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Vereniging: HBSV Hout-Blerick
 
Opgericht: 19 april 1938
 
Accommodatie: Sportpark “ Schansheide “
 
Tenue:  Wit shirt met verticale groene 

balk, witte broek en groene 
kousen   

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

 
Aantal jeugdteams: 17 jeugdteams
 
Eindklassering 2018/’19: 4e plek (3e klasse C)
 
Hoofdtrainer: Angelo van Mill (3e seizoen)

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

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!

Antwoord wie is de leider die hoort bij de elf vragen: Ivo Lamerichs van de JO17-2



ZoefieCup zie www.vvhelden.nl

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier
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Goedemiddag dames en heren, welkom 
op sportpark Kerkeböske voor de wedstrijd 
Helden – HBSV. Op het moment van dit 
schrijven is nog niet duidelijk wat voor een 
weertje we zullen krijgen, de afgelopen 
wedstrijden hadden we in ieder geval niks 
te klagen.

Een hartelijk welkom ook aan de bezoe-
kers van Hout-Blerick. In het verleden 
kruisten beide verenigingen vaker de 
degens, verderop in deze Zoefie wat 
meer leuke weetjes hierover. Vers in ons 
geheugen ligt natuurlijk nog de uitwed-

strijd bij HBSV. Met een ruststand van 2-0 
voor Helden leek er niks aan de hand te 
zijn maar uiteindelijk stond er een 3-2 
nederlaag op het scorebord.

Het seizoen verloopt tot nu toe teleurstel-
lend voor de blauw-witten, ook de grote 
ziekenboeg (er zijn geruchten over het 
inrichten van een 2e verzorgingsruimte) 
eist zijn tol. We moeten zelfs de rode 
streep in de gaten houden, uit 3C degra-
deert de no 14 direct, no 12 en 13 spelen 
nacompetitie. Het is daarom zaak om nu 
tegen directe concurrent HBSV 3 punten 
te pakken. 

#komopdieblauwe

P.s: Jimmy uit Willemstad, wanneer is de 
terugvlucht?
 
Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!

Zoefiebode, 46e jaargang nr. 6 Seizoen 2021-2022

Goedendag voetballiefhebbers



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
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HBSV

1. Jules Peeters
2. Bart Smits
3. Gyan van Gulik
4. Jordi Suiker
5. Daan van Lare
6. Jeffrey Bömers
7. Stan Hovens
8. Bas Timmermans
9. Stan Keunen
10. Jordy Goertz
11. Justin Bömers
12. Tim Kappel
13. Joep Smits
14. Jelle Lennaerts
15. Gijs Peeters
16. Jordi Boots
 
Trainer / coach: Angelo van Mil
Leiders:  Huub Brueren, Jean-Paul Peeters 

en  Dries Titulaer
Verzorger: Peter Geraads
Ass. Scheidsrechter: Charrel Mevissen                    

Scheidsrechter:
Peter Theunisz uit Uden

Wedstrijdbal 
geschonken door:
Pannekoek Podologie

Pupil van de week 
gesponsord door:
Artifice



Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

P.R. Peeters Helden BV
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



www.ntgroad.nl

European Road
Freight
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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
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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

21

 

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
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Hallo Allemaal, ik ben Jason Van Ninhuijs, 
ik ben 8 jaar oud en natuurlijk woon ik in 
Helden op de Bongerd.
Voetballen vind ik het allerleukste om te doen, 
het liefste was ik al eerder begonnen maar 
ik moest eerst mijn zwemdiploma’s halen. 
Ik voetbal nu al 2 jaar bij Helden en ben 
begonnen bij de kabouters. Op dit moment 
voetbal ik in de jo8-2. We spelen nu voor 
de eerste keer in de 3de klasse. De eerste 
wedstrijd was nog even wennen en ook wel 
een beetje spannend, maar we hebben een 
super leuk team en we hebben altijd veel 
plezier! We trainen 2 keer in de week, op 
dinsdag en donderdag. Op dinsdag hebben 
we circuit training dat is super leuk. Maar het 
allerleukste zijn natuurlijk de wedstrijdjes. 
Overdag ga ik naar school, ik zit in groep 
5 van basisschool de Liaan, waar we in de 
pauze ook zoveel mogelijk aan het voet-
ballen of aan het ezelen zijn.
Ik denk dat VV Helden vandaag gaat winnen! 
Met hoeveel weet ik niet, maar dat is ook niet
belangrijk.

Pupil van de week: Jason van Ninhuijs

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 28 maart

1 MO19-1 12 5,83
2 JO19-3 17 5,18
3 Helden 6 18 5,17
4 Helden 3 15 5,13
5 JO19-1 15 4,20
6 Helden 2 13 4,15
7 JO19-2 17 3,82
8 Helden 5 17 3,76
9 VR1 12 3,75
10 Helden 1 19 3,16
11 Helden 4 18 3,06
12 Veteranen 9 2,78
13 Helden 7 17 2,59
14 Helden 8 17 1,00



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

1 MVC '19 15 10 3 2 33 30 16

2 Irene Sportclub 14 9 3 2 30 27 17

3 MMC Weert 15 9 2 4 29 28 16

4 VV Baarlo 14 9 1 4 28 28 14

5 Merefeldia 15 7 5 3 26 19 14

6 IVO 15 7 3 5 24 24 21

7 SV Blerick 15 4 8 3 20 22 20

8 FCV 15 4 6 5 18 17 18

9 VV Helden 15 4 4 7 16 23 30

10 Sparta '18 14 3 6 5 15 19 16

11 HBSV 14 2 6 6 12 11 19

12 Liessel 15 3 2 10 11 20 33

13 RKSVO 15 2 5 8 11 14 27

14 Haelen 15 2 2 11 8 18 39

Uitslagen 27 maart 2022

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

Programma 3 april 2022

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

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C
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Over Johan Derksen

Je vindt hem leuk of je verguist hem, Johan Derksen. Tegenwoordig door de week 
iedere dag op TV bij Vandaag Inside. Velen genieten van zijn kantinepraat, voor 
Zoefie aanleiding om enkele van zijn citaten uit heden en verleden aan te halen.

De meeste politici zijn door mediatraining 
gevormde sprekende poppen.

Ik ben blij dat ik niet meer achter die 
voetballers hoef aan te lopen, want dat 
kun je eigenlijk een volwassen vent niet 
aandoen, bedelend en smekend om een 
paar quotjes van een lul die eigenlijk niets 
te melden heeft.

De mensen denken dat ik hele zware 
medicijnen gebruik. Nou, nee hoor. Ik 
vreet gewoon uit de muur.

In dit land kun je op iedere hoek van de 
straat drugs kopen, maar als je een sigaar 
rookt word je als een crimineel neergezet. 
Ik rook een sigaartje, ik handel niet in 
kinderporno.

Mart Smeets is geen voetbalman, maar 
een gelikte presentator, vooral van wiel-
rennen en schaatsen. Gasten moeten niet 
op enige spreektijd rekenen, want de gast 
van Mart is slechts een figurant. Mart stelt 
de vragen en geeft bij voorkeur ook het 
antwoord, Mart wil alle aandacht, want het 
is Marts show, Marts egotrip. Hij spreekt 
zijn kijkers toe alsof hij tegen een kleuter-
klas spreekt, maar ik zou hem niet willen 
missen. Er zit wél een persoonlijkheid en 
dat kun je niet van zijn meeste collega’s 
zeggen.

Ik blijf erbij dat een pianoleraar zelf moet 
kunnen spelen om een ander iets te 
kunnen leren.

Thuis mag ik nog roken, tenzij er familie 
langskomt. Dan moet de grote tv-persona-
lity onder de afzuigkap in de keuken.

Toen ik hier jaren geleden binnenkwam 
vroeg de regisseur “Wil je roken, voor een 
stamtafelsfeer?”, en als ik nu binnenkom 
word ik gestalkt door een brandweerman.

Ik heb met voetbal zoveel verloren dat ik 
atheïst geworden ben. Moet je nagaan wat 
een carrière ik gehad heb.

De man die mijn tweedehandsauto koopt 
is niet te benijden, want daar heb ik dan 
net drie jaar in zitten paffen. Wel goede 
sigaren hoor.

We hebben nu die christelijke boys aan 
het bewind. Het begint met de koopzon-
dagen, dadelijk mag ik net zoals in de vijf-
tiger jaren op zondag niet meer naar het 
zwembad, en die meneer Rouvoet zei ook 
al in de media dat we allemaal grotere 
gezinnen moesten nemen. Ik betaal me nu 
al scheel aan de alimentatie, schei uit zeg.

De amateurpsychologie viert hoogtij in 
het topvoetbal.

Louis is een gekkie die zichzelf zo serieus 
neemt, maar je hoeft niet bang te zijn dat 
hij de verkeerde mensen selecteert hoor, 
dat kun je hem wel toevertrouwen.”
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De trainers van vv Helden

Met Rob Geenen uit Neer hebben we nu 
de 26e trainer in de historie van vv Helden. 
De snelle rekenaar heeft al gelijk gezien 
dat een trainer in Helden gemiddeld zo’n 
3 jaar voor de ploeg staat. 

Helden is in het verleden nooit een kerkhof 
geweest voor trainers. Alleen een jaar of 15 
jaar geleden was er wat vaker trammelant, 
we hoeven de namen van Mat Bours of 
Erik Beumers maar te noemen en verschil-
lende lezers zullen daar zo hun gedachten 
bij hebben.

Zoefie is (weer) eens de archieven inge-
doken en heeft gekeken wat de trainers 

gepresteerd hebben en een ‘top-20’ van 
hun prestaties. Voor het seizoen 1995/1996 
was een overwinning nog 2 punten, daar 
is in deze lijst rekening mee gehouden. 

Nu dient wel de opmerking gemaakt 
worden dat deze lijst niet alles zegt. In de 
jaren 80 speelden we minimaal 2e klasse, 
dus die trainers presteerden toen toch echt 
wel ondanks dat ze misschien wat lager op 
de lijst staan. 

In ieder geval leuke gespreksstof voor na 
de wedstrijd in de kantine!!
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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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PanSign
2d•3d  Communicatie

Leuker kunnen we maken

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier
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Truuk in de tiehd

Onderstaande wedstrijd is van 4 oktober 
1964 

De allereerste wedstrijd Helden 1 – H.B.S.V. 
1 was een hele bijzondere. Op 17 april 1949 
speelden beide teams om de promotie uit 
de LVB (Limburgse Voetbal Bond) naar de 
4e klas van de KNVB. Helden won deze 

wedstrijd met 1-0 en promoveerde later 
door ook een 1-0 overwinning bij H.B.S.V. 
een week later. De promotie was het eerste 
grote moment van de toen nog jonge 
vereniging SSS Helden. Sindsdien zijn de 
teams in competitieverband 35 keer tegen 
mekaar uitgekomen, beiden wonnen 14 
maal, 7 maal werd er gelijkgespeeld. 



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? 
Het is moeilijk om te kiezen, maar dan kies 
ik voor Koningslust. Maar niets gaat boven 
Helje.

Wat is het doel van je team dit jaar?
Het doel van dit jaar is om in de top 3 mee 
te doen dit jaar

Wie is jouw favoriete voetballer?
Jan Vertonghen

Je mooiste voetbalherinnering bij 
vv Helden?
De 2 kampioenschappen die ik bij seni-
oren heb mogen meemaken.

Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal?
Dat is natuurlijk Ajax

Wanneer en waarnaartoe ging je laatste 
treinreis?
Naar Sintra (Portugal) tijdens de vakantie 
in Lissabon. Zeker een aanrader.

Welk nummer mag van jou op no 1 van 
de top 2000 staan?
Sjoën Helje-Dörp van de Bretelboys

In deze auto rijd ik het liefste?
De Kia Niro die we vorig jaar gekocht 
hebben.

Je favoriete Duitse team?
Schalke04

Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal
Ik ga regelmatig naar het volleyballen van 
mijn vrouw kijken

Het liefste ga ik op vakantie naar …?
Ergens waar het weer goed is en ik nog 
nooit geweest ben

Wie is deze leider voor wie elke vrije trap 
een eitje is?
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1000 Euro voor 
de Stichting Ambulancewens!!

Afgelopen jaren hebben we als vereniging 
mogen meemaken wat een bijzonder werk 
de Stichting Ambulancewens verricht.
Voor ons kantinepersoneel was dat een 
aanleiding om geld in te zamelen. 

In een gezellige kantine kon zondag een 
bedrag van 1000 Euro worden overhan-
digd aan een afvaardiging van deze stich-
ting. Alle gulle gevers bedankt!!
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Naast haar inzet voor meiden- en vrou-
wenvoetbal binnen de club, is Lieke zelf 
ook nog actief binnen de krijtlijn. Onze 
goalgetter die ballen vanuit de onmoge-
lijke hoek zelfs in het netje krijgt. Links of 
rechts het maakt niet uit voor Lieke, scoren 
en shinen op het veld zal ze. Silke is voorin 
op de flank te vinden en menig mannen 
zijn jaloers op haar enorme schotkracht. 
Op zoek naar een fantastische voorzet of 
corner? Silke maakt het waar. Lexi, onze 
linkspoot. Ze raast voorbij op de flank en 
zal niet stoppen totdat de bal veroverd is. 
Klein, maar een enorme wilskracht en groot 
doorzettingsvermogen.
Pien is van alle markten thuis. Maakt niks 
uit waar je haar neerzet, voetballen kan ze 
overal. Balvast en enorm technisch. Met Pien 
valt dan ook niet te dollen. Daniek is ook 
terug van weggeweest en we zijn enorm 
blij dat ze ons team is komen versterken. 
Overal inzetbaar en erg sterk aan de bal. 
Met haar snelheid sprint ze iedere tegen-

stander voorbij. Onze hardwerkende Romy 
was altijd te vinden voorin, waar ze het de 
verdedigers maar al te moeilijk maakte. 
Inderdaad was.. Helaas is Romy uitgevallen 
door een erge knieblessure, waardoor ze 
begin dit jaar onder het mes is gegaan. 
Toch is ze nu onze trotse supporter en 
staat ze langs de lijn klaar om ons aan te 
moedigen.
Naast onze vaste speelster, hebben we nog 
onze steunende dames Sharon, Pleun en 
Quinty. Ondanks dat we zo’n groot team 
hebben, hebben we ze toch nog wel eens 
nodig gehad of komen ze ons regelmatig 
aanmoedigen langs de lijn.
Al met al een supergezellig en fanatiek 
damesteam! Mocht je zelf deel willen 
uitmaken van ons team (als speelster of als 
begeleiding), schroom dan niet om ons te 
benaderen. Iedere thuiswedstrijd staan we 
om 11:00 uur te shinen op het veld. Kom 
gerust een kijkje nemen of vier met ons de 
derde helft in de kantine!!
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Team van de week: Helden VR1

In de vijfde klasse spelen de dames o.l.v. 
Hassan Fannach mee in de bovenste regi-
onen. Hassan ´krijg tieten´ Fannach is 
ontzettend gedreven en heeft tot zijn geluk 
(en soms frustratie) maar liefst 20 dames tot 
zijn beschikking. Bloedfanatiek en verliezen 
is voor Hassan eigenlijk geen optie. Robin 
is onze assistent-trainer en vlagger. Elke 
wedstrijd staat hij voor ons paraat, helpt 
op de trainingen of doet mee met partijtje 
waar hij voorbijraast met zijn lange stelten.
In de goal is Joyce B. te vinden als sluit-
post. Een keepster waar menig team 
jaloers op is en met de nodige reddingen 
houdt ze het team vaak in de wedstrijd. 
In de achterhoede heeft Janne haar plek 
middels gevonden en met haar kennis van 
het aanvalsspel is ze iedere speelster te 
slim af. Naast haar is Milou vaak te vinden 
in het hart van de verdediging. Ze brengt 
rust in het team en coacht alle speelsters 
in het veld. Met haar slidings vliegt ze over 
het veld en trekken tegenstanders graag de 
voeten terug. Anke, een vertrouwd gezicht 
op het veld en terug van weggeweest. Ze is 
kopsterk en haar inzet en motivatie is over 
het hele veld te voelen. Cielke lijkt op het 
eerste oog vrij onschuldig door het gemak 
en de rust waarmee ze ‘even’ de bal weg 
steelt bij de tegenstander, maar wanneer 
het nodig is, is de strijd altijd in haar ogen 
te vinden.
Jill, de benjamin van het team, speelt haar 
eerste jaar bij het vaandelteam en dat doet 
ze met gemak. Gaan tot het diepste gaatje 
en daarmee een verschrikking voor vele 
aanvallers. Fleur ofwel Speedy Gonzales. 
Zie je een lange blonde staart over het veld 
voorbij zoomen? Dat kan onze Fleur zijn. 

Met een snelheid waar Max Verstappen 
jaloers op is, rent ze iedere tegenstander uit 
de wedstrijd. Danieke, ofwel Terror Daan 
heeft na verschillende jaren niet meer 
gevoetbald te hebben, het grasveld toch 
weer gevonden. De kriebels zorgde ervoor 
dat ze weer straalt in het blauw. Zoals haar 
bijnaam al zegt, enorm sterk aan de bal en 
een trapspecialist pur sang. Joyce v L. is ook 
geen onbekend gezicht binnen vv Helden. 
Waar je ook op het veld staat, goede kans 
dat je Joyce ziet werken/rennen. Energie 
voor 1000 en altijd aanspeelbaar om het 
spel te verleggen en kansen te creëren. 
Renee, onze gedreven middenvelder die je 
meermaals tegenkomt. Naast haar topcon-
ditie, kapt ze haar tegenstanders keer op 
keer uit om ze maar al te graag op het 
verkeerde been te zetten.
Rianne, de diesel van het team. Beetje 
opwarmen, maar eenmaal op gang is ze 
niet meer te stoppen. Rianne maakt menig 
speelsters duidelijk dat ze onderweg is om 
de bal te veroveren en opent dan ook regel-
matig haar trukendoos. Onze Maud heeft 
haar plekje in Dörp helemaal gevonden. 
Gezelligheid staat voorop en met iedereen 
maakt ze graag een praatje. Op het veld 
moet er gewerkt worden en daar neemt 
ze iedereen mee op sleeptouw. Isa, het 
aanspeelpunt in de spits en balvast om 
andere speelsters in positie te brengen om 
te scoren. Naast haar enorme schotkracht, 
lukt het haar op bijzondere wijze altijd om 
de bal mee te krijgen. Isabel, de blonde 
krullenbol die op het veld over de flank 
vliegt om de tegenstander het doolhof in 
te sturen. Een snelle counter en Isabel is 
alweer op weg naar de achterlijn.

Vv Helden Dames 1 We are back! 
Helden heeft de keuze gemaakt om het meiden- en vrouwenvoetbal weer zelfstandig 
te gaan organiseren. Dit betekent dat de dames alle wedstrijden in Helden in het blauw 
spelen. Daar horen ook prachtige shirts bij, vrouwenshirts, met dank aan De Zoes.

Lees verder op pagina 14
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Team van de week: Helden  VR1
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Team van de week: Helden  VR1


