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Voorwoord 

In de editie van 2011 heb ik een aantal doelstellingen geformuleerd 
voor het afgelopen seizoen. De meeste daarvan werden behaald 
waardoor we kunnen spreken van een succesvol seizoen op sportief 
gebied.  Een tegenvaller was wel de degradatie van ons 2e elftal uit 
de Reserve Hoofdklasse. Stiekem hadden we er wel rekening mee 
gehouden,  maar de teleurstelling was er niet minder om, zeker als je 
bedenkt dat we een zeer talentvolle lichting A-spelers hebben. 
Van deze groep jonge honden verwachten we de komende jaren veel. 
Ze promoveerden naar de 4e divisie waar ze zich dit jaar verder zullen 
ontwikkelen. Bovendien zal een deel van deze groep de komende tijd 
hun opwachting maken in de selectie. 

Gaat het dan allemaal goed bij Groene Ster? 
Nee, dat is zeker niet het geval.  De gevolgen van de crisis waren het 
afgelopen jaar nadrukkelijk merkbaar: achterblijvende subsidies 
(door het faillissement van Maecon),  tegenvallende kantine-
opbrengsten en sponsorinkomsten die moeizamer geïnd kunnen 
worden. En dat in een tijd dat we als vereniging blijven groeien en 
willen investeren in de optimalisering van onze accommodatie.  
We zullen daar de komende jaren ondernemend en slim in moeten 
handelen. 

Een belangrijke stap op deze weg is al ingeslagen, mede door de 
koers die de gemeente met haar accommodatiebeleid heeft ingezet. 
Groene Ster beschikt hierdoor over een fantastisch sportpark met  
2,5 kunstgrasveld en een oefenveld van gras, allen met een prima 
lichtinstallatie. Nu de kleedlokalen nog … 

Het voltallige bestuur heeft onlangs de stap gezet om de Jeugd-
afdeling volledig te integreren binnen de hoofdaccommodatie.  
Per 1 januari 2013 zal dit gaan gebeuren. In de komende maanden 
zullen de definitieve plannen hiervoor uitgewerkt en bekendgemaakt 
worden. 

Dat schept mogelijkheden voor groei. We starten dit seizoen met 
meer dan 40 teams aan de competitie en de start van meisjesvoetbal 
binnen Groene Ster is in voorbereiding. We gaan dit jaar groeien naar 
meer dan 800 leden. De rek is er voorlopig nog niet uit.  
Groene Ster bruist. Ik hoop dat al onze leden dat ook zo beleven en 
actief betrokken zijn en blijven bij onze club, zowel binnen als buiten 
de lijnen.  
Wij willen meer zijn dan een voetbalclub: Groene Ster is lifestyle! 

Ik wens u allen het komende seizoen veel mooie uren bij Groene Ster 
en voor nu veel leesplezier met de 15e editie van onze 
presentatiegids. 

John Vrolings, 
voorzitter 
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Het was een turbulent jaar waarin veel gebeurde op Sportpark Pronsebroek. Heuglijke 
momenten en trieste gebeurtenissen wisselden elkaar af in het seizoen dat Groene Ster zijn 
85e verjaardag vierde. Zo gaat dat in een gemeenschap van bijna 800 zielen. We zetten de 
meest in het oog springende feiten nog eens voor u op een rij in dit jaaroverzicht. 

 
Het eerste 
Het was voor de 5e keer op rij dat ons 
vlaggenschip zich plaatste voor het Landelijke 
Bekertoernooi.  
De uitwedstrijd naar het protestante bolwerk 
Staphorst was weliswaar een hele beleving 
maar sportief bleek de horde te hoog getuige de 
4-2 nederlaag. In de competitie voldeed het 
keurkorps van Ed Hendriks keurig aan de 
doelstelling met een plaats in het linkerrijtje. 
Lange tijd was er uitzicht op een plek in de 
nacompetitie. Op de valreep bleek de accu 
echter uitgeput en werden we op klasse geklopt 
door SV Nuenen. 

 
In de districtsbeker behaalden de Groentjes 
voor de 3e keer in 5 jaar de finale waarin 
Gemert de opponent  was. 
Hoewel de thuiswedstrijd in de competitie nog 
verdiend met 2-0 werd gewonnen, bleek 
Gemert in de bekerfinale een paar maatjes te 
groot. De 3-1 nederlaag was een magere 
afspiegeling van het krachtverschil. 
 
Het tweede 
Door het vertrek van een zevental vaste 
waarden van het 2e elftal was vooraf bekend 
dat het een moeilijk seizoen zou gaan worden in 
de sterke Reserve Hoofdklasse. Gedurende het 
hele seizoen knokte het team van Armand 
Mingelers voor wat het waard was, maar aan 
het eind bleek het onvoldoende om klasse- 
behoud te bewerkstelligen. 
Lovenswaardig is de moraal waarmee de  
spelersgroep het seizoen doorkwam. 

 
 
Het tweede ontwikkelde zich tot een echt 
vriendenteam waarin Sfeer en Motivatie met 
hoofdletters werden geschreven. 
 
Recreanten 
Het derde elftal sleepte de titel van ‘Elftal van 
het Jaar’ in de wacht. Het vierde, vijfde en 
zesde haalden meer punten dan ooit en de 
veteranen speelden maar liefst 25 wedstrijden 
met een nog steeds groeiende spelersgroep. Of 
de dames in de volgende editie van deze gids 
nog onder de rubriek recreanten genoemd 
zullen worden is maar de vraag. Als het aan de 
coach ligt is dat zeker niet het geval. De 
ambitie om het technische niveau  nog meer te 
verhogen is nadrukkelijk aanwezig. 

Activiteiten 
In de winterstop werd de eerste editie van het 
Groene Ster mini-mix-toernooi gehouden dat 
door de deelnemende spelers en speelsters met 
enthousiasme werd gespeeld. Het toernooi zal 
in deze vorm worden voortgezet onder de naam 
Huub van Wersch mix toernooi, als eerbetoon 
aan onze overleden penningmeester. 
 
Het afsluitweekend werd vanwege de 
renovatiewerkzaamheden in beperkte vorm  

 
gehouden met diverse activiteiten voor alle 
leeftijdsgroepen. 
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Het traditionele jeugdtoernooi zorgde op 5 
speeldagen in de maand mei weer voor een 

volle bezetting van Sportpark Pronsebroek. 
Het kampweekend van de jeugdafdeling werd 
voor het eerst sinds 10 jaren zonder de 
aanwezigheid van Jeugd-voorzitter Ger Pappers 
afgewerkt, die herstellende was van een 
operatie. 
 
Rookvrij 
Het gaat er dan toch van komen! Tijdens de 
Algemene Ledenvergadering werd ingestemd 
met het voorstel een rookverbod in te stellen 
voor de gebouwen op Sportpark Pronsebroek. 
Op 1 juli 2012 is deze maatregel definitief van 
kracht. Wij rekenen erop dat iedereen dit zal  
respecteren. 
 

Herstructurering sportpark 
Gedurende het hele seizoen heeft er druk 
overleg plaatsgevonden tussen de gemeente 
Heerlen, Groene Ster en Heksenberg over de 
toekomst van sportpark Pronsebroek. Ondanks 
het feit dat Heksenberg nog niet heeft  

 
ingestemd met een verhuizing is de renovatie 
van de velden in de afgelopen zomerperiode 
gerealiseerd. Momenteel maakt het bestuur 
plannen voor de aanpassing van de 
kleedaccommodatie voor de korte en langere 
termijn. Onderdeel van deze plannen is de 
integratie van het Jeugdhome in de 
hoofdaccommodatie hetgeen per 1 januari 2013 
zijn beslag zal krijgen. 
 
Onderscheidingen 
Op zaterdag 21 april huldigde Groene Ster een 
groot aantal jubilarissen die vanwege hun 
verdiensten voor onze vereniging in het 
zonnetje werden gezet. Maar liefst 25 
kaderleden werden door het bestuur gehuldigd 
voor hun inzet. Deze varieerde van 5 jaar 
jeugdleiderschap tot maar liefst 30 jaar 
accommodatiebeheer. Deze eer viel te beurt 
aan Ad Beckers. 

Hein Bemelmans ontvangt de NKS-speld in zilver voor ruim 
20 jaar vrijwilligerswerk als medewerker onderhoud bij 
Groene Ster 

 
Een paar dagen later werd door de 
burgemeester van Heerlen een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt aan Jos Op ’t Eijnde  



Hoensbroek B.V. 

 

Verlengde klinkerstraat 32  

6433 PL Hoensbroek 

 

Tel.  045-5630653     
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A d v i e s & m o n t a g e
brandwerende systemen
Tel: 045 - 567 09 23
Fax: 045 - 567 09 24
E-mail: brands.compart@planet.nl
Internet: www. brandscompart.nl

Gecertificeerd  PROMAT applicateur

 

Breukerweg 178,    6412 ZL  -  Heerlen   Tel: 045 – 521 54 50 

ER K E N D  F O C W A   B E D R IJ F
S C H A D E N E T   H E E R L E N 

Autoschade herstelbedrijf 

Koenen 
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Evert Habets  Martien Groselj 

Huub van Wersch  Stan Willems 

 
 
voor zijn enorme verdienste als bestuurslid van 
Groene Ster, de NKS en de Sectie Voetbal van 
de gemeente Heerlen. 
 
Voetbal en Carnaval 
Dat het groen-wit van Groene Ster en het geel-
zwart van CV De Bokkeriejesj goed samengaan 
wisten we allang. 
Dit werd nog eens nadrukkelijk bevestigd 
tijdens de onvergetelijke voetbal/ barbecue/ 
feest-happening op zaterdag 26 mei toen ruim 
75 voetballende carnavalisten en/of carnaval-
vierende voetballers met elkaar de middag en 
avond doorbrachten op sportpark Pronsebroek. 
Het werd een supergezellig evenement waarbij 
het kantinepersoneel flink aan de bak moest om 
iedereen van een drankje te voorzien. Samen 
met partners en kinderen, sponsoren en vaste 
aanhang werd er tot in de late uurtjes gefeest. 
En oh ja, er werd ook nog gevoetbald: 
Groene Ster Veteranen tegen De Raad van Elf 
van de Bokkeriejesj. 
 

 
De uitslag? 
Geen idee …. Maar het was oergezellig en voor 
herhaling vatbaar! 
 
Wisseling van de wacht 
Vijftien jaar was hij onafgebroken verzorger / 
masseur bij Groene Ster. Duizenden kuiten 
gemasseerd, ontelbare bandages gelegd en 
blessures gekoeld. 
 
Leo Derwall was hét gezicht van Groene Ster 
op het gebied van medische verzorging. Leo wil 
het wat rustiger aan doen en gaat aan de slag  

 
 
bij VV Voerendaal. Op zaterdag 9 juni nam 
Groene Ster op gepaste wijze afscheid van Leo 
(en zijn vrouw Ans). 
Inmiddels is de opvolger van Leo gevonden in 
de persoon van Henk Goblet. Deze ervaren rot 
in het vak van medische verzorging gaat er 
voor zorgen dat voetballend Groene Ster wordt 
fit gemaakt en fit gehouden. 
 
Afscheid 
Het seizoen 2011-2012 was een zeer trieste 
jaargang voor Groene Ster, waarin maar liefst  
4 van onze leden veel te jong afscheid moesten 
nemen.  
- Op 11 september 2011 stierf Evert Habets 
op 67-jarige leeftijd. Evert was jarenlang het 
gezicht in ons Jeugdhome, waarvan hij samen 
met zijn vrouw Annemarie beheerder was.  
 
- En op 11 januari 2012 was zowaar een nog 
triestere dag. Supporter Martien Groselj (70) 
overleed aan de gevolgen van een 
hersenbloeding en onze penningmeester en 
Groene Ster-icoon Huub van Wersch stierf na 
een kort maar hevig ziekbed op 54-jarige 
leeftijd. 
 
- Op 22 maart 2012 is Stan Willems van ons 
heengegaan. Hij was 30 jaar lang kaderlid bij 
Groene Ster. 
                        
        

 
 



PPaarraalllleellwweegg  1122  

66441111  NNDD      HHeeeerrlleenn  
  

tteell::  004455--557711  3355  0000  
ffaaxx::  004455--557744  0044  3300  

www.conelgro.nl

EElleekkttrrootteecchhnniisscchhee  GGrrooootthhaannddeell  
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Haefland 66 - 6441 PA 

Clean Products Limburg
  

Tel: 045 405 97 00   Fax: 045 405 97 01 

Specialist in reinigingssystemen
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Wedstrijdleiding 

Senioren 

Communicatie 

Presentatiegids 

Voetbalzaken Activiteiten 

Jos Op 't Eijnde 
Paul-Antoine Kroes 
Arno Nolten 
Henk van 
Odenhoven 
John Vrolings 
Richard Wijnands 
 

Reclame & sponsoring Horeca 

Coördinatie:   Bart van Wersch 

Jeugdkantine 
 
Annemarie Habets 
Sanne Willems 
 
 

Hoofdkantine
  
Mario en Petra 
Ruzicka 
  

Beheer & onderhoud 

Coördinatie:   Peter Haenen 

Onderhoud & 
bouw 
 
Ad Beckers  
Hein Bemelmans 
Peter Haenen 
Pim Kleijkers 
Wiel Smits 
Ben Versteeg 
Jo Vrolings 
Wil Bindels 
 

Accommodatie 
beheer  
 
Ad Beckers 
Peter Rutten 
Emiel de Zweemer 
  

Commissie 
sponsoring 

Businessclub 

 
Guido Frijns 
Jo Koenen 
Leo Meex 
Paul Otten 
Jan Pelzer 
Karel Pelzer 
Theo Pluijmen 
Jef Quaedvlieg 
John Vrolings 
Jef Welling 
Ernst Wijzenbeek 
Ton Wolfs 
 

 
Daniëlle Leerssen 
Hubert Leerssen 
Max Mannheims 
Karel Pelzer 
Men Stawenga 
Gerard Vlek 
John Vrolings 
 

Bestuur 

Jeugdbestuur Hoofdbestuur 

Secretaris 
Jos Op 't Eijnde 
Penningmeester 
Linda Snijder 
Bestuursleden 
Maurice Hoofs 
Arno Nolten 
Daniël Simons 

Voorzitter 
John Vrolings 
Secretaris 
Richard Wijnands 
Penningmeester 
Marc van Wersch 
Bestuursleden 
Jos Op ‘t Eijnde 
Peter Haenen 
Bart van Wersch 

Commissie 
afsluitweekend 

Diego Jongen 
Rob Rijnders 
Guido Ruzicka 
Wiel Smits 
Kevin Vandeberg 
John Vrolings 
Sanne Willems 
Rico Zuketto 
 

Activiteiten 
senioren 

Yvonne Beckers 
Collin Koch 
Huub Look 
Ben Versteeg 
May Vondenhoff 

Activiteiten 
jeugd 

Jessica Vondenhoff 
(voorzitter) 
Jolanda Aendekerk 
Ingrid Dekkers 
Gisela van Groen 
Annemarie Habets 
Ger Pappers 
Cea Pelzer 
Phil Thomassen 
 
 
 

Coördinatie lagere 
elftallen Technische comm. 

Wiel Smits 
(Trainer lagere elftallen) 
Richard Wijnands 
vacature 
 

Ed Hendriks 
Jos Op 't Eijnde 
Karel Pelzer 
John Vrolings 
 

Technische staf 

Ed Hendriks 
  (hoofdtrainer) 
Ronald Dassen 
  (ass. trainer) 
Karel Pelzer 
  (elftalleider) 
Richard Wijnands 
  (elftalleider) 
Hans Jacobs 
  (grensrechter 1e elftal) 
Henk Goblet  
(verzorger/masseur) 
Patrick Smits 
  (keeperstrainer) 
Ben Wijkel 
  (fysiotherapeut) 
Daniël Habets    
  (fysiotherapeut) 
Armand Mingelers 
   (trainer 2e elftal) 

Website Stadionspeaker Jeugd 

Ad Beckers 
Hans Jacobs 
Martin Mannheims 
Hans Speth 
Tom Dragstra 
 
 

Ad Beckers 
Erwin van Boven 
Louis Cordewener 
Wiel van Ewijk 
John Franssen 
Wim Le Noble 
Ed Maas 
Jeffrey Moock  
Jos Schmetz 

Ivo Wijnen 
 

Paul-Antoine Kroes 
Henk van Odenhoven 
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Roebroekweg 27, 
6413 CM Heerlen 

 
Tel. 045 - 521 12 62 

 
www.beaujeandranken.nl 

DRANKENHANDEL 

B.A.J. BEAUJEAN 
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SENIOREN 
 
1e Elftal: 
Hoofdtrainer:  Ed Hendriks 
Ass. Trainer:  Ronald Dassen 
Elftalleider:  Karel Pelzer 

Richard Wijnands 
Grensrechter:  Hans Jacobs 
Verzorger:  Henk Goblet   
 
2e Elftal: 
Trainer:  Armand Mingelers 
Assistent-trainer:  Rico Zuketto 
Elftalleiders:  Peter van Vugt 

Rob Rijnders 
Grensrechter:  Peter Verdonkschot 
 
3e Elftal: 
Trainer:  Mikel van Avermaete 
Elftalleider:  Roger Janssen 
Grensrechter:  Bart Snijders 
 
4e Elftal: 
Trainer:  John Thomassen 
Elftalleider:  Wim Le Noble 
   Ger Jansen 

Ray Houtvast 
Grensrechter:  Ben Versteeg  

Albert Postmus  
5e Elftal: 
Trainer:  Roy van Oudenhoven  
Grensrechter:  Gerard Ernste  
 
6e Elftal: 
Trainer:  Avdo Krpo 
Elftalleider:  Elvir Garbo 

Sasa Jusufovic  
Grensrechter:  Vacature 
 
Dames Elftal: 
Trainer:  Rainer Ruzicka  
Elftalleider:  Richard Wijnands 
Grensrechter:  Vacature 
Keeperstrainer:  Ad Beckers 
 
 
JEUGD 
 
Indeling Jeugdleiders seizoen 2012-2013   
 
Coördinator :  A en B jeugd 
Jos Op ‘t Eijnde  
 
A1  Trainers:  Roy van Westering, Max Pelzer 
 Leiders:  Nino Zanatta, Dave Willems  
 
A2 Trainers:  Berry Schots, Harold Huntjes  
 Leider:   Ben Versteeg 
 
B1 Trainer:   Sander Bos 

Leider: Vacature 

 
 
Jeugdleiders lagere B teams (B2 B3 B4):   
Wim Le Noble, Marcel Wijshoff, René van Oyen, 
Boy Blauw, Jan Feenstra, Peter Verdonkschot. 
indeling zal plaatsvinden bij spelersindeling.   
 
Coördinatoren:  C en D - jeugd 
Ron Crombaghs en Rene Deguelle 
 
Indeling Jeugdleiders C  
C1 
Arno Dorenberg, May Vondenhoff 
C2         
Luigi Pescarolo, Tom Snijders, Hans Wilmink 
C3 
Rob van de Broek, Marc Vaessen, Sjef Dubois 
C4  
Maurice Kuijpers, Raymond Hautvast 
C5 
Marcel Pellegrom, Vacature 
 
Indeling Jeugdleiders  D  
 
D1 
Peter  Schachtschneider, Lancho Ernste 
D2 
Peter Cordes, Rene Deguelle, Jo Uranka 
D3 
Elvis Nahr, Alfons Schrama 
D4 
Mike Arnoldussen, Vacature 
D5 
Frits Lodestijen, Bert van der Schaaf 
 
Coördinator:  E en F - jeugd 
Daniël Simons 
 
Indeling Jeugdleiders E, F en Mini-F 
 
E1 Arno Nolten, Patrick Willems 
E2  Joost Baggen, Glenn Baggen,  
 Mauro Zanatta 
E3 Mike Loock, Luc Gossens, Wim Beckers 
E4 Jan Feenstra, Chris Schrijver 
E5 Maikel Uerlings, Leon Moureau 
  Bert van der Schaaf 
E6 Pascal Bazuin, Marcel Speth 
E7  Jan van Uffelen, Marcello Cardinale 
 
F1 Joppe Sangen, Patrick Snijders 
F2 Aziz Khai, Sjors Berkhoff 
F3 Elvis Nahr, Vacature 
F4 Hans van Galen, Vacature 
F5 Rico Zuketto, Patrick Smits 
F6  Theo van de Bruinhorst, Danny Snijders 
F7 John Temmink, Vacature 
F8 Daniël Simons, Neville van Zundert 
Mini-F Andre Gilissen, Buddy Faessen 



OUDE LINDESTRAAT 1  Tel. 045 – 574 14 88  info@ruttenwelling.nl     

6411 EH HEERLEN   Fax. 045 – 574 15 11  www.ruttenwelling.nl 

 

 
 

Locatie Brunssum
Treebeekstraat 31 

6446 XN Brunssum 
Tel: 045-5631955 

Locatie Heerlen:
Bokstraat 67 
6413 AS Heerlen 
Tel: 045-5212224

www.fysio-wijkel.nl
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Rutten & Welling Advocaten is in 1994 opgericht door Ed Rutten en Sjef Welling.  
Ed en Sjef stammen allebei uit echte ondernemingsfamilies. De vader van Ed had een succesvolle 
boekhandel op de Akerstraat in Heerlen, terwijl Welling senior de grondlegger is van Welling 
Autobedrijven,  gevestigd op de autoboulevard van Heerlen.  
 

Het advocatenkantoor richt zich vooral op 
de juridische dienstverlening aan 
ondernemers in het midden-en 
kleinbedrijf. Maar ook de particulier kan 
bij Rutten & Welling terecht, aangezien 
het advocatenkantoor zich in brede zin 

richt op het adequaat oplossen van (acute) juridische problemen. Betrokkenheid bij de cliënten en kennis 
van de markt waarin zij opereren, heldere communicatie, betrouwbaarheid en een snelle en deskundige 
behandeling van juridische problemen: dat is de kracht van Rutten & Welling.  
 
Deze kernwaarden worden door Sjef Welling als volgt 
onderschreven: “Wij vinden het van belang dat wij met 
onze cliënten een langdurige relatie onderhouden, die 
gebaseerd is op vertrouwen en deskundigheid. Onze 
cliënten dienen verzekerd te zijn van adequate juridische 
bijstand, waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd om 
kostbare en omvangrijke procedures te voorkomen. Maar 
als procederen nodig is, dan zullen wij u op een deskundige 
wijze bijstaan. Met de slogan ‘ondernemende advocaten’ 
doelen wij op onze instelling jegens onze cliënten. 
Regelmatig nemen wij zelf initiatief tot overleg, wanneer dit 
in het belang van onze cliënten is. Wij kennen als geen 
ander de denkwijze van ondernemers.”  

Het team van Rutten & Welling bestaat momenteel uit 12 
medewerkers: 5 advocaten, 1 juridisch medewerkster en 
een ervaren team van 6 administratieve krachten.  
De advocaten zijn allen vakmensen met jarenlange ervaring 
en gekwalificeerde specialismen, onder andere op het gebied van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, 
insolventierecht (waaronder wordt verstaan structurering van bedrijven, fusies, faillissementen), 
bestuursrecht en personen- en familierecht.  

Rutten & Welling Advocaten over sponsoring bij Groene Ster: “Een van onze advocaten, Ron Crombaghs,  
is al een groot aantal jaren actief bij Groene Ster. Via zijn zoon Jesse  kwam hij in aanraking met Groene 
Ster, werd al snel trainer / leider van een jeugdteam en vervolgens coördinator van de C/D-jeugd.  
Rutten & Welling Advocaten draagt Groene Ster dan ook een warm hart toe, hetgeen ertoe heeft geleid dat 

in 2007 met onze steun een elektronisch scorebord werd 
gerealiseerd bij Groene Ster. Vanaf 2007 zijn we bovendien 
verbonden als Ster-Sponsor van Groene Ster. Diverse 
bedrijfsrelaties van Groene Ster hebben inmiddels de weg 
gevonden naar ons advocatenkantoor. Maar ook steeds meer 
leden van Groene Ster benaderen ons. Uiteindelijk zullen zij 
een goed gevoel overhouden aan onze belangenbehartiging.”            

Het  kantoor is gehuisvest in een van Heerlens meest 
markante gebouwen: het voormalig woonhuis annex kantoor 
van de bekende Heerlense architect Frits Peutz aan de 
Lindestraat 1 in Heerlen. “Indien u een beroep op ons doet, 
dan staan wij uiteraard met raad en daad voor u klaar.”  
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Traditioneel zetten  wij in onze presentatiegids elke jaar een seniorenelftal in de 
schijnwerpers. Deze keer is de beurt aan Groene Ster 2. Wij spraken met trainer Armand 
Mingelers en de spelers Thomas Brands en Niels Knubben.  
Ondanks de degradatie uit de hoofdklasse, was er bij  Groene Ster 2 geen sprake van een 
uittocht van spelers. Terwijl twee jaar geleden negen basisspelers vertrokken  naar eerste 
elftallen van derde en vierdeklassers, bleef dit seizoen het tweede elftal van Groene Ster 
ondanks de degradatie vrijwel compleet.  
 
Vriendengroep 
Het team is afgelopen seizoen een vriendengroep geworden binnen en buiten de lijnen. ,,De sfeer is 
altijd goed gebleven. Zelfs na vier nederlagen op rij, zijn wij als ploeg met elkaar uit gaan eten na de 
wedstrijd. Omdat wij ook vrienden zijn buiten het veld, hebben ook enkele jongens van buitenaf voor 
Groene Ster 2 gekozen terwijl ze ook bij een andere club op het eerste hadden kunnen spelen.  
Zij hebben eind vorig seizoen al meegetraind en dat beviel hun prima,” vertelt Thomas Brands, die 

wijst op de goede 
trainingsopkomst het 
gehele seizoen. ,,Dat 
is het beste bewijs 
dat wij een hecht 
team vormen.  
 
De trainingen op 
dinsdag en vrijdag 
worden altijd door 
minimaal twaalf 
spelers bezocht. Dat 
moet komend 
seizoen de basis 
worden voor succes, 
zorgen dat wij steeds 
scherp en hard 
trainen.”  
 
 

Goed opgevangen 
Niels Knubben (20) kwam vorig seizoen samen met Tom van Vugt en Dominique Fattaccio van BSV 
Limburgia naar Groene Ster. ,,Een keuze waar wij geen moment spijt van hebben gehad. Vanaf de 
eerste training zijn wij in de groep opgenomen. Voordeel was dat er een heel nieuw team gevormd 
moest worden, iedereen moest aan elkaar wennen. Maar het klikte meteen. Voetballend hebben wij 
enorm veel geleerd in de hoofdklasse, vrijwel elke fout wordt afgestraft en je kunt geen moment 
verslappen. Vaak verliezen is nooit leuk, maar wij hebben altijd gewerkt om ons veilig te spelen. 
Niemand heeft het laten lopen. Maar de overmacht van de acht Brabantse ploegen was te groot. De 
drie Zuid-Limburgse teams hadden het enorm moeilijk. FC Geleen Zuid 2 en wij zijn gedegradeerd en 
Bekkerveld 2 heeft zich ternauwernood gehandhaafd.” 

Spelen in hoofdklasse: leerzame ervaring  
Hecht tweede elftal wil hoge klassering  
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Ervaring opgedaan 
Trainer Armand Mingelers (41) kende een druk voetbaljaar. Hij combineerde afgelopen seizoen het 
trainen van het tweede elftal met het volgen van de KNVB trainersopleiding TC 2, een opleiding die hij 
komend seizoen hoopt af te ronden. 
,,Bijna elke dag ben ik met voetbal bezig, maar dat is geen probleem want dat is mijn grootste hobby. 
De combinatie trainersopleiding volgen en elftal trainer heeft voor mij het voordeel, de opgedane 
theoretische en praktische kennis meteen te kunnen toepassen bij mijn elftal. Zo heb ik een 
jaarprogramma en houd ik vast aan mijn trainingsstof. Veel tactische oefeningen met veel herhaling. 
Dat is wel eens vervelend, maar is afgelopen seizoen na de winterpauze wel ons voetbal ten goede 
gekomen. Daarnaast heeft deze jonge groep veel ervaring opgedaan en daar moeten wij komend 
seizoen van profiteren. Spelen in de hoofdklasse is de beste leerschool voor jonge spelers. Wij blijven 
werken om jongens dicht bij het niveau van het eerste elftal te brengen en te laten doorstromen.” 

 
Hoge verwachtingen 
Spelers en trainer hebben dan ook hoge verwachtingen in het nieuwe seizoen, waarin fraaie derby’s op 
het programma zullen staan tegen EHC en BSV Limburgia en waarbij de thuiswedstrijden zullen worden 

gespeeld om 10.30 uur op het 
nieuwe hoofdveld van 
kunstgras.  
“Belangrijke factoren daarbij 
zullen zijn, snel een vast elftal 
krijgen, weinig blessures en 
schorsingen en zorgen dat de 
eerste wedstrijden gewonnen 
worden. Dan zal de motivatie 
nog groter worden. We beseffen 
dat het niet gemakkelijk zal 
worden, maar wij willen er voor 
gaan. Daarnaast zullen wij 
gebruik maken van onze 
talentvolle A1 jeugd, voor deze 
spelers maakt dat straks de stap 
naar de senioren alleen maar 
makkelijker,” is de gezamenlijke 
mening van het drietal. 

Het tweede elftal mag een drietal nieuwkomers begroeten:  

                                     

 

Doelman:  Marc van Wersch 
(Sylvia) keert terug op het 
oude nest 

Ashley Schoffelen  
(Passart) 

Tommy Tillmann  
(1. FC Mönchengladbach) 



www.flexpoint.nl 

Internationale dienstverlener op het vlak van Human Resources.  

 

- Uitzending, 
- Detachering,  
- Werving & Selectie en  
- On-site Services  

 
Nederland, Duitsland en België. 
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Tijdens de geslaagde Groene Ster Afsluitdag op zaterdag 9 juni 2012 werd het podium bekend 
gemaakt in de top drie van ‘Speler van het Jaar’. Deze interne prestigestrijd binnen de Groene 
Ster veste heeft zijn traditie ingeluid en is niet meer weg te denken elke zondagmiddag na de 
thuiswedstrijd van het vlaggenschip. Na een totalisering van punten waren de sterkhouders Dave 
Zafarin, Luc Wulterkens en Willem-Jan Thijssen de winnaars, waarbij onze sluitpost Willem-Jan 
de hoofdprijs opeiste. Aan de vooravond van een nieuwe voetbaljaargang in de hoofdklasse B 
kijken we terug en vooruit op het komende competitieseizoen… 
 
Vorig seizoen is Groene Ster in het 
debuutjaar met een zevende plaats netjes in 
het linkerrijtje geëindigd.. hoe kijken jullie 
terug op het afgelopen seizoen? 
Dave Zafarin: “Ik denk dat het een geslaagd 
seizoen is geweest, we hadden hoger kunnen 
eindigen als we iets slimmer waren geweest in 
sommige wedstrijden. Maar we hebben ook af en 
toe geluk gehad met een aantal wedstrijden 
waardoor we ook lager hadden kunnen eindigen. 
Al met al denk ik dat de 7e plek goed was.” 
Luc Wulterkens: “Voorafgaande aan het seizoen 
was dit een natuurlijk een droomscenario voor een 
promovendus.” 
Willem-Jan Thijssen: “Als nieuwkomer in de 
hoofdklasse hebben we het goed gedaan. De 
verschillen onderling waren erg klein. Als we hier 
en daar nog een puntje hadden gesprokkeld waren 
we misschien wel op de 3e plaats geëindigd. Dat 
ziet er natuurlijk altijd leuker uit.” 

Over het tweede hoofdklasse-seizoen zegt 
men altijd dat het zwaarder wordt… 
Ben je het eens met dit argument? 
Dave Zafarin: “Vind ik niet, denk wel dat je een 
paar versterkingen nodig hebt om minimaal 
hetzelfde resultaat te behalen.” 
Luc Wulterkens: “Zegt men dit? We hebben een 
betere en scherpere groep. Ik geloof niet dat het 
zwaarder wordt.” 
Willem-Jan Thijssen: “Moeilijk te zeggen. We  
 

 
hebben een aantal nieuwe jongens erbij en er zijn 
zes nieuwe clubs erbij gekomen in de hoofdklasse. 
Het zal absoluut een zware competitie worden.” 
 
Wat kan in jullie visie beter met het oog op 
het nieuwe seizoen? 
Dave Zafarin: “Er is altijd ruimte voor 
verbetering, ik denk dat we tactisch veel slimmer 
moeten worden zodat we dan in de wedstrijd 
beter kunnen reageren op de tekortkomingen van 
de tegenstander, ik had nu vaak het gevoel dat de 
tegenstander dit bij ons deed.” 
Luc Wulterkens: “Beter leren omgaan met 
tegenslagen en minder wisselvalligheid.” 

Willem-Jan Thijssen: “We hebben afgelopen 
seizoen nog wel eens punten onnodig verloren. 
Wellicht door wat onervarenheid in de 
hoofdklasse. Dat moet dit jaar beter gaan.” 
Wat moet de ambitie zijn in het nieuwe 
seizoen in de hoofdklasse? 
Dave Zafarin: “Iedere keer hoger willen 
eindigen.” 
Luc Wulterkens: “Nooit door een bepaalde 
ondergrens zakken. Waar die ondergrens ligt zien 
we binnen een aantal weken. Op het moment dat 
je nooit door die ondergrens zakt heb je altijd een 
prima seizoen.” 
Willem-Jan Thijssen: “Doorkomen in de KNVB 
beker en hoger eindigen als vorig seizoen.” 



 

 
 

Presentatiegids seizoen 2012 - 201318 

www.wijzenbeek.nl Ganzeweide 231,   6413 GE Heerlen 
Tel.: 045 5220769,  Fax: 045 5225962  

Email: info@wijzenbeek.nl 

 
 
 



 

 
 

Presentatiegids seizoen 2012 - 2013

SPELER/ELFTAL VAN HET JAAR 2011 

19 

Persoonlijke doelstelling nieuwe seizoen? 
Dave Zafarin: “Zorgen dat ik er nog meer uithaal 
en nog bepalender kan zijn voor het team.” 
Luc Wulterkens: “Alle wedstrijden spelen. 
Afgelopen jaar heb ik maar de helft van de 
competitiewedstrijden kunnen deelnemen door 
blessures.” 
Willem-Jan Thijssen: “Fit blijven en lekker 
kunnen genieten van de nieuwe competitie met 
minder tegendoelpunten dan afgelopen jaar.” 
 
Komend seizoen thuis op kunstgras…wordt 
dit even wennen of kan het een voordeel 
gaan worden?  
Dave Zafarin: “Kunstgras wordt zeker even 
wennen. Fysiek wordt het even aanpoten zeker 
gezien mijn leeftijd maar ik maak me geen zorgen 
hierom.” 

Luc Wulterkens: ‘Volgens mij is dat 
tegenwoordig geen voordeel meer. De helft van de 
ploegen in de hoofdklasse speelt immers op 
kunstgras. Het voordeel van het kunstgras is op 
de trainingsavonden omdat we op deze manier 
niet meer afhankelijk zijn van de Weers- 
omstandigheden. 
”Willem-Jan Thijssen: “Ik ben opgegroeid met 
het voetballen op het echte gras. Kunstgras is 
voor ons dan wel een omschakeling, maar 
afgelopen seizoen hebben we ook al een aantal 
wedstrijden op kunstgras gespeeld. Het zal dus 
wel wennen zijn, maar het kan wel voor ons een 
voordeel zijn.” 
 

Naast de speler van de maand (overige elftallen) 
en de Man of the Match verkiezing bij het eerste 
elftal werd sinds afgelopen seizoen ook een ‘Elftal 
van het Jaar’ competitie bijgehouden.  
Een leuk initiatief waar de seniorenteams, 
veteranen, dames en A1 via een doordacht 
puntensysteem onderling uitmaken wie tijdens de 
seizoens-afsluiting met de titel ‘Elftal van het Jaar’  
er vandoor mag gaan. Na een spannende nek-
aan-nek race tussen de veteranen, het vijfde en  

het derde elftal kwam laatstgenoemde als winnaar 
uit de bus. “Het is alweer een aantal jaar geleden 
dat we kampioen zijn geworden van de vijfde 
klasse. Het was dus voor ons leuk om weer eens 
prijs te pakken. Het derde gaat altijd voor het 
maximale. Prijzen die we kunnen pakken, daar 
gaan we voor”, vertelt de goedlachse 
trainer/coach Mikel van Avermaete die nu voor het 
vijfde jaar aan het roer staat samen met collega 
leider Roger Janssen. 

Sinds het kampioenschap in seizoen 2006-2007 
(destijds als Groene Ster 4) speelt het derde elftal 
de komende competitie al voor het zesde seizoen 
in de prestatieve vierde reserve klasse. Een klasse 
met goede en sterk voor de dag komende 
tegenstanders. “We zijn al een paar keer dicht bij 
het kampioenschap geweest, maar helaas na de 
carnaval is het al een paar keer mis gegaan”, 
bekent Mikel. “Het zou nog een keer leuk zijn om 
kampioen te worden in de vierde klasse, maar qua 
niveau pas deze klasse perfect bij ons.  
Kijk bijvoorbeeld maar naar het tweede van 
Haanrade, vorig seizoen kampioen geworden en 
afgelopen jaar gedegradeerd uit de derde klasse 
met 0 punten. Dus de voorkeur blijft lekker 
meevoetballen en wie weet wat dan allemaal 
mogelijk is. 
” Met een aantal nieuwe jongens erbij zal het 
derde ook in het nieuwe seizoen voor het 
maximale gaan. “We zijn in de derde week van juli 
al begonnen met een partijtje te ballen”, bekent 
van Avermaete.  
Zo zie je maar, ook in het nieuwe seizoen zullen 
de manschappen van het trainersduo van 
Avermaete/Janssen met gepaste strijd en 
voetbaltrots de ster op de borst dragen in het 
Limburgse reserevoetballand. 
 
Voor de komende voetbaljaargang belooft het 
weer een spannende strijd te gaan worden wie 
zich tot ‘Elftal van het Jaar’ mag kronen en mag 
het derde deze eerste prijs in de Groene Ster 
geschiedenis gaan verdedigen. Wilt u een 
thuiswedstrijd bekijken van Groene Ster 3 dan 
bent u op zondagmiddag om 13.00 uur van harte 
welkom op het fraai vernieuwde voetbalcomplex. 
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Kapsalon Korbel 
Heerlerheide 

Beaujean 
zilverzand 

NL Scooters 
www.nlscooters.nl 

Dehing Gifts & Gadgets 
www.gifts-gadgets.nl 

Radio TV  
Frank B.V. 

Minli energiecentrum 
B.V. 

Po San Chinees 
Restaurant 

Trinacria Trading 
www.trinacria.nl 

Ass. Kantoor Jac Stel 
www.jacstel.nl 

Hendriks 
Sportcentrum 

Autorijschool Vrolings 
www.rijschoolvrolings.nl 

Bas de Groenteman 
www.basdegroenteman.nl 

de Hartige Hap 
www.dehartigehap.nl 

Cafetaria  
Rennemig 

Camping In den Hof 
www.indenhof.nl 

Clever Steigerbouw 
www.clever-steigerbouw.nl 

AV POINT 
www.avpoint.nl 

Grand Turquoise 
www.grandturquoise.nl 

Grieks Restaurant 
Hellas 

Wiering Optiek 
www.wieringoptiek.nl 

Hesi verhuur Limburg 
www.hesi-groep.nl 

Orbit Diensten 
www.orbitdiensten.com 

 

Wielerhuis De Heij 
www.wielerhuisdeheij.nl 

Ticket express BV 
www.ticketexpress.nl 

Autohandel Verspaget 
www.hverspaget.nl 

Keeman Design 
www.keemandesign.nl 

Leenen 
Vastgoed 

L'Ortije  
Transport B.V. 

 

Mio Bar 
www.cafemio.nl 

Peter Windt kantoor 
www.peterwind.nl 

Primera De Peperklip 
Heerlerheide 

Rens Janssen 
www.rensjanssen.nl 

Schilderwerken 
Bijsmans B.V. 

Opel Hekkert 
www.opeldeals.nl 

Shoeby Fashion 
www.shoeby.nl 

Slagerij Kleintjens 
www.kleintjens.nl 

Moonen Wanders 
www.moonen-wanders.nl 

Stefan Knibbeler 
Ganzenweide 79 

Stichting 
Corneliushuis 

T.I.N.C. Heksenberg 
www.tinc-it.nl 

Taxi Ruyters 
www.taxiruijters.nl 

Transportbedrijf  
H. Janssen 

Van Bun systeembouw 
www.vanbun.nl 

Jan Linders supermarkt 
www.janlinders.nl 

Nico Bakker tuinen 
www.grondverzetheerlen.nl 

Peter bakker 
Bestratingen 

Grieks Restaurant 
Olympia 

Wilko Gazu B.V. 
www.wilkogazu.nl 

Autosport Brouns B.V. 
www.autosportbrouns.nl 

Hydraflex B.V. 
www.hydraflex.nl 

Keukenhal BV 
www.keukenhal.nl 

Ralf Trafas Makelaar 
www.trafas.nl 

Frans 2e Hands 
www.franstweedehands.nl 

HCZ  
Transport vof 

VLEK installatie-
techniek Heerlerheide 

SUBWAY  
R. Breemer 

MK Adviseurs 
www.mkadviseurs.nl 

John Willems 
Onderhoud Renovatie 

Tabak en Boekhandel 
Heksenberg 

P.R.S. Groothandel 
Land + Tuinbouw 

Essentie Belettering 
Ralf van Uffelen 

Eurogarant 
dakdekkers 
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Er zijn door de jaren heen heel wat Groene Ster families geweest bij wie het voetbalvirus 
van vader op zoon werd doorgegeven.  Verknocht aan Groene Ster, je kunt er niets aan 
doen, het zit op een of andere manier ingebouwd in het DNA. Zo’n familie is het:  opa Wiel, 
vader Patrick en zoon Ryan kunnen model staan voor de echte Groene Ster familie.   
 
 
Het verhaal van de familie Smits 
Hij had het al van thuis uit meegekregen. Opa 
Smitje was al in de beginjaren van Groene Ster 
erbij. Hij was elftalleider van de legendarische 
lichting in de oorlogsjaren. Hij staat nog op menige 
vergeelde foto waarbij de heerlijke verhalen horen 
over het stopper-spil-systeem en de Bekerfinale in 
1944. 
 
Wiel kwam als klein jochie al door de poort van 
Sportpark Pronsebroek en doorliep er alle 
jeugdelftallen.  Een paar jaar lang bezorgde hij ons 
clubje een moeilijke  middag toen hij het blauw-geel 
van buur Helios’23 droeg.  Maar uiteindelijk landde 
hij weer daar waar hij thuishoort, bij Groene Ster. 
 
 

 
 

 
Zijn enthousiasme is onnavolgbaar, was jarenlang de 
gangmaker bij de veteranen, traint inmiddels alweer jaren 
de lagere elftallen, organiseert de carnavalsactiviteiten, 
draait ouwe leem plaatjes tijdens feestavonden en is de 
huistimmerman als er geklust moet worden. Zijn vrouw 
Thea is ook van de partij als Wiel hulp nodig heeft voor de 
bonnenverkoop of de Carnavalskostuums. Inmiddels de 60 
gepasseerd, maar nog altijd even gek van zijn clubje. 
Dat hij het Groene Ster virus zou overdragen op zijn zoon 
stond al vroeg vast. 
 
Patrick was gezegend met keeperstalent. Na zijn 
jeugdjaren moest ook hij even er tussenuit om naam te 
maken bij het toenmalige Kolonia. Terug op het nest  
groeide hij uit tot een van de topkeepers van het 
Limburgse amateurvoetbal. Maar liefst 350 wedstrijden 
stond hij onder de lat van ons eerste elftal en werd een 
boegbeeld. 



 

HERTEK IS EEN ISO 9001 GECERTIFICEERDE ONDERNEMING

Industrieterrein Kampershoek
Copernicusstraat 8, 6003 DE Weert

Postbus 10209, 6000 GE Weert

tel.: +31 (0)495-58 41 11
fax: +31 (0)495-58 41 33

Hertek bvHertek bv

www.hertek.nlwww.hertek.nl
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Industrieterrein Kampershoek
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Postbus 10209, 6000 GE Weert

tel.: +31 (0)495-58 41 11
fax: +31 (0)495-58 41 33
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www.hertek.nlwww.hertek.nl
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Nog steeds is hij actief als reservedoelman van ons eerste en 
keeperstrainer, op zijn 39ste , en nog altijd even fanatiek. 
Maar goed dat ook hij in zijn vrouw Jessica een partner heeft 
die al even verknocht is aan Groene Ster. 
Waar de familie de vrije tijd doorbrengt is dan ook nooit en 
te nimmer de vraag: op Sportpark Pronsebroek.  
 
Dat de jongste mannelijke telg uit het geslacht Smits hetzelfde bloed in zijn aderen had, was al snel 
duidelijk. Ryan is lid van Groene Ster vanaf de dag dat hij geboren is.  
Nog voor zijn tweede verjaardag verrichtte hij zijn eerste officiële daad toen hij op 16 augustus 2008 
als jongste lid van Groene Ster het lint doorknipte waarmee de vernieuwde accommodatie in gebruik 
werd genomen.  
Hij heeft bij Groene Ster leren lopen en leren fietsen en inmiddels leert hij er voetballen, waar hij dit 
seizoen de overstap maakt van de bambino ‘s naar de F-jeugd. Hij is er klaar voor, al jaren ...  

 
En hun hoogtepunten: Dat zal een 
moeilijke keuze worden. Vader Wiel en 
zoon Patrick werden beiden Prins 
Carnaval bij Groene Ster. Patrick 
promoveerde 2 keer naar de hoofdklasse 
maar speelde ook het legendarische 
Bekerduel tegen Quick Boys. Voor Ryan 
is voorlopig elke zaterdag weer een 
hoogtepunt als de volgende wedstrijd 
van zijN team op het programma staat. 
Hoe dan ook: er zullen nog vele 
hoogtepunten volgen. 
 
Zomaar een markante familie die 
toonbeeld is voor datgene dat Groene 
Ster graag wil zijn: een voetbalclub voor 
jong en oud, waar prestatie en recreatie 
hand in hand gaan en waar de hele 
familie zijn vertier vindt, zowel binnen 
als buiten het veld. 
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Merijn de Haan 
 
Leeftijd :  23 jaar (03-12-1988) 
Vorige clubs :  

Bekkerveld  (4,5 seizoen) 
Roda JC (9 seizoenen)  
RKHBS (6 jaar)  

 
Woonplaats : Heerlen  
Positie : Verdediging/Middenveld  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chefrino Eind 
 
Leeftijd :  22 jaar (07-08-1990) 
Vorige clubs : 

VV Schaesberg (1 seizoen),  
FC Geleen-Zuid (4 seizoenen), daarvoor 
vanaf 8e in Suriname gevoetbald.  
 

Woonplaats : Geleen 
Positie : Aanval 

 
 

Tweede seizoen in Hoofdklasse  
traditioneel moeilijk   

 

Groene Ster 1 heeft afgelopen seizoen aan alle verwachtingen voldaan met een stevige 
plaats in de subtop, te weten een zevende plaats met slechts drie punten achterstand op de 
nummer twee Blauw Geel’38 uit Veghel.  De selectie blijft vrijwel compleet, slechts drie 
spelers uit de selectie van het eerste verlaten Groene Ster. 

De selectie van ons eerste elftal zal versterkt worden met een vijftal nieuwkomers. Merijn de Haan 
afkomstig van eersteklasser Bekkerveld en daarvoor Roda JC, zal als centrale verdediger/middenvelder 
ons eerste elftal komen versterken. Roel Schirra keert na drie seizoenen bij EVV (Topklasse) en een 
half seizoen in België bij SK Moelingen terug bij Groene Ster. De linksbenige Schirra speelt als 
aanvallende middenvelder of aanvaller. Van derdeklasser Langeberg komt de talentvolle middenvelder 
Dave Velraeds, een ambitieuze jonge speler die graag hogerop wil. Tot slot wordt de aanval versterkt 
met Chefrino Eind. De aanvaller is afkomstig van het uit de eerste klasse gedegradeerde VV 
Schaesberg. Toch werd Chefrino Eind met vijftien doelpunten topscorer in de eerste klasse D.  
Marc van Wersch keert terug op het oude nest. De jonge doelman verdedigde afgelopen seizoen het 
doel van vierdeklasser Sylvia uit Landgraaf en doorliep zijn jeugdopleiding bij Groene Ster.  

Vertrekkers bij ons eerste elftal zijn: 
Tom Deelen (Longa), Isam Chergaoui (EVV) en Sjoerd Knibbeler (Heidebloem). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Leeftijd : 63 jaar (28-03-1949) 
Woonplaats : Brunssum  
Diploma : In het bezit licentie 

  verzorger betaald voetbal.  
Clubs: Germania Teveren, daarvoor o.a. 
Nederlands Militair Voetbalteam  
(in 6 seizoenen 35 Interlands).  Daarnaast 
vijf militaire Wereldkampioenschappen en 
Militaire Olympische Spelen in Rome 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc van Wersch 
 
Leeftijd :  22 jaar (06-10-1989) 
Vorige clubs : 
RKSV Sylvia (2 seizoenen) 
RKVV Heksenberg (1 seizoen) 
Groene Ster (12 seizoenen) 

 
Woonplaats : Heerlen 
Positie : Doelman 

Presentatiegids seizoen 2012 - 2013

NIEUWKOMERS 
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Dave Velraeds 
 
Leeftijd : 20 jaar (19-11-1991) 
 
Vorige clubs : 

SV Langeberg (3 seizoenen) 
Fortuna Sittard (5 seizoenen) 

 
Woonplaats : Brunssum  
Positie : Middenveld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roel Schirra 
 
Leeftijd : 25 jaar (22-05-1987) 
Vorige clubs :  

SK Moelingen Belgie (half seizoen), EVV 
(2,5 seizoen), Groene Ster (1 seizoen), 
Helmond Sport (2 seizoenen), daarvoor in 
jeugd van PSV, Roda JC en RKBSV (nu 
BSV Limburgia).  

Woonplaats : Brunssum 
Positie : Middenveld/Aanval  

Henk Goblet 
Verzorger/Masseur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Presentatiegids seizoen 2012 - 2013

VOORSTELLEN SELECTIE 

 
21 Patrick Smits 39 jaar Eigen Jeugd  
22 Willem-Jan Thijssen 28 jaar 4e seizoen Groene Ster 
23 Marc van Wersch 22 jaar 1e  seizoen, afkomstig van Sylvia 
(op deze foto ontbreekt)   
  1 Bernd Rieke 28 jaar 2e seizoen Groene Ster 

  

19 Boyd Joosten 18 jaar Eigen jeugd 
18 David Thijssen 27 jaar 6e seizoen Groene Ster 
2 Jemayel Maruanaja 23 jaar 4e seizoen Groene Ster  
4 Ronald Dassen 37 jaar 5e seizoen Groene Ster 
3 Roy Bejas 25 jaar 5e seizoen Groene Ster  
5 Luc Wulterkens 22 jaar 2e seizoen Groene Ster 
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VOORSTELLEN SELECTIE 
 

  8 Frank Teerling 29 jaar 3e seizoen Groene Ster 
15 Che frino Eind 22 jaar 1e seizoen, afkomstig van VV Schaesberg 
16 Reniel Litecia 20 jaar 2e seizoen Groene Ster 
14 Dave Zafarin 34 jaar 2e seizoen Groene Ster 
17 Kevin Vijgen 22 jaar 3e seizoen Groene Ster 
  9 Diego Jongen 29 jaar 4e seizoen Groene Ster 
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13 Jerome Habets 22 jaar 5e seizoen Groene Ster 
12 Kenny Tokaya 23 jaar 4e seizoen Groene Ster 
20 Dave Velraeds 20 jaar 1e seizoen, afkomstig van Langeberg 
24 Tom van Vugt 19 jaar 2e seizoen, afkomstig 2de elftal Groene Ster 
10 Maikel van Kesteren 25 jaar  6e seizoen Groene Ster 
11 Roel Schirra 25 jaar 1e seizoen, afkomstig van SK Moelingen (B)  
  7 Roy Janssen 23 jaar 2e seizoen Groene Ster 
(op deze foto ontbreekt)   
6 Merijn de Haan 23 jaar 1e seizoen, afkomstig van Bekkerveld 
    





 

 
 

Presentatiegids seizoen 2012 - 2013

WEDSTRIJD SCHEMA EERSTE ELFTAL 

Eerste elftal seizoen 2012 - 2013 

 Venray - Brabantia  Groene Ster - Venray  Groene Ster - Brabantia
 UNA - Groene Ster  Dongen - UNA  Venray - Dongen
 UDI'19 - Dongen  Schijndel - UDI'19  UNA - Schijndel
 Nuenen - Schijndel  Deurne - Nuenen  UDI'19 - Deurne
 Someren - Deurne  Blauw Geel'38 - Someren  Nuenen - Blauw Geel'38
 Baronie - Blauw Geel'38  Goes - Baronie  Someren - Goes
 EHC - Goes  Brabantia - EHC  Baronie - EHC

 Dongen - Groene Ster  Dongen - Brabantia  Schijndel - Dongen
 Schijndel - Venray  Groene Ster - Schijndel  Deurne - Groene Ster
 Deurne - UNA  Venray - Deurne  Blauw Geel'38 - Venray
 Blauw Geel'38 -  UDI'19  UNA - Blauw Geel'38  Goes - UNA
 Goes - Nuenen  UDI'19 - Goes  EHC - UDI'19
 EHC - Someren  Nuenen - EHC  Baronie - Nuenen
 Brabantia - Baronie  Someren - Baronie  Brabantia - Someren

 Schijndel - Brabantia  Deurne - Schijndel
 Dongen - Deurne  Blauw Geel'38 - Dongen
 Groene Ster - Blauw Geel'38  Goes - Groene Ster
 Venray - Goes  EHC - Venray
 UNA - EHC  Baronie - UNA
 UDI'19 - Baronie  Someren - UDI'19
 Nuenen - Someren  Brabantia - Nuenen

 Deurne - Brabantia  Blauw Geel'38 - Deurne  Blauw Geel'38 - Brabantia
 Schijndel - Blauw Geel'38  Goes - Schijndel  Deurne - Goes
 Dongen - Goes  EHC - Dongen  Schijndel - EHC
 Groene Ster - EHC  Baronie - Groene Ster  Dongen - Baronie
 Venray - Baronie  Someren - Venray  Groene Ster - Someren
 UNA - Someren  Nuenen - UNA  Venray - Nuenen
 UDI'19 - Nuenen  Brabantia - UDI'19  UNA - UDI'19

 Goes - Blauw Geel'38  Brabantia - Goes
 EHC - Deurne  Blauw Geel'38 - EHC
 Baronie - Schijndel  Deurne - Baronie
 Someren - Dongen  Schijndel - Someren
 Nuenen - Groene Ster  Dongen - Nuenen
 UDI'19 - Venray  Groene Ster - UDI'19
 UNA - Brabantia  Venray - UNA

BEKER INHAAL

zondag 11 november 2012
Wedstrijd 10

Wedstrijd 1
zondag 2 september 2012 zondag 9 september 2012

Wedstrijd 2

zondag 23 september 2012
Wedstrijd 4

zondag 4 november 2012
Wedstrijd 9

zondag 14 oktober 2012
Wedstrijd 7

BEKER INHAAL BEKER INHAALWINTER STOP

zondag 7 oktober 2012
Wedstrijd 6

zondag 21 oktober 2012

zondag 16 september 2012
Wedstrijd 3

zondag 30 september 2012

zondag 28 oktober 2012
Wedstrijd 8

Wedstrijd 5

zondag 18 november 2012
Wedstrijd 11

zondag 16 december 2012

zondag 2 december 2012
Wedstrijd 12

zondag 25 november 2012

BEKER INHAAL

zondag 9 december 2012
Wedstrijd 13

zondag 13 januari 2013
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WEDSTRIJD SCHEMA EERSTE ELFTAL 

Eerste elftal seizoen 2012 - 2013 

 Brabantia - Venray  Venray - Groene Ster  Brabantia - Groene Ster
 Groene Ster - UNA  UNA - Dongen  Dongen - Venray
 Dongen - UDI'19  UDI'19 - Schijndel  Schijndel - UNA
 Schijndel - Nuenen  Nuenen - Deurne  Deurne - UDI'19
 Deurne - Someren  Someren - Blauw Geel'38  Blauw Geel'38 - Nuenen
 Blauw Geel'38 - Baronie  Baronie - Goes  Goes - Someren
 Goes - EHC  EHC - Brabantia  EHC - Baronie

 Groene Ster - Dongen
 Venray - Schijndel
 UNA - Deurne
 UDI'19 - Blauw Geel'38
 Nuenen - Goes
 Someren - EHC
 Baronie - Brabantia

 Brabantia - Dongen  Dongen - Schijndel  Brabantia - Schijndel
 Schijndel - Groene Ster  Groene Ster - Deurne  Deurne - Dongen
 Deurne - Venray  Venray - Blauw Geel'38  Blauw Geel'38 - Groene Ster
 Blauw Geel'38 - UNA  UNA - Goes  Goes - Venray
 Goes - UDI'19  UDI'19 - EHC  EHC - UNA
 EHC - Nuenen  Nuenen - Baronie  Baronie - UDI'19
 Baronie - Someren  Someren - Brabantia  Someren - Nuenen

 Schijndel - Deurne
 Dongen - Blauw Geel'38
 Groene Ster - Goes
 Venray - EHC
 UNA - Baronie
 UDI'19 - Someren
 Nuenen - Brabantia

 Brabantia - Deurne  Deurne - Blauw Geel'38  Brabantia -  Blauw Geel'38
 Blauw Geel'38 - Schijndel  Schijndel - Goes  Goes -  Deurne
 Goes - Dongen  Dongen - EHC  EHC -  Schijndel
 EHC - Groene Ster  Groene Ster - Baronie  Baronie -  Dongen
 Baronie - Venray  Venray - Someren  Someren -  Groene Ster
 Someren - UNA  UNA - Nuenen  Nuenen -  Venray
 Nuenen - UDI'19  UDI'19 - Brabantia  UDI'19 -  Brabantia

 Blauw Geel'38 - Goes  Goes - Brabantia
 Deurne - EHC  EHC - Blauw Geel'38
 Schijndel - Baronie  Baronie - Deurne
 Dongen - Someren  Someren - Schijndel
 Groene Ster - Nuenen  Nuenen - Dongen
 Venray - UDI'19  UDI'19 - Groene Ster
 Brabantia - UNA  UNA - Venray

Wedstrijd 22

zaterdag 30 maart 2013

C A R N A V A L 

PAASZATERDAG 
BEKER INHAAL

zondag 10 maart 2013
Wedstrijd 19Wedstrijd 18

zondag 3 maart 2013

zondag 17 februari 2013
Wedstrijd 17

zondag 10 februari 2013

zondag 20 januari 2013
Wedstrijd 14

START NACOMPETITIE

zondag 28 april 2013
zondag 5 mei 2013

Wedstrijd 25

zaterdag 18 mei 2013

zondag 12 mei 2013
Wedstrijd 26

zondag 14 april 2013
Wedstrijd 23

zondag 21 april 2013
Wedstrijd 24

BEKER 
INHAAL

zondag 7 april 2013

maandag 1 april 2013

PAASMAANDAG 
BEKER INHAAL

zondag 17 maart 2013
Wedstrijd 20

zondag 27 januari 2013
Wedstrijd 15

zondag 3 februari 2013
Wedstrijd 16

zondag 24 februari 2013

BEKER INHAAL

Wedstrijd 21
zondag 24 maart 2013
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Vishandel 

Roger Bosten

 

 

Materieelverhuur 

website 

www.workx.nl 

Raca Batteries 
accu’s en batterijen voor de 
professionele gebruiker 
www.racabatteries.nl 

website 
www.heuts.nl 
 
 

 

 
 

 

 
 

Presentatiegids seizoen 2012 - 2013

website 
www.meeus.com 

website 
www.vanastentours.nl

B R

B R M  B O U W  B V

website 
www.carbooncollege.nl 

Klein Winselerstraat 2 - 6467 CL - KERKRADE

Website                    Winkelcentrum 
www.jfranssen.nl             HEKSENBERG 

GANZEWEIDE  156   
6413GJ,  HEERLEN  
TEL. 06 4088 9685 

BERGERWEG 110 
SITTARD 

www.unilogic.nl 
32 

www.kengen‐banket.nl 

Website 
www.vangangelt.nl 

website 
www.krommetoeter.nl 

website 
www.rd4.nl

De Koumen 118b  Hoensbroek 
website 

www.brmbouw.nl 

 



   

  
 

DVO 2 ‐ Leonidas ‐ W 2 FC Geleen Zuid 2 ‐ DVO 2 FC Geleen Zuid 2 ‐ Leonidas ‐ W 2

Brevendia 2 ‐ FC Geleen Zuid 2 Groene Ster 2 ‐ Brevendia 2 DVO 2 ‐ Groene Ster 2

SVN 2 ‐ Groene Ster 2 SVC 2000 2 ‐ SVN 2 Brevendia 2 ‐ SVC 2000 2

Sportclub Irene 2 ‐ SVC 2000 2 BSV Limburgia 2 ‐ Sportclub Irene 2 SVN 2 ‐ BSV Limburgia 2

EHC 2 ‐ BSV Limburgia 2 Eijsden 2 ‐ EHC 2 Sportclub Irene 2 ‐ Eijsden 2

Sportclub Susteren 2 ‐ Eijsden 2 Leonidas ‐ W 2 ‐ Sportclub Susteren 2 EHC 2 ‐ Sportclub Susteren 2

Groene Ster 2 ‐ FC Geleen Zuid 2 Groene Ster 2 ‐ Leonidas ‐ W 2 SVC 2000 2 ‐ Groene Ster 2

SVC 2000 2 ‐ DVO 2 FC Geleen Zuid 2 ‐ SVC 2000 2 BSV Limburgia 2 ‐ FC Geleen Zuid 2

BSV Limburgia 2 ‐ Brevendia 2 DVO 2 ‐ BSV Limburgia 2 Eijsden 2 ‐ DVO 2

Eijsden 2 ‐ SVN 2 Brevendia 2 ‐ Eijsden 2 Sportclub Susteren 2 ‐ Brevendia 2

Sportclub Susteren 2 ‐ Sportclub Irene 2 SVN 2 ‐ Sportclub Susteren 2 EHC 2 ‐ SVN 2

Leonidas ‐ W 2 ‐ EHC 2 Sportclub Irene 2 ‐ EHC 2 Leonidas ‐ W 2 ‐ Sportclub Irene 2

SVC 2000 2 ‐ Leonidas ‐ W 2 BSV Limburgia 2 ‐ SVC 2000 2

Groene Ster 2 ‐ BSV Limburgia 2 Eijsden 2 ‐ Groene Ster 2

FC Geleen Zuid 2 ‐ Eijsden 2 Sportclub Susteren 2 ‐ FC Geleen Zuid 2

DVO 2 ‐ Sportclub Susteren 2 EHC 2 ‐ DVO 2

Brevendia 2 ‐ EHC 2 Sportclub Irene 2 ‐ Brevendia 2

SVN 2 ‐ Sportclub Irene 2 Leonidas ‐ W 2 ‐ SVN 2

BSV Limburgia 2 ‐ Leonidas ‐ W 2 Eijsden 2 ‐ BSV Limburgia 2 Leonidas ‐ W 2 ‐ Eijsden 2

SVC 2000 2 ‐ Eijsden 2 Sportclub Susteren 2 ‐ SVC 2000 2 BSV Limburgia 2 ‐ Sportclub Susteren 2

Groene Ster 2 ‐ Sportclub Susteren 2 EHC 2 ‐ Groene Ster 2 SVC 2000 2 ‐ EHC 2

FC Geleen Zuid 2 ‐ EHC 2 Sportclub Irene 2 ‐ FC Geleen Zuid 2 Groene Ster 2 ‐ Sportclub Irene 2

DVO 2 ‐ Sportclub Irene 2 SVN 2 ‐ DVO 2 FC Geleen Zuid 2 ‐ SVN 2

Brevendia 2 ‐ SVN 2 Brevendia 2 ‐ Leonidas ‐ W 2 DVO 2 ‐ Brevendia 2

Start Return                   

Wedstrijden

WD1 ‐ zondag 2 september 2012 WD 2 ‐ zondag 9 september 2012

WD 9 ‐ zondag 4 november 2012 WD 10 ‐ zondag 11 november 2012

WD 3 ‐ zondag 16 september 2012

WD 4 ‐ zondag 23 september 2012 WD 5 ‐ zondag 30 september 2012 WD 6 ‐ zondag 7 oktober 2012

WD 7 ‐ zondag 14 oktober 2012 WD 8 ‐ zondag 28 oktober 2012

WD 11 ‐ zondag 18 november 2012

zondag 21 oktober 2012

Beker/inhaalprogramma

zondag 25 november 2012zondag 25 november 2012

Beker/inhaalprogramma

Presentatiegids seizoen 2012 - 2013

WEDSTRIJDSCHEMA 2DE ELFTAL 

Acc.: D.V.O. 
Sportcomplex Frans Erkens  
Dr Philipsstraat 101 
6136 XX SITTARD 
Tel: 046-4518548 
www.vvdvo.nl 

Acc.: FC Geleen zuid 
Sportpark Zuid 
Jos Klijnenlaan 
6164 AP, Sittard-Geleen 
Tel: 046-4741628 
www.fcgeleenzuid.nl 

Acc.: Sportclub- Irene 
Sportpark de Bakenbos 
Bakenbosweg 4  
5932 NC, Tegelen 
Tel: 077-326 00 55 
www.sportclub-irene.nl 

Acc.: SVN 
Sportpark Nieuwenhagen 
Heigank 109A 

6373 KP, Landgraaf 
Tel: 045-5314191 
www.svn-landgraaf.nl 

Acc . :Brevendia  
Sportpark De Steinakker,  
Burg. Smeijersweg 10,  
6039 HB Stramproy 
Tel: 0495-562110 
www.brevendia.nl 

Acc.: BSV Limburgia 
Sportpark Houserveld 
Jonker v.Weerststraat 2 
6441 SW, Brunssum 
Tel: 045-5256541 
www.bsvlimburgia.nl 

Acc.: EHC/Heuts 
Sportpark De Dem 
Demstraat 
6431 TC,  Hoensbroek 
Tel: 045-5216244 
www.ehc-hoensbroek.nl 

Acc.: vv Eijsden 
Sportpark Ir Mirland 
Ir Rocourstraat 13B 
6245 AC, Eijsden 
Tel: 043-4092770 
www.vveijsden.nl 

Acc.: Groene Ster  
Heigrindelweg 66 
6414 BT Heerlerheide 
Tel.: 045 - 5215742 
www.groenester.nl 

Acc.: Leonidas-W 
Terrein-Wolder 
Heukelommerweg 
6213 HX, Maastricht 
Tel: 043-3476926 
www.leonidas-w.nl 
 

Acc.: sc Susteren 
Molenveldweg 
6114 GG, Susteren 
Tel: 046-4491942 
www.scsusteren.nl 

Acc.: SVC 2000 
Sportpark De Wijher 
Jagerstraat 1 
6042 KA, Roermond 
Tel: 0475 326335 
www.svc-2000.nl 
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WEDSTRIJDKALENDER LAGERE ELFTALLEN 

RKTSV 2 - Groene Ster 3 11.30 uur Groene Ster 3 - Simpelveld 3 13.00 uur
Groene Ster 4 - RKSVB 2 11.00 uur Hulsberg 3 - Groene Ster 4 11.00 uur
Groene Ster 5 - Bekkerveld 5 11.00 uur VV Schaesberg 5 - Groene Ster 5 10.30 uur
Groene Ster 6 - Bekkerveld 6 13.00 uur SVA 3 - Groene Ster 6 09.30 uur
Rimburg VR1 - Groene Ster VR1 11.00 uur Groene Ster VR1 - GSV'28 VR1 09.45 uur

VV Schaesberg 4 - Groene Ster 3 10.30 uur Groene Ster 3 - UOW'02 3 13.00 uur
Groene Ster 4 - Wijlre 4 11.00 uur Wijnandia 2 - Groene Ster 4 11.00 uur
Groene Ster 5 - Weltania 3 11.00 uur Voerendaal 4 - Groene Ster 5 11.00 uur
Groene Ster 6 - Eikenderveld 2 13.00 uur Sporting Heerlen 5 - Groene Ster 6 10.00 uur
Groene Ster VR1 is vrij Groene Ster VR1 - Abdissenbosch VR1 09.45 uur

Groene Ster 3 - Sporting Heerlen 4 13.00 uur RKHBS 4 - Groene Ster 3 12.15 uur
Minor 3 - Groene Ster 4 10.30 uur Groene Ster 4 - Klimmania TC 2 11.00 uur
FC Kerkrade-West 3 - Groene Ster 5 12.00 uur Groene Ster 5 - Heksenberg 3 11.00 uur
SVN 3 - Groene Ster 6 11.00 uur Groene Ster 6 - BSV Limburgia 4 13.00 uur
Groene Ster VR1 - SVN VR1 09.45 uur Sylvia VR1 - Groene Ster VR1 12.00 uur

Groene Ster 3 - Bekkerveld 4 13.00 uur
Voerendaal 3 - Groene Ster 4 11.00 uur
Wijnandia 3 - Groene Ster 5 11.00 uur
VV Schaesberg 7 - Groene Ster 6 12.00 uur
Groene Ster VR1 - Sporting Heerlen 4 09.45 uur

Sylvia 2 - Groene Ster 3 11.00 uur Groene Ster 3 - Weltania 2 13.00 uur
Groene Ster 4 - LHC 3 11.00 uur WDZ 4 - Groene Ster 4 12.30 uur
Groene Ster 5 - LHC 4 11.00 uur Haanrade 3 - Groene Ster 5 12.30 uur
Groene Ster 6 - Chevremont 3 13.00 uur Weltania 4 - Groene Ster 6 10.00 uur
Langeberg VR2 - Groene Ster VR1 10.30 uur Groene Ster VR1 - NEC'92 VR1 09.45 uur

KVC Oranje 3 - Groene Ster 3 12.00 uur Groene Ster 3 - Haanrade 2 13.00 uur
Groene Ster 4 - Sportclub'25 3 11.00 uur SCKR 2 - Groene Ster 4 11.00 uur
Groene Ster 5 - EHC/Heuts 3 11.00 uur SCKR 3 - Groene Ster 5 10.30 uur
Groene Ster 6 - KVC Oranje 5 13.00 uur Haanrade 4 - Groene Ster 6 10.30 uur
EHC/Heuts VR2 - Groene Ster VR1 09.45 uur Groene Ster VR1 - Heksenberg VR2 09.45 uur

Beker/inhaalprogramma

WD 12 - zondag 2 december 2012

Returns WD 1 enz.

WD 10 - zondag 11 november 2012

zondag 21 oktober 2012

Beker/inhaalprogramma

WD 8 - zondag 28 oktober 2012 WD 9 - zondag 4 november 2012

WD 11 - zondag 18 november 2012

zondag 25 november 2012

WD1 - zondag 2 september 2012 WD 2 - zondag 9 september 2012

WD 3 - zondag 16 september 2012 WD 4 - zondag 23 september 2012

WD 5 - zondag 30 september 2012

WD 7 - zondag 14 oktober 2012

WD 6 - zondag 7 oktober 2012
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Groene Ster 3 
 
Selectie: 
 
Remie van den Aarssen 
Marcel Adema 
Bert Colenbrander 
Patrick Dortant  
Remco Franssen  
Roy Frissen  
Bart Frohlichs 
Bas Heijnen  
Mikel Hendrix 
Ivo Hensgens  
Niels van Laar 
Marcel Mannheims  
Jos Meessen  
Danny Osinga  
Vincent Seelen  
Rik Vrolings  
Levi de Winter 
Marco van Woudenberg 
 

Groene Ster 2 
 
Selectie: 
 

Bernd Rieke 
Marc van Wersch 
Kevin van de Berg 
Gio Mevissen 
Thomas Brands 
Joey Coumans 
Mitchel Broeren 
Tom van Vugt 
Dennis Verdonkschot 
Tommy Tillman 
Roel Maas 
Dominique Fattaccio 
Niels Knubben 
Ashley Schoffelen 
Jac-Jiro Romer 
 

Elftalbegeleiding: 
 
Mikel van Avermaete 
Roger Janssen 
 
 
 
Grensrechter: 
Bart Snijders 

Elftalbegeleiding: 
 
Trainer: 
Armand Mingelers 
Assistent-trainer:  
Rico Zuketto 
Elftalleiders: 
Peter van Vugt 
Rob Rijnders 
Grensrechter: 
Peter Verdonkschot 

1e klasse A 
 
Klasse-indeling Aanvang 
 

1 DVO 2 12:00 
2 Brevendia 2 12:00 
3 SVN 2 11:00 
4 Sportclub Irene 2 11:30 
5 EHC 2 11:30 
6 Sportclub Susteren2 11:00 
7 Eijsden 2 12:00 
8 BSV Limburgia 2 11:00 
9 SVC 2000 2 11:00 
10 Groene Ster 2 10:30 
11 FC Geleen Zuid 2 11:00 
12 Leonidas - W 2 12:00 

4e klasse C 
 

Klasse-indeling Aanvang 
 

1 V.V. Schaesberg 4 10:30 
2 SV Simpelveld 3 11:00 
3 RKTSV 2 11:30 
4 Haanrade 2 10:30 
5 KVC Oranje 3 12:00 
6 Weltania 2 10:00 
7 Sylvia 2 11:00 
8 Bekkerveld 4 10:00 
9 RKHBS 4 12:15 
10 Groene Ster 3 13:00 
11 UOW '02 3 10:00 
12 Sporting Heerlen 4 12:00 
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Groene Ster 5 
 
Selectie: 
 
Mike Arnoldussen 
Raymond Cloots 
Sander Dijkstra  
Lancho Ernste  
Roger Franssen 
Sander Heijne  
Erwin Heunen  
Mike van Horzen 
Frank Houkes  
Rob Janssen  
Paul Kroes  
Richard Kusters 
Mike Loock  
Wesley Mannheims  
Kevin Meijer  
Henri Paasen 
 
 

Groene Ster 4 
 
Selectie: 
 
Glenn Baggen 
Jeroen Bakker 
Ralph Beaujean 
Frank Boesten 
Dennis Crompvoets  
Joost van Ewijk 
Daniël Habets 
Ger Herben  
Michel Hermans 
Gerben Houben  
Thijmen Houben 
Hans Jacobs  
Albert Jansen 
Kay Kalsbeek 
Richard Kleijnen  
Arno Nolten  
Sander Postema 
Mike Snijders 
 
 
 
 
 

 
 

Maikel Tylkowski  
Ahmet Turan 
Bart Visbeek 
Bart van Wersch 
Tom Zager  
 
 
Elftalbegeleiding: 
 
John Thomassen 
Wim Le Noble 
Ger Jansen 
Ray Houtvast 
 
 
Grensrechters: 
Ben Versteeg     
Albert Postmus  

Dominique Pattikayhatu  
Maurice Rademacher  
Gerard Raets  
Jos Riemersma  
Ruud Schepers  
Vincent Snippe 
Nicky van Veenendaal 
 
 
 
 
Elftalbegeleiding: 
Roy van Oudenhoven  
 
Grensrechter: 
Gerard Ernste  
 

5e klasse 04 
 
Klasse-indeling                             Aanvang 
 

1 Laura/Hopel Comb 3 10:30 
2 Voerendaal 3 11:00 
3 Klimmania TC 2 11:00 
4 RKSV Minor 3 10:30 
5 Groene Ster 4 11:00 
6 Wijlre 4 12:00 
7 SV Hulsberg 3 11:00 
8 RKSVB 2 11:00 
9 SCKR 2 11:00 
10 Sportclub'25 3 10:00 
11 WDZ 4 12:30 
12 Wijnandia 2 11:00 

5e klasse 05 
 

Klasse-indeling Aanvang 
 

1 Laura/Hopel Comb 4 09:30 
2 Wijnandia 3 11:00 
3 Heksenberg 3 10:00 
4 FC Kerkrade - West 3 12:00 
5 Groene Ster 5 11:00 
6 Weltania 3 12:30 
7 V.V. Schaesberg 5 10:30 
8 Bekkerveld 5 12:00 
9 ST SCKR 3 10:30 
10 EHC 3 11:45 
11 Haanrade 3 12:30 
12 Voerendaal 4 11:00 
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Groene Ster Dames 
 
Selectie: 
 
Vivianne Biancospino 
Sandra Bongers 
Selina Brouwers 
Maud Cools 
Jennifer Dehing 
Laudy Dikken 
Monique Dirkes 
Martine Hazen 
Sylvana Jansen 
Maud Janssen 
Lieke van der Linde 
Cheryl Lucassen 
Naomi Maassen 
Sharon Marell 
Kim Mengelers 
Joëlla Pernot 
Monique Petit 
Mona de Rooij 
Lotte Sluymers 
Leonie Spauwen 
 
 
 
 

Groene Ster 6 
 
Selectie: 
 
Jasko Andreev 
Muamer Comaga 
Nermin Fejzagic 
Alem Garbo 
Elvir Garbo 
Amer Hubic 
Nine Hubic 
Sasa Jusufovic 
Vedran Jusufovic 
Jorge Vasquez 
Alen Zagorica 

Elftalbegeleiding: 
 
Rainer Ruzicka 
Jeffrey Mook 
Sjef Odekerken  
Richard Wijnands 
 
Grensrechter: 
Theo Koonen  
 
 

Elftalbegeleiding: 
 
Avdo Krpo 
Elvir Garbo 
Sasa Jusufovic 

 

6e klasse 06 
 
Klasse-indeling Aanvang 
 

1 Chevremont 3 10:00 
2 V.V. Schaesberg 7 12:00 
3 BSV Limburgia 4 11:00 
4 SVN 3 11:00 
5 Groene Ster 6 13:00 
6 Eikenderveld 2 11:00 
7 SVA 3 09:30 
8 Bekkerveld 6 11:30 
9 Haanrade 4 10:30 
10 KVC Oranje 5 11:30 
11  Weltania 4 10:00 
12 Sporting Heerlen 5 10:00 
 

6e klasse B 
 
Klasse-indeling Aanvang 
 

1 - 
2 GSV'28 VR1 10:00 
3 Rimburg VR1 11:00 
4 Heksenberg VR2 11:00 
5 EHC VR2 09:45 
6 NEC'92 VR1 11:00 
7 Langeberg VR2 10:30 
8 Sporting Heerlen VR1 14:00 
9 Sylvia VR1 12:00 
10 Groene Ster VR1 09:45 
11 Abdissenbosch VR1 11:30 
12 SVN VR1 11:00 



 

 
 

Presentatiegids seizoen 2012 - 201339 

 
 
 

Gerard Bruningstraat 12     -    6416 EB  Heerlen    -    045 – 5425511  

www.wolting.nl 
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BAZUIN  
Verzekeringen & Hypotheken 
shirtsponsor E en F teams  
 
 
 

Maar liefst vijftien E en F teams van RKSV Groene Ster hebben 
afgelopen seizoen dankzij de fantastische sponsoring van Bazuin 
Verzekeringen & Hypotheken succesvol deelgenomen aan de competitie. 
Door het schenken van maar liefst 150 shirts hebben al deze teams in 
uniforme kleding er prima opgestaan in het afgelopen seizoen.  
 
De betrokkenheid van de familie Bazuin is groot bij onze vereniging, 
naast de sponsoring is Pascal Bazuin actief als jeugdleider en zijn zoon 
Jop komt uit in onze F jeugd. 
 
De nieuwe kleding voor deze teams heeft ook een succesvolle 
uitwerking gehad op de prestaties in het afgelopen seizoen. Maar liefst 
drie F teams werden kampioen in de voorjaarsreeks. Te weten F4, F6 en 
F7. Een veelbelovend gegeven voor het nieuwe seizoen. 
 

 
 
Het bestuur van RKSV Groene Ster dankt mede namens jeugdtrainers, leiders en spelers 
deze sponsoren voor deze fantastische ondersteuning en prettige samenwerking. 
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SIEBEN
BOUW & AFBOUWMATERIALEN

Huisbergstraat 95
6413 VL  Heerlen

Tel  - 045 - 572 5782
Fax - 045 - 572 2925 www.siebenafbouw.nl
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Jarenlang was het bestuur van Groene Ster een groep van oudgedienden die in de regel vele 
jaren het bestuurlijke gezicht bepaalde van de club. Het meest lichtende voorbeeld daarvan 
kennen we allemaal: Pim Kleijkers (inmiddels alweer een jaar of 7 in ruste) die meer dan 40 
jaar de functie van secretaris vervulde. En gooi een aantal zittende bestuurders ook maar 
niet weg! Jos Op ’t Eijnde, die ruim 30 jaar deel uit mmakt van het bestuur en John Vrolings 
die meer dan 15 jaar de voorzittershamer zwaait. 
 
Met de komst van onze huidige secretaris 
Richard Wijnands werd langzaamaan de 
“verjonging” ingezet. In het afgelopen seizoen 
werd deze trend ineens, deels noodgedwongen, 
stevig doorgezet:  Wil Bindels trad na meer dan 
20 jaar terug uit het bestuur en de portefeuille 
horeca en onderhoud accommodatie werden 
daarmee vacant. 
Vervolgens werden we overvallen door de ziekte 
en kort daarop door het overlijden van onze 
penningmeester Huub van Wersch. 
In de regel wordt het als zeer moeilijk ervaren 
om bestuursfuncties opnieuw in te vullen. 
Groene Ster had het geluk dat Huub een mooie 
erfenis had achtergelaten in de vorm van zijn 
beide zonen, Bart en Marc, die zowel de 
vaardigheden als de ambitie hadden om het 
werk van hun vader voort te zetten en op de 
trein te springen van het Groene Ster bestuur. 
Daarnaast bracht de pensionering van Peter 
Haenen uitkomst; hij voelde ervoor om de 
portefeuille onderhoud en accommodatie op 
zich te nemen. 
Hoewel de meeste Groene Ster leden deze 
nieuwkomers ongetwijfeld al kennen willen we 
deze nieuwe bestuurlijke gezichten even aan u 
voorstellen. 
 
Bart van Wersch (24) 
Deze oudste zoon van Huub en Elly heeft 2 jaar 
geleden de HBO-opleiding Facility Management 
met succes afgerond. Bij supermarkt en Groene 
Ster-sponsor PLUS Brouns op Heerlerheide is hij 
werkzaam als assistent filiaalmanager en 
hoewel deze baan een flink deel van zijn tijd 
opslokt was Bart erg enthousiast toen we hem 
ruim een jaar geleden benaderden om als 
aspirant bestuurslid de portefeuille horeca over 
te nemen van Wil Bindels.  
Vader Huub was destijds nog in functie en 
begeleidde hem met de eerste stap op het 
bestuurlijke pad. 
Bart voetbalt op het 4e van Groene Ster en is 
sinds zijn kindertijd lid van onze vereniging.  
 

 
Hij kan daarom 
met een gerust 
hart een insider 
worden 
genoemd. Hij 
staat bekend 
als een no-
nonsense 
jongen die van 
aanpakken 
weet. Met veel 
discipline en 
passie vervult 
hij zijn taak en 
zonder iemand 
tekort te doen 
kan gesteld worden dat Groene Ster het inzicht 
in het reilen en zeilen van de horeca (een van 
de belangrijkste peilers van de Groene Ster 
huishouding) nog nooit zo goed in beeld heeft 
gehad. 
 
Peter Haenen (62) 
Peter werkte een groot deel van zijn 
arbeidzame leven bij MEEX Technische 
Installaties) een van de belangrijkste sponsoren 
van Groene 
Ster. Zijn oude 
baas omschreef 
Peter als een 
zeer 
betrouwbare en 
deskundige 
projectleider die 
het werk altijd 
op tijd en naar 
tevredenheid 
van de 
opdrachtgever 
volbracht. En 
dat kan men bij 
Groene Ster 
zeker beamen, 
want mede onder de regie van Peter werd 12 
jaar geleden de tribune van Groene Ster 
opgeleverd.  
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WISOSPLIT B.V.WISOSPLIT B.V.
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

Parallelweg 8,  6465 AA         Kerkrade-west

Sponsor 

Jeugdafdeling

Groene Ster

Sponsor 

Jeugdafdeling

Groene Ster

 
 
 



 

 
 

Naam Bestuursfunctie Portefeuille 

John Vrolings Voorzitter Algemene zaken, sponsoring 
Richard Wijnands Secretaris  Secretariaat, wedstrijdzaken, communicatie 
Marc van Wersch Penningmeester Financiële zaken 
Jos Op ’t Eijnde Bestuurslid Technische zaken, jeugdzaken, communicatie 
Bart van Wersch Bestuurslid Horeca en evenementen 
Peter Haenen Bestuurslid Accommodatiebeheer en onderhoud 
Vacature Bestuurslid Personeel en vrijwilligersbeleid 
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De portefeuilleverdeling ziet er momenteel als volgt uit: 

 
Als vaste supporter en betrokken lid van Groene 
Ster kriebelde het bij hem al jaren om een rol 
te gaan spelen in het beheer en onderhoud van 
de accommodatie. 
Door de Algemene Ledenvergadering van 
Groene Ster is in januari 2012 is Peter 
verwelkomd als aspirant-bestuurder, hetgeen 
inmiddels door het besuur is geformaliseerd. 
Menig voetspoor heeft hij inmiddels 
achtergelaten op Sportpark Pronsebroek en het 
einde is nog lang niet in zicht, zeker met de 
ambitieuze plannen om over 2 jaar een forse 
uitbreiding van het hoofdgebouw te realiseren 
in het verschiet. 
 
Marc van Wersch (22) 

De jongste telg uit het gezin van Wersch kwam 
eigenlijk eerder dan verwacht op de 
penningmeesterstoel terecht. Door de ziekte en 
snel daarna het tragische overlijden van vader 
Huub was de nood hoog bij Groene Ster. De 
financiële verantwoordelijkheid voor een club 
als Groene Ster is immers geen kleinigheid.  
Met enige hulp van Hubert Leerssen, directeur 
van accountantskantoor en Groene Ster sponsor 
Accon AVM verliep de inwerkperiode van Marc 
voorspoedig en runt hij inmiddels volledig 
zelfstandig de financiële boekhouding van onze 
vereniging. 
 

 
Voor Marc een prachtige uitdaging om het 
rendement van zijn financieel-economische 
HBO-studie in de praktijk te brengen en te 
gebruiken als referentie voor een aanstaande 
werkgever in de financiële wereld. 
Samen met dit enthousiaste en deskundige  
drietal is het Algemeen Bestuur van Groene 
Ster weer op sterkte met 7 personen. 
Bestuurlijk heeft Groene Ster de ambitie om  op 
korte termijn nog een lid aan het bestuur toe te 
voegen met de portefeuille Personeel en 
vrijwilligersbeleid. 
 
In Memoriam 
Woensdag 11 januari 2012 is een dag die 
Groene Ster niet snel zal vergeten omdat toen  
Huub van Wersch op 54-jarige leeftijd overleed. 
  
Huub was sinds 1995 penningmeester van 
Groene Ster en was daarnaast jarenlang actief 
als jeugdleider en elftalleider. 
Huub was die grote, sterke vent, die nooit ziek 
was, die bij Groene Ster en bij zijn werkgever 
geen dag oversloeg. Iedereen kende hem. 
  
Insiders noemden hem liefkozend D’r Sieb. Een 
bijnaam die bij hem paste. Ruwe bolster, blanke 
pit. Huub was er altijd. Een man van zijn woord, 
je kon altijd op hem rekenen. 
 
Het hele gezin Van 
Wersch was sinds vele 
jaren op een innige en 
actieve manier verbonden 
aan onze vereniging. 
Huub was al die tijd een 
van onze belangrijkste 
steunpilaren, die in goede 
en slechte tijden een 
voortrekkersrol vervulde. 
 
Wij zullen hem herinneren 
als een betrokken en betrouwbare Groene Ster 
coryfee waarop de vereniging altijd kon 
rekenen. 
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SLIJP - EN SCHUURMATERIALEN 

VOOR ELKE INDUSTRIETAK 

• keramische slijpstenen 

• doorslijp - en afbraamschijven 

• schuurmaterialen 

• diamant en CBN  producten 

Distributie Centrum 
Holtum Noordweg 11-7 

Tel: 046 - 481 80 00 

6121 RE Born 
Fax: 046 - 481 80 50 

Verkoopkantoor 
Tel:  0545 - 47 17 66 
Fax: 0545 - 47 63 76 
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MHM Financieel en Fiscaal advies is geen administratiekantoor in traditionele zin, maar een 
kantoor met een breed assortiment aan financiële en fiscale diensten. Door een persoonlijke 
benadering en de jarenlange praktijkervaring in het bedrijfsleven heeft MHM Advies een 
unieke werkwijze ontwikkeld. Hoogwaardige kwaliteit en betaalbare dienstverlening zijn 
daarbij sleutelbegrippen. Vele ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf weten onze 
dienstverlening inmiddels te waarderen. 

 
 
 
 
 
 
 

Eigenaar en directeur Maurice Hermans over zijn bedrijf: 
“Wij kunnen de gehele administratie verzorgen. Samen met de klant bepalen wij hoe de administratie 
moet worden opgezet, verwerkt en beheerd. Wat doet de klant zelf, wat doen wij voor hem. Kortom wij 
kunnen alle rapportages verzorgen die een onderneming nodig heeft om het bedrijf optimaal te laten 
functioneren.” 
 
Een greep uit de dienstverlening geeft een indruk van de veelzijdigheid van MHM Advies: 

 Een juiste invulling van diverse belastingaangiften  
 Het verzorgen van uw financiële administratie  
 Consultancy over uw financieel en fiscaal beleid  
 Het verzorgen van uw personeel- en salarisadministratie  
 Online boekhouden  

 
Vooral het online boekhouden via MHM-ONLINE is een zeer interessante optie voor steeds meer  
MKB bedrijven. De ondernemer kiest welk deel van de administratie hij zelf bijhoudt en wat door  
MHM wordt gedaan. Bijvoorbeeld zelf de kasinkomsten boeken of zelf de verkoopfacturen maken.  
 
MHM-online biedt vele voordelen zoals: 

 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.  
 Geen dure investering in software en hardware en geen abonnementskosten 
 Werkt op iedere pc met een snelle internetverbinding 
 Actuele bedrijfsinformatie direct voor handen 
 Direct meekijken, vragen beantwoorden, bijsturen en controleren 
 Beveiligde versleutelde verbinding met de hoogste veiligheidsgarantie 

 
Wilt u eens kennis maken met MHM Advies?  :   
Kijk voor informatie op onze website www.mhmadvies.nl 
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Waar het de afgelopen 2 seizoenen net niet lukte om terug te keren in de Hoofdklasse,  
tot 2 maal toe werd de finalewedstrijd van de nacompetitie verloren, lukte het dit jaar wel. 
Sterker nog, het seizoen dat nog begon in de 1e klasse eindigde in de 4 divisie.  
Daarmee promoveerde Groene Ster A1 2 maal in 1 seizoen. 
 
Nadat afgelopen seizoen het kampioenschap 
verspeeld werd en het ook in de finale van de 
nacompetitie weer mis ging, was de doelstelling 
dit jaar ongewijzigd. Meespelen om de bovenste 
plaatsen en alsnog promoveren naar de 
Hoofdklasse. Deze promotie kwam echter veel 
eerder dan verwacht. Na 1 wedstrijd in de 1e 
klasse trok De Ster A1 zich terug uit de 
Hoofdklasse. Deze vrij gekomen plaats werd 
daarna ingenomen door Groene Ster A1 
waarmee de verlangde terugkeer naar de 
Hoofdklasse binnen enkele weken na de start 
van het seizoen al gerealiseerd was. 
 

 
 
Het talentvolle A1 had weinig tijd nodig om te 
wennen aan het hogere niveau en al 
snel kenden de prestaties een stijgend 
niveau. Dit was ook af te lezen aan de 
periodestanden. Werd de 1e periode 
nog afgesloten op de 4e plaats, de 2e 
periode werd afgesloten op de 3e 
plaats en de 3e periode zelfs op de 2e 
plaats. Groene Ster A1 was vooral 
thuis ijzersterk. Vaak werd met ruime 
cijfers gewonnen en slechts 2 
thuiswedstrijden gingen verloren. 
Daarnaast was Groene Ster A1 de 
meest scorende ploeg van de 
Hoofdklasse met 79 treffers in 22 

wedstrijden.  
De competitie werd zelfs afgesloten op de 2e 
plaats waarmee tevens deelname aan de 
nacompetitie werd afgedwongen.  
In de nacompetitie was eerst Volharing A1 de 
tegenstander doch deze tegenstander werd, 
met een 10-0 zege thuis, kansloos gelaten. Ook 
Schijndel A1 kon na 2 nederlagen Groene Ster 
A1 niet van een finaleplek afhouden.  
 
In de finale bij SV Linne tenslotte was Groene 
Ster A1 oppermachtig en schoof medefinalist 
Sportclub Irene A1 na een 0-4 ruststand met 3-
6 vrij eenvoudig aan de kant. De goede 
prestaties bleven ook niet onopgemerkt bij de 
technische staf van het 1e elftal.  
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Diverse A1-spelers maakten daarom afgelopen 
seizoen op zondag deel uit van de 
wedstrijdselectie van het 1e elftal en konden 
hier en daar wat wedstrijdervaring opdoen.  
Dit zal een toekomstige overstap van de jeugd 
naar de senioren ook makkelijker moeten 
maken. 
 
Vooralsnog zal Groene Ster A1 echter in de 4e 
divisie met een bijna ongewijzigde selectie 
aantreden.  
Het team bestond afgelopen seizoen namelijk 
uit bijna allemaal 1e-jaars A-spelers.  

 
Met het gegeven dat deze kwalitatief sterke 
spelersgroep bij elkaar blijft en voor een groot 
deel ook al jaren samenspeelt, een kleine kern 
speelt zelfs vanaf de F-jeugd al samen, zal 
Groene Ster A1 ook komend seizoen in de 4e 
divisie zeker geen slecht figuur slaan. 

 
Kampioenen jeugd 
 
Naast de promotie van Groene Ster A1 waren er 
bij de jeugd nog enkele teams die dit seizoen 
wat te vieren hadden. In de najaarscompetitie 
werd Groene Ster E4 kampioen. In de 
zaalcompetitie waren er kampioenschappen 
voor Groene Ster F1 en F4. Tenslotte werden in 
de voorjaarscompetitie Groene Ster D2, D3, F4, 
F6 en F7 kampioen. 
 

Eerste mini-F-competitie 
 
Al seizoenen lang heeft de jeugdafdeling te 
maken met een sterke groei waarbij zeker bij 
de allerjongste jeugd (5- en 6-jarigen) de 
aantallen snel toenemen.  

 
Zo snel zelfs dat afgelopen seizoen vlak na de 
winterstop door een gebrek aan begeleidend 
kader noodgedwongen moest worden over-
gegaan van 2 trainingen in de week naar 1 
training in de week bij de allerjongste F-teams.  
 
Na enige weken kon dit besluit gelukkig  
ongedaan gemaakt worden. Nadat voldoende 
kader was gevonden, werd zelfs besloten om de 
allerjongste jeugd voor het eerst in te schrijven 
voor de mini-F-competitie. 
In deze competitie spelen mini-F-spelers elke 
zaterdag 2 wedstrijden van 12 minuten. Op 2 

kleine velden wordt 4 tegen 4 gespeeld 
op speciale doelen van 3 bij 1 meter  
(zonder keeper). Deze speciale doelen 
werden geschonken door Paraat 
Brandbeveiliging waarmee niets meer de 
1e deelname in de weg  
stond. Onder begeleiding van Patrick 
Smits, Roger de Veen en de B-spelers 
Neville van Zundert en André Gillissen 
mochten onze mini-F-spelers kennis 
maken met de eerste beginselen van de 
voetbalsport. Met veel doelpunten en 

zeer veel spelplezier werd de 1e deelname 
afgesloten en waren de jeugdafdeling en zeker 
ook de spelertjes een positieve ervaring rijker.  
 

 
Het seizoen werd zelfs afgesloten met deelname 
aan een mini-F-toernooi waarbij een mooie 
beker werd gewonnen. Komend seizoen zal dit 
gebeuren dan ook zeker een vervolg krijgen. 
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Paraat Brandbeveiliging schenkt trainingspakken aan A1 B1 en C1  

 
Afgelopen seizoen overhandigden Karel en Willy Pelzer namens hoofdsponsor Paraat 
Brandbeveiliging BV aan de jeugdelftallen Groene Ster A1, B1 en C1, waarvan A1 komend 
seizoen uit zal komen in de landelijke vierde divisie, B1 in de Hoofdklasse en C1 in de 
eerste klasse trainingspakken aan spelers en begeleiding. 
De betrokkenheid van onze hoofdsponsor voor de jeugdafdeling verdient een compliment.  

Onze standaard juniorenelftallen zorgen in hun nieuwe trainingspakken voor een uniforme uitstraling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARAAT brandbeveiliging shirtsponsor van A1 - B1 en C1 -elftallen 

 
Dekkers Containers shirtsponsor van B en C-elftallen 

 
Nadat vorig seizoen de vijf C-elftallen van Groene Ster nieuwe wedstrijdshirts in 
ontvangst hebben mogen nemen die geschonken zijn door Ingrid en Giel 
Dekkers. De eigenaren van het bedrijf Dekkers Containers en ouders van onze 
B-speler Nigel en Kevin, die ook vaak bij Groene Ster te vinden is, werden 

afgelopen seizoen de drie B elftallen voorzien van nieuwe wedstrijdshirts. Daarnaast stelde de familie 
Dekkers ook nog een tweetal stellen reserveshirts in afwijkende kleur beschikbaar aan onze 
jeugdafdeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dekkers Containers shirtsponsor van B en C-elftallen 
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hoe het was 

hoe het is  

en hoe het wordt … 
 

In de toekomstplannen voor de buitensportaccommodaties in de gemeente Heerlen die 
wethouder Gillissen in april 2011 presenteerde werd het al duidelijk: Sportpark Pronsebroek 
was aangeduid als een A-locatie met de vitale voetbalvereniging Groene Ster als 
hoofdgebruiker. Hier zou de gemeente gaan investeren om deze accommodatie 
toekomstbestendig te maken met een duidelijke functie naar de wijk en het liefst met VV 
Heksenberg als 2e club (of aanstaande fusiepartner) die hier gehuisvest zou gaan worden. 

 
Chapeau voor deze wethouder. Hij nam de 
handschoen op die zijn voorgangers al bijna 
twee decennia in de la hadden laten liggen. 
Alle Heerlense clubs wisten al langer dat er 
iets moest gaan gebeuren: 15 clubs op 
even zovele accommodaties zijn voor een 
krimpende stad van net geen 90.000 
inwoners teveel van het goede. Natuurlijk 
was de boodschap die er uiteindelijk 
uitrolde niet voor iedereen even plezierig. 
Vier clubs zouden hun accommodatie 
verliezen en moeten verkassen, gaan 
samenwerken met buurverenigingen of 
ermee fuseren. 
 
Het resultaat is inmiddels alom bekend: 
Heerlen Sport fuseerde met SV Heerlen en 
werd Sporting Heerlen, VKC ging samen 
met Passart, Mariarade houdt op te 
bestaan en Heksenberg …. tsja, 
Heksenberg wil eigenlijk op de eigen 
accommodatie blijven. De gemeente 
Heerlen wil dat niet. Uiterlijk op 1 juli 2013 
zal het duidelijk zijn. Dan moet, zoals het 
er nu uitziet,  de accommodatie van 
Heksenberg worden gesloten. Of ze dan 
samen met Groene Ster gehuisvest zijn op 
Sportpark Pronsebroek is nog maar de 
vraag. Vooralsnog ziet het er niet naar uit 
en blijft het bestuur van Heksenberg zich 
sterk maken voor het behoud van de 
huidige accommodatie. 
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Voor Groene Ster heeft de herstructurering van de buitensportaccommodaties in Heerlen ook 
ingrijpende gevolgen. Maar dan vooral in positieve zin. Inmiddels heeft zich een ware metamorfose 
voltrokken waardoor het sportpark inmiddels beschikt over twee kunstgras speelvelden, een 
multifunctioneel kunstgras pupillenveld en een oefenveld van gras. 
Alle velden gaan over een perfecte lichtinstallatie beschikken. Wat betreft velden is Sportpark 
Pronsebroek dan weer “State of the Art” en kunnen we gemakkelijk doorgroeien naar de magische 
grens van 1000 leden. 
 
Voor de gebouwen kunnen we dat jammer genoeg nog niet zeggen. 
We hebben een chronisch tekort aan kleedlokalen, vooral op de wedstrijddagen. En we kunnen amper 
nog met goed fatsoen onze gasten op zaterdag ontvangen in ons jeugdhome. Het gebouw barst 
volledig uit zijn voegen. Komend seizoen moeten alle wedstrijdformulieren van competitie en 
bekerwedstrijden digitaal worden ingevuld. We zien onze geest al kruipen als dat straks allemaal moet 
gebeuren in dat kleine kamertje dat we bestuurskamer noemen. 
In de plannen die de gemeente heeft met Sportpark Pronsebroek is ook (geld voor) de bouw van 3 
kleedlokalen voorzien. In deze plannen is er vanuit gegaan dat VV Heksenberg ook gebruik maakt van 
ons Sportpark. Omdat de verhuizing van onze buren vooralsnog niet zal gaan gebeuren, komt ook het 
geld voor de bouw van de eerder genoemde kleedlokalen (nog) niet beschikbaar. 

 
De afgelopen maanden heeft het bestuur van Groene Ster allerlei mogelijkheden onderzocht om dit 
nijpende probleem op te lossen. Er zijn meerdere scenario’s onderzocht  en doorgerekend:  de huur 
van tijdelijke kleedlokalen, het aankopen van 2e hands units die verbouwd kunnen worden tot 
kleedlokalen en de realisatie van extra kleedvoorzieningen binnen de muren van het huidige 
Jeugdhome. 
Allemaal tijdelijke oplossingen omdat we met zijn allen vinden dat we uiteindelijk een degelijke 
aanbouw moeten realiseren bij de huidige hoofdaccommodatie waar we de komende 20 jaren mee 
vooruit kunnen. De hoop en verwachting is dat we deze uiteindelijke wens over 2 jaar kunnen 
realiseren. In het najaar van 2012 zullen hiervoor uitgewerkte plannen worden gemaakt. 
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Tot die tijd zullen we op een creatieve manier en met beperkte financiële middelen ervoor moeten 
zorgen dat we in onze dringende behoefte voorzien: meer kleedaccommodatie en voldoende ruimte 
voor het wedstrijdsecretariaat en de ontvangst van onze tegenstanders. 
Zowel financieel als technisch is dit het best te realiseren door de integratie van het Jeugdhome in de 
Hoofdaccommodatie.  

Vele voordelen dus waardoor het besluit voor het hele bestuur niet zo moeilijk meer was. 
Natuurlijk moet er nog veel geregeld worden, en natuurlijk zal het even wennen worden. Daarom 
hebben we er ook voor gekozen om deze operatie per 1 januari 2013 te realiseren. 
Dat geeft ons ook zo’n 2 maanden tijd om de ombouw van het huidige jeugdhome naar kleedlokalen te 
kunnen realiseren.  
 

 
Het doel is om over zo’n 2 jaar de definitieve bouwplannen te realiseren: een flinke aanbouw op het 
verharde terrein voor de hoofdaccommodatie. 
In het najaar van 2012 zal een werkgroep worden gevormd die de realisatie van deze definitieve 
plannen gaat voorbereiden en de kosten en financieringsmogelijkheden in kaart gaat brengen. 
Maar dat is iets voor later. Laten we voorlopig alvast genieten van het vernieuwde sportpark 
Pronsebroek waar het als vanouds goed toeven zal zijn voor jong en oud en waar het balletje nog beter 
zal rollen dan we al gewend waren! 

De voordelen van deze operatie zijn duidelijk: 
1. Het Jeugdhome in de hoofdaccommodatie levert veel extra kantineruimte op die op 

zaterdagen hard nodig is; 
2. Het wedstrijdsecretariaat van de Jeugdafdeling is binnen de bestuurskamer van de 

Hoofdaccommodatie prima onder te brengen met alle noodzakelijke voorzieningen 
voor digitale registratie en ontvangst van gasten en scheidsrechters; 

3. Binnen de muren van het Jeugdhome kunnen 3 extra kleedruimtes met 
douchegelegenheid worden gerealiseerd met een minimale investering van kosten; 

4. Door de samenvoeging van het Jeugdhome in de hoofdaccommodatie wordt een 
aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd (o.a. energie, verzekering, onderhoud 
installatie etc.); 

5. Door de realisatie van het kunstgras op het hoofdveld en het nieuwe pupillenveld zal 
een flink deel van de activiteiten aan deze zijde van de accommodatie plaatsvinden. 
De hoofdkantine is daarvoor natuurlijk centraler gelegen; 

6. Groene Ster zal door deze operatie meer dan ooit eenduidig als een vereniging gaan 
opereren. 
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Dongen 
 
Opgericht  : 1 augustus 1923 
Aantal leden : 950 
 
Trainer : Arie van der Zouwen (2e seizoen),  
assistent-trainer: Osman Erbas, elftalleider: Frank Voskuil, 
verzorger: Wim Ijpelaar 
 
Terrein : Sportpark De Biezen, Procureurweg 2 
  5103 BG, Dongen 
Telefoon : 0162-313631 
Hoofdveld : gras 
Website : www.vvdongen.nl 

EHC/Heuts 
 
Opgericht   : 27 september 1917 
Aantal leden : 430 
 
Trainer : Ole Tobiasen (1e seizoen), elftalleider: Mark 
Janssen, Marcel Dibbets, keeperstrainer: Mathieu Feron, 
verzorger: Jos Hoenen, fysiotherapeut: Remco Offermans 
 
Terrein : Sportpark De Dem, Demstraat 13 
   6431 TE, Hoensbroek 
Telefoon : 045-5216244 
Hoofdveld : gras 
Website : www.ehc-hoensbroek.nl 

Brabantia 
 
Opgericht : 1 maart 1922 
Aantal leden : ruim 1000 
 
Trainer : Chris van den Dungen (1e seizoen),  
assistent-trainer: Reggie van Gennip, teammanager: Peter 
Kruizinga, verzorger: Claudio Martinez, fysiotherapeut: 
Thieu Rombouts 
Terrein : Gemeentelijk Sportpark Strijp, Rijstenweg 1 
   5652 CG, Eindhoven 
Telefoon : 040-2512350 
Hoofdveld : kunstgras 
Website : www.vvbrabantia.nl 

Deurne 
  
Opgericht  : 1 augustus 1942 
Aantal leden : 600 
 
Trainer : Klaas Wels (1e seizoen), assistent-trainers: 
Maikel van Moorsel, Johan Wagner, medische verzorging: 
Sven Louwers 
 
Terrein : Sportp. De Kranenmortel, Energiestraat 10 
  5753 RN, Deurne  
Telefoon : 0493-314219  
Hoofdveld : kunstgras 
Website : www.svdeurne.nl 

Baronie 
 
Opgericht : 4 juni 1926 
Aantal leden : 1200 
 
Trainer : Jack Sweres (2e seizoen), assistent-trainer:  
Peter Pijpers, elftalleider: Gérard van Raaij, John Frijters, 
verzorger: Nina Coremans, fysiotherapeut: Jaap van 
Aaken, Remco Oostvogels. 
 
Terrein : Sportpark De Blauwe Kei, Blauwe Kei 1 
   4834 AW, Breda  
Telefoon : 076-5651461 
Hoofdveld : gras 
Website : www.vvbaronie.nl 

Blauw Geel ‘38/JUMBO 
 
Opgericht : 21 juni 1938 
Aantal leden  : 1574 
 
Trainer : François Gesthuizen (2e seizoen),  
assistent-trainer: Geoffrey Prommayon, elftalleider:  
Jan Hein Opheij, verzorger: Noimin Imankarijo, 
fysiotherapeut: Mark van den Berg 
 
Terrein : Pr. W. Alexander Sportpark 24 
   5461 XL, Veghel 
Telefoon : 0413-365704 
Hoofdveld : kunstgras 
Website : www.blauwgeel.nl 
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VV Goes 
 
Opgericht  : 15 september 1895 
Aantal leden  : 450 
 
Trainer : Gérard de Nooijer (3e seizoen),  
ass.-trainer: Marcel de Nijs, John Livramento,  
elftalleider: Shannon Braafhart, verzorger: Adrie Schrier, 
fysiotherapeut: Cas in ’t Velt, Anton Engels 
Terrein : Sportpark Het Schenge, Geldeloozepad 5 
   4463 AJ, Goes  
Telefoon : 0113-211126 
Hoofdveld : gras 
Website : www.vvgoes.nl 

Groene Ster 
 
Opgericht : 2 november 1926 
Aantal leden : 770 
 
Trainer : Ed Hendriks (3e seizoen), assistent-trainer: 
Ronald Dassen, elftalleider: Karel Pelzer, Richard 
Wijnands, verzorger: Henk Goblet, fysiotherapeuten:  
Ben Wijkel en Daniël Habets 
 
Terrein : Sportpark Pronsebroek, Heigrindelweg 66
   6414 BT, Heerlen  
Telefoon : 045-5215742  
Hoofdveld : kunstgras 
Website : www.groenester.nl 

UDI'19/Beter bed 
 
Opgericht  : 11 mei 1919 
Aantal leden : 1620 
 
Trainer : Bas Gösgens (1e seizoen), assistent-trainer: 
Bart Möhlmann, teammanager: Léon de Beer, verzorger: 
Rinus Peters, fysiotherapeut: Joris Slits, Jasper de Langen 
 
Terrein : Sportpark Parkzicht, Parklaan 4 

  5554 NH, Uden 
Telefoon : 0413-264529 
Hoofdveld : gras 
Website : www.udi19.nl 
 

UNA/Brinvast 
 
Opgericht : 7 november 1929 
Aantal leden : 1025 

 
Trainer : Jürgen Dirkx (1e seizoen), assistent-trainer: 
Carlo Vorstenbosch, elftalleider: Erwin van Oudenhoven,  
verzorger: Martie van de Rijt, fysiotherapie: Sportmáx 

 
Terrein : Sportpark Zeelst, Sportlaan 3  
     5502 ED, Veldhoven  

Telefoon : 040-2533700  
Hoofdveld : kunstgras 
Website : www.vvuna.nl 

Someren 
 
Opgericht  : 27 april 1944 
Aantal leden : 1387 
 
Trainer : Harjan de Wit (2e seizoen), ass.-trainer: Erik 
van Lieshout, elftalleider: Berry Jacobs, Gerard Caron,  
Erwin Winkelmolen, verzorger: Jan Verberne, 
fysiotherapeut: Paul van der Weerden 
Terrein : Sportpark ‘De Potacker’, Potackerweg 21 

    5712 AV, Someren  
Telefoon : 0493-492147 
Hoofdveld : kunstgras 
Website : www.svsomeren.nl 
 

SV Venray 

Opgericht : 26 maart 1945 
Aantal leden : 1350 
 
Trainer : Harry Blokhuijs (1e seizoen), ass.-trainer: 
Leon Vievermans, elftalleider: Hans Kersten, Jan Krouwel, 
verzorger: Sjors Loonen, fysiotherapeut: Brendan Rijsdijk  
 
Terrein : Sportpark ‘De Wieën’, Sportlaan 6 

       5801 AH, Venray  
Telefoon : 0478-586878 
Hoofdveld : gras 
Website : www.svvenray.nl 

Nuenen 
 
Opgericht : 15 mei 1922 
Aantal leden : 1100 
 
Trainer : Pierre van den Eeden (3e seizoen), ass.-
trainer: Mark Oude Grotebevelsborg, teammanager: Frits 
Hallink, Nelis Coolen, verzorging: Sanne Bruines, 
selectiemanager: Hans Waterschoot 
Terrein : Sportpark Oude Landen, Pastoorsmast 14 

       5673 TD, Nuenen 
Telefoon : 040-2833254 
Hoofdveld : gras 
Website : www.rksvnuenen.nl 

Schijndel/VITAM 
 
Opgericht : 6 mei 1927 
Aantal leden  : 965 
 
Trainer : Mark Schenning (2e seizoen), assistent-
trainer: Mario van Lith, elftalleider: Bep Lamme, 
verzorger: Ton van Dorst, Davy Aalbers 
 
Terrein : Sportpark Zuideinderpark, Rooiseheide 20 
     5481 SG, Schijndel 
Telefoon : 073-5492027 
Hoofdveld : gras 
Website : www.rksvschijndel.nl 
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