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Vereniging: MMC Weert
Opgericht : 18 maart 1932
Accommodatie : Sportpark “De Graswinkel “

Tenue :  Wit shirt met een blauwe en 
rode verticale streep,

 blauwe broek en rode kousen

Aantal seniorenteams :  6 senioren-, 1 veteranen- en  
1 damesteam

Aantal jeugdteams : 18 jeugdteams

Hoofdtrainer : Roy Schijven (2e seizoen)

Bijzonderheid :  MMC Weert is in 2006 
ontstaan uit een fusie tussen                                                                
SV Moesel en VV Megacles

Goedemiddag dames en heren, welkom 
op Sportpark Kerkeböske voor de eerste 
thuiswedstrijd van ons team in het seizoen 
2021-2022. De laatste competitiewedstrijd 
thuis vond op 11 oktober verleden jaar 
plaats op een leeg sportpark, nu kunnen we 
gelukkig weer onze supporters ontvangen. 
Grote vraag is natuurlijk hoeveel vaste 
supporters zullen een andere invulling van 
de zondagmiddag hebben gevonden?
Een hartelijk welkom voor MMC, toevallig 
ook vorig jaar de eerste bezoekende club. 
Toen werd er na een interessant potje met 
3-1 gewonnen. En de eerste oefenwed-
strijd dit seizoen was uit bij onze vrienden 
in Weert, daar op het kunstgras werd met 
2-0 verloren. Het zal in ieder geval span-
nend worden vanmiddag.
Afgelopen zondag was de start van het 
seizoen erg matig. In Sevenum speelden 
beide ploegen niet in hun sterkste opstel-
ling en waren er maar heel weinig grote 

kansen aan beide kanten. Met een pegel 
had Edje in de laatste minuut de 3 punten 
voor de blauw-witten mee naar huis 
kunnen nemen maar niemand verdiende 
het eigenlijk om te winnen. Heel jammer 
was de blessure die Maarten Jacobs opliep, 
op dit moment kunnen we nog niet 
zeggen hoe ernstig, beterschap jongen!
Tenslotte nog aandacht voor de Ambulan-
cewens. Het komend weekend zal er op 
ons park gecollecteerd worden voor de 
Ambulancewens. En in de kantine staat 
een bus waarin men zijn gift kan doen. De 
afgelopen jaren hebben we als vereniging 
gezien wat voor een impact de Wensam-
bulance op iedereen heeft. Als vv Helden 
staan wij 100% achter de doelstelling 
van deze stichting. We verwachten van 
iedereen een gulle gift!!

Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: HELDEN – MMC WEERT. 

Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een prijs wint,
uitreiking hiervan vindt omstreeks 17.00 uur plaats. Inleveren kan tot 
14.30 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. 
Deelname is gratis!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes!
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Goedendag voetballiefhebbers

Antwoord wie is de leider die horen bij de elf vragen is: Tommy Thijssen van Helden 3



Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

P.R. Peeters Helden BV

vvHelden

1. Nick Bouten
2. Jaimie Knapen
3. Gilian de Bruijn
4. Stan Versleeuwen
5. Guus Maessen
6. Stan van Berlo
7. Maarten Jacobs
8. Bas Wijnands
9. Bas van den Beucken
10. Bart Raijmakers
11. Steef van Berlo
12. Edwin Heuvelmans
13. Stan van der Sterren
14. Freek Kessels
15. Mike van Lier
16. Edwin Heuvelmans
17. Tren Giesen

Trainer: Rob Geenen
Leiders: Rick Voorter, Lei Hillen, Tom Peeters 
Assistent scheidsrechter: Frans Peeters
Fysio: Jan Bouten

Ruijsstraat 4,
5981 CM Panningen

Telefoon: 077 306 6125
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j.f. kennedylaan 16b • 5981 xc panningen
w: mivali-interieur.nl

e: info@mivali-interieur.nl
t: 077-33 33 003

      Gommans

MMC Weert

1. Dino Julicher
2. Dani Swagten
3. Toussaint Blommers
4. Sander Vaas
5. Max Meertens
6. Younes Didbih
7. Chadly Ouaadi
8. Stef Baetsen
9. Luke Thissen
10. Sven Dierx
11. Menaour Tajjibou
12. Cas Roelants
13. Ruurd Verheijen
14. Tom Triepels
15. Steven Boelaars
16. Jorn Tulle
17. Dani Brugman
18. Tarik Akechtabou

Trainer/coach: Roy Schijven
Ass. Trainer: Gerard Hoelzken
Teammanagers: Perry Goetzen / Klaus Klein
Verzorgers: Eric Meertens / Cor Bergmans
Ass. Scheidsrechter: Wilbert Stienen

Scheidsrechter:
Bart Geurts uit Beesel

Wedstrijdbal 
geschonken door:
Leon Engels
Tegel- en Marmerwerken

Pupil van de week 
gesponsord door:
Plus Gommans



Raadhuisstraat 160 - Panningen  tel. 077-3071791

Thijs Reijnen B.V.
Rijksweg A67 (E34)

Europaweg 21, Venlo
tel. (077) 472 31 10

mail: info@thijsreijnenbv.nl

druk en ontwerp
startpunt voor communicatie

.biz

www.humby.nl

Opslag
Transport
Totale logistieke 
ontzorging

www.ntgroad.nl

European Road
Freight

322



Kerkstraat 43

GRATIS parkeren

Openingstijden:
Ma t/m za                  08.00 - 21.00
Zon- en feestdagen 09.00 - 20.00 

P.R. Peeters Helden BV
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Wij hebben ook groene en paarse asperges
Iedere dag verse asperges, aspergekroketten, aardbeien, 
eieren, heerlijke wijn voor bij de asperges, asperge-ijs, 

appelsappen, diverse streekproducten en leuke aspergecadeaus.

      Wij schillen graag voor u. www.peetersasperges.nl



Bezoek ook onze site
www.vvhelden.nl
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Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Liessel 1 1 0 0 3 3 0

2 Irene Sportclub 1 1 0 0 3 2 0

3 MMC Weert 1 1 0 0 3 3 2

4 MVC '19 1 0 1 0 1 2 2

5 RKSVO 1 0 1 0 1 2 2

6 FCV 1 0 1 0 1 1 1

7 Haelen 1 0 1 0 1 1 1

8 SV Blerick 1 0 1 0 1 0 0

9 VV Helden 1 0 1 0 1 0 0

10 IVO 1 0 1 0 1 0 0

11 Sparta '18 1 0 1 0 1 0 0

12 VV Baarlo 1 0 0 1 0 2 3

13 Merefeldia 1 0 0 1 0 0 2

14 HBSV 1 0 0 1 0 0 3

Uitslagen 26 september 2021

Haelen -  FCV 1 - 1
HBSV -  Liessel 0 - 3
IVO -  SV Blerick 0 - 0
Merefeldia -  SC Irene 0 - 2
MMC Weert -  VV Baarlo 3 - 2
RKSVO -  MVC ‘19 2 - 2
Sparta ‘18 -  VV Helden 0 - 0

Programma 3 oktober 2021

VV Baarlo -  IVO  
SV Blerick -  Haelen  
FCV -  Merefeldia  
VV Helden -  MMC Weert  
Irene Sportclub -  HBSV  
Liessel -  RKSVO  
MVC ‘19 -  Sparta ‘18

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C

Ik ben Gies Absil, 10 jaar en zit in groep 7 bij 
juf Chantal en juf Nicole van “de Liaan”. 

In 2017 ben ik bij de Kabouters begonnen, 
met mijn grote broers Koen en Niels als 
voorbeeld. Dit jaar speel in de JO11-1JM het 
gemengde team. 

In de achterhoede en verdedigen is wat ik 
het liefst doe. De tegenstander maak ik het 
moeilijk om te scoren. Lekker samen voet-
ballen met het hele team vind ik leuk. 

Mijn leiders zijn Don Tubee, Martijn Holt-
huijsen en mijn vader. 

Behalve dat we 2 keer per week trainen en 
op zaterdag een wedstrijd spelen vind ik het 
leuk om met mijn vrienden Rune, Toon, Tijn, 
Guus, Daimy, Gijs, Jona en Siem een balletje 
te trappen op veld 4. 

Maar ook thuis op ons eigen voetbalveld 
kunnen we leuke potjes spelen met mijn 
broers, zus (Anne) en pap en mam. Maar 
ook online ben ik te vinden: op “de plays-
tation” en kan ik samen met vrienden ook 
leuke potjes spelen. 

En ook Youtube filmpjes kijken: Glowmo-
vies; Rutger en Thomas en Paco; en Top 
10 goals. Mijn favoriete clubs zijn: PSV en 
Barcelona (waar we allebei in het stadion 
zijn geweest), maar ook het Nederlands 
elftal vind ik leuk om te kijken! 

Ik heb er zin in, om vanaf de middenstip de 
eerste goal van de competitie van Helje 1 op 
de dörpse grasmat te mogen maken! 

Dat het voorbeeld door de blauw witte nog 
vele keren gevolgd zal worden.

Pupil van de week: Gies Absil
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Do It !!! Pulke
Dörper voetbalvrienden, ik ga het vandaag 
hebben over gaatjes. Menigeen zal gelijk 
zijn wenkbrauwen fronsen want wat voor 
flauwekul krijgen we nu weer te lezen. 
Denkende aan gaatjes denk ik aan al die 
mollen die het sportpark van onze vereni-
ging teisteren. Gelukkig hebben we iemand 
in ons midden die heel goed is in het mollen 
van mollen. Om geen problemen met Esther 
Ouwehand van de Dierenpartij te krijgen 
zal ik alleen maar zijn initialen gebruiken. 
AH opent meestal op een morgen de jacht 
en dat doet hij om tijdsredenen tussen de 
wasjes door. Want ook dat gaatje moet AH 
vullen totdat er een echt waswief wordt 
gevonden die zorgt voor schone shirtjes, 
broeken en sokken. Een andere gaatjes-
vuller is Jac van de Crôm. Jac 
is al jaren hoofdschilder op de 
dinsdagmorgen. Tijdens een van 
de vele onzichtbare werkzaam-
heden waarvan het modale vv 
Helden-lid geen benul heeft zat 
hij dagenlang in de cv-ruimte 
om de 1134 gaatjes te vullen 
die tevoorschijn kwamen na het 
afbreken van de oude verwar-
mingsketel en boiler. Want wat 
velen niet weten, tijdens de 
zomerpauze heeft vv Helden 
ook aan verduurzaming gedaan 
van haar clubgebouw. We zijn 
ook heel blij met de MO19 die 
na een dwaaltocht van een 
paar jaar over de diverse velden 
van Peel & Maas nu voor vast is 
neergestreken op Kerkeböske. 
Een van de eerste dingen die 
deze vlotte meiden aanpakten 
was het zoeken naar een gaatje 
in het wedstrijdprogramma op 
de zaterdag. En dat gaatje heet 
veld 1. De dames willen niet 

iedere zaterdag op een bijveld weggestopt 
worden, ze willen laten zien dat ze plezier 
hebben in voetbal en dat ook zij voor spek-
takel kunnen zorgen op ons hoofdveld. De 
meeste gaten zien we natuurlijk op het veld 
en dat met name in de verdedigingen van 
diverse teams. Dit komt mede omdat er nog 
nauwelijks teams zijn die compleet aange-
treden zijn en dat maakt het dat veel keepers 
nogal hebben moeten vissen de afgelopen 
weken. Andere jaarlijkse gaten zijn natuur-
lijk te vinden in onze doelnetten. Nogal 
wat spelers vinden het blijkbaar leuk om 
in de netten te hangen, effetjes flink tegen 
de netten te trappen, in de netten te gaan 
zitten en meer van die ongein. Leiders, als 
jullie wat straffer ingrijpen dan kunnen onze 

netten misschien wat langer 
mee en hoeft er niet meer extra 
gelopen worden om de bal te 
halen die net door het netje 
gegaan. Met de bezetting van 
leiders bij alle teams mogen we 
ons best tevreden noemen, er is 
enkel een groot gat. Bij Helden 5 
staat Sjers er nu alleen voor en 
dat is geen kattenpis. Want een 
team leiden waarvan de oudste 
speler 56 is en de jongste 20 
(jaar) vergt nogal wat van het 
inlevingsvermogen van een 
mens. Wil dit team psychisch op 
de rails blijven dan is aanvulling 
daarom zeer welkom. Lezers die 
zich hiertoe geroepen voelen 
kunnen zich op donderdag-
avond 20.00 uur aanmelden 
bij TV Grootveld op baan 4. En 
tenslotte nog het gat dat we dit 
najaar met zijn allen niet willen, 
een gat in de begroting. Sterkte 
nieuwe penningmeester!
Pulke

Op dit moment is vv Helden nog altijd op 
zoek naar diverse vrijwilligers. Van elftal-
leider/ trainer tot aanpoter in de donder-
dagmiddagploeg en van bestuurslid 
tot barmedewerker in onze kantine en 
scheidsrechters. 
We zijn continue binnen onze club op 
zoek naar mensen die graag wat “werk-
zaamheden” zouden willen oppakken.

Op de vragen; Is dit veel werk en waarom 
in zoveel geledingen? Vele handen maken 
uiteraard licht werk en de hoeveelheid 
tijd is aan U, maar de schouders van onze 
huidige vrijwilligersgroep kunnen best een 
steuntje gebruiken!

Do it !!!



A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r

Pastoor Knippenberghstraat 51 - 5988 CS Helden - Telefoon: 077 307 1355
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Wij hebben ook groene en paarse asperges
Iedere dag verse asperges, aspergekroketten, aardbeien, 
eieren, heerlijke wijn voor bij de asperges, asperge-ijs, 

appelsappen, diverse streekproducten en leuke aspergecadeaus.

      Wij schillen graag voor u. www.peetersasperges.nl



Ruijsstraat 4,
5981 CM Panningen

Telefoon: 077 306 6125
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Leuker kunnen we maken

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier
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Truuk in de tiehd

Vandaag starten we tegen een team uit het 
Weertse, dat was 35 jaar geleden ook zo, 

hopelijk vandaag met eenzelfde resultaat 
als toen, 11 september 1986.



Simonshoek 4 
Meijel 

Tel: 06-38748340
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Elf vragen aan een leider met een knipoog

Bjorn Kuipers of Bas Nijhuis?  
Bas Nijhuis, die houdt tenminste van 
een pot mannelijk voetbal en voelt een 
wedstrijd aan. Maakt het ook een stuk 
leuker om naar te kijken
 
Wat is het doel van je team dit jaar? 
Proberen blessure vrij te blijven, sfeer in 
het team goed te houden en dan komen 
de resultaten vanzelf. Oh ja, en dit seizoen 
2x van die greune winnen waardoor hun 
de beurs kunnen trekken.
 
Wanneer en waarnaartoe ging je laatste 
busreis?
Pffff, geen idee. Waarschijnlijk de bus die 
ons naar het hotel op Lanzarote bracht

Wie is jouw favoriete voetballer?
Al is hij inmiddels gestopt, maar absoluut 
Robin van Persie

Je mooiste voetbalherinnering bij 
vv Helden
Het kampioenschap met Helden 3, ik denk 
inmiddels zo’n 8 jaar geleden. 

Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal?
Feyenoord

Welk nummer mag van jou op no 1 van 
de top 2000 staan?
Gerry & The Pacemakers - You’ll Never 
Walk Alone

Het lekkerste broodje in de kantine?    
Broodje gehaktbal (warm)

Je favoriete team buitenland?   
Liverpool

Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal?
Tennis, een sport waar steeds meer voet-
ballers (ook bij VV Helden) interesse in 
krijgen

Het liefste ga ik op vakantie naar …? 
Als het er maar lekker weer is en je niet te 
lang hoeft te vliegen. Mallorca en Ibiza ben 
ik in de zomer graag te vinden. 

Wie is deze 010 010 010 010 leider?

Afgelopen zaterdag was ik ook weer op het 
Sportpark aanwezig en kwam ik uit bij veld 
3 waar onze JO19-1 hun voetbalwedstrijd 
speelden tegen Schaesberg. Mijn ogen 
dwaalden af over het publiek en er viel mij 
één iemand op in het bijzonder. 

Een ware spring in het veld, enthousiast en 
druk bewegend tussen de andere suppor-
ters. 
Het gezicht straalde van oor tot oor. Ik 
herkende haar meteen van alle zaterdagen 
van voor de Corona tijd.  Altijd, uit- en 
thuiswedstrijden, komt ze de teams van 
vv Helden aanmoedigen. En ben je een 
beetje bekend op Sportpark Kerkeböske, 
dan ken je Teun Arts, het grootste vv 
Helden Supporter talent dat ik ken. Ik raak 
met haar aan de praat en ze vertelt.

Voor de Coronatijd was ze bijna iedere 
zaterdagmiddag wel aanwezig op het 
Sportpark Kerkeböske. Ze was daar om 
haar zus Lot aan te moedigen, maar vooral 
toch haar broer Sef en zijn team. Maar als 
die er niet waren, dan was ze er om ieder 
ander team in het blauw aan te moedigen. 
Als het even kon, ging ze ook mee met 
de uitwedstrijden van haar broer. Met alle 
spelers kan ze het goed vinden en iedereen 
maakt ook altijd een gezellig praatje me 
haar. Kortom: iedereen kent Teun en Teun 
kent iedereen.

O, O, wat heeft ze de afgelopen 1,5 jaar 
ontzettend gebaald op de zaterdag. Eerlijk 
is eerlijk, ze was op die dagen niet altijd de 
gezelligste thuis. Ze miste het voetbal zo 
ontzettend.

En O, O, wat is ze blij dat het nu wel weer 
kan en daarom springt en danst ze ook 
zo uitbundig vandaag. Ook heeft ze voor 
vandaag speciaal een blauwe trui aange-
daan en ook blauwe sierraden omge-
daan. Alles voor haar cluppie, alles voor vv 
Helden.

De jongens winnen hun wedstrijd met 
5-1. Teun kan tevreden huiswaarts keren, 
maar niet voordat alle spelers nog even 
persoonlijk bedankt worden en er nog een 
kort bezoek aan de kantine wordt afge-
legd. Daar raakt ze weer aan de praat met 
andere supporters van de jongens, die haar 
natuurlijk ook allemaal goed kennen. Tot 
slot is er nog het feestje met de meiden 
van MO19-1, die nog even langskomen. 
Ook hier voelt Teun zich al een vis in het 
water. Ze is zelf ook van dezelfde leeftijd 
als deze meiden en bij sommigen heeft ze 
nog in de kleuterklas gezeten.

Dan is het tijd om met moeders mee te 
gaan, weer 6 ‘lange’ dagen wachten totdat 
het weer zaterdag is. Dan zal ze er weer 
staan. Eens kijken of ze nog iets anders 
‘blauw’ in de kast heeft hangen. Ook hoopt 
ze dat de jongens op het hoofdveld mogen 
spelen, want dan zal zij er hoogstpersoon-
lijk voor zorgen dat de juiste tussenstand 
op de borden komt te staan.

Tot volgende keer Teun!! Fijn dat je er weer 
bent. Met zoveel vrolijkheid wordt Sport-
park Kerkeböske ook iedere zaterdag een 
stukje vrolijker. En nu maar hopen dat die 
C……   heel ver wegblijft.

De Razende

De Razende on Tour (vervolg)
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Administratiekantoor Peeters .........................0
NTG Road BV ..........................................................0
Vissers Energygroup ...........................................0
Fysio Helden ...........................................................0
Oerlemans Foods Nederland B.V. .................0
Flexibouw Helden ................................................0
Limburgs Uitje ........................................................0
Rena Castings .........................................................0
HOJ Aanhangwagens ........................................0
Regio Service ..........................................................0
Frans Engels Architect ........................................0
Improver Premium Foods ................................0
Leon Engels Tegel- en Marmerwerken ......0
Peeters Asperges...................................................0
Arena Lease B.V. ....................................................0
Humby .......................................................................0
COMPRI druk en ontwerp ................................0
Statice Helden B.V. ...............................................0
Piet Peeters Asperges .........................................0
Aelmans Intermakelaars....................................0

Summa adviesgroep B.V. ...................................0
Woodzo Verandazeilen ......................................0
Café de Pool ............................................................0
JH Hekwerk .............................................................0
Saassen Varkensbedrijf ......................................0
Van de Kruys Tuinen ...........................................0
Remmedia ................................................................0
BP Reijnen ................................................................0
AIM Interim..............................................................0
Woodapple ..............................................................0
Bouten Advies Groep ..........................................0
Pannekoek Podologie .........................................0
Sport 2000 de Bruijn ...........................................0
Bruynzeel Storage Systems .............................0
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Coppers & Partners ..............................................0
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Bakkerij Broekmans .............................................0
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De Razende on Tour

De zaterdagen hield ze altijd vrij voor 
het voetbal. Dan is ze te vinden op het 
Sportpark Kerkeböske om wie dan ook 
aan te moedigen, als ze maar in het 
blauw spelen. Corona heeft erin gehakt. 
Ook bij haar. De zaterdagen vielen weg 
en dat was een lastige tijd. Maar die tijd 
is nu geweest en zaterdag 11 september 
was ze er weer. Met een grijns van oor 
tot oor. De Razende sprak met haar, 
Supporter Talent van het jaar: Teun Arts..

Beste Lezers, Lezerinnen en supporters 
van VV Helden. 

Eindelijk, eindelijk mogen we weer. Afge-
lopen zaterdag, 11 september was het al 
gezellig druk op sportpark Kerkeböske, 
waar menig team weer haar eerste 
wedstrijd kon voetballen voor de beker-
competitie. 

En de supporters wisten ook het sportpark 
te vinden (later wisten ze vooral de kantine 
te vinden, zo blijkt nu…), want toen het 1e 
elftal aantrad op het hoofdveld was het 
toch alweer wat rustiger langs de lijn, maar 
dat kan ook aan het weer gelegen hebben.

En, begin van een nieuw voetbalsei-
zoen betekent ook weer dat de Razende 
Reporter op de zaterdagen en de trainings-
dagen rondstruint op het Sportpark, op 
zoek naar opvallende, mooie, ontroerende 
en natuurlijk sportieve verhalen rondom 
het voetbalveld.

Vaak gaat het dan over voetballers, voet-
baltalent, vrijwilligers of wat nog meer zij. 

Lees verder op pagina 15
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Stichting Ambulancewens  

Wedstrijdverslag
GSV’28 2 – Helden 2, zo 26 sept

Ook dit weekend zal er op ons park gecol-
lecteerd worden voor de Ambulancewens. 
En in de kantine staat een bus waarin men 
zijn gift kan doen.
De afgelopen jaren hebben we als vereni-
ging gezien wat voor een impact de 
Ambulancewens op iedereen heeft. Als vv 
Helden staan wij 100% achter de doelstel-
ling van deze stichting:
De missie van ‘Stichting Ambulance Wens’ 
is om iedere terminale bedlegerige patiënt 
die aandacht te geven die hij/zij verdient, 
zodat de patiënt niet hoeft te overlijden 

zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. 
Door het meemaken van deze gebeur-
tenis kan er wellicht voor de patiënt zelf 
en diens omgeving weer een beetje licht 
komen in die laatste dagen.
Echter omdat er maar één wens de laatste 
kan zijn en we die graag aan iedere patiënt 
gunnen helpen we iedere patiënt maar 
één keer!
Dat is wat wij willen bereiken. Levenskwa-
liteit toevoegen aan die laatste periode, 
zodat een klein deel van de ellende even 
opzij gezet kan worden.

Om 09.15u mogen we vertrekken voor de 
1ste competitiewedstrijd van het seizoen, 
de reis gaat naar Beek waar GSV’28 2 de 
tegenstander is. De laatste jaren regel-
matig tegen deze tegenstander gespeeld, 
beide ploegen lagen qua kwaliteit altijd 
dicht bij elkaar. De ziekenboeg is aardig 
leeggestroomd en ‘alleen’ Hotel Jesper en 
De Witte liggen er nog (voor langere tijd) 
uit. Op de bank beginnen Hicham en 3 
A-spelers, mede doordat Dollo en Puyol 
door zijn geschoven naar het 1ste. Onder 
de lat staat Pis vandaag omdat Knip nog 
steeds romantisch aan het doen is.
Het balbezit is in de beginfase met name 
voor GSV’28, maar dat vindt Helden al 
lang prima. We willen gevaarlijk worden 
in de omschakeling en de snelheid voorin 
benutten. GSV’28 heeft enkele spelden-
prikjes uitgedeeld in de openingsfase, maar 
de eerste de beste uitbraak vanuit Helden is 
raak. Na balverlies van de thuisploeg komt 
de bal terecht bij Vinger G, deze stuurt met 
een keurige hoge bal Verstegen de diepte 
in. Hij behoudt goed het overzicht en zet 
Mo vrij voor de keeper. Zijn inzet is precies 
voldoende, hij verschalkt de keeper en de 
bal rolt net hard genoeg zodat verdediger 
hem niet voor de lijn kan wegwerken, 0-1!
Mo is vandaag (lees maandag) trots ‘os’ 
geworden, tip voor onze de vrouwelijke 
lezers: Grijp je kans!
Het spelbeeld blijft hierna hetzelfde, 
GSV’28 heeft met name de bal maar 
weet er niet door doorheen te komen 
vanwege de goede organisatie vanuit 
Helden zijde. Echter weet de clubscheids-
rechter van GSV hier wel een trucje voor, 
er wordt eerst nog een terechte vrije trap 
gegeven ter hoogte van het strafschop-

gebied. De vrije trap wordt in de muur 
geschoten, enkele tellen hierna fluit de 
scheids. Iedereen denkt aan buitenspel of 
iets dergelijks, maar er wordt naar de stip 
gewezen. Bal zou op een uitgestoken arm 
op gezichtshoogte terecht zijn gekomen, 
toch erg vreemd als de bal ter hoogte van 
de middel wordt geschoten. Protesten ten 
spijt, strafschop gaat er natuurlijk in en 
door deze clubscheids staat het 1-1! Net 
voor rust valt tot overmaat van ramp ook 
nog de 2-1, een voorzet gaat via de rug 
van Ola tergend langzaam over Pis heen. 
Nog maar eens een lullig tegendoelpunt 
en vooral ook het moment waarop.
In de rust wordt benoemd dat er niets 
aan de hand is en als er zo wordt doorge-
gaan Helden nog genoeg mogelijkheden 
zal krijgen. En precies op die voet wordt 
de tweede helft gestart, met goed voetbal 
wordt er in het eerste kwartier legio kansen 
gecreëerd. Het zijn er redelijk veel dat ik 
ze ook niet meer allemaal weet, maar feit 
is dat de bal er niet in vliegt. Ongelofelijk 
dat we onszelf vergeten te belonen in deze 
fase want GSV’28 staat met de rug tegen 
de muur. U voelt hem al aankomen, dan 
zal hij er aan de andere kant wel invliegen. 
En zo gebeurt ook rond de 75ste minuut, 
een absolute beauty van de middenvelder 
van GSV. Een stuiterende afvallende bal 
wordt met de linker op de volley genomen 
en Pis is kansloos. Het laatste kwartier 
wordt Bram Ekkel doorgeschoven vanuit 
achteren naar de voorhoede, dit wanhoop-
soffensief leidt helaas niet meer tot echte 
grote kansen. Wedstrijd eindigt in 3-1 en 
kort voor het einde klapt Ola ook nog door 
zijn enkel heen wat er niet goed uit ziet.
Ondanks het resultaat een goede wedstrijd 

vanuit Helden zijde, het verschil met het 
bedroevende spel dat tijdens de voorbe-
reiding op de mat werd gelegd was enorm. 
Het frustrerende is dat de tegendoel-
punten vallen door een arbitrale dwaling, 

een vreselijk k*tdoelpunt en een wereld-
goal. We hadden meer verdiend vandaag, 
maar het spel geeft wel vertrouwen voor 
volgende week als Veritas op bezoek komt.


