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Deze 30 jaar bestuurslidmaatschap zouden er eigenlijk 34 moeten zijn, maar in 
verband met het beheren van de kantine heeft Jef toen tijdelijk geen bestuursfunctie 
bekleed.
Jef is veel met de jeugdige voetballers in de weer geweest, van jeugdleider, 
sportkampleider tot jeugdvoorzitter. In die hoedanigheid was Jef medeoprichter van 
het schoolvoetbal, een organisatie die de omringende clubs in competitieverband 
buiten de KNVB om liet spelen. Hij was ook medeoprichter van het veteranenteam in 
1975. Jef hanteerde bij het eerste elftal de vlag en heeft daarnaast bij menige wedstrijd, 
zowel bij de junioren als senioren, jongens en meisjes, als scheidrechter  
gefunctioneerd. Naast genoemde zaken heeft Jef nog tal van andere functies binnen de 
vereniging bekleed.  
 
Te noemen zijn:
•	 Redactielid	clubblad
•	 Materiaalbeheerder/Materiaalverzorger
•	 Secretaris	jeugdafdeling
•	 Velden	belijnen	en	speelklaar	maken
•	 Verzorging	kleedlokalen	met	zijn	broer	Hub
•	 Coördinator	oud	papier	
•	 Mede	oprichter	en	-organisator	van	het	jaarlijkse	mini-voetbaltoernooi 
 
In veel van zijn activiteiten werd/wordt hij ondersteund en veelvuldig bijgestaan door 
zijn vrouw Marianne, die trouwens eveneens allerlei werkzaamheden voor de  
vereniging verricht(te), denk hierbij b.v. aan diverse keukenactiviteiten. 
Geconcludeerd kan worden dat Jef ontzettend veel tijd heeft gestoken in zijn 
hobby: VV Schimmert. Voor al zijn verdiensten heeft Jef in 1994 de waarderingsspeld 
in zilver van de KNVB mogen ontvangen. Einde seizoen 2010-2011 maakte Jef bekend 
dat hij zijn functies binnen de vereniging zou gaan neerleggen. Op dat moment was Jef 
naast bestuurslid ook grensrechter van het eerste elftal. Zijn zoon Danny zou 
gelijktijdig stoppen als actief speler van het 1e team. Jef had inmiddels aangegeven dat 
hij dat jaar 65 jaar werd en dat hij meer tijd ging besteden aan zijn kleinkinderen.
De staat van dienst als bestuurslid, maar ook de tal van taken en functies die Jef heeft 
uitgeoefend heeft het bestuur doen besluiten om aan de ledenvergadering het voorstel 
te doen om Jef Cortenraad het ere-bestuurslidmaatschap aan te bieden. Op 27 mei 
2011 heeft de Algemene Ledenvergadering de benoeming tot Ere-Bestuurslid van Jef 
Cortenraad goedgekeurd. De versierselen zijn hem tijdens de afsluiting van het seizoen 
op 3 juni 2011 uitgereikt. Na deze interne huldiging werd Jef Cortenraad ook nog 
gehuldigd door de overkoepelende sportbonden, de KNVB en de NKS-voetbal 
(Nederlandse Katholieke Sportfederatie), door uitreiking van twee  
“Gouden Waarderingsspelden”. De KNVB en de NKS memoreerden met name de inzet 
van Jef voor het Jeugdvoetbal, de vele uren vrijwilligerswerk en het bijzondere
vermogen van Jef om goed te kunnen communiceren met de jeugd.
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Ten geleide

De voetbalvereniging Schimmert bestaat 75 jaar op 1 september 2015. In het 
kader van dit 75-jarig bestaansfeest is deze jubileumuitgave samengesteld.  
Het is inmiddels 2015 geworden en VV Schimmert viert zijn 75 jarig jubileum.  
Bij 50 jaar vier je een gouden en bij 60 jaar een diamanten jubileum. Een 75-jarig  
jubileum	is	een	Rhodium-jubileum.	Rhodium	is	een	zeer	hard	metaal	dat	wel	eens	
gebruikt wordt als toevoeging om het edelmetaal platina harder te maken. Dit is zeer 
toepasselijk voor een vereniging die al 75 jaar bestaat.

In deze uitgave wordt een terugblik gepresenteerd over het reilen en zeilen van  
de laatste 15 jaar van de voetbalclub in Schimmert. Hiermee sluiten we aan bij de  
vorige jubilieumgidsen. In de jubileumgids van het 50 jarig bestaan is uitgebreid stil 
gestaan bij het wel en wee van de vereniging vanaf de oprichting tot aan 1990. In de 
jubileumgids van het 60 jarig bestaansfeest in 2000 zijn vervolgens de gebeurtenissen 
van 1990 tot 2000 beschreven.

In deze jubileumgids worden de laatste 15 jaar onder de loep genomen. In deze  
15 jaar is weer veel gebeurd binnen onze vereniging. Er is veel werk gestoken in het 
op peil houden van ons complex. Het echte hoogtepunt was echter de aanleg van een 
kunstgrasveld op het hoofdveld van onze vereniging in juni-augustus 2014.  
Deze toevoeging levert een grote meerwaarde op voor de vereniging. 
Van het overgrote deel van deze gebeurtenissen wordt in deze gids verslag gedaan. 

Met bijdragen vanuit de verschillende geledingen en buiten de vereniging hebben we 
dit boekje kunnen samenstellen. Onze dank gaat uit naar iedereen die op zijn of haar 
wijze een bijdrage heeft geleverd aan de totstand koming van dit boekje. Onze dank 
gaat ook uit naar de samenstellers die de redactie van dit mooie boekje voor hun  
rekening	genomen	hebben,	Wilma	van	de	Langenberg,	John	Bemelmans,	Rean	Gijzen	
en Jan Limpens.

Door het op deze wijze vastleggen van historische informatie ontstaat samen 
met de andere jubileumboekjes een naslagwerk dat eerst na verloop van tijd hun 
waarde zal bewijzen. Nu al zien we de waarde van de eerste twee jubileumboekjes. 
Door het uitbrengen van dit boekje ligt de historie van 75 jaar VV Schimmert vast.  
Als vereniging zijn we blij met de uitgave van dit boekje en hopen dat u veel plezier 
mag beleven aan het terugkijken naar onze vereniging.

Schimmert, mei 2015  
Bestuur en leden VV Schimmert

 
 

60-jarig Jubileum:    50-jarig Jubileum:    40-jarig Jubileum:    25-jarig Jubileum:
Jo	Habets	 							Jeu	Bouwens	 											Guido	Raeven										Thei	Bouwens	
Wiel Laheije        Hub Bouwens           Jan Smeets                Bart Cortenraad
                        Maurice Goosse       Fer Wetzels                Hub Cortenraad
                        Louis Huntjens                                Han Dassen
                        Hub Knops                                 John Dreessen
                        Frans Lahaye                                 Jeroen Kieboom
                        Jo Lucassen                                                Frans Laheije
	 																							André	Soons	 	 																															Raymond	Lucassen
 
Vrijwilligers en Ere-leden

Een vereniging met vele vrijwilligers moet deze koesteren. Naast een jaarlijkse  
Vrijwilligersavond zetten we elk jaar weer jubilarissen in het zonnetje.  
Normaal gesproken worden elk jaar de leden die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn in het  
zonnetje gezet. Hierbij wordt er kort iets verteld over hun staat van dienst. Voor de 
SUPER-leden	hebben	we	als	vereniging	de	mogelijkheid	een	ere-lidmaatschap	aan	te	
bieden. Op voorstel van het bestuur kan de ledenvergadering besluiten leden te  
benoemen tot ere-lid of zelfs ere-bestuurslid.

Onderstaande leden zijn afgelopen 15 jaar op deze wijze benoemd:
2000: Math Lucassen                 Ere-lid
2005: Pierre Bemelmans        Ere-Bestuurslid
2009: Jo Mevis                         Ere-Voorzitter
2011: Jef Cortenraad                           Ere-Bestuurslid

Bij het Ere-Bestuurslid Jef Cortenraad wil de redactie nog graag even stilstaan. 
 
 
 
 

 
 
 
Jef Cortenraad is geboren op 11 december 1946 en is sinds januari 1967 lid van onze 
vereniging waarvan 30 jaar bestuurslid. 
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Voorwoord pastoor J. van Oss s.m.m. 
 
 
 
 
 
 

 

“Als je 75 jaar wordt dan behoor je tot de sterken!”
Gelukwensen voor Voetbal Vereniging Schimmert. Feestvieren zit de Limburgers 
in het bloed! Dat maakt het leven aangenaam.

Als je kijkt naar de verenigingen in onze dorpen dan zit er (bijna) altijd een 
voetbalvereniging	bij.	Vroeger	stond	er	meestal	voor	‘’R.K.”	voor	voetbalvereniging’.	 
RK	staat	voor	Rooms	Katholiek	want	de	voetbalvereniging	werd	dikwijls	opgericht	
door	de	pastoor	of	kapelaan	van	de	parochie.	RK	is	weggevallen,	maar	gelukkig	de	
sfeer van broederlijkheid - eigenlijk een te eng begrip tegenwoordig vanwege de dames 
voetbalsters - is gebleven!

Er is alle reden om een feest te vieren als je 75 wordt, je hoort dan tot de  
zeer sterken. Daarom: van harte geluk gewenst VV Schimmert. Jullie betekenen heel 
veel voor onze dorpsgemeenschap, vooral voor onze jeugd.

Ik hoop dat het een goed feest zal worden met veel dankbaarheid.  
Vooral dankbaarheid voor vele vrijwilligers die zich alsmaar ter beschikking 
stellen om alles goed te laten verlopen.

Alle goeds voor de toekomst!

J. v. Oss s.m.m. pastoor

Jubilarissen 75 jarig jubileum

Onderstaand een lijstje met de Jubilea die we in dit verenigings-jubileumjaar mogen 
vieren. Het betreft een groot aantal leden die 25, 40, 50 of zelfs 60 jaar lid zijn van onze 
vereniging. Deze leden hebben zonder uitzondering een steentje bijgedragen aan het-
geen we nu als vereniging mogen zijn: een stabiele,  
bloeiende, actieve, bindende vereniging. Dit laatste mag zeker blijken uit het  
jarenlange lidmaatschappen van genoemde leden.
Als je als jeugdlid bij onze vereniging begint denk je (uiteraard) alleen maar aan 
voetballen met je vriendjes/vriendinnetjes. Elke zaterdag je lekker uitleven op het veld 
tijdens de wedstrijd en door de week een of meerdere avondjes trainen.  
Plezier en ontspanning, samen met vrienden/vriendinnen voeren de boventoon.

Op latere leeftijd (senioren) worden naast het voetbal ook andere dingen binnen de 
vereniging belangrijk. De een gaat de jeugd trainen, de andere doet mee aan de organi-
satie van bijzondere verenigingsactiviteiten en een derde gaat de 
scheidsrechtersopleiding volgen. Ook het samen optrekken met andere  
jaargenoten wordt intensiever. Na het trainen samen uitgaan is een van 
kenmerken van een hechte verbondenheid van leden. 
Op nog latere leeftijd, wanneer het spelletje niet meer als het belangrijkste gezien/ge-
voeld wordt, worden binnen de vereniging vaak andere zaken opgepakt zoals bestuur-
lijke activiteiten of ander vrijwilligerswerk (zoals onderhoud, begeleiding teams enz). 
Ook het meewerken aan de organisatie van tentfeesten of andere niet-voetbalactivitei-
ten vallen hieronder.
Dit alles lijkt zo van zelfsprekend, ware het niet dat de tijden sterk veranderen en vaak 
een kink in de bovenstaand geschetste loopbaan binnen de vereniging komt. Uitdagin-
gen van de huidige tijd zijn er legio, b.v.:
•	 vele	soorten	van	sport	waarbij	individualisering	de	boventoon	voert
•	 studeren	buiten	de	regio,	waardoor	binding	met	de	vereniging	 
                moeilijker wordt
•	 noodzaak	tot	bijbaantje	voor	zakcentje.

Het is dan ook fantastisch te mogen aangeven dat we niet alleen in dit  
jubileumjaar maar ook (zoals het er nu naar uitziet) de komende jaren nog velen 
mogen huldigen met hun langjarig jubileum van onze vereniging. Het zijn dan ook 
meestal deze leden die zorgen voor bovengenoemde stabiliteit, bloei, actie en binding 
binnen onze vereniging. Hierbij een dankwoord aan alle jubilarissen! Proficiat!

4
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Voorwoord burgemeester Désirée Schmalschläger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor u ligt een prachtig verzorgd boekwerk dat de geschiedenis van de afgelopen 
15 jaar voetbal in Schimmert beschrijft.
Een boek vol herinneringen, anekdotes en mooie foto’s sinds de oprichting in de vorige 
eeuw. Maar de auteurs blikken niet alleen maar terug. Ook wordt vooruitgekeken naar 
de jaren die nog komen gaan, de toekomstige geschiedenis.
Voetbal is een teamsport. Dat wil zeggen dat er niet enkel in het weekend geknokt 
wordt om drie punten binnen te halen. Maar ook doordeweeks, na afloop van de  
trainingen, kan er in de derde helft gescoord worden.
Want VV Schimmert is een gezonde vereniging met een sportieve en collegiale inslag, 
waarin ook tijd is voor gezelligheid en vriendschap.  
Zie bijvoorbeeld de Facebook-pagina van Vrouwen 1.
Schimmert is een levendig dorp met veel verenigingen en organisaties.
De voetbalvereniging levert op haar eigen wijze een belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid in ons dorp. Lidmaatschappen gaan 
over van vader naar zoon en (nog veel leuker) van moeder op dochter.  
Daaruit blijkt de verbondenheid van de leden met de club.
En natuurlijk bevordert de vereniging een gezonde levensstijl en staat voor goede en 
geaccepteerde normen en waarden binnen en buiten de witte krijtlijnen. 

Ik feliciteer het bestuur en alle leden van harte met het 75-jarig jubileum van VV 
Schimmert. 
Daarbij hoort ongetwijfeld een feest dat groots gevierd gaat worden met en voor de 
leden. Voor de volgende 75 jaren wens ik de vereniging en haar leden veel 
succes en nog jarenlang voetbalplezier.

De burgemeester van Nuth,
Désirée Schmalschläger

Het huidige bestuur
 
 
 

 
 
Vlnr.: Jan Limpens, Carlo Wiertz, Erwin Dietzenbacher, Leon Heiligers, Henk Lucassen, Marcel 
Kuipers en Ruud Goossens.

De laatste drie voorzitters, Jan Limpens [2007-2013], Frans Soons [1998-2007] en Jo 
Mevis [1970-1998]”.
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Voetbal Vereniging Schimmert 75 jaar !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit jubileumboekje wordt teruggekeken op de afgelopen 15 jaar van 
onze vereniging. Dit in navolging op ons vorige jubileumboekje ter gelegenheid van 
ons 60-jarig jubileum dat speciaal aandacht besteed aan de verenigingsjaren tussen 
het 50 en 60-jarig bestaan. Voor de geïnteresseerde verzamelaar is nu, samen met het 
50-jarig jubileumboekje, de complete historie van de voetbalvereniging Schimmert op 
schrift gesteld.

In dit boekwerkje vindt u, naast stukjes over de belangrijkste  
voetbalgebeurtenissen van de afgelopen 15 jaren, ook een overzicht van de nieuwste 
ontwikkelingen zoals de 35+ competitie, de mini-F en het kunstgrasveld. 
Modernisering aan gebouwen en inrichting wordt hierin vermeld, evenals 
onderhoudsactiviteiten op het complex, uitgevoerd door de Gemeente Nuth of als 
zelfwerkzaamheid door onze vrijwilligers en leden. Als laatste wordt inzicht gegeven 
hoe het bij de voetbalvereniging reilt en zeilt door het geven van informatie aangaande 
de sponsoring, de vrijwilligers, betaalde krachten en de organisatie van de vereniging.

Onze vereniging telt op dit moment ongeveer 360 leden, een kleine 40 meer dan in ons 
vorige jubileumjaar 2000. Indien men het aantal leden uitdrukt in procenten van het 
inwonersaantal en dit percentage vergelijkt met andere
Limburgse (deel-)gemeenten dan scoort onze vereniging hoog. Dit geeft aan dat onze 
verenging een levende vereniging is met veel aantrekkingskracht. Van de genoemde 
360 leden verrichten ongeveer 110 leden vrijwilligerswerk, dus bijna 1/3 deel van het 
totale aantal leden. Dit wil zeggen dat een op de drie leden iets voor de vereniging 
terug doet, waarbij men kan denken aan: trainer/ster, leider/ster, accommodatie- of 
terreinverzorger, commissie-/bestuurslid.
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Het ledenbestand 

Ten opzichte van ons 60 jarig jubileum in het jaar 2000 is onze vereniging weer 
gegroeid. In de onderstaande tabel is de verdeling van de leden gepresenteerd zoals die 
er in 2000 en op 10-8-2014 uitzag:
 

2000 10-8-2014 2000 10-8-2014

Junioren 10 10 133 138

Vrouwen senioren 1 1 18 33

Heren senioren 
(incl. veteranen)

5 6 78 132

(leiders / staf) - - (53) (72)

Niet actief - - 86 55

TOTAAL 323 358

Volgens de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en andere 
voetbalorganisaties doet een vereniging binnen eenzelfde kern/gemeente als  
Schimmert het goed indien de vereniging een ledenbestand heeft van 7 à 8% van de  
inwoners is. VVS voldoet met zijn 10% er dus ruim aan. Uit de getallen blijkt verder 
dat er steeds meer begeleiding voor de jeugd nodig is (53 → 72). Deze vrijwilligers  
kunnen wij nog steeds vinden en enthousiasmeren om iets voor onze jeugd te doen.

Aantal elftallen Aantal ledenCategorie
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Ik vind dit dan ook een van de belangrijkste pijlers van onze vereniging:  
 
 
 
Ik wil hierbij graag, ook namens het bestuur, al deze vrijwilligers bedanken voor hun 
inbreng. Van het genoemd ledenaantal zijn 140 leden te vinden in onze jeugdafdeling, 
ongeveer gelijk aan het jaar 2000. Dit is een grote verdienste van onze jeugdafdeling die 
de jeugd heeft weten te binden aan en te behouden voor onze vereniging, dit ondanks 
de vele verlokkingen van deze tijd op velerlei terrein. Helaas hebben we in de afgelopen 
15 jaar afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers die jarenlang, in de beste 
tijd van hun leven, ontzettend hard gewerkt hebben ten dienste van onze vereniging. 
Zonder anderen te kort te willen doen wil ik hierbij oud ere-voorzitter Jo Mevis en oud 
ere-bestuurslid Pierre Bemelmans speciaal vermelden. Alle overleden leden worden in 
dit jubileumboekje kort gememoreerd.
 
Als afsluiting van dit voorwoord wil ik aangeven dat we als amateurvereniging  
maximaal voorbereid zijn op de toekomst. Niet alleen is onze vereniging  
aantrekkelijker en duurzamer geworden door de aanleg van het kunstgrasveld,  
ook de organisaties van de jeugdafdeling en het verenigingsbestuur zijn  
voorbereid op toekomstige ontwikkelingen, waarbij leden “professionele”  
ondersteuning, begeleiding en individuele aandacht willen bij hun sportbeoefening en 
waarbij vrijwilligers de vereniging merendeel  “ad hoc” willen ondersteunen bij 
activiteiten. Wij willen als vereniging de toekomst tegenmoet gaan met handhaving 
van normen en waarden geheel conform de ethiek van ons dorp waarbij de mens in de 
sport steeds voorop blijft staan.

Veel leesplezier toegewenst en samen op naar de 100 jaar.

Leon Heiligers
Secretaris en waarnemend voorzitter

Sponsoring bij VV Schimmert

Alweer 15 jaar voorbij. In deze 15 jaar hebben wij weer kunnen rekenen op de  
onmisbare steun van onze sponsoren. Ondanks de crisis zijn de ondernemers de 
vereniging blijven steunen. Een mooi bewijs hiervan is het grote aantal reclameborden 
rondom ons kunstgrasveld en de diverse reclame uitingen op het complex en in onze 
sportkantine. Deze steun is onmisbaar voor de vereniging om alle activiteiten te  
kunnen organiseren en daarmee onze begroting sluitend te maken.
Met de sponsorgelden kunnen wij de benodigde materialen aanschaffen en zorgen dat 
de contributie op een betaalbaar peil blijft voor jong en oud, zodat binnen de  
Schimmertse gemeenschap voetbal voor iedereen toegankelijk is en blijft.

Onze club heeft een grote schare aan trouwe sponsoren. We onderscheiden de  
hoofdsponsor, de jeugdsponsor, sub-sponsoren, club-sponsoren, tenue-sponsoren, de 
sponsoren van de reclameborden en natuurlijk onze “Vrienden van VVS”, teveel om 
hier allemaal individueel te benoemen. 
Toch willen wij zonder iemand tekort te doen, de hoofd sponsoren van de afgelopen 15 
jaar nog even voorbij laten komen. 
•	 Soons	Interieurbouw	 1998	-	2001
•	 Roks	Bouw	 	 2001	-	2007
•	 Knops	Vastgoed	 	 2007	-	2011
•	 Ads	&	Arts	Reclame	 2011	–	2015

Een speciale vermelding mag er ook zijn voor Tegelzettersbedrijf Caubo vof die 
jarenlang als jeugdsponsor onze jeugdafdeling heeft gesteund en twee jaar geleden het 
stokje heeft overgedragen aan Kuijpers Cargo Service BV. Onze jeugdelftallen hebben 
gedurende al die jaren met trots de naam Caubo vof op de shirts gedragen.
Een verdere vermelding geldt voor Visser Chocolade, een bedrijf dat ons eerste elftal 10 
jaar lang op de achterzijde van de shirts heeft gedragen.

Wij hopen ook in de toekomst te mogen rekenen op de talloze sponsoren van klein tot 
groot. Zij zijn van onschatbare waarde voor onze vereniging. Onze sponsorcommissie 
blijft zich sterk inzetten om de sponsoren te overtuigen dat het de moeite waard is onze 
vereniging te blijven steunen.

Sponsoren bedankt!

DE VRIJWILLIGER.
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VV Schimmert van 2000 tot 2015

SCHIMMERT	1
De afgelopen periode is een bewogen periode geweest van het eerste elftal.  
Er waren ups en downs. Op de eerste plaats degradeerde ons vlaggenschip in 2006, na 
een onafgebroken periode van 20 jaar in de vierde klasse gespeeld te hebben, naar de 
vijfde klasse. Deze degradatie was volgens ingewijden niet nodig geweest. Er werden 
doelstellingen geformuleerd om het eerste weer zo snel mogelijk naar de vierde klasse 
te krijgen. Dit zou binnen 3 jaar moeten gaan gebeuren. Hiervoor was een stabiele staf 
noodzakelijk en een gedisciplineerde spelersgroep met hoofdzakelijk “eigen” spelers en 
waarin de jeugd zou worden ingepast. In de vijfde klasse werd gestart met 
Jo Geijselaars als de nieuwe trainer. Het eerste jaar bleek toch moeilijker dan gedacht. 
Er moest hard gestreden worden om uit de gevarenzone te blijven.  
Uiteindelijk eindigde Schimmert op een 7e plaats met 35 punten.
De start van het seizoen 2007-2008 was moeilijk. Echter daarna werd een goede reeks 
neergezet en werd voor het eerst in 14 jaar een periodetitel behaald. Schimmert mocht 
in de nacompetitie aantreden en proberen na twee jaar weer terug te keren in de vierde 
klasse. De nacompetitie bracht Schimmert geen geluk. De eerste wedstrijd tegen  
Weltania	werd	met	2-1	op	eigen	terrein	verloren.	De	uitwedstrijd	tegen	SCKR	was	
Schimmert beter maar ook deze wedstrijd werd met 2-1 verloren.
Het was duidelijk dat Schimmert meedeed in de bovenste regionen en kansen had om 
te promoveren. Ook het seizoen 2008-2009 werd prima gespeeld. Er werden 50 punten 
gehaald hetgeen niet voldoende was voor een kampioenschap. Wel werd hierdoor 
nacompetitie afgedwongen. Sylvia uit Landgraaf had een zeer sterke periode, die begon 
met een overwinning op Schimmert, en werd kampioen. In de nacompetitie moest 
samen met Weltania en Voerendaal gestreden worden om promotie. De eerste  
wedstrijd uit tegen Weltania begon hoopvol. Na een 1-1 ruststand scoorde Weltania de 
2-1.	Na	een	tweede	gele	kaart	van	Ramon	Soons	knapte	er	iets	in	het	team	en	was	de	
weg vrij voor Weltania. Schimmert legde de tegenstander niets meer in de weg en  
verloor uiteindelijk met 7-1. De tweede wedstrijd tegen Voerendaal was voor de  
statistieken. De reserves mochten aantreden. Een 5-0 nederlaag was het gevolg.  
Nacompetitie was niet aan Schimmert besteed. 
Voor het seizoen 2009-2010 werd van trainer gewisseld. Peter Sour kwam over van 
RKUVC	en	nam	de	taak	over	van	Jo	Geijselaars.	Het	goede	seizoen	van	het	jaar	 
daarvoor	werd	doorgezet.	Schimmert	won	5	keer	op	rij	van	FC	Bemelen,	RKBFC,	Keer,	
RKVCL	en	IASON.	In	de	6e	wedstrijd	stond	de	kraker	tegen	IBC	’03,	de	nummer	twee,	
op het programma. Het was kermiszondag in Schimmert en de topper tegen IBC ’03, 
de nummer twee stond op het programma. Met een overwinning zou Schimmert  
goede zaken doen. In een zinderende wedstrijd trok Schimmert aan het langste eind. 
Er werd met 2-1 gewonnen en Schimmert sloeg al een kloof van 5 punten op de  
nummer twee. De krant schreef “Hete kermiszondag in Schimmert” met de topper 
tegen IBC ’03 en dat werd het ook. De week erna was er weer feest. 
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De vereniging werd gevraagd om tegen een vergoeding deze 6 weken toezicht te  
houden. Het snoeiafval werd via containers afgevoerd, waardoor op het eind van de 
dag de parkeerplaats weer vrij was voor gebruik door de vereniging.
Deze mogelijkheid viel zeer goed in de smaak bij de Nuther bevolking. Grote bergen 
snoeiafval werden gebracht en weer afgevoerd. Vanwege dit grote succes is door de 
gemeenteraad besloten het project langer te laten duren. Door de positieve resultaten 
heeft de gemeenteraad besloten deze actie voorlopig door te zetten. Inmiddels hebben 
we	al	4	jaar	lang	in	samenwerking	met	de	gemeente	en	Rd4	dit	project	 
mogen begeleiden. 
 
 
 
 

 
 
Oud papier inzameling
Het inzamelen van oud papier is ook al jaren lang een van de inkomstenposten van 
onze vereniging. Eerst werd een container geplaatst op het parkeerterrein achter de 
kantine. Mensen konden hier gratis hun oud papier brengen. Ook Buurtvereniging ‘de 
Bies’ had een oud papiercontainer geplaatst bij de boerderij van de familie Eijssen.
Daarnaast werd met een drietal vrachtauto’s een keer per twee maanden papier  
opgehaald in het dorp. Nadat een vrachtauto vol was werd deze weer leeggemaakt op 
het complex in de daarvoor speciaal geplaatste oud-papier-containers. Het ophalen 
werd verdeeld. Elke elftal, het eerste tot en met het vierde, de veteranen en de 
jeugdleiders moesten een keer per jaar een zaterdag papier ophalen. Beurtelings werd 
door de vereniging en de buurtvereniging ‘de Bies’ het papier in Schimmert opgehaald.
De eerste jaren was de papierprijs behoorlijk hoog, waardoor de opbrengst zeer 
aantrekkelijk was. In 2007 werd door de gemeente de papiercontainer op het complex 
verboden. Papier moest opgehaald worden en hiervoor moest gebruik worden 
gemaakt van de zogenaamde kraakwagens. De ophalers moesten zelfs hiervoor worden 
opgeleid. In de kantine werd een instructie-avond gehouden over de gevaren van een 
kraakwagen	en	hoe	men	moest	handelen	bij	de	bediening.	Door	Rd4	werd	op	vaste	
zaterdagen twee kraakwagens geleverd waarmee papier werd opgehaald. Het voordeel 
was dat je het papier maar een keer in je handen hoefde te nemen. Het nadeel was dat 
dit natuurlijk minder opbracht voor de vereniging. De gemeente had besloten om de 
vereniging de eerste jaren te compenseren op basis van de eerdere opbrengsten. Deze 
regeling werd echter af snel afgebouwd. De huidige opbrengst is afhankelijk van de oud 
papier prijs. Hoewel de opbrengst is gedaald blijft het toch een aantrekkelijke  
inkomstenpost voor onze club.

      



Privatisering - zelfwerkzaamheid

Eigen groenonderhoud
Het woord ‘privatisering’ kwam in de afgelopen periode regelmatig aan de orde.  
Het was niet meer zo dat de gemeente zomaar voor alles opkwam. Voor alle  
werkzaamheden die gedaan moesten worden werd gekeken naar de kosten.  
Het onderhoud van de velden kwam daar natuurlijk onder te lijden. Ook kwam de 
vraag of de vereniging met haar vele vrijwilligers dit soort werkzaamheden zelf zou 
kunnen uitvoeren. De gemeente stelde de vraag ook aan onze vereniging. In een eerste 
reactie werd aangegeven dat de vereniging wel geïnteresseerd was, maar dat gesproken 
moest worden over de aard van de werkzaamheden en de daarbij behorende  
vergoeding. De gemeente maakte werk van het project. Op basis van het bestek werd 
door de gemeente bepaald welke werkzaamheden door de vereniging zelf uitgevoerd 
zouden kunnen worden. Hierbij werd ook aangegeven welke vergoeding men kon 
verwachten. Er werd goed gekeken naar deze werkzaamheden. Werkzaamheden die te 
veel werk opleverden in uren of frequentie werden aan de gemeente gelaten.  
Werkzaamheden die voor de vereniging interessant waren zijn opgepakt. Hierbij valt te 
denken aan het onkruidvrijhouden van de verharde en half verharde paden en zorgen 
dat zwerfvuil opgeruimd werd. Dit waren toch al werkzaamheden die gedaan werden 
en makkelijk over te nemen waren e.e.a. tegen een kleine vergoeding.
Uit eigen belang werd besloten ook de bosplantsoenen te onderhouden. Vaak hadden 
de leden last van brandnetels en struiken met stekels waardoor ballen in het  
struikgewas achterbleven. Door dit onderhoud op ons te nemen werden de  
bosplantsoenen grondig gesnoeid en kon men onder de bomen doorkijken. Het eerste 
jaar bleek dit een grote klus te zijn. Gelukkig hebben we mensen zoals Henk Lucassen, 
Hub en Jeu Bouwens binnen onze vereniging. Zij gaven het bosplantsoen een grote  
face-lift. Het tweede jaar kon men al de vruchten plukken en hoefde er minder  
gesnoeid te worden. Het gras werd met een bosmaaier kort gehouden en het  
bosplantsoen was goed toegankelijk. Op dit moment heeft het complex een  
opgeruimde en goed verzorgde uitstraling. Ook hiervoor krijgen we jaarlijks van de 
gemeente een vergoeding waardoor de clubkas weer gespekt wordt.
 
Project snoeiafval
In	2011	heeft	de	Gemeente	Nuth	samen	met	Rd4	aangeklopt	bij	de	voetbalvereniging	
met het verzoek mee te werken aan een nieuw project, het project snoeiafval.  
Gedurende 6 weken werd aan de inwoners van Nuth de gelegenheid geboden om op de 
zaterdag gratis snoeiafval te storten op de parkeerplaats achter de kantine  
bij VV Schimmert. 
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De eerste periodetitel werd binnengehaald met nog een wedstrijd tegoed. Schimmert 
deed het prima en 8 wedstrijden op rij werden gewonnen. Krantenkoppen als  
”Schimmert raast maar door” en “Schimmert als een wervelwind door de 5e klasse 
A” waren al jaren lang niet meer gelezen. Er werd al gespeculeerd wanneer Schimmert 
kampioen zou worden. In de 9e wedstrijd stond de uitwedstrijd tegen WVV ’28 op het 
programma. Schimmert was geen schim van de ploeg die 8 wedstrijden op rij hadden 
gewonnen en werd op een 2-0 nederlaag getrakteerd. Er was nog een kloof van 7  
punten op de nummer twee en er was dus nog niets aan de hand.  
 
Schimmert 1 kwam goed door de winterstop en ging door waar het mee was geëindigd. 
In het voorjaar stond ook de uitwedstrijd tegen IBC’03 op het programma. Deze ploeg 
was een van de moeilijke hordes die VV Schimmert moest nemen. IBC’03 daarentegen 
wilde de laatste strohalm grijpen om nog kans te maken op het kampioenschap.  
Voor Schimmert was er geen vuiltje aan de lucht met 8 punten voorsprong op IBC.  
Ook was belangrijk dat de laatste 7 wedstrijden de “nul” werd gehouden. Dit was te 
danken aan de uitstekende doelman Philip Bollen. De wedstrijd verliep voorspoedig 
voor Schimmert. Een 2-1 voorsprong met nog enkele minuten te gaan. Trainer Peter 
Sour vroeg de scheidsrechter hoe lang erg nog te spelen was. Gelijk vloog een drinkbus 
vlak langs de trainer. Deze kwam vanuit de dug-out van de tegenstander. Er was en 
lange blessuretijd, maar liefst 10 minuten. Schimmert scoorde de dik verdiende 1-3 en 
de overwinning was binnen. Blijdschap natuurlijk. Er werd gereageerd op het gooien 
van de drinkbus. Na het laatste fluitsignaal sloeg die blijdschap snel om in droefenis. 
De verzorger van IBC ’03 sloeg trainer Peter Sour met het kratje van de drinkbussen 
tegen het hoofd. Gevolg was een wond aan het oor die gehecht moest worden en een 
lichte hersenschudding. Tumult over en weer op het veld. De politie was gewaarschuwd 
en die was met 3 ME busjes en politiehonden snel ter plaatse. Een smet op de prachtige 
sportieve prestatie die de jongens in deze uitwedstrijd hadden geleverd.
Peter Sour werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar trof hij oud Schimmert trainer Jo 
Geijselaars, de trainer van VV Keer, die had in de uitwedstrijd tegen IASON klappen 
opgelopen.
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Schimmert had goede zaken gedaan richting kampioenschap.  
In de krant stond de dikke kop:
 

In het paasweekend zou het kampioenschap al binnengehaald kunnen worden.  
Hiervoor moesten de tegenstanders wel punten laten liggen. Schimmert maakte geen 
fout en won beide wedstrijden. De tegenstanders wonnen echter ook waardoor het 
kampioenschap een weekje opgeschoven moest worden. De uitwedstrijd tegen  
Geertruidse Boys stond vervolgens op het programma. De thuiswedstrijd was al met 
6-0 gewonnen en iedereen verwachte ook nu weer een overwinning. Met drie bussen 
werd vertrokken vanuit Schimmert. Het was een feest, de hele dag. De wedstrijd verliep 
voorspoedig en Schimmert kwam al snel op voorsprong door een doelpunt van Steven 
Knops. Martijn Akkermans scoorde 2-0 en Jordy Kruijntjens zette met een prachtige 
vrije trap de kroon op het werk. Het tegendoelpunt van Geertruidse Boys bracht de 
overwinning niet meer in gevaar en Schimmert was na een prachtig seizoen  
KAMPIOEN. Na 34 jaar kon weer eens een kampioenschap gevierd worden.  
Een dubbelslag, kampioen tijdens het jubileumjaar.

 
 
Het feest werd gestart in de kleedkamer van Geertruidse Boys. Na een zeer gezellige 
terugreis werden we op het Oranjeplein opgewacht door de zate hermenie Van Sjlaag 
die ons met muziek naar de kantine begeleidde. Hier werd eerst de inwendige mens 
versterkt en het feest voortgezet. Vanuit de kantine werd gezamenlijk naar ons  
Clublokaal Oos Heim getogen alwaar nog een groot aantal supporters hun helden op 
een groots onthaal trakteerden. Natuurlijk moest ook na deze dag nog een aantal wed-
strijden gespeeld worden. Schimmert behaalde in dit seizoen in totaal 57 punten. Een 
wedstrijd werd verloren en 3 wedstrijden werden gelijk gespeeld.
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Al snel bleek dat weinig gegevens beschikbaar waren en moesten opnieuw  
inventarisaties gemaakt worden. De gebouwen werden onder andere in zijn geheel 
geïnspecteerd zodat een zogenaamde “0”-situatie kon worden vastgesteld.  
De inventarisaties moesten leiden tot een nieuw beheersplan. De uiteindelijke  
afronding van deze beheersplannen is sterk vertraagd. Voor het opstellen van een  
beheersplan voor de groenvoorziening was in februari 2015 nog geen  
aanvang gemaakt. Het overleg met de vereniging moest nog starten. 

De vereniging van de toekomst
Naast deze onderwerpen is het vaak de politiek die projecten start. In de afgelopen  
periode is het project “De vereniging van de toekomst” gestart. In samenwerking 
met het Huis van de Sport werd gekeken naar de mogelijkheden om sportcomplexen 
toekomst bestendig te maken.  De vereniging heeft hieraan ook haar bijdrage geleverd. 
Na een aantal sessies moest echter geconcludeerd worden dat er meer bedreigingen 
dan kansen geconstateerd werden. De animo bij de deelnemende verenigingen was niet 
groot waardoor het project uiteindelijk gestopt werd.

In veilige handen
Een ander project “In veilige handen” werd gestart. In een pilot werd gekeken naar 
deelname van de verenigingen. Het project was bedoeld om misbruik van kinderen 
binnen verenigingen tegen te gaan. De wethouder zelf kwam het belang van een  
dergelijk project toelichten. Ook hier heeft VV Schimmert aan meegewerkt. 
VV Schimmert had voordat het project van start ging ook al een aantal zaken geregeld.  
Er bestond al een informatieboekje met informatie voor nieuwe jeugdleden.  
Hierin staan onder andere de gedragsregels voor spelers, kader en ouders.
Aanvullend is bijvoorbeeld een meldprotocol opgesteld. Er is een risico-analyse  
gemaakt om te bepalen welke vrijwilligers uiteindelijk in aanmerking moesten komen 
voor een zogenaamd VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) die via de Dienst Justis van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgevraagd moet worden.
Met de gemeente is overleg gepleegd over gezamenlijk oppakken van bepaalde  
taken, zoals assistentie, mocht zich een dergelijke gebeurtenis voordoen. Ook voor het 
aanvragen van een VOG verklaring werd de gemeente, gezien de grote  
administratieve belasting, om advies gevraagd. Hoewel een aantal verenigingen een 
afwachtende houding aannamen heeft de voetbalclub al een aantal stappen gezet.  
Tot afronding van dit project is het niet helemaal gekomen. De gemeente heeft na een 
jaar het project stopgezet.
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De gemeente Nuth

Accommodatiebeleid
Tijdens de afgelopen 15 jaar begint de gemeente een steeds nadrukkelijker rol 
te spelen. De tijd dat in het gemeentehuis zaken gedaan werden door de voorzitters van 
de voetbalverenigingen uit Nuth was duidelijk voorbij.
Het accommodatiebeleid is een van de speerpunten geweest in de afgelopen 10 jaar. 
VV Schimmert had met de gemeente een huurovereenkomst die dateerde van 1981. 
Deze overeenkomst gold steeds voor een periode van 6 jaar. In 2001 werd een nieuwe 
gebruiksvergunning verstrekt die voor onbepaalde tijd geldig was. In 2008  werd het 
sportaccommodatiebeleid voor het eerst op de agenda gezet van de gemeenteraad. 
Hierin werd aangegeven dat uiterlijk op 1 juli 2009 met alle gebruikers nieuwe  
overeenkomsten gesloten zouden worden. Dat was ook het startpunt van de lang  
slepende discussies met de gemeente. Aangezien dit onderwerp voor alle  
voetbalverenigingen een belangrijk punt was, werd besloten gezamenlijk op te treden 
richting de gemeente Nuth.
De voetbalverenigingen wilden wel de nieuwe huur gaan betalen maar dan moest eerst 
het complex in orde gebracht worden. Gesteld werd dat voldaan moest zijn aan de 
NOC/NSF normen. Dat dit minimum eisen zijn is wel duidelijk. De discussies  
verliepen stroef. Dit heeft de gemeente in 2009 doen besluiten de bestaande contracten 
tot 1 januari 2011 te verlengen.
Medio 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen. De huur werd per 1 januari 
2012 vastgesteld op  € 1000,- per jaar voor een natuurgrasveld en € 1500,- per jaar 
voor een kunstgrasveld. De gemeente stelde een nieuw huurcontract op waarin deze 
bedragen werden opgenomen. Ook over de contracten hebben de voetbalverenigingen 
gezamenlijk opgetreden richting de gemeente. Uiteindelijk is het nieuwe contract op 23 
juli 2013 getekend. 

Beheersplannen
Om duidelijkheid te scheppen heeft de gemeente in januari 2014 aangegeven dat voor 
het complex beheersplannen opgesteld gingen worden. Deze beheersplannen  
moeten opgesteld worden voor zowel de gebouwen als ook voor de groenvoorziening. 
De beheersplannen waren noodzakelijk om duidelijkheid te verschaffen wie voor wat 
verantwoordelijk was. Er zou dan duidelijk zijn wie aangesproken kon worden voor 
een reparatie of onderhoud. Een voordeel is ook dat ook de gemeente via deze plannen 
aangesproken kon worden indien men in gebreke zou blijven.
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Natuurlijk werd na de competitie zoals gebruikelijk de rondgang door het dorp  
gemaakt. Hiervoor werd een grote vrachtauto geregeld. Na de bijeenkomst bij  
penningmeester Carlo Wiertz, waar eerst spek en ei werd gegeten, werd op een grote 
vrachtauto door het dorp getrokken. Ook het “Hazeler Paorte Fieës” werd bezocht.  
Café “ ‘t Weverke” en clublokaal “Oos Heim” werden natuurlijk bezocht en menig potje 
bier werd gedronken op een prachtig seizoen. Leider John Bemelmans was zo  
enthousiast dat hij zijn kale hoofd blauw liet spuiten om maar te tonen dat hij een echte 
VV Schimmert fan was. Hilariteit ten top. Hoewel dit natuurlijk geweldig uitzag bleek 
dat later toch een verkeerde keuze. Er werd “autolak!!!” gebruikt. Na opdrogen begon 
de lak te irriteren en te jeuken. Het verwijderen bleek moeilijker dan gedacht.  
Hoewel John hier nog menige uren flink last van heeft gehad is alles weer  
goed gekomen. Het was een dag om nooit te vergeten.

Mooi was dat de club in 2010 haar 70-jarig jubileum mocht vieren. De receptie van dit 
jubileum en het kampioenschap werden gecombineerd. Voorafgaand werd een  
huldigingswedstrijd gespeeld. Hiervoor was in eerste instantie MVV geregeld.  
Voor deze wedstrijd had de hoofdsponsor ‘Knops Vastgoed BV’ grote moeite gedaan. 
Een mooi affiche. Helaas ging deze wedstrijd niet door. In verband met financiële 
problemen	bij	MVV	weigerden	de	spelers	mee	te	werken	aan	PR-activiteiten	van	hun	
werkgever. Er werd gezocht naar een alternatief. Dit werd gevonden in een  
huldigingswedstrijd tegen SV Meerssen, uiteindelijk een waardige vervanger van MVV.



In de afgelopen 3 jaar deed het digitale wedstrijdformulier zijn intrede. Allereerst werd 
proefgedraaid op beperkte schaal. Daarna werd dit formulier geleidelijk aan ingevoerd. 
Via	Sportlink	kan	het	digitale	wedstrijdformulier	door	de	wedstrijdcoördinator	worden	
ingevuld. Onze wedstrijdsecretaris kan voorafgaand de formulieren voorbereiden en 
‘gereed’ zetten voor de leiders en de scheidsrechters. Voor aanvang van de wedstrijd 
worden de namen van de spelers en reserves ingevuld. Geschorste spelers worden door 
het systeem automatisch geblokkeerd. Ongerechtigde spelers kunnen dus niet meer 
opgesteld worden. 
De scheidsrechter controleert deze lijst via de spelerspasjes. Na afloop van de wedstrijd 
worden alle gegevens ingevuld. Het gaat dan om de wissels, de gele en rode kaarten 
en natuurlijk de uitslag. Nadat zowel de gasten als het thuisteam akkoord zijn met de 
ingevulde gegevens wordt het formulier verstuurd.
Zodra de gegevens zijn verstuurd worden ze ook gelijk in de stand verwerkt. Via een 
speciale App “Voetbal.nl” kan vrijwel direct nadat de gegevens zijn verstuurd, worden 
gekeken wat de andere teams gemaakt hebben en kan de nieuwe stand in de ranglijst 
worden bekeken.
Inmiddels gaat het ook al zo snel dat in geval van een gele of rode kaart een speler via 
e-mail bericht krijgt van een eventuele schorsing. Ook hier hoeft niet meer gewacht te 
worden op de postbode.
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Achterste rij vlnr: Meike Vissers (verzorgster), Steven Knops, Christiaan Vleugels,  
Edwin Willems, Bas Vankan, Ramon Soons
Midden vlnr: John Bemelmans (leider), Danny Cortenraad, Pieter Bessems,  
Bart Odekerken, Maikel Medenbach, Jordy Kruijntjens (aanvoerder),  
Martijn Akkermans, Jef Cortenraad (grensrechter, Peter Sour (trainer)
Voorste rij vlnr: Laurens Coenen, Danny Vergoossen, Filip Bollen, Rodney Kuypers en  
Hans Hendriks.
Op de foto ontbreken: Stef Bindels (res. keeper), Thei Bouwens, Juul van Dongen,  
Pim Heymans, Dominique Coenen.

Het nieuwe seizoen in de vierde klasse moest aantreden met een sterk gewijzigd team. 
Van de spelers op de kampioensfoto waren er maar liefst 7 spelers niet meer bij. Dit 
waren Danny Cortenraad, Jordy Kruijntjens en Pim Heymans (gestopt), Philip Bollen 
en Steven Knops (GSV ’28), Laurens Coenen (VV Scharn), Juul van Dongen  
(Oranje	Boys),	Rodney	Kuypers	(Struchter	Boys)	en	Hans	Hendriks.
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Digitalisering

In de afgelopen jaren heeft de digitalisering zijn intrede gedaan. Binnen onze eigen 
club werd een website geïntroduceerd. Hierover is elders in dit boekje al bericht.  
Niet alleen de website maar ook de Smartphone zorgt voor een snelle communicatie 
binnen de vereniging. Zo snel dat ouderen en ook bestuur dit niet konden bijhouden. 
De e-mail deed zijn intrede, daarna de SMS, de App’s en nu ook WhatsApp.
Onze vereniging heeft net als anderen nog lang moeten werken met papieren versies. 
Ieder keer moesten enkele honderden kopieën gemaakt worden van het clubblad en 
het jaarverslag om de leden te kunnen informeren. Meerdere keren per jaar werden 
brieven opgesteld, gekopieerd en rondgebracht. Het ging dan om brieven over  
aanmeldingen voor feestavonden, berichten van overlijden, opgave lidmaatschap voor 
het nieuwe seizoen etc.
Buiten dit moesten deze brieven natuurlijk worden rondgebracht. Jaren lang hebben 
met name Frans Laheye, maar ook andere vrijwilligers zich hiervoor ingezet. Het was 
een tijdrovende klus en menige kilometer werd afgelegd om onze leden te informeren.

In 2013 werd voor het eerst het jaarverslag digitaal naar de leden gestuurd. Er waren 
natuurlijk aanloopproblemen door onjuiste e-mail adressen. Ook de grootte van het 
bestand leverde in eerste instantie bij sommige leden problemen op. Het is natuurlijk 
van belang dat de leden de juiste gegevens ter beschikking krijgen. Al met al is door 
het bestuur besloten door te gaan met het digitaal verspreiden van informatie naar de 
leden. Dit bespaart de club op jaarbasis ongeveer €1000,- aan kopieer- en portokosten. 
Voor een beperkt aantal mensen blijft natuurlijk de mogelijkheid om een papieren 
versie te ontvangen. Deze werkwijze is bijna niet meer weg te denken bij een moderne 
vereniging die VV Schimmert wil zijn.

Ook de KNVB bleef niet achter met de digitalisering. De correspondentie gaat veelal 
digitaal. Dit spaart natuurlijk veel papier en portokosten. Op de site van de KNVB  
kunnen documenten worden gedownload. Informatie wordt via de e-mail verspreid 
naar de clubs. Hiervoor moest echter een programma worden ontwikkeld.  
Dit programma is uiteindelijk Sportlink geworden. Via dit programma kunnen onder 
andere ledenlijsten worden beheerd. Dan is er nog het financiële jaarverslag dat de 
vereniging jaarlijks aan de KNVB moet toezenden. Ook dit gaat momenteel digitaal.
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Na promotie is het eerste elftal vol goede moed aan de slag gegaan. De resultaten 
bleven achterwege hetgeen ook te maken had met het aantal spelers dat vertrokken en 
gestopt was van het kampioensteam. Voor de winterstop had Schimmert al een  
achterstand van 4 punten op de voorlaatste plaats. Degradatie leek onafwendbaar.  
Er was onvrede. De positie van de trainer werd ter discussie gesteld. De spelersgroep 
had niet meer het vertrouwen dat Peter Sour het tij kon keren. Er werd veelvuldig  
overleg gepleegd. Uiteindelijk werd ervoor gekozen om de samenwerking met Peter 
te beëindigen. De chemie tussen trainer en spelersgroep was er niet meer zoals dat 
zo mooi heet. Natuurlijk waren er ook mensen die het niet eens waren met dit besluit 
waarbij de emoties hoog opliepen. John Bemelmans stelde zijn functie als leider ter 
beschikking en Jef Cortenraad legde de taak als grensrechter neer.  

Schimmert moest op zoek naar een nieuwe trainer die Schimmert in de vierde klasse 
moest houden. Omdat Danny Vergoossen speler was van het eerst elftal werd ook 
gedacht aan Sef Vergoossen, zijn vader. En Sef werd gevraagd. Per slot van rekening 
“nee heb je, ja kun je krijgen” was het motto. Sef zei dat hij VV Schimmert wilde  
helpen maar dan moesten de verplichtingen ten aanzien van Peter Sour wel goed zijn  
afgehandeld. Het is per slot van rekening een collega -trainer volgens Sef.   
Daarnaast was de functie van John en Jef natuurlijk nog vacant. Beiden zijn echter  
Schimmertenaar in hart en nieren. Nadat bekend was dat Sef Vergoossen als trainer 
aan de slag zou gaan en hij Schimmert in de vierde klasse zou proberen te houden 
gaf John aan dat hij het seizoen wilde afmaken. Met de nieuwe trainer zou dan ook 
een nieuwe leider aan de slag kunnen gaan. Ook Jef pakte de vlag weer op en zou het 
seizoen afmaken. 

 
 
 
 

 
 
 
Sef Vergoossen ging samen met de Schimmertse staf aan de slag bij VV Schimmert.  
De kranten maakten hier natuurlijk bericht van. Sef begon zijn trainerscarrière bij 
VV	Venlo	en	vervolgens	bij	MVV,	Roda	JC,	Racing	Genk,	Al-Jazira,	Nagoya	Grampus	
Eight, PSV en uiteindelijk VV Schimmert. Een mooie lijst. Als VV Schimmert mogen 
wij trots zijn dat Sef ook VV Schimmert heeft getraind. De eerste trainingen in de win-
terstop moesten worden afgewerkt op een slecht veld dat met een dik pak sneeuw was 
bedekt. Voor de trainer geen probleem en er werd weer met veel plezier getraind.  
 
 
 



De website:  www.vvschimmert.nl

In	het	seizoen	2001	–	2002	werd	de	website	nieuw	leven	ingeblazen
VV Schimmert beschikte over een jeugdwebsite. Door het bestuur werd bepaald dat er 
een website moest komen voor VV Schimmert. De jeugdwebsite, die was ontwikkeld 
door Bert Ehlen, werd omgebouwd  tot een VVS website. De opbouw van de website 
werd vastgelegd. Er moesten algemeen zaken vermeld worden die betrekking hadden 
op de vereniging. Gedacht werd aan complexgegevens, zowel tekst als ook foto’s en 
organisatie van de vereniging. Ook moesten elftalgegevens op de site vermeld worden. 
Het was echter niet de bedoeling om wedstrijdgegevens en standen te vermelden. De 
update frequentie werd daardoor te hoog. Verder zouden zaken als het clubblad ’t 
Geulke etc. opgenomen worden. De website indeling was als volgt:

de club  -  nieuws  -  senioren  -  jeugd  -  sponsoren.

Er kwam ook een nieuwe website-beheerder. Ook nu werd besloten dat onder andere 
de secretaris informatie zou gaan aanleveren voor de website.  
Tijdens de jaarvergadering werden drie mensen aangewezen die met de nieuwe website 
aan de slag moesten gaan. Dit waren Ben Hogenboom, Bert Ehlen en Ed Looijens.  
De organisatie moest nog worden opgezet.
Net voor het seizoen 2003-2004 is de website in de lucht gegaan. VVS had daarmee 
zijn eigen website. Een aantal delen was nog ‘under construction”. De structuur van 
de website en de onderdelen, of wel het boek en de hoofdstukken waren bekend, maar 
ze moesten nog verder ingevuld worden. Het vullen van de website is een grote klus 
waarvoor een gezamenlijke actie vereist is. Verwacht werd dat het bestuur (senioren en 
jeugd), de commissies, de (jeugd)leiders de voor hen bestemde hoofdstukken zouden 
gaan vullen. Er werd een werkgroepje geformeerd die vragen gingen uitzetten waarmee 
informatie beschikbaar moest komen waarmee de site gevuld zou kunnen worden. 
De website werd operationeel en werd goed bezocht. Er werd een verdeling in de taken 
afgesproken. Bert Ehlen was verantwoordelijk voor de informatie van de club, nieuws 
en de jeugdafdeling. Ben Hogenboom werd verantwoordelijk voor het gedeelte m.b.t. 
de senioren en sponsoren.
Doordat ook de website zich verder ontwikkelde en er steeds meer eisen gesteld  
werden aan dit medium werd in het seizoen 2012-2013 besloten om de website te  
vernieuwen. De actie werd opgestart en resulteerde in 2013 tot een mooie nieuwe site. 
De site wordt goed bezocht en de informatie is gemakkelijk te vinden, iets dat een 
eerste vereiste is van een goede website.
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Hoewel iedereen hard werkte om het vierdeklasseschap te behouden kon degradatie 
uiteindelijk niet worden afgewend. Schimmert eindigde onderaan met slechts 9  
punten,	twee	overwinningen	tegen	SCG	en	RKUVC	en	drie	gelijke	spelen.

In de tussentijd ging het bestuur van VV Schimmert op zoek naar een nieuwe trainer. 
De	voorkeur	ging	uit	naar	Ramón	Meessen,	die	het	trainerschap	een	jaartje	op	hold	
had gezet in verband met zijn opleiding Trainer Coach II. Deze opleiding is zwaar 
en	kost	veel	tijd.	Vandaar	dat	Ramón	de	keuze	had	gemaakt	een	jaartje	te	stoppen	als	
trainer. 
De	keuze	was	snel	gemaakt	en	al	tijdens	de	nieuwjaarsreceptie	werd	Ramón	 
voorgesteld	aan	de	leden.	Doordat	Ramón	geen	verplichtingen	had	op	de	 
zondagmiddag was hij veelvuldig te vinden bij de wedstrijden van ons eerste elftal. 
Ramón	moest	echter,	tegen	de	verwachtingen	in,	na	de	degradatie	aan	de	slag	in	de	
vijfde	klasse.	Dat	Ramón	het	naar	zijn	zin	heeft	in	Schimmert	is	duidelijk.	 
 
De doelstelling was zo snel mogelijk te promoveren naar de vierde klasse.  
Ramón	begon	met	een	zeer	jong	team	dat	het	in	zijn	eerste	jaar	direct	vrij	goed	deed.	
VV Schimmert moest uitkomen in de fysiek sterke vijfde klasse B. Het eerste jaar 
eindigde het team op de vierde plaats met 36 punten. De periodetitel werd op een haar 
naar gemist. Het tweede jaar verliep moeizamer en het team eindigde op een zesde 
plaats met 29 punten. Het derde jaar ging het steeds beter. Het jonge team raakte steeds 
meer op elkaar ingespeeld en het voetbal werd beter. Schimmert eindigde op een vijfde 
plaats met 34 punten. 
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De uitgave van een eigen clubblad is binnen de vereniging altijd een grote  
wens geweest. Meerdere malen is door een aantal enthousiaste leden geprobeerd het 
clubblad nieuw leven in te blazen. Ook de afgelopen 15 jaar is dit gebeurd. Een nieuwe 
redactie werd gevormd en men ging aan de slag. Van 1998 tot en met het seizoen 
2009-2010 werd geregeld een boekje uitgebracht. Helaas, al snel bleek dat er weinig 
animo was om stukjes aan te leveren waarmee de redactie het boekje samen  
kon stellen. De noodkreet om stukjes aan te leveren werd steeds vaker gehoord.  
Allereerst heeft de redactie zelf veel tijd gestoken om informatie te verzamelen.  
Het dikke clubblad werd noodgedwongen dunner. Uiteindelijk werd ervoor gekozen 
om het boekje op A5 formaat uit te gaan geven. Hoewel de redactie informatie ging 
verzamelen door zelf interviews af te nemen en nieuwe rubrieken te bedenken, werd 
het steeds moeilijker om het clubblad samen te stellen. Het aantal boekjes werd  
teruggebracht naar 3 keer per jaar maar ook hierdoor werd het probleem niet opgelost. 
In	het	seizoen	2009	–	2010	gaf	de	redactie	aan	dat	zij	noodgedwongen	moesten	 
stoppen met de uitgave van het clubblad. Het gebrek aan kopy bleek ook nu weer het 
grote probleem om ‘t Geulke te kunnen maken. 
Vanuit het bestuur is een aantal jaren een introductieboekje gemaakt. Het boekje werd 
uitgegeven aan het begin van het seizoen. In dit clubblad werden de nieuwe  
indelingen gepresenteerd en werd door de trainers en leiders vooruit gekeken op het 
nieuwe seizoen. De indelingen van de jeugdafdelingen werden gepresenteerd evenals 
de trainingstijden en de gegevens van de jeugdleiders. 

Vanuit de leden werd aangegeven dat een clubblad ook niet meer van deze tijd was en 
dat we nu de website konden gebruiken om de leden te informeren of om  
wetenswaardigheden te delen. In 2013 is het laatste Geulke uitgegeven.  
Een periode van bijna 25 jaar clubblad werd hiermee afgesloten. 
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Het seizoen 2014-2015 zou ook weer een mooi seizoen kunnen worden.  
Jubileumjaar van de vereniging en misschien de zo gehoopte promotie. In verband met 
het verdwijnen van de zesde klasse is er een versterkte promotieregeling van kracht. 
VV Schimmert begon sterk aan de competitie. De eerste periode zou op eigen kracht 
kunnen worden gehaald tijdens de thuiswedstrijd tegen het op bezoek komende SV 
Hulsberg. In deze gelijkopgaande wedstrijd speelde de scheidsrechter een beslissende 
rol	door	keeper	Robin	Schellings	rood	de	geven	voor	een	discutabele	handsbal	net	
buiten het strafschopgebied. Hulsberg scoorde direct daaropvolgend en won de  
wedstrijd met 0-2. Tot de winterstop blijft de competitie zeer spannend. De eerste 
drie uit de ranglijst staan maar één punt van elkaar. VV Schimmert staat vierde op 
vier punten van de nummer een, echter met een wedstrijd minder gespeeld. De eerste 
seizoenshelft haalt ons vlaggenschip 22 punten uit 11 wedstrijden. Na een goede 
winterstop met veel speelwijze trainingen op het uitstekende kunstgrasveld komt VV 
Schimmert vol op stoom. De belangrijke topper tegen SV Hulsberg eindigt in een meer 
dan verdiend 2-2 gelijkspel; een beloning voor de ploeg voor het lang knokken om de 
achterstand weg te werken. De ontlading is groot in het team waar zich steeds meer de 
contouren aftekenen van een zeer hechte ploeg. De tweede periode wordt  
binnengehaald tijdens de uitwedstrijd in en tegen VV Puth met een 1-4 overwinning. 
Met 6 overwinningen en het gelijke spel tegen SV Hulsberg eindigt ons vlaggenschip 
op	19	punten	uit	7	wedstrijden,	één	punt	meer	dan	SV	Hulsberg	en	RKTSV.
 
Het	blijft	spannend	aan	de	top	van	de	5e	klasse	B.	RKTSV	staat	na	competitieronde	
19 bovenaan, Hulsberg volgt op 3 punten. Schimmert staat op zes punten op de derde 
plaats. Tijdens de laatste drie wedstrijden speelden de nummers 1 tot en met 4  
allemaal tegen elkaar. VV Schimmert speelde de voorlaatste wedstrijd uit tegen 
RKTSV,	de	ploeg	die	in	de	thuiswedstrijd	bij	de	start	van	het	seizoen	overtuigend	met	
3-1	werd	verslagen.	RKTSV	kon	kampioen	worden	en	alles	was	geregeld.	L1	ging	zelfs	
het wedstrijdverslag vastleggen voor hun sportuitzending op zondagavond. Het verliep 
helemaal anders. Schimmert speelde een geweldige wedstrijd en wist met 0-2 te  
winnen in het hol van de leeuw. 
                                                                                   De statistieken seizoen 2014 - 2015 
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Ons Clubblad ’t Geulke
 

In het jubileum boekje van ons 60 jarig 
 jubileum werd melding gemaakt van  
het bestaan van een clubblad. Ook is  

toen aangegeven dat in 1970 het clubblad  
“VVS	SPORT”	voor	het	eerst 

 werd uitgegeven. In het archief van onze  
secretaris zijn veel boekjes terug te vinden.  

De voorpagina zag er strak uit.  
Er zijn boekjes teruggevonden die dateren  

van 1970 tot ergens in de tachtiger jaren.

Ook de redacties wisselden wel eens. 
Er werd een nieuwe kaft bedacht.  
In de periode 1980-1990 heeft het clubblad 
een tijd lang de volgende voorpagina gekend.  
Dit clubblad was helaas ook geen lang 
leven beschoren. Vanaf het seizoen 1998-1999  
werd weer een nieuw poging gewaagd.  
Een nieuwe redactie ging vol goede moed aan  
de gang en bracht het nieuwe clubblad uit.  
Ook werd de naam aangepast. ’t Geulke moest 
het nieuwe clubblad worden. De voorpagina  
veranderde ook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Voorpagina 1990-1998        Voorpagina 1998-2007        Voorpagina 2007-2013

Door het gelijkspel van SV Hulsberg tegen SV Schinnen was Schimmert 1 niet meer 
te achterhalen door de nummer 4 en promotie naar de vierde klasse was na 4 jaar een 
feit!	De	ontlading	was	enorm	op	het	veld	van	RKTSV.	Spelersgroep	en	technische	staf	
waren uitzinnig van vreugde. En vele supporters die de ploeg het hele jaar volop  
steunden, pinkten een traantje weg.
 
De laatste thuiswedstrijd tegen SV Schinnen, dat nacompetitie gaat spelen, zou zelfs 
nog beslissend worden voor het kampioenschap. VV Schimmert had nog een kans 
door	zelf	te	winnen	van	SV	Schinnen	en	te	hopen	op	puntverlies	van	RKTSV.	VV	
Schimmert 1 deed opnieuw wat het moest doen en speelde een zeer goede wedstrijd. 
SV Schinnen kwam er geen moment aan te pas en de blauw witten wonnen dik  
verdiend	met	3-0.	RKTSV	maakte	echter	zoals	verwacht	geen	fout	en	won	de	 
uitwedstrijd	van	Sylvia.	RKTSV,	dat	twee	keer	verloor	van	VV	Schimmert,	 
werd kampioen. 
 
Het zou mooi zijn geweest maar we kijken terug op een schitterend seizoen waarin 
de doelstelling, promotie naar de 4e klasse werd gehaald. In de tweede seizoenshelft 
haalde de ploeg 28 punten uit 11 wedstrijden. In totaal werden 50 (!) punten gehaald 
door een ontketend elftal waarin toewijding, teamgeest en voetballend vermogen de 
voornaamste pijlers van het succes vormen.  
 
Seizoen 2014-2015 werd dan ook een onvergetelijk seizoen, jubileum en promotie!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achterste rij vlnr: Han Jacobs (leider), Ramón Meessen (trainer), Lars Vleugels, Eric Dortangs, 
Menno Aarts, Ruben Quaden, Tom Hautvast, Lars Rhoen, Stan Willems, Henk Lucassen  
(grensrechter), Jan Limpens (leider).
Voorste rij vlnr: Anwar Lehalali, Marijn Janssen, Pieke Leiser, Robin Schellings, Fabrice Houtvast, 
Bas Vankan, Christiaan Vleugels.
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Pierre Bemelmans
30-11-2014 Ere-Bestuurslid Pierre was liefst 67 jaar lid van onze vereniging. 
Vanaf het seizoen ’67-’68 was Pierre met een kleine onderbreking liefst 38 jaar  
bestuurslid van onze vereniging. In het begin van zijn lidmaatschap heeft Pierre  
gevoetbald, waarna hij tal van functies binnen de vereniging bekleed heeft.  
Hierbij kunnen we naast de bestuurlijke functies penningmeester, secretaris (14 jaar !) 
en normaal bestuurslid ook vele andere functies noemen zoals: grensrechter,  
elftalleider, complexbeheerder en wedstrijdsecretaris. Daarnaast was hij altijd bereid 
speciale taken op zich te nemen zoals activiteiten rond tentfeesten en ondersteuning 
bij de diverse bouw- en onderhoudsactiviteiten. Pierre was vele uurtjes op ons complex 
te vinden. Hij was voor de buitenwereld hèt gezicht van onze vereniging, een rol die 
hij tot en met 2007 met verve vervulde. Pierre werd landelijk onderscheiden met de 
zilveren en naderhand de Gouden Bondspeld van de KNVB,  de Gouden speld van de 
NKS en Koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het bestuur 
heeft Pierre als waardering voor zijn grote betrokkenheid bij onze vereniging in 28 mei 
2005 bij ons 65 jarig bestaansfeest tot ere-bestuurslid benoemd. 

SCHIMMERT	2
Het tweede elftal komt al jaren uit in de 4e reserve klasse. Het streven is dit elftal een 
klasse hoger te laten spelen om de kloof tussen eerste en tweede elftal iets te verkleinen. 
In de seizoenen 2000 t/m 2002 had Servé Lucassen het tweede elftal onder zijn hoede. 
Halverwege het seizoen 2001-2002 vond Servé het goed geweest en droeg per direct 
de taken over aan Han Jacobs, toen nog speler van het 2e elftal. Een beetje verrast was 
Han wel na het telefoontje van Servé. Vanaf het nieuwe seizoen werd de begeleiding 
van het tweede elftal verzorgd door Han Jacobs en Hans Aerts. Han en Hans  
verzorgden de trainingen van het tweede elftal. Han Jacobs had de leiding over het 
elftal tijdens de wedstrijden. Dit duo heeft het elftal tot en met het seizoen 2010-2011 
onder hun hoede gehad. De jeugdspelers werden ingepast en gereed gemaakt voor het 
eerste elftal. Hoewel dit ten koste kan gaan van de kwaliteit van het tweede elftal is dit 
toch de taak en de functie van dit elftal. Deze taak is steeds op een juiste wijze ingevuld 
door Han en Hans. 

Er was een nauwe samenwerking tussen deze trainers en de hoofdtrainer van VV 
Schimmert. Hoewel bovengenoemde taak een extra druk legt op het elftal is steeds 
geprobeerd promotie naar de 3e reserve klasse te realiseren.

In	het	seizoen	2007	–	2008	werd	promotie	bijna	bereikt.	Schimmert	2	draaide	goed	
mee in de bovenste regionen. Schinnen stond bovenaan. Er was een cruciale  
uitwedstrijd tegen de reserves van Amstenrade. Deze wedstrijd moest gewonnen  
worden om bij SV Schinnen te blijven. Helaas werd er gelijk gespeeld. Door de  
oplettendheid van leider Maurice Goossens ontdekte men dat Amstenrade een  
ongerechtige speler had opgesteld. De KNVB werd ingelicht en de wedstrijd moest 
worden overgespeeld. Deze keer won Schimmert met het kleinst mogelijke verschil, 
0-1. Beide ploegen eindigden hierdoor gelijk en moesten dus op “herhaling”. De  
beslissingswedstrijd	werd	gespeeld	op	de	Kollenberg,	bij	RKSV	Minor.	En	dat	terwijl	
Schinnen de titel al lang gevierd had met onder andere een huldigingduel tegen de 
reserves van Fortuna Sittard. De acteurs hadden in het begin wat last van  
plankenkoorts. De Kollenberg was bevolkt door ruim driehonderd toeschouwers en 
dat was even wennen. Schinnen startte sterk maar Schimmert kwam op voorsprong 
en had die zelfs moeten uitbouwen. Direct na de rust kwam Schinnen langszij. Daarna 
werd het een slijtageslag. De beste conditie had Meike Vissers, de verzorgster van 
Schimmert. Zij moest liefst twaalf keer het veld in om krampgevallen te behandelen.  
In de laatste minuut kwam Schinnen geheel onverwacht aan de overwinning. Een zwak 
kopballetje glipte door de handen van de uitstekende Schimmert doelman, waardoor 
de ploeg van Han Jacobs met lege handen achterbleef en Schinnen het kampioenschap 
toch echt kon vieren.
 
 
 



Annie Speetjens-Heiligers
28-10-2013 Echtpaar Speetjens, Jeu Speetjens (in 1998 gestorven) en Annie 
Speetjens-Heiligers verzorgden sinds overname van het clubhouderslokaal in 1957 de 
thee voor de spelers tijdens de rust. In het jaar 1964 werd het café overgenomen door 
dochter Liel en schoonzoon Jo Habets. De taak van thee-verzorgers werd tot in de 90’er 
jaren vervuld door echtpaar Speetjens. Tegenwoordig zorgt schoonzoon Jo Habets voor 
de thee. 

Hein Spaetgens
01-04-2014 Ere-Bestuurslid Hein was 60 jaar lid van onze vereniging. Na zijn 
actieve voetbalcarrière heeft Hein nog vele jaren in verschillende functies binnen onze 
vereniging gefunctioneerd. Hein was onder andere elftalleider, bestuurslid (19 jaar) en 
penningmeester. Ook voor de jeugd heeft Hein jarenlang meegewerkt om de  
allerkleinsten hun hobby te laten uitoefenen. Voor al zijn verdiensten is Hein in 1990 
benoemd tot ere-bestuurslid en heeft hij de bronzen bondsspeld van de KNVB mogen 
ontvangen. 
 
Jo Mevis
07-08-2014 Ere-Voorzitter Jo Mevis, werd in 1969 lid van de voetbalvereniging 
Schimmert om actief aan het gemeenschapsleven in zijn nieuwe woonplaats deel te 
nemen. Gedurende verschillende jaren heeft hij de Schimmertse clubkleuren van het 
eerste en tweede elftal met verve verdedigd als stoere en robuuste centrale verdediger. 
In 1969 werd Jo  voorzitter en deze functie heeft hij onafgebroken bijna 29 jaar vervuld 
tot zijn aftreden in 1998. Onder zijn leiding groeide de club niet alleen in  
ledenaantal, maar ook qua accommodatie. Met recht mag Joep door onder meer zijn 
29-jarig voorzitterschap worden bestempeld als de grote drijfveer zowel achter de  
sportieve successen van onze vereniging, als ook de ontwikkeling van organisatie en 
accommodatie in het bijzonder. In verband hiermee ontving hij in 1994 bij huldiging 
van diverse jubilarissen van de KNVB het waarderingsspeld in zilver. Ook heeft Joep 
veel actie ondernomen om de samenwerking met andere verenigingen tot stand te 
brengen en te bevorderen, zowel voetbalverenigingen maar ook aan Schimmertse  
verenigingen zoals Fanfare, Schutterij en Turnvereniging waaruit als voorbeeld  
gezamenlijke Tentfeesten als resultaat te noemen zijn. Een van de grootste verdiensten 
van Joep is het feit dat hij onze vereniging de essentiële betekenis en waarden heeft  
weten te behouden en uit te dragen. De mens in de sport heeft steeds voorop gestaan. 
Het bestuursvoorstel om hem, als waardering voor zijn betrokkenheid bij de  
vereniging, het ere-voorzitterschap aan te bieden is in de Buitengewone Ledenvergade-
ring op 28 mei 2009 door de leden overtuigend bekrachtigd.
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Vanaf het seizoen 2011-2012 hebben Han en Hans hun taken overgedragen, dit  
vanwege het feit dat Han een nieuwe uitdaging aanging als assistent trainer / leider van 
het 1e elftal. Hans Aerts had aangegeven de taken rond het tweede elftal niet meer te 
kunnen combineren met zijn werk. Vanuit de spelersgroep kwam toch de roep om een 
professionele trainer. Het bestuur heeft dit verzoek ingewilligd en er werd gezocht naar 
een	nieuwe	trainer.	Deze	trainer	werd	gevonden	in	de	persoon	van	Marc	Thissen.	Marc	
was	jeugdcoördinator	bij	VV	Schimmert	en	had	aangegeven	deze	taak	naast	het	 
jeugdcoördinatorschap	te	willen	vervullen.	Marc	heeft	het	tweede	elftal	twee	jaar	 
begeleid maar geen promotie kunnen afdwingen. Na het vertrek van Marc als 
jeugdcoördinator	moest	ook	voor	het	tweede	elftal	een	nieuwe	trainer	gezocht	worden.	
Jordy Kruijntjens gaf aan deze taak over te willen nemen. Hoewel Jordy geen  
trainersdiploma heeft, had hij als oud aanvoerder van het kampioenselftal voldoende 
bagage om het elftal te trainen. Tot en met het seizoen 2014-2015 was Jordy trainer van 
het tweede elftal. 

DE	OVERIGE	ELFTALLEN
In de periode van 2000 tot 2014 speelde VV Schimmert met 4 senioren heren-elftallen 
in de KNVB competities. Het derde en het vierde elftal kwamen in deze periode uit 
in de reserve zesde klasse. Het derde speelde regelmatig mee in de bovenste regionen, 
maar een kampioenschap werd niet behaald. Uiteindelijk kon dit niet uitblijven en in 
het seizoen 2013-2014 werd het derde na 17 jaar weer kampioen.

In de voorbereiding op dat seizoen was er weer nieuwe hoop en goede inzet. Dit jaar 
moest het dan maar gebeuren. Het kampioenschap was de doelstelling.  
Het trainingsbezoek was zeer goed, waardoor men goed aan het seizoen kon beginnen. 
Er werden 2 oefenpotjes gespeeld en gewonnen. Dat gaf een goed gevoel en vol goede 
moed werd gestart aan de competitie. De eerste twee wedstrijden werden met gemak 
gewonnen. Bij de aanvallers was er al gauw concurrentie voor de titel “topscorer”.  
De verdediging was ijzersterk en er werden weinig tegendoelpunten geïncasseerd.  
De leiders wisten de juiste mensen op de juiste plekken te zetten. Erg belangrijk was de 
goede sfeer in de groep. De mix van “heel veel” ervaring met jeugdige talenten bleek 
goed uit te pakken. 

De vaste selectie bestond uit 21 spelers. In de beslissende fase moesten er zelfs spelers 
“thuis” blijven. Enkele langdurige blessures en een lange schorsing waren “welkom” 
voor de leiders bij het maken van de basisopstelling. In dit seizoen werden 22  
wedstrijden gespeeld. Er werden 52 punten behaald; 17 overwinningen, 1 gelijk spel 
en 4 nederlagen. In die 22 wedstrijden werden maar liefst 75 doelpunten gescoord. 
Donnee van Wijk werd topscoorder met 23 doelpunten. Naast Donnee wisten nog 21 
andere spelers te scoren, waaronder 1 speler in het verkeerde doel. Er werden maar 
liefst 5 keepers gebruikt die samen 26 tegendoelpunten moesten incasseren.
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Pierre Snellings
14-03-2007 Pierre was ruim 37 jaar lid van onze vereniging, waarvan een tiental 
jaren bestuurslid. Pierre was samen met Jo Mevis de bouwpastoor van de  
verbouwingen en uitbreidingswerkzaamheden van ons complex in het voorjaar van 
1972. Naast bestuurslid en penningmeester vervulde Pierre diverse taken, zoals leider, 
grensrechter, lid van de elftalcommissie, hij verzorgde de Toto en was actief bij  
tentfeesten en verzorgde het stencilwerk van het clubblad.  
 
Jan Creemers
20-02-2008  Erelid Jan Creemers was in de 50´er jaren een spelend lid van het 
1ste elftal van onze verenging. Midden jaren ´70 is de uitbreiding van het  
VV Schimmert complex aan het Waterkuilsvoetpad tot stand gekomen. De vereniging 
was destijds, onder meer door Jan Creemers als gemeentesecretaris, goed geëngageerd 
bij de voormalige gemeente Schimmert. Als dank heeft de vereniging hem als erelid 
benoemd. 

Math Lucassen
02-02-2009 Ere-lid Math Lucassen was ruim 65 jaar lid van onze vereniging.  
Hij miste vanaf de oprichting alleen de eerste 3 jaar! Math heeft ruim 16 jaar op het 
hoogste niveau binnen onze club gespeeld. Tijdens maar ook na zijn actieve  
voetbalcarrière was Math nog vele jaren actief als jeugdleider van de allerkleinsten. 
Math was vaak op het complex aanwezig om de handen uit de mouwen te steken, 
bijvoorbeeld bij de vele tentfeesten tijdens opbouw, inrichten en afbreken van de tent. 
Tijdens ons 60-jarig bestaansfeest is hij benoemd als ere-lid en heeft hij ook de zilveren 
KNVB-speld toegekend gekregen. 
 
Leo Welters
23-01-2010 Ere-Bestuurslid Lei is, met een korte onderbreking, bestuurslid 
geweest van begin jaren ’60 tot begin jaren 80. Daarnaast was Lei begeleider van het 
derde team, waar hij samen met wijlen Sef Sieben een perfect duo vormde. Naast de 
verbouwing van de kantine was met name de bouw van de tribune een mijlpaal voor 
Lei. Het helpen tijdens de vele tentfeesten was ook de normaalste zaak van de wereld 
voor	Lei	en	zijn	vrouw	Roos.	Lei	is	tot	ere-bestuurslid	benoemd	in	1990. 
 
Jan Pluijmen
17-06-2012 Jan was meer dan 13 jaar lid van onze vereniging. Hij heeft ongeveer 
8 jaar bij onze vereniging in het veteranenteam gespeeld. Toen zijn ziekte hem trof in 
2001 is Jan helaas moeten stoppen als actief lid. Jan bleef deel uit maken van de niet 
actieve groep van de veteranen van VV Schimmert.

“Ut derde kampioen”  Een droom kwam uit!
Wat een heerlijke pot! Zo’n overtuigende overwinning (0-5) en dat in de  
kampioenswedstrijd tegen Puth. Alles was geregeld en iedereen was topfit.  
Veel fanatieke supporters met toeters en spandoeken waren meegereisd om hun helden 
naar het kampioenschap te schreeuwen. De ontlading na het laatste fluitsignaal was 
dan ook enorm. Na zoveel jaren van “net niet” werd de lang gekoesterde  
titel binnengehaald.

Na de overwinning in Puth vloeide het gerstenat rijkelijk. Alle spelers en leiders waren 
uitgelaten. De leiders Jup en Pé kregen een bierdouche. Na terugkomst in Schimmert 
begonnen we aan een geweldige kroegentocht met de “platte kar”. Deze mocht eindelijk 
na jaren worden versierd en onder begeleiding van muziek de loods uit. Na diverse 
kroegen werden de spelers en staf op het sportcomplex verwelkomd door leden en 
supporters van VV Schimmert. 

Om het kampioenschap binnen te halen werden gedurende het seizoen uit maar liefst 
29 spelers gebruikt. Dat waren: Youri Bartelink, Sven Beckers, Bram Bessems,  
Luc	Brouwers,	Eric	Caubo,	Dennis	Clahsen,	Roy	Gubbels,	Tom	Heiligers,	 
John Houben, Dennis Ingenhut, Jochen Jacobs, Jeroen Kieboom, Najib Koraichi,  
Noel Kuijpers, Pieke Leijser, Harm Lemmens, Dion Loijens, Jeffrey Meessen,  
Wesley	Meessen,	Maikel	Nijsten,	Jeroen	Ramakers,	Chris	Riedel,	Guido	Roebroek,	
Bjorn Schouteten, Dion Spronken ,Mark Steijns, Tom Steijns, Donnee van Wijk en 
Sander Willems.
De staf bestond uit: Peter Vangangelt (leider), Michel Mevis (leider) en Jan Smeets 
(grensrechter)

Schimmert 3 kampioen
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Onze herinnering gaat uit naar…

In de afgelopen 15 jaar hebben we, tijdens hun lidmaatschap, afscheid moeten nemen 
van een groot aantal personen die op de een of andere manier hebben bijgedragen aan 
de vorming van onze vereniging.

Sef Sieben
12-02-2001 Ere-Bestuurslid Sef was meer dan 45 jaar lid van onze vereniging 
waar hij, na het actieve voetballen, vele jaren (tot op 68 jarige leeftijd) actief was als 
jeugdleider, met name bij de allerkleinsten. Ook was Sef een graag geziene gast op onze 
accommodatie, zowel voor het kijken naar een wedstrijd als voor het bijwonen of  
helpen bij de diverse activiteiten. Helpen in de kantine of tijdens een van de vele  
tentfeesten was iets wat hij graag deed. Ook op bestuurlijk niveau was Sef jarenlang 
met volle inzet actief. 

Marianne Knols-van den Heuvel
27-08-2005 Erelid Marianne was meer dan 40 jaar lid van onze vereniging.  
Veertig jaar lang heeft zij de sportkleding gewassen en verzorgd voor  
onze vereniging. Hiervoor werd zij tijdens ons 50-jarig bestaansfeest benoemd tot 
erelid van onze vereniging. Toen zij afscheid nam als vrijwilligster bij onze vereniging 
(vrijdag 11 juni 2004) werd ze Koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van  
Oranje Nassau. 
 
Wiel Gabriël
02-01-2006 Wiel was vanaf 1980 tot aan zijn dood lid van onze vereniging.  
Hij was meer dan 15 jaar bestuurslid. Daarnaast is hij leider geweest van een lager  
seniorenelftal en meer dan 10 jaar leider en grensrechter van het 2e elftal. Bij de  
papier-inzameling door onze vereniging in Schimmert, een belangrijke inkomstenbron 
voor onze verenging, leverde hij goed werk. 
 
Hub Wiekken
15-09-2006 Hub was dertig jaar lid bij onze vereniging. Hij was bestuurslid van 
1975 tot 1980 en van 1983 tot 1998 en vervulde in deze periode verschillende  
bestuurstaken zoals het penningmeesterschap en het secretariaat. Ook na 1998 was 
Hub nog actief binnen onze vereniging, onder meer als financiële man bij de  
tentfeesten en bij de Sponsorcommissie. Hub was  een zeer betrouwbare en accurate 
man die het bestuur altijd bij met raad en daad ter zijde stond. 
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Het vierde elftal kende wisellende resultaten. Jarenlang stond het elftal onder de hoede 
van leider Marcel Sieben. Marcel had het leiderschap van het elftal overgenomen na het 
overlijden van Hay Caubo. Trouw werden de taken uitgevoerd. Opstellingen werden 
op vrijdagavond gemaakt, de tas met de shirts werden opgehaald, wedstrijdformulieren 
ingevuld. Tijdens de wedstrijden was Marcel als grensrechter in de weer. 13 jaar lang 
heeft Marcel deze functie met veel plezier uitgevoerd. Het vierde elftal was altijd een 
leuke groep om mee te voetballen. Het plezier stond altijd op de eerste plaats. Marcel 
heeft hier altijd zijn bijdrage aan geleverd.
Na het seizoen 2010-2011 besloot Marcel om te stoppen als leider. Er moest gezocht 
worden naar een nieuwe leider. Dit was geen eenvoudige zaak. Tijdens het nieuwe 
seizoen werd de leiderstaak overgenomen door bestuursleden. Bij toerbeurt gingen de 
bestuursleden met het elftal mee. Dit was geen ideale oplossing. Het bestuur was blij 
met	de	aanmelding	van	Richard	Eurelings	die	“ut	veerde”	wel	onder	zijn	hoede	wilde	
nemen. Graag nam het bestuur dit aanbod aan. Het bleek een schot in de roos.  
Het	ledenaantal	groeide	door	toedoen	van	Richard.	Een	eigen	grensrechter	werd	 
gevonden in de persoon van Arjan Jennen. Buiten het voetbal om werden andere  
activiteiten georganiseerd waardoor het prima toeven was bij dit elftal.

Door	de	groei	van	het	aantal	seniorenleden	kwam	in	het	seizoen	2012	–	2013	al	de	
eerste roep om een vijfde elftal. Omdat dit verzoek te laat kwam, was dit niet meer te 
regelen binnen de KNVB. Het seizoen daarna werd opnieuw gekeken naar de  
ledenaantallen. Hoewel het aantal voor 5 elftallen maar net voldoende was werd toch 
besloten een 5e elftal in te schrijven voor de competitie. Sinds het seizoen 1995-1996, 
waarin het vijfde elftal ten gevolge van het spelerstekort tijdens het seizoen moest  
worden teruggetrokken, werd in seizoen 2013-2014 weer een 5e senioren elftal  
ingeschreven bij de herencompetitie. Gedurende het seizoen bleek dat een vijfde elftal 
moeilijk in stand te houden was. Zelfs met aanvulling van de veteranen en de A-jeugd 
bleek het onmogelijk om voldoende spelers bij elkaar te brengen om het seizoen tot een 
goed einde te brengen. Het vijfde elftal werd voor het einde van de competitie  
teruggetrokken uit de competitie.

Door de promotie van het derde elftal naar de reserve 5e klasse konden een aantal 
afspraken worden gemaakt. Op het vijfde elftal gingen de, met alle respect, oudere  
spelers voetballen. Het derde elftal was bedoeld voor de jongere spelers. Dit waren 
onder andere de spelers die vanuit de A-jeugd overkwamen naar de senioren. Hiermee 
moest de kloof tussen de lagere elftallen en de selectie kleiner worden. Leider van het 
‘nieuwe	derde’	werd	Michel	Mevis,	‘ut	veerde’	bleef	bij	Richard	Eurelings	en	het	‘nieuwe	
vijfde’ kreeg Peter Vangangelt als leider. 
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Mini F tijdens toernooi mei 2014 in Schimmert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achterste rij vlnr: Rean Gijzen, Frans Mertens, Laurent Boshouwers, Nathalie Tayag,  
Janou Lucassen, Stan Coumans, Puk Hamer, Wouter Buijsen, Kasper Doomen, Jorg Eurelings,  
Roel Doomen en Boy Hamer. 
Voorste rij vlnr:Joep Peeters, Wess Speetjens, Sil Otten, Mimer Lindvig, Keano Kuijpers,  
Kay Menten, Quinn van Weersch, Jesper Kruyntjens, Casper Jacobs, Lieve Brandsma en Sean Pluis.

In het begin van het verhaal staat beschreven dat onze jeugdafdeling, in tegenstelling 
tot hetgeen we om ons heen zien gebeuren, is gegroeid ten opzichte van het 60 jarig 
jubileumjaar. Ondanks de volledige bezetting van alle secties ervaren we vooral vanuit 
spelersbelang toch de noodzaak om over onze eigen clubgrenzen heen te kijken. De 
Technische Commissie Jeugd is dan ook, na goedkeuring van het huidige bestuur,  
inmiddels een traject opgestart met een collega voetbalvereniging. In deze willen we 
ook graag vanuit eigen kracht handelen en wensen we niet af te wachten tot de  
noodzaak op team- of clubniveau uiteindelijk een samenwerking in welke vorm dan 
ook, onvermijdelijk is. Het denken vanuit deze omgekeerde pyramide  
(speler-team-club versus club-team-speler) staat in genoemd traject voorop. Want als 
iedere individuele speler zich prettig voelt, voelt hij zich ook goed in het team en goed 
binnen de club. Andersom is en hoeft dat niet altijd gegarandeerd te zijn. Op naar de 
toekomst!

Technische Commissie Jeugd. 

Ons 35+ team

Lekker voetballen op vrijdagavond!!!
De voetbalschoenen van de meeste 35+-ers lagen nog in de kast, enkelen hadden ze 
aan de spreekwoordelijke wilgen gehangen omdat men niet meer iedere zondag actief 
wilde voetballen.
Totdat deze poster werd opgemerkt: Na een tijdje dagdromen over onze carrières en 
mooie acties in het verleden, trokken we de stoute voetbalschoenen weer aan.  
We speelden in mei 2014 ons eerste toernooi bij Sporting Heerlen. De eerste keer was 
het nog wat onwennig: hoe moesten we gaan voetballen met zeven spelers? 
Alsof het een minitoernooi betrof speelden we als jonge honden tegenstanders in de 
kaart. Na de eerste aanpassingen in de manier van spelen eindigde ons team op een 
zeer verdienstelijke 3e plaats van de 8 deelnemende teams. Dit smaakte naar meer!  
We besloten voor het seizoen 2014-2015 een heus 7 tegen 7 35+-team in te schrijven bij 
de KNVB.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is 7 tegen 7 35+ voetbal?
Op een half speelveld wordt in de breedte gespeeld in zeventallen met en tegen spelers 
die minimaal 35 jaar oud zijn. Dispensatie is niet mogelijk. Tevens kan er onbeperkt 
worden gewisseld en is er geen buitenspelregel. De 7x7 35+ competitie kent een reeks 
van minimaal vier speelavonden op vrijdagavonden in het najaar én vier speelavonden 
in het voorjaar. Een vereniging is tijdens de reeks eenmaal gastheer en speelt de overige 
momenten bij de andere 3 verenigingen in de poule. Vrijdag 28 november 2014 werd er 
voor het eerst in de historie van VV Schimmert thuis gevoetbald. 



-     Maatschappelijke stageplaats voor middelbare scholieren. Middelbare      
       scholieren hebben de wettelijke verplichting stage te lopen als vrijwilliger.   
       Wij als club bieden hen de kans om aan deze verplichting te voldoen bij   
       onze mini F en F teams. Bij onze eigen C- en B-jeugd geven wij hierover    
       informatie, zodat vooral ook eigen jeugdspelers deze mogelijkheid 
       kunnen aangrijpen. Hiermee trachten we de betrokkenheid van hen bij   
       onze vereniging te vergroten en hopen we hiermee vroegtijdig hun 
       interesse te wekken als leider.
-      Actieve werving en inzet selectiespelers als jeugdtrainer. Meerdere 
       selectiespelers zijn inmiddels actief als trainer/leider binnen de jeugd.     
       Jeugdspelers kijken toch tegen hen op en de selectiespelers worden in  
       staat gesteld om hun eigen voetbaltechnische kennis door te geven.
-     Contacten met omringende verenigingen. We voeren actief gesprekken   
       met clubs in de  regio om onderlinge contacten te onderhouden, te  
       versterken en elkaar te ondersteunen waar mogelijk. 
-     Medio 2013 hebben we ons in samenwerking met de  
       Toernooicommissie kandidaat gesteld om alle K.N.V.B. bekerfinales  
       voor de F-E-D en C- jeugd te mogen organiseren. Eind 2014 heeft de   
       voetbalbond ons laten weten deze in ons jubileumjaar
       te mogen organiseren.   

De Mini-F 

Dat de jeugd bepalend is voor de toekomst, was reeds eerder te lezen. Na afwezigheid 
van een aantal jaren heeft er in het seizoen 2011-2012 een herstart plaatsgevonden 
voor de allerkleinsten van onze vereniging, de mini F. Inmiddels zien we wekelijks 
een bonte mix van een dikke 20-tal 5- en 6-jarigen die allen individueel maar één doel 
voor ogen hebben: doelpunten maken. Aan de hand van vader of moeder komen ze vol 
trots richting ons sportcomplex. Het is dan ook vaak het eerste moment dat zowel de 
ouders als de spelers in aanraking komen met onze vereniging. Via duidelijk gemaakte 
afspraken voelen zowel ouders als de kinderen zich al heel snel op hun gemak en weten 
ze precies waar ze aan toe zijn. 
De trainingen worden met diverse eenvoudige oefenvormen opgebouwd. Volgens vaste 
stations met elk een eigen discipline (dribbelen-passeren, passen en mikken) komen de 
kinderen op diverse manieren in contact met zowel bal, medespeler als tegenstander. 
De trainingen worden afgesloten met een partijvorm die de kinderen laat wennen aan 
de wedstrijden. Op wedstrijddagen wordt er gespeeld op een klein veld met doelen 
zonder keeper. De 2 teams van elk 4 spelers spelen 2 wedstrijden van elk  12 minuten. 
Als afsluiting mag iedere speler een penalty schieten. Kortom, door middel van het 
aanleren van de basiselementen proberen we de kinderen nog meer plezier te laten 
beleven binnen de voetbalsport. Want één ding is zeker: voetbalplezier staat zeker bij 
deze leeftijdsgroep helemaal bovenaan het lijstje!
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Staand vlnr: Olaf Keijdener, Pascal Hermans, Boy Hamer, Sjors Kieboom en Norman Broeders
Knielend vlnr: Rean Gijzen, Danny Vergoossen, Roel Doomen en Ivo Pitti 
(op de foto ontbreken: René Wetzels en Michel Eurelings.)
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Resultaat	in	de	vorm	van	prijzen	is	echter	zeker	niet	het	belangrijkste,	de	kern	van	het	
geheel draait om één ding, namelijk “voetbalplezier”. Maar dat belet ons niet om  
ambitieus te zijn en we proberen uiteindelijk de lat zo hoog mogelijk te leggen.  
Hierbij is het tevens zaak om de realiteit van het feit dat we eens dorpsvereniging zijn, 
zeker niet uit het oog te verliezen. 
Medio 2013 werden de eerste contouren gelegd om de jeugdafdeling nog beter te  
integreren binnen onze vereniging. Uiteindelijk is ervoor gekozen om het jeugdbestuur 
op te heffen en de taken te verdelen over de diverse commissies binnen onze  
vereniging. Dat de Technische Commissie Jeugd voor de jeugd de belangrijkste spin 
in het web is, moge duidelijk zijn. Naast genoemde commissie worden overige zaken 
geregeld door o.a. de Activiteitencommissie, de Toernooicommissie en de  
Materialencommissie. Zeker niet onbelangrijk om te vermelden zijn onze jeugdleiders/
trainers. Momenteel draait de gehele jeugdafdeling met in totaal 46 vrijwilligers. Dat is 
een enorm aantal en daar mogen we als vereniging best trots op zijn. Het klinkt simpel, 
maar zonder deze vrijwilligers wordt het reilen en zeilen binnen de vereniging erg 
moeilijk. 
 

Naast reeds genoemde ontwikkelingen zijn er de afgelopen jaren nog diverse items 
opgepakt vanuit de Technische Commissie Jeugd, te weten (niet limitatief):
-     Actieve werving jongste jeugd: naast instuiftrainingen tevens aandacht  
       op de basisschool. Het resultaat hiervan is dat we de afgelopen jaren een    
       enorme groei in ledenaantal hebben gezien in  
       de categorie 5- en 6-jarigen. 
-      Alle teams spelen hetzelfde voetbalsysteem, 1-4-3-3: 1 doelman, 
        4 verdedigers, 3 midden velders en 3 aanvallers. Dit systeem creëert een       
        ideale veldbezetting en vormt een herkenbare manier van voetballen   
        binnen de hele jeugdafdeling en aansluiting bij de senioren. 
-       Loopscholing bij alle jeugdteams aan de hand van de zogenaamde 
								speed-	of	loopladder.	Loopcoördinatie	is	zeer	belangrijk	en	hier	dient											 
        gezien de achteruitgaande motorische    
        vaardigheden van de jeugd in het algemeen, specifiek en extra aandacht    
        aan besteedt te worden. Het zorgt uiteindelijk voor een betere  
								coördinatie	en	looptechniek.
-					Amateurpartner	van	Roda	J.C.:	naast	deelname	aan	scholingsactiviteiten			 
							gearrangeerd	door	Roda	J.C.	voor	ons	jeugdkader,	nemen	we	tevens	deel			 
							aan	jeugdtoernooien	bij	Roda	J.C.	en	brengen	zowel	het	jeugdkader	als		 
       alle mini F, F, E en D-spelers jaarlijks een bezoek aan een wedstrijd van   
							het	1e	elftal	van	Roda	J.C.	
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Trainers bij VV Schimmert

In de afgelopen 75 jaar zijn veel trainers werkzaam geweest bij VV Schimmert. In de 
onderstaande lijst wordt een overzicht gepresenteerd. Hiervoor is ook gebruik gemaakt 
van de gegevens uit de andere jubileumboekjes. 
 

 
1940 – 1990  
1940 -1955              Jan Beks
Alfabetische volgorde:         Math Derks
                                Ger van Deursen
                                Pol den Hoed
1955	-	1959	 Ger	Reijnders
1959 - 1962 Lei Kleintjens
1962	-	1964	 Ger	Reijnders
1964 - 1965 Jan Hamstra
1965 - 1966 Albert Philippen
1966	-	1967	 Henk	Reuvers
1967 - 1968 Nicolaas (Vic)  
                                Timmermans
1968	–	1969	 Wiel	van	Weersch
1969	–	1973	 Sjir	Lempers
1973	–	1975	 Ger	Reijnders
1975	–	1978	 Wiel	Quadackers
1978	–	1981	 Henk	Lacroix
1981	–	1985	 Eed	Beckers
1985	–	1987	 Wil	de	Vries
1987	–	1988	 Fer	van	Melsen
1988	–	1989	 Wiel	Bruls
1989	–	1991	 Jan	Goffin

1990 - 2000
1991	–	1994	 Paul	Bisschops
1994	–	1995	 Piet	Aussems	 
                                (tot november 1995)
1995	–	1997	 Jo	Vrösch
1997	–	1997	 Hay	Halmans 
                                (tot november 1997)
1997	–	1998	 Pascal	Daems 
                                (2e helft seizoen)
1998	–	2000	 Peter	Smeets 
 
2000 - 2015
2000	–	2003	 Roger	André
2003	–	2005	 Wiel	Meurders
2005	–	2006	 Pierre	Hermans
2006	–	2008	 Jo	Geijselaars
2008	–	2010	 Peter	Sour	 
                                (tot december 2010)
2010	–	2011	 Sef	Vergoossen	 
                                (vanaf december 2010)
2011	–	heden	 Ramón	Meessen
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D1 Kampioen voorjaarscompetitie 2013-2014

Achterste rij vlnr: Thimothey Munnichs, Jurre Soons, Mike Gijzen, Matthijs Buijsen, Mick Caubo, 
Anne Speetjens, Daniella Vankan, Soufian Koraichi en Boyd Byrman. 
Voorste rij vlnr: Jorin Steijns, Jack Hooper, Hannes Janmaat, Morris Peters, Ruben Houtvast,  
Jelle Smeets, Brian Vankan en Koen Lintzen. Trainers: Ed Houtvast, Eric Goossens, Ruud Gijzen, 
Sven Speetjens en Remko Bouwens. 
 

 
 
 

 
E2 Kampioen najaarscompetitie 2014-2015

Achterste rij vlnr: trainers Dennis van Heugten, Eric Goossens en Brigitte van Weersch. 
Middelste rij vlnr: Jamie Habets, Gijs van Heugten, Sid Pitti, Reno Goossens, Joëlla Kuijpers en 
Guido Willems. 
Voorste rij vlnr: Toine Boshouwers, Jens Eggen, Tjen van Weersch en Raf Otten

Damesteam VVS 1

Sinds 1988 beschikt de Schimmertse voetbalclub over een flink aantal vrouwelijke, 
actieve, leden. Ger Habets en zijn dochter Wendy hebben destijds het initiatief  
genomen een meisjesteam op te richten. Dit meisjesteam stapte in het seizoen 1991-
1992 over naar de damescompetitie. Ger stopte met het leiderschap maar bleef de 
dames	dat	seizoen	wel	nog	trainen.	Frans	Soons,	Thei	Hochstenbach	en	John	Dreessen	
werden de nieuwe leiders van de dames. John is nog steeds grensrechter bij het huidige 
damesteam!! Later kwam Lia Soons de dames bijstaan als leidster.

Door de jaren heen zijn er diverse trainers en leiders geweest bij de dames.
Trainers:	Ger	Habets,	Thei	Hochstenbach,	Servè	Lucassen,	Rean	Gijzen,	 
Bart Cortenraad, Piet Kolbusch, Géne Huntjens, Erik Caubo, Jo Lucassen  
(huidige	trainer)	en	Ruud	Goossens	(huidige	trainer).	Leider/	leidster:	John	Dreessen	
(huidige grensrechter) Lia Soons (grensrechter), Janine Goossens Bouwens,  
Sylvia	Gubbels,	Renee	Leijser	(grensrechter),	Juliette	Hoenjet-Bouwens	en	Beau	Palm.	
Grensrechter: Paul Prevoo, Maurice Vankan (leider) en Patrick Lahaye.
Na het seizoen 1999-2000 hebben Frans en Lia Soons het leidersstokje doorgegeven. 
Mede door hun goede voorwerk werden de dames in het seizoen 2000-2001 onder 
leiding	van	trainer	Ruud	Goossens	(leidster	Janine	Goossens-Bouwens,	leider	John	
Dreessen en grensrechter Maurice Vankan) kampioen in de klasse 5A en  
promoveerden ze naar de 4e klasse. Dit kampioenschap werd door het hele team en alle 
trouwe, trotse fans uitbundig gevierd met o.a. een kar door het dorp, een  
gezellige kroegentocht, een slaap- verrassingsfeest bij de trainer thuis en later ook nog 
een receptie. Zij waren immers de kampioenen van de club!! Helaas degradeerde het 
team het volgende seizoen weer terug naar de 5e klasse. In het seizoen 2003-2004 werd 
het team opnieuw kampioen en keerde weer terug naar de 4e klasse. In deze klasse 
hebben ze zich gehandhaafd tot het seizoen 2013-2014. 
 
Na een paar turbulente seizoenen waar de dames kampten met te weinig speelsters en 
vaak de hulp moesten inschakelen van de meisjes / dames 2 elftal, onder leiding van 
Ron	Snellings,	Rob	Banser	en	Carola	Caubo,	degradeerden	de	dames	weer.
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Vanuit de nieuwe structuur wordt naast genoemde commissie in iedere sectie gewerkt 
met	één	coördinator.	Betreffende	coördinator	is	het	eerste	aanspreekpunt	voor	met	
name de jeugdleiders en trainers van betreffende sectie, maar is tevens ook actief als 
trainer en/of leider. Op deze wijze zijn de communicatielijnen kort en duidelijk voor 
een ieder. Veranderd is daarnaast de wijze van trainen bij de mini F, F, E en D-jeugd. 
Middels zogenaamde circuittraining, worden op een gestructureerde wijze, maar 
tevens speelse manier alle voetbalelementen aangeboden. Aangezien de trainingsopzet 
vooraf bekend is, biedt dit tevens vele voordelen voor de trainers. 
Voetbaltechnisch zien we de afgelopen jaren dan ook een goede ontwikkeling en ook 
de resultaten qua kampioenschappen liegen er niet om. Op onderstaande  
kampioenslijst zijn we dan ook maar al te trots.  
 
 

 
F1 Kampioen voorjaarscompetitie 2011-2012

Achterste rij: Willem Hulsewé, Sven Provaas, Stefan Eussen, Chiel Knols, Jesper Lucassen en  
Tosh Frijns. Voorste rij: Thijs Ortmans, Stef Hermans, Bjorn Houtvast en Kyan Byrman.
Trainers: Roy Gubbels, Lars Habets, Jason Humblet, Luc Provaas en Raymond Lucassen. 

Het	dames	kampioensteam	van	het	seizoen	2003	–	2004. 

Achterste rij vlnr: Silvia Gubbels, Bart Cortenraad, Karlijn Lahaye, Michelle Peters, Wendy Habets, 
Sandra Gelissen, Lizzy van den Bosch, Karin Limpens, Petra Heuts, Joёlle Goossens, Bianca Soons, 
John Dreessen en Ruud Goossens.
Voorste rij vlnr: Jannie Schmeetz, Laurie Rings, Lianne Bouwens, Judith Kuypers, Maddy van den 
Bosch, Ellen Smeets, Janneke Van Sambeeck, Juliёtte Bouwens en Inge Vandewall

Een meisjesteam werd in 1995 weer opnieuw opgericht en in het seizoen 2011-2012 
gingen deze meiden over naar de damescompetitie en werden zij dames 2 in de 6e 
klasse. Na dit seizoen zijn dames 1 en 2 samengevoegd om met volle bezetting de 5e 
klasse in te gaan. Een klasse die hun nu goed bevalt, het was even wennen. Een stapje 
terug is nooit leuk maar in dit geval wel goed. Het plezier en het gevoel van samen een 
team zijn is weer terug. Dit komt het spel en de resultaten ten goede. Er worden weer 
wedstrijden gewonnen. De dames draaien weer goed mee!
De dames hebben plezier, lol, sportiviteit en het samen zijn (er eentje drinken) hoog in 
het vaandel staan. Ze organiseren zelfs onder andere elk jaar een kamp, een  
Sinterklaasavond en laten geen activiteit bij de verenging voorbij gaan waar zij niet met 
grote getale aan mee doen. Tijdens de rust van de thuiswedstrijden van het 1e elftal 
verzorgen zij altijd de koffie.

De dames van Schimmert, tegenwoordig Vrouwen 1 genoemd, zijn een team met een 
rijke voorgeschiedenis en een team met goede vooruitzichten voor de toekomst.

Seizoen Elftal Seizoen Elftal
2000-2001 B1 Kampioen 2009-2010 C1 M Kampioen najaarscompetitie
2001-2002 B1 Kampioen B1 Kampioen najaarscompetitie
2002-2003 F1 Kampioen voorjaarscompetitie 2010-2011 B1 Kampioen voorjaarscompetitie

M1* Kampioen voorjaarscompetitie 2011-2012 F1 Kampioen voorjaarscompetitie
2003-2004 E2 Kampioen voorjaarscompetitie 2012-2013 F1 Kampioen najaarscompetitie

M1 Kampioen voorjaarscompetitie A1 Kampioen najaarscompetitie
2004-2005 D1 Kampioen najaarscompetitie 2013-2014 F2 Kampioen voorjaarscompetitie

M1 Kampioen najaarscompetitie D1 Kampioen voorjaarscompetitie
2006-2007 B1 Kampioen voorjaarscompetitie F1 Kampioen voorjaarscompetitie
2007-2008 D1 Kampioen najaarscompetitie 2014-2015 E2 Kampioen najaarscompetitie

M1 Kampioen voorjaarscompetitie E1 Kampioen voorjaarscompetitie
* = meisjesteam F1 Kampioen voorjaarscompetitie
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Jeugdafdeling VV Schimmert

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is een zeer bekende en gevleugelde uitspraak. 
Dat binnen een dorp tevens de continuïteit van een vereniging hier in sterke mate aan 
verbonden is, geeft des te meer de noodzaak aan om te zorgen voor een goede,  
ambitieuze, leuke en vooral sfeervolle jeugdafdeling. Eén van de randvoorwaarden 
daarvoor is een sterke bezetting van zowel de jeugdafdeling zelf alsmede het  
jeugdkader dat een en ander in goede banen leidt.

Ook binnen het Schimmertse hebben we te maken met de vergrijzing en zien we vele 
fusies en samenwerkingsvormen bij voetbalverenigingen om ons heen. In de  
jubileumuitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan staat beschreven dat de 
voetbalvereniging in het jaar 2000 maar liefst 133 jeugdleden iedere week op ons 
sportcomplex mocht begroeten. Een aantal dat, na eerst een lichte daling, de afgelopen 
jaren genoemd getal zelfs heeft overtroffen. In de afgelopen voorjaarsreeks beschikten 
we over 138 jeugdleden en kunnen we met trots zeggen dat alle secties, van de A-jeugd 
tot en met de mini-F, volledig bezet zijn. Naast de allerkleinsten, de mini-F die niet in 
competitieverband spelen, strijden wekelijks 9 teams in de blauw-witte tenues van  
“os Sjummert”

Vanaf het jubileumjaar 2000 is de jeugdafdeling aangestuurd door het jeugdbestuur, 
achtereenvolgens onder leiding van Jaques Kieboom, Peter Welzen, Frans Soons,  
Sylvia	Gubbels	en	Wim	Riedel.	Sinds	het	voorjaar	van	2012	heeft	er	binnen	de	 
jeugdafdeling een herstructurering plaatsgevonden. De meest in het oog springende 
wijziging daarin vormde de oprichting van de Technische Commissie Jeugd, een  
commissie	die	als	taak	heeft	om	alle	voetbaltechnische	zaken	te	coördineren	en	te	
bewaken.	Samen	met	het	jeugdbestuur	werd	in	de	persoon	van	Roel	Doomen	een	
gediplomeerd	jeugdcoördinator	aangesteld,	die	vervolgens	wordt	aangestuurd	door	
de eerder genoemde commissie. De huidige structuur binnen de jeugdafdeling werd 
tevens tegen het licht gehouden, met onderstaand schema als resultaat. 

 

S tru c tu u r J e u g d a fd e lin g  V V  S c h im m e rt
(p e r  1  a p r il  2 0 1 5 )

*  T C J  le de n :  R a y m o n d L u c a s s e n ,  L u c  P r o v a a s ,  B e r t  E h le n ,  M a r c e l  K u i jpe r s ,  R e a n  G i jze n ,  M e n n o  A a r t s  e n  R o n  S n e l l in g s

T e c h n is c h e  C o m m is s ie  
J e u g d  
(T C J )  *

J e u g d c o ö r d in a t o r
R o e l Do o m e n

C o ö r d in a t o r  
M in i F

R e a n  G ijz e n

C o ö r d in a t o r  
A -je u g d

H a n  J a c o b s

C o ö r d in a t o r  
B -je u g d

M e n n o  A a r t s

C o ö r d in a t o r   
C -je u g d

R o n  S n e llin g s

C o ö r d in a t o r   
D-je u g d

R a y m o n d  L u c a s s e n

C o ö r d in a t o r  
E -je u g d

R o y  O r t m a n s

C o ö r d in a t o r  
F -je u g d

B o y  H a m e r s

Meisjesteam in Schimmert

Vanuit het Jeugdbestuur namen Frans Soons (voorzitter) en Janine Goossens-Bouwens 
(penningmeester) het initiatief om een meisjesteam op te richten. Voor aanvang  
seizoen 2004-2005 werden Monique Heiligers en Inge Vandewall benaderd of zij 
interesse hadden om dit meisjesteam te begeleiden. En zo werd het seizoen 2004-2005 
begonnen met Inge als trainster/leidster en Monique als leidster.

Vanaf het seizoen 2005-2006 t/m seizoen 2012-2013 heeft afwisselend nog een aantal 
andere	trainers	en	leiders	het	meisjesteam	onder	hun	hoede	gehad,	zoals	Ron	Snellings,	
Margo	Raaymakers,	Carola	Caubo	en	Rob	Banser.	In	het	begin	speelden	de	meisjes	
mee in de jongens E-competitie. Fysiek was het voor de meisjes niet te doen om met 
leeftijdsgenoten in de jongenscompetitie te spelen. Er waren te weinig meisjesteams bij 
de KNVB om een competitie op te starten. 
In seizoen 2006-2007 was het dan toch zover. Er werd met een 7-tal overgestapt naar 
de meidencompetitie MD 7-tal. Natuurlijk is dit voor de ontwikkeling van de meisjes 
veel beter. 
 
 

 
 
 
 
 
Vlnr: Vera Heiligers, Daphne Steens, Danique Henssen, Kelly Snellings, Climmy Duizings,  
Jenna Geelen, Marieke Van Wersch, Sanne Lucassen, Kiona Knols, Bo Caubo, Estelle Bruls,  
Joelle Meessen, Kim Banser en Janou Willems!

In seizoen 2007-2008 was het eerste kampioenschap een feit en werden de meiden in 
de voorjaarsreeks op zaterdag 17 mei 2008 kampioen in de MD 7 tal competitie.  
Het team bestond op dat moment al uit 16 speelsters. 
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Het organigram toont dat voor alle taakvelden commissies zijn ingericht die onder 
leiding van bestuursleden staan, die op hun beurt functioneren onder de algemene 
leiding van de voorzitter.
Naast de commissieleden zijn tijdens de vergadering ook de kandidaat-bestuursleden 
voorgesteld als invulling van deze structuur. Als afsluiting van deze Ledenvergadering 
vond de verkiezing plaats van de (deels) nieuwe bestuursleden.
Het nieuwe bestuur zou in de navolgende maanden zorgen voor het inrichten en 
opstarten van de voorgestelde organisatie. Ook werd door hen de zoektocht voortgezet 
naar geschikte kandidaten voor de bestuursfunctie voorzitter, hetgeen een moeilijke 
taak bleek te zijn.

O rg a n is a tie s tru c tu u r V V  S c h im m e rt

S e c r e t a r is

P r o je c t e n  e n  
a c t iv i t e i t e n

F a c i l i t a i r  be h e e r

T e c h n is c h e  Z a k e n

V o o r z it t e r

P e n n in g m e e s t e r

W e ds t r i jd  
s e c r e t a r is

S po n s o r in g &  P R

S c h e ids -
r e c h t e r s

A r c h ie f

L e de n  
a dm in is t r a t ie

K a n t in e  
be h e e r

W e bs it e  
c o m m is s ie

S po n s o r  
c o m m is s ie

T e c h n is c h e  
J e u g d 

W e r k g r o e p T Z

M a t e r ia le n

A c c o m m o da t ie  
be h e e r

A c t iv i t e i t e n  en  
pr o je c t e n

W e t  e n  
r e g e lg e v in g

K la n k bo r d B e s t u u r

D B  l id c o m m is s ieB e s t u u r s l id

De onderstaande foto is gemaakt direct na het behaalde kampioenschap in Voerendaal 
(2008).

 
Vlnr staand.: Margo Raaymakers (leidster/scheidsrechter), Kim Banser, Ron Snellings (trainer), 
Climmy Duisings, Estelle Bruls, Jenna Geelen, Julie Geelen, Janou Willems, Marieke van Wersch, 
Kiona Knols, Rob Banser (trainer), Sanne Lucassen, Joelle Meessen.
Vlnr gehurkt: Kim Aarts, Danique Henssen, Bo Caubo, Daphne Steens, Vera Heiligers,  
Kelly Snellings en Carola Caubo (leidster)Inge Vandewall (leidster) staat niet op foto.
 
Dat het feest in Schimmert werd voortgezet is op de onderstaande foto te zien. 
 

Het motto van de meiden van VV Schimmert werd duidelijk gemaakt.
Als beloning mochten de meiden naar de Amsterdam Arena (Ajax), naar de wedstrijd 
PSV-Feyenoord, om de Johan Cruijff schaal op 23-08-2008. Een hele belevenis voor het 
complete team met aanhang.
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De nieuwe organisatie bij VV Schimmert

Zoals vaak is een onverhoopte gebeurtenis aanleiding tot een drastische wijziging.  
Zo ook binnen onze vereniging. Een heuse bestuurscrisis heeft aanleiding gegeven tot 
een nieuwe organisatievorm van ons verenigingsbestuur.

Tijdens de jaarvergadering 2013 op 8 november werd zoals gebruikelijk het punt 
“Bestuursverkiezingen” geagendeerd. Voor de vergadering was reeds bekend dat de 
penningmeester zijn functie zou neerleggen en zijn bestuurslidmaatschap zou  
opzeggen. Verder waren conform rooster van aftreden liefst 6 bestuursleden  
reglementair aftredend.
Dit agendapunt resulteerde in de gebruikelijke stemming. Tijdens de daarop volgende 
telling bleek dat er door de aanwezige leden 1 bestuurslid niet was herkozen en dat de 
stemming gestaakt was voor een van de andere bestuursleden. Hierop volgend stelden 
de overige 4 herkiesbare bestuursleden zich solidair op en gaven te kennen hun  
herverkiezing niet te aanvaarden. 
Staande de vergadering is toen een commissie gevormd die, gezamenlijk met de nog 
zittende bestuursleden, de opdracht heeft aangenomen om een oplossing te zoeken 
voor de ontstane bestuursproblematiek.

De commissie heeft onder meer gesprekken gevoerd met alle afgetreden  
bestuursleden. Daarnaast is een aantal commissieleden belast geweest met de  
zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Tijdens de 7 vergaderingen met de complete 
commissie is nagedacht over een nieuwe structuur van onze verenigingsorganisatie. 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat aan het begin van het seizoen tussen het DB en 
het jeugdbestuur reeds gesprekken waren gevoerd aangaande het verder uitrollen van 
de nieuwe technische organisatie binnen de jeugd en de nieuwe rol van het  
bestaande jeugdbestuur.

Het werk van de commissievergaderingen en een veelvoud aan gesprekken  
resulteerden in een voorstel tot een nieuwe bestuursstructuur inclusief een voorstel van 
bestuurs-kandidaten. Beide voorstellen werden geagendeerd voor de Ledenvergadering 
op 07-02-2014. Tijdens deze goed bezochte ledenvergadering (112 aanwezigen) werd 
allereerst onderstaand organigram toegelicht.

Onderstaande	foto’s	zijn	gemaakt	op	een	later	tijdstip	waarbij	de	meiden	naar	Roda	JC	
mochten	gaan	om	daar	de	line	up	te	vormen	tijdens	een	eredivisie	wedstrijd	van	Roda	
JC.
 
 

Vanaf seizoen 2008-2009 gingen de meisjes een stapje hoger spelen in de meisjes C 
competitie. Er werd niet alleen overgegaan van de 7-tal competitie op een half veld 
maar vanaf dat jaar werd met een elftal gespeeld op het grote veld. Het meisjesteam 
werd ingedeeld in de MC11 competitie waaraan deelgenomen werd met in totaal 17 
speelsters. Dat er kwaliteit in het meisjesvoetbal zat werd snel duidelijk. Ook in deze 
nieuwe competitie werd in de voorjaarsreeks het kampioenschap behaald. Behalve  
succes in de competitie was er ook nog succes in de bekercompetitie. In het seizoen 
2009-2010 werd de halve finale behaald. Het team werd uitgeschakeld door het 
meisjesteam van Langeberg. 
 
Het team werd ouder en moest weer een trapje hoger gaan voetballen. Het team werd 
ingedeeld in de MB 11 competitie. In de najaarsreeks van het seizoen 2010-2011 werd 
weer het kampioenschap behaald alsof het bijna vanzelfsprekend was. Ook in de  
bekercompetitie werd weer doorgedrongen tot de halve finale. Een reis naar Noord 
Limburg volgde waar Helden de tegenstander was. Dit team bleek ook voor onze  
meiden een maatje te groot. Toch een prestatie om trots op te zijn. Om meer  
tegenstand te krijgen en er zo voetballend beter van te worden ging het meisjes B-team 
vanaf seizoen 2011-2012 als MA 11 spelen. Deze klasse was op zich geen probleem 
echter er bleken te weinig tegenstanders te zijn om hier een mooie competitie van te 
maken. In de najaarsreeks werden maar enkele wedstrijden gespeeld. Er werd overlegd 
met de KNVB om te kijken welke oplossingen er waren om toch te kunnen voetballen. 
Daar gaat het toch om als je bij een voetbalvereniging bent.  



29 46

In verband met de onzekere datum van de oplevering werd gekozen om de officiële 
opening te houden op de eerste inhaaldag die gepland was op 19 oktober 2014.  
Het werd een stralende dag. 

 
 
Het programma van die feestelijke opening zag er als volgt uit:
13.00	uur	–	15.30	uur	 demonstatie	trainingen	door	de	jeugdafdeling
15.30	uur	–	16.00	uur	 opening	door	Sef	Vergoosen	en	Wethouder	 
																																																Ramon	Lucassen
16.00	uur	–	18.00	uur	 wedstrijden	senioren,	vrouwen	en	veteranen
18.00	uur	–	18.45	uur	 demonstratietraining	door	het	eerste	elftal

Veel mensen, leden en niet leden, wisten de weg naar de Waterkuilsweg te vinden.  
Sef Vergoossen sprak de mensen eerst toe en feliciteerde de vereniging met deze mooie 
aanwinst.	Daarna	volgden	toespraken	van	Ramon	Lucassen	die	inmiddels	tot	 
wethouder was gekozen en raadslid Annie Goossens. Beiden wilden het kunstgras 
testen door een balletje te trappen. De dag werd afgesloten met een gezellig samenzijn 
in de kantine.

Een oplossing werd gevonden. In de winterstop kon het hele MA 11 team overstappen 
naar de Dames-competitie, senioren wel te verstaan. In de voorjaarsreeks speelden we 
met MA 11 in de Dames competitie en werden Dames 2 van VV Schimmert.  
Fysiek bleek er nogal wat verschil te zijn waardoor de overstap toch wel zwaar was.  
Voetballend waren onze dames beslist niet de mindere.
 
Het Dames 1 team kampte vaak met een tekort aan speelsters waardoor de speelsters 
van het Dames 2 moesten invallen op het eerste Dames team. Uiteindelijk bleek dat er 
te weinig speelsters beschikbaar waren om twee teams te vormen. Beide teams werden 
samengevoegd tot één team in het seizoen 2012-2013. De competitie werd door de 
KNVB omgedoopt tot Vrouwen competitie waardoor het Damesteam werd omgedoopt 
tot Vrouwen 1. Bij het Dames 2 team speelden op dat moment 16 speelsters.
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De klinkers voor de kantine en tribune werden opgepakt. Hiervoor was al weer een 
nieuwe bestemming bedacht in de vorm van een verharde oprit naar het bovenste 
speelveld. 

De aanleg begon op maandag 23 juni 2014. Met een grote graafmachine werd ongeveer 
30-40 centimeter afgegraven. Vervolgens werd er geëgaliseerd en werden de drainage 
buizen geplaatst. In de tussentijd werd al gestart met het plaatsen van de  
trottoirbandjes voor het tegelpad om het gehele veld. Ook de masten met de LED  
verlichting werden al geplaatst. In de tussentijd werd de bak weer opgevuld met zand 
en werd weer geëgaliseerd. Na elke bewerking moest er een keuring of inspectie 
plaatsvinden. Over de zand moest een zwarte zandlaag van 10 centimeter, gemaakt van 
gemalen sintels, worden aangebracht. Daarna begon het kunstgrasveld vorm te krijgen. 
De grasmatten waren geleverd en de infill, de zwarte rubber korrels werden geleverd. 
In een kleine week lag de kunstgrasmat erin en moest gewacht worden op de  
definitieve keuring. In de tussentijd werd wel al toestemming gegeven om op het 
kunstgras te trainen. Het begin van de competitie werd net niet gehaald. De definitieve 
oplevering had twee weken vertraging opgelopen. Op 10 september mocht de jeugd 
de eerste officiële wedstrijden spelen op het kunstgrasveld. De senioren volgden op 
zondag 11 september 2013.

40 jaar veteranen voetbal bij VV Schimmert

In het jubileumboekje van het 60 jarige bestaan van onze vereniging werd melding 
gemaakt van het 25 jarige jubileum van onze veteranen. Nu 15 jaar later vieren we weer 
samen het jubileum. In de tussentijd vierden de veteranen op 7 mei 2005 hun 30-jarige 
jubileum. Dit jubileum werd niet groots gevierd. Het voetballen blijft bij deze groep 
sporters toch iets waaraan je niet voorbij kunt gaan. Vandaar dat als opwarmertje 
gestart werd met een wedstrijd tussen “Oud veteranen” en het veteranenteam van 2005. 
Na afloop van de wedstrijd werd de avond voortgezet in de kantine. Met een hapje en 
een drankje werd er gezellig gekletst en werden herinneringen van vroeger opgehaald. 
Tijdens deze avond werden Louis Huntjens en Fer Wetzels gehuldigd in verband met 
hun 30- jarig lidmaatschap bij de veteranen van VV Schimmert. Inmiddels had Louis 
Huntjens het scheidsrechteren en leiderschap overgedragen aan een  
“jongere” generatie. Fer Wetzels echter speelde nog steeds mee en bleef dat ook nog een 
aantal jaren met veel plezier doen.

De veteranen kwamen in de deskundige handen van Ben Hogenboom en  
Wiel Bouwens. Ben stopte als speler bij de veteranen en ging zich volledig toeleggen op 
het leiderschap. Wiel Bouwens werd de vaste grensrechter. 20 jaar lang hebben beiden 
deze functie op uitstekende wijze uitgevoerd. In 2012 gaven beiden aan het stokje over 
te willen dragen. Tijdens de afsluiting van het seizoen werden Ben en Wiel nogmaals in 
het zonnetje gezet en hartelijk bedankt voor de vele tijd die zij beiden 20 jaar lang aan 
de veteranen hebben besteed. De veteranen moesten op zoek naar nieuwe leiders.  
Er werd gezocht binnen de eigen gelederen. Pierre van den Bosch en John Kevers  
stelden zich beschikbaar als leiders. Andere taken, zoals de kwartjeskas en het  
dobbelen, werden door spelers opgepakt. Ook het aantal spelers, dat in de loop der 
jaren wat was teruggelopen werd aangevuld. Door een zware blessures konden Guido 
Goossens en Hub Bouwens niet meer voetballen. Guido en Hub werden samen met 
Pierre de nieuwe leiders van de veteranen.

Zoals gezegd, 40 jaar veteranen bij VV Schimmert. Fer Wetzels is lid sinds de  
oprichting. In de jubileum-uitgave van het 60-jarige bestaan van de club is hiervan 
melding gemaakt. 
Fer werd in 2012 ziek en moest een zware operatie ondergaan waardoor hij niet meer 
kon voetballen. Jeu Bouwens is ook al lange tijd, liefst 35 jaar lid van de veteranen.  
Jeu heeft in 2014 op 68 jarige leeftijd zijn afscheidswedstrijd gespeeld. Tijdens de eerste 
wedstrijd van het seizoen tegen Schimmert 4 werd het afscheid gevierd. Natuurlijk was 
de hele familie hierbij aanwezig. Fer en Jeu zijn regelmatig te vinden op het complex als 
de veteranen moeten voetballen. Jeu heeft weliswaar afscheid genomen, maar hij trekt 
toch soms nog het voetbalkloffie aan om uit te helpen.
Beiden zijn zo lang lid dat het tijd werd om beiden eens te interviewen. 
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Dit was het moment waarop overleg volgde met de verantwoordelijke wethouder Van 
den Heuvel van de gemeente Nuth. Het was inmiddels mei 2013. Er werd eerst  
gesproken over de mogelijke oplossingen om het veld speelklaar te krijgen voor het 
volgende	seizoen.	Rekening	houdende	met	de	eerdere	uitspraak	was	het	voor	 
VV Schimmert dan ook een verrassing dat de wethouder aangaf voor VV Schimmert 
en SV Hulsberg een advies aan de gemeenteraad voor te leggen voor beide  
verenigingen	om	een	kunstgrasveld	aan	te	leggen.	Ook	raadslid	Ramon	Lucassen	stelde	
vragen aan de wethouder. De gemeenteraad keurde de principebegroting goed en in 
november volgde de uiteindelijke beslissing. VV Schimmert krijgt kunstgras.

Na de goedkeuring van de raad zijn gesprekken gevoerd met de gemeente en de firma 
KYBYS, die het project moest voorbereiden en uiteindelijk overdragen aan de  
uitvoerder. VV Schimmert kon eventuele wensen inbrengen. De gemeente had  
natuurlijk als opdrachtgever het laatste woord. Voordat gestart werd moesten  
vrijwilligers van VV Schimmert al de nodige werkzaamheden uitvoeren. De  
reclameborden werden van de afrastering gehaald en in opslag gedaan. De afrastering 
mocht, nadat toestemming was verleend door de gemeente, door de vereniging 
verwijderd en afgevoerd worden. Dit bracht nog een mooi bedrag op voor de clubkas. 

Het interview met Jeu Bouwens en Fer Wetzels. 

 
Jeu geeft aan dat de veteranen 40 jaar geleden opgericht zijn door een groepje  
Schimmertse oud-voetballers, waaronder Sef Kuipers en Ger Derks. De aanleiding om 
te komen tot een “veteranen-elftal” was een huldigingswedstrijd waaraan een elftal van 
oud voetballers meededen. Dit beviel volgens Jeu zo goed dat men wel vaker een  
balletje wilde trappen. Sef Kuipers en Ger Derks wilden die kar wel trekken.  
De oprichting van een veteranenelftal werd een feit.
Men ging een groep mensen benaderen die mee wilden doen. Jef Cortenraad werd 
benaderd om alles te regelen met het bestuur van VV Schimmert. Eerst waren de  
veteranen geen lid van VV Schimmert, zegt Jeu. Echter, nadat men een paar  
wedstrijden gespeeld had werd duidelijk dat men er verstandig aan deed om wel lid te 
worden. Dit in verband met verzekeringen en dergelijke. Jef werd gevraagd om dit naar 
de	voetbalclub	toe	te	coördineren.	Sef	Kuipers	en	Ger	Derks	moesten	dit	regelen	naar	
de spelers toe. Zo werd de groep veteranen een compleet elftal binnen de voetbalclub. 
De namen van de spelers van het eerste veteranenelftal weet ik niet precies meer, zegt 
Jeu. Een aantal van deze spelers herinner ik mij nog wel. Dat waren bijvoorbeeld Ger 
Derks, Sef Kuipers, Eugène van Weersch, Lei Jongen, Johan Michon, Fer Wetzels, Louis 
Huntjens, Jo Frijns, Hay Caubo en Wiel Lahaye. Van deze laatste twee weet ik niet 
meer zeker of zij vanaf het begin erbij waren. Na ongeveer 5 jaar stopte een aantal van 
deze voetballers en werd ikzelf benaderd om toe te treden tot de veteranen. Ik weet 
nog goed, ik speelde toen in het 3e elftal of het 4e elftal en kreeg op het laatst van de 
competitie last van mijn linkerknie. In dezelfde periode werd toen ook het clubje dat 
bij Mareveld voetbalde, en dat ook personele problemen had, benaderd. Het kwam tot 
een samensmelting met de veteranen van VV Schimmert .
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De velden

Sinds jaar en dag is het onderhoud van de voetbalvelden in handen van de Gemeente 
Nuth. Het onderhoud was regelmatig onderwerp van gesprek met de ambtenaren en 
de wethouders van de gemeente. Het bestuur van VV Schimmert voerde periodiek 
overleg met de verantwoordelijke portefeuillehouder. In 2007 heeft een dergelijk 
gesprek ook plaatsgevonden. Voorzichtig werd eens gepolst of een kunstgrasveld tot de 
mogelijkheden behoorde. Het antwoord van de wethouder was duidelijk: “Dat kunnen 
jullie vergeten”. Hierdoor werd de aandacht weer gericht op goed onderhoud.

Het bovenste speelveld werd grondig gerenoveerd, evenals het veld beneden.  
Het hoofdveld bleef echter met minimaal onderhoud in een slechte staat. In de loop 
der jaren kon je echter constateren dat het onderhoud achteruit ging. Niet alleen bij 
VV Schimmert maar ook bij de andere voetbalverenigingen in Nuth werd  
geconstateerd dat de velden slechter en slechter werden. In 2011 werd echter een  
cruciaal	punt	bereikt.	RKVV	Wijnandia	trok,	gesteund	door	de	KNVB,	ten	strijde	 
richting gemeente Nuth. Nadat het gemeentebestuur kennis had genomen van de 
slechte staat van de grasmat werd op korte tijd besloten dat bij Wijnandia een  
kunstgrasveld zou worden aangelegd. In de zomerperiode werd het kunstgrasveld 
gerealiseerd.

Dit opende natuurlijk perspectieven voor VV Schimmert. De discussie werd weer 
opgestart. Eigenlijk begon het tijdens de prinsen-receptie van de Taabreuk.  
Raadslid	Ramon	Lucassen	werd	tussen	neus	en	lippen	door	gevraagd:	“Enne,	wienié	
kriege	veer	kunsgraas?”.	Tja	zei	Ramon,	daar	moeten	we	maar	eens	over	gaan	praten.	
Dit gebeurde ook. Achter de schermen werd druk gelobbyd om ook voor de andere 
verenigingen een kunstgrasveld te realiseren. In de tussentijd was het ruimtegebrek van 
de	hockeyclub	Nuth	reden	om	RKSV	Minor	een	veld	in	te	laten	leveren	in	ruil	voor	
een	kunstgrasveld.	Een	jaar	later	werd	RKVV	Vaesrade	voorzien	van	een	kunstgrasveld	
in verband met de aanleg van de buitenring. Nu Schimmert en Hulsberg nog zou je 
denken. Allereerst moest echter het hoofdveld ook nog een rol spelen in dit verhaal. 
De kwaliteit ging zienderogen achteruit. Voor de KNVB in de persoon van onze consul 
John Steins was de maat vol. Na een aantal zware blessures kon alleen maar  
geconcludeerd worden dat het veld te gevaarlijk was om op te voetballen. Er ging een 
brief naar de KNVB waarin aangegeven werd dat het hoofdveld afgekeurd werd.
 
Zelfs De Limburger vond de weg naar Schimmert en schreef erover.
 
 

Onder andere kwamen Jo Soons, Wim Winthagen, Erik Hennekens, Frans Bemelmans, 
Hay Klinkenberg over naar het veteranenteam. Ik herinner mij nog een leuke anekdote 
uit die tijd. Soms viel ik wel eens een keer en bleef dan liggen. Wim Winthagen zei dan 
altijd:  “blief van em aaf, want dee huit dich veur de moel”. Ik had dan gewoon mijn 
knie op slot zitten en was bang dat dan iemand mijn been recht wou trekken omdat 
men dacht dat ik kramp had. Er werd dan hartelijk gelachen.
 
We speelden toen wel 30 wedstrijden per seizoen. Ook speelden we toernooien 
waarvan het toernooi in Schalbruch wel het bekendste was. We hebben wel eens het 
toernooi gewonnen.
Zo kwamen wij een keer terug aan de grens waarbij Eugene van Weersch met de  
overwinningbeker tussen zijn knieën zat en zei: “es ze os aan de grens aanhouwe ,  
waere veer nog opgepak omdat ze dinke dat veer zoane groate beaker geklauwt hubbe”.
Ook herinner ik mij de wedstrijden tegen Fortuna nog goed. Zo zei Hub Wijntjens 
ooit: “ich goon effe noa veure” dan trok hij zijn hoofd tussen zijn schouders, kromde 
zijn rug en stormde met de bal aan de voet naar voren en liep iedereen die hem  
probeerde af te stoppen letterlijk de grond in en wist dan te scoren. Zover ik weet  
hebben we tegen Fortuna 1 keer gelijk gespeeld en twee keer gewonnen, zegt Jeu.

Natuurlijk is het ook tijd om even met Fer te praten en zijn herinneringen vast te 
leggen. Ik weet nog dat ik ben benaderd door Pierre Snellings om bij de veteranen te 
komen voetballen zegt Fer. Ik had nooit op een van de junioren of senioren elftallen 
van VV Schimmert gevoetbald. Er was geen competitie en in de zomermaanden werd 
er ook gespeeld. Voor dat we op het huidige complex gingen voetballen hebben we 
een tijdje gespeeld op het voetbalveld bij de paters op de Bosch zegt Fer. Omkleden en 
douchen kon daar niet, dat gebeurde op het eigen complex. Daarna met de auto of de 
fiets voetballen. Na de wedstrijd gingen we toen naar het clublokaal Jo Habets. 

Onze eerste sponsor was Phoenix open haarden. De sponsor, Wiel Feuler ging mee 
met onze wedstrijden. Samen met Gim Geijselaars waren dat onze trouwe supporters. 
De tijden toen waren anders, zegt Fer. Er was geen gezellige derde helft. Sommigen 
kwamen voetballen en gingen daarna naar huis. Dat werd echter snel aangepast, zegt 
Fer. Er werd gezorgd dat er na de wedstrijd wat te eten was, ook voor de tegenstander. 
Eigenlijk zoals dat nu ook nog is. 
 
Ik herinner mij nog goed dat we op toernooi in Schalbruch gingen.  
Schramovski dranken was daar de grote sponsor. We hebben dat toernooi twee keer 
gewonnen. We gingen een keer met drie spelers van het eerste elftal en werden toen 
laatste. Het veteranenteam bestond uit spelers die op het eerste hadden gevoetbald en 
spelers die nog nooit gevoetbald hadden.
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Dit betekende dat ook de regenwaterafvoer aan de achterzijde van de tribune moest 
worden aangepast. Met PVC afvoerbuizen, die bij de aanleg van het kunstgrasveld 
waren opgegraven, werd een nieuwe afvoer aangelegd en aangesloten op de bestaande 
riolering. De kosten van de achterzijde heeft de vereniging betaald. Al met al heeft deze 
klus de vereniging ca. €1500,- gekost.

Ook Fer herinnert zich leuke anekdotes van Eugène van Weersch die bij IASON eens 
van de trappen was gevallen. Van Johan Michon die na een zweepslag dacht dat op 
hem geschoten was en van Jo Soons die eens een sigaar van de wethouder kreeg.
Langere tijd speelden mindere voetballers bij de veteranen zegt Fer. Echter de  
gezelligheid was er niet minder om. Na de wedstrijd werd er altijd een aantal uurtjes 
gezellig nagepraat in de kantine. 
 
We zijn ook nog eens naar een toernooi in Heijen geweest. Dat ligt in de buurt van 
Gennep zegt Fer. Er was een weekend georganiseerd door Serve Lucassen en  
Ben Hogenboom. De hele groep ging mee. ’s Avonds voor het toernooi stelde Eric 
Hennekens alvast een beker veilig. Dit was een eierdopje uit het hotel. Wij speelden 
tegen Heijen, FC Uden, Vitesse en SCE. Met twee gelijke spelen en twee overwinningen 
wonnen wij dat toernooi. 

 
Inmiddels zijn we dus aangekomen in 2015. De veteranen bestaan 40 jaar.  
Dit jubileum werd gevierd op zaterdag 28 maart 2015. Voor dit jubileum werden  
bevriende	verenigingen,	RKUVC,	Spaubeek	en	GSV	‘28	uitgenodigd	om	een	klein	
toernooi te spelen. Na de sportieve activiteit werd de feestavond voortgezet in de 
kantine. Er werd gezorgd voor een hapje en een drankje. Fer Wetzels en Jeu Bouwens 
werden in verband met de beëindiging van hun actieve voetbalcarrière gehuldigd met 
hun 40 en 35 jarig lidmaatschap van de veteranen. Na de officiële activiteiten werden 
oude herinneringen opgehaald en volgde een gezellige avond in onze kantine.
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Het gehele gebouw, kleedlokalen, doucheruimten, de douche-installatie,  
verwarmingsketels, kantine en toiletten zijn in de afgelopen jaren grondig onder  
handen genomen. Er was ook nog buitenwerk dat aandacht nodig had. In verband met 
de steeds slechter wordende staat van de hekwerken aan de ingang van de  
parkeerplaats en bij het entreehok moest hier iets gebeuren. Door de ouderdom van 
de hekken was een van de scharnieren afgebroken. De gemeente wilde deze met wat 
laswerk repareren. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten nieuwe toegangshekken te 
plaatsen. Dols Constructie, een van onze trouwe sponsoren, werd gevraagd een  
kostenraming te maken. De totale kosten bedroegen € 2700,- en kwamen voor  
rekening van de vereniging. Uiteindelijk hebben we van de gemeente nog een  
vergoeding van € 750,- mogen ontvangen. De toegang van ons complex zag er daarmee 
ook weer prima uit. Ook werd afgerekend met het grind aan de ingang. Het grind werd 
vervangen door een klinkerbestrating. Er werd gebruik gemaakt van tweedehands 
klinkers die door leden van onze vereniging werden gelegd. De klinkers werden gratis 
geleverd. Op een zaterdag werd ca. 250 m2 klinkerwerk neergelegd door een tiental 
vrijwilligers. Hoewel vele handen licht werk maken was het toch een zware klus.  
Om de dorst te lessen werden enkele kratten bier leeg gemaakt  en voor de inwendige 
mens waren er broodjes frikadel. Mede door hen ziet onze entree er perfect uit. 
 
Een laatste groot renovatieproject werd gerealiseerd in de zomer van 2014.  
De bakgoten van de tribune waren lek. Ook het houtwerk was grotendeels aan  
vernieuwing toe. Een sponsor stond garant voor de vervanging van de bakgoot aan de 
voorzijde van de tribune. De achterzijde had hetzelfde probleem en moest ook worden 
vervangen. Aangezien de gemeente een tribune niet ziet als een noodzakelijke  
voorziening om te kunnen voetballen kwamen de kosten voor rekening van  
de vereniging. Steigers werden gebouwd, oude bakgoten en het houtwerk, dat door de 
lekkages op diverse plaatsen rot was, werden gesloopt. Nieuw houtwerk werd besteld 
en geverfd. Lei Goossens, John Dreessen en nog enkele andere vrijwilligers hebben het 
houtwerk vernieuwd waarna de bakgoten konden worden geplaatst.  
De werkzaamheden aan de voorzijde van de tribune zijn uitgevoerd en gesponsord 
door Dakdekkersbedrijf Brandsma. Met de vernieuwing van de bakgoten kunnen we 
hopelijk weer lang genieten van onze mooie tribune. 
De bakgoot en het houtwerk aan de achterzijde van de tribune waren ook slecht.  
Er werd een begroting gemaakt en uiteindelijk is besloten ook dit gedeelte te  
vernieuwen. Er werd zowel aan de voor- als aan de achterzijde een extra  
afvoer gemaakt. 

Op de onderstaande foto jubilerende veteranenteam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achterste rij vlnr: John Kevers, Guido Goossens (leider), Pierre van den Bosch (leider), Han Jacobs, 
Piet Kolbush, Ron Snellings, Ivo Pitti, Danny Vergoossen, Hans Aerts, Rene Wetzels,  
Maurice Seymonsbergen, Ruud Bemelmans, Wiel Bouwens (grensrechter), Fer Wetzels,  
Hub Bouwens (leider) en Jan Limpens.
Onderste rij vlnr: Guido Reaven, Jeu Bouwens, Bart Cortenraad, Henk Lucassen, Maurice Gabriel, 
Paul Ingenhut, Jo Lucassen, Eric Hennekens en Rim Meessen. Op de foto ontbreekt: Leon Vleugels
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In de tussentijd werd ook gekeken naar ons buffet. Inmiddels waren de kasten, koeling 
en leidingen aan vervanging toe. De brouwerij werd bereid gevonden om de materialen 
te leveren. De inbouw werkzaamheden werden door de vereniging gedaan. Ook hier 
hebben we weer mogen profiteren van Jacobs Interieur en Montagebouw, welke niet 
alleen met materialen maar ook met menig uurtje die aan dit project werden  
vertimmerd, de vereniging weer geweldig heeft gesponsord. In de zomerstop van 2013 
werd het buffet opgeknapt zodat het er de komende jaren weer tegen kon. Ook de vloer 
achter het buffet moest vernieuwd worden. Door de vochtige omgeving waren diverse 
stukken van de houten vloer hard aan vervanging toe. Een nieuwe vloer werd gelegd en 
bekleed met aluminium traanplaten. Naden werden afgekit zodat vocht geweerd kon 
worden. Op deze wijze kon ook de vloer er weer tegen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op 16 juni 2010 ontving de vereniging onverwacht een e-mail van de gemeente Nuth 
met de mededeling dat de toiletgroepen in de kantine gerenoveerd zouden worden. 
Niet alleen de toiletgroepen maar ook de gang moest worden aangepakt. Door de 
gemeente was al opdracht gegeven aan Tegelzetterbedrijf Caubo om dit te realiseren. 
Deze actie was niet verwacht, maar werd met grote dank aanvaard. Aangezien de 
firma Caubo als jarenlange sponsor van de jeugdafdeling geen onbekende is binnen 
de vereniging werd direct contact opgenomen en werden de mogelijkheden bekeken. 
Tegels werden uitgezocht, sanitair werd gekozen en er werd bepaald welke wasbakken 
en kranen geplaatst moesten worden.
Hierna moest er eerst gesloopt worden. Vrijwilligers van de vereniging staken ook hier 
weer de handen uit de mouwen. In de zomerstop werden de oude toiletten omgetoverd 
tot prachtige toiletgroepen. Er werden een verlaagd plafond en nieuwe verlichting  
aangebracht, identiek aan het plafond in de kantine. De eigen kosten vielen deze keer 
erg mee. De gemeente nam de kosten van tegelwerk en sanitair voor hun rekening 
inclusief het arbeidsloon. De vereniging heeft het nieuwe plafond en de verlichting 
voor haar rekening genomen. Er werd materiaal gebruikt dat was overgebleven bij de 
renovatie van de kantine. De kosten waren ca. € 400,-. 

Clublokaal “Oos Heim”

In het jaar 1957 startten Jeu en Annie Speetjens-Heiligers hun café “Oos Heim” en  
namen het clublokaalhouderschap over van café Creuwels. In het jaar 1964 werd het 
café overgenomen door dochter Liel en schoonzoon Jo Habets. De bouw van een  
kantine in 1972 op het sportcomplex betekende het volgen van een trend bij vele  
voetbalclubs, doch hield eveneens een dreiging in voor het voortbestaan van de ouds-
her bestaande koppeling vereniging-lokaalhouder.
Na al die jaren (50 jaar!) kan worden geconcludeerd dat de onverkorte  
instandhouding van deze koppeling een wijze beslissing is geweest. Tevens wordt recht 
en respect gedaan aan de onmisbare functie, welke dergelijke gelegenheden in  
Schimmert vervullen. Als gebaar voor de fijne verstandhouding met de kastelein en 
zijn vrouw, hun trouw en sympathie voor de voetbalvereniging Schimmert, de grote 
waardering voor Annie en wijlen Jeu Speetjens-Heiligers boden wij als bestuur 
VV Schimmert, hun rond locatie café “Oos Heim”, op zondag 15 juni 2008 een 50 jarig 
jubileumfeest aan met wandeltocht, barbecue, receptie en feestavond. 
Het werd een gezellige dag waarvan betrokkenen duidelijk genoten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vlnr.: Jo Habets, Annie Speetjens-Heiligers, Liel Habets-Speetjens
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Onderhoudswerkzaamheden aan het complex

Het complex is al geruime tijd gelegen aan de Waterkuilsweg. Dit betekent dat  
regelmatig onderhoud moet plaats vinden en dat soms ook vernieuwing aan de 
orde is. Direct na het 60 jarig bestaansfeest werd voor het eerst melding gemaakt van 
het vernieuwen van het entreehok tot een meer representatieve ruimte.  
Er werd een begroting gemaakt voor een gemetselde ruimte van 3x2x2 meter en de 
benodigde vergunningen werden verleend. De kosten vielen echter tegen en de leden 
bepaalden dat er sponsoren gezocht moesten worden. Echter de deur van de ruimte 
begaf het en het bestuur was genoodzaakt de entree ruimte te  
vernieuwen, dit ondanks het feit dat er geen sponsoren waren gevonden. In 2002 werd 
door Broer Lahaye en Math Gijzen een nieuw entreehok gebouwd. Hiermee is een 
mooie toegang tot het complex gerealiseerd. De kosten van deze nieuwbouw zijn niet 
direct te achterhalen maar werden volledig door de vereniging betaald. In 2014 werd 
achter het rolgordijn zelfs een geheel gesponsord glazen schuifwandje geplaatst om 
onze vrijwilligers ook tegen regen en wind te beschermen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
In dezelfde periode werd met de gemeente Nuth onderhandeld over de 
vernieuwing van de verlichting van de oefenhoek. De gemeente Nuth had  
aangeboden om deze werkzaamheden tegen een vergoeding in eigen beheer uit 
te voeren. Hoewel de vereniging door zelfwerkzaamheden hier een besparing in de 
kosten kon realiseren is dat uiteindelijk niet gedaan. Vanwege veiligheidsredenen werd 
afgezien van renovatie van de bestaande lichtmasten. De gemeente heeft daarop de 
oude verlichting vervangen. Er zijn nieuwe masten geplaatst waarop de bestaande  
verlichtingsarmaturen zijn geplaatst. De verlichting van de oefenhoek was daarmee 
weer voor jaren gegarandeerd.

In de avonduren en een weekend werden de twee kleedlokalen, de hal en het  
scheidsrechterlokaal ontdaan van de kalklaag. De firma Caubo kon starten met het 
tegelwerk. Het eindresultaat mocht gezien worden. De oude kleedlokalen werden 
omgetoverd tot moderne kleedruimten. Ook de kosten van deze renovatie, ca. € 7000,- 
werden door de vereniging gedragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleedlokalen en doucheruimten zijn gerenoveerd en voldoen aan de huidige 
eisen. Al snel werd gekeken naar de kantine. Met name het plafond, dat bestond uit 
de stro-cement platen, voldeed niet meer. Veel gruis viel uit het plafond en vormde 
een ergernis voor kantinebeheerders. Er werd een plan gemaakt om de kantine op 
te knappen. In de zomer van 2008 werd gestart met de oude balken van een nieuwe 
bekleding te voorzien. Good old Louis Huntjens en Lei Goossens, beiden goed met 
zaag en hamer, namen een groot deel voor hun rekening. Nadat deze nieuwe balken 
klaar waren werden ze geverfd in een voor VV Schimmert misschien ongewone kleur, 
namelijk bordeaux rood. Ook de kozijnen en deuren werden onder handen genomen. 
De deuren van de bestuurskamer, toiletten en de toegang tot de gang van de toiletten 
werden vernieuwd, de kozijnen werden ook bordeaux rood geverfd. Misschien ook 
niet zo ongewoon want we weten dat in het prille begin van de club de clubkleuren niet 
blauw	–	wit	maar	rood	–	zwart	waren.	Een	vlag	uit	die	tijd	is	nog	bewaard	gebleven	en	
wordt af en toe getoond tijdens speciale gelegenheden.
Er werd besloten een nieuw verlaagd plafond te plaatsen met nieuwe verlichting.  
De kantine heeft een behoorlijke oppervlakte waardoor dit een behoorlijk intensieve 
klus was. Samen met bestuurslid Han Jacobs (Jacobs Interieur en Montagebedrijf) 
werd het plafond gerealiseerd.
Het uiteindelijke resultaat was prachtig. Er was een moderne kantine gerealiseerd met 
een frisse uitstraling. Iets waar we iedere zondag van supporters en tegenstanders de 
complimenten voor in ontvangst mogen nemen. De kosten van deze renovatie werd 
uit eigen middelen betaald. Aan materialen werd bijna € 6000,- uitgegeven. Samen met 
deze renovatie werd ook het meubilair grotendeels vernieuwd. Dit was mogelijk door 
een nieuw contract met de Brand bierbrouwerij af te sluiten. 
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De gehele installatie is vernieuwd. Douches lopen ’s nachts even (automatisch) om 
legionella-besmetting te voorkomen. Periodiek (jaarlijks) worden in opdracht van 
de gemeente watermonsters genomen en geanalyseerd. Met de vernieuwing van de 
doucheruimten, inclusief de twee scheidsrechterslokalen is een mooie opknapbeurt 
afgesloten en is de vereniging voor de komende 20 tot 25 jaar voorzien van mooie 
doucheruimten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de voetbalclub gaat het net als thuis. Je begint met opknappen van iets en je rolt 
daarna vanzelf van de ene naar de andere klus. Al snel nadat de doucheruimten waren 
gerenoveerd werd gekeken naar de kleedlokalen. De kleedlokalen aan de achterzijde 
hadden weinig werk nodig om er weer pico bello uit te zien. De banken en de  
kapstokplanken kregen een nieuwe verflaag en klaar was Kees. De oude kleedlokalen 
waren een ander verhaal. Er werden ook plannen gemaakt om deze kleedlokalen op 
te knappen. Ook hier werd bij de gemeente aangeklopt.  
 
De wanden van deze lokalen waren sinds de bouw iedere keer weer voorzien van een 
verflaag. Het vochtprobleem werd steeds groter. Bij de renovatie door de gemeente 
werden deze kleedlokalen voorzien van een verlaagd plafond met de nodige  
ventilatievoorzieningen. De vraag om ook de wanden aan te pakken werd door de 
gemeente niet gehonoreerd. Het bestuur vond echter dat deze verbetering nodig was. 
In overleg met de gemeente werd toch aan het karwei begonnen. Tegelzettersbedrijf 
Caubo werd ingeschakeld voor advies. Om tegels aan te kunnen brengen op de muren 
moest eerst de oude kalklaag worden verwijderd. Een hels karwei werd opgepakt. Henk 
Lucassen en Jan Limpens begonnen voortvarend met dit karwei. Met twee kleine  
compressoren werd gestart de verflaag met naaldhamers te verwijderen. Al snel bleek 
dat dit een eindeloos karwei zou worden. Een grotere compressor werd geregeld, het 
karwei kon worden geklaard.

Ook rondom het complex zijn aanpassingen gedaan. De verlichting rondom het  
gebouw werd verbeterd alles in het kader van veiligheid. Ook werd de garage  
opgeknapt. Het ballenhok werd afgescheiden van de keuken. Met een streek verf zag 
alles er perfect uit. De garagepoort werd vervangen door een mooi kunststof kozijn 
met een dubbele toegangsdeur. De ruimte werd een aanwinst voor onze vereniging en 
ging dienst doen als ontmoetingsruimte. Menig kopje koffie werd er gedronken en het 
hele reilen en zeilen van de club werd hier doorgenomen. Vele verhalen werden verteld 
en herinneringen opgehaald of ze nu waar of niet waar bleken. De naam “garage” werd 
omgedoopt tot “leugenhok”. De renovatie van deze ruimte werd uitgevoerd en  
gesponsord door leden. Natuurlijk zijn hier wel de nodige uurtjes vrijwilligerswerk in 
gaan zitten.

Wetgeving zorgt ervoor dat aanpassingen aan het gebouw of de installaties nodig zijn. 
Deze wettelijk verplichte aanpassingen zijn altijd voor rekening van de gemeente Nuth 
als verhuurder van het complex. Soms komen deze aanpassingen te laat. Zo werd eind 
2001 een legionella besmetting geconstateerd. In de periode van 14 november tot 7 
december kon geen gebruik gemaakt worden van de doucheruimten. De reden van de 
legionella besmetting lag onder andere in de slechte staat van de boilers. Doordat de 
vereniging bepaalde voorzorgsmaatregelen niet kon realiseren mochten de  
doucheruimten niet gebruikt worden. Door de gemeente zijn nieuwe boilers geplaatst 
en op 7 december 2001 is het complex legionella vrij verklaard. De gemeente nam 
tijdelijke maatregelen waardoor we weer gebruik konden maken van de  
doucheruimten. In afwachting van de definitieve maatregelen heeft een goede  
samenwerking tussen de gemeente en de voetbalclub plaatsgevonden.
 
Aan het eind van seizoen 2005-2006 zijn de tijdelijke aanpassingen in het 
kader van de legionella problematiek door de gemeente Nuth aangepakt. Er is een 
renovatie uitgevoerd waarbij de 4 doucheruimten geheel zijn vernieuwd qua indeling. 
Er is nieuw tegelwerk, nieuw sanitair en een nieuw plafond gerealiseerd. Daarnaast zijn 
extra maatregelen zoals een verbeterde ventilatie gerealiseerd, de douchekoppen zijn 
uitgevoerd met sensoren en de leidingen zijn met voorzieningen tegen legionella  
uitgevoerd. In juni 2006 werd gestart met het opknappen van deze douches, eind  
september 2006 waren de eerst twee doucheruimten klaar. Dit leverde wel problemen 
op met de inmiddels gestarte competitie. Als noodvoorziening heeft de gemeente 
tijdelijk twee douche containers geplaatst waardoor alle voetbalactiviteiten doorgang 
konden vinden. 
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