
Onze mailinglists met “vrije wedstrijddata” is zoals de meeste 
onder jullie weten nog steeds erg actief en is voor vele teams en 
wedstrijdleiders een dankbaar hulpmiddel om de kalender up-to-
date te houden of om laattijdige afmeldingen alsnog op te van-
gen. Niets is immers zo vervelend als een weekend zonder voet-
bal, of een weekend zonder derde speelhelft. Het email adressen-
bestand is momenteel een kleine 500 eenheden groot. Het omvat 
vooral de regio Zuid-Limburg, maar reikt ook van Tienen tot 
Maaseik, en kent ook vrij veel bijval in Nederlandse Limburg. 

Heel wat team maken er actief gebruik van, anderen dan weer 
stiekem. Toch willen we erop wijzen dat dit systeem pas echt 
goed werkt als iedereen actief meedoet en zijn datums of afzeg-
ging tijdig kenbaar maakt. Ook het promoten van voetbaltref-
fens, happenings en/of tornooien of andere activiteiten kan via 
deze weg. Aanmelden kan via een simpel en bondig mailke naar 
w.hauben@pandora.be Om jullie nog beter van dienst te zijn 
kan U vanaf 1 november ook alle vrije data terugvinden op onze 

nieuwe website: www.veteranen-millen.com. We-

kelijkse updates houden U op de hoogte van de vrije data links 
en rechts. Verder zal er ook een maandelijkse nieuwsbrief ko-
men met ook daarin heel wat info.  

De enige wederdienst die we durven vragen aan jullie als team is 
het overwegen om bij ons op de Happening een wedstrijd te 
komen spelen te voordele van het goede doel. Voor de editie 

2013 gaat er dan ook voor de tweede keer 2000 € van vzw Kla-

vertje 3 in Bilzen en voor de 9de keer op rij 7500 € naar de vzw 
Tevona Oostheuvel uit Lafelt. Door Uw deelname steunt ook 
Uw elftal onze sociaal-maatschappelijke projecten. 
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In dit nummer: 

Nieuwsbrief 

Datums om  

te onthouden… 

 
 Woensdag 08/05/13, 

van 19 tot 23 uur 

 Vrijdag 10/05/13, 

van 15 tot 23 uur 

 Zaterdag 11/05/13, 

van 13 tot 21 uur. 

******* 

Sportcomplex 

Zwembad De Zeemeeuw 

Voetbalvelden 

FC Herderen—Millen 

Vrije wedstrijddata: www.veteranen-millen.com 

Voetbal Happening 2013 …….. 

De eerste vergadering is reeds achter de rug, en we kunnen jullie 
met blijdschap de geboorte aankondigen van een vernieuwde 
Internationale Voetbal Happening ten voordele van het goe-
de doel. Net zoals de voorgaande jaren zal Krom & Stijf Vetera-
nen Millen weer werk maken van een dolle driedaagse Voetbal 
Happening op en rond de velden van Sportcomplex Zwembad 
De Zeemeeuw en de velden van FC Herderen - Millen. Ons 
streefdoel zal dit jaar ook weer liggen op 154 deelnemende elftal-
len. Er zijn al aardig wat teams ingeschreven zoals U kan lezen 
op de volgende bladzijde. Ook wat betreft de randanimatie zijn 
we momenteel druk zoekend, en kunnen we nu reeds melden 
dat DOMINO alvast weer van de partij zal zijn. 
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Sedert een aantal weken zijn we dus begonnen met het versturen van de uitnodigingen voor on-

ze Happening 2013. We zijn natuurlijk blij dat ook de eerste inschrijvingen niet lang uitbleven en 

we mogen nu reeds de volgende elftallen verwachten in mei 2013: 

WOENSDAG 8 MEI 

SK Schimpen 

Lanaken VV 

Vet. Polonia 

KWB Schoonbeek 

AH  Vaalserquartier (D) 

Vet. Schulen 

KWB Rommershoven 

Vet. KWB Munsterbilzen 

Zwart-Wit’19 (NL) 

Veteranen Gravelo  

Team Rajapack 

FC Wanhoop De Waerde 

FC Jong Geweld 

Vi Cou St. Walborge 

Vétérans du RDC Cointe  

FC Gran Kanaria  

KWB Oud Waterschei 

VRIJDAG 10 MEI 

Wetherby Vets FC (UK) 

Beekse Boys (NL) 

SSE Someren (NL) 

KWS Alken 

Vet. Ohey 

Veteranen Oplinter 

RFC Kattevenia 

Vet. Piringen 

Sparta Bubbles 

Grijze Duivels Tienen 

Vet. Zwartberg  

DZS Nasser 

Vet Halle 

Veteranen Winterslag 

FC Baldwell (UK) 

SV Stompetoren (NL) 

Blauwvoet Werm 

ZATERDAG 11 MEI 

RKVV Almania Sittard (NL) 

VV De Heeg Maastricht (NL) 

VV Eijsden (NL) 

 FC Boxberg  

LSK Lanaken  

SLG Laren                      

Vet. Kleine Brogel 

Vet. Gellik 

Veteranen Wel-Borg 

FC De Tram Opoeteren 

Freya Vreren 

Vet. Kleine Brogel 

VK Postboys Torhout 

FC Echo Uxley (UK) 

Woolton FC Vets (UK) 

FC Jong Geweld 

Zoals U kan merken zijn er reeds een 45 tal teams ingeschreven, waaronder 12 ploegen uit het 

buitenland. Onze doelstelling voor dit jaar is dus 154 elftallen, maar met een zo breed mogelijk 

scala aan buitenlandse teams. Mommenteel lopen er nog contacten met Spaanse, Poolse, Deense 

en Portugeese elftallen.  

Veteranen Wel-borg 

Veteranen Eijsden 
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DOMINO ……... 
….voorstellen aan de vaste klanten van onze Voetbal Happening is echt niet meer nodig. Zij die er 
vorig jaar bij waren op woensdag weten dat deze live-cover band garant staat voor ambiance en ple-
zier. Deze band kan alles aan en geen enkele muziekstijl is hun vreemd. Er is keuze uit: Party & 
Events, Classics, Disco, Romantic, Back to the 80's, Kid's music, I love the 90's, Op en top Bel-
gisch,… Vraagt het, en ze spelen het! Het unieke aan DOMINO is dat de 3 muzikanten zich tussen 
het publiek begeven om hen zo optimaal mogelijk bij het feestgebeuren te betrekken. Zo ontstaat er 
een unieke interactie tussen band en publiek waardoor de muzikanten onmiddellijk kunnen inspelen 
op de wensen en verzuchtingen van onze voetbalgasten uit binnen- en buitenland. Geen vooraf in-
gestudeerde playlist, maar muziek waar iedere liefhebber kan om vragen. 

 
Het geheim van de succesvolle formule van DOMINO is uiteraard de ijzersterke driekoppige Lim-
burgse bezetting: 
► Miss Cycone Tabitha neemt de leadvocals en percussie voor haar rekening. Met haar prachtige 
stem kan ze zowat alle nummers aan. Dat vond tv-kijkend Vlaanderen al in 2003, toen ze het schop-
te tot finaliste in het populaire programma Idool. 
► 3’m P’trol (Peter Bosmans) is de gitaarvirtuoos die ook vocaal verschroeiend kan uitpakken. 
Het wat betere rock ‘n’ roll werk is zeker aan hem besteed. 
► Als oprichter van en drijvende kracht achter DOMINO heeft zanger/duivel-doet-al bassist Mac-
cie (Marc Willems) de voorbije jaren bij het succesvolle duo Tilt al ruimschoots laten zien wat hij 
in huis heeft. Een beat-boxer pur sang en steeds te vinden voor een leuke grap. 
 

Omdat fexibiliteit hét handelsmerk is van DOMINO kan de groep nog worden uitgebreid met 
saxofoon, trompet, percussie, accordeon, beatboxer, breakdancers en danseresen. Hun aanwezig-
heid maakt een DOMINO-optreden helemaal af waardoor live muziek puur top-entertainment 
wordt.  

In welke bezetting DOMINO zal optreden houden we nog effe geheim, vast staat wel dat ze op 

VRIJDAG 10 MEI 2013 (vanaf 22 uur) de grote party tent aan Zwembad de Zeemeeuw 

helemaal zullen platspelen. Momenteel zijn we nog druk zoekend naar een bijhorende support-act 
voor die avond. Maar meer daarover in een volgende editie van onze maandelijkse “Nieuwsbrief”. 
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VETERANEN KWB Munsterbilzen 
Het is zo ver. Onze ploeg speelt na vele jaren terug in zijn geboortedorp. Wij willen alle ploegen waar wij te-
gen spelen even attent maken dat we van af heden spelen in Kapelhof in Munsterbilzen. 
Het adres is: Appelboomgraadstraat. In Munsterbilzen. Als jullie de bordjes Chirodroom volgen, komen jullie 
er onder probleem. Een extra info is: het medisch centrum in Munsterbilzen. 

 

VETERANEN Alamania Sittard (NL) 
De veteranen van RKVV Almania uit Broeksittard zijn voor komend jaar nog  
op zoek naar een tegenstander op: 
a.. zaterdag 13 april 2013 
b.. zaterdag 21 september 2013 
c.. zaterdag 5 oktober 2013 
Wie interesse heeft kan bellen naar Frank Wilms op 06-20270254  
Groetjes, 
Frank 

 

VETERANEN VV Schimmert (NL) 
Veteranen vv Schimmert is op zoek naar een tegenstander op 23 maart 2013 in Schimmert  
Tel. +31611008552 
Groeten Pierre. 
 

VETERANEN Heidebloem Geleen (NL) 
De veteranen van v.v. Heidebloem Geleen zoeken in 2013 voor 16 maart en 4 mei nog een tegenstander. 
Heb je interesse? Mail dan naar: Richie Hotton op hotton@hetnet.nl 
veteranen v.v. Heidebloem 
http://veteranenvvheidebloem.ditismijnteam.nl/ 

 

AUTOGLASS GT Genk  
Ik heb op zoek naar een ploeg voor een wedstrijd op 09/11 (vrijdagavond 20h) op onze terreinen op Turkse 
Rangers. Onze tegenstander heeft helaas afgebeld. 
Onze  ploeg blijft AutoGlas GT heten.  Wij spelen onze thuiswedstrijden op vrijdagavond op de terreinen van 
FC Turkse Rangers, Hoevenzavellaan 120, 3600 Genk. Outfit kleuren: Marineblauw // wit-blauw // rood-
zwart. We beschikken reeds over een volle kalender tot einde dit seizoen, met uitzondering van het weekend 
van:  
15/02/2013  
22/03/2013 
12/04/2013 
26/04/2013 
17/05/2013 
21/06/2013 
Giuseppe Trondo Gedelegeerd Bestuurder AutoGlas GT  
Mobile: ++32/(0)473 876-850  

 

FC DE TRAM  
Als je nog eens een mail verstuurd naar alle ploegen mag je voor onze ploeg " Fc De Tram " Opoeteren ( za-
terdagnamiddag spelen wij ) volgende vrije data doorsturen: 
24/11/2012 
08/12/2012 
26/01/2013 
16/02/2013 
07/09/2013 
19/04/2014 
Niki Assenbergs op GSM 0494 71 99 05.  

 
 

mailto:hotton@hetnet.nl
http://veteranenvvheidebloem.ditismijnteam.nl/
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VETERANEN FC Maasgouw (NL) 
Door het wegvallen van een tegenstander hebben we de volgende data in 2013 nog vrij. 
Wie heeft er op deze data geen wedstrijd gepland en wil graag een wedstrijd spelen? 
De data: 
* 25 mei 2013 (liefst een thuiswedstrijd voor FC.MAASGOUW-vets) 
* 14 september 2013 
* 21 september 2013(liefst een thuiswedstrijd voor FC.MAASGOUW-vets)  
Met vriendelijke groet, 
FC.MAASGOUW  —>www.fcmaasgouw.nl  
Johan Hendrikx  
Hoogstraat 31 
6017AP Thorn 
0475-561385 / 06-11005699 

 

VETERANEN DE STER STEIN (NL) 
de Ster uit Stein heeft voor a.s. 10 november nog geen tegenstander, we hebben de beschikking over een veld 
in stein. Dus reageer even indien jullie nog geen tegenstander hebben. Bij voorbaat dank. Groet, Peter Jans-
sen,Veteranen RKSV de Ster tel. 06-28776536 

 

VETERANEN VDS Patro Maasmechelen 
Hallo met VDS-PATRO-MAASMECHELEN(Eisden), zou je zo goed willen zijn om deze datums door te 
sturen.  
2013: 02&16/02 -- 02/03 -- 20/04 -- 15&29/06 -- 31/08 -- 05&12/10 -- 23/11 -- 07/12.  
2014: 25/01 -- 01&15/02 -- 01&22/03 -- 10/05 -- 14&28/06 -- 30/08 -- 13/09 -- 04&11/10 -- 22/11. 
Interesse? 
Bel dan naar JM Verweij op 0032/89/767101(vast) of 0032/487/472387(mobiel). 

 

FC JIENS BOYS 
wij spelen met de Jiensboys op zondagvoormiddag cafévoetbal op het plein van Jogem, in Heusden-Zolder. 
Onze vrije data zijn 
25/11 
9/12 
16/12 
30/12 en 30/06/2013 
Contact kan opgenomen worden met dries.debruyn@gmail.com 
Sportieve groeten, 
Dries De bruyn – Jiensboys 

 

VETERANEN KS Polonia 
Hier zijn nog enkele vrije data van K.S. Polonia uit Maasmechelen. Wij spelen altijd op zaterdag rond de klok 
van 15h00. (altijd bespreekbaar) 
Contactpersoon voor kalender: Huub Lenzen / Mike Maussen 
Via e-mail: vzwpolonia@gmail.com of via website: www.kspolonia.webs.com 
De vrije data: 
12/01/2013 
6/04/2013 
15/06/2013 
26/10/2013 
26/04/2014 
13/12/2014 
 
Voor 2015 zijn er meerdere data vrij maar worden nu al regelmatig bijgewerkt, dus . . .  
K.S. Polonia  

 

 

http://www.fcmaasgouw.nl
mailto:dries.debruyn@gmail.com
mailto:vzwpolonia@gmail.com
http://www.kspolonia.webs.com/



