
Ouverture

De Dikke van Dale omschrijft ‘ou-
verture’ als opening of voorspel. 
Naar een overtreffende trap werd 
gezocht. Deze werd echter niet ge-
vonden. Het woord ouverture doet 
eigenlijk te kort aan het affiche dat 
er vanavond voor u klaar staat. Een 
derby, en niet zomaar de minste. 
Dörp tegen Kepèl. Twee aartsrivalen 
die vorig jaar beide hun Waterloo 
vonden in Liessel – naar het schijnt 
hadden de mannen van Napoleon het 
er ook zwaar – waardoor Panningen 
degradeerde en Helden zich genood-
zaakt zag nog minstens een jaar in de 
vierde klasse te moeten bivakkeren. 
Beide vizieren zullen waarschijnlijk 
gericht zijn op een terugkeer naar 
de derde klasse. Vandaag kan daar-
voor al een klein beginnetje gemaakt 
worden.

Het belooft vanavond een echte 
kraker te worden. De elftallen zijn 

klaargestoomd, het veld is strak ge-
maaid en de vaten Lindeboom zijn 
naar het schijnt tot aan de rand ge-
vuld. Dit zijn de duels waarin niet 
alleen drie punten op het spel staan. 
Zaken als trots, eer en gezichtsver-
lies zullen ook in de koppies van de 
tweeëntwintig spelers meespelen. 
Natuurlijk worden de echte prijzen 
niet verdeeld na één speelronde. Wel 
wordt er vanavond bepaald óf Dörp 
óf Kepèl zich voorlopig de betere 
van de twee mag noemen. Dat al-
leen is voor velen hier al een prijs 
op zich.

Sturen de Heldenaren hun groen-wit-
te rivaal met de staart tussen de be-
nen terug? Of is het Panningen dat 
de punten over de denkbeeldige 
grens op de Ruijsstraat zal meene-
men? U gaat het meemaken hier op 
Sportpark Kerkeböske. Veel plezier 
vanavond!
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GOEDEMIDDAG VOETBALLIEFHEBBERSJa, ja u ziet het goed. Ik moest er zelf ook enorm aan wennen. Dit jaar praten we niet meer over de D1, 

nee, we gaan het hele jaar praten over de prestaties en belevenissen van JO13-1, oftewel voluit: Jeugd-
Onder13-1e team. Dus, beste mensen wen er maar vast aan. Het is een hele mond vol, maar de KNVB 
heeft de wijziging nu definitief ingezet en wij houden ons daar vanaf nu dus netjes aan.

Goed, dat was de introductie van het verslag dat zou moeten gaan over de eerste twee wedstrijden van 
onze strijders. Laten we beginnen over de wedstrijd van zaterdag 20 augustus. Met RBC Roosendaal 
hadden we meteen een tegenstander van naam, want nog niet lang geleden speelde deze club nog om 
de punten in de Jupiler Leage. Door de vakanties waren beiden teams behoorlijk gehavend, maar met 
prima invallers van JO13-2 (ja u hebt m door? …… juist, de D2) wist Helden een prima partij op de 
mat te leggen waarbij wij zeker niet de mindere waren ten opzichte van onze opponent in het oranje. 
De eerste helft was voor de thuisclub en via twee doelpunten van ‘terminator’ Niels en ‘miep-miep’ Jan. 
En er waren kansen op een grotere voorsprong, zo heb ik me laten vertellen. De tweede helft was het 
RBC dat meer en meer begon aan te dringen en de aansluittreffer wist te maken. Helden had de kans 
om de wedstrijd in het bekende slot te gooien, maar verzuimde. Toch leek een stuntje erin te zitten tot 
de laatste minuut. Het buitenspelsignaal van de vlagger werd echter “overruled” door de scheidsrech-
ter. RBC mocht haar aanval doorzetten en wist hieruit in de laatste minuut de gelijkmaker te scoren. 
We hebben nog een ‘video-umpire’ aangevraagd, maar helaas was deze niet voorhanden. Het gelijkspel 
voelde kort na het eindsignaal als verlies, maar eenmaal onder de douche kwam ook het besef bij de 
jongens dat dit meteen toch al een behoorlijke stunt was. Een punt van RBC afsnoepen mag gewoon 
een TOP resultaat genoemd worden.
Wat zou dit betekenen voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard hoorde je in de kantlijnen fluisteren. 
Nou daar kunnen we vrij kort over zijn: Fortuna Sittard wist vakkundig en effectief onze vleugels, die 
we tegen RBC ontwikkeld hadden, af te nemen en zette ons met een 0-7 nederlaag weer met beide 
benen op de grond. Wat kunnen we verder zeggen over deze wedstrijd, waar uw Razende Reporter live 
getuige van mocht zijn. Vanaf begin af aan was duidelijk dat Fortuna (dat in tegenstelling tot Helden 
al wel compleet was) op alle fronten het betere team was, hetgeen natuurlijk geen verrassing was. De 
snelle eerste goal (binnen één minuut) hielp hen daarbij ook extra in het zadel. Het lukte Helden niet 
om de gemaakte afspraken in de kleedkamer goed uit te voeren. We misten op sommige posities de 
scherpte, maar hadden vooral ook  te maken met een tegenstander die gewoon een maatje te groot was. 
Met een 0-5 ruststand gingen we de kleedkamer in. In de kleedkamer werd op een ludieke manier (met 
bekertjes en flesjes) duidelijk gemaakt wat ieders taak was.
De accu’s werden opgeladen en in de tweede helft zagen de toeschouwers, die in grote aantallen waren 
komen kijken, een heel ander Helden. Een Helden dat meer van zich af beet, feller was en soms ook 
mooie duels uitvocht met de tegenstander. Ook kregen we zelfs enkele kansjes, die helaas niet verzil-
verd werden. Het was natuurlijk wel Fortuna dat nog steeds de betere was en dat ook nog 2 keer tot 
scoren kwam, waardoor de einduitslag op 0-7 kwam.
Een grote uitslag natuurlijk, maar met name gezien de tweede helft mogen we toch constateren dat de 
jongens zijn blijven knokken en mentaal overeind zijn gebleven. Bovendien hebben we ook geleerd 
dat je soms gewoon een beetje ‘gehaaid’ moet zijn en slim moet zijn om je doel te bereiken. Ook daar 
hebben wij nog een inhaalslag te maken.
Terug naar JO13-1, want ook zij hebben nog een toetje voor de boeg. Woensdag 31 augustus wacht de 
laatste tegenstander in de bekercompetitie en niet de minste. We mogen naar Rotterdam, waar SC Fey-
enoord onze gastheer zal zijn. Jongens, veel succes daar en uiteraard zal de Razende Reporter verslag 
uitbrengen van deze beleving.

Uw Razende Reporter.

Verslag Helden JO13-1.....



Vereniging : SV Panningen 
Opgericht : 1 mei 1927
Sportpark : ”Panningen - Noord”
Adres : Wilhelminastraat 1
Clubkleuren : Groen en wit
Aantal senioren teams : 5 en verder 2 veteranenteams
Aantal jeugd teams : 23 (samen met SV Egchel)
Klassering vorig seizoen : 11e in de 3e Klasse C / Degredatie via NC
Trainer 1e elftal : Roel Schreurs (2e seizoen) 
Shirtsponsors 1 elftal : Leenders - Gielen adviseurs
Bijzonderheden : De jeugdafdeling van SV Panningen is tegenwoordig 
samengevoegd met die van SV Egchel, waarbij de A- en B-teams hun 
thuiswedstrijden in Panningen afwerken. De overige teams spelen op 
beide accomodaties. Bij de meisjesteams is ook VV Helden betrokken 
vanaf dit seizoen.

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

In memoriam Joost Hagenaars 
“Wat haes se dien laeve gelaef. Ut is good gewaes. Proos!” 
 
Op maandag 4 juli ontvingen wij het trieste bericht dat onze voorzitter Joost Hagenaars na een kort maar hevig 
ziektebed op 64-jarige leeftijd is overleden. Nu twee maanden verder is het nog steeds moeilijk te bevatten in 
welk tempo we afscheid van jou hebben moeten nemen. Joost heeft de afgelopen jaren ontzettend veel voor 
onze blauwwitte trots betekend en daar willen hem enorm voor bedanken. We gaan elkaar ongetwijfeld weer 
tegenkomen, maar tot die tijd moeten we elkaar missen. Het ga je goed blauwe strijder! En zoals je 
kleindochter zei: “De Ballen”! 
  

“Laote we same blieve dinke aan” 

Joost Hagenaars  

echtgenoot van Annemie  
  
Tegelen 14, augustus 1951  
Venlo, 4 juli 2016 

 

 

 

  

 

 



D é  B a k s p e c i a l i s t  o e h t  H e l j e - D ö r p

Kaupmanshof  11 |  Helden |  T (077)  307 1426 |  F  (077)  306 1717

Uw adres voor:

Brood en broodjes, vlaaien,
gebak, taarten en al het
andere lekkers van de

Bakspecialist!

Brood en broodjes, vlaaien,

www.bakkerijbolke.nl

Veldstraat 66 - 5988 AK  Helden - 077-3074348 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
LINDEB0OM BIERBROUWERIJ BV

POSTBUS 4416, 6086 ZG NEER 
TEL. (0475) 59 29 00, FAX (0475) 59 27 50

COMPRI
druk en ontwerp

Marc Beeker
Asperge 24

www.compri.biz

adv compri.indd   1 27-10-15   11:18



Mat Gommans (53) is al ruim 16 jaar samen met zijn vrouw Eljo het gezicht 
achter de Plus in de Kaupman in Helden. Daarnaast is Mat een geboren en 
getogen Dörper en tevens mede hoofdsponsor van vvHelden. Daarnaast zal 
je hem dus meermaals in het Heldense voorbij zien komen. Ook Mat zag 
tijd om zich te laten onderwerpen aan 10 heftige keuzes. Namens vvHelden 
willen wij Mat en Eljo bedanken voor hun bijdrage aan onze voetbalclub!  
 
 
 
 

1. Jumbo of de Albert Heijn?  
Mat: “haha jullie zijn fraaie…Ik kies voor AH, maar dan echt alleen voor de blauw-witte kleurstelling die ze 
hanteren. Mijn voorkeur geniet natuurlijk de frisse PLUS kleur”. 
2. Camping of Luxe hotel? 
Mat: “Een luxe hotel. We hebben leuke vakanties op diverse campings gehad, maar nu de kinderen niet meer 
meegaan kiezen we toch voor wat luxer” 
3. Zwarte Piet of gekleurde Piet? 
Mat: “100% Zwarte Piet, ophouden met die andere onzin alsjeblieft!” 
4. Seks voor of na de wedstrijd? 
Mat: “Welke wedstijd?  Geen idee, maak er maar na van dan” 
5. Naar de Toppers of naar een concert van Frans Bauer? 
Mat: “Frans! Geen Toppers voor mij, overigens denk ik dat ik een kaartje voor Frans Bauer ook aan iemand 
anders ter beschikking stel. Beide zijn niet mijn favoriet”. 
6. Kepels greun of dorps blauw? 
Mat: “Deze is dan weer niet zo moeilijk: Dorps blauw! Ik ben een geboren en getogen Dörper”. 
7. Eigen onderneming of in loondienst? 
Mat: “Een eigen onderneming, ik weet niet of ik nog anders zou kunnen, lijkt mij best lastig eerlijk gezegd.” 
8. Meer of minder? 
Mat: “de Plus geeft meer, veel meer!…Dus mijn keuze valt op meer, en dan vooral van alles waar mensen blij 
van worden” 
9. Peter Crooymans of Paultje Hermans? 
Mat sloeg deze vraag over, ik denk dat hij geen mening had. Dus gaan we voor beide heren. 
10. Geef je voorspelling van de wedstrijd vvHelden- svPanningen?  
Mat: “Dörp wint met 2-1, het blijft tot de laatste minuut gelijk en vervolgens scoort Dörp dan nog uit een 
strafschop” 
 
Wil jij als sponsor ook een keer onderworpen worden aan 10 pikante keuzes? Stuur dan een mail naar 
sponsorbeheer@vvhelden.nl of je kunt wachten tot wij jou benaderen, maar dan zullen de vragen niet mals 
zijn.  

“De 10 keuzes van…” 
In “De 10 keuzes van..” leer jij het gezicht achter het “reclamebord” kennen. In deze eerste editie zullen Leon 
Engels Tegel- en Marmerwerken en Plus Gommans aan 10 pikante keuzes worden onderworpen. 
 

Leon Engels (54) is al ruim 25 jaar het aanspreekpunt in de regio voor al uw 
Tegel- en marmerwerken. Nooit te beroerd om een biertje te drinken en 
tevens mede hoofdsponsor van vvHelden. Gelukkig heeft hij tussen al dat 
werken en ’t biertje tijd om over 10 moeilijke keuzes na te denken. Namens 
vvHelden willen wij Leon en natuurlijk ook Jose bedanken voor hun 
bijdrage aan onze voetbalclub!   
 
 
 
 

1. Nooit meer een biertje of nooit meer honden trainen? 
Leon: “Direct een moeilijke keuze, phoe…natuurlijk wil ik nog lang met mijn honden trainen, maar er gaat in 
mijn ogen niets boven een biertje en gezelligheid. Dus kies ik voor nooit meer honden trainen”.  
2. Camping of luxe hotel? 
Leon: “Tja…als eigen ondernemer zijnde moet je hard werken, daarom is ontspanning en jezelf op tijd 
verwennen van groot belang. Dit kan in mijn ogen alleen in een echt luxe hotel”. 
3. Zwarte piet of gekleurde piet? 
Leon: “Laten we ons in dit landje alsjeblieft niet gek maken, sommige tradities moet je in ere houden en daar is 
deze er eentje van. Mijn keuze valt dus op zwarte piet”. 
4. Seks voor of na de wedstrijd? 
Leon: (Op z’n meëls) “Seks is altidj goe”. (Duidelijk Leon) 
5. Naar de Toppers of naar een concert van Frans Bauer? 
Leon: “Naar de Toppers natuurlijk, al enkele malen geweest met mijn Joséetje. Werkelijk een groot feest! Ook 
de locatie, die van het mooiste stadion van Nederland speelt natuurlijk een rol”.  
6. Feyenoord of PSV? 
Leon: “haha…moet ik echt kiezen? Daar ga ik geen keuze tussen maken, deze clubs kom ik al te veel tegen in 
Helden e.o. en op mijn beeldscherm”.  
7. Eigen onderneming of in loondienst? 
Leon: “Eigen ondernemer zijn natuurlijk, ik ben al ruim 25 jaar ondernemer en in deze rol mag ik eigen 
beslissingen maken, voel en zie ik uitdaging en hoef ik geen verantwoording af te leggen. Alleen af en toe aan 
de baas thuis”…haha 
8. Helden of Meijel? 
Leon: “Helden! Ik woon hier inmiddels ruim 30 jaar. Ik heb hier een mooie vriendengroep opgebouwd. Ik zou 
zelfs niet meer weg willen”.  
9. Peter Crooymans of Paultje Hermans? 
Leon: “Deze is makkelijk.. Paultje uiteraard, hij is en blijft familie. Paultje kun je wel een beetje vergelijken met 
Jari Litmanen. Hij heeft dezelfde stijl”. 
10. Geef een voorspelling voor de wedstrijd Helden – Panningen 
Leon: “Ik ga voor 2-0 in Heldens voordeel. Ik schat Helden op dit moment hoger in dan Panningen. Zij hebben 
het afgelopen seizoen weinig punten gepakt en het vertrouwen zal hierdoor niet hoog zijn. Ik ga er daarbij 
vanuit dat Helden tegen deze tegenstander wat extra’s kan brengen.  
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Openingstijden:
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Van Rena naar Rena Castings !
      Een beetje leaner !
             Maar net zo kundig !

Advies en ontwerp van gietwerk
Hoge-Drukgietwerk in Aluminium
Geautomatiseerd CNC-nabewerking
Assemblage en logistiek beheer

Tel. 077 4656220
Groesweg 9
5993 NN Maasbree

www.renabv.nl

PARTHOS B.V., 
Industrieterrein 25, 
5981 NK Panningen 

Postbus 7044, 
5980 AA Panningen, 

tel.077-3068202  
info@parthos.nl  

www.parthos.com
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Pupil van de week: Sem Wijnands
Hallo,

Ik ben Sem Wijnands en ik vind het 
kei gaaf om Pupil van de week te 
zijn. Zeker bij de klassieker van Peel 
en Maas; Helden tegen Panningen. 
Ik ben 10 jaar en voetbal vanaf mijn 
vijfde bij vv Helden. Ik ben bij de 
kabouters begonnen en komend sei-
zoen speel ik in JO11-1 (E1) van vv 
Helden. Mijn favoriete positie in het 
veld is linksbuiten.

Ajax is mijn favoriete club en Davy 
Klaassen is mijn favoriete speler.

Twee weken geleden ben ik bij de 
wedstrijd Barcelona tegen Real Be-
tis geweest in Camp Nou. Het was 
super om Messi in het echt te zien 
voetballen!

Ik wens de voetballers van vv Hel-
den 1 vandaag veel succes en ga 
ervanuit dat de 3 punten in Helden 
blijven.

vvHelden
1. Frank Bouten
2. Nick Bouten
3. Gilian de Bruijn
4. Freek Kessels
5. Rick Knippenbergh
6. Edwin Heuvelmans
7. Nick van Lier
8. Guus Maessen
9. Koen Maessen
10. Tom Peeters
11. Ton Peeters
12. Tim Pilon
13. Bart Raaijmakers
14. Jeroen Thijssen
15. Jeroen Voorter
16. Mairen Zeevenhoven

Trainer : Rob Jacobs
Team manager : Leo Hillen
Leiders : Geert Metsemakers en Rick Voorter
Verzorger : Wiel Suntjens
Ass. Scheidsr. : Hans Kessels

Dhr. Janssen

SV Panningen
 
1.  Ilias Amhaouch
2.  Jeroen Beeks
3.  Joey Bodde
4.  Davy Boots
5.  Roy Cuppen
6.  Matijs Heesen
7.  Auke Houben
8.  Youri vd Hurk
9.  Patrick Joosten
10.Bram Leenders
11.Ronald Leenders
12.Remco Litjens
13.Ruud Maessen
14.Jordy Nelissen
15.Robin van Osch
16.Idris Pakasa
17.Patrick Steeghs
18.William Steeghs
19.Nick Wilmer
 
Trainer/coach : Roel Schreurs
Ass. trainer : Nieky Craenmehr
Verzorgster : Maud Leenders
Fysiotherapeute : Laura Opstals
Ass. Scheidsrechter : Hans Janssen

Wedstrijdbal geschonken door:

Alle toeschouwers wens ik een pret-
tige en vooral sportieve wedstrijd 
toe.

Groetjes,

Sem Wijnands

Speler vv Helden JO11-1 (E1)

Programma 3 en 4 september: 
RKSVN - Maarheeze 
FC Cranendonck - RKSVO 
Helden - Panningen 
ONDO - BEVO 
SSE - RKESV 
SV Leveroy - RKMSV 
vv GKC - Brevendia

Programma 11 september: 
RKSVO - RKSVN 
Brevendia - FC Cranendonck 
RKESV - Helden 
Panningen - ONDO 
RKMSV - SSE 
Maarheeze - SV Leveroy 
BEVO - vv GKC
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Cock Huijgen
SEOSEKA

www.bohaco.nl goed bekeken ‘n klasse beter

Wilt u ook vrijblijvend advies over 
duurzaam investeren in wooncomfort? 

Bezoek de showroom of maak 
een afspraak bij u thuis.

Meijel
Bosrand 7

(077) 396 11 22

Weert
Roermondseweg 58
(0495) 54 22 55

Al 35 jaar ervaring
Kwaliteit en betrouwbaarheid
Eigen productie, montage en service





RAMEN - DEUREN - SERRES
ZONWERING - LICHTSTRATEN

OVERKAPPINGEN

PEEL EN MAAS
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Pulke
Dörper voetbalvrienden, motdomme, dat is 
me toch al een tijd geleden. Vaak stond ik 
klaar met de ganzeveer gedoopt in het inkt 
maar het verlossende woord wilde maar 
niet komen. Tig potjes inkt heb ik open-
gemaakt maar telkens kreeg ik uiteindelijk 
weer een  ‘no ‘ te horen. Maar gelukkig, 
van het bovenste echelon van de clubbo-
bo’s nu toch het woord ‘go’ gekregen. En 
dan komt deze gereanimeerde Zoefie ook 
nog eens uit net voor de aloude kraker te-
gen Kepèl. Je zou denken, doop de inkt 
maar flink in het gif en botvier de nog al-
tijd latente Dörpse frustraties maar op al-
les wat ook maar iets met Kepèl te maken 
heeft. Maar helaas, de liefhebbers van dit 
literaire genre zullen niet aan hun trekken 
komen want tijden veranderen…….  Want 
bevinden Dörp en Kepèl zich 
al jaren in een innige infra-
structurele omhelzing, de laat-
ste tijd zien we de beide clubs 
beetje bij beetje naar mekaar 
lonken. Dit seizoen worden de 
eerste schuchtere stapjes gezet 
bij de meiden. En dat proces 
wil Pulke niet met een vileine 
pennestreek verstoren. Menige 
echte oer-Dörper zal dit niet 
zo zien zitten. Maar kom, al 
eerder bij de club was het gras 
nog groener. De tijd van Wim-
ke Peeters, deep greun hert,  
als trainer zien velen nog als de 
beste periode van de club. En 
ook nu zijn er groene manne-
tjes die het Dörper voetbal naar 
hogere sferen willen tillen. Bij 
de B1 is het Twan Janssen die 
zelfs zijn carriere bij de Kepèl-
se veteranen heeft opgeofferd 
om al zijn voetbalervaring te 
delen met Jules, Rik en het 
team. Zelfs Ramon Hendriks, 
het blauwe vleesgeworden 

boegbeeld van de Dörper jeugd, heeft hem 
zijn diensten aangeboden als vlaggert van 
het team. Bij de C1 zwaait Sjieve , Math 
Schijven, de scepter en aan zijn zijde Mo, 
de dribbelkoning van Helden 2. Velen zijn 
benieuwd hoe dit team het in de 3e divisie 
zal gaan doen tegen ploegen als FC Eind-
hoven, UDI etc. En wat te denken van ons 
mini-toernooi dat afgelopen voorjaar een 
hyperknalsucces was. Een van de grote 
animatoren achter dit toernooi is aug unne 
echte greune, Paultje Linssen. Vroeger een 
aanstormend tennistalent dat zelfs Sjeng 
Schalken over de knie legde. Verschillende 
aspecten van de tennistechniek gebruikt hij 
tegenwoordig ook als hulpscheidsrechter 
langs de lijn bij Helden 2, niemand kan zo 
sierlijk voor buitenspel vlaggen. En tege-

lijkertijd kan hij met zijn vlag 
tactische tips seinen naar de 
technische staf. Gooit Paulus 
er een dubbelhandig backhand-
je uit dan moet er korter gedekt 
worden, de forehand betekent 
dat het middenveld beter moet 
aansluiten en de dropshot bete-
kent natuurlijk meer schieten. 
Alleen is het te hopen dat hij 
niet de service laat zien want 
dat betekent dat hij ’t vlagge-
tje erbij neergooit. Maar de 
kans dat dit gebeurt is wel erg 
klein. Ook al omdat manager 
Giel een kort lijntje heeft met 
Gladbach om er voor te zorgen 
dat zijn team nooit op dezelf-
de dag speelt als ‘die Fohlen’. 
Want Paul is fan van dit team, 
umdet ze mesjien greun in de 
clubkleuren hebbe??

Pulke 
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Italiaans
specialiteitenrestaurant

Iedere maandag schoteldag:
elke schotel 9 euro!

Iedere donderdag pizzadag:
6 of 7 euro voor een pizza!

Er wordt ook thuisbezorgd.
Molenstraat 9

5988 EM Helden
Tel. 077 - 307 88 89

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!



Voorspel en win!!!!!!        

 

Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd:      Helden – Panningen. 
Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een prijs wint, uitreiking hiervan 
vindt omstreeks 16.30 uur plaats.  
Inleveren kan tot 14.30 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt.  
Deelname is gratis!!!!!!!! 

Einduitslag:   ……. - …….   

Naam:            ………………………………………………………… 

 

Succes. 

 

 
 
  

  

Programma vierde Klasse E



www.beukenbouw.nl

Bouw- en Timmerbedrijf Th. v.d. Beuken b.v.
Voltaweg 9, Maasbree  •  T. 077 465 37 01 

E. info@beukenbouw.nl

 Nieuwbouw

 Verbouwingen

 Aanbouwen

 Renovatie 

 Timmerwerk

 Kozijnen

Voor de sport of na de sport
of lekker tussendoor......
een heerlijk versgebakken
belegd broodje van
snackbar D’n Tram smaakt altijd.
Natuurlijk ook het adres voor
overheerlijke friet en snacks.

Tiwai en Awu
en medewerkers
wensen iedereen
een sportief jaar toe

Molenstraat 16, Helden  Tel. 307 15 31
d’n Tram

De Heldense Bossen 4  I  5988 NH Helden
T 077-3075430  I  E info@restaurantopdenberg.nl
www.restaurantopdenberg.nl

Voor al uw:
eten & drinken
feesten & partijen
activiteiten & uitjes

eten & drinken

EVERY 
SATURDAY
YOUR 
NIGHT OUT!
DISCOTHEEK THE APOLLO  |  MARIAPLEIN 15  |  HELDEN
T. 077 307 15 51  |  WWW.THEAPOLLO.NL  |    



Beste Zoefie Supporters,

Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen met een voor ons rede-
lijke onbekende competitie, maar wel weer met enkele mooie derby’s. Met 
vanavond al een aantrekkelijk affiche vv Helden – sv Panningen.
Het afgelopen seizoen heeft ons wisselende resultaten laten zien met min-
dere wedstrijden maar ook met hele goede wedstrijden waar duidelijk een 
stijgende lijn zichtbaar was, helaas hebben we dit in de nacompetitie niet 
kunnen laten zien.
Welk resultaat dat we dit jaar gaan neerzetten is natuurlijk moeilijk te zeg-
gen. Maar natuurlijk streven we met deze prima groep met enkele nieuwe 
gezichten naar het hoogst mogelijke. Onze prestaties zullen dan minder wis-
selvallig moeten zijn dan afgelopen jaar, maar daar hebben wij als vv Helden 
1 het volste vertrouwen in. 
Het streven is niet alleen een hoge klassering op de ranglijst, maar we willen 
ook graag het voetbal laten zien waar de supporters van vv Helden graag 
voor naar het kerkeböske komen. 
Helden 1 moet de uitstraling hebben van een team waar iedereen graag bij 
wil horen en met plezier naar komt kijken. De geweldige resultaten afge-
lopen seizoen van de jeugd van vv Helden, met als hoogtepunt het kampi-
oenschap van vv Helden D1. Met als beloning deelname aan de landelijke 
competitie met BVO’s als VVV-venlo, Roda JC en Fortuna Sittard, moeten 
voor vv Helden een extra motivatie zijn om het beste uit jezelf te halen. De 
jeugdafdeling heeft ons de weg naar succes gewezen en het is aan ons om 
het waar te maken.
VOETBAL moet in Helden weer met hoofdletters geschreven worden. Daar 
willen wij als selectie ons uiterste best voor gaan doen en met de support van 
jullie gaat dit zeker lukken.
Heel veel plezier met het kijken naar vv Helden – sv Panningen waar passie, 
beleving en fairplay ingrediënten zijn die hier niet mogen ontbreken.

Met Sportieve Groet,

Rob Jacobs

Trainer aan het woord......
Beste leden, supporters, vrijwilligers en alle andere mensen met een blauwwit hart,

Het nieuwe seizoen staat op het punt van beginnen. Vele vrijwilligers zijn in de aanloop 
naar de eerste aftrap al flink bezig geweest om onze ruim 750 leden een nieuw voetbalsei-
zoen voor te kunnen schotelen. Door het overlijden van onze voorzitter en het vertrek van 
de sponsorcommissie is het half gelopen halfjaar een roerige en moeilijke periode geweest 
voor de voetbalclub. In onderstaand bericht zullen we vooral dit laatste onderwerp bespre-
ken en (hopelijk) meer duidelijkheid geven over de toekomst.
Door een verschil van inzicht kwam er een tweespalt tussen het bestuur en de sponsor-
commissie. Na verschillende gesprekken bleek er geen vertrouwen meer voor een verdere 
samenwerking. Als vereniging betreuren wij dit ten zeerste en verliest hier alleen de voet-
balclub mee. Vanuit deze positie willen wij de oud-commissie enorm bedanken voor hun 
inzet en toewijding in de afgelopen jaren.
Het afgelopen halfjaar is er achter de schermen hard gewerkt om de activiteiten van deze 
commissie weer op te pakken. Dit heeft geleid tot een nieuwe samenstelling van de spon-
sorcommissie. Deze willen wij graag aan u voorstellen:
Frank van Vuuren – Voorzitter Sponsorcommissie 
Wendy van Hensberg - sponsorbeheer 
Christianne Reijnen – Sponsorbeheer 
Carry de Groot – Contractbeheer 
Susan Mombarg – Communicatie & Materiaalbeheer R
icky Leijten – Kledingbeheer 
Peter Gielen – Financiën 

Dat we niet stil zitten blijkt wel uit het feit dat: 
- Reijnen tankstation een nieuwe verbintenis heeft ondertekend, 
- Feel Good Clubsport (Voorheen Sportcentrum Helden) zijn VIP contract heeft verlengd 
- We Remmedia mogen verwelkomen als nieuwe sponsor. 
- RENA CASTINGS zijn VIP contract heeft opengebroken 
- “Apollo” met hun nieuwe bv outfit- en reclamesponsor wordt. De nieuwe naam?: ’t Café 
- ’t Vitamientje zijn reclame sponsorpakket heeft verlengd 
- Van Happen 4 jaar langer doorgaat als sponsor van Helden 2.

Wij hopen hiermee een roerige periode achter ons te laten. Wij bedanken alle sponsoren 
voor hun vertrouwen en (financiële) steun. Deze steun is van essentieel belang voor ons als 
voetbalclub. Mede dankzij hun wordt er voor gezorgd dat de aftrap vandaag kan plaatsvin-
den en wel tegen het “greun” van “kepel”. Kom op die blauwe!!
Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie deze richten tot de nieuwe commissie of stel-
len via sponsorbeheer@vvhelden.nl

Met sportieve groet,
Namens het bestuur,

Sponsorcommissie aan het woord...



TEAM van de WEEK: Helden 1




