1980 – 1989
Seizoen 1980-1981:
In augustus 1980 viert Veritas zijn 40-jarig bestaansfeest met op vrijdag 8 augustus jeugdwedstrijden, mix-tournooi en in de
avonduren een receptie met huldiging van de jubilarissen: Math. Snijkers, Math. Hendrikcx, Math. Kuijpers, Math Huijskens, Math.
Quanjel, Jan Hansen en AndrÉ Caris, allen 25 jaar lid, en Jan v.d. Heuvel, Hubert Dreessen, Pierre Corstjens, Charles Geusen en
Pierre Munnecom Die 40 jaar, dus vanaf de oprichting lid zijn. Op zondag 10 augustus wordt begonnen met een H. Mis voor de
levende en overleden leden en vervolgens frÃ¼hshoppen. Vanaf 18.00 uur is er dansen, eerst voor de jeugd en vervolgens voor
de volwassenen. De jubileumfestiviteiten worden afgesloten met een kienavond op maandag.
In de oefenwedstrijd tegen VVV blijkt de eredivisieploeg veel moeite te hebben met de eerste klasser. Venlo komt met veel moeite
tot een 1-0 winst op Veritas 1, waarvan Thei Pansters de nieuwe trainer is. Aan de selectie zijn toegevoegd: GÉ Linssen, Jan
Heijkers, Wim Vaessen, Jan van Bilzen, Fer Ressen en Hans v.d. Heuvel.
Veel zit dit jaar tegen. Een aantal wedstrijden worden onverdiend verloren. De ploeg heeft te weinig ervaring. ‘De angst om te falen
neemt bij veel jongens het initiatief weg”, zo stelt Veritas-spielmacher Theo Hansen. In de loop van dit seizoen wordt Johan Smeets
als verdediger aan de selectie toegevoegd. Krantekoppen als:”Hoop doet leven”, “Veritas kan ‘t bijna vergeten”, “Nog niet alles
verloren”, en “Veritas zakt diep weg”, geven aan, dat het voor de Veritas elf een moeilijk seizoen is, dat uiteindelijk resulteert in
degradatie naar de 2e klasse.
Lei Hansen, Dre Caris en Math. Quanjel stappen uit het bestuur.
‘t 5de, de C en de B worden kampioen.
Seizoen 1981-1982:
Jac Quanjel en Arno Hansen stoppen in het eerste. Heijkers vertrekt en GÉ Linssen wordt vaste doelman.
Na een aanvankelijk goed meedraaien in de top en op een gegeven moment kans te maken op het kampioenschap, zakt het elftal
op het eind iets terug en wordt fraai derde achter Megacles en Olympia.
Piet Vossen verlaat het bestuur.

Veteranen: Fer Munnecom, Ber Ramakers, Jan Hansen, Huub Schroijen, Tjeu Munnecom, Jan Leeters, Piet Vossen, Peter
Stienen, Thei Segers. Gehurkt: Math Huijskens, Jo Hansen, Sjaak Munnecom, Tjeu Hansen, Jan Ramakers, Jan Kusters, Dre
Caris, Ton Jeurninck, Wim Kuijpers.
Seizoen 1982-1983:
Als voorbereiding op de competitie neemt Veritas deel aan het Jan Fentener van Vlissingen toernooi in Helmond en wordt daarvan
winnaar.
Na 6 wedstrijden met 8 punten op de tweede plaats van de ranglijst. Na 11 wedstrijden 3e met 14 punten, achter koplopers
Olympia en Helden, die beiden 1 punt meer hebben. Na bijna het hele seizoen tot de top te hebben behoord, faalt het team
wederom in de slotfase en sluit de competitie af met een 5e plaats (23 uit 22).
Het 4e elftal wordt kampioen, evenals de B-jeugd en die laatste doen dat zonder een wedstrijd te verliezen.
Seizoen 1983-1984:
Wederom wint Veritas het Jan Fentener van Vlissingen toernooi in Helmond.
Op 15 oktober ‘83 vieren Jan en Rina Hendrikx hun zilveren huwelijksfeest. In het door Veritas voorgedragen gedicht lezen we o.a.:
‘Sinds 1 augustus 1980 wordt het grote Veritasschip kundig geleid dankzij Jan’s bekwaamheid, geduld en hoffelijkheid”.
Het eerste elftal heeft een goede competitiestart.
Na 4 wedstrijden al koploper met Obbicht.
Daarna volgt een kleine terugslag en belandt de ploeg op de 7e plaats. Maar na 14 wedstrijden heeft men 1 verleispunt minder dan
koploper Eindse Boys.
Met Peter Siebers, GÉ Linssen, Johan Smeets, Johan Segers, Chris Vries, Tjeu Ressen, Theo Hansen, Hans v.d. Heuvel, Willy
Coolen, Paul v.d. Heuvel en Eric Hansen komt men na 20 wedstrijden alleen op kop. Helaas!!! Brevendia weet de uitwedstrijd in
Neeritter te winnen met 2-4 en FCV neemt de koppositie over. Het wordt zeer spannend. De laatste wedstrijd moet gewonnen
worden, terwijl FCV moet verliezen. Speelt FCV gelijk en wint Veritas, dan volgt er een beslissingswedstrijd.
En zo gaat het ook.

In het sportpark ‘de Del” te Panningen treden beide ploegen aan. Met honderden Neeritterse supporters trekt Veritas naar
Panningen om hun mannen aan te moedigen. Peter Siebers wordt matchwinnaar. Hij weet na een hard schot van Hans v.d. Heuvel
de terugkomende bal in het doel te werken. Het blijkt later de enige treffer van de wedstrijd te zijn.
Het kampioenschap wordt op uitbundige wijze gevierd, want Veritas is weer 1ste klasser.
Harmonie, Schutterij, de Grenszangers en nog vele anderen ze zijn er allemaal om de kampioen te huldigen.
CafÉ Scheepers-Hansen en de Harmoniezaal zijn die avond te klein en Thei Smeets maakt weer een Schlager:
“Hup Veritas Hup. Favoriet vanne twiedje klasse B.
Hup Veritas Hup. Neet Volharding, Born of FCV.
Hup Veritas Hup. Beste club van dit seizoen.
Thei Hansen. Trainer-speuler heet toch hiel get in ziene bol.
Loatj os fiÃ«ste en tampiÃ«ste. Beste club van dit seizoen.
Wai staike hum ei pluimpje opâ€¦.en auch begleider Nol”. Etc.
Het feest wordt maandagmorgen om 10.00 uur voortgezet. Getooid met oranje-witte petjes en sjerpen wordt het nodige gerstenat
genuttigd en luidt schalt uit ieders mond in iedere kroeg die men aandoet, de meezinger: “We are the Champions”, afgewisseld met
het:”Hup Veritas Hup!!”. Voor de meeste spelers betekent dit het eerste kampioenschap en dat wil men vieren.
De receptie is in een grote tent op het Veritasveld. Er zijn nog 2 elftallen kampioen geworden en er worden dus heel wat handen
geschud. (Het 3de en 6de zijn ook kampioen).

Kampioensteam 1984: Nol Hansen, Jos Ressen, Johan Segers, Peter Siebers, Cor Dreessen, Sjaak Snijkers, Chris Vries, Hans
v.d. Heuvel, Charles Peeters, Mat Naus. Gehurkt: Willy Coolen, Paul v.d. Heuvel, Theo Hansen, Johan Smeets, GÉ Linssen, Tjeu
Ressen.
Seizoen 1984-1985:
Veritas weer 1ste klas! Leon Ramakers komt bij het 1ste elftal.
De start is een beetje moeizaam. De eindsprint indrukwekkend met zeges op Waubach(1-0), Sittard(2-1), Meerssen(2-1), Blerick(10), Maasbracht(2-0), Almania(4-2), Tiglieja(3-2) en Venray(2-1), zodat een mooie 3e plaats met 29 punten uit 24 wedstrijden wordt
behaald.
Thei Schobers verlaat het bestuur.
Het 3e, 5e en de C1 worden kampioen, waarvan de laatste twee zelfs ongeslagen.
Seizoen 1985-1986:
Met de nieuwelingen Marco en Richard Leeters heeft het team wel de kwaliteit voor de eerste klasse, maar het team komt maar
zelden aan scoren toe. Aanvankelijk worden dan ook veel wedstrijden verloren, maar vanaf de 16e wedstrijd keert het tij enigszins
en vervolgens wordt de competitie afgesloten met een 10de plaats (23 uit 26).
Op 16 juni is de Heer Jo Geurts 25 jaar secretaris. En wat voor een secretaris!!! In 1961, toen Thei Wilbers stopte als secretaris,
zat Veritas met de handen in het haar. De toenmalige trainer Pierre Soudant wist wel iemand voor dat baantje. Jo wordt gevraagd
de club uit de nood te helpen en dat doet hij nu nog!
Het bestuur biedt Jo Geurts bij zijn 25 jarig secretarisschap een receptie aan en hij krijgt van de KNVB de zilveren Bondsspeld. De
Heer Thei Schobers krijgt de bronzen Bondsspeld voor zijn grote verdiensten, vooral in de kantine.
Math. Heijmans en Hans v.d. Heuvel worden lid van het bestuur.
Het dameselftal neemt niet meer deel aan de competitie.
Seizoen 1986-1987:
Cor Dreessen en Willy Coolen stoppen en met Leon Jeurninck, GÉ Linssen, Jos ressen, Huub Peeters, Charles Peeters, Thei
Hansen, Johan Smeets, Leon Ramakers, Mark Munnecom, Johan Segers, Paul v.d.Heuvel, Hans Dreessen, Chris Vries en Sjaak
Snijkers worden 8 wedstrijden gewonnen, evenveel verloren en 11 gelijkgespeeld. Aldoende komt het team uit op een 7e plaats
met 27 punten.
Het 2e wordt kampioen en ook het 5de deze laatste zelfs ongeslagen.

Seizoen 1987-1988:
Veritas trekt een nieuwe trainer aan: Ton Houben. Jos Ressen en Paul v.d.Heuvel stoppen. RenÉ van de Vin, Mark Hansen, en de
gebroeders Marco en Richard Leeters(terug van hun Fortuna avontuur) treden toe. Van meet af aan gaat het niet zo goed met het
verjongde Veritas. Na 10 wedstrijden heeft men nog slechts 5 punten. In de eindfase van de competitie valt Richard Leeters met
een ernstige blessure (beenbreuk) af, maar ondanks deze extra handicap weet de ploeg uit de laatste 8 wedstrijden 14 punten
binnen te halen. Het merkwaardige feit doet zich nu voor dat 5 ploegen, te weten RFC, Voerendaal, Caesar, Born en Veritas op de
voorlaatste plaats eindigen. Er volgt een nacompetitie.
Roermond wordt met 3-0 verslagen; tegen Voerendaal een draw (1-1); In Born weer winst (1-2) en tenslotte verlies tegen
Caesar(0-2). Veritas blijft dus 1ste klasser.
Lei Maes en Math Huijskens treden toe tot het bestuur.
Na 48 jaar in de harmoniezaal het clublokaal te hebben gehad, wordt nu, door de omstandigheden gedwongen, overgestapt naar
CafÉ Scheepers-Hansen.
Seizoen 1988-1989:
Hans Dreessen vertrekt en John Hansen komt erbij. De start valt mee. Na 9 wedstrijden ook 9 punten. Men kan echter maar niet
scoren. In 7 achtereenvolgende duels wordt maar 1 goal gefabriceerd. Maar plots een uitschieter: Born, nota bene koploper gaat in
Neeritter met 4-0 onderuit. Vanaf de 14e wedstrijd gaat het echter mis en als de ploeg de voorlaatste wedstrijd tegen Caesar met 31 verliest is het zeker dat men het volgende seizoen in de 2de klasse moet spelen.
“De vlag gaat niet halfstok. We komen zeker terug”. Zo filosofeert voorzitter Jan Hendrikx.
‘Volgend jaar bestaan we 50 jaar en 2 recepties is ook wel leuk”. Zo vervolgt hij.
Theo Hansen inmiddels 40, met de erenaam “Mister Veritas”, die jarenlang een van de beste amateurspelers was, niet alleen van
Limburg, stopt met voetbal in Veritas 1.
Weer een gevoelig verlies, dat moeilijk op te vangen zal zijn.
De laatste van de 7 gebroeders Hansen weg. Maar gelukkig niet verloren voor Veritas: Als veteraan, leider, bestuurslid, hulptrainer,
of noem maar opâ€¦ ze zijn er nog altijd!!!
Trainer Ton Houben houdt het voor gezien en vertrekt. Zijn opvolger wordt Harry van Wylick.
Op 3 juni 1989 opent burgemeester Houben de nieuwe bestuurskamer en de verbouwde kantine met keuken. Vervolgens is er een
druk bezochte receptie. Vooral door de inzet van voorzitter Jan Hendrikx is deze prachtige accommodatie tot stand gekomen.
Seizoen 1989-1990:
Zullen er op het eind van dit seizoen inderdaad 2 recepties zijn, zoals voorzitter Hendrikx voorspelde??
Aanvankelijk ziet het er aardig naar uit: na 10 wedstrijden een 3e plaats met slechts 1 verliespunt op de koplopers Blerick en
Venlosche Boys.
In de 16e wedstrijd verslaat het team Venlosche Boys met maar liefst 1-4 en staat op de 2e plaats. Door een punt te laten liggen
tegen Helden en Moesel, en verleis tegen Haslou is het kampioenschap geen haalbare kaart, alhoewel koploper Blerick nog met 21 wordt gepakt. Door de laatste wedstrijd te verliezen gaat zelfs de tweede plaats aan de neus van het Veritasteam voorbij en met
een zeer verdienstelijke 3e plaats met 29 uit 22 wordt dit seizoen afgesloten.
Dus geen 2 recepties???
Jawel, de oudgedienden Tjeu, Arno, Jan, Jo en Theo Hansen, Wim Kuijpers, Tjeu Ressen, Thei Segers, Piet Vossen, Tjeu Quanjel,
Lei Maes en Tjeu Munnecom zorgen met 41 punten uit 22 duels (doelsaldo 52-4) dat Veritas 4 ongeslagen kampioen wordt.

