1950 – 1959
Seizoen 1950-1951:

1950???? 2e elftal. Teng Rutten, Pierre Theulen, Tjeu van Ratingen, Jan de Vin, Piet v/d Heuvel, Sef Segers, Lei Kwaspen.
Gebukt: Frans Geusen. 1e rij: Sjaak Nijsten, Thei Segers, Jan Leeters, Lei Jeurninck (2 jongens van Lei Kwaspen).
Seizoen 1951-1952:
In 1952 wordt het verzoek herhaald. Het eerste elftal wordt dan ook weer kampioen in de 2e klasse na een 2 - 1 overwinning op
RKSVN 2 in Neer. Hier een citaat uit “de schakel voor de gemeente Hunsel” van 15 nov. 1952:”Veritas 1 dat zondag op bezoek
moet bij Roggel 1, staat voor een zware opgave, men schijnt maar niet los te kunnen komen van de laatste plaats. Ook nu zal dat
nog niet lukken. Kom jongens, laat uw supporters niet in de steek. Veritas 2 doet het beter en kan in de afdeling nog een woordje
meespreken. We missen in Neeritter nog steeds een jeugdelftal, dat toch zo noodzakelijk is voor de nodige aanvullingen in de
toekomst”. En in hetzelfde blaadje lezen we op 14 febr. 1953: ”Voor a.s. zondag 15 febr. Werd voor Veritas 1 alsnog ingelast de
competitiewedstrijd tegen Roggel 1, terrein Neeritter, aanvang 1 uur, entree f 0,40. Door het Veritas-bestuur werd besloten de helft
van het entreegeld af te dragen voor het Nat.Rampen Fonds”(watersnood). Begin 1953 is de toestand van het veld zo erbarmelijk,
dat de KNVB dreigt het voetbal in Neeritter stop te leggen, als er niet spoedig een ander en beter veld komt. Eind 1953 is het plan
voor het nieuwe veld klaar. De begroting, incl. motormaaier bedraagt f 10.888,-. De begroting voor het kleedlokaal is maar f 500, -,
aangezien de benodigde pannen en stenen bij de gemeente voorradig zijn.”

Kampioenselftal uit 1952 staande: Lei Kwaspen, Sef Segers, Sjeng Heijmans, Engel Ramakers, Willem Stienen (voorz), Jacq
Huijskens, Willem Stienen, Charles Geusen, Pierre Munnecom, Math Leeters, Drees van Bilzen, Jan Leeters, Pierre Geusen.
Zittend: Ber Huijskens, Thei Segers, Sjaak Nijsten, Jac Huijskens, Tjeu Greijn, Frans Geusen, Piet van den Heuvel

Het inhalen van de kampioenen in 1952.

Triomftocht van de kampioenen in 1952.

Veteranen 1952: Sjaak Munnecom, Joep Ressen, Harrie Munnecom, Cor Koning, Sef Ramakers. 2e rij: Jan v.d. Heuvel, Harrie
Peeters, Joep van Bilzen. 1e rij: Tjeu Theulen, Neer Munnecom, Pierre v.d. Heuvel.

Seizoen 1953-1954:
Veritas 1 weer kampioen in de 2e klasse N met 41 doelpunten voor en 15 tegen en we citeren weer uit de Schakel van 24 - 04 1954:”de uitwedstrijd van ons tweede elftal op Paasmaandag werd, vanwege ‘t Zilveren Priesterfeest van de Zeereerwaarde Heer
Pastoor Schreurs uitgesteld en zal opnieuw worden vastgesteld. Wint of speelt Veritas 2 gelijk in Ospel, dan zijn ook zij weer
kampioen”.

Kampioenselftal 1954: Drees van Bilzen, Lei Kwaspen, Pierre Geusen, Math. Snijkers, Zef Kessels, Zef Segers, Thei Wilbers, Jan
Leeters, Thei Vleeshouwers, Willem Stienen. Knielend: Fer Hendricks, Jac Huijskens, Frans Geusen, Math Leeters, Thei Segers.
En zo geschiedde. Helaas gaan de promotiewedstrijden niet zo best en blijft het eerste in de tweede klasse. Inmiddels lezen we in
het verslag van de raadsvergadering:”In de raadsvergadering van 16 febr. 1954 werd besloten om tot gedeeltelijke dekking van de
kosten van het aanleggen van een sportterrein te Neeritter 44 eiken te verkopen, staande achter Kwaspen”. Nog een citaat uit de
schakel, dat voor zichzelf spreekt:”Verleden zondag heeft Veritas niet gespeeld in verband met het feest van Christus Koning”.
Seizoen 1954-1955:
Een mooi citaat uit de schakel van 11 - 12 - 1954:”De Sint bereidde Veritas verleden zondag een onaangename surprise nl. het
1ste elftal verloor met 3 - 0, het 2e met liefst 12 - 1 en de jeugd met 3 - 0. wij hadden toch iets meer verwacht van die Goed Heilig
Man”. En in de notulen van de ledenvergadering kunnen we lezen dat de trainingen, geleid door Math Snijkers, slecht worden
bezocht.
Op 30 april 1955 besluiten Willem Stienen en Lei Kwaspen ‘t bestuur te verlaten.
De ledenvergadering wordt voortgezet onder leiding van Pater Kleys, de geestelijk adviseur. Vervolgens wordt Pierre Munnecom
de nieuwe voorzitter en neemt Neer Munnecom het secretariaat voor zijn rekening. Er zitten dan nog verder in het bestuur Jan van
den Heuvel, Willem Stienen(lamb), Pierre Geusen, Drees van Bilzen en Sjeng Heijmans nog altijd penningmeester.
Seizoen 1955-1956:
Het nieuwe veld komt eraan... in november 1955 wordt het terrein geëgaliseerd. Er staat in de schakel van 28 -7- 1956: ”Het is
thans zover gekomen, dat iedereen wel eens mag gaan zien naar het nieuwe sportterrein langs de Huikenstraat. De
gemeentearbeiders hebben hier prachtig werk gedaan”.
Inmiddels is Veritas 1 op de moesdijk ongeslagen kampioen geworden en gepromoveerd naar de eerste klasse. Ook ‘t jeugdelftal
is kampioen. Het is een zeer sportief seizoen, de bond hoeft geen enkele schorsing op te leggen. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

1ste elftal rond 1957 (of kampioen in 1956??). Staande Neer Munnecom, Jan van den Heuvel, Pierre Munnecom, Jan Leeters, Zef
Segers, Frans Geusen, Math. Leeters, Zef Kessels, Charles Geusen, Pierre Geusen, Drees van Bilzen, Willem Stienen. Geknield:
Sjaak Munnecom, Thei Segers, Ferd Hendricks, Jac Huijskens, Math Snijkers.

Seizoen 1956-1957:
DÉ gebeurtenis voor heel Veritas en heel Neeritter is de opening van het nieuwe veld. Citaat uit de Schakel van 23-06-57
:”Eindelijk zal Neeritter dan een modern sportveld krijgen en zal Veritas zich huisvesten op een terrein, dat niet alleen aan alle
eisen voldoet, doch een lust is voor het oog van de bezoeker.”
Veritas kan thans een streep zetten achter de ellende “op de hei”. A.S. zondag, (kermiszondag 30 juni 1957) zal dan om half twee,
begeleid door de harmonie, in optocht vanaf het clublokaal vertrokken worden, waarin Veritas en Kinrooi in sporttenue zullen
meelopen.
De inzegening wordt verricht door Pastoor JEPM Janssen; het lint wordt doorgeknipt door Pater Kleys; De openingstoespraak
wordt verzorgd door burgemeester B. von Schwartzenberg, terwijl voorzitter Pierre Munnecom woorden van dank spreekt.
Vervolgens de aftrap van de wedstrijd Veritas - Kinrooi, verricht door Geestelijk adviseur Pater Kleys. Na deze wedstrijd speelt
RKHVC tegen Brevendia en daarna volgt de Finale van de winnaars.
Seizoen 1957-1958:
Het 1ste elftal speelt mee in de top en ‘t 2de wordt kampioen.
Een minder gunstige ontwikkeling: het jeugdteam wordt teruggetrokken wegens gebrek aan spelers!!!
De club tekent een overeenkomst met het gemeentebestuur t.a.v. het sportveld.
Enkele punten hieruit:
a. Veritas betaalt per jaar F 250,- huur.
b. Veritas onderhoudt ‘t gebouw en de afrastering.
c. Veritas onderhoudt de beplantingsstroken en houdt deze onkruidvrij.
De geestelijk adviseur Pater Kleys wordt overgeplaatst, een groot verlies voor Veritas. De nieuwe kapelaan J. Nijman blijkt een
uitstekende opvolger.

30 juni 1957 Pastoor Janssen zegent het nieuwe sportterrein.

30 juni 1957: Voorzitter Pierre Munnecom spreekt dankwoord. V.l.n.r. Drees van Bilzen, P. Munnecom, van Geleuken,
gemeentesecretaris(met sigaar), Burgemeester Von Schwartzenberg, Pastoor Janssen, Pater Kleys, Meester Munnecom, Meester
Schenk, Tjeu Huijskens?

30 juni 1957 Pater Kleys knipt het lint door.

30 juni 1957 Pater Kleys trapt af. Links naast hem arbiter Neer Munnecom. Daarnaast Ferd Hendricks.
Seizoen 1958-1959:
Citaat (De Schakel 30-08-58) “Op zondag 31 augustus a.s. zal de voetbalclub Veritas van Neeritter een vriendschappelijke
wedstrijd spelen tegen RKHVC ten bate van de bouw van het jeugdhuis in Neeritter”. En een ander uit de Schakel van 22-1158:”Zondag 23 nov. Crescentia 1 - Veritas 1. Vertrek per fiets om 12 uur!!”.
P.M. Leeters wordt voorzitter en Thei Wilbers secretaris.
De drie elftallen presteren meer dan tevreden. Een 4e elftal is in oprichting.
Seizoen 1959-1960:
Citaat de Schakel 05-12-59:”De eerste competitiehelft hebben onze jongens het er bijzonder goed vanaf gebracht. Met hun
ongeslagen record staan ze nog steeds aan de top en de manier waarop dat is behaald spreekt boekdelen nl. 7 overwinningen en
3 gelijke spelen en in 10 wedstrijden 46 goals voor en maar 9 tegen.”
De geestelijk adviseur J.Nijman vertrekt naar Rotterdam en kapelaan Van Hengstum is zijn opvolger.
Piet Vleeshouwers, Thei Segers, Jo Hansen, Roel Spoelman, Ton Stienen, Sjaak en Neerke Munnecom, Jan en Math. Leeters,
Harrie Storms, Jac Huijskens en Herman Munecom behalen ongeslagen het kampioenschap in de 1ste klasse afd. Limburg en
promoveren naar de vierde klasse. De training is in handen van douanebeambte Van Kammelaar.
Er volgt natuurlijk een receptie en deze is op zaterdag 21 mei, voorafgaande aan de huldigingswedstrijd op zondag tegen FC
Concordia Stade Niederbusch. Na de wedstrijd is er een koffietafel voor de spelers en hun dames, en de dag wordt besloten met
dansen in zaal Heijmans op ‘t orkest “Het Radi Ensemble”.
Math. Leeters actief in het eerste vanaf 1942, stopt met voetbal.

