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Vereniging: Sparta ‘18
 
Opgericht: 19 mei 1918
 
Accommodatie:  Sportpark “ t Spansel “
 
Tenue:  Rood / wit gestreept shirt, 

zwarte broek en rode kousen

Aantal seniorenteams:  7 senioren-, 1 veteranen- en 
3 damesteams

 
Aantal jeugdteams: 26 jeugdteams
 
Eindklassering 2018/’19: 14e plek ( 2e klasse H )
 
Hoofdtrainer: Ronald Steijlen ( 3e seizoen )

Goedemiddag dames en heren, welkom 
op sportpark Kerkeböske voor toch alweer 
de 6e thuiswedstrijd van dit gemankeerde 
seizoen. 
De laatste was op een donderdagavond en 
dan is er toch niet het sfeertje dat er op de 
zondag toch altijd wel is.

Een hartelijk welkom ook aan de bezoe-
kers oeht Zaerum. De mannen van Sparta 
zullen wat minder fris zijn dan onze 
jongens aangezien ze donderdag nog een 
wedstrijd hebben moeten spelen. 
In de ranglijst staan beiden ploegen 
dicht bij mekaar. Over de historie van de 
ontmoetingen van beide teams kunt U 
verder in de Zoefie wat meer leuke weetjes 
vinden.
Het zal voor Rob en zijn staf weer heel 
wat gepuzzel worden om een geoliede 
machine op het veld te krijgen. Veel bles-
sures en corona hebben ervoor gezorgd 

dat er nog nauwelijks in de sterkste opstel-
ling is gespeeld. Maar goed, daar heeft 
iedereen last van.

Zoals het er nu uitziet komt de lente 
eraan en 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. 
#komopdieblauwe
 

Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!

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

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!

Zoefiebode, 46e jaargang nr. 5 Seizoen 2021-2022

Goedendag voetballiefhebbers

Antwoord wie is de leider die hoort bij de elf vragen: Jorrit Kersten JO19-1



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: Matthijs Schambergen

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

SPARTA

1. Thomas Cox
2. Nino Jansen
3. Jeroen Smits
4. Rob Peeters
5. Joep van de Riet
6. Tom Spreeuwenberg
7. Sjoerd Lucassen
8. Yannick Vullings
9. Chiem Vullings
10. Jesse Craenmehr
11. Kevin van den Broek
12. Bart Vissers
13. Thomas Lucassen
14. Danny Vullings
15. Joep Willemsen
16. Vincent Kersten
17. Rob Raedts
 
Trainer: Ronald Steijlen
Teammanagers:  Ger en Yannick Vullings
Verzorger: Wiel Suntjens
Ass. scheidsrechter: Peter Bussemakers

Scheidsrechter:
Coen van Straaten uit 
Boxmeer

Wedstrijdbal 
geschonken door:
FysioHelden

Pupil van de week 
gesponsord door:
Sport2000 De Bruyn

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree



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

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 12 9 2 1 29 26 15

2 VV Baarlo 12 9 1 2 28 27 10

3 MVC '19 13 8 3 2 27 27 15

4 MMC Weert 13 8 2 3 26 25 15

5 IVO 12 5 2 5 17 19 19

6 Merefeldia 11 4 4 3 16 12 12

7 VV Helden 12 4 3 5 15 20 25

8 Sparta '18 12 3 5 4 14 15 11

9 SV Blerick 11 2 7 2 13 19 16

10 FCV 12 2 6 4 12 10 13

11 RKSVO 13 2 4 7 10 13 25

12 HBSV 11 2 3 6 9 9 17

13 Liessel 13 2 2 9 8 17 31

14 Haelen 11 1 2 8 5 15 30

Uitslagen 13 maart 2022

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

Programma 20 maart 2022

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

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C
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Amper 3 maanden geleden stond voor 
vvHelden en vele anderen de wereld even 
stil, met het plotselinge overlijden van Jan 
Bouten, onze fysioman. Maar de tijd gaat 
wel door en ook vvHelden gaat dus door. 
En wat zijn wij blij te mogen melden dat 
de samenwerking met fysioHelden blijft 
bestaan; Maak kennis met Matthijs.

Het is nu ongeveer 3 maanden geleden dat 
ik mijn laatste bijdrage heb geleverd van mijn 
serie ‘on tour’. Ik herinner het mij nog als de 
dag van gister. 2 Weken na het verschijnen 
van deze bijdrage zag de wereld er even heel 
anders uit en kon ik weer een stukje over Jan 
schrijven…
3 Maanden, de tijd vliegt voorbij, maar staat 
ook stil, zoals het voetbal ook weer een hele 
tijd stillag. Enerzijds door de winterstop, maar 
vooral door Corona die ons weer dwars zat.

Nu mag ik weer een stukje schrijven en voel 
ik nog het verdriet om het verlies van Jan, 
maar ook de blijdschap en trots over hetgeen 
we jullie mogen melden. fysioHelden blijft 
ook na het overlijden van Jan Bouten aan 
onze club verbonden. En wel in de persoon 
van mede praktijkeigenaar Matthijs Scham-
bergen. Ik zocht hem op in de praktijk in 
Panningen om kennis te maken met onze 
nieuwe Fysioman.

De naam is Matthijs Schambergen, 38 lentes 
jong, woonachtig in Egchel met vrouw en 4 
kinderen. Vanaf zijn 25e mag hij het mooie 
vak van fysiotherapeut beoefenen en vanaf 
zijn 28e (nu 10 jaar geleden) deed hij dat 
samen met Jan Bouten als praktijkeigenaren 
van Fysio Helden. In de jongere jaren beoe-
fende de in Brabant geboren, maar in Helden 
opgegroeide Matthijs zo’n beetje alle sporten. 
Honkbal, tennis, turnen, om maar een paar 
te noemen. Pas in zijn 20’er jaren is Matthijs 
gaan voetballen, wat hij zo’n 10 jaar heeft 
gedaan bij DEV Arcen. 

Het plotseling overlijden van Jan was natuur-
lijk ook voor Matthijs een enorme schok. En 
één ding wist hij eigenlijk meteen zeker. De 
praktijk zou hij natuurlijk voortzetten. Maar 
er was nog iets; VvHelden… Matthijs wist 
hoezeer vvHelden bij Jan in zijn hart zat. En 
daarom hoefde Matthijs dan ook niet na te 
denken toen Helden hem benaderde over de 
voortgang van de onderlinge samenwerking. 
En Matthijs wist ook meteen dat hij dit zelf zou 
gaan oppakken, als zijn eerbetoon naar Jan.

Geen Jan 2.0 
Wel wil Matthijs graag de verwachtingen 
enigszins managen. De rol zoals Jan die de 
afgelopen jaren invulde bij VvHelden kan hij 
niet helemaal waarmaken, maar de dienst-
verlening in de vorm van het vaste inloop-
spreekuur op de maandag blijft voortbestaan 
en ook zal Matthijs zeker nu en dan aanwezig 
zijn op de speeldagen van het eerste elftal 
als ook tijdens andere activiteiten van de 
club. Op deze manier hoopt hij optimaal 
betrokken te zijn bij het reilen en het zeilen 
van ‘die Blauwe’.

Inloopspreekuur voor alle leden 
Matthijs benadrukt dat de fysio dienstverle-
ning niet alleen voor de selectie van Helden 
is. Juist het inloopspreekuur op de maan-
dagavond (18:15-18:45 uur) is voor alle leden 
toegankelijk. Ondanks dat we spreken over 
‘inloopspreekuur’ is het wel van belang dat er 
vooraf telefonisch even een afspraak wordt 
gemaakt. Hiervoor kan er gebeld worden met 
de praktijk. Eerder werd hierover al gecom-
municeerd op de site van vvHelden. Matthijs 
hoopt voor lange tijd aan de club verbonden 
te mogen blijven en zo het vertrouwde 
gezicht van de club te worden, net zoals Jan 
dit de afgelopen jaren altijd is geweest.

Matthijs, bedankt voor dit mooie gebaar, de 
prettige kennismaking en ik wens je veel 
mooie jaren toe bij deze fijne club.

De Razende On Tour:
maak kennis met Matthijs Schambergen

Team van de week 2: Helden JO19-3
Geachte lezers en geïnteresseerden, het is 
deze week aan ons, JO19-3, om een stukje 
te mogen schrijven in de Zoefiebode. U hebt 
misschien al eens van ons gehoord, maar 
voor de mensen die ons nog niet kennen 
zullen we onszelf even voorstellen. 

Ons team dat inmiddels al 4 jaar samen speelt 
als 1 team bestaat uit 13 zeer getalenteerde 
spelers. Spelers komen en gaan ook in JO19-3, 
maar de huidige 13 zijn de daadwerkelijke 
harde kern. Een ijzersterk team dat voor elke 
overwinning gaat, in de eerste en de tweede 
helft, maar ook in de derde helft staan wij ons 
mannetje.

Om te beginnen met het voorstellen, zal ik voor 
het gemak beginnen met de speler die iedere 
week weer opnieuw onder de lat schuilt. Zijn 
naam is Niels, hij is een zeer rustige keeper 
die ook graag houdt van een speler uitspelen. 
Dit zorgt hier en daar voor verhoogde span-
ningen, waardoor de wedstrijden nooit saai 
zijn.
De achterhoede wordt bezet door het centrale 
duo: Loek en Jens. Loek is een ijzersterke 
verdediger die de aanvallers met zijn snelheid 
voorbij weet te rennen. Daarnaast staat Jens 
die graag een balletje tegen het net wil en kan 
koppen (bij de tegenstander natuurlijk). Dit 
centrale duo wordt ondersteund door Joop, 
Luuk en Tristan op de back posities. Joop 
een speler die niet weet wat rustig voetbal 
is, hij speelt altijd op 110%. Luuk, of zoals wij 
hem kennen Terminator, heeft een been van 
metaal waarmee hij elke bal kan blokkeren. En 
de laatste van het trio is Tristan, iemand met 
zoveel kwaliteiten dat hij eigenlijk overal inzet-
baar is, maar toch in de laatste wedstrijden de 
rol als back perfect vervulde.
Het middenveld wordt gedomineerd door de 
volgende spelers: Storm, Tim en Yannic. Storm 
een van de belangrijkste spelers van het veld. 
Hij verovert alle ballen op het middenveld, 
verdeelt het spel als geen ander en scoort 
nog wel eens met prachtige afstandsschoten. 

Tim, een van onze vele gymmachines, hij is 
nog niet heel bekend op het middenveld, 
maar weet dit keurig op te pakken door zijn 
taken goed uit te voeren. Yannic, zijn benen 
bewegen sneller dan de bal. Dit brengt veel 
verwarring bij de tegenstander waardoor hij 
gemakkelijk naar de voorhoede weet te drib-
belen en te scoren.
De voorhoede is bezet door Munzir, Lars en 
Jim. Voor Munzir is dit het eerste jaar bij JO19-3, 
hij is zeker niet te missen. Met zijn acties weet 
hij elke tegenstander te verrassen. Hoe hij 
dit doet weet nog steeds niemand, maar wat 
we wel weten is dat hij iedereen de bosjes in 
stuurt. Lars is een snelle behendige speler, die 
vaak op de juiste plek staat om het laatste tikje 
te geven aan de bal. Als laatste hebben we 
nog Jim, wederom een ijzersterke speler van 
ongekende waarde. Naast de prachtige voor-
zetten, corners en een schot van jewelste, is 
hij ook nog inzetbaar als verdediger. 

Dit team wordt al 4 jaar getraind en begeleid 
door Delano, Nick en Brian. Dankzij hen zijn 
wij in deze 4 jaar maar liefst 2 keer kampioen 
geworden en misschien een derde onderweg? 
Afgelopen najaarscompetitie was hier één van, 
de kans dat wij kampioen zouden worden 
was heel erg klein, en vooral op het einde 
was de spanning om te snijden. Maar dankzij 
de uitmuntende tactische beslissingen (van 
ons meesterbrein) was het allemaal goed 
gekomen. Ze zeggen op je hoogtepunt moet 
je stoppen, maar dit geldt zeker niet voor 
JO19-3. Wij zullen vol passie, vechtlust en 
beleving toewerken naar iedere zaterdag om 
een volgend kampioenschap binnen te slepen. 
Al met al een hele gezellige en leuke groep 
jongens bij elkaar, die het goed met elkaar 
kunnen vinden, zowel op het veld als buiten 
het veld. 
Voor geïnteresseerden, er wordt iedere 
week een wedstrijdverslag bijgehouden van 
de wedstrijden die gespeeld worden. Deze 
worden geüpload op de site van vv Helden, 
zeker een aanrader om deze een keer te lezen.



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

De allereerste wedstrijd Helden – Sparta’18 
vond meer dan 70 jaar geleden plaats. Op 
zondag 2 december 1951 kruisten de beide 
ploegen de degens met elkaar in de 3e 
klasse van de KNVB. De Heldenaren waren 
het jaar voordien kampioen geworden. 

In totaal speelden Helden en Sparta’18 
in competitieverband 30x tegen elkaar. 
Helden won 12x, Sparta’18 10 x en 8x werd 
er gelijkgespeeld. Hieronder een verslag 
van die eerste wedstrijd op een zondag-
middag in 1951.



Heibloemseweg 5
5981 PH Panningen 

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

Leukste dorp, Egchel of Panningen? 
Helden

Wat is het doel van je team dit jaar?
Hopelijk kunnen we de voorjaars 
competitie afsluiten bij de top 3

Wie is jouw favoriete voetballer?
Cristiano Ronaldo, knap om iedere keer 
bij een andere club toch te bewijzen wat 
je kan. 

Je mooiste voetbalherinnering bij vv 
Helden?
Promotie met Helden 2 naar de 1ste 
klasse

Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal?
Iedereen behalve Ajax 

Wanneer en waarnaartoe ging je laatste 
busreis?
Oktoberfest Köln 

Welk nummer mag van jouw op no 1 van 
de top 2000 staan?
Hotel Californië, The Eagles

In deze auto rijd ik het liefste?
Nissan Note

Je favoriete Engelse team?
Liverpool 

Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal?
Golf

Het liefste ga ik op vakantie naar …?
Mallorca

Wie is deze leider die tegenwoordig als 
een warhoofd rondloopt??

Ik ben Gijs Tubée, 11 jaar oud en zit op DKC 
de Liaan in groep 7 bij juf Chantal. Ik voetbal 
bij JO-11-1JM wat ik een heel leuk en goed 
team vind. Ik heb altijd veel zin om te gaan 
trainen, samen met mijn team en leuke trai-
ners Martijn Holthuijsen, Johan Absil en Don 
Tubee (mijn vader). 
In mijn team ben ik sinds kort de keeper. 
Hiervoor heb ik nu ook keeperstraining op 
zondagmorgen. Behalve op het veld bij 
vv Helden voetbal ik ook graag met mijn 
vrienden en mijn broertje in de tuin. Ook 
speel ik graag buiten bij ons in de buurt of op 
het schoolplein. 
Af en toe op de bank “chillen” en op de play-
station FIFA vind ik ook zeker leuk. Daarnaast 
kun je me vaker vinden in de blokhut van 
Jong Nederland.
In Nederland is mijn favoriete club Feyen-
oord! Ik ben ook al 2 keer in de Kuip geweest 
en dat vond ik echt tof. 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: Gijs 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 14 maart

1 MO19-1 10 6,00
2 JO19-3 15 5,87
3 Helden 6 16 5,31
4 Helden 3 12 4,58
5 VR1 10 4,50
6 Helden 5 15 4,20
7 Helden 2 12 4,00
8 JO19-1 14 3,86
9 JO19-2 16 3,63
10 Helden 1 16 3,50
11 Helden 4 17 2,88
12 Veteranen 8 2,88
13 Helden 7 15 2,67
14 Helden 8 15 1,07
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Team van de week 1: Helden 3

Het voorstelrondje beginnen we in de goal, 
keeper Roel van Dijk (Pis). Deze ervaren 
goalie is de beste die er in de 3e reser-
veklasse te vinden is (al hebben we nog 
niet ieder team getroffen, dit durven wij 
wel te zeggen). De zenuwen en in totaal 3 
nagenoeg gelijkwaardige keepers in Dörp 
zorgen ervoor dat Pis al enkele jaren bij 
Helje 3 onder de lat staat. 

Ons centrale blok achterin bestaat uit de 
ervaren Stoutjes. Deze wilde eigenlijk na 
afgelopen seizoen de zondag inruilen voor 
de zaterdag om bij de veteranen te gaan 
voetballen. Gelukkig is hij op deze beslis-
sing teruggekomen en kunnen wij weke-
lijks genieten van de goed positie kiezende 
Stoutjes. Voorter (Jeroen) is dit seizoen aan 
het korps van Helje 3 toegevoegd nadat 
hij een stapje terug heeft gedaan vanuit 
Helden 2. IJzersterk in de (lucht)duels 
schakelt Voorter menig aanvaller uit. Roelie 
P. die zichzelf als de Pirlo van het team ziet, 
is een beetje een mix van de vorige twee 
heren en beschikt daarnaast over iets meer 
longinhoud om ook achter in de vuile 
meters te kunnen maken. Op de back posi-
ties staan iets jongere exemplaren. Burb 
(al enkele jaren seniorenspeler), Max (H2) 
en Timo (JO19) zorgen voor de snelheid 
achterin en mits fit en wakker zeer bruik-
baar. Nadeel voor deze 3 heren is dat ze 
multi-inzetbaar zijn, dus elke week weer 
een vraag waar ze staan. Dan hebben we 
nog de Dörpse Hyun-jun Suk; Peute, na de 

eerste lockdown vroeg deze oud JO19-2 
speler of hij enkele keren mee mocht 
trainen met Helden 3, omdat hij zo hoog 
mogelijk bij de senioren kon instromen het 
jaar daarna. Dit beviel van beide kanten 
goed en zo heeft Peute zijn plaatsje binnen 
het team weten te bemachtigen. 

Op het middenveld vinden we Boele, de 
nestor van en ook aanvoerder van het 
team. Volop coachend en corrigerend zorgt 
hij voor de balans tussen aanval en verde-
diging. Frankie Bouten jr. (H4) zorgt voor 
het frivole voetbal en het nodige loopver-
mogen. Op 10 vinden we onze Nicknack 
terug. Enthousiast op elke bal stuift deze 
inmiddels ook niet meer zo jonge Nicky 
nog elke zondag over de velden. 

Voorin heeft Tunke (ook niet meer de 
jongste) als aanspeelpunt en afmaker 
een taak die je van een ervaren rot mag 
verwachten. Naast Tunke herbergt Helje 
3 nog 3 jonge aanvallers die in het begin 
van hun hopelijk lange seniorencarrière 
staan. Rob (Why always me?), pijlsnelle en 
balvaste speler welke in goede vorm niet 
te stoppen is op een reglementaire manier. 
Sjors Bouten ook vliegensvlug met een 
goede voorzet en een kiezelhard schot. En 
Ruben overgekomen van de JO19, heeft 
inmiddels zijn draai bij de mannen van H3 
zeer zeker gevonden. Als deze 3 heren fit 
raken/blijven gaat Helden 3 hier nog veel 
plezier aan beleven dit seizoen.

Beste lezers/lezerinnen van de Zoefie. Op deze doordeweekse donderdag mag Helden 
3 zich aan jullie voorstellen.
Spelend in de 3e reserveklasse en op het moment van schrijven op een 4e plek bivak-
kerend speelt Helden 3 om 11:00 uur zijn thuiswedstrijden. Veelal 2e elftallen zijn 
onze tegenstanders, onder andere buurdorpen MVC’19 2, RKMSV 2 en Kepèl 2. 

Dit zooitje ongeregeld staat onder de 
bezielende leiding van Tom Thijssen 
(Tiesse) en Mark Peters (Koeiekop). Dit duo 
mag zich ieder weekend weer buigen over 
de opstelling en het zorgen voor minimaal 
14 man op de zondagmorgen. De trainers 
zijn ook zeker niet bang om met wie dan 
ook de discussie aan te gaan en dit staat 
misschien ook wel gelijk aan het eigen-
wijze karakter van Helden 3.

De trainingsavond is onder leiding van 
Bob Keulards een waar feestje. Bob tot 
enkele jaren geleden genietend van zijn 
voetbaltrainerspensioen, kon de lokroep 
van Koeiekop niet weerstaan en dus zorgt 

deze toptrainer ervoor dat de mannen van 
Helden 3 op een “rustige” manier klaarge-
stoomd worden voor de wedstrijden op 
zondag. 

De vlagger van dienst Sjors (Tarrel) heeft 
sinds kort de vlag helaas neergelegd i.v.m. 
gezondheidsredenen. Dus voor de rest van 
het seizoen is er nog een vacature voor 
assistent-scheidsrechter bij dit sterren-
team. Uitsluitend opbouwende kritiek en 
100% onderdeel van het team. Verdere info 
en/of interesse via Tiesse of Koeiekop.

Team van de week 1: Helden 3 (vervolg)
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