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Vereniging: SV Blerick
 
Opgericht: 24 juni 1930
 
Accommodatie: Sportpark  “ ‘t  Saorbrook “
 
Tenue:  Wit shirt, zwarte broek en  

witte kousen

Aantal seniorenteams: 6 senioren en 1  veteranenteam                                              
 
Aantal jeugdteams: 23  jeugdteams
 
Hoofdtrainer: Erick Verschuren  (3e seizoen)

Goedemiddag dames en heren, welkom 
op Sportpark Kerkeböske voor de wedstrijd 
Helden 1 – Blerick 1.
Een speciaal welkom ook voor onze 
bezoekers uit Blerick, met een eerste over-
winning op zak van afgelopen zondag 
komen zij natuurlijk met zelfvertrouwen 
naar Dörp. 
Tevens ook weer een weerzien met 
oud-trainer Erick Verschuren die hier 
enkele jaren aan de slag is geweest als 
trainer van Helden 1 en Helden A1. 

Dit gaat de 53e onderlinge competitiewed-
strijd worden van beide teams, verderop in 
deze Zoefie een stukje geschiedenis van 
deze twee rivalen.

Afgelopen zondag bij Irene konden we 
zien dat onze jongens de nederlaag van 

een week eerder tegen Maasbree goed 
verwerkt hadden. Met name in de 1e helft 
waren er een paar dikke kansen maar de 
bal wilde er niet in. 
En zo hebben we 4 wedstrijden gehad 
waarvan 3 zonder doelpunten te scoren, 
genoeg werk aan de winkel voor Rob en 
de rest van de technische staf om ervoor 
te zorgen dat de Blerickse keeper het doel-
netje wel ziet bollen!

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

Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!

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

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: Daan Peute van JO15-3



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

Blerick

1. Mike Baetsen
2. Levy Bosch
3. Sam Gerats
4. Kevin Holla
5. Kevin Janssen
6. Jimmy Kessels
7. Glem van Lin
8. Perry Martens
9. Dennis Meho
10. Mohamed Mekrani
11. Stan Peeters
12. Tim Rohwer
13. Brian Schell
14. Bart Zeevenhoven
15. Robin Deenen
16. Finn Valckx
 

Trainer: Erick Verschuren
Leiders: Gé Geraedts en Pieter Janssen
Assistent scheidsrechter: Peter den Hartigh

Scheidsrechter:
Coen van Straaten uit 
Boxmeer

Wedstrijdbal 
geschonken door:
PULSE Entertainment

Pupil van de week 
gesponsord door:
Bakkerij & Lunchroom
‘t Bölke.

PULSE
entertainment



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

www.humby.nl

Opslag
Transport
Totale logistieke 
ontzorging

www.ntgroad.nl

European Road
Freight
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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 4 3 1 0 10 7 1

2 MVC '19 4 3 1 0 10 9 4

3 VV Baarlo 4 2 0 2 6 11 6

4 MMC Weert 4 2 0 2 6 10 8

5 SV Blerick 4 1 3 0 6 5 3

6 FCV 4 1 3 0 6 3 2

7 Sparta '18 4 1 2 1 5 6 3

8 VV Helden 4 1 2 1 5 3 3

9 RKSVO 4 1 2 1 5 6 7

10 Liessel 4 1 1 2 4 5 9

11 IVO 4 1 1 2 4 3 7

12 Merefeldia 4 0 2 2 2 3 6

13 HBSV 4 0 2 2 2 1 6

14 Haelen 4 0 2 2 2 2 9

Team Gespeeld Punten
1 Helden 6 7 5,71
2 MO19-1 4 5,50
3 Helden 5 5 5,40
4 Helden 3 7 4,71
5 Helden 1 7 4,14
6 JO19-3 4 3,75
7 VR1 5 3,60
8 Helden 2 7 3,29
9 JO19-1 7 3,29

10 JO19-2 5 2,80
11 Helden 7 7 2,71
12 Veteranen 6 2,67
13 Helden 4 7 2,57
14 Helden 8 7 1,00

Uitslagen 17 oktober 2021

SV Blerick -  MMC Weert 3 - 1
FCV -  HBSV 0 - 0
Haelen -  RKSVO 0 - 1
Irene Sportclub -  VV Helden 0 - 0
Liessel -  Sparta ‘18 0 - 4
Merefeldia -  IVO 1 - 2
MVC’19 -  Baarlo  2 - 1

Programma 24 oktober 2021

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

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C

Ik ben Joep Tubée, 8 jaar oud en zit op DKC 
de Liaan in groep 5 bij juf Ans en juf Mieke.
Ik voetbal bij JO-10 wat ik een heel leuk en 
goed team vind. Ik heb altijd veel zin om 
te gaan trainen, samen met mijn team en 
leuke trainers Niels Lommen, Arjan Peeters 
en Oksen Ozdemir. In het veld sta ik het 
liefste op het middenveld. 
Als ik niet op het voetbalveld ben (we 
trainen maandag en woensdag, en op 
zaterdag wedstrijd), voetbal ik ook graag 
bij ons in de tuin.
Verder speel ik ook graag buiten bij ons in 
de buurt of op het schoolplein met mijn 
vriendjes. Af en toe op de bank “chillen” en 
op de playstation FIFA doen of youtube 
kijken vind ik ook leuk.
Bij het grote mensen voetbal ben ik 
supporter van PSV. Madueke vind ik de 
beste speler in Eindhoven. Mijn grote idool 
is Mbappe van Paris Saint Germain.

Vandaag vind ik het leuk om pupil van de 
week te zijn en ik hoop echt dat Dörp gaat 
winnen!
Kom op die blauwe!!

Pupil van de week: Joep Tubée

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 18 oktober is 
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Beste Lezers, fans, seizoenskaarthouders 
en andere kwibussen die ons volgen. 
Vandaag stond de 2e thuiswedstrijd op 
het programma, en wel tegen Maasprei 6. 
Op papier een moeilijke tegenstander, 
die een abonnement heeft op een gelijk-
spel. 

H8 trad andermaal met een sterk gewij-
zigde selectie aan. Het aantal blessures 
was bijna hoger dan het aantal fitte spelers 
dus daarom strikte technisch manager en 
moderne back Sjoere een aantal jongens 
uit zijn talentenpool. 
Namelijk Joop, Maradona, Lil Lil Brian en 
Peutinho Jr, bedankt heren! 

H8 had zich al voorbereid op een onge-
kend pak slaag, echter golfde het spel in 
de eerste helft op en neer en was er geen 
duidelijk bovenliggende partij. Na een 
kleine 20 minuten profiteerde de net weer 
fitte Gilla van geklungel achterin bij Maas-
prei. 

De CV van Bree trok aan de noodrem en 
zaagde met gestrekt been de doorge-
broken Gilla af. De speciaal uit Grasscorner 
ingevlogen arbitro gaf echter alleen een 
vrije trap, tot woede van de Heldense bank.
Bob senior refereerde nog even naar zijn 
gloriejaren en zei dat H8 al met 5 man bij 
de scheids had moeten staan. Enfin, geluk 
voor de breetse dus. 

Even later was het Len Pedro die adequaat 
reageerde op een te korte terugspeelbal 
en hij was er dan ook als de kippen bij om 
de bal langs de doelman te tikken, 1-0, de 
eerste voorsprong voor Helden 8 in haar 
prille geschiedenis. 

Een aantal minuten later was het dezelfde 
centrale verdediger die maar weer eens 
een zaag eruit gooide en ditmaal op ons 
Joop. Dit keer kreeg de betreffende speler 
dan wel de gele prent, deze speler was het 
hier duidelijk niet mee eens en daarom 
besloot hij de dug-out als trommel te 
gebruiken. Hij verdedigde zich nog met de 
mooie woorden “dan had hij net ook geel 
moeten geven”. 

H8 wist de overtal situatie niet uit te buiten. 
Op slag voor rust was het Ian aka Holly 
die een weergaloze treffer scoorde, daar 
hebben ze het over 20 jaar nog over. 

Ruststand 2-0, hoe dan? 

In de rust werden de spelers weer op 
scherp gezet en was het poging om de 
eerste 3 punter ooit binnen te halen. 

H8 moest zich beperken tot verdedigen 
en had maar wat moeite met de nr 8 van 
prei. H8 verdedigde met man en macht 
maar kreeg uiteindelijk toch de 2-1 tegen. 
In de laatste minuten viel ook de 2-2, het 
zal toch niet weer mislopen? 

Erwin had nog even een opstootje met de 
ietwat forse breetse trainert en ja dat was 
wel lachen. 
H8 perste er uiteindelijk op karakter een 
punt uit en zo zijn we dan toch eindelijk 
van de hatelijke 0 af. 

Volgende week hebben de spelers presta-
tieverlof, de week erop gaat de competitie 
weer verder, met hopelijk een fitte selectie. 

Tot dan!

Verslag Helden 8 – MVC’19 6 zondag 17 oktober Trainingskamp Estland bij vv Helden

Van maandag 8 november t/m vrijdag 
12 november zal de nationale ploeg 
van Estland gaan trainen in Helden ter 
voorbereiding van de uitwedstrijd tegen 
België op zaterdag 13 november. 

De ploeg staat onder leiding van de Zwit-
serse coach Thomas Häberli. De bekendste 
speler is natuurlijk de spits van VVV, Erik 
Sorga. 
Een andere bekende naam is Maksim 
Paskotši, verdediger bij Tottenham Hotspur. 
Op dit moment staan de mannen het 4e in 
een poule met België, Wit-Rusland, Tsje-
chië en Wales en staan op plaats 111 van 
de FIFA World ranking. 

Op welke tijden het team gaat trainen is nu 
nog niet bekend, overdag of in de avond, 
in ieder geval zullen zij de beschikking 
krijgen over veld 1 en de kleedlokalen 10 
en 11. 
Betekent dat het kan zijn dat de trainingen 
van onze eigen teams enigszins aangepast 
moeten worden. 
Ter voorbereiding van dit trainingskamp 
zal veld 1 op zaterdag 6 en zondag 7 
november niet gebruikt mogen worden. 

Zie ook de mededeling op pagina 14 
betreffende de wedstrijd Helden-Haelen 
die in Haelen gespeeld gaat worden!



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

Al vele malen zijn de beide teams mekaar 
tegengekomen. De 1e maal was op 23 
november 1969 toen er in Blerick met 1-1 
werd gelijkgespeeld. Intussen zijn er al 
52 wedstrijden geweest. 

Het was toch meestal Blerick dat aan het 
langste eind trok. In totaal won Helden 13 

maal, speelde 17 maal gelijk en werd er 22 
maal verloren. 

Onderstaande wedstrijd is van 5 november 
2006, na 8 wedstrijden had men slechts 1 
schamel puntje. Uiteindelijk zorgt tovenaar 
Taihuttu ervoor dat er toch nog op een 5e 
plaats wordt geëindigd na 22 wedstrijden!!



Heibloemseweg 5
5981 PH Panningen 

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

Leukste dorp, Grashoek of Koningslust? 
Koningslust

Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal?
Feyenoord

Wie is jouw favoriete voetballer?
Kevin de Bruyne

Je mooiste voetbalherinnering bij vv 
Helden?
Dat ik in de junioren met mijn team 
destijds de kampioenswedstrijd won thuis 
tegen Panningen

Wat is het doel van je team dit jaar?
Om er met zijn allen een leuk voetbaljaar 
van te maken

Wanneer en waarnaartoe ging je laatste 
busreis?
Venlo

Welk nummer mag van jou op no 1 van 
de top 2000 staan?
Blackened van Metallica

Het lekkerste broodje in de kantine?
Broodje bami

Je favoriete Italiaanse team?
Atalanta Bergamo

Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal?
Judo

Het liefste ga ik op vakantie naar …?
Mallorca

Wie is deze leider met dezelfde haarkleur 
als zijn favoriete speler?

Lenn
Lenn staat het liefste op het middenveld. 
Zowel verdedigend als aanvallend staat hij 
zijn mannetje wel. Hij wordt niet zomaar 
van de bal gespeeld.  

Finn
Een tegenstander voorbij spelen op het 
middenveld en vervolgens een mooie pass 
geven richting de spits lukt regelmatig. 
Daarnaast is hij ook niet te bang om een 
keer een schouderduw uit te delen en 
maakt hij regelmatig een goal.  

Jelle
Een spits die weet waar de ruimte ligt. Bij 
iedere corner staat Jelle vrij waarbij hij 
regelmatig een mooie goal kan maken. 
Ook op het juiste moment een pass geven 

of een keer hard uithalen op de goal gaat 
erg goed. 

Moaid
Na de zomervakantie is Moaid nieuw bij 
het team bijgekomen. Moaid is een harde 
werker die tot de laatste minuut vecht voor 
een overwinning. Hij is vooral vooraan op 
het veld te vinden waar hij regelmatig 
kansen benut en mooie goals maakt. 

Voor ons als trainers een team om trots 
op te zijn. Laten we hopen dat we de 
komende competitie wat meer tegenstand 
krijgen.

De leiders: Niels Lommen, Oksen Özdemir 
en Arjan Peeters

Team van de week: JO10-1 (vervolg)
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Belangrijke mededeling!!

De wedstrijd Helden 1 – Haelen 1 
die op Kerkeböske staat gepland 

op zondag 7 november 14.30 uur 
zal vanwege de voorbereidingen 

voor het trainingskamp van Estland 

in HAELEN op sportpark Houtrust worden gespeeld.

Ondanks haar miljoenenbegroting 

is de KNVB niet in staat om dit via voetbal.nl 

en haar andere media aan te passen …….

Team van de week: JO10-1

Daan (keeper):
Daan is sinds dit seizoen onze vaste 
keeper. In de zomervakantie heeft hij hier 
dan ook hard voor getraind. Dat is duidelijk 
te zien. Een mooie lange bal naar voren of 
rustig opbouwen van achteren, het gaat 
allemaal. Maar het hoogtepunt was toch 
wel de redding tegen Kessel waarbij een 
doorgebroken spelen op vakkundige wijze 
werd getackeld en een tegengoal werd 
voorkomen.

Isam 
Over het algemeen staat Isam zijn 
mannetje wel in de verdediging. De tegen-
stander van de bal afzetten met een fikse 
schouderduw is een van Isam zijn speci-
aliteiten. Daarna de lange bal naar voren.

Niek 
Ook Niek staat over het algemeen in de 
verdediging, alhoewel hij ook regelmatig 
mee naar voren opstoomt om zijn goaltje 
mee te pikken. Door zijn lange benen is hij 
zo weer terug op zijn post in de verdedi-
ging. 

Joos 
Als Joos duidelijk een opdracht meekrijgt is 
hij overal inzetbaar. Of het nou in de verde-
diging is of in de spits. Als hij in de verde-
diging de opdracht krijgt dat niemand hem 
voorbij mag dan zal hij er alles aan doen 
en is het voor de tegenstander zeer moei-
lijk om hem voorbij te komen.  

Joep 
Onze linkspoot Joep is overal inzetbaar. 
Een dribbel vanaf het middenveld tot aan 
de achterlijn, of een steekpass richting 
de spits is voor hem geen probleem. Ook 
maakt hij regelmatig een mooie goal uit 
een onmogelijke hoek of legt hij de bal 
klaar zodat een teamgenoot hem er maar 
in hoeft te tikken. 

Lees verder over dit ‘dreamteam’ op pagina 15

Ondanks dat er in deze klasse nog geen standen worden bijgehouden mag de 
JO10-1 zich met een doelsaldo van 97 goals voor en 7 tegen officieus “Herbstmeister” 
noemen.
Het team is al vanaf de kabouters bij elkaar, en dat is te zien in het samenspel. 
Iedereen heeft zijn eigen rol in het team.
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Team van de week: JO10-1


