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Vereniging: MVC ‘19
 
Opgericht: 20 april 1919
 
Accommodatie: Sportpark  “ De 3-Sprong “
 
Tenue:  Wit shirt, rode broek en rood-

witte kousen

Aantal seniorenteams:  6 senioren-, 1  veteranen- en  
2 damesteams

 
Aantal jeugdteams: 24  jeugdteams
 
Hoofdtrainer: Tom van Bergen  ( 2e seizoen )

Goedemiddag dames en heren, welkom 
op Sportpark Kerkeböske voor alweer de 
volgende thuiswedstrijd van ons team in 
het seizoen 2021-2022. Hopelijk worden 
we vandaag gespaard door de weergoden 
want zoals de vorige week willen we het 
liefst niet meer meemaken!! 

Een hartelijk welkom ook voor onze 
bezoekers uit Maasbree. Net zoals Helden 
hebben ze de start van de competitie niet 
gemist dus opletten geblazen voor onze 
jongens. Maar als we de geschiedenis 
mogen geloven staat Helden meestal aan 
de goede kant van de uitslag, verderop in 
deze Zoefie een stukje geschiedenis over 
deze derby. 

Na een matte vertoning in Sevenum 
zorgden de mannen van Rob Geenen 

afgelopen zondag voor een warmer 
gevoel bij de blauw-witte supporters. Een 
vroege goal van Freek zette de toon en 
uiteindelijk stond er een 3-0 overwinning 
op het scorebord waar niet veel op liep af 
te dingen. 
Punt van zorg blijven natuurlijk de bles-
sures, gelukkig hebben de dit jaar de luxe 
van veel O19-spelers die hun ding kunnen 
doen in de selectieteams.

Zoals het er nu uitziet hebben we vandaag 
een mooi weertje op Kerkeböske en 
iedereen daarom veel plezier gewenst 
langs de lijn. En als het effe kan, 3 puntjes 
voor Dörp.

Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: HELDEN – MVC ‘19. 

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: Mark Peters, 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

P.R. Peeters 
Helden BV

MVC ‘19

1. Tim van Renselaar (k.)
2. Bart Crienen
3. Rob Custers
4. Marco Daniëls
5. Lano Engels
6. Joost Hesen
7. Paul van den Kerkhof
8. Ron van den Kerkhof
9. Clim Moonen
10. Yannick Muysenberg
11. Mike Peeters
12. Daan Peters
13. Juul Albers
14. Erik Schoof
15. Joris Timmermans
16. Wouter Holthuijsen
 
Trainer:  Tom van Bergen
Teammanager: Frans van den Kerkhof
Ass. Trainer: Pi Peters
Verzorgster:  Carolien Meulenberg- 

Barendswaard

Scheidsrechter:
Gijs Rongen, Merselo

Wedstrijdbal 
geschonken door:
Bohaco - Ramen, Deuren, 
Serres en Zonwering

Pupil van de week 
gesponsord door:
P.R. Peeters Helden B.V.



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 Irene Sportclub 2 2 0 0 6 4 0

2 Liessel 2 1 1 0 4 5 2

3 VV Helden 2 1 1 0 4 3 0

4 MVC '19 2 1 1 0 4 4 3

5 VV Baarlo 2 1 0 1 3 7 4

6 MMC Weert 2 1 0 1 3 3 5

7 RKSVO 2 0 2 0 2 4 4

8 FCV 2 0 2 0 2 2 2

9 Haelen 2 0 2 0 2 2 2

10 SV Blerick 2 0 2 0 2 1 1

11 Sparta '18 2 0 1 1 1 1 2

12 Merefeldia 2 0 1 1 1 1 3

13 IVO 2 0 1 1 1 1 5

14 HBSV 2 0 0 2 0 0 5

Uitslagen 3 oktober 2021

VV Baarlo -  IVO 5 - 1
SV Blerick -  Haelen 1 - 1
FCV -  Merefeldia 1 - 1
VV Helden -  MMC Weert 3 - 0
Irene -  HBSV 2 - 0
Liessel -  RKSVO 2 - 2
MVC ‘19 -  Sparta ‘18 2 - 1

Programma 10 oktober 2021

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

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C

Luciën Pleijhuis Mijn naam is Luciën 
Pleijhuis, ik ben 8 jaar en voetbal in JO9-1. 
We hebben een heel leuk team en winnen 
best vaak. Het liefst speel ik achterin of op 
het middenveld. Het mooiste vind ik als ik 
zelf een goal kan maken. 
Mijn broers Mathieu en Tristan voetballen 
ook bij vv Helden. Ik zit in groep 5 op de 
Liaan bij juf Mieke en juf Ans in de klas. 
Ik vind het erg leuk in groep 5 omdat we 
les krijgen met de iPad.  Mijn hobby’s zijn 
trompet spelen, gamen en samen met mijn 
broers voetballen zodat ik nog beter word. 
Mijn vader is al heel lang voetbaltrainer en 
van hem leer ik ook veel. 
Mijn favoriete club is Ajax en ik ben al in 
het stadion geweest voor een supergave 
rondleiding, maar helaas heb ik er nog geen 
wedstrijd gezien.  
Ik vind het erg leuk om pupil van de week te 
zijn en hoop dan ook dat Helden 1 vandaag 
gaat winnen!!

Pupil van de week: Luciën Pleijhuis

Zoefie Cup 2021 -2022
Al vele jaren leeft de Zoefiecup bij de leden 
van vv Helden. De regels zijn heel simpel:
-  Deelname is voor alle senioren- en 

O19-teams;
-  Alle beker- en competitiewedstrijden 

tellen mee;
-  De stand na 90 minuten telt;
-  Gestaakte wedstrijden tellen niet mee.

De telling is eenvoudig, elk punt en elk 
doelpunt telt voor 1 punt. Dus als je met 
3-0 wint dan heb je 6 punten. Het totaal 
aantal punten wordt gedeeld door het 
aantal gespeelde wedstrijden, een kind 
kan de was doen. Iedere week staat op de 
website van vv Helden de actuele stand 
onder het kopje ‘Zoefie’

De stand per maandag 4 oktober is 

1 MO19-1 3 7,00
2 Helden 5 4 6,25
3 Helden 6 5 6,20
4 Helden 1 5 5,60
5 JO19-1 5 4,40
6 Helden 3 5 4,00
7 JO19-2 3 3,67
8 JO19-3 3 3,33
9 Helden 2 5 3,00
10 VR1 4 3,00
11 Helden 4 5 2,20
12 Helden 7 5 1,20
13 Helden 8 5 0,80
14 Veteranen 4 0,50
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Pulke
Dörper voetbalvrienden, Jan* woont ergens 
in de buurt van het Akkerveld. Hij woont er 
al meer dan 15 jaar en hij heeft een gelukkig 
leventje. Met zijn eerste liefde Anna* zorgt 
hij voor zijn gezinnetje, zijn 2 kinderen gaan 
nu naar de Liaan waar ze zich helemaal thuis 
voelen en alle 4 zijn ze dol op Mambo. Ja, 
toevallig dezelfde naam als het schoothondje 
van Willem-Alexander alleen hebben we 
het hier over een Golden Retriever. Dit ras 
staat bekend als een sociale soort die graag 
betrokken wordt bij alle dagelijkse bezig-
heden van een gezin en hij is heel kind-
vriendelijk. Voor Jan* is Mambo zijn grote 
hobby, kosten nog moeite spaart hij om zijn 
hondje tip-top in conditie te houden. De 
ochtendwandeling is een must voor Jan*. 
Elke morgen rond 07.00 uur, in 
de weekends wat later, maakt 
hij zijn vaste rondje. Vanuit zijn 
huis naar het voetbalveld, waar 
Mambo eventueel een plasje en 
poepje kan doen, langs de schut-
terij en dan via Nachtegaalstraat, 
Kloosterstraat weer terug in het 
eigen stulpje. Ook op een druile-
rige donderdagmorgen sluit Jan* 
de deur achter zich om zijn dage-
lijkse rondje te maken. Totdat hij 
bij het voetbalveld komt. Tot zijn 
grote ontzetting zit er een hang-
slot met ketting op het poortje. 
Verdomme, hoe durven ze mijn 
vrijheid om te wandelen in te 
perken. Boos loopt hij de extra 34 
meter en laat zijn hond de bood-
schap maar bij de schutterij doen. 
Met woede in zijn lijf komt hij 
weer thuis, kust het vrouwtje en 
gaat dan naar zijn werk op Trade 
Port West. Hij doet zijn gewoon-
lijke werk maar toch ligt hij de 
hele dag te kniezen. Hij is met 

zijn gedachten bij Mambo die vanmorgen 
niet gewoon zijn ding heeft kunnen doen, dat 
veld is toch openbaar, welke idioot zet nu een 
ketting op een poortje waar zoveel honden-
liefhebbers van gebruik maken? Met steeds 
meer gif in zijn lijf gaat hij s ’avonds weer 
naar huis maar hij maakt wel een ommetje 
via Panningen. Bij Reijnen stiefelt hij gelijk 
naar topverkoper Remco en laat zich voor-
lichten over alle ENORMe kniptangen die er 
op voorraad zijn. Hij neemt het beste van 
het beste mee en gaat op weg naar moeder 
de vrouw en de warme dis. Thuis springt 
Mambo hem tegemoet en ruikt Jan* al de 
tomatensoep met balletjes. Na de maaltijd 
kijkt hij samen met de kinderen een avondje 
Europees voetbal en er is na afloop zowaar 

een coëfficiëntenpolonaise rond 
de eettafel. Voor dat Jan* gaat 
slapen zegt hij nog even tegen 
zijn schatje dat hij morgenvroeg 
wat eerder wil gaan wandelen, 
Anna* vindt dat een beetje raar 
maar slaperig als ze is stelt verder 
geen vragen. Nog voordat de zon 
zijn licht op Helden laat vallen, 
gooit Jan* de voordeur dicht 
en loopt met Mambo naar het 
voetbalveld. Hij kijkt links, hij kijkt 
rechts. Tang, knip, ketting kapot. 
Triomfantelijk loopt hij het veld 
op, laat zijn hond op de midden-
cirkel een drol leggen en op de 
16 verderop nog een plasje doen. 
Jan* heeft zijn vrijheid terugge-
pakt.
Beste Jan*, mocht je dit lezen, 
de vraag van vele voetballende 
kinderen, ben je trots op jezelf??
Pulke

*Dit verhaal is gebaseerd op 
werkelijke gebeurtenissen, Jan 
en Anna zijn fictieve namen

Zonder onszelf op de borst te kloppen kan 
toch wel gezegd worden dat we goed uit de 
startblokken kwamen. Het samenspel was 
bij vlagen top! Het was duidelijk zichtbaar 
dat de trainingen hun vruchten afwierpen…
complimenten aan de 4 koppige teamlei-
ding! De leiding werd vandaag trouwens 
weer bijgestaan door Saar, altijd gezellig! 
Nick was lekker op dreef vandaag, in het 
begin wat acties, net als Ries trouwens, en 
later ook een paar goed schoten! Misschien 
stond het vizier nog niet helemaal goed 
afgesteld want, een verdiend, succes bleef 
helaas uit. Freek liet zien dat hij niet alleen 
over het veld stofzuigt en alles verslindt 
wat hij tegenkomt maar ook technisch 
gezien zijn mannetje stond. Knap dat hij 
met die lange schuiten er niet zelf over 
struikelt…jammer dat zijn voorzet op Ries, 
die zich goed positioneerde, net te scherp 
was. Ook Sil droeg voorin z’n steentje bij, 
met een goed steekballetje wist hij bijna 
Mees te bereiken. En zoals we gewend zijn 
van Sil, was zijn inzet weer 110%. Onder-
tussen zaten ze achterin de zaak goed 
op slot te houden. Het was de verdienste 
van de verdediging dat Gino bijna wortel 
aan het schieten was. Met verve bestreek 
Dirk het halve achterland en Fedde zag 
zelf kansjes om naar voor te sluipen en op 
goal te schieten. Een geheim wapen wat 
we vaker zouden moeten gebruiken. Als 
spreekwoordelijke leider van het clubke 
gooide Kyllian zich letterlijk in de strijd. Met 
sprintjes, coachen en slidingen gaf hij het 
goede voorbeeld. Een al positivisme dus? 
Nee natuurlijk niet, want anders verlies je 
niet met 0-5…zul je altijd zien, wij vallen 
aan maar wie scoort er? Juist! De tegen-
stander, de eerste een penalty en de 2 en 
3de volgde vrij snel waardoor we toch 
even van slag waren.

Gelukkig doet ranja en een gepaste peptalk 
wonderen! De tweede helft begonnen we 
weer sterk en de eerste kans was weer voor 

ons, maar de eerste goal was wederom 
niet voor ons GRR!@#$!!!, 0-4! En toch, ook 
die tik kwamen we te boven, de kansen 
kwamen weer. Mees en Mika kregen beide 
een ogenschijnlijk niet te missen kans…die 
dus toch te missen was…jammer jammer. 
Mees was sowieso een paar keer er als de 
kippen erbij en dat gaat zich dit seizoen 
echt nog wel een keertje uitbetalen. Maar 
vandaag helaas niet. Linksbuiten was ook 
Wout goed bezig. Af en toe tot 10 tellend 
wist hij toch menig bal goed bij een Dörper 
medespeler te krijgen. Ook al leken veel 
ballen op de Dörpse goal misschien niet 
spectaculair moeilijk, je moet als keeper 
wel op de goede plek staan en blijven 
opletten. En dat deed Gino gelukkig.

Melle was ondertussen gepromoveerd tot 
rechtsback en “van de Goor” had het daar 
wel goed door. Zijn tegenstander had niet 
meer veel in de pap te brokkelen. Het aantal 
toeschouwers was ondertussen gestaag 
opgelopen en ze bleven ook staan om de 
leuke pot op veld te volgen. Misschien ook 
omdat er nog 0-0 op het scorebord stond…

De verrassing van de dag was toch wel Jorn. 
Voor de eerste keer linksback maar wat 
een debuut was dat! Alsof hij nooit anders 
gedaan had! Als een John Deere, gelukkig 
wel unne blauwe, ploegde hij maar door! 
Maar ja, op een gegeven moment is het 
op, of om een niet nader te noemen trainer 
(Bart) te citeren: “de goesting is eruit!”  

O ja, Hout-Blerick maakte ook nog 0-5 
maar die is alleen voor de statistieken…wel 
een mooie goal eigenlijk en onhoudbaar 
voor Gino.

Ondanks de tweede nederlaag op rij waren 
er nog geen witte zakdoeken zichtbaar en 
voor zover bekend eist het publiek nog niet 
het ontslag van de teamleiding…zo kan het 
dus ook hè FC Barcelona!

Verslag Helden JO15-3JM – HBSV JO15-1



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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Truuk in de tiehd
MVC’19 en Helden hebben in het verleden 
vaker de degens gekruist. De allereerste 
maal dat ze mekaar tegenkwamen was 
25 januari 1948 in Maasbree, MVC’19 ging 
toen met de overwinning lopen. 

In totaal kwamen de teams 50x tegen 
mekaar uit in de competitie, 28 overwin-
ningen voor Helden, 8 gelijke spelen en 14 
overwinningen voor Bree.

Bijgaand verslag is van de wedstrijd van 
1 december 1957, men speelde in de 4e 
klasse. Helden eindigde dat als 5e, MVC’19 
als 8e. Let op de kritiek van de schrijver in 
de voorlaatste zin …



Heibloemseweg 5
5981 PH Panningen 

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

Leukste dorp, Maasbree of Baarlo? 
Maasbree

Wat is het doel van je team dit jaar?
Nacompetitie halen

Wie is jouw favoriete voetballer?
Mark van Bommel

Je mooiste voetbalherinnering bij 
vv Helden
Winnende doelpunt gemaakt bij Helden 1

Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal?
Ajax

Wanneer en waarnaartoe ging je laatste 
treinreis?
Naar de Europaleague finale Ajax - 
Manchester 2017

Welk nummer mag van jou op no 1 van 
de top 2000 staan?
Deurdonderen van Normaal

Het lekkerste broodje in de kantine?
Broodje gehaktbal

Je favoriete Duitse team?
Schalke

Welke sport vind je het leukste naast 
het voetbal?
Beugelen

Het liefste ga ik op vakantie naar …?
Mallorca

Wie is deze degelijke leider met een 
stevige mening?

Zelfs het beeld dat in het voetbal heerst 
over een scheids - een gemankeerde voet-
baller – blijkt voor aanstormende scheids-
rechters geen belemmering. Sterker nog; 
volgens Werner ter Avest, hoofd arbitrage- 
en bestuurszaken bij de KNVB, is dat een 
kans: “Clubtrainers zouden veel meer bij 
de selectie van scheidsrechters betrokken 
moeten worden door talent eruit te pikken. 
Zij kunnen invloed uitoefenen op spelers 
en met ze meedenken of het een geschikte 
rol voor ze kan zijn.”

Grootste uitdaging
Goed, zijn we gelijk bij de grootste uitda-
ging. Veel clubs hebben weliswaar een 
scheidsrechtercoördinator aangewezen, 
maar in de praktijk komt die rol vooral neer 
op het compleet krijgen van de lijsten op 
vrijdagmiddag. Van echt beleid, zoals die er 
is voor de jeugd, accommodatie, sponsors 
en vrijwilligers, is nagenoeg geen sprake. 
Slechts 100 van de ruim 3.000 vereni-
gingen heeft het ARAG Fair Play Certificaat, 
een bewijs dat je het als club goed voor 
elkaar hebt. Denk aan CSV’28 uit Zwolle. 
Hun clubscheidsrechters fluiten nu zelfs 
wedstrijden van de jeugdteams bij PEC 
Zwolle. Met trots wordt dat uitgedragen. 
Net als iedere keer, wanneer één van hun 
clubscheidsrechters KNVB-official wordt.

Hoe mooi is de gedachte dat je als club 
in potentie de nieuwe Björn Kuipers of 
Danny Makkelie hebt opgeleid?

Deze column komt van Jan Dirk van der 
Zee, directeur amateurvoetbal KNVB

Zonder arbiter kun je fluiten 
naar de wedstrijd  (vervolg)

Hier kan 
uw advertentie

staan. 

Interesse?
Neem contact op 

met de sponsorcommissie!
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Bij de start van deze competitie groeit 
een joekel van een probleem: het tekort 
aan scheidsrechters. Of de kwestie 
voldoende wordt onderkend in het 
amateurvoetbal, blijft de vraag. Een 
clubbestuurder, autodealer in het oosten 
van het land, vergeleek het laatst met 
de manier waarop de meeste mensen 
naar de kwaliteit van hun banden kijken, 
een sluitpost. Zelfs bij minimaal profiel, 
wordt er liever nog even doorgereden.

De KNVB is daarom begonnen met 
een grootschalige ondersteunings- en 
wervingscampagne. Want telde het 
amateurvoetbal in 2016 circa 34.000 
scheidsrechters, nu zijn dat er ruim 30.000. 
Hiervan zijn circa 27.000 KNVB-leden 
actief als clubarbiter en 3.500 geregis-
treerd als bondsofficial.

Het verschil tussen de twee is het soort 
wedstrijden dat ze fluiten. KNVB-scheids-
rechters leiden de ontmoetingen in 
de A-categorie en een scheids van de 
club doet dat voor de meeste andere 
wedstrijden. Met 32.000 duels per speel-
weekend is dat een gigantische operatie, 
waaruit ook meteen de uitdaging blijkt: 
structureel komt het amateurvoetbal nu 
al tussen de 1.000 en 1.500 arbiters tekort.

Een droog, nietszeggend getal misschien, 
maar als er op vrijdagavond een afmel-
ding binnenkomt van een zieke scheids, 
van welk niveau dan ook, ontstaat er een 
probleem dat zich meteen laat gelden in 
alle lagen van het amateurvoetbal. Er moet 
namelijk van onderaf naar boven worden 

gestuwd. Met als 
gevolg dat teams op de 
bodem van de B-ca-
tegorie steeds vaker 
zonder scheidsrechter 
aan de aftrap staan.

Oorzaak?
Clubtrainers zouden 
veel meer bij de 
selectie van scheids-
rechters betrokken 
moeten worden door 
talent eruit te pikken

Deels het resultaat van 
anderhalf jaar corona, 
waarin scheidsrech-
ters wel uitstroomden, 
maar niet binnen-
kwamen, omdat het fysiek volgen van 
lessen hiervoor niet was toegestaan, en 
deels het gebrek aan beleid bij clubbe-
sturen voor het werven, opleiden en bege-
leiden van scheidsrechters, want daar 
begint het, iedere KNVB-official is als club-
scheids begonnen.

Toch wordt de oorzaak van het tekort 
aan scheidsrechters niet zelden in de 
verkeerde hoek van het voetbal gezocht. 
Alsof het fluiten van een wedstrijd door de 
emoties op het veld minder aantrekkelijk 
zou zijn. Niets is minder waar. Natuurlijk 
zijn er incidenten, ook nu weer, dat wordt 
keihard aangepakt, maar het overgrote 
deel van alle wedstrijden verloopt plezierig.

Lees verder op pagina 15

Zonder arbiter kun je fluiten 
naar de wedstrijd

Sportpark 
Kerkeböske

Donderdag 
14 oktober 19.30 uur

Bekerwedstrijd
Panningen 1 - EMS 1

Vrij entree
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Team van de week: Helden 1, seizoen 2001 – 2002

In afwachting van de teamfoto’s van dit 
jaar gaan we 20 jaar terug. 

Helden 1 onder leiding van Bob Keulards 
(nu trainer Helden 3) speelde toen in de 2e 

klasse en behaalde een verdienstelijke 6e 
plaats.


