiden afgesproken: als de zon schijnt   
 
2 Bij de jeugd was er een volledig speelprogramma. 
SHH JO15 speelde op eigen veld tegen het nog on-
geslagen Helden en won knap met 1 – 0. SHH JO19 

deelde de punten met Laar, 4 – 4. SHH JO17 
ging op bezoek in Meerssen en won met 0 – 
2. SHH JO13/1 verloor helaas op nieuw. Uit 
bij Heythuysem werd het maar liefst 6 – 0. 

3 Bij de lagere seniorenteams raakt SHH2 
steeds meer op dreef. Tegen het eveneens 
in de bovenste helft geklasseerde Lange-
berg2 werd een duidelijke 5 – 2 zege ge-
boekt. SHH2 staat met 21 uit 11 nog maar 
één verliespunt achter op de koploper die wel 
28 uit 13 heeft. SHH3 won met 5 – 2 van 
SVC5. SHH5 verloor nipt van Sint Joost2, 1 – 
2. Ook SHH6 ging met 0 – 1 ten onder tegen 
Roerdalen2. SHH VR2 leed helaas weer een 
flinke nederlaag. In Herten werd het 0 – 6 
tegen Passart/VKC. SHH4 tot slot verloor 
jammerlijk bij RKVB2. Het werd er 4 - 1. Wel-
licht dat de Baexemers voordeel hadden van 
het feit dat RKVB1 uit de competitie is terug-
getrokken. RKVB2 stond bij de onderste 
plaatsen geklasseerd. In hun klasse staan 
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Hebes2, Roggel4 en SHH4 op 31 punten. 
SHH4 speelde net als Roggel 14 keer, Hebes 
13 keer. Topfavoriet blijft evenwel Horn2 met 
28 uit 11 ondanks nipt verlies bij Roggel4. 
Volop spanning dus temeer daar RKVB2 nog 
wel meer punten zal pakken. 
 
3 SHH VR1 is hard op weg naar de kampi-

oenstitel. De nummer 2 tot vandaag SNA ver-
loor en zelf speelde VR1 tegen Hellas en won 

ruim met 4 – 1. Dieuwer van der Veen en 
Joëll Zinken scoorden ieder twee keer. 
3 Dan was er ’s middags de 16e competi-
tiewedstrijd voor SHH1. Dat was thuis te-
gen het laag geklasseerde Born, dat even-
wel zijn laatste wedstrijd won en toch al 
weinig goals tegen kreeg. Na een kwartier 
slaagde SHH erin de score te openen via 
Caspar Metsemakers. SHH was duidelijk 
sterker maar moest beducht blijven op wat 
Born dat zijn uiterste best deed soms aan 
gevaar stichtte. Pas toen laat in de wed-
strijd via een goal van invaller Thimo Le-
vels de 2 – 0 viel was het pleit definitief 
beslecht. Nummer 2 Langeberg kwam niet 

in actie en volgt op 5 punten met wel 2 wedstrij-
den minder gespeeld. 
 
4 Op een regenachtige aprildag is er ´s avonds 

de zogeheten spiegelsessie voor SHH. Namens 
de KNVB is de heer Perebooms van de partij die 

eerst uitleg geeft. De vraag voor van-
avond is wat de kracht van SHH is, wat 
verbeterpunten zijn en wat er nooit zal 
veranderen. Uit alle geledingen van on-
ze club zijn er drie groepen van negen 
personen die zich over de thema´s bui-
gen. Duidelijk is wel dat wij er als ver-
eniging echt staan. Op 21 april volgt nog 
een zogeheten droomsessie, waarbij wij 
invulling gaan geven aan wat voor de 
toekomst wenselijk zou zijn.  Uw redac-
tie was deze avond ook van de partij. 
Aan de orde kwamen allerlei zaken 
waarin wij nu al heel sterk zijn. Wat op 
de achtergrond voor weinigen zichtbaar 
is dat zijn de mensen die samen een 
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klusapp hebben. Zij appen elkaar als er iets 
is en dan is de klus vaak wonderlijk snel 
geklaard. Van de andere kant denkt onze 
redactie dan hoe het mogelijk is dat sommi-
ge teams het aandurven om hun kleedlokaal 
na gebruik achter te laten met de grootste 
troep er nog in, niet één keer, maar bijna 
altijd. 
8 Uw redactie zat vandaag toevallig op een 
terras met oud/coryfee van VVV Venlo 
Frans Nijssen met wie volop over de voet-
ballerij werd gepraat. Frans wist te melden 
dat Willem Janssen, dit jaar nog uitkomend 
als prof bij FC Utrecht, in het centrum van 
de verdediging, komend jaar toetredend tot 
het management van VVV Venlo, in Herten 
gaat wonen. 
9 Weer een nieuwe speeldag voor onze 
jeugdteams. SHH JO17/1 wint overtuigend 
van Scharn (zie foto). Het wordt 3 – 0 in 
Hertens voordeel. SHH JO19/1 is te gast bij 
FC ODA en wint er met 1 – 4. SHH JO14/

JM legt het nipt af tegen SV Leveroy, bakermat 
van het damesvoetbal begin jaren 80. Het wordt 
5 – 3. SHH JO13 verliest op eigen veld met 0 – 3 
van Reuver. 
10 SHH VR1 zette vandaag een volgende stap 
richting kampioenstitel. Uit bij middenmoter SV 
Argo werd met 0 - 2 gewonnen. Voor SHH2 stond 
een voorname wedstrijd op het menu. Het ging 
op bezoek bij koploper Limburgia2, dat 3 verlies-
punten minder telde tot vandaag. SHH2 behaalde 
een keurige zege met 1 – 3. Het staat in verlies-
punten nu gelijk met de Brunssummers die één 
wedstrijd meer speelden. Goodold Maikel van 
Herten, Max Winter en Djoni Schabelreiter maak-
ten de goals. Ook voor SHH6 was het een heug-
lijke dag. Het speelde tot vandaag drie winstpun-
ten bij elkaar via even zoveel gelijke spelen. Van-
daag werd uit bij nummer 9 FC Maasgouw 3 met 
2 – 3 gewonnen en is de eerste zege een feit. 
Ook SHH5 won en wel met 0 – 2 bij het hoger 
geklasseerde FC Roerdalen3. SHH VR2 speelde 
uit bij Groene ster-1 en verloor met 7 - 0. 
10 Dan was er ’s middags de belangrijke en zwa-
re uitwedstrijd voor SHH uit bij nummer 3 op de 
ranglijst Sittard. In Herten behaalde SHH een 
keurige zege. Sittard verloor daarna nog slechts 
één keer. Na 90 minuten stond een 1 – 1 stand 
op het scorebord. Langeberg kon SHH passeren 
op de ranglijst door thuis van Spaubeek te win-
nen, maar dit gebeurde niet. Sterker nog Spau-
beek won met 1 – 3, zodat Langeberg en SHH 
gelijk staan in verliespunten waarbij Langeberg 
dan wel eerst zijn inhaalwedstrijd in winst dient 
om te zetten. De grote min voor SHH is dat het 
rechtersp[its Roel van Melick geruime tijd moet 
missen vanwege een blessure. 
17 SHH´s jeugd kan vandaag onder fraaie om-
standigheden voetballen op deze paaszaterdag 
en doet dit met verve. SHH JO19 verslaat Helden 
met 5 - 3. SHH JO17 legt het uit bij Sportclub Je-
kerdal af met 3 - 0. SHH JO15 speelt tegen Laar 
verdienstelijk gelijk. Er wordt niet gescoord. Uit bij 
Geldrop verliest SHH Jo14 nipt, 3 - 2. Ook SHH 
JO13/1 behaalt weer eens een puntje. Uit bij 
MVC’19 wordt het 1 – 1. 



52 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

S
H

H
 V

A
N

 D
A

G
 T

O
T

 D
A

G
 

18 Voor de senioren is er een bescheiden 
inhaalprogramma. SHH3 wint in Herten 
met 4 – 3 van RKSVN4 en blijft in de sub-
top geklasseerd als tweede. SHH5, zelf 
middenmoter, verliest uit bij SVH’39/5 met 
3 – 1. Concurrent van SHH Langeberg 
speelt de moeilijke uitwedstrijd bij nummer 
3 DVO, maar wint met 1 – 4 en komt zo 
puntgelijk aan SHH. 
21 Vandaag was er  de inhaalwedstrijd 
tegen fusieclub SV Argo (Armada en 
GVCG). Deze ‘uitwedstrijd’ werd in Herten 
gespeeld. Trainer Erik van leur, oud-
international, ging nog op de foto van SHH
-supporter John Ohlenforst. SHH moest 
het behaleve de langer uitgeschakelde 
Roel van Melick ook stellen zonder de an-

dere snelle vleugelspits Casper Metsemakers. 
En ook Rik Linssen was niet fit. Desondanks 
schotelde SHH het publiek vlot combinatie-
voetbal voor met soms erg fraai ogende aan-
vallen. Het pleit werd beslecht nog voor rust 
toen goaltesdief Swen Domburg tot tweemaal 
toe doel trof en zo zijn 23 en 24e competitie-

goal in de touwen werkte. Na de rust  was er 
gelegenheid om volop te wisselen. 3 – 0 was de 
eindstand, officieel 0 – 3. Laat in de wedstrijd 
maakte invaller Koen Schroots, weer paraat na 
lang blessureleed, de derde treffer. Djoni Scha-
belreiter maakte zijn competitiedebuut voor 
SHH. Ook goodold Nicolas Mitchell maakte 
weer een keertje zijn opwachting in SHH1. Door 
deze zege staat SHH weer 3 winstpunten voor 
op concurrent Langeberg, dat nog een inhaal-
wedstrijd tegoed heeft. SHH heeft het betere 
doelsaldo. Op de enerlaatste speeldag gaat 
SHH op bezoek bij Langeberg. SHH scoorde 
vandaag met alle gespeelde wedstrijden van dit 
seizoen bij elkaar opgeteld 100 goals. Daarvan 
waren er 36 afkomstig van Swen Domburg. 
21 Er waren nog twee andere inhaalwedstrijden. 
SHH3 versloeg RKSVN4 met 4 – 3 en blijft zo 
een kans maken op de titel in zijn klasse, alhoe-
wel EMS3 een duidelijke koploper is. En ook 
SHH6 deed goede zaken. Het speelde gelijk 
tegen Reuver5. Het werd 1 – 1 en door dit punt-
je verliet ons zesde elftal de laatste plaats want 
het heeft nu één punt meer dan SVC4. 
23 Slechts een bescheiden programma van-
daag. SHH JO13/1 speelde uit bij HBSV (Hout-
Blerick) met 3 – 3 gelijk. Venlosche noys tegen 
SHH JO15/1 werd 3 – 2 in Venloos voordeel. 
24 Het was een fortuinlijke dag voor voetballend 
SHH. SHH6 lijkt steeds meer op dreef te gera-
ken. Het behaalde vandaag zijn tweede zege 
van het seizoen door Boekoel1 met 1 - 0 te ver-
slaan. Boekoel staat als 6e geklasseerd. Daar-
mee steeg het puntentotaal tot 10, vier meer 
dan nummer laatst SVC4. Ook SHH VR1 zette 
een stap die het kampioenschap met nog een 
aantal wedstrijden te gaan wel erg dichtbij deed 
komen. Nummer laatst RKHSV werd met 5 – 0 
naar huis gestuurd. Colette van Aalst en Joëll 
Zinken scoorden ieder twee keer, Reneé Ode-
kerken één keer. SHH2 staat slechts één ver-
liespuntje verwijderd van de koppositie. Het won 
uit bij Born2 met 1 – 4 met de eerste twee goals 
van Djoni Schabelreiter. 
24 Dan was daar ’s middags nog SHH1 dat He-
bes op bezoek kreeg. Hebes speelt vanuit een 
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gesloten defensie. Het duurde lang voordat SHH 
daar gaten in kreeg maar uiteindelijk was de 
volledig verdiende 2 – 0 zege een feit. Nummer 
2 Langeberg kwam niet in actie. SHH liep daar-
door weer uit naar zes punten voorsprong met 
wel twee wedstrijden meer gespeeld en een 
doelsaldo dat een stuk beter is. 
24 Het was een fortuinlijke dag voor voetballend 
SHH. SHH6 lijkt steeds meer op dreef te gera-
ken. Het behaalde vandaag zijn tweede zege 
van het seizoen door Boekoel1 met 1 - 0 te ver-
slaan. Boekoel staat als 6

e
 geklasseerd. Daar-

mee steeg het puntentotaal tot 10, vier meer 
dan nummer laatst SVC4. Ook SHH VR1 zette 
een stap die het kampioenschap met nog een 
aantal wedstrijden te gaan wel erg dichtbij deed 
komen. Nummer laatst RKHSV werd met 5 – 0 
naar huis gestuurd. Colette van Aalst en Joëll 
Zinken scoorden ieder twee keer, Reneé Ode-
kerken één keer. SHH2 staat slechts één ver-
liespuntje verwijderd van de koppositie. Het won 
uit bij Born2 met 1 – 4 met de eerste twee goals 
van Djoni Schabelreiter. 
26 Op de avond vóór koningsdag kon SHH VR1 
een voorname horde nemen op weg naar haar 
kampioenstitel in de 4

e
 klasse. Tegenstander 

was nummer 2 SVO DVC ‘16 in de voor SHH 
16

e
 van 20 competitiewedstrijden. Gescoord 

werd er niet veel, slechts één keer, maar geluk-
kig wel in Hertens voordeel zodat de titel nu echt 
lonkt en in theorie al de volgende wedstrijd kan 
worden behaald. Aanvoerster Dieuwer van der 
Veen mocht zijn matchwinnaar noemen. Onze 
dames tellen nu 16 punten voorsprong op SVO 
DVC dat nog wel één wedstrijd meer te spelen 
heeft en 19 op DBSV dat nog maar 13 keer in 
actie kwam. Dit betekent dat in theorie alleen 
DBSV nog langszij kan komen want dat kan 21 
punten uit de resterende 7 wedstrijden behalen. 
Uit bij nummer 9 RKDSB kon over een week de 
titel binnen zijn, tenzij DBSV komende zondag 
verliest van de eveneens hoog geklasseerde 
dames van SNA (Sport Na Arbeid in Montfort). 
28 De KNVB verzorgt de ‘ droomsessie’ waarin 
een dertig mensen haar visie gaf op hoe onze 
club er over 5 jaar zou mogen uitzien. Dit gaat 
als advies naar het bestuur.  
30 Een erg beperkt programma vandaag, van-

wege de meivakantie. Budel G1 won met over-
macht en 11 – 3 van SHH G1. SHH JO19/2 won 
keurig uit bij de Slekker boys1. Het werd 1 – 4. 30 
SHH JO15 mag in eigen huis oefenen tegen For-
tuna Sittard JO14. Het wordt 0 – 4. 
 
 
MEI 
 

1 Op deze dag van de arbeid kwam SHH1 niet in 
actie )eigenlijk tegen het terug getrokken RKVB’. 
Concurrent Langeberg kwam langszij door hebes 
te verslaan en had afgelopen donderdag al 90 
minuten gespeeld tegen Centrum boys (12 – 0) 
zodat het op doelsaldo nu beter ervoor staat dan 
SHH, dat tegen Centrum boys de laatste 25 mi-
nuten niet kon uitspelen, wat waarschijnlijk nog 
een hele reeks goals bovenop de 8 gescoorde 
had gescheeld. 
SHH2 speelde vandaag een erg voorname wed-
strijd, thuis tegen concurrent Laar2. Al na twee 
minuten maakte routinier Max Winter vanaf elf 
meter de 1 – 0. Daarna was het Laar2 dat daar 
drie goals tegenover stelde. Pas in de allerlaatste 
minuut kwam ons tweede terug tot 2 – 3. 
SHH VR1 kwam niet in actie en speelt komende 
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dinsdag haar kampioenswedstrijd. 
1 Bij de lagere seniorenteams verspeelde 
SHH4 kostbare punten uit bij Veritas5 waar 
met 2 – 1 werd verloren. RKAVC VR1 ver-
sloeg onze VR2 met 6 – 0. Boekoel3 verloor 
met 0 – 3 van SHH3 dat daarmee op papier 
nog een kansje heeft op de titel. SHH5 verloor 
met 0 – 5 van EVV4. 
 
3 En dan is er de avond waarop SHH VR1 al 
erg vroeg de kampioenstitel kan pakken, uit bij 

RKSVB. 
Normaal 
zou je zeg-
gen dat je 
tegen een 
laag ge-
klasseerd 
team ge-
makkelijk 
kunt win-
nen, maar 
dat was 
deze keer 
anders. 
Desalniet-
temin wérd 
er gewon-
nen, maar 

met 2 – 3 was het toch een nipte uitslag. Maar 
een glansrijke titel is binnen! Met 48 punten uit 
17 wedstrijden is SHH VR1 niet meer in te 
halen door DBSV dat nog zes keer dient te 
spelen maar daarmee de 19 punten achter-
stand niet meer kan goedmaken. De goals 
van vandaag waren van Noa Smans, Joëll 
Zinken en Britt Marx. 
5 Bevrijdingsdag en de dag van het vraagge-
sprek met Sonja Biermans-Huskens en de 
dag waarop het kunstgras twee nieuwe penal-
tystippen krijgt. 
7 De dag van het vraaggesprek met Rik Lins-
sen, 11 jaar op rij speler van SHH1. SHH 
JO14 speelt uit bij RKAVC en wint met 1 – 3. 
8 Er is aan het einde van de meivakantie een 
onvolledig wedstrijdprogramma. SHH2 is op 
bezoek bij Geleen Zuid2 en speelt er met 2 – 
2 gelijk. Daarmee is de kans op een titel wel-
haast verkeken. Ons tweede elftal staat nu als 
4e geklasseerd. SHH VR2  speelt op eigen 

veld tegen Langeberg en verliest met 
1 – 5. SHH3 wint wel. Uit bij SC. Ire-
ne uit Tegelen wordt het 0 – 1. In hun 
klasse lijken de reserves van Horn de 
titel te gaan pakken.  
8 Er is aan het einde van de meiva-
kantie een onvolledig wedstrijdpro-
gramma. SHH2 is op bezoek bij Ge-
leen Zuid2 en speelt er met 2 – 2 
gelijk. Daarmee is de kans op een 
titel welhaast verkeken. Ons tweede 
elftal staat nu als 4e geklasseerd. 
SHH VR2  speelt op eigen veld tegen 
Langeberg en verliest met 1 – 5. 

SHH3 wint wel. Uit bij SC. Irene uit Tegelen 
wordt het 0 – 1. In hun klasse lijken de reserves 
van Horn de titel te gaan pakken.  
8 Dan is er ’s middags de wedstrijd van SHH 
tegen Haslou, nummer 6 in de derde klasse B, 
zeker geen wedstrijd om te onderschatten. Des-
alniettemin oogt SHH niet echt scherp. Het geeft 
een hele reeks kansen weg en komt al snel op 0 
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– 1 achter te staan. Niet lang daarna maakt 
Casper Metsemakers gelijk. Maar dan blijft 
SHH kansen weggeven, alleen weet Haslou 
voor rust niet te scoren. Na de rust tapt SHH 
uit een ander vaatje en dan komen er drie 
goals, alle drie voor SHH. Swen Domburg 
scoort zijn 25e van het seizoen en Casper 
Metsemakers doet er nog twee bij, zodat hij 
de wedstrijdbal mee naar huis mag nemen 

(spreekwoordelijk bij een hattrick). Hij heeft er 
inmiddels 16 op zijn conto staan dit seizoen. 
Als klap op de vuurpijl blijkt dat Langeberg in 
eigen huis tegen het lastige Brevendia in de 
laatste minuut met 1 – 1 heeft gelijkgespeeld 
en de dag kan niet meer kapot. SHH leidt 
weer alleen met twee punten voorsprong. 
11 Kersvers kampioen SHH VR1 haalt nog 
weer een wedstrijd in, speelt uit bij Lange-
berg VR1 en wint er met 1 – 4. Colette van 
Aalst opende de score in de eerste helft 
waarna Joëll Zinken in de tweede helft de 
overige drie goals voor haar rekening nam en 
zo een hattrick produceerde. 
 
12 SHH heeft net als de meeste teams in zijn 
klasse een inhaalprogramma waarin het op 
eigen veld uitkomt tegen Centrum boys. Het 
werd een wedstrijd zoals nooit eerder voorge-
komen in de historie van SHH1 en dan heb-
ben wij het over scoren. Ooit won SHH1 een 
competitiewedstrijd tegen de reserves van 
RIOS’31 uit Pey-Echt. Het werd destijds in 
1981 0 – 11 met daarbij vijf goals van club-
topscoorder Eddy Janssen die dat jaar 34 
goals in het netje legde. Tegen het al gerui-
me tijd niet meer op voltallige oorlogssterkte 
spelende Centrum boys waar SHH uit ook al 
met 0 – 8 won kwam de doelpuntenmachine 
op gang die maakte dat SHH een veel en 
veel beter doelsaldo heeft dan concurrent 
Langeberg. Maar liefst zeventien keer was 
het vandaag raak. Midvoor Swen Domburg 
scoorde maar liefst zes keer en bracht zijn 
seizoenstotaal daarmee op 31 goals uit met 
nog vier competitiewedstrijden te gaan. Cas-
per Metsemakers scoorde vier keer en komt 

zo op 20 goals in totaal. Ook Koen Schroots 
scoorde drie keer, eveneens goed voor een kat-
trick dus. Centrale middenvelder scoorde twee 
keer en de overige twee goals waren afkomstig 
van spelers die niet eerder scoorden, te weten 
Tom Walker en Appie Aurag. Bij rust was het al 
14- 0! Er werd toen vijf keer gewisseld en daarna 
hield Centrum boys een half uur de nul waarna in 
de slotfase nog drie goals vielen, alle drie ge-
scoord door Koen Schroots. Daarmee was de 
avond nog niet voorbij qua goed nieuws. Bekend 
was dat naaste concurrent Langeberg op bezoek 
ging bij nummer drie Sittard dat nog maar twee 
keer verloor dit seizoen. Sittard won met 2 – 0 
van Langeberg zodat SHH aan de zware slotfase 
van de competitie kan beginnen met 5 verlies-
punten voorsprong op Langeberg. Eerst moet er 
komende zondag een goed resultaat worden be-
haald uit bij DVO, waar SHH thuis van verloor. 
Twee wedstrijden daarna wacht Langeberg in 
Brunssum.  
12 SHH VR speelt tegen Limburgia en na de 0 - 6 
staan er nog steeds nul punten in de stand. 
SHH3 verslaat SVH3 met 3 - 1. 
14 De competitie is inmiddels behoorlijk gevor-
derd. SHH G1 verliest met klein verschil. Uit bij 
Rood Wit ’62 wordt het 3 – 1. Bij de jeugd wint 
JO13 weer eens. Tussen tegen het Grubbenvor-
ster GFC wordt het maar liefst 7 – 2. SHH JO15 
gaat flink de boot in tegen koploper FCV: 0 – 7. 
SHH JO14 verliest met 0 – 3 van Geldrop. SHH 
JO19 won met 3 – 1 van Susteren. SHH JO17 
verloor met 4 – 1 uit bij Eijsden. 
15 En dan is er de vierde speelronde van achter 
voor SHH1 met een lastige thuiswedstrijd tegen 
DVO. Een overwinning zou SHH een grote stap 
richting kampioenschap brengen, In de wedstrijd 
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die thuis nog met slecht weer verloren ging 
speelde Istvan Munnix zijn 150

e
 reguliere 

competitiewedstrijd voor SHH1. Helaas liep 
het niet goed af want DVO ging met 3 – 1 met 
de eer strijken.  Bij rust leidden de gastheren 
met 2 – 0 en SHH stelde daar niets tegen-
over. Na de rust werd het zelfs 3 – 0. Uitein-
delijk was het Loek Vilters die de spreekwoor-
delijke eer voor SHH redde. Langeberg won 
royaal van Born, zodat het weer op twee pun-
ten staat en een zege tegen SHH genoeg zal 
zijn voor een hernieuwde koppositie. 
15 SHH2 kan zijn kampioenskansen definitief 
opbergen na een 1 – 3 verlies tegen MMC 
Weert/2. SHH4 verloor verrassend uit bij FC 
Maasgouw4. Het werd 4 – 1. SHH5 speelde 
uit bij RKAVC2 en won keurig met 1 – 3. Het 
staat stevig in de middenmoot. 
19 Ook vandaag één enkele inhaalwedstrijd. 
Dat was voor SHH VR2 dat tegen Woander 
forest speelde. In één van de laatste wedstrij-
den van het seizoen werd zowaar gewonnen! 
De 3 – 2 zege zorgde voor de eerste drie 
winstpunten van het seizoen. 
21 Na twintig jaar trouwe dienst zwaait Jack 
Dirks af als jeugdleider (naast diverse andere 
functies binnen onze club). 
 
21 Er was een volledig speelprogramma voor 
de jeugd en G-team. Het G-team speelde te-
gen FC ODA/2 en verloor met 1 – 7. SHH 
JO19 was op bezoek in Laar en kreeg daar 
met 6 – 0 een flink pak slaag. Ook JO17 ver-
loor. Dat was met 3 – 0 uit bij SV Meerssen. 
SHH JO15 verloor nipt bij Helden: 2 – 1. Er 
waren ook zeges. SHH HO14 won uit bij EVV 

met 2 – 4. En ook SHH JO13 won weer eens. Uit 
bij SVC/2 werd het maar liefst 3 – 8. 
. 
22 De huldigingswedstrijd van SHH VR1 vindt 
plaats met een leuke publieke belangstelling. 
Ook een delegatie van voetballende jonge SHH-
meisjes is in tenue present. Na afloop zijn er 
speeches en daarna is er feest, dat doorgaat als 
SHH heren-1 thuis speelt tegen Alfa sport. Als 
SHH vandaag zou winnen dan kan het in theorie 
door volgende week bij Langeberg te winnen 
kampioen worden. Inmiddels is er een busreis 
georganiseerd. SHH VR1 wint met 2 – 1 van 
SNA. Colette van Aalst en Renée Odekerken 
scoren. SHH heren-1 geeft aardig wat kansen 
weg, maar creëert er zelf ook volop en leidt bij 
rust met 3 – 0 door goals van Roel van Melick, 
Loek Vilters en Tim Francot. Na de rust met en-
kele wissels liep SHH uit naar de eindstand van 6 
– 0. Appie (tik-tok) Aurag, Koen Schroots en 
Swen Domburg scoorden de resterende goals. 
Met zijn 32

e
 treffer van dit seizoen benadert 

Swen Eddy Janssen die in 1981 34 keer raak 
schoot. Diezelfde Eddy Janssen voetbalt sinds 
kort mee bij het walking football. Concurrent Lan-
geberg won eveneens. Uit bij SVC werd het 0 – 
4. Appie was overigens onlangs goed voor 1 mil-
joen volgers bij een move naar aanleiding waar-
van FC Barcelona nog aan de telefoon hing.  
22 SHH2 lijdt uit bij Lindeheuvel2 met 2 – 1 een 
kleine nederlaag. De top van de klasse is nu defi-
nitief behoorlijk ver uit zicht. SHH VR2 speelde 
tegen SNA2 en verloor met 0 – 4. SHH5 won nipt 
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van SVH’39/5, 2 – 1. 
22 Het kampioenschap van SHH-vrouwen 
werd gevierd tot het bier op was. Er heers-
te een heerlijke sfeer in de kantine. Jack 
Hendrikx, de kampioenentrainer van SHH 
VR1, die voor de derde keer een titel met 
de dames mocht vieren, werd gevraagd of 
hij zich kon herinneren dat er vroeger een 
INTERVIEW MET DE ZATTE MAN was. 
Dat wist hij nog. Op de vraag of een derge-
lijk vraaggesprek nu met hem op zijn plaats 
was antwoordde Jack (waarvan diens eega 
antwoordde dat dat nu moest kunnen) dat 
uw redacteur zijn kampioensshawl kreeg 
als hij dan geen vraag zou stellen. Ook 
Theophiel Pauwels gaf aan over een uur 

wel toe te zijn aan het interview met de 
zatte man. 
22 SHH walking football nam deel aan het 
tournooi van VVV Venlo en kwam daar 
zowaar als winnaar uit de bus (foto en 
verslag in komende nummer van Spuit 
Ellef). 
28 Er was een bescheiden inhaalprogram-
ma aan het einde van het seizoen voor de 
jeugd. SHH JO19 won met 2 – 0 van FC 
ODA. SHH JO17 speelde uit bij Scharen 
jo17/2 met 0 – 0 gelijk. SHH JO15 ver-
sloeg het Maasbreese MVC met 2 – 1. 

29 Dan was er de alles bepalende wed-
strijd die voor 99% zou gaan uitmaken 
wie dit jaar kampioen zou worden in de 
3

e
 klasse B KNVB. Voor zo’n 500 toe-

schouwers kon het alleen maar een 
spannende wedstrijd worden en dat 
werd het. SHH ging van start van Juul 
Hamers als keeper, achterin Sjoerd 
Schroots (daags ervoor nog terug uit 
Ibiza), Glenn Gijzen, Jens van Hees en 
Daan Verhagen. Middenveld: Tim Fran-
cot, Loek Vilters en Istvan Munnix. Voor-
in Roel van Melick, Swen Domburg en 
Casper Metsemakers. Het talrijk opgeko-
men publiek kreeg waar voor het geld 

voorgeschoteld. Langeberg kwam via een 
vrije trap van hun nummer 10 op 1 – 0 voor 
te staan. Casper Metsemakers schoot van 
afstand fraai de gelijkmaker in waarna ook 
Roel van Melick scoorde zodat SHH leidde. 
Opnieuw was het een vrije trap van de 
nummer 10 van Langeberg die de stand 
weer in evenwicht bracht. Daarmee brak 
de rust aan. Na de rust hield SHH de wed-
strijd in de hand. Jammer genoeg werd de 
wedstrijd niet afgemaakt. Tien minuten 
voor tijd viel Nicholas Mitchell in. In de slot-
fase was het ‘pompen of verzuipen’ voor 
de thuisclub. Gescoord werd er niet meer 
zodat SHH met een tevreden stellende 2 – 
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2 naar huis kon gaan hetgeen betekent dat een 
gelijkspel tegen Spaubeek op pinkstermaandag 
thuis in Herten voldoende is voor de titel, mits 
Langeberg uit bij Haslou niet met meer dan 9 – 
0 gaat winnen. Op naar over acht dagen! 
29 Bij de lagere seniorenteams was er een erg 
ruime overwinning voor SHH2 dat FC ODA met 
7 – 1 versloeg. SHH3 won uit bij SDVC’2000/5 
met 0 – 2.  

31 SHH VR1 
haar laatste 
competitiewed-
strijd van het 
seizoen. Dat was 
uit bij de dames 
van Bekkerveld 
VR2, dat aan-
vankelijk vanwe-
ge spelersge-
brek een aantal 
wedstrijden over-
sloeg maar daar-
na hard aan het 
inhalen ging, 
vaak op een 
doordeweekse 
avond waarop 
dan ook de nog 
speelgerechtigde 
dames van 
hoofdklasser 

Bekkerveld VR1 beschikbaar waren. Dat maak-
te dat bekkerveld VR2 voor eenieder een ge-
duchte tegenstander werd. Zo ook in deze voor 
SHH VR1 laatste speelronde, die wél werd ge-
wonnen. 4 – 5 was de eindstand. De goals wa-
ren van Joëll Zinken (2), Maukje Minten, Renée 
Odekerken en Marlies Geurtsen. Spits Joëll 
Zinken was dit jaart goed voor 24 competitie-
goals. 
 
JUNI 

 
1 Dagblad de Lim-
burger kende op zijn 
sportpagina’s een 
artikel van 5 kolom-
men gewijd aan de 
Hertense dames 
waarbij overigens 
ook de potentiële 
titel van de mannen 
van aanstaande 
zondag werd ver-
meld. 
1 SHH3 speelde op 
eigen veld gelijk 
tegen SC.Irene4. 
Het werd 2 – 2. 
3 Loek Hamers tekent een meerjarig profcontract 
bij Roda JC. Proficiat! 
6 De grote, spannende dag voor heel voetballief-
hebbend SHH. SHH1 kon de kampioenstitel beha-
len en slaagde 
daarin. Voor het 
verslag van de 
wedstrijd zie el-
ders in dit blad op 
de sfeerpagina’s 
van de viering. 
6 Opmerking over 
de toeschouwers-
aantallen± Zeker 2 
tot 3000. Ant-
woord± Met een 
stuk of 700 is het 
toch wel gedaan. 
Repliek± Zeg ik 
toch, tussen de 2 
en de 3000. 
 
 
 
:  
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In oktober 2022 bestaat ons clubblad exact 
veertig jaar. (Oprichtingsvergadering 6 sep-
tember 1982) .Wij als redactie vinden dit een 
aanleiding om terug te kijken. Dit doen wij 
doordat wij geprobeerd hebben uit ieder ooit 
afgenomen vraaggesprek Quotes te vermel-
den. Dit verdelen wij over de komende vier 
clubbladen. 

 
Aflevering 3: 
Vanaf het moment dat het clubblad digitaal werd 
opgemaakt was het nog niet meteen op de site 
van SHH te lezen. Daar zat nog behoorlijk wat tijd 
tussen. Marc Janssen was degene die ons aan-
spoorde om het clubblad voortaan digitaal op te 
maken in een frame dat wij tot op de dag van van-
daag nog gebruiken, binnen het voor allerlei publi-
caties geschikte Publisher programma. Met enige 
handigheid in het programma zijn de voordelen 
van het gebruikerscomfort mega tegenover de 
oude methode. Vanaf toen werd het clubblad ook 
gedrukt bij PSW waarbij een voorname rol ligt bij 
mensen met een beperking, die de laatste hand 
aan ieder clubblad leggen.  
 
De redactie onderging weer enige wijzigingen. 
Enkele jaren bestond deze behalve uit man van 
het eerste uur Eugène Lamers ook uit Maurice 
van Ratingen die in 1988 startte en verder Paul 
Walenberg en Jeffrey Jansen die vanuit SHH1 
meekwamen. In die tijd was er altijd een erg zorg-
vuldige eindredactie van het blad. Het clubblad 
groeide mee met de groei die SHH zelf als vereni-
ging maakte. Rond de eeuwwisseling toen wij de 
Wolfsberg gingen bespelen  telde SHH de helft 
van het ledenaantal uit het huidige jaar 2022. 
Sinds een kleine tien jaar is het blad naast de pa-
pieren versie ook op de site na te lezen waarbij 
overigens zij aangetekend dat de meeste mensen 
liever vanaf het rustiger papier lezen.  
 

Quotes 95 
 Henk Hannen is fricandellenkoning tijdens het F-
jeugdtoernooi. Als een Duitser vraagt waar hij si-
garetten kan krijgen meldt Henk: “Bei der Fritess-
tube”. Als Henk een eter krijgt die een zak over 
zijn rug heeft hangen met een vermeend jachtge-
weer erin, vraagt Henk: “Gehen Sie Hasen schies-
zen hier? Wenn Sie einen gefangen haben, dann 
legen Sie ihn hier auf der Grille.”  
 

Quotes 14 
Marc Helwegen, jarenlang verdediger bij SHH1: 
Ik kan me ook nog een zaterdagavond herinneren 
in de stad in Roermond. In die tijd ging ik altijd op 

stap met Frits Gunther, Paul Ehren, Stef 
Belgers en Rene Seuren. We kwamen Lino, 
Maurice en Jackie (de heilige drie-eenheid) 
tegen voor bij 't Kelderke (huidige Enzo) en 
ze waren daar wat rondjes aan het draaien 
als gekken. Toen ik vroeg wat ze in gods-
naam aan het doen waren, kwam gewoon 
het antwoord:' Dit is de regendans, opdat 
het hard gaat regenen en het voetbal mor-
gen wordt afgelast'. Tja.... wat moet je dan 
nog zeggen! 
 

Quotes 14 
Marc Helwegen over zijn trainer Theo 
Schmitz: 
Een keer in Enschede op een berucht week-
end weg was er zo'n gastje dat ruzie pro-
beerde te maken met één van ons. Theo als 
grote brede gast naar hem toe, tikt hem aan 
en zegt: 'Vriend, kijk toch gewoon eens om 
je heen, we zijn hier met 18 man, en jij met 
3 vriendjes...' Met zijn staart tussen de be-
nen rende hij toen naar buiten. Overigens 
waren die 18 man niet allemaal meer bij 
kennis. Paul en Jackie waren reeds in een 
diepe slaap (midden in de kroeg) verwikkeld 
 

Quotes 95 
SHH heeft de hele dag gevoetbald om de 
Trompetter Cup en voorstopper Daniël 
Voets keert terug naar huis. Omdat het ker-
mis is op deze warme zondag laaft hij gerui-
me tijd zijn dorst om uiteindelijk ’s avonds 
van een welverdiende douche te genieten. 
Dan gaat er echter iets mis….. Tijdens het 
douchen valt Daniël in slaap….. Hij blijft met 
zijn hak in de afvoer zitten, terwijl het water 
nog stroomt. Gevolg is een overstroming. 
Als Daniël een paar uur later ontwaakt heeft 
het huis een waterschade van 3.000 gul-
dens opgelopen. Waar een warme voetbal-
zondag al niet toe kan leiden. 
 

Quotes 96 
De SHH-jeugd is op sportkamp in Bruns-
sum en het avondeten vindt plaats. Vader 
Henk en zoon van 8 jaar Roel Verkolf zitten 
met nog een aantal kinderen aan tafel. 
Conny Roodbeen (thans bestuurslid) en 
Koen Marx zijn volop op het eten aan het 
kauwen, waarop Henk zegt: “Je moet ook 
de erwten, het vlees en de aardappels met 
elkaar combineren.” 
Dan zegt Roel Verkolf even later tot Koen: 
“Eet je bord maar leeg, want anders wordt 
mijn vader boos.” 

 40 jaar clubblad 



61 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

S
H

H
 s

ta
ti

s
ti

e
k
e

n
 (

la
n

g
ja

ri
g

 v
.a

. 
1

9
7

8
) 

 SHH CAPS 2022  
 Namen spelers TOT.  

1 Jack Hendrickx 330  

2 Jack Erdmann 302  

3 Julien te Wierik 302  

4 Paul Walenberg 281  

5 Ad Dierx 275  

6 Mark Helwegen 265  

7 Raymond Reyners 244  

8 Jos Hendrickx 222  

9 Maurice van Ratingen 212  

10 Mat Esser 211  

11 Michael van Herten 199  

12 Frits Gunther 182  

13 Bert Hannen 174  

14 Sjoerd Schroots 167  

15 Xavier Starmans 162  

16 Rik Linssen 160  

17 Stef Wassenberg 153  

19 Marco Timmermans 148  

20 John Felbermaier 148  

18 Istvan Munnix  153  

21 Frank Birkner 146  

22 Lino van Keeken 144  

23 Robert van Ool 140  

24 Wilbert Poulussen 138  

25 Janny Bremmers 138  

26 Eugene Lamers 137  

27 Paul Ehren 136  

28 Laurens Walenberg 135  

29 Job van Lier 134  

30 John Janssen 126  

31 Dirk van Lier 125  

32 Huub Wolters 122  

33 Sjef Perriens 122  

34 Max Winter 120  

35 Michel Schlicher 116  

36 Ed Janssen 115  

37 Rene Seuren 112  

38 Marco Bogers 112  

39 Nicolas Mitchell 110  

40 Michel Simons 106  

41 Mark Blokland 105  

42 Leon Fonteyn 104  

45 Glenn Gijzen 99  

46 Swen Domburg 97  

SHH GOALS TOTAAL 

 totaal (t/m 28 mei 2022) 

   

1 Jack Erdmann 154 

2 Maurice  van Ratingen 88 

3 Maikel van Herten 74 

4 Frits Gunther 71 

5 Julien te Wierik 66 

6 Swen Domburg 62 

7 Ed Janssen 58 

8 Paul Walenberg 58 

9 Jack Hendrickx 45 

10 Casper Metsemakers  45 

11 Mat Esser 41 



62 Spuit ellef     clubblad van voetbalvereniging SHH te Herten 

VRAGEN 
 
1. De laatste kampioenstitel van SHH VR1 dateert van 2014. 
2. De laatste kampioenstitel van SHH HR1 dateert van 2015. 
3. Swen Domburg is met zijn 31 competitiegoals de speler die het vaakst voor SHH1 

scoorde in 1 seizoen. 
4. SHH G-team bestaat dit jaar 21 jaar 
5. Sjoerd Schroots is de speler van de huidige selectie die er het langst speelt 
6. Jules Geurts is de oudste actieve speler van het G-team. 
7. Dré Vossen verwelkomt als ambassadeur van SHH iedere zaterdag de gasten op ons 

sportcomplex. 
8. Rik Linssen deed als wielrenner mee aan de ronde van Italië voor beloften. 
9. Oud-voorzitter van SHH Hans Schroots liep onder andere de marathons van New York 

en Beijing. 
10. Kunstgras dient eenmaal per jaar gemaaid te worden. 
11. SHH oudste jeugdteam speelde ooit de bekerfinale tegen MVV 
12. Bij SHH was er vroeger met kerstmis kersttoepen om een kalkoen. 
13. SHH kende vroeger een voetbaltournooi waarvan een deel van de opbrengst ten goede 

kwam aan de missie. 
14. 14. SHH organiseerde vroeger een wielerzesdaagse op spinningfietsen. Dat was zo’n 

50 jaar geleden.  
15. SHH hield ooit een verkiezing a.d. 1996 of daaromtrent met de verkiezing van wie de 

dikste pens had (penstrofee). 
16. Uw redacteur was ooit keeper in competitieverband bij SHH1. 
17. Bij SHH’s sjoemelmèrt was er ooit een vet varken te winnen voor wie diens gewicht  bij 

benadering het beste wist te raden. 
 
SCHIFTINGSVRAAG 
 
Hoe vaak is SHH1 kampioen geworden in de historie van zijn bestaan? 

ANTWOORDEN 
 
1. Correct; 2. Onjuist, in 2015 promoveerde SHH wel, maar in 2013 werd het voor het laatste 
kampioen. 3. Onjuist, dit was Eddy Janssen met 34 goals in het kampioensjaar 1981 
4. Dat is correct. Het neemt nu 20 jaar deel aan de competitie. 
5. Onjuist, Rik Linssen speelt al net iets langer in SHH1. 6. Correct. 7. Helemaal juist. 
8. Echt niet.  9. Yep. 10. Fout, het groeit niet. 11. Correct, het werd een stevige nederlaag in 
1961 (7—0). 12. Nope. 13. Correct. 14. Correct. 15. Waar gebeurd. 16. Helemaal waar 
(nadat er geen wissels meer waren bij een blessure van de eerste keeper, mét clean sheet). 
17. Helemaal waar. 
 
Antwoord schijftingsvraag:     

Zeven keer (1944, 1953, 1964, 1981, 1995, 2007, 2013) tot aan dit lopende seizoen, dus 
acht keer! 

 

PETJE OP, PETJE AF deel 26 
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Wij laten deze advertentie bewust nog staan aangezien tal van Hertense teams nog rond-
lopen in de kledij van ons jarenlange trouwe clublokaal café Hendrikx. Inmiddels is Jos 

al enige tijd opgehouden met het café dat altijd met SHH verbonden zal blijven. Dank 
voor de vele steun, ook van de voorgangers van Jos (Mia en Jo Hannen-Adams). 
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