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Met in dit nummer ... 
 

• Op de cover:  SHH VR2 
• Vraaggesprek met:  Mat en Ton Smeets (meer 

dan een halve eeuw lid) 
• Competitiestanden 

• De keepers van S.H.H.-1 (1940 tot 2022) 
• Hadrianus, krijgsman met palm en zwaard :   

Eind jaren negentig 
 SHH Van Dag tot Dag  

• Korte fotoquiz 
• Het portret 

• Petje op, petje af  
• Dit is SHH 

• Statistieken: Nicolas Mitchell 
• SHH-1: Namen en nummers 
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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).   peterbonekamp@live.nl 
Secretaris Koen Kemps (06-55792630)   koenkemps@gmail.com 
Penningmeester Hub Zinken (06-23805463)   shhfinancieel@ziggo.nl 
Jeugd Marc Beurskens (06-51540990)   m.beurskens@aberson.nl 
coördinatie Dames  Connie Roodbeen (06-28917044) connieroodbeen@hotmail.com 
wedstrijdsecretaris Rolf Smeets (06-50694009)  rolfsmeets@hetnet.nl 
Voetbaltechnische zaken Silas Hurkxkens (06-23046786) shurkxkens@me-mt.com 
Clubcultuur SHH  Bart Roubroeks (06-12754649)  bartroubroeks@hotmail.com 
 
Mailadressen en telefoonnummers    
Clubblad/redactie  eugene.lamers@hetnet.nl      Eugène Lamers 06-50991474 
Sponsorzaken  sponsor4shh@shh-herten.nl (contact via bestuur) 
Algemeen   info@shh-herten.nl   
Activiteitencommissie    activiteiten@shh-herten.nl   (contact via bestuur) 
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:  
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 SHH 2:   Douglas Diaz Arias   
Leider SHH 2:   Frank Ingeveldt 
Trainer Dames 1:   Erik Nijssen 
Trainer Dames 2:   Jeroen Benneheij + Roy van de Bors 
Lagere seniorenteams: Marco Timmermans 
Coördinatie teams:  Silas Hurckxkens en Stef Wassenberg 
SHH G-team:  Riny Timmermans, Huub Timmermans, Ger Hoeben en Erwin van den 
    Dungen 
 
Jeugdcoördinatoren Marc Beurskens (voorzitter)   
coördinator JO19&JO17: Marc Beurskens (06-51540990) m.beurskens@aberson.nl 
coordinator JO13,14 & 15: Peter van Dam (06-53162067) pejedeve@hotmail.com 
coordinator JO10,11&12: Jeroen Benneheij (06-11376001) j.benneheij@gmail.com 
coordinator JO8 & JO9: Roel Willems (06-22399208) roelwillems71@gmail.com 
coordinator JO7: Bart Roubroeks (06-12754649) bartroubroeks@hotmail.com 
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VOORWOORD  

Behoorlijk vroeger dan gebruikelijk in het na-
jaar ligt hier alweer een volgend clubblad voor 
jullie klaar.  Reden daarvoor is simpelweg dat 
er al vrij snel 56 pagina’s waren gevuld. 

Het afgelopen nummer stond deels in het te-
ken van 40 jaar clubblad. Als wij dit schrijven 
dan is de grens van veertig jaar echt over-
schreden. Met veel voldoening kijken wij erop 
terug. Met trots constateren wij dat ons blad 
populair is en zelfs op internet door een literai-

re club wordt aanbevolen om te lezen.  In dit 
nummer komen wij er verder niet meer op te-
rug. Wel spreken wij het voornemen uit om in 
2027 via een speciale uitgave stil te staan bij 
het feit dat SHH dan 100 jaar eerder voor het 
eerst werd opgericht. Die uitgave zal dan meer 
dan 300 bladzijdes omvatten en misschien wel 
100 tot 150 pagina’s extra als wij een groot 
aantal oude vraaggesprekken terughalen. Het 
voornemen was om ons jubileum  in kleine 
kring te vieren. Daarvoor was de aanwezigheid 
van onze voornaamste mede-oprichter ge-
wenst. Toevallig (zo moest het misschien zijn) 
kwamen wij hem na enkele jaren weer tegen. 
Wij praatten uitgebreid met elkaar. Een reünie 
was niet aan hem besteed., zo gaf hij aan. 
Maar het gesprek voelde als ijkmoment wel als 
reünie. 

Intussen is SHH1 met een fantastische drie 
eerste wedstrijden aan het seizoen begonnen, 
waarbij de drie Limburgse opponenten in deze 
klasse met een nederlaag naar huis zijn ge-
stuurd.  De commentaren in de media spraken 
boekdelen: 

‘SHH geeft stevig visitekaartje af: SHH- Veritas 
7 - 0’. SHH ook te sterk voor Wilhelmina ´08. 
SHH leidt MVC’19 naar de slachtbank. 

Daarna belandde SHH wel weer met beide 
benen op de grond door uit bij Hoogeloon met 
3—1 afgestraft te worden.  Een week later 
evenwel moest het RPC van oud/international 
Jan Poortvliet (WK78) eraan geloven. SHH 
won met 5—0.  

In deze uitgave is er volop aandacht voor de 
verrichtingen van vooral de standaardteams in 
de competitie. Een toeschouwer die SHH nog 
niet zo goed kent vroeg om publicatie van na-
men, nummers en een afbeelding per speler. 
Op de volgende pagina’s wordt hij op zijn wen-
ken bediend inclusief de statistieken rondom 
uitslagen en gespeelde wedstrijden plus ge-
scoorde goals. 

Al lange tijd stond een vraaggesprek gepland 
met Mat en Ton Smeets, broers van elkaar en 

bijna 55, respectievelijk 58 jaar lid van onze 
club. Wij menen dat Ton daarmee een van de 
langst in leven zijnde leden is, zo niet de lang-
ste. Op 19 oktober jongstleden zocht onze re-
dactie de beide SHH-coryfeeën op. 

Verder in deze uitgave staat een overzicht met 
beschrijving van de keepers die SHH-1 in al die 
jaren heeft gekend met over de laatste 45 jaar 
de exacte cijfers. Waarschijnlijk was Pièrre 
Baetsen vooral in het volledige decennium van 
de jaren zestig het langst keeper voor SHH1.  

Op de cover staat een blij SHH VR2 dat een 
sterke competitie draait.  

Er zijn natuurlijk weer de vaste rubriek met deze 
keer een erg uitgebreide aflevering van SHH’s 
geschiedschrijving in Hadrianus krijgsman met 
palm en zwaard, goed voor 8 pagina’s. SHH 
VAN DAG TOT DAG is nog iets uitgebreider. Er 
is de gebruikelijke fotokwis, ‘Dit is SHH’, petje 
op petje af en er zijn weer voetbalportretten ge-
tekend door onze tekenaar/schilder. Er is een 
tweede aflevering van het curriculum van een 
speler van SHH1, deze keer Nicolas Mitchell. 

In SHH VAN DAG TOT DAG wordt nog stilge-
staan bij de sessies die geleid hebben tot een 
plan waarmee wij onze vereniging op een nog 
hoger niveau willen gaan tillen. De dienstdoen-
de commissie heeft prima werk afgeleverd. Het 
streven is dat wij straks 250 vrijwilligers hebben 
rondlopen. 

Wij hopen dat het voetbalseizoen  op een pretti-
ge manier verder kan lopen zonder dat de we-
reldorde nog verder verstoord wordt waardoor 
mensen in onze directe omgeving op verschil-
lende manieren lijden. Opnieuw danken wij alle 
vrijwilligers, sponsoren, ouders en anderen die 
maken dat wij zo kunnen genieten en hopelijk 
blijven genieten van de amateurvoetballerij. 

De komende uitgave van ons blad staat inge-
pland ruim een 
week na carna-
val. 

De redactie. 
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Onder het toenemend aantal toeschouwers dat 
zondags de weg naar de Wolfsberg weet te vin-
den kent een aantal de spelers van SHH mét rug-
nummers nog niet. Hierbij een speciale service 
aan wie hierom vroegen met bij iedere speler de 
positie in het team, positie in het team,( aantal 
gespeelde wedstrijden voor SHH1 in de competi-
tie  en de gescoorde goals op blz. 6 en 7). 
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   Sil Passage     Reno Kochanowski    Glenn Gijzen  Daan Verhagen 
  

S.H.H.1 
Nummers en namen 

1 

3 

4 
5 

6 

11 

15 

14 

12 

17 

1 

9 

Juul  
Hamers.  
Keeper 
 

Jens van Hees             Loek Vilters                           Istvan Munnix 

Roel van Melick             Swen Domburg        Casper Metsemakers 
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 2 
18 

19 

20 

10
7 

2 

16 

Tom Walker  Nicolas Mitchelll             Salaheddine Aithakki 

Tim Francot    Thimo Levels    Appie Aurag    Sjoerd Schroots 

Joshua Geurts           Sten Kochanowski                  Koen Schroots 

8 

10 8 

Momenteel gebruikt geen enkele speler nummer 13. Desgevraagd liet Nicolas 
Mitchell (geblesseerd) weten dat dit nummer zo weinig gebruikt wordt omdat 
het shirt de allergrootste maat heeft XXXXL. 
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S.H.H.1 
Competitiestanden 

B1 B2 B3 

X X X 

X V X 

X X* X 

X X X 

I V V 

- I V 

X X X 

V X* X 

X* I* V 

I V X 

X I* X 

B V** B 

V X* I 

B B B 

- V I? 

V I I 

I - - 

V I I 

- - I 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

S.H.H.-1 SEIZOEN 2022/2023                     

spelers         

 
 caps goals caps 

goal
s 1 2 3 4 5 

1 Juul Hamers 50 0 5   X X X X X 

3 Jens van Hees 54 2 5 1 X X* V X X 

15 Reno Kochanowski 5 0 5   X X X X X 

4 Glenn Gijzen (A) 103 1 5   X X X X X 

18 Salah Ait Hakki 4 0 4   I . I I I 

6 Istvar Munnix 157 4 4   V X V IR S 

17 Loek Vilters 70 8 5 1 X* X X X X 

12 Sil Passage 5 1 5 1 V X V X X* 

9 Roel van Melick 24 16 5 2 V* X u85* V I 

7 Joshua Geurts 19 10 5 2 I I I I V** 

11 Swen Domburg 119 69 5 8 V**** X* V*** X V 

10 Sten Kochanowski 9 1 3 1 B B I I I* 

14 Casper Metsemakers 71 48 5 3 X* X V* X* V 

2 Sjoerd Schroots 165 1 0   B B B B B 

8 Abdessamad Aurag 19 2     B B B B - 

5 Daan Verhagen 37 2 5 1 V X V V X* 

19 Tom Walker 23 1 2   I   I - - 

20 Tim Francot 61 9 5   I I I V V 

  Timo Levels 36 4 2   I I - - - 

  Remco Ostlander 14 0               

16 Koen Schroots 42 10           B - 

  Ibrahim Boztas 4 1               

  Nicolas Mitchell  113 31       B B B B 

  Djoni Schabelreiter 3 0               

  Job Verhagen 2 0               

  Floris Ramakers 0                 

  Rik Linssen 160 4               

1 Ruben Beurskens 0 0               

1 Joey Clerx                   

  Lukas Folkerts 0 0 0             

  Tijn Gerrits 1 0 1           I 
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Hierboven is een foto te zien van voetbalclub Merum uit 1923. Over 5 jaar zal het honderd 
jaar geleden zijn dat S.H.H. voor het eerst werd opgericht en toen in 1935 tijdelijk weer ter 
ziele ging. Uw redacteur overweegt momenteel om dit historische feit luister te gaan bij-
zetten door dan een uitgave van ‘100 jaar S.H.H.’het daglicht te doen zien. Voorbereidin-
gen zijn in ieder geval al enigszins gaande hetgeen overigens geen garantie is dat de uit-
gave er daadwerkelijk gaat komen. Een verdere optie is om een groot aantal vraagge-
sprekken zoals die in de loop van de tijd zijn afgenomen digitaal te bundelen tot één 
reeks. 

SHH RESULTATEN 22/23   

nr wedstrijd UITSLAG   T doelpuntenmakers PNT DOELSALDO 

1 VVV Venlo JO21 - SHH 4 - 0 V 150   1 - 0 0 - 4 

2 SHH - De Ster 5 - 2 V 70 van Melick, Domburg, Vilters, S. Kochanowski, 
Geurts 2 - 2 5 - 6 

3 sc. Irene - SHH 1 - 0 V 75   3 - 2 5 - 7 

4 Bekkerveld - SHH 2 - 1 B  van Melick 4 - 2 6 - 9 

5 SHH - Geleen Zuid 7 - 2 B 100 S. Kochanowski, Passage, R. Kochanowski, 
Domburg, van Melick, Metsemakers 5 - 4 13-11 

6 Wilhelmina '08 - SHH ´0 - 0 B 80   6 - 5 13-11 

7 SHH - SVH'39 5 - 0 V 70 Domburg(3), Vilters, Passage 7 - 7 18-11 

8 SHH - Veritas 7 - 0 C 200 Domburg(3), Vilters, Metsemakers, van Melick 8 - 9 25 - 11 

9 Wilhelmina '08 - SHH 0 - 2 C  Domburg, van Hees 9 - 11 27-11 

10 SHH - MVC'19 5 - 1 C 200 Domburg(3), Metsemakers, van Melick 10-13 32-12 

11 Hoogeloon - SHH 3 - 1 C    11-13 33-15 

12 SHH - Merefeldia 6 - 1 V 50 S. Kochanowski (4x), Metsemakers, Levels 12-15 39-16 

13 SHH - RPC 5 - 0 C 125 Geurts(2), Verhagen,, S. Kochanowski, Passa-
ge 13-17 44-16 

14 De Valk - SHH          
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Een jaar of vier geleden vond in 
onze kantine aan de Wolfsberg de 
huldiging plaats van een aantal 
jubilarissen. Eén van hen was de 
toen meer dan vijftig jaar lid zijnde 
Mat Smeets. Bij ieder van de jubi-
larissen werd in het kort iets ver-
teld en eigenlijk was het verhaal 
bij Mat erg kort. Wij spraken des-
tijds al af dat wij er nog een keer-
tje op terug zouden komen in ons 
clubblad. De afspraak werd heel 
geregeld weer even opgeschoven, 
mede door corona. Wel was 
het zo dat iedere keer dat 
wij Mat op de Wolfsberg 
ontmoetten   - en dat was 
altijd als SHH1 thuis voet-
balde -  wij het erover had-
den dat het nog in de week 
lag maar nog wel een keer 
gedaan zou gaan worden. 
Mat vertelde dat zijn vrouw 
Bep al iets op papier had 
gezet over vroeger tijden 
(zie hieronder, stukje in het 
dialect). Op een mooie na-
jaarsdag in oktober was het 
eindelijk zover. Wij spraken 
af op de Hertenerweg waar 

oudere broer Ton woont. De afspraak 
werd gemaakt ten tijde van de thuis-
wedstrijd van SHH tegen MVC’19. Mat 
is intussen meer dan 54 jaar lid en 
broer Ton was is intussen 57 jaar lid 
waarvan meer dan 25 jaar als be-
stuurslid. Ton werd meteen bestuurs-
lid bij zijn entree bij de club.  Ook zus 
Agnes was aanwezig. Zij zorgde voor 
heerlijke koffie en een koekje. Agnes 
was vroeger als supporter van de par-
tij. Hier volgt een voor iedereen inte-
ressant relaas dat veel over vroeger 

Vraaggesprek met: 

Mat en Ton Smeets 
Bijna 55 en 58 jaar lid van S.H.H. 
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gaat maar ook over het huidige 
SHH1 dat nog steeds geregeld door 
Mat met een bezoek wordt vereerd.  
 
Wij beginnen het vraaggesprek altijd met 
de vraag om iets voor zichzelf te vertellen. 
Wie is Mat Smeets? 
 
Mat: Toen ik vanaf 1968 bij S.H.H. kwam was 
dit gelijk bij de senioren. Ik speelde niet bij de 
jeugd, omdat ik mijzelf niet genoeg vond. Wij 
voetbalden vaak hier op de straat met de jon-
gens van Ariaans, die hier op de Hertenweg 
tegenover woonden. Jo Ariaans heeft lange 
tijd in het eerste gevoetbald (RED. als spits) en 
die was mij altijd aan mijn kop aan het zeuren, 
om te gaan voetballen bij S.H.H. Omdat ik dat 
moe was zei ik: Als er in Herten een derde elf-
tal komt dan ga ik ook voetballen en dat heb ik 
dus gedaan. Wij zijn begonnen op de Veestraat 
en toen wij daar voor het eerst bij elkaar kwa-
men zag je goed dat dat een zootje bij elkaar 
geraapt was. De leiders vroegen al ‘Wie is kee-
per?’ Er was er geen bij en toen zei Jo Ariaens 
dat ik, Mat, vaak aan de poort bij ons keepte 
met als gevolg dat ik de eerste twee jaar keep-
te.  
Ton: Hij kon niet eens aan de lat komen. 
Mat: Wij verloren vaak dik. De grootste neder-
laag was met 18 – 0. Ik was dus toch geen ech-

te keeper.  
 
Herten groeide en op een bepaald moment had-
den wij vijf  seniorenelftallen. Toen ben ik in het 
elftal gekomen waar ik de meeste jaren in ge-
voetbald heb. Na een paar jaar had ik al een flin-
ke blessure. Daar kan mijn zus Agnes over mee-
praten, en Bep, mijn vrouw. Zij vonden allemaal 
dat ik mij behoorlijk aanstelde. Maar ‘s avonds 
zat ik in het gips, drie maanden lang en het was 
geen loopgips. De enkelbanden waren toen ka-
pot. 
 
En later heb ik nog een keer de achillespees af-
gescheurd. Daar ben ik aan geopereerd. Er werd 
mij verteld dat de andere pees ook niet al te goed 

Foto boven: SHH4 sept. 1980: Staand vlnr. Karel Slabbers, Jan Heijkers, Jan Fermont, Pierre 
Fonteyn, Jan Bremmers, Wim Smeths en Har Schlicher. Zittend vlnr.  Jan Janssen, Henk 
Dierx, Wim van de Beek, Ger Hoeben, Lei Theelen, Mat Smeets en Wiel Geerlings.  
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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 

Foto 2.pdf
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Foto 2.pdf

Die cursus legde ik met goed gevolg af en zo 
kreeg ik meer notie van de spelregels wat tevo-
ren niet zo was. 
Agnes: Dat hebben er nu nog veel niet. 
Mat: In welk jaar ben jij bij SHH gekomen? 
Ton: Ik meen in 1965. De cursus volgde ik in 
1966. 
 
Wat deden jullie vroeger bij SHH zoal? 
Mat: Ik was Lotto en Toto-functionaris en dat 
hield in dat wij één keer in de week Herten, Me-
rum, Ool en de Rijksweg en later nog een stukje 
Roerzicht langs gingen en dat was op een enig 
moment een royale aanvulling op de financiën 
voor de vereniging. Ik heb dat samen gedaan 
met Jo, een andere broer die ook in Herten 
heeft gevoetbald. Op één foto staat die ergens 
erop. In 1972 is Jo getrouwd en vertrok hij uit de 
gemeente en toen heb ik het nog een paar jaar 
met Bep (RED. echtgenote van Mat) gedaan. Jo 
Helwegen kwam toen nog steeds het geld opha-
len hier met de papieren. Op vrijdag ´s avonds 
moest ik dan naar dat café in Roermond, Wil-
lems Macadas bij het Wilhelminaplein. Toen 
Cornelisse penningmeester werd (RED. begin 
jaren zeventig) gingen wij het naar hem brengen 
op de Rosslag waar die toen woonde. Daar was 
je iedere week toch wel even mee bezig.  
 
Hoe ging dat toen met die formulieren in zijn 
werk? (RED. Bij de toto gokte je in die tijd op 
de uitslagen van dertien Nederlandse wed-
strijden, waarvan negen in de eredivisie. Je 
moest dan aangeven met een 1 als je vond 

dat de thuisclub won, een 2 voor 
een zege van de uitclub en een 3 
voor een gelijkspel. Frits van 
Tuurenhout las dan telkens op de 
radio bij Langs de lijn op zondag-
middag rond half 5 de uitslagen 
voor. Dat was lang voor de tijd dat 
je wedstrijden via een app op de 
voet kon volgen. Wij hebben het 
over de jaren zeventig. Bij de Lot-
to ging het om een aantal num-
mers die je goed moest hebben) 
 Het origineel ingevulde formulier 
werd afgehaald. De kopie bleef thuis 
achter. Het origineel werd meegeno-
men. En de kosten werden geïnd via 
contant betaald geld. 
 
Ton: Ik was bij de onderhoudscom-
missie en ik haalde de contributie op 
voor wie nog niet automatisch be-
taalde en dat waren juist de lastige. 
Automatisch betalen ging pas vrij 
laat in. De meesten betaalden het in 
de kantine en die hadden nooit geld 
bij zich. Het was iedere maand dat 
de contributie geïnd werd. 
Dan deden wij ook de sjoemelmèrt: 

Je haalde op en verkocht wat was opgehaald. 
Het ophalen kostte veel tijd en het verkopen 

meer was en dat 
deed mij beslissen 
om op te houden 
met voetballen 
maar omdat de 
groep zo hecht 
was – het was een 
echte vrienden-
groep – heb ik nog 
twee jaar grens-
rechter gespeeld 
en ik ben toen met 
32 jaar gestopt. 
 
Wie is Ton Smeets? Ik meen mij te herinne-
ren dat jij bij jouw 25-jarig jubileum als be-
stuurslid werd gehuldigd door de K.N.V.B. 
en dat het bijzondere was dat jij meteen 
bestuurslid werd toen jij je aanmeldde als 
lid, zo zei de vertegenwoordiger van de 
bond toen. 
Ton: Dat klopt. En dat is ook weer gekomen 
door Jo Ariaans die was knecht bij mijn schil-
dersbedrijf. Ik ging vaker naar het voetbal kij-
ken en toen vroeg Jo Helwegen of ik geen zin 
had om bestuurslid te worden. Toen ik een-
maal daar was dat met Frans Schalley (RED. 
had vroeger een friteskraam op het dorpsplein 
in Herten) en Oostlander, die kwamen tegelijk 
bij het bestuur. En toen ik er even bij was wa-
ren er grensrechters nodig. Ik kende de spel-
regels niet goed genoeg en toen ben ik een 
scheidsrechterscursus gaan volgen en toen 
was ik eerst bij lagere elftallen grensrechter. 

Achter de tafel gezeten: Penningmester 
Jo Helwegen. 
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was leuk. 
Mat:  Daarmee kon je best lachen. 
Ton:  …en dat bracht ook wat op in die tijd  
(RED. De sjoemelmèrt was een rommel-
markt die SHH voor het eerst rond 1970 
organiseerde, aanvankelijk op het plein 
aan de Dorpsstraat waar vroeger de frites-
kraam was. Daar zijn nog volop oude film-
beelden van, door Jeanne Smits gemaakt. 
Vanaf 1973 verhuisde deze naar de twee 
handbalveldjes aan de Offerkamp. Voor 
SHH was dit een voorname bron van in-
komsten. Veel SHH-leden hielpen destijds 
mee. In de loop van de jaren negentig was 
de sjoemelmèrt steeds minder rendabel, 
met name ook omdat de kosten van afvoer 
van wat overbleef steeds hoger werden. 
Onze markt stond in de verre omgeving 
bekend als een hele goede. In een club-
blad in de jaren tachtig is er eens een uit-
gebreid interview aan gewijd met o.a. Baer 
Roufs en Bert Wassenberg als geïnter-
viewden. In de twee nachten dat de spul-
len al op de handbalvelden lagen was er 
ook een nachtploeg die bleef slapen) 
Mat: Heb jij daar ook niet geslapen Ton? 
Ton: Ja, met Bàer Roufs en met Martin van 
Zoest. 
RED.: Zaliger. 
Ton: Toen Martin vertrok naar het noorden 
kregen wij nog ieder jaar een kerstkaart van 
hem. 
(RED. Martin was jaren speler van SHH1, 
daarna een aantal jaren leider en even ook 
nog grensrechter bij SHH1. Hij kluste ook 
voor SHH en klom in die tijd zonder bevei-
liging in een lichtmast om een defecte 

lamp te vervangen. Op enig 
moment is hij verhuisd naar 
Cuijk. Een paar jaar geleden 
overleed hij, veel te jong). 
Wat deden/ doen jullie in het 
dagelijkse leven? 
Mat: Ik heb altijd balieverkoop 
gedaan in een bouwmaterialen-
handel, ijzerwaren en in centra-
le verwarming en ik heb af en 
toe chauffeur gespeeld daar-
voor. De laatste tien jaar werkte 
ik in Herten, had ik een eigen 
filiaaltje van een bedrijf, dat uit-
eindelijk uit Hoensbroek kwam. 
Dat bedrijf, was nog sponsor 
van SHH, Norad. 
Ton: Ik schilderde eerst een 
jaar of drie bij een baas en had 
daarna jarenlang een eigen 
schildersbedrijf. 
 

Was het soort verf dat toen werd gebruikt gif-
tig? 
Ik had last van de verf en dat heb ik nog! Als ik 
koffie drink dan tril ik. In de loop der jaren merkte 
je dat je geen vaste hand meer had en even-
wichtsstoornissen kreeg. Ik durfde de ladder niet 
meer op. Met vijfenvijftig ben ik noodgedwongen 
opgehouden. Ik mocht niet meer de ladder op. Nu 
gaan ze de steiger op om te schilderen. 
 
Kunnen jullie schetsen hoe de samenleving er 
vroeger uitzag? Welke vrijetijdsbesteding was 
er? 
 Agnes: Wij zijn allemaal bij het kegelen geweest, 
op het eind van de straat was er de kegelbaan, 
daar wandelden wij op de autoloze zondag in 
1973, helemaal naar de Roodververij. Grapje…het 
was maar 300 meter maar wij gingen er altijd met 
de auto naar toe. 
Mat: Wij gingen toen om te voetballen met de bus 
naar Reuver, ‘s morgens om negen uur weg en ‘s 
avonds om zeven uur thuis. Har Schlicher was 
daar ook bij, Lei van Theelen, Jan Fermont, Pièrre 
Fonteijn. 
Welke televisie- en radioprogramma’s waren 
er?  
Mat: Bij ons was het in de zestiger jaren de Duitse 
televisie en ook de radio trouwens. De Nederland-
se programma’s bekoorden ons niet zo en verder 
waren wij druk met de familie. 
 ‘s Avonds of na de school waren wij buiten aan 
het voetballen, op straat . Dat was veel belangrij-
ker dan de televisie.  
(…..) 
In de buurt had je Fick, een emballagefabriek en 
de Philips had er een vestiging. Je had het veld 
van de familie van Ool. Eerst was het een moes-
veld. Daarna werd er een voetbalveldje van ge-
maakt. 
 
(RED. De boerderij op de hoek van de Herte-
nerweg bij de afslag met het Hondsbergje. Als 
goals werden daar de betonnen palen van de 

Op de foto boven: Beeld van de sjoe-
melmèrt met links Bep Smeets en in het 
midden Tiny Schreurs-Hofkens. Locatie: 
Handbalveldjes Offerkamp Herten.  
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elektriciteitsmasten gebruikt die er tot 
pakweg de jaren negentig stonden). 
 
Waaruit bestond uitgaan?  
Mat: Uitgaan deden wij alleen in het week-
end. De zaterdagavond was onze uitgangs-
avond.  
Gingen jullie ook naar Adams (RED. later 
café Hannen-Adams, nog later Jos Hen-
drikx)? 
Mat: Naar Adams? Soms kwamen wij er wel 
en ook ook bij Tosma (RED. thans Aod Mae-
rum), maar waren meestal in Roermond en 
verder gingen wij de kermissen af zoals in 
Ittervoort, Haelen, Neer, Berg. Dat was maar 
één dag in de week, niet hoe het nu gaat. 
Waar voetbalde SHH toen en hoe groot 
was de vereniging? 
Mat: Ik ben begonnen op de Veestraat, waar 
nu het kerkhof is. Je had daar café de Dou-
che naast het voetbalveld. Die brachten ook 
de thee voor in de rust. Toen ik erbij kwam 
was er een derde seniorenelftal. Wij hebben 
de seniorenlijst van 1974, een kleine hon-
derd denk ik. (RED. wij kregen er een foto 
van mee, die wij niet afdrukken vanwege de 
privacyregels). 

 
Wie gaven leiding aan SHH? 
Voorzitter was toen eerst Linssen, en Piet Hannen 
zat bij het bestuur, Piet Schreurs toen ook al, Jo 
Helwegen, Baer Roufs, en Oostlander. 
Rinus?  
Nee, de oude, zijn vader. Daarna kwam Melief. 
Daar is nog een anekdote over die gaat over de 
manier van afrekenen in de oude kantine aan de 
Offerkamp (zie het stukje van Bep in het dialect). 
(anekdote Melief invoegen) 
Binnen ons team hadden wij een hechte kliek en op 
een moment kwamen er kinderen en is het verwa-
terd maar ik bleef lid en nu als je daar komt zie je 
nog altijd een paar man waarmee je hebt samenge-
werkt en samen mee hebt gevoetbald. Op een be-
paald moment werd de band weer wat vaster. Die 
mannen van mij begonnen te voetballen bij EVV en 
Sint Joost en die wedstrijden interesseerden mij 
niet. Ik heb EVV misschien twee keer zien voetbal-
len in die tijd.  
Ook het kegelen ging een beetje voorbij. Ik ben 
gaan fietsen en Juul (RED. zoon van Mat) ging wel-
eens mee en dan fietste ik naar Herten om naar het 
voetballen te gaan kijken en wij zijn ook wel in on-
der andere Brunssum en Geleen gaan kijken naar 
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de uitwedstrijden van SHH, 
ik heb er meer uit dan thuis 
gezien. Nu is het afgelopen 
want dan moeten wij naar 
Hoogeloon en andere Bra-
bantse clubs. Dat is 
 wel erg ver met de fiets. 
Wie waren de bekendere 
voetballers in de vroegere 
tijd? 
Jo Ariaans die woonde te-
genover ons. (RED. Jo was 
een spits die nog eens op 
het erbarmelijk slechte veld 
van de Veestraat zijn been 
brak. Later voetbalde hij nog 
in de spits bij RKSVW in 
Wessem). Piet Schreurs, 
Jan Helwegen. Piet Bogers 
was de leider (RED. Piet 
heeft ook gekeept in SHH1. 
Hij is de vader van alge-
meen directeur van VVV 
Venlo Marco, die ook enkele seizoenen in 
SHH1 keepte), Martin van Zoest, Dennis Wolf-
hagen, Frans Teuwenen spits Jan Evers. 
(RED. zie de foto van SHH1 met die spelers 
en Ton Smeets als grensrechter). 
 
Waar stond SHH in vergelijking met andere 
Roermondse clubs? 
RFC Roermond stond toen ver erboven maar 
er werd ook regelmatig verloren van Leeuwen 
en Maasniel. Je had toen nog Swift. Swift was 
de tweede grootste na RFC. Ze (SHH) hebben 
twee keer een beslissingswedstrijd moeten 
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spelen voor een kampioenschap, in Horn een 
keer en een keer in Leeuwen. Toen stond Jos 
Evers in de spits. SHH had niet veel te beteke-
nen. Dat draaide wel mee in de eerste klas af-
deling Limburg. Het was nog meer een gezel-
ligheidsclub. 
 
Hoe was het, Ton,  het om meer dan 25 jaar 
bestuurslid te zijn? Veranderde in die tijd al 
veel?  
Ton: Ik ben het gewoon blijven doen totdat ik in 
problemen kwam met het team waar ik zelf lei-
der van was. Ik ging langs de deur en van het 
team moesten er mee langs de deur gaan om 

Op de foto  onder ( SHH1 uit het seizoen ‘71 / ‘72)  staan linksboven Ton Smeets 
(grensrechter). Har Roost, Ton van der Steen, Jan Evers, Dennis Wolfhagen, Jo van Ratingen, 
Karel Slabbers en leider Frans Schalley. Gehurkt van links naar rechts Jan Helwegen, Jo Ari-
aans, Martin van Zoest, Jan Roost, Piet Schreurs, Leo Kanters en Frans Teuwen.  Ton Smeets 
was meer dan 25 jaar bestuurslid van SHH. 
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 rendochter’ (Hee schoen wijveke, ge wit da ‘k oe 
gerne zie). Dat waren vooral Har Schlicher en Lei 
Theelen maar ook Jan Fermont. 
Hoe ging hoe de gemiddelde voetbalz 
ondag in zijn werk ging? 
Wij kwamen tevoren altijd bijeen meestal bij café 
Hannen, toen nog Adams, later ook wel vanuit de 
kantine. Dat was meestal per auto, één keer naar 
Berg zijn wij met de fiets gegaan. Wij verloren er 
met 1-0. Wij kregen toen een penalty tegen en nor-
maal gingen wij altijd bij Smeets (RED. aan het 
Kerkplein in Sint Odiliënberg) aan maar toen zou-
den wij dat niet doen maar ….. automatisch stuur-
den wij toch daarheen en het was heel laat voordat 
wij daar weer weggingen. 
 
Hoe wisten jullie waar jullie op zondag moesten 
spelen? 
Dat hing op bij café Hannen. Daar hing een kast 
waar alles op stond, de tegenstander, de spelers 
en hoe laat wij moesten vetrekken of spelen. 
Hebben jullie bewust meegemaakt hoe SHH toe-
groeide naar wat het nu is? 
Mat: Ik wel omdat ik in die periode mijzelf daar re-
gelmatig weer liet zien. 
Ton: Ik las het op maandag in de krant en naar de 
wedstrijd gaan doe ik al jaren niet meer. 
Mat jij komt nog geregeld kijken naar SHH1: 
Hoe vind jij hun verrichtingen? Heb je ook favo-
riete spelers? 
De verrichtingen zijn zeker op het moment heel 
goed, ik sta er met plezier naar te kijken, ik ga lie-
ver naar Herten dan dat ik Ajax, PSV, Fortuna of 
Roda zie voetballen. 
Favoriete speler voor mij is Glenn Gijzen. Buiten 
dat hij een goede voetballer is, is hij ook een soci-
aal persoon. Toen ze kampioen werden nam hij 

loten te verkopen, de opbrengst was voor 
SHH en niemand deed dat toen en daarom 
stopte ik. maar ik bleef wel lid en bleef de 
onderhoudscommissie doen. Als leider ben ik 
toen gestopt. 
 
Hoe was het om grensrechter van SHH1 te 
zijn? Hoe lang heb je het gedaan? 
Ton: Ik had als grensrechter geen proble-
men. Ik was een eerlijke grensrechter. Het 
publiek wilde mij weleens buitenspel opdrin-
gen, maar ik ben wel één keer door de 
scheidsrechter van het veld gestuurd. Ik vlag-
de voor buitenspel en hij reageerde niet en 
toen moest ik van het veld af. Ik houd niet 
van oneerlijk vlaggen. Misschien was ik soms 
te eerlijk. S.H.H. was een elftal dat heel goed 
op buitenspel kon spelen. 
 
Heb jij zelf ooit gevoetbald?   
Nee, behalve één wedstrijd één keer en toen 
moest ik invallen en liep tegen de keeper aan 
en was meteen duizelig, die van Boekoel, dat 
was een beer. Wel heb ik op straat weleens 
meegestampt, maar verder niet.  Keeper 
Beckers was dat.  
 
Mat: Ton liep tegen de laatste man aan, dat 
was een patroon. Ik kan het mij goed herin-
neren. 
Het hele gedoe met strafbaar en niet straf-
baar buitenspel is zo moeilijk, het is af en toe 
niet meer te doen.  
Ton: En met hands nu.  
Mat: : Ik heb weleens gezegd dat ze buiten-
spel helemaal moeten afschaffen. Vaak zie je 
dat het spel zich op pakweg 25 meter af-
speelt, zonder de regels van buitenspel dan 
wordt het veel makkelijker en kun-
nen ze de VAR opheffen.  
Hoe is het om te beseffen dat 
verschillende teamgenoten van 
toen niet meer van de partij 
zijn? 
Mat: Ik denk er nog vaak aan. 
Karel Slabbers, Jan Bremmers, 
Wim van Kattegeer hoe heet die 
met de achternaam. Het zijn er al 
heel veel. Piet Schreurs, Martin 
van Zoest, Ber Roufs, Harrie 
Schlicher, Pierre Fonteyn. Ton 
had er geen contact meer mee, 
maar ik wel. Dan denk je nog vaak 
terug aan die tijd die je samen 
had. Ik bleef bij SHH doordat ik 
zo’n hechte band met hun had. 
Het voetballen zelf had minder te 
betekenen. Die feestavonden van 
ons dat was wat. Wij bestelden 
een kilo of vijftien vlees voor op de 
barbecue. Ik nam de draagbare 
bandrecorder van Ton mee. Weken tevoren 
was ik muziek op aan het nemen en dan die 
shows die zij weggaven met ‘de wilde boe-

Op de foto staand met helm: Har Schlicher 
met rechts naast hem gitarist Jan Fermont. 
Locatie: Kantine aan de Offerkamp. 
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ook voor mij toch een voor hem oude beken-
de lul op de tribune de tijd voor een kort ge-
sprekje. Je hebt dan toch het gevoel dat je 
er nog een beetje bij hoort. 
 

Wat waren leuke herinneringen aan de 
tijd van vroeger? 
Mat: In feite hadden wij lang een vaste en 
fijne groep. Het was meer dan alleen voet-
bal. Wij waren vrienden onder elkaar en hiel-
den van een feestje en optredens. Harry 
Schlicher, Lei Theelen en ook wel Jan Fer-
mont waren de gangmakers en ik organi-
seerde graag wat. Er zijn er van in de ze-
ventig en in de tachtig. Ik was een van de 
jongeren en ben nu 72. Het was ook fijn dat 
ons elftal aangevuld werd door jongere spe-
lers zoals Frank Birkner, Har en Mat Esser 
die hebben bij ons gevoetbald. Er waren er 
wel meer. 
Wat zouden jullie uit die oude tijd willen 
terughalen? 
Mat: Ik eigenlijk alles. Ik ben blij dat ik toen 
de jeugd heb meegemaakt, zou ze niet nu 
mee willen maken ondanks dat er toen heel 

veel beperkingen waren ten opzichte van nu.  
Ton: Maar daar kon je mee leven toen. Wij had-
den het goed. 
Tot slot. Wat zouden jullie uit de huidige tijd 
willen bewaren? 
Genieten van het leven zolang als wij nog kun-
nen, dat is de bedoeling. En op tijd een potje 
voetballen zien en een potje drinken, dat is en 
blijft belangrijk als je dat met mate doet. Vroeger 
werd het ook weleens meer dan met mate ge-
daan en dan was je een dag ziek. Tegenwoordig 
loopt dat weleens uit op agressief gedrag. Dat 
was toen niet. Lei Theelen had weleens met zijn 
zatte kop Koen Simons op de motorkap liggen 
maar toen waren er nog geen regels over alcohol 
achter het stuur. Lei duwde onderweg richting 
Linne weleens een voorganger wat op. Daar zat 
daar toevallig een politieman in, dat heeft hij ge-
weten! 
 

 

 
 

 

 

V
R

A
A

G
G

E
S

P
R

E
K

 M
E

T
: 
M

A
T

 E
N

 T
O

N
 S

M
E

E
T

S
 

Op de foto die dateert uit rond 1968 :  Staand v.l.n.r. Matje van Vlodrop, Sjaak Meuwis, 
Wietje Slabbers, Jan Geerlings, Jan Soentjens, Har v.d. Weerd en leider Piet Sillekens. Zit-
tend v.l.n.r. Jan Ariaans, Har Ariaans, Mat Smeets, Phil Hannen en Wiel Geerlings. 
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SHH JO19 HOOFDKLASSE   

   

sc. Leeuwen jo19/1 5 10 

SHH JO19/1 5 10 

MVC. 19 JO19/1 5 10 

FC Geleen Zuid JO19/1 5 8 

SV Meerssen JO19/1 5 3 

Helden JO19/1 5 1 

1 RKSVO 2  5 13 

2 
RKFC Lindenheuvel-
Heidebloem Comb. 2  

4 9 

3 VV ALFA SPORT 2  5 9 

4 SHH2  5 8 

5 MMC Weert 2  4 6 

6 FC Geleen-Zuid 2  4 6 

7 Merefeldia 2  4 6 

8 DESM 2  5 6 

9 RKMSV 2  5 5 

10 FC Oda 2  5 2 

11 Haslou 3  4 0 

1 ZSV VR1 4 12 

2 SHH VR1 5 10 

3 FC Eindhoven AV VR3 3 7 

4 Keer VR1 4 7 

5 Pusphaira VR1 3 6 

6 Olympia'18 VR1 5 6 

7 Bergeijk VR1 4 4 

8 De Valk VR1 5 3 

9 ST LHC/UOW'02 VR1 4 1 

10 DBSV VR1 3 0 

SHH JO17/1 HOOFDKLASSE  

   

MBC'13 jo17/1 4 12 

MMC Weert JO17/1 4 9 

SV Laar JO17/1 4 7 

NWC JO17/1 4 3 

SHH JO17/1 4 0 

 Team GS PT 

1 ST Eindse Boys/ 5 13 

2 SHH VR2 5 10 

3 RKVB VR1 5 10 

4 RKSVN VR1 5 10 

5 MMC Weert VR1 5 9 

6 S.V. Roggel VR1 5 7 

7 DESM VR2 5 7 

8 FC Roerdalen VR1 4 6 

9 RKAVC VR1 5 5 

10 SNA VR2 4 4 

11 Leveroy VR2 5 0 

12 DFO '20 VR2 5 0 
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Wie zien wij hier? 
 
A. Dit is een jonge Wilco van den Dun-

gen, nog zonder bril,  vroeger toch een 
diehard Ajax-fan?  

 
B. Dit is Lévi Smans, hij had vroeger iets 

met PSV maar speelt toch echt wel bij 
VVV Venlo 

 
C. Dit is niemand anders dan SHH-spits 

Swen Domburg, die het PSV-shirt niet 
uit vrije wil aandeed. 

 
D. Dit is SHH’s oud- redactielid Maurice 

van Ratingen die altijd al PSV-fan was. 
 
 
 

K
o

r
te

 f
o

to
q
u

iz
  

 KORTE FOTOQUIZ 

Wie zijn dit en wat 
gaan zij doen? 
A. SHH VR1 is on-

derweg in een 
speciale outfit 
naar het concert 
van Dré Hazes 
waar ze allemaal 
groot fan van zijn. 

B. Het vrijgezellen-
feest van één van 
de speelsters van 
SHH Vr1 is aan de 
gang. Wie de ge-
lukkige is blijft uit 
privacyoverwegin-
gen geheim. 

C. SHH VR1 is in 
alles uniform. Dit 
is het reguliere uit-
tenue. 

D.  SHH VR1 is ond
 erweg met de bus 
naar de Oktoberfeste. 

Het juiste antwoord is D. 

Het correcte antwoord is B. 
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EIND JAREN NEGENTIG 

Snelle trainerswissel. 

Het seizoen ‘97/’98 kende behalve Jean Herbe-

rigs nog een ander nieuw gezicht, te weten Con 

van Keeken, die aangesteld was als technisch 

manager met daarbij ook duidelijk taken op 

commercieel vlak (sponsoring). Ook Marco Bo-

gers zou weldra als assistent-manager aan de 

gang gaan. Con had eerder Beegden en Leeu-

wen als trainer/coach begeleid, maar was na-

tuurlijk vooral bekend vanuit het zaalvoetbal 

(onder andere SC. Leeuwen, FC Jan Op ‘t 

Root). 

 Job van Lier als keeper, Lino van Keeken, Lau-

rens Walenberg, Paul Walenberg, Rob Smans, 

Xavier Starmans, Joep Timmermans (vanuit 

onze eigen jeugd via SC.Leeuwen-1 terug op 

het oude nest), Raymond Reyners, Jack Erd-

mann, Maurice van Ratingen, Michel Simons, 

Andres van Ratingen en Johan van Herten wa-

ren de spelers die het vaakst stonden opge-

steld. 

Bij de lagere seniorenteams was het voor de 

tweede keer in successie dat S.H.H.-3 kampi-

oen werd. Nu kon het team zich zelf gaan op-

maken voor een verblijf in de 5e klasse. Voor 

Michel Vossen en Mat Straetemans was het het 

derde kampioenschap, dat zij met S.H.H.-3 

meemaakten. Zij speelden al in 1983 in het der-

de seniorenelftal. S.H.H.-5 overigens greep net 

naast de kampioenstitel. 

 

Promotie naar de vierde klasse ! 

Na een aanvankelijk zwak verlopen oefencam-

pagne in augustus 1997 leek het tij te keren, 

toen vierde klasser RKSVW voor de beker met 

0 - 6 klop kreeg van S.H.H. De competitiestart 

verliep vervolgens echter ronduit zwak met twee 

nederlagen op rij. In de prognoses was S.H.H. 

veelal genoemd als titelkandidaat nummer 1. 

Trainer Jean Herberigs trok uit de twee nederla-

gen meteen zijn conclusies en stapte op. Con 

van Keeken, eigenlijk bedoeld als manager, 

nam het roer voor de rest van het seizoen 

over en dan is het altijd lekker om onmiddellijk 

met een zege te kunnen starten. Dit lukte 

thuis tegen Sint Odiliënberg, dat de competitie 

ook al met twee nederlagen was gestart en 

daarna volgde een fraaie 1 - 4 zege uit bij 

Crescentia. Con’s oude liefde Beegden nam 

onverwacht drie punten uit Herten mee (0 - 1), 

maar S.H.H. stelde weer orde op zaken mid-

dels drie zeges op rij, waaronder de voorname 

1 - 3 uit bij RKSVV. Tegen de winterstop ging 

het weer even minder. Maar S.H.H. ging met 

24 uit 13 toch als mede-kampioenskandidaat 

de winterstop in. Beegden, Linne, RKSVV en 

toch ook runner up Crescentia waren de con-

currenten. 

Na de winterstop leek zich een spannende 

strijd om de kampioenstitel te gaan afspelen. 

S.H.H. leek in de 16e competitiewedstrijd te 

moeten afhaken, toen het in Beegden met 2 - 

0 achter kwam te staan, maar in de slotfase 

boog het de achterstand om in een 2 - 4 voor-

sprong. De ingevallen Xavier Starmans, die 

tevoren 100% nerveus stond toe te kijken, 

legde zijn hele ziel en zaligheid in zijn inval-

beurt en wist twee keer te scoren. Invaller/

keeper Marco Bogers stak overigens ook in 

een goede vorm.  

In de 20e competitiewedstrijd won het afgelo-

pen jaar kansloos uit de vierde klasse gede-

gradeerde Crescentia met 2 - 3 verdiend in 

Herten en daardoor kon S.H.H. geen aan-

spraak meer maken op de titel. Crescentia, 

dat na de thuisnederlaag tegen Herten geen 

enkele keer meer verloor, was de nieuwe 

kampioen met uiteindelijk een flinke voor-

sprong op Beegden en S.H.H., dat derde 

werd. 

S.H.H. wint de nacompetitie en is na 

42 jaar terug in de 4e klasse. 

Wel was er opnieuw een toetje voor S.H.H. in 

 

HOOFDSTUK VII.   
DE GROEI NAAR EEN MODERNE AMATEUR-

VERENIGING ALS VIERDE KLASSER 
SHH’s historie in woord en beeld 
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de vorm van nacompetitie. Deelname aan 

de nacompetitie werd in de laatste wedstrijd 

van het seizoen veilig gesteld tegen het laag 

geklasseerde RKSNA. Na een 1 - 0 achter-

stand bij rust kwam S.H.H. bijzonder moei-

zaam aan het 1 - 1 gelijke spel. Zowel 

Beegden als ook S.H.H. wonnen vervolgens 

ruim van de “toevallige” periodekampioen 

RKSNA. Deze keer stond S.H.H. al bijzon-

der snel met 3 - 0 voor. Het had aan zichzelf 

te wijten dat de voorsprong niet ver genoeg 

werd uitgebouwd om aan een gelijkspel te-

gen Beegden genoeg te hebben voor pro-

motie. In Beegden zou worden uitgemaakt 

wie naar de vierde klasse mocht promove-

ren. Voor zo’n 400 toeschouwers werd het 

een enerverende wedstrijd met goed voet-

bal. S.H.H. kwam via twee counters fortuin-

lijk op 0 - 2 voor te staan. Beegden viel aan, 

kreeg kansen, schoot telkens goed in, maar 

dan was daar iedere keer Job van Lier die 

S.H.H. met zeer goede reflexen overeind 

hield. Na rust verkortte Beegden tot 1 - 2, 

maar even later werd het ook weer 1 - 3. De 

spanning was te snijden en dat gold des te 

meer toen Beegden vlak voor tijd terugkwam 

tot 2 - 3. Even later werd het evenwel weer  2 

- 4 toen de vandaag uiterst koelbloedige Jac-

kie Erdmann de Beegden-verdediging volledig 

fopte en toen wist iedereen dat het gedaan 

was en dat S.H.H. na maar liefst 42 jaar weer 

kon terugkeren in de vierde klasse! S.H.H. 

was trouwens per bus naar Beegden gereisd. 

De weg terug was een gelukzalige tour, waar-

bij als allerlaatste de bijna verdwaalde Wilbert 

Aendekerk door Wilco van den Dungen in de 

bus werd gehesen. Met de vlag door het bo-

venluik wapperend keerde het gezelschap 

terug in Herten, waar een groots onthaal 

wachtte. 

Gemiddeld kwamen er afgezien van de na-

competitie 115 toeschouwers naar de wedstrij-

den van S.H.H.-1 kijken. Topscorer was Jack 

Erdmann met 12 goals. 

 Meisjesvoetbal. 

Voor het aanbreken van de zomer beijverden 
de jongedames Nicole Blokland en Judith 
Hoezen zich om een meisjesteam (zevental) 

Foto uit Dagblad De Limburger in 1998. SHH promoveerde naar de vierde klasse KNVB. 

Van links naar rechts zien wij Joep Timmermans, Xavier Starmans, keeper Job van Lier, 

Stephan van Doorn, Mark Blokland, trainer coach Con van Keeken, Jack Erdmann en 

Michel Simons. 
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S.H.H. promoveert door het winnen van de na-

competitie. 

NA 42 JAAR TERUG IN DE VIERDE 

KLASSE 

Con van Keeken had aan het begin van het 

seizoen duidelijk te kennen gegeven slechts 

voor een jaar als vervanger van de trainer te 

willen optreden en had inmiddels in de persoon 

van Marcel Jansen een nieuwe trainer aange-

trokken. Voor Marcel, als speler afkomstig van 

EVV, zou dit zijn eerste club als trainer worden. 

Marcel zou in ieder geval ook blijven spelen. 

Daarnaast kwam weer een vroegere jeugdspe-

ler van S.H.H. terug op het oude nest, te weten 

Ricardo Wassenberg die bij Swift en EVV in het 

eerste had gespeeld. 

Crescentia   22 - 47 

Beegden   22 - 41 

SHH   22 - 39 

Linne   22 - 38 

SC Leeuwen   22 - 36 

Laar   22 - 35 

RKSVV   22 - 30 

Altweerterheide   22 - 24 

RKSNA   22 - 21 

St. Odiliënberg   22 - 19 

RKHVC   22 - 19 

OVCS   22 - 15 

bij elkaar te krijgen. Dit lukte en na het spelen 
van enkele vriendschappelijke wedstrijden kon 
worden ingeschreven voor de competitie van 
het nieuwe seizoen. Nadat aanvankelijk Teun 
Blokland de trainingen en het leiderschap op 
zich nam, kwam er weldra in de persoon van 
Erwin van den Dungen een fanatieke opvolger 

 

Inmiddels was het jeugdledenaantal bij S.H.H. 

gestegen tot 131. In het voorjaar presenteerde 

S.H.H. de enerverende tocht “Het busje komt 

zo”. Verspreid over Herten en Roermond-zuid 

moesten de deelnemers allerlei opdrachten 

uitvoeren, waarbij zij vervoerd konden worden 

door busjes. De deelname was massaal. 

Het lukte S.H.H.-5 om na jaren bovenin de 6e 

klasse te hebben meegedraaid eindelijk de fel 

begeerde titel binnen te halen. Heel bepalend 

was het sublieme Braziliaanse hakje, waarmee 

Pieter Stox wist te scoren en zo voor het vijfde 

onsterfelijke roem vergaarde. De titel werd 

helaas binnengehaald zonder zelf te spelen, 

want concurrent Heel-4 kwam gewoonweg niet 

opdagen bij een inhaalwedstrijd in Herten. 

De eindstand in het seizoen ‘97/’98: 

SHH meisjes eind jaren negentig met o.a. 
leider Erwin van den Dungen, Evelien 
Smeets en Marlie Hoezen.  
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  Met Marcel ging S.H.H. het seizoen ‘98/’99 
de vierde klasse in. Het zou geenszins een 
saai seizoen worden. Doelstelling vooraf was 
“avonturieren”. In de oefencampagne gaf 
S.H.H. al haar visitekaartje af, toen het maar 
nipt met 2 - 1 verloor bij eerste klasser RIOS-
31 en er een mooie pot voetbal liet zien. In 
de eerste bekerronde was S.H.H. geenszins 
de mindere van derde klasser Susteren: 1 - 1 
en werd Sint Odiliënberg met 7 - 0 verplet-
terd. 

S.H.H. startte de competitie met Job van Lier 
in de goal, Lino van Keeken, Marcel Jansen, 
Dirk van Lier en Laurens Walenberg achterin, 
Joep Timmermans, Ricardo Wassenberg, 
Paul Walenberg en Raymond Reyners op het 
middenveld en Jack Erdmann en Michel Si-
mons in de spits. Maurice van Ratingen zat 

een schorsing uit en Xavier Starmans viel in, 
terugkomend van een blessure. Verder zou 
dit seizoen Mark Blokland geregeld in de ba-
sis verschijnen en fungeerden Johan van 
Herten en Jannie Bremmers geregeld als 
“pinch-hitter”. 

De eerste competitiewedstrijd vond thuis te-

gen SV Victoria plaats. S.H.H. kwam maar 
niet aan voetballen toe mede vanwege het 
erg lange gras. Victoria counterde dankbaar 
en troefde S.H.H., dat geheel volgens de 
visie van de trainer aanvallend voetbal wilde 
spelen, af door maar liefst drie keer te sco-
ren. Het zag er naar uit dat de ouverture in 

de vierde klasse op een deceptie zou uitlopen. 
Ook toen dik een kwartier voor tijd de 1 - 3 viel, 
was dat nog zo. Toch begon Victoria in de reste-
rende tijd te wankelen. Enkele minuten voor tijd 
keerde de spanning plotseling terug doordat Lau-
rens Walenberg, die zelf een tegengoal schuld 
was, uithaalde, zodat het 2 - 3 kwam te staan. 
Toen de officiële speeltijd eigenlijk al verstreken 
was, herhaalde Laurens zijn kunstje. S.H.H. was 
blij met de 3 - 3. Ook de tweede wedstrijd uit bij 
Crescentia leverde een 3 - 3 gelijkspel op en ver-

volgens werd de koploper tot dat moment RKESV 
met 2 - 1 afgetroefd. Brevendia bleek te sterk voor 
S.H.H. ( 2 - 1 verlies) en daarna brak een periode 
aan van alleen maar afgelastingen. 1998 zou het 
natste jaar van de twintigste eeuw zijn. Voor de 
winterstop speelde S.H.H. alleen nog maar uit bij 
Moesel en daar werd knap met 0 - 2 gewonnen. 
S.H.H. telde bij de winterstop 8 punten uit 5 wed-
strijden en stond daarmee enerlaatste, want de 
andere teams hadden veel vaker gespeeld. Overi-
gens waren de afgelaste wedstrijden voor een 
heel groot deel uitwedstrijden geweest. Geen en-
kel standaardelftal had zou weinig gespeeld als 
S.H.H.. 

Bestuurscrisis bij S.H.H.. 

Veel aandacht voor het voetbal kon er vanwege 
het slechte weer niet zijn in het najaar van 1998. 
De kranten moesten over andere zaken schrijven. 
En dat gebeurde volop over S.H.H., dat in een 
bestuurscrisis belandde. Het niet herkiezen van 
Piet Schreurs, jarenlang voorzitter en bestuurslid 

ge-
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Op de foto boven zijn te zien: Stan Theesink, Bram Geurts, Rob Toma, keeper Ludo Si-
mons, Etënne Duda, Jos Feijen. Op de onderste beneden v.l.n.r. de spelers Sam Nevels, 
Rik Reijners en Vincent te Wierik. De ouders van Sam (rechts) en Rik (links) zijn de 
jeugdleiders. 
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weest, leidde uiteindelijk tot het voltallig aftre-
den van het bestuur. Een commissie van wij-
ze mannen, zijnde Teun Blokland en Con van 
Keeken, moest een nieuw bestuur zien te for-
meren en dat kwam er redelijk snel. Diverse 
mensen uit het oude bestuur keerden terug. 
Coen Hoezen werd de nieuwe voorzitter, Ed 
Schoolmeesters secretaris, Luc Amkreutz 
penningmeester en de overige leden waren 
Har Roost plus de nieuwelingen Bob Willigen-
burg en Cees Moison. Bewust werd besloten 

om het aantal bestuursleden klein te houden. 

Piet Schreurs besloot (tijdelijk) afscheid te 
nemen van al zijn actieve functies bij S.H.H. 
Hij had van 1960 tot 1975 voor S.H.H.-1 ge-
speeld waaronder de beslissingswedstrijden 
tegen Baarlo en VOS, was jaren jeugdbe-
stuurslid en daarna bestuurslid geweest, lei-

der en grensrechter van S.H.H.-1, zo’n vijftien 
jaar speler van S.H.H.-1, acht jaar voorzitter 
van de vereniging, jeugdleider, wedstrijdse-
cretaris, elftalleider en grensrechter bij het 
eerste, voorzitter van de kantinecommissie, 
vervanger van de trainer gedurende een half 
jaar enzovoorts. Piet’s afscheid was er één 
van pijn, met name voor hemzelf. Dit verdien-
de Piet, die vierenveertig jaar lid was en van 
de KNVB de zilveren waarderingsspeld had 
gekregen, niet. (RED. 2022. Piet gaf voor ver-
schijning van het geschiedkundig overzicht 
van S.,H.H. nadrukkelijk aan dat het boven-
staande vermeld zou worden). 

Na de winterstop was de overvloedige regen 
voorbij. S.H.H. begon met 3 nederlagen in 4 
wedstrijden, maar keek toch moedig omhoog. 
Dat was terecht, want vanaf de 10e wedstrijd 
begon het aan een imposante reeks met daar-
bij onder andere een gelijkspel thuis tegen kop-
loper Brevendia, dat daarmee goed weg kwam. 
Er werd technisch gezien verzorgd gevoetbald 
en dat was ook te merken aan het talrijke pu-
bliek dat de weg naar de Offerkamp wist te vin-
den. 

Na het paasweekend, waarin zeges tegen Vic-
toria en Thorn werden geboekt was de stand 
aan kop florissant te noemen voor S.H.H.: 

 

Brevendia  18 - 31 

Eindse boys  16 - 29 

S.H.H.  14 - 27 

Wie had dat vooraf gedacht? Met vier wedstrij-
den minder gespeeld zouden een overwinning 
en een gelijkspel genoeg zijn om gedeeld eer-
ste te staan. De competitie zou evenwel nog 
slopend worden. Tenslotte had S.H.H. nog een 
flinke achterstand aan wedstrijden in te halen.  

S.H.H. verloor thuis met 0 - 1 van een counte-
rend Swalmen en speelde daarna uit bij Eindse 
boys met 3 - 3 gelijk. Ook tegen degradatiekan-
didaat Heythuysen kwam het niet verder dan 
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Op de foto beneden SHH3 met van links naar rechts: Leider Mat Straetemans, Jos Hendrikx, 
Bert Hannen,  Michel Vossen, Bert Teunissen, Arthur Helwegen, Mat Esser, Wilbert Poulus-
sen, Gerard Wassenberg, Robert van Ool, Wilco van den Dungen, Frank Birkner, Har Roufs, 
Eugène Lamers en Ad Dierx (geblesseerd en leider). 
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een 2 - 2 gelijkspel. De tweede periodetitel 
die aanvankelijk zo voor het grijpen leek 
moest nu thuis tegen Moesel binnengehaald 
worden. S.H.H. stond binnen een paar minu-
ten met 0 - 2 achter! Maar het herstelde zich 
wel  en groot was de opluchting, toen de 3 - 
2 op het bord stond. Toch leek het nog mis te 
gaan. Moesel kwam weer langszij. Maar toen 
in de slotfase van de wedstrijd een groot deel 
van het talrijke publiek al naar binnen was 
gevlucht vanwege een regenbui, leverde een 

kopbal van Jack Erdmann de zege op: 4 - 3 
en S.H.H. was periodekampioen. 

De demonstratieve optocht naar het ge-
meentehuis in Roermond. 

De 18e competitiewedstrijd brak aan, een 
inhaalwedstrijd tegen Thorn. Voorafgaand 
aan de wedstrijd waren op initiatief van ons 
bestuur en met name secretaris Ed School-
meesters 200 S.H.H.-sympathisanten bij het 
gemeentehuis van de partij om te demonstre-
ren tegen de plannen om ons nieuwe com-
plex buiten de oude gemeentegrenzen van 
Herten te situeren. Om half zeven ‘s avonds 
was iedereen verzameld op de parkeerplaats 

bij Brugman keukens nabij de Voorstad St. 
Jacob. Vanaf daar vond de mars plaats naar 
de Markt. De politie begeleidde ons en zorg-
de ervoor dat wij verkeersveilig konden lo-
pen. Ook dorpsgenote Toos Jacobs onder-
steunde ons door mee te lopen in de groen-
witte stoet. Eenmaal bij het stadhuis aange-
komen las onze voorzitter Coen Hoezen, 
gehuld in een groene S.H.H.-shawl, een peti-
tie voor onder toeziend oog van de complete 
gemeenteraad, die voor het merendeel op 
het stadsbordes stond. De regionale televisie 
maakte opnamen en interviewde een aantal 
Hertenaren. De complete gang van zaken 
rondom een verhuizing vanaf de Offerkamp 
van de laatste jaren tot aan deze demonstra-
tiedag werd geschetst door onze voorzitter. 
Ons was altijd voorgehouden dat wij een 
complex zouden krijgen binnen de oude ge-
meentegrenzen van Herten. Nu was er op-
eens sprake van een complex aan de over-

kant van de drukke en verkeersgevaarlijke 
Maastrichterweg. Dit was met name ook voor 
de talrijk opgekomen ouders van jonge voet-
ballertjes een onacceptabele situatie. 

Na afloop van de demonstratie kregen onze 
jeugdspelers limonade met een Mars van 
burgemeester Kaiser. De demonstratie had 

indruk gemaakt op het college van burge-
meester en wethouders en de gemeente-
raad. De burgemeester roemde de gediscipli-
neerde wijze, waarop S.H.H. van het recht 
van demonstratie gebruik maakte en beloof-
de dat alles nog eens goed bekeken zou 

gaan worden. Enkele weken later zouden wij bij 
monde van wethouder Ben Harbers te horen krij-
gen dat wij in Herten zelf aan de Gerbergaweg 
een fraai nieuw complex gingen krijgen. 

Thuis tegen Thorn stond er alweer snel een ach-
terstand op het scorebord, 0 - 1. Maar S.H.H. her-
stelde zich en kwam gemakkelijk op voorsprong, 2 
- 1. Nadien werden tal van kansen op 3 - 1 gemist. 
Na de rust verdween het goede voetbal. Trainer 
Marcel Jansen en Ricardo Wassenberg waren 
openlijk aan het kibbelen en Thorn kon mede hier-
door met een 2 - 3 zege naar huis gaan. Hier 
bleek S.H.H. achteraf het eventuele kampioen-
schap te hebben verspeeld. S.H.H. kon zich gaan 
opmaken voor de nacompetitie tegen Eindse boys 
en Swalmen.  

 

Nacompetitie voor een plaats in de derde klas-
se! 

De eerste wedstrijd uit bij Eindse boys maakte 
meteen een einde aan alle illusies. Het leverde 
een 3 - 0 nederlaag op. De latere 2 - 1 winst tegen 
Swalmen was er één louter voor de statistieken. 

Al met al had S.H.H. een prima start gemaakt in 
de vierde klasse. 

De “178 toeschouwers gemiddeld” geven aan dat 
het aan spektakel zeker niet had ontbroken. Jack 
Erdmann was met 17 goals de topscorer van het 
team. 

De toekomstplannen toegelicht. 

Aan het eind van het seizoen hield ons bestuur 
voor het eerst een presentatie van het beleid, dat 
het voorstond. Een aantal commissies kreeg de 
gelegenheid om via een Power point- presentatie 
haar toekomstplannen toe te lichten. Gedurende 
de avond kwam er een telefoontje van gemeente-
wege waaruit bleek dat wij als vereniging in ieder 
geval op de Gerbergaweg ons complex zouden 
krijgen. Pogingen van de gemeente om S.H.H. 
aan RFC Roermond te koppelen liepen op niets 
uit. In ieder geval zagen wij als vereniging zo’n 
fusie niet zitten. Eerder had S.H.H. ook al te ken-
nen gegeven zonder Swift verder te willen. Swift 
koos eieren voor haar geld en zocht contact met 
sv Victoria. Groot was onze vreugde toen wij te 
horen kregen dat wij als enigen de bespeler van 

de Gerbergaweg zouden worden. De Roermondse 
verenigingen Swift en Victoria zouden wél samen 
verder gaan als SVC’2000. Van die zijde kwam 
nog de opmerking dat S.H.H. als “winnaar” uit de 
bus was gekomen bij de herstructurering van de 
sportvelden in de gemeente Roermond. 
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De explosieve groei van de jeugd. 

Het aantal jeugdleden bij S.H.H. nam de afge-
lopen paar jaar een vlucht. Midden jaren ne-
gentig was er alweer een lichte stijging te zien 
naar 114. Daarna ging het van 122 in 1996 
naar 131 in 1997 en naar 173 in 1998, een 
aantal dat nimmer tevoren was gehaald. In 
1999 zou dit aantal zelfs op een recordhoogte 
van 219 aanbelanden, goed voor 17 jeugd-
teams. Het lukte ons jeugdbestuur om daar 
maar liefst 38 jeugdleiders voor te vinden, een 
aantal waar menige jeugdafdeling erg jaloers 
op zal zijn.  

De eindstand in het seizoen ‘98/’99 

  4e klasse F standaardteams 

Brevendia  22—41 

Eindse boys  22—37 

Swalmen  21—36 

S.H.H.  22—36 

Roggel  22—32 

Heel   21—31 

RKESV  22—26 

Thorn   22—26 

Moesel  22—25 

SV Victoria  22—25 

Heythuysen  22—24 

Crescentia  22—21 

 

Voetballen tegen profs. 

Het seizoen ‘99/2000 begon al vroeg voor 
S.H.H., namelijk midden juli. Toen speelde 

S.H.H. voor het eerst in haar bestaan een 
vriendschappelijk duel tegen een profvoetbal-
club. In dit geval ging het om eredivisionist For-
tuna Sittard. Degene die dit had weten te rege-
len was Marco 
Bogers, die na 
een stageperi-
ode bij Fortu-
na Sittard, in 
dienst was 
getreden als 

commercieel 
manager bij 
VVV. 

De Fortune-
zen kwamen 
in hun sterkste 
opstelling en 

S.H.H. kon 
haar opponent 
zo’n halve 
helft bijbenen. 
Daarna ging 
Fortuna volop 
scoren. Het 
werd uiteinde-
lijk  0 -12. Er 
waren een 
kleine 1500 
belangstellen-
den op de 
wedstrijd afge-
komen en na 
afloop was er 
een leuk feest 
in de tent naast de kantine met Big Benny als 
entertainer. 

De spelersgroep van Fortuna Sittard met aan 
het hoofd trainer Bert van Marwijk en verder 
spelers, zoals Kevin Hofland, Ronald Ham-
ming, Robert Roest en Rinus Gerritsen, bleef 
tot erg laat in de avond in Herten hangen. 
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Foto boven: SHH-jeugd eind jaren negentig.  
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Bovenstaand gedicht werd door Jos Vossen voorgedragen 
toen Mia Hannen-Adams haar café overdroeg aan toen en 
tot voor kort de nieuwe eigenaar Jos Hendrikx. Dat was in 
1997. 
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SPONSORS SHH 

AA-drink 
Aberson b.v. 
Alfa beer 
Auto Creemers  
BKC Staalbouw 
 
BPV ACC 
Burgers Enzo 
Hotel-Brasserie Dux  
Cafe Zaal De Schuur 
Cafe-Cafetaria Aod Me-
rum 
 
Clipper 
Correct Stucadoors 
Custers installatie & 
verhuur 
Damen Hypotheken 
Delescen advocaten 
Design & deliver 
 
DJ Rolo 
Doedels 
Café Du-pont 
Euro PC 
Fysio Moves 
Installatiebedrijf 

G.Sars 
Hamers Optiek 
Hannen Bakkerij 
Hansen dranken 
Hermans Groenten en 
Fruit 
 
Hillstreet 
Incatro 
ING (Hoofdsponsor) 
Jack Frencken 
Jack Hannen hove-
niersbedrijf 
 
Jack Teuwen Tweewie-
lerservice 
Jill Murphy’s 
Jo Koolen Glasrepara-
tie 
Juffrouw Coco 
Maasveste Berben 
 
Math Esser bestrating 
M3 makelaardij 
MH roadstyling 
Miko Koffie Service BV 
Moors assurantiën 

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

info@shh-herten.nl 
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ducts 
Schreurs Pers. Vervoer 
regulier 
SKS Group BV 
 
Soeverein hypotheek-
advies 
Solvay 
Summa 
The Orange 
Truckwash Herten 
Verheyden livestock 
export 
TV Ellef 
 
Van Mossel Ford 
 

 
 

SPONSORS SHH 

MTR indoor outdoor 
signing 
Oostendorp Auto 
(Toyota) 
Partner HR Solutions 
Posno 
 
Rabobank 
Ramon Schreurs Ho-
veniers 
Roermondse Glashan-
del 
Royal-Theater B.V. 
SBH Schoonmaakbe-
drijf 
 
Scheers groep 
Schmitz Foam pro-

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

info@shh-herten.nl 
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NICOLAS MITCHELL 
WEDSTRIJDEN EN GOALS (deel 2) 

     tw  TG   W  G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10/11 Nicolas Mitchell 10 2 10 2                     

11/12 Nicolas Mitchell 24 7 14 5 V* X X X X X V* X X X 

13/14 Nicolas Mitchell 25 8 1 1         I           

14/15 Nicolas Mitchell 30 8 5                       

15/16 Nicolas Mitchell 43 12 13 4 X X* V B - X X* I B B 

16/17 Nicolas Mitchell 63 22 20 10 I - I X60 V* X* - X* X X** 

17/18 Nicolas Mitchell 81 27 18 5 V X X V X* X X X X B 

18/19 Nicolas Mitchell 93 28 12 1 X X V I X X B B I X 

19/20 Nicolas Mitchell 104 30 11 2 X X X** V X V - - V - 

20/21 
Nicolas Mitchell 
(A) 107 30 3   V   X X             

21/22 Nicolas Mitchell  113 31 6 1                   I* 

10/11 

11/12 

13/14 

14/15 

15/16 

16/17 

17/18 

18/19 

19/20 

20/21 

21/22 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

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

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

                        X* - V   

    X X B B B I X B B X       X 

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

X X* V* X - X* X X S - V* V X* X V B 

B - X B B I X X* X - X V* X V+ ´-   

X V* - - - -                 I X 

I I V V -       co ro na           

                co ro na           

        i     I I         I I   
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Quotes 94 
SHH4 wint uit bij Slek met 2 tegen 12. Wim 
Vergoossen scoorde vijf keer. Wim: Ik weet 
ook zeker dat alle vijf de goals in één helft 
vielen, want in de rust werd ik gewisseld. 
 

 Quotes 93 
Ron Bukman van SHH6 botst met zijn hoofd 
tegen een tegenstander en bloedt behoorlijk. 
Van uitvallen wil hij niets weten. Ron: Een 
mens mag twee liter bloed verliezen voordat 
er iets aan de hand is. 

Onder: Viering van het kampi-
oenschap in juni met rechts  

Nicolas 
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HET PORTRET 
 

In deze aflevering van het portret zien jullie  een tweetal tekeningen, gemaakt met potlood 
op een A4-tje. Links is dit Sten Kochanowski die vlak voor aanvang van de competitie 
geblesseerd raakt. Rechts is dit Sil Passage die iedere week opnieuw zijn waarde weet te 
bewijzen in SHH1. Onze tekenaar/ schilder pakt vanaf nu de draad weer op nu het winter-
seizoen aanstaande is met tekeningen met potlood en pastelkrijt  
 
 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 keepers van het oude SHH 
Een overzicht van de keepers van S.H.H., 
zo compleet als wij het konden maken. 
Wij wilden eerst net als bij de vorige uit-
gave de laatst 35 jaar beschrijven, maar 
al snel bleek dat de jaren vanaf 1978 goed 
gedocumenteerd waren en toen hebben 
wij een poging gewaagd de jaren ervoor 
ook te beschrijven. Dat bleek wel een 
stuk lastiger, maar allá (laat gaan)! 
 
Zo kwamen wij er-
achter dat waar-
schijnlijk Pièrre 
Baetsen degene is 
geweest die het 
grootste aantal sei-
zoen eerste keeper 
van SHH1 was. Wij 
denken dat hij de 
volledige jaren zes-
tig voor zijn reke-
ning heeft geno-
men. Begin jaren 
zeventig was het 
de beurt aan Piet 
Bogers, vader van 
Marco. Piet blonk 
uit in het beslis-

singsduel om een kampioenschap in 1972. 
Helaas mocht dat toen niet baten. Ook Piet 
Sprengers stond begin jaren zeventig onder de 
lat met daarna vanaf rond 1973 of 1974 Piet 
Balvers, die als routinier overkwam van RFC 
Roermond dat destijds op hoog niveau speel-
de. Piet was keeper van RFC2 en zat bij het 
eerste op de bank als standin. Piet maakte 
eind jaren zeventig bewust plaats voor het ta-
lentvolle jonkie Arthur Maessen. Arthur raakte 
helaas geblesseerd aan een knie en kon daar-
na niet meer verder. 
 
In de jaren vijftig keepte H (Huub?) Verheesen 
in SHH1. Hij was de broer van bestuurslid Wiel, 
de latere internationaal bekende sportverslag-
gever met wie wij een jaar of acht geleden nog 
een vraaggesprek hielden. Ook Piet Baetsen 
was al vroeg keeper bij SHH, mogelijk familie 
van Pierre. In de jaren veertig, het eerste de-
cennium van ons bestaan, lazen wij als kee-
persnamen Marcel Thiessen terug en ook Bair 
Vergoossen en H. van Herten. 
 
Vanaf het moment dat uitgebreid werd gedocu-
menteerd wie in welke wedstrijd speelde in 
SHH1 kunnen wij op basis van de getallen in 
de statistiek hier afgedrukt zien wij de meeste 

 

DE KEEPERS VAN S.H.H.-1 
 

Een overzicht van 2022 terug naar 1940 
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seizoenen keeper was bij SHH’s vlaggen-
schip.  
 
Job van Lier, verdeeld over twee periodes, 
tikte de zeven seizoenen aan. Voordat hij ove-

rigens voor SHH1 ging keepen en nádat hij in onze 
jeugd keepte, stond Job onder contract bij Fortuna 
Sittard waar hij international en later keeper van FC 
Barcelona Ruud Hesp voor zich moest dulden. Aan 
talent en mentaliteit lag het geenszins bij Job. Bles-

    82 jaar KEEPERS VAN SHH  
       

SEIZOEN namen westr naam wedstr naam wedstr 

22/23 Juul Hamers      

21/22 Juul Hamers 25/25     

20/21 Juul Hamers 4/4 corona    

19/20 Juul Hamers 15/15 corona    

18/19 Danny de Winter 25/26 Juul Hamers 1/26   

17/18 Ruud Schumann 25/25     

16/17 Ruud Schumann 25/26 Tim Griep 1/26   

15/16 Ruud Schumann 25/26 Tim Griep? 1/26 2 goals Ruud 

14/15 Ruud Schumann 22/22     

13/14 Ruud Schumann 22/22     

12/13 Ruud Schumann 22/22     

11/12 Stef Belgers 21/22 
Justin Brum-
mans 1/22   

10/11 Justin Brummans 21/22 Stef Belgers 1/1   

09/10 Stef Belgers 13/22 
Justin Brum-
mans 7/22 Tim Griep 1/22 

Links: Piet Baetsen, Pierre 
Baetsen, Piet Bogers en Piet 
Sprenger. Deze pagina: Juul 
Hamers, daaronder Stef Bel-
gers, Ruud Schumann en Jus-
tin Brummans. 
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sures dwongen hem tot een terugkeer naar 
de amateurs van SHH. 
 
Wij denken dat Piet Balvers in de jaren ze-
ventig wellicht ook de zeven seizoenen 
heeft gehaald, anders waren het er zes. Zes 
seizoenen was ook het aantal dat Ruud 
Schumann en Wilbert Poulussen onder de 
Hertense lat stonden. Opmerkelijk voor 
Ruud is dat hij in één seizoen twee keer 
scoorde. Wij menen ons te herinneren één 
keer vanaf elf meter, maar ook een veld-
goal. Ruud stond bekend om zijn prima 
spelhervattingen van achter uit. 
Niet onvermeld mag ook blijven Jeffrey Jan-
sen die oorspronkelijk bij RFC Roermond 
keepte, dat aan het begin van de eeuw na 
hun verhuizing naar de Leropperweg in een 
neerwaartse spiraal zat. Via een Duitse om-
weg belandde Jeffrey bij SHH waar hij des-

tijds in 2007 een kampioenschap meemaakte 
dat niet verwacht was en waarbij hij de minste 
tegengoals ooit in één seizoen incasseerde, 
namelijk 12. Dat Jeffrey, zeer getalenteerd, na 
drie seizoenen paste was te wijten aan een 
zware knieblessure die verder keepen onmoge-
lijk maakte. Qua moyenne was dit 12 uit 22 is 
net iets meer dan een halve tegengoal per wed-
strijd. Om af te sluiten: Absolute recordhouder is 
degene die in zijn enige inzet als keeper voor 
SHH1 de nul hield. Deze persoon ging noodge-
dwongen als veldspeler keepen in een tijd dat er 
nog maar twee wissels waren toegestaan en 
aangezien de keeper van dienst destijds, Ri-
chard Smeets,  (zelf ook al keeper drie in rang-
orde) geblesseerd uitviel en er al twee keer was 
gewisseld moest die aan de bak en kreeg van 
de tegenstander vooral hoge ballen in de zes-
tien meter gepompt die hij allemaal uit de lucht 
wist te plukken met zijn lengte en goede timing 

(geleerd als kopper). 
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08/09 Jeffrey Jansen 21/22 Stef Belgers 1/1   

07/08 Jeffrey Jansen 21/22     

06/07 Jeffrey Jansen 22/22 minst gepasseerd met 12 tegengoals  

05/06 Job van Lier 21/22 Stef Belgers 1/1   

04/05 Job van Lier 22/22     

03/04 Job van Lier 20/22 Marco Bogers 2/22   

02/03 Marco Bogers 19/22 Michiel Creemers 3/22   

01/02 Michiel Creemers 15/26 Marco Bogers 11/22 
Wilbert Poulussen 
1/26 

00/01 Michiel Creemers 22/22     

99/00 Job van Lier 16-22 Marco Bogers 3/22  
Wilbert Poulussen 
1/22 

98/99 Job van Lier 18-22 Marco Bogers 4/22    

97/98 Job van Lier 18-22 Marco Bogers 4/22    

96/97 Job van Lier 21/22 Marco Bogers 1/22    

95/96 Marco Bogers  19/22 René Kuppens 3/22   

94/95 René Kuppens 18/22 Marco Bogers 3/22    

V.l.n.r. Piet Balvers,     Arthur Maessen,        Fons Maessen 
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93/94 Marco Bogers 20/22 Wilbert Poulussen 2/22   

92/93 Marco Bogers 20/22 Wilbert Poulussen 2/22   

91/92 Wilbert Poulussen 21/22 Marco Bogers 1/22   

90/91 Wilbert Poulussen 20/22 Marco Bogers, Richard Smeets, Eugène Lamers 1/22 

89/90 Wilbert Poulussen 20/22 Nourroudine Bennani  2/22   

88/89 Ludovic Lampe 22/22     

87/88 Ludovic Lampe 18/22 Wilbert Poulussen 3/22 Piet Balvers 1/22  

86/87 Wilbert Poulussen 21/22     

85/86 Wilbert Poulussen 20/22 Maarten Helwegen 2/22   

84/85 Alfons Maessen 13/22 Wilbert Poulussen 10/22   

83/84 Wilbert Poulussen 17/22 Alfons Maessen 5/22 Leo Theelen 1/22 

82/83 Piet Balvers  11/22 Arthur Maessen 8/22 
Wilbert Poulussen, Leo Theelen 
1/22 

81/82 Arthur Maessen 22/22     

80/81 Arthur Maessen 21/22 Piet Balvers 1/22    

79/80 Piet Balvers  18/22 Har van Herten 2/22    

78/79 Piet Balvers       

77/78 Piet Balvers       

Bovenste rij v.l.n.r. Jeffrey Jansen,    Wilbert Poulussen,                           Job van Lier 
Onderste rij v.l.n.r. Marco Bogers,        
        René Kuppens,             
            Michiel Creemers 
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HOOFDKLASSE jo-15   

   

VV Schaesberg JO15/1 4 10 

FC Geleen-Zuid JO15/1 4 10 

SHH JO15/1 4 4 

Helden JO15/1 4 3 

Groene ster JO15/1 4 1 

HOOFDKLASSE F JO13  

   

sc. Jekerdal JO13/1 5 15 

Groene ster JO13/1 5 12 

Scharn JO13/1 5 6 

SHH JO13/1 5 6 

Daalhof JO13/1 5 3 

Kerkrade West JO13/1 5 3 

ONDER 14 / 1E KLASSE 6  

   

De Ster JO14-1 5 15 

MBC´13 JO14-1 5 12 

SHH JO14-1 5 7 

Minor-Wijnandia JO14-1 5 7 

Haelen JO14-1 5 3 

Haslou JO14-1 5 0 

ONDER 12 / HOOFDKLASSE 5   

   

VVV Venlo JO12/2  6 15 

ZSV JO12/2  6 15 

HBSV JO12/1  6 10 

FCV Venlo JO12/1  6 9 

SHH JO12/1  6 7 

SV Venray JO12/1  6 5 

NWC JO12/1  6 5 

Deurne JO12/1  6 1 

 

SHH G1 2E KLASSE 2 
NAJAAR  

    

1 SV Budel G1 3 9 

2 Fortuna Sittard G1 4 9 

3 FC Oda G2JM 4 7 

4 NWC G1JM 3 4 

5 Wittenhorst G1JM 4 3 

6 SHH G1 4 0 
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1 Haelen 3 
5 15 

2 DVO 4 4 10 

3 FC Maasgouw 3 5 9 

4 FC Roerdalen 2 4 6 

5 Sportclub Susteren 4 4 6 
6 SVC 2000 4 4 6 

7 VV HEBES 2 4 5 

8 Slekker Boys 2 4 4 

9 Horn 3 4 4 

10 Reuver 4 5 4 

11 SHH3 5 3 

12 EVV Echt 3 2 0 

 6e KLASSE 16   

    

1 EMS 1 4 12 

2 Sportclub Leeuwen 3 5 12 

3 Sportclub Irene 5 5 10 

4 SVC 2000 6 5 7 

5 SHH5 3 6 

6 RKSVN 3 4 6 

7 Boekoel 1 5 6 

8 DES Swalmen 3 5 5 

9 FC Roerdalen 3 4 4 

10 Haelen 4 4 4 

11 SVH'39 4 5 1 

12 RKAVC 2 3 0 

 6e KLASSE 17   

    

1 SHH6 5 15 

2 Sportclub Irene 6 5 15 

3 Oranje Blauw'15 3 5 12 

4 VV HEBES 3 4 9 

5 FC Roerdalen 4 5 9 

6 SVH'39 5 5 6 

7 SVC 2000 7 5 6 

8 DFO '20 6 5 6 

9 Boekoel 2 3 3 

10 RKSVN 4 5 3 

11 EMS 2 5 3 

12 SNA 3 6 0 

 SHH4 6e klasse 12   

    

1 EVV Echt 4 4 12 

2 SHH4 4 10 

3 St Joost 2 5 9 

4 MBC'13 2 4 8 

5 FC Maasgouw 4 4 7 

6 Linne 3 5 7 

7 SVH'39 3 4 6 

8 RIOS'31 2 5 4 

9 Veritas 4 4 3 

10 SNA 2 5 3 

11 Conventus'03 2 4 0 
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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 2022 gaat  SHH 82 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 
(verschenen 2015).  
  
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 over heeft gedragenaan 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   984  (waarvan meer dan 500 jeugdleden). SHH telt vier speel-
velden waarvan één kunstgrasveld (2006).   
  
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 speelt weer 2e klasse waar het een ijzersterke seizoensstart kende als koploper.. 
  
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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SHH VAN DAG TOT DAG 
 
 
SHH VAN DAG TOT DAG 139 
 

 
SEPTEMBER 
 
4 SHH speelde de eerste bekerwedstrijd uit 
tegen Bekkerveld dat de laatste jaren meest-
al; in de eerste klasse speelde en na een re-
cente degradatie het afgelopen jaar net niet 
terugkeerde naar de eerste klasse. SHH kon 
goed partij geven en kwam door een goal van 
Roel van Melick op 0 – 1 voor te staan. Na de 
gelijkmaker was er weer een  loepzuivere 
goal voor SHH die onterecht werd afgekeurd 
vanwege vermeend buitenspel. Uiteindelijk 
won Bekkeerveld met 2 – 1. SHH 
speelde vandaag in de basis met 
Juul Hamers; Sil Passage, Reno 
Kochanowski, Glenn Gijzen en Daan 
Verhagen; Jens van Hees, Loek Vil-
ters en Tim Francot op het midden-
veld; en Roel van Melick, Swen 
Domburg en Casper Metsemakers 
als spitsen. Sten Kochanowski raak-
te in de warming up geblesseerd. 
4 SHH VR1 bekerde tegen LHC/
UOW en speelde met 3 – 3 gelijk. 
Gescoord werd door Renée Odeker-
ken, Noa Smans en Joëll Zinken. 
 
6 Er wordt veel volop getraind op de Wolfs-
berg. Het is er iedere avond een drukte van 
jewelste. 
8 Eerder dan verwacht is het clubblad terug 
van de drukker. 
10 Weer een drukbezochte training van zowel 
SHH1 als SHH2. Het tweede heeft meer dan 

twintig spelers op het veld staan. Ook het nieu-
we SHH 18plus is voor het eerst van de partij. 
Het getal 18 doet vermoeden dat het om erg 
jonge spelers gaat maar de heren die een ze-
ven tegen zeven competitie van twee keer vijf 
wedstrijdavonden gaan spelen dienen ouder 
dan 18 te zijn en dat zijn ze ook. Het gaat 
vooral om dertigers en ze zijn vandaag verre 
van compleet want er zijn er wel een stuk of 
twintig. Marc Helwegen is hun geestelijke advi-
seur. 
10 De eerste competitieronde voor de vele 
jeugdteams die SHH telt. Wij vermelden tel-
kens de juniorenstandaardteams… SHH JO19
-1 startte keurig met een 2-/ 1 thuiszege tegen 
Geleen Zuid.. SHH JO17 ging op bezoek in 

Asten bij NWC en legde het met 2 – 0 af. SHH 
JO15 was in Schaesberg en verloor aldaar 
met 4 – 1. SHH JO14 verloor in eigen huis met 
1 – 5 van MBC. SHH JOI3 speelde uit bij SC. 
Jekerdal waar het met 2 – 1 nipt verloor. SHH 
JO12 versloeg thuis op de Wolfsberg Deurne 
met 4 – 2. De meeste teams spelen zoals ver-
wacht tegen grotere clubs in Limburg en Oos-
telijk Noord-Brabant. 
11 Vandaag stond er bekervoetbal op het me-
nu. SHH1 met zijn brede selectie kwam in de 
wei tegen eveneens tweede klasser Geleen 
Zuid en startte voortvarend want binnen vijf 
minuten stond het al 3 – 0 door twee goals van 
Sten Kochanowski en één van Sil Passage. 
Daarna was er een hele tijd niets. Pas na 65 
minuten kwamen er weer goals, nadat eerst 
Swen Domburg miste vanaf elf meter en Ge-
leen vrijwel meteen daarna op 3 – 1 kwam. 
Vanaf dan waren er verschillende erg fraaie 
aanvallen te zien waarbij SHH het weer op de 
heupen had. Swen maakte alsnog 4 – 1, de 5 
– 1 was van Roel van Melick. Aan de andere 
kant wisten de gasten snel daarna toch ook 
weer een goal te maken, maar SHH denderde 
in de slotfase voortvarend verder. Eén goal 
werd nog wegens vermeend buitenspel afge-
keurd, Reno Kochanowski kopte de 6 – 2 bin-
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nen en Casper Metsemakers zorgde helemaal 
op het laatst voor de 7 – 2 eindstand. Er kwa-
men weer 16 verschillende spelers in actie. 

Voor de 
competitie is 
het echt 
dringen om 
een plaats-
je. Volgens 
onze redac-
tie was de 
oudste spe-
ler die op 
het veld 
stond bij de 
aftrap aan 
Hertense 
zijde 25 jaar 
lentes jong. 
 
 

 
11 SHH Vr1 oefende vandaag en won met 3 – 
1 van Bunde. Joèll Zinken, Noa Smans en Britt 
Marx scoorden.  Voor het overige verloor 
SHH2 jammerlijk met 3 – 0 uit bij TSC’04/2. 
SHH3 speelde met 1 – 1 gelijk tegen HBC2 
terwijl SHH6 met 4 – 2 van HBC3 won en 
SHH5 op bezoek bij Sint Joost2 met 2 – 4 won. 

 

14 De energieprijzen stijgen de pan uit. Er is spra-
ke van vaak wel een verdriedubbeling waardoor 
ook genoeg sportclubs in de problemen komen. 
Een voetbalclub in Zaandam maakt nog gebruik 
van een vast tarief en heeft besloten om mensen 
op het sportcomplex te laten komen douchen en 
dit geldt niet alleen voor de vaste leden maar ook 
hun familie. Overigens hebben wij een doorlo-
pend contract. 
15 Op een doordeweekse avond voetbalde SHH4 
in eigen huis tegen SVC6. Bij rust was het met 3 
– 3 nog gelijk maar uiteindelijk werd het 7 – 3. 
17 Bij de jeugd speelde SHH JO19 thuis tegen 
Helden en won keurig met  3 – 1. Laar JO17 won 
met 2 – 0 van SHH JO17. SHH JO14 vermorzel-
de Haelen in eigen huis met 2 – 17. Ook SHH 
JO13/1 won. Thuis tegen FC Kerkarade-West 
werd het 5 – 3. Tot slot verloor SHH JO12 met 5 – 
0 uit bij HBSV uit Hout Blerick. 
 
17 Onze vets zijn weer hun jaarlijkse weekendje 
weg. 

 
 
18 SHH was vandaag te gast bij Wilhelmina ’08 te 
Weert op sportpark Drakesteyn, waar de regen 
met bakken uit de hemel viel bij een temperatuur 
die wij niet meer gewend waren want het werd 
niet meer dan 13 graden celsius. Dat maakte dat 
het een wedstrijd werd op gewoon nat hobbelig 
gras die aanleiding gaf tot aardig wat opstootjes. 
De wedstrijd met twee technisch vaardige teams 
ging grotendeels gelijk op. Voor de rust had SHH 
enkele duidelijke kansen. Na de rust was Wilhel-
mina ’08 ook enkele keren gevaarlijk. Gescoord 
werd er evenwel niet en 0 – 0 was gezien de veld-
verhoudingen een eindstand die de verhoudingen 
in het veld wel weergaf. Dat betekent dat SHH 
opnieuw goed partij wist te geven tegen een 
ploeg die afkomstig is uit de 1e klasse van afgelo-
pen jaar. SHH kwam wel een puntje tekort om 
verder te mogen bekeren, althans dat werd ge-
dacht want Geleen Zuid zou toch zeker niet van 
Bekkerveld gaan winnen en toch gebeurde het! 
SHH bekert met 4 uit 3 dus gewoon verder samen 
met Wilhelmina ´08 dat 5 uit 3 telde. 
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18 Ook de overige SHH-teams hadden 
een bekerronde. SHH2 mag verder beke-
ren na een prima 1 – 4 winst uit bij SC, 
Irene2. SHH3 won met 7 – 2 dik tegen 
het derde van Wilhelmina ’08. SHH4 ver-
sloeg RKVB met 6 – 2 ook dik en ook 
SHH5 won. Tegen SVH’39/4 werd het 2 – 
0. SHH VR1 ging op bezoek bij Amsten-
rade en won er keurig met 1 – 3 tegen de 
tweede klasser. Minpunt was wel de her-
nieuwde knieblessure van Romée Crijns. 
De goals kwamen van Dieuwer van der 
Veen, twee keer, en Colette van Aalst.    
20 Op de valreep voor aanvang van de 
competitiestart van aanstaande zondag 
oefent SHH1 tegen het SVH’39 van de 
derde klasser die wordt getraind door Rik 
Reijners, voormalig speler van SHH1. Dat 
zal ook zijn om zoveel spelers van de 
brede spelersselectie wedstrijdritme te blijven 
geven. Er werd opnieuw een degelijke pot 
voetbal op de mat gelegd. SVH kreeg een eer-
ste kans en daarna was het SHH dat de bo-
ventoon voerde en iedere keer opnieuw net 
tekortkwam of net dat tikkelde geluk miste of 
een aantal keren stuitte het ook op een 
grensrechter die waarschijnlijk prinsjesdag 
had bezocht overdag en nog lustig met zijn 
vlag bleef zwaaien ook al was er echt geen 
sprake van buitenspel. Maar goals kregen 
wij toch te zien: Eerst van Loek Vilters, ver-
volgens was het de beurt aan Swen Dom-
burg en ook nog voor de rust was het Sil 
Passage die zeer fraai voor de 3 – 0 zorg-
de, de ruststand. In de rust werd er één 
keer gewisseld en vervolgens waren er een 
kwartier na rust zes wissels in één keer! 
Het overwicht dat SHH toch al had werd er 
niet minder om. Afgezien van één onterecht 
afgekeurde goal waren er opnieuw twee 
goals van Swen Domburg. Aan SVH-zijde 
speelde Ruud Schumann voor de rust in de 

spits. Ruud keepte enkele jaren voor SHH1. 
Onder de rust van de wedstrijd klonk muziek ter 
felicitatie van clubicoon good old Ton Gijsbers 
die jarig was. 
23 Er was weer een eerste avond van 35 en 
45plkus voetbal en de eerste keer 18plus voet-
bal. De Hertense 18plussers, wat klinkt het nog 
jong hè, won met 2 – 0 van Oranje Blauw bij 
hun vuurdoop. 
24 SHH JO19/1 ging op bezoek bij Meerssen 
en deed het prima. Het won er met 0 – 3. SHH 
JO17/1 keek bij rust al tegen een 0 – 3 achter-
stand aan tegen MMC Weert, kende een betere 
tweede helft maar verloor toch met 1 – 4. SHH 
JO15 speelde veneens in eigen huis. Geleen 
Zuid bleek met 1 – 4 te sterk. SHH JO1/1 
speelde een thuiswedstrijd tegen Daalhof JO13 
en won met 3 – 1. 
25 Ooooh…. Wat werd het een bijzondere wed-
strijd voor voetbalminnend SHH. De competitie-
start vond in eigen huis plaats tegen Veritas uit 

Neeritter, nog maar net gedegradeerd uit de 
eerste klasse en belust op een goede positie in 
de tweede klasse nadat het oranje team een 
goede voorbereiding had gedraaid en ook in de 
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beker verder was gekomen. Verloren had het 
nog niet. En ook aan Hertense zijde bestond 
natuurlijk het plan om het seizoen met een 
overwinning te beginnen. Maar dat het van-
daag zo zou eindigen….? SHH was de ster-
kere en had al snel een paar kansen. Gaan-
deweg de eerste helft gingen ze ook het doel 
van Veritas in… drie goals in de loop van de 
eerste helft met vloeiende aanvallen die ein-
digden met even zo fraaie goals. De eerste 
kwam van de voet van Swen Domburg waar-
na Loek Vilters er 2 – 0 van maakte en ook 
nog voor de rust 3 – 0 door Casper Metse-
makers. Na de rust voetbalde Veritas aan-
vankelijk wat bedachtzamer in de hoop niet 
in de valk te trappen van de Hertense aanval 
die met snelle spelverplaatsingen de razend-
snelle spitsen wist te bedienen, maar…. 
Daarna was er geen houden aan. Vrij snel 
achter elkaar vielen de 4 – 0, de 5 – 0 en de 
6 – 0. Inmiddels was er twee 
keer gewisseld en na de 6 – 0 
kwamen de overige drie wis-
sels in het veld. Swen Dom-
burg was onmiskenbaar de 
man of the match met zijn vier 
goals. Roel van Melick wist 
ook een keer fraai te scoren.  
De supporters van Veritas 
bleven beduusd onder dit on-
gekende spektakel. Maar zij 
hoefden zich niet te schamen 
daar heel wat SHH-spelers 
uitstegen boven een normaal 
spelniveau in de tweede klas-
se. Een supporter wist te mel-
den dat Veritas net zoveel 
inwoners heeft als dat SHH 

leden telden, een kleine duizend. Het zal niet 
vreemd klinken als wordt gezegd dat SHH na één 
competitiewedstrijd de trotse koploper is in de 

tweede klas E Zuid I. De beide andere Limburgse 
clubs buiten Veritas en SHH startten allebei 
met een nederlaag. SHH startte de eerste competi-
tiewedstrijd met Jules Hamers als keeper, achterin 
Sil Passage, Reno Kochanowski, Glenn Gijzen en 
Daan Verhagen; Jens van Hees, Loek Vilters en 
Istvan Munnix op het middenveld; Roel van Melick, 
Swen Domburg en Casper Metsemakers als spit-
sen. Nog voor 
halverwege de 
tweede helft 
vielen Tim 
Francot en 
Julles Geurts 
in en even la-
ter ook Salah 
Aithakki, Thi-
mo Levels en 
Tom Walker. 
Sjoerd 
Schroots en 
Sven Kocha-
nowski waren 
nog gebles-
seerd. 
 
25 Bij de overi-
ge teams 
speelde SHH2 
in haar eerste 

thuiswedstrijd van het seizoen met 3 – 3 gelijk te-
gen Alfa sport2. SHH4 won met 7 – 3. Edwin van 
der Straaten scoorde vier keer in hun wedstrijd te-
gen MBC ‘13/2. SHH5 leed wel een enorme neder-
laag. Het werd maar liefst 10 – 1 uit bij EMS. Zij 
speelden wel tegen het standaardelftal EMS1 dat 
zich vorig jaar nog handhaafde in de 4e klasse voor 
standaardteams, dus zo raar is die uitslag nou ook 
niet weer. SHH6 won met 0 – 3 bij Hebes3. SHH6 
is het 3e van vorig seizoen. Daarin speelde nu ook 
Tim Dierx die vorig jaar nog bij Veritas speelde. Hij 
was ook toeschouwer bij SHH1 tegen Veritas. Des-
gevraagd of het niet begon te kriebelen bij hem bij 
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het zien van de wedstrijd gaf hij aan dat het goed 
zou kunnen maar dat kwam dan wel ergens anders 
van. SHH3, spelend op eigen veld legde het met 0 – 
2 af tegen Reuver4. Bij de dames verloor SHH VR2 
met 4 – 2 uit bij FC Roerdalen VR1, een bemoedi-
gende uitslag. Sanne Hannen en Lindsay Stal 
scoorden. SHH VR1 had spelend temidden van veel 
Brabantse clubs een derby tegen oude bekende 
DBSV, dat via de nacompetitie was gepromoveerd. 
SHH VR1 trok met 3 - 1 aan het langste eind. Noa 
Smans scoorde twee keer en Joèll Zinken was één 

keer doeltreffend. 
25 Vier aandachtige toeschouwers bij SHH tegen 
Veritas hebben een waardig Swift-verleden . Op de 
flank links onze huidige voorzitter Peter Bonenkamp, 
rechts de vorige voorzitter van 2013 tot en met 2021 
Hans Schroots. Links in het midden trainer Hein van 
Melick, die ook enkele jaren SHH’s A-jeugd trainde 
en korte tijd ook interim trainer bij SHH1 was. Op de 
achtergrond Patrick van Duijnen, die jaren voor 
Swift1 voetbalde. 
 
26 Dagblad de Limburger doet uitgebreid verslag 
van de wedstrijd van gisteren tussen SHH en Veri-

tas. Joshua Geurts die vorig jaar nog voor 
Veritas uitkwam deed zijn verhaal. De kop 
luidde: SHH geeft mede door 4 goals van 
Swen Domburg een stevig visitekaartje af. 
 
OKTOBER 
 
1 Weer een speeldag voor de jeugd met af-
wisselend buien en ook zon. SHH JO19 leed 
haar eerste seizoensnederlaag. Op eigen 
veld ging MVC ’19 met 1 – 2 met de drie pun-
ten aan de haal. Ook SHH JO17/1 verloor. 
Uit bij MBC werd met 5 – 0 echt royaal verlo-
ren. SHH JO15 pakte uit bij Groene ster een 
puntje. 2 – 2 was de uitslag aldaar. SHH 
JO14/1 ging hard onderuit tegen De Ster, 0 – 
7. En ook SHH JO13 verloor met 5 – 1 uit bij 
het Maastrichtse Scharn vrij dik. SHH JO12 
deed het in eigen huis goed tegen SV Ven-
ray, de grootste amateurclub van Limburg. 
Het werd 2 – 2. SHH G1 was op bezoek bij 
Wittenhorst in Horst en verloor met 6 – 0. Het 
scoorde zelf niet. 
2 De tweede competitieronde voor senioren. 
SHH VR1 was op bezoek bij FC Eindhoven 
en speelde tegen VR3 met 3 – 3 gelijk. De 
doelpunten kwamen op naam van Britt Marx, 
Dieuwer van der Veen en een eigen doelpunt 
van FC Eindhoven. SHH VR2 haalde door 
het gelijke spel thuis tegen MMC Weert VR1 
al veel vroeger dan vorig jaar het eerste punt 
van het seizoen binnen. Lindsay Stal zorgde 
voor de Hertense goal. Het werd 1 – 1. SHH2 
speelde voor de tweede week op rij gelijk. Uit 
bij FC ODA/2 werd het 3 – 3. SHH3 deed het 
keurig tegen Reuver4 en won met 3 – 1. Een 
minpunt was wel dat Leco Vrinzen met een 
ogenschijnlijke neusbreuk naar het zieken-
huis ging. SHH6 boekte een prima 0 – 6 ze-
ge uit bij Hebes3. SHH4 speelde met 1 – 1 
gelijk tegen MBC2. 
2 Dan was er SHH1´s tweede speelronde 
van het seizoen uit bij Wilhelmina´08. Het 
was voor aanvoerder Glenn Gijzen zijn 100e 
reguliere competitiewedstrijd voor SHH1 en 
dat mocht gevierd worden met een 0 - 2 
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overwinning waar het kletsnatte regenduel 
voor de beker twee weken eerder nog doel-
puntloos bleef. SHH startte met dezelfde ba-
sisopstelling als een week eerder en kwam 
sterk uit de startblokken. Met verzorgd voetbal 
speelde het de Weertenaren van de mat met 
in de 20e minuut een eerste goal van Swen 
Domburg als gevolg. Tien minutren later 
maakte Jens van Hees er 0 – 2 van. Na de 
rust was het allemaal net iets minder dan voor 
rust maar toch waren de beste kansen voor 
SHH. De grootste kans voor Wilhelmina was 
nog de vrije trap die het van de scheidsrechter 
kreeg zowat binnen het vijfmetergebied omdat 
keeper Jules Hamers iets tegen hem had ge-
zegd, terwijl juist de thuisclub voortdurend 
commentaar op de leiding gaf. Gescoord werd 
er niet meer. SHH gaat aan kop na twee wed-

strijden. Mierlo Hout telt ook twee zeges maar 
heeft een iets minder doelsaldo. Bij Wilhelimina 
’08 behoort vanaf dit jaar oud Surinaams inter-
national Prince Rajcomar (speelde o.a. voor 
Sparta en Fortuna Sittard) tot de selectie.  
 
3 Zoals altijd doet Dagblad de Limburger verslag 
van het amateurvoetbal. Het gaf aan dat SHH1 
ook te sterk was voor Wilhelmina ´08. Van onze 
andere Hertense oud-voetballers, thans trainer , 
is Rik Reijners actief in de 3e klasse met SVH-
39. Zij zijn gestart met een dikke zege en een 
gelijkspel. Ricardo Wassenberg bij Horn won 
eveneens één keer en speelde één keer gelijk. 
Erwin de Graaf die tevens SHH JO19/1 onder 
zijn hoede houdt leed met SC. Leeuwen twee 
beperkte nederlagen. 
3 ’s Avonds vond in onze kantine aan de Wolfs-
berg de presentatie plaats van de adviesrappor-
tage naar aanleiding van de spiegelsessie en de 
droomsessie in het voorjaar. Namens de KNVB 
was de heer Har Perebooms van de partij. Na-
mens de dienstdoende commissie ( Colette van 
Aalst, Marko  Adema, Paul Ehren, Erwin de 
Graaf en Bart Roubroeks) zette Marko Adema 
uiteen wat het advies inhoudt. Daarna reageer-
de Koen Kemps namens het bestuur dat dit ad-
vies inmiddels overneemt. Wij staan er als ver-
eniging nu al best goed voor als organisatie, 
maar zoals Koen Kemps opmerkte: Je hoeft niet 
ziek te zijn om beter te worden. In het kort sa-
mengevat komt het erop neer dat SHH stap voor 
stap vooruitgang wil boeken op een aantal pun-
ten. Prioriteit 1 en 2 zijn het vormen van een 
sponsorcommissie en een vrijwilligerscommissie 
met op nummer 3 de toename van het meiden/ 
vrouwenvoetbal. Inmiddels zijn er al mensen 
benaderd die een eerste bijeenkomst gaan bij-
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wonen. Nu hebben wij 55 teams, een kleine 
1000 leden. Het streven is om over drie en vijf 
jaar behoorlijke stappen te hebben gezet. Intus-
sen nemen onze voorzitter Peter Bonekamp en 
Bart Roubroeks deel aan een overleg met gro-
tere Limburgse en Brabantse voetbalclubs om 
van elkaar te leren. 
7 De Limburger publiceert een vraaggesprek 
met Sil Passage. Hij vertelt daar over zijn vier-
daags verblijf in Italië bij Venezia (vorig jaar 
serie A) en de rest van het seizoen bij Derthona 
dat in de serie D uitkwam. Verder geeft hij aan 
nu zoveel mogelijk wedstrijden voor SHH1 te 
willen voetballen en zijn opleiding te willen af-
ronden. Wie Sil inmiddels heeft zien voetballen 
zal begrijpen dat het zeer goed denkbaar is dat 
hij weer in het professionele circuit terecht zal 
komen, vroeg of laat. 
8 De derde speelronde op de zaterdag. SHH 
G1 ging op bezoek bij Fortuna Sittard G1. Dat 
was niet voor een voorwedstrijd van hun eerste 
elftal, maar ons G-team speelt gewoon compe-
titie aldaar. Het moest wel met 8 – 1 het hoofd 
buigen voor de profs. SHH JO19/1 ging met 
coach Erwin de Graaff op bezoek bij SC. Leeu-
wen waar hij hoofdcoach van het eerste elftal 
is. De wedstrijd eindigde zoals hij begon name-
lijk met 0 – 0.  SHH JO15/1 won keurig tegen 
Helden. Het werd 2 – 1. SHH JO13/1 verloor 
helaas nipt van de Groene ster, 1 – 2. SHH 
JO12 versloeg FCV Venlo met 3 – 0.  
9 In eigen huis was het op de zondagochtend 
echt hosanna te noemen. SHH Vr1 versloeg bij 
de derde keer dit seizoen dat het tegen LHC/
UOW uitkwam hun opponent deze keer met 3 – 
1 onder het motto driemaal recht is scheeps-
recht. Collette van Aalst scoorde twee keer en 
Dieuwer van der Veen één keer. SHH2 kwam 
goed voor de dag tegen Merefeldia 2 en had 
ruimer kunnen winnen dan de 1 – 0. Matchwin-
naar was Tijn Gerrits. Luuk Kurvers vernam dat 
SHH2 tegenwoordig over een Braziliaanse 

coach beschikt. Luuk: Dan kan ik met hem eens 
over voetbal praten.  
 
9 SHH6 versloeg Boekoel2 met 2 – 0 en ook 
SHH5 zegevierde. Het maakte het nog wel span-
nend want na eerst met 4 – 0 voor te hebben ge-
staan eindigde de pot voetbal toch nog in 4 – 3. 
Mark Kurvers maakt dit seizoen zijn rentree in 
SHH5 na in 
de D-tjes te 
zijn gestopt 
met voetbal. 
 
9 Dan was 
het om half 
drie weer 
aan SHH1 
om tegen 
MVC’19 uit 
Maasbree 

voor de 
derde 
keer op rij 
een Lim-
burgse te-
genstander 
te bestrijden 
alvorens alle Brabantse clubs aan de beurt zijn. 
De groenwitten startten met dezelfde elf basis-
spelers als een week eerder in Weert. SHH, ge-
wend aan het eigen kunstgras, kwam furieus uit 
de startblokken en al na een dikke vijf minuten 
resulteerde dit in een prachtige goal gescoord 
door Swen Domburg. Niet veel later was de 2 – 0 
bijna een feit en toch wist MVC al na een kwartier 
terug te komen tot 1 – 1. SHH zou hierdoor ge-
waarschuwd moeten zijn. Geen wedstrijd is ge-
wonnen voordat je voor het laatste fluitsignaal 
één goal meer hebt gescoord dan jouw tegen-
stander. SHH ging verder met aanvallen. MVC 
kwam nauwelijks van de eigen helft af. Er kwa-
men meer kansen voor SHH uit mooie aanvallen 
en het was opnieuw Swen Domburg die twee 
keer keihard toesloeg na goed voorbereidend 
werk. Ruststand: 3 – 1. En ook meteen na rust 
ging het gas er keihard op. Enkele minuten na 
rust was het alweer twee keer fraai raak. Casper 
Metsemakers was doeltreffend na een hem zo 
kenmerkende rush langs tal van tegenstanders 
en ook Roel van Melick scoorde even later fraai. 
Zo’n kwartier na rust mochten de eerste twee 
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In de naaste omgeving in onze regio zijn er 
aardig wat clubs met Hertense inbreng, Bij 
wijze van ´experiment´ drukken wij voor één 
keer de competitiestanden af…. 
 
Wisten jullie dat derde klasser Hebes uit Heel-
Beegden Stef Bogers als keeper heeft. Meer 
bekend zal zijn dat Rik Reijners de trainer is 
van SVH´39 en dat oud SHH1/keeper Ruud 
Schuman aldxaar in de spits speelt. 
 
Hertenaar en oud SHH1/speler Ricardo Was-
senberg is sinds dit lopende seizoen trainer 
van vierde klasser Horn. 
 
In de vijfde klasse kent Hertenaar Erwin de 
Graaff (voormalig speler van SHH1 en beho-
rend tot het kampoensteam  in 2007) een erg 
lastige start bij Sportclub Leeuwen. Erwin doet 
het een stuk beter met SHH JO19/1 die hij 
ook onder zijn hoede heeft. 
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invallers acte de présence geven en met nog 
een kwartier te gaan waren er nog drie inval-
lers waaronder Sven Kochanowski die terug-
keerde van een blessure. SHH leidt de dans 
in de 2e klasse E nu met 9 uit 3, een doelsal-
do van 14  voor en 1 goal tegen. Swen Dom-
burg wist maar liefst acht keer te scoren. In de 
slotfase moest SHH met tien spelers verder 
nadat Roel van Melick geblesseerd raakte. 
MVC’19 was overigens een sportief voetbal-
lend team en ook de scheidsrechter deed het 
prima. Overigens zullen de Maasbreenaren 
blij zijn geweest dat het bij 5 – 1 bleef, want 
zeker een keer of drie/ vier ontsnapten zij 
maar net aan een nieuwe tegengoal. 
10 De Limburger heeft voor de derde week op 
rij aandacht voor SHH en geeft goed weer wat 
zich gisteren in Herten afspeelde: SHH stuurt 
MVC’19 naar de slachtbank. 
10 Inmiddels zijn er steeds meer voetballief-
hebbers die in Herten een kijkje komen ne-

men. Eén 
oudere 
man vroeg 
of het niet 
mogelijk 
was in het 
clubblad 
de vaste 
rugnum-
mers, na-
men plus 
foto erbij te 
plaatsen 
zodat hij 
beter zou 

weten wie wie is.  Wordt aan gewerkt door de 
redactie. 
10 MVC´19 doet verslag van de wedstrijd in Her-
ten: ‘Koploper SHH speelde uitstekend’ en ver-
der wordt vermeld dat na de snelle 4-1 en 5-1 
kort na rust de Maasbreese keeper daarna een 
aantal goede reddingen verrichtte. 
14 De 35 plus competitie is weer aan de gang. 
Maar deze keer was er ook de eerst reeks voor 
het SHH 18-plus voetbal. De mannen van gees-
telijk begeleider Marc Helwegen wonnen met 1 – 
0 van Maarheeze en speelden doelpuntloos ge-
lijk tegen Brevendia. SHH neemt nu deel met 18-
plussers, 35-plussers, 45-plussers en vrouwen 
30-plussers. 
15 Er is een onvolledig jeugdprogramma van-
daag. SHH G1 speelde thuis tegen Budel G1 en 
trok met 0- 3 aan het kortste eind. 
15 Haslou JO14 tegen SHH JO14/1 eindigde in 
een keurige 2 – 4. SHH JO12/1 ging met 8 – 1 
onderuit tegen VVV Venlo JO12/2 waarbij het 
gewoon in de competitie is ingedeeld. VVV staat 
als tweede geklasseerd. De groenwitten staan 
met 7 uit 6 in de middenmoot. 
16 SHH4 zorgde vandaag voor een dubbele ze-
venklapper en drie spelers scoorden drie goals, 
namelijk Daan Brummans, Koen Peters en Erwin 
van der Straeten. Slachtoffer was SNA2 uit Mont-
fort. SHH3 verloor nipt van Roerdalen2, 1 - 0. 
SHH2 verloor jammerlijk met 2 – 1 uit bij Geleen 
Zuid2. SHH6 daarentegen was ook goed voor 
een zevenklapper, wel maar  een enkele. Het 
werd uit bij Roerdalen4 0 – 7. En dan nog de 
damesteams. Uit bij DFO2 behaalde SHH VR2 
een keurige 1 – 2 zege waardoor het een mooie 
plaats in de middenmoot inneemt met 4 uit 3. 
Lindsay Stal en Eva zorgden voor de beide 
goals. 
16 Vanaf twaalf uur speelde SHH VR1 uit bij vv 
Keer in Zuid Limburg. Daar werd helaas met 4 – 
2 verloren, zodat er niets anders rest dan een 
plaats in de subtop met 7 uit 4, naast Keer. Vol-
gende keer beter. Colette van Aalst vanaf elf me-
ter en Dieuwer van der Veen met haar hoofd 
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scoorden voor 
SHH. Renéé Ode-
kerken moest met 
een gebroken teen 
uitvallen.  
16 Helaas gold dit 
ook voor SHH1 dat 
op bezoek ging 
naar het Brabantse 

Hoogeloon, een dorp onder de rook van Eind-
hoven, richting Bladel. De plaatselijke club 
speelt voor het eerst in haar historie  in de 
tweede klasse. Vandaag vierde het een eerste 
overwinning, uitgerekend tegen koploper SHH. 
Uw redactie was niet van de partij maar teken-
de al op zondag het commentaar van het Eind-
hovens Dagblad op: Na mistasten in de verde-
diging werd het 1 – 0 en na een half uur was 
het 2 – 0. Het spel op een ongewend grasveld 
wilde niet vlotten. SHH was geen schim van het 
team dat drie zeges binnenhaalde. SHH kreeg 
na de rust een zwaar bestrafte rode kaart toe-
bedeeld (Istvan Munnix) en wist in de slotfase 
de eretreffer, 3 – 1 te scoren. Casper Metse-
makers scoorde. SHH staat nu als gedeeld 3e 
geklasseerd. Valkenswaard is koploper met 12 
uit 4, gevolgd door de Valk met 10 uit 4. SHH 
en Mierlo Hout hebben 9 uit 4.  Achteraf ging 
rond dat niet iedereen een goede wedstrijd-
voorbereiding had gekend, heel jammer voor 
de spelers die dit wel doen.  

18 SHH3 bekert thuis tegen FC Zwentibold2. 
Bij rust staat het met 0 – 1 achter. Langs de 
kant verschijnt leider Theophile Pouwels die 
speciale toestemming had om de training van 
SHH1 even te verlaten. Hij toont aan de doch-
ter van Edwin Verdult die ook voetbalt hoe je 
met een bal kunt jongleren, maar de techniek 
was toch helemaal niet meer wat die mis-
schien ook nooit geweest was. Theophile: 
Vroeger was ik goed in touwtje springen. 
De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1—1 )
doelpunt Roeland Kersten’ waarna de gasten 
met 5 tegen 4 net iets beter waren in het be-
nutten van penalties. 
20 Omdat er komend weekend geen wedstrijd 
op het programma zou staan voetbalde SHH1 
vanavond tegen Merefeldia uit Nederweert, 
dat als 2e gekleasseerd staat in de 3e klasse 
C achter alleswinnaar Laar. Dat was zonder 
een aantal geblesseerde spelers, zodat een 
tweetal van SHH2 in de slotfase hun opwach-
ting mochten maken. Tijn Gerrits deed al een 
keer eerder mee bij SHH1. Lukas Folkerts 
maakte zijn debuut. Voorde rust gaf SHH met-
een zijn visitekaartje af. Via een aantal vlot 
lopende aanvallen was het binnen het kwartier 
al 3 - 0 waarbij Sten Kochanowski telkens het 
eindstation was, een onvervalste hattrick dus. 
Casper Metsemakers zorgde voor de 4 - 0 en 
opnieuw Sten Kochanowski maakte er binnen 
het half uur 5 – 0 van. Aan de kant werd er al 
gevraagd om de 52-jarige Sonja die een veld 
verderop aan het trainen was bij VR2 haar 
debuut te laten maken in het eerste, aange-
zien tegenwoordig ook vrouwen met een man-
nenteam mogen meedoen. Het droogde wel 
op met scoren. Halverwege de tweede helft 
met vijf wissels maakte Thimo Levels er nog 6 
– 0 van waarna Merefeldia de spreekwoorde-
lijke eer redde. De scheidsrechter raakte 
ogenschijnlijk aan een spier geblesseerd en 
de wedstrijd werd toen enkele minuten voor 
tijd beëindigd. 
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Harold Leerent-
veld raakte ge-
blesseerd in de 
wedstrijd tus-
sen Fortuna 
Sittard G1 en 
SHH G1. 
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22 Het begin van de herfstvakantie met maar 
weinig voetbal. SHH JO14/1 was te gast bij 
Minor en speelde er met 2 – 2 gelijk. 
23 Vandaag waren er twee bekerwedstrijden 
en de beide Hertense teams die speelden 
raakten uitgespeeld. SHH4 verloor met 0 – 2 
van Kessel3 en SHH5 verloor met 0 – 3 van 
EVV4. De dames van SHH VR2 haalden in 
tegen DESM2 en behaalden zowaar weer een 
zege met de klinkende cijfers van 5 – 0. 
. SHH1 dat de eerste bekerronde in een poule 
van vier overleefde en zich daarmee plaatste 

voor de tweede ronde kwam niet in actie om-
dat het vrijgeloot is. In de derde ronde wacht 
oude bekende Brevendia als tegenstander. 
29 Vanwege de herfstvakantie was er een 
maar heel bescheiden programma. SHH G-
force deed flink zijn best maar haalde het net 
niet in eigen huis tegen FC ODA G2. Na de 0 
– 1 werd het nog wel gelijk. Voor rust kwam 
FC ODA G2 weer op voorsprong. Na de rust 

vielen geen goals meer zodat 1 – 2 de eindstand 
was. 
30 Voor middenmoter SHH2 stond vandaag een 
voorname wedstrijd op het programma tegen 

Lindenheuvel2 dat de competitie startte met 9 uit 
3. Tot twee keer toe kwam SHH2 achter te staan, 
even zo vaak maakte het weer gelijk. De groen-
witten drongen steeds meer aan maar achterin 
bleef het soms ook gevaarlijk. Een slordige vijf 
minuten voor tijd was het centrumverdediger Lu-
kas Folkerts die de beslissende 3 – 2 inkopte. 
Fabian Linssen en Goof Vilters vanaf elf meter 
tekenden voor de beide andere doelpunten. 
30 SHH VR1 wilde vandaag weer vertrouwen 

tanken nadat het de vorige 
competitiewedstrijd haar eerste 
nederlaag van het seizoen 
leed. Dit moest dan gebeuren 
tegen de Valk dat alleen maar 
drie gelijke spelen en twee ne-
derlagen op het conto had 
staan. De thuisdames wonnen 
met 2 – 1 met de beslissende 
goal van Noa Smans. Marlies 
Geurtsen had eerder in de 
wedstrijd voor  de openingsgoal 
gezorgd. Dat leverde alweer 
een zege op met twee goals 
van Danique Tellings en één 
van Aurelia Dicou. 
 
30 SHH5 behaalde de tweede 
zege van het seizoen en ging 
opponent RKSVN3 daardoor 
voorbij in de stand. Het werd 2 
– 0. De twee uitspelende senio-
renteams van vandaag deden 

het minder. Tot vandaag koploper SHH6 ging 
met maar liefst 8 – 0 onderuit bij SNA3 en Hae-
len3 was met 7 – 0 te sterk voor SHH3. Later 
bleek SHH6 gewoon met 0—8 te hebben gewon-
nen van rode lantaarn SNA3.  
30 Dan was het vanaf half 3 de beurt aan SHH1 
om iets goed te maken van twee weken eerder. 
Tegenstander was het Eindhovense RPC met 
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trainer Jan Poortvliet, speler voor het Ne-
derlands elftal bij het WK van 1978 in Ar-
gentinië. 
SHH startte zoals zo vaak in een razend-
snel tempo dat doorgaans door niemand 
erg lang kan worden vastgehouden. Al bin-
nen de minuut was het raak. Daan Verha-
gen kopte de 0 – 1 binnen. Na een minuut 
of 10 was het 2 – 0 door een mooie goal 
van Joshua Geurts, die vandaag in de basis 
startte. RPC was nog maar nauwelijks in de 
buurt van Juul Hamers geweest toen 
Joshua Geurts de bal oppikte, langs vijf 
spelers slalomde en de bal onhoudbaar 
langs de keeper van RPC schoof, 3 – 0, 
een beauty! Het tempo ging omlaag 
en RPC kon iets in de wedstrijd ko-
men. Toch waren de gevaarlijkste 
kansen voor SHH. Na de rust drongen 
de gasten aan. Zij kwamen ook tot 
verschillende goede kansen, maar 
dan was daar iedere keer Jules Ha-
mers die zijn doel op prima wijze 
schoonhield. Aan beide kanten namen 
de krachten af en er werd volop ge-
wisseld. Tien minuten voor tijd gooide 
Sten Kochanowski de deur in het slot 
via zijn eerste competitiegoal voor 
SHH1. In de laatste minuut van de 

wedstrijd bepaalde Sil Pas-
sage eveneens met diens 
eerste competitiegoal de 
eindstand op een royale 5 – 
0. In de slotfase van de wed-
strijd maakte Tijn Gerrits zijn 
competitiedebuut voor SHH1. 
Bij de concurrenten om de 
bovenste plaatsen speelden 
de Valk en Mierlo Hout gelijk 
tegen elkaar. Alleen Valkens-
waard heeft met 12 uit 4 nog 
geen verliespunten. 
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Man of the match tegen RPC Joshua 
Geurts. Vooral de 3—0 was van grote 
schoonheid. Noa Smans scoorde de beslissende 2—1 

tegen De Valk. 
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Quotes 22 
M;at Smeets (bijna 55 jaar lid) over SHH1:  
Hoe vind jij hun verrichtingen? Heb je ook favoriete spelers? 
De verrichtingen zijn zeker op het moment heel goed, ik sta er met plezier 
naar te kijken, ik ga liever naar Herten dan dat ik Ajax, PSV, Fortuna of Ro-
da zie voetballen. 
Wat ik fijn vond toen ze kampioen werden dat Glenn Gijzen de tijd nam om 
een woordje met mij, een oude lul, te doen. Die jongens zijn echt met de 
supporters bezig. Glenn is mijn favoriet omdat hij zich zo laat zien. 

 40 jaar clubblad 

Schoolvoetbalteam Sint Hubertusschool 1990 
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VRAGEN 
 

1. Van alle SHH-leden is Ton Smeets het langst onafgebroken lid 
2. In deze eeuw is Juul Hamers het langst keeper bij SHH1 
3. SHH1 speelt voor het eerst in de historie van SHH in de tweede klasse 
4. Er heeft nog nooit een SHH-speler in de eredivisie gespeeld 
5. Ruud Schumann, voormalig keeper van SHH1, scoorde eens drie competitiedoelpunten in één 

seizoen. 
6. Voormalig middenvelder Rik Reijners van SHH1 is tegenwoordig trainer bij SVH ’39. 
7. De omtrek van een bal is meer dan drie keer de doorsnee ervan 
8. Als je als team een hele competitie speelt van 22 wedstrijden en je wint er 12 van en verliest er 

10, dan eindig je altijd bij de bovenste helft. 
9. Op het dak van ons sportcomplex liggen 44 zonnepanelen. 
10. SHH beschikt over twee kunstgrasvelden. 
11. SHH2 beschikt over een trainer/coach met Braziliaanse roots. 
12. De laatste twee voorzitters van SHH hebben een voetbalverleden bij Swift 
13. ING is de hoofdsponsor van SHH 
14. SHH6 drinkt na afloop van iedere wedstrijd een vruchtendrankje 
15. SHH’s G-team speelt dit seizoen competitie tegen profclub Fortuna Sittard G1 
16. In een voetbalcompetitie zijn er altijd evenveel overwinningen als dat er nederlagen worden 

geleden. 
 

SCHIFTINGSVRAAG 
Hoe lang is het geleden dat SHH voor het eerst werd opgericht? 
 

ANTWOORDEN 
 

1. Onjuist, in ieder geval is o.a. Jan Helwegen al langer lid en wij denken ook Jan Hannen. 
2. Onjuist, dit is Ruud Schumann (6 seizoenen) 
3. Onjuist, dit was voor het eerst zo in 2015 (waarna er in 2017 promotiewedstrijden werden ge-

speeld voor een plek in de eerste klasse) 
4. Wij denken dat dit juist is. Levi Smans en Loek Hamers kwamen recent wel in de eerste divisie 

uit.  
5. Fout, het waren er ‘slechts’ twee. 
6. Correct. 
7. Correct want de omtrek is pie keer de doorsnee en pie is 3,14. 
8. Nope. Na 22 competitierondes kunnen er 6 keer 22 overwinningen zijn behaald is in totaal 132 

zeges en die kunnen heel goed bij minimaal 7 teams terechtkomen van de 12. Het kan dus 
zomaar zijn dat je dan als 8

e
 eindigt. 

9. Bij weten van de redactie is dit anno 2022 nog onjuist. 
10. Onjuist, was het maar waar. 
11. Helemaal waar. 
12. Helemaal juist 
13. Ook dit is correct 
14. Onjuist. Bier is van gerst gemaakt en dat is een groente 
15. Helemaal juist 
16. Dit klopt als een bus. 
 

ANTWOORD SCHIFTINGSVRAAG 
Dit is 95 jaar geleden. 

PETJE OP, PETJE AF deel 27 
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Hillstreet jeans and casuals - Roermond 
| Bergstraat 13 | Roermond | Telefoon 0475 - 336738 | 

| info@hillstreet-roermond.nl   | 

 

KLEDINGSPONSOR SELECTIE S.H.H. 
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