
We mogen weer!

Welkom sportvrienden op Sport-
park Kerkeböske voor de eerste 
thuiswedstrijd van het nog jonge 
voetbalseizoen!

Vorige week zagen we Helden 
een ruime overwinning boeken 
in Linne waarmee de competitie 
een goed begin kende. De ploeg 
van trainer Rob Jacobs, die al-
weer aan zijn derde seizoen als 
hoofdtrainer begint, speelde een 
puike eerste helft en wist binnen 
het half uur tot viermaal toe te 
scoren. Daarna stokte de teller 
echter waardoor de stand op 0-4 
bleef. De ziekenboeg werd helaas 
wel aardig aangevuld waardoor er 
toch een kleine nasmaak aan de 
overwinning werd overgehouden.

De tegenstander van vandaag, 
BEVO, zal zich vandaag vooral 
willen revancheren. Onze gasten 
uit Beringe leden vorige week im-
mers een 0-2 nederlaag op eigen 
veld tegen Panningen. Daarnaast 
zit het vorige onderlinge duel tus-
sen Beringe en Helden nog goed 
in het geheugen bij beide partijen. 

Helden gaf de Beringers aan het 
eind van vorig seizoen een flinke 
oorwassing door Beringe op ei-
gen veld met 1-6 te verslaan.

Zal het de Heldenaren lukken om 
de goede start van het seizoen een 
goed vervolg te geven? Of is het 
Beringe dat zich revancheert na 
de flinke nederlaag van vorig sei-
zoen? U gaat het vanmiddag zien. 
We wensen u allen veel voetbal-
plezier!

Zoefiebode, 42e jaargang nr. 1 Seizoen 2017 - 2018
GOEDEMIDDAG VOETBALLIEFHEBBERSNieuwe website...

Sinds aanvang van het nieuwe seizoen heeft vvHelden ook een nieuwe web-
site, De site is in een nieuw modern jasje komen staan. Kijk dus geregeld op 
onze nieuwe website: https://www.vvhelden.nl. Naast de website is vvHelden 
ook actief op Facebook, Instagram en Snapchat!

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
BEVO. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een 
prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. Inleveren 
kan tot 15.00 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deelname 
is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.



 

Vereniging :                   VV BEVO
Betekenis afkorting :    Bij Eendracht Volgt Overwinning
Plaats :                            Beringe
Accommodatie :           Sportpark “Hookervenne”
Adres :                            Pastoor Geurtsstraat 3
Aantal seniorenteams : 4 senioren, 1 dames en 1 veteranen team
Aantal jeugdteams :      11 jeugdteams
Klassering vorig seizoen : 5e in de Vierde Klasse E
Hoofdtrainer :              Wilgert Janssen (uit Panningen)
Hoofdsponsor :            Partyservice Hans Janssen en Broekmans 
            Advocatuur     
Bijzonderheid :            Oud-Helden trainer Joost van den Beucken 
            is de huidige voorzitter van VV Bevo

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

Stand 4e klasse D.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 Helden 1   1 1  0  0  3  4  0  
2 RKESV 1   1 1 0  0  3  4  1  
3 Reuver 1   1  1  0  0 3  4  2  
4 vvGKC/RKHVC 1 1  1  0  0  3  4  2  
5 Panningen 1  1  1  0  0  3  2  0  
6 SVC 2000 1   1  1  0  0  3  3  2  
7 Horn 1   1  1  0  0  3  2  1  
8 Swalmen 1  1  0  0  1  0  2  3 
9 FC Maasgouw 1  1  0  0  1  0  1 2  
10 RKAVC 1  1  0  0  1  0  2 4  
11 Roggel 1   1  0  0  1  0  2  4  
12 BEVO 1   1  0  0  1  0 0  2  
13 Bieslo 1   1  0  0  1  0 1 4  
14 Linne 1   1  0  0  1  0  0  4

Voor al uw Brood en Banket
K e r k s t r a a t  5 4  •  P a n n i n g e n

P.R. Peeters Helden BV



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



ijzerwaren
gereedschap

machines
�etsen

� ets accessoires
huishoudelijk

markt 37
panningen

www.janreijnen.nl

Openingstijden:
ma. t/m vr. 07.00-21.00

zat. 08.00-21.00
zon. 09.00-21.00

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

Parthos Adv 91x62 mm z-w  02-05-2008  15:11  Pag

Zonnepanelen
De55Sjoën55Energie55installateur55

John5Verboeket5Helden,506-36413593

WWW.JVSE.NL

Maatwerk,5kwaliteit5en5persoonlijk5advies

Kerkstraat 43

GRATIS parkeren

Openingstijden:
Ma t/m za 08.00 - 21.00

Zo 11:00 - 17:00 

Kerkstraat 43

GRATIS parkeren

Openingstijden:
Ma t/m za 08.00 - 21.00

Zo 10:00 - 17:00 

Voor al uw Brood en Banket
K e r k s t r a a t  5 4  •  P a n n i n g e n

P.R. Peeters Helden BV



Pupil van de week: Mees Wilms

Hallo, ik ben Mees Wilms, ben 9 
jaar en voetbal in de JO10-1 van vv 
Helden.

Mijn positie is vaak in de spits, en 
ook af en toe op het middenveld.

Dit is het eerste JO10-1 team van 
Helden en het is een heel leuk team. 
We hebben heel veel lol en spelen al 
goed samen.

Ik zit in groep 6 Orka van basis-
school De Liaan in Helden.

In rekenen ben ik goed en voetballen 
op het school plein doen we vaak en 
is ook erg leuk.

Mijn favoriete hobbies zijn voetbal 
en Jong Nederland. Ik speel graag 
op de playstation en we doen vaak 
spelletjes met de familie. 

Mijn lievelingseten zijn spare-ribs, 
daar kan ik er wel 14 van op. 

Ik heb veel vriendjes bij vv Helden; 
mijn beste vrienden zijn Sem, Ties, 

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
17. Joep Lenders
18. Stan van Berlo

Trainer : Rob Jacobs
Team manager : Leo Hillen
Leiders : Geert Metsemakers en Rick Voorter
Verzorger : 
Ass. Scheidsr. : Paul Gubbels

Dhr. Heijnen

BEVO
 
Demi Basten
Frank van Berlo
Guido Gielen
Roger Gielen
Ron Haenraets
Kris Hermans
Maurice Kessels
Eric Minten
Rob Minten
Luuk van Rijt
Sam van Rijt
Luc Simons
Jeffrey Spee
Nick Steeghs
Stan Timmermans
Roel Verhaegh
Kevin Vossen
 

Trainer: Wilgert Janssen (uit Panningen)
Leider: Bert Gielen en Sjors van Horen
Assistent-scheidsrechter: Guido Theunissen
Verzorgster: Eve van de Vossenberg

      Gommans

Wedstrijdbal geschonken door:

Jorn, Joep, maar natuurlijk ook alle 
jongens van de JO10-1 van Helden. 

Ik wens Helden 1 vandaag veel suc-
ces in de derby tegen BEVO en zal 
voor aanvang het goede voorbeeld 
geven. 

Zet m op Helden 1!!!

Programma 1 oktober:
FC Maasgouw - Roggel
RKAVC - Swalmen
Panningen - Reuver
Helden - BEVO
RKESV - Horn
SVC 2000 - Linne
vvGKC/RKHVC - Bieslo

Programma 8 oktober: 
Bieslo - SVC 2000
Linne - RKAVC
BEVO - Reuver
RKESV - FC Maasgouw
Swalmen - Panningen
Horn - vvGKC/RKHVC
Roggel - Helden



De razende.... Pulke
Dörper voetbalvrienden, velen van 
jullie hebben genoten van de zwoele 
zomernachten, de geweldige Dörper 
zomermarkt, de oranje triomftocht 
van de voetbalvrouwen en de lang-
durige kater (kiezen wat voor een …) 
van het kampioensfeest van Feijen-
oord. En toch was er nog van alles te 
doen op Kerkeböske, of is het Kerc-
keböske, of is het Kerkebûske? Nou 
ja, dat laat ik maar aan de taalpuristen 
op klompen over. Gedurende de zo-
mer lag het voetbal stil maar de ver-
gadertijgers liepen de deuren van de 
kantine plat. Van een ordinaire zuip-
tempel begint ons clubgebouw zich 
langzaam te transformeren tot een 
soort congrescentrum. Om op tijd in 
de juiste ruimte te kunnen vergaderen 
moet er al 3 maanden vantevoren ge-
reserveerd worden bij de 
vergaderruimtecommissie 
die intussen al wekelijks 
bij elkaar komt om alles in 
de juiste lokalen te krijgen. 
Terwijl het aantal teams 
langzaam slinkt, groeit het 
aantal commissies, werk-
groepen, adviesorganen 
en radelozen van toezicht. 
Gelukkig hebben we de 
KNVB als hulp want zij 
zijn dé meesters in bureau-
cratie. Het afgelopen jaar 
kwamen ze met hun toe-
komstvisie ‘Bestuurders 
van morgen’. Onze eigen 
TC haakte hier wel erg vlot 
op in en haalde zijn eigen 
‘van Breukelen’ in de gele-
deren. In de bestuurskamer 
worden de verschillende 
vergadervarianten doorge-
nomen. Bij het gesprekson-
derwerp jeugd vergadert de 
TC  in de 6x6 variant met 
een vergaderbegeleider. De 
doelen die men voor ogen 
heeft mogen niet te groot 
zijn en 2x20 minuten pau-
ze tijdens de vergadering is 

meer dan genoeg. Het adviesorgaan 
graas gaat weer helemaal anders te 
werk, daar strooit men flink met agra-
rische termen, maait vergadercolle-
ga’s het gras voor de voeten weg, laat 
hoge bomen veel wind vangen, sproeit 
op tijd de keel door met kali en fosfor 
en ligt men met de diverse laptops de 
robotmaaiers over de velden te sturen. 
Wat betreft de indeling senioren gaat 
het er weer wat ruiger aan toe. Daar 
heeft men gekozen voor de ‘zoek-het 
maar-uit’ variant die al jaren bij o.a. 
Roda JC praktijk viert. Zet alle leiders 
met een afvaardiging van de TC in 
een escaperoom. Niet meer dan en-
kele stoelen, een tafel, wat pennen en 
papier is meer dan genoeg en hou alle 
drank buiten. Binnen enkele minuten 
vliegen links en rechts toch al de no-

dige gele en rode kaarten 
in het rond, het aantal de-
cibellen stijgt per minuut, 
de oud-voorzitters aan de 
muur, op een na, zie je 
denken ‘eigelik is d’r mer 
weinig verangerd…’  Uit-
eindelijk komt er een com-
promiscompromiscompro-
mis uit de bus en een paar 
beschadigde ego’s en is er 
voldoende gespreksstof 
voor volgende vergaderin-
gen en kroegpraat. Maar 
goed, we zullen zien wat 
die honderden vergader-
uren in het verleden ons 
gebracht hebben in de 90 
minuten die we nu voor de 
boeg hebben tegen BEVO 
op ons veelbesproken, ge-
verticuteerde, gemillime-
terde, niet-pasgesproeide, 
geprikte, ingezaaide en 
schitterend belijnde gras-
mat, beter bekend onder de 
naam hoofdveld.

Pulke

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

ASPERGES

ma. t/m vr. van
9.00-18.00 uur

 

zaterdag van
9.00-17.00 uur

 

Baarloseweg 15a
5988 NL  Helden
06 27427478 of 06 13564926
esther-johan@ziggo.nl

 zondag
gesloten

 

Johan en Esther Peeters

ook geschild

Beste lezers, lezerinnen en supporters van Helje 1, 

Goedemiddag allemaal, hier een bericht van de Razende Reporter (de Razende, 
voor intimi).
Misschien heeft u al eerder iets van mijn hand gelezen. Al jaren schrijf ik stukjes 
voor diverse jeugdteams van vv Helden. Ik kom dus veel op het Sportpark Kerke-
böske mag ik wel zeggen. 

Het leek me wel leuk om u 1 keer in de twee weken te informeren over mijn avon-
turen hier bij deze mooie club. Want er gebeurt heel veel hier aan de Kloosterstraat 
en soms vraag ik me af of u daar wel weet van heeft.

Niet geïnteresseerd? Geen probleem toch, slaat u de bladzijde gewoon om. Maar 
als u wil weten wat hier allemaal gebeurt, zo op de door-de-weekse trainingsavon-
den, een zaterdagmorgen 09:00, of een vrijdagavond, wanneer de kabouters hun 
wedstrijden spelen, neemt u zich dan de moeite en blijft u dan even doorlezen, nu 
en de komende weken dit seizoen. 

Vandaag een verslag van een wedstrijd van onze talentvolle JO15-1, die zaterdag 
16 september een belangrijke bekerwedstrijd moesten spelen, thuis tegen Laar, la-
ter ook een tegenstander in de competitie. Het duel werd helaas verloren met 0-2. 
Hierbij het verslag. Over twee weken weer een ander avontuur. 

Sportieve groet; 
De Razende .

Verslag zie elders in de Zoefie



AUTOHANDEL SEOSEKA
INKOOP / VERKOOP / BEMIDDELING / ADVIES / IMPORT

Tel. 0643028925
JF. Kennedylaan 244, 5981 WX Panningen  -  seoseka@gmail.com  -  www.autohandelseoseka.nl

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
Helden-Panningen, Maasbreeseweg 31   
T 077 307 21 63   

PEEL EN MAAS
Helden-Panningen, Maasbreeseweg 31   
T 077 307 21 63   

PEEL EN MAAS
Helden-Panningen, Maasbreeseweg 31   
T 077 307 21 63   

PEEL EN MAAS
Helden-Panningen, Maasbreeseweg 31   
T 077 307 21 63   J.F. Kennedylaan 247 - PANNINGEN - www.sport-helden.nl

WIE IS FAN VAN VV HELDEN?
www.meeus.comWIE IS FAN VAN VV HELDEN?
www.meeus.com

WIE IS FAN VAN VV HELDEN?
www.meeus.com

Pastoor Knippenberghstraat 51 - 5988 CS  Helden - Tel: 077 307 13 55
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INKOOP / VERKOOP / BEMIDDELING / ADVIES / IMPORT

Tel. 0643028925
JF. Kennedylaan 244, 5981 WX Panningen  -  seoseka@gmail.com  -  www.autohandelseoseka.nl

Cock Huijgen
SEOSEKA
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zaterdag van
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Baarloseweg 15a
5988 NL  Helden
06 27427478 of 06 13564926
esther-johan@ziggo.nl
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gesloten

 

Johan en Esther Peeters

ook geschild



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  |    

EVERY SATURDAY
YOUR NIGHT OUT!
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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

Zoek de 8 verschillen...

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier



Best leden van vvHelden,
Ook het afgelopen jaar is de sponsorcommissie weer druk bezig geweest om 
het e.e.a. te realiseren voor jullie, want wist u dat:
• Wij een nieuwe sponsorfolder hebben laten maken in 
 samenwerking met “Dit is Dennis!”?
• We heuse “Vrienden van” en “Widdesjaps-viltjes” hebben 
 laten drukken? 
• We 4 nieuwe scorebordsponsoren hebben, te weten: Johan en 
 Esther Peeters Aspergers, Café de Pool, Bouten Adviesgroep en 
 Artifice?
• Onze jeugdleiders volledig in nieuwe outfits rondlopen dankzij 
 Bakkerij Teun en P.R. Peeters Helden B.V.?
• Wij onze oud-sponsoren Teboza, Palladio, Coen Absil 
 Onroerende zaken en Leendersplants kwekerij willen bedanken 
 voor hun jarenlange bijdrage aan onze voetbalclub. 
• We JP consulting hebben mogen verwelkomen als nieuwe 
 goudsponsor
• Het zaalvoetbalteam een nieuwe Griekse sponsor heeft 
 gekregen: “Wayos Place”
• Chic & Choc, Slagerij Rutten, PKFpost, Keukenkampioen, 
 DECO betonvloeren, Parthos en Verkeersschool Janssen 
 nieuwe bronssponsoren zijn geworden. 
• Onze hoofdsponsor Leon Engels Tegel- en marmerwerken dit jaar 
 25 jaar bestaat en we José en Leon vandaag in het zonnetje zetten.
• Sport2000 de Bruijn, Loek van de Kruijs Tuinen, De Zoes en 
 Sportcentrum Helden shirtsponsor zijn geworden van diverse teams
• Onze hoofdsponsor Plus Gommans is uitgeroepen tot meest 
 verantwoorde supermarkt 2017
• De businessavond op woensdag 8 november is?
• De vrienden van 21 oktober zullen afreizen naar Arcen voor het 
 Oktoberfest? 
• De sponsorcommissie bestaat uit Tom Fleuren, Roel Lahaije, 
 Wendy van Hensberg, Frank van Vuuren, Ricky Leijten 
 (kledingbeheer) en Susan Mombarg (Communicatie)
• We stiekem nog wat handjes kunnen gebruiken in onze commissie? 
De sponsorcommissie wenst alle sponsoren een succesvol jaar toe en hoopt 
dat onze leden veelvuldig gebruik zullen maken van hun diensten. Want zeg 
nou zelf? U koopt toch ook bij de sponsoren van vvHelden!!
Namens de sponsorcommissie,
Frank van Vuuren

Bericht van de Sponsorcommissie... Vervolg Razende....

Over deksels en neuzen…..

Beste lezers, lezerinnen en supporters van JO15-1, 

Spreekwoorden en gezegden, prachtig vind ik ze. Je hebt ze in alle soorten en ma-
ten. En de betekenis erachter… super gewoon. En wie verzint er nou zoiets als: 
“dweilen met de kraan open”….. “water naar de zee dragen”.. hoe kom je erop?  En 
is het iets typisch Nederlands? Of komen ze ook voor in het buitenland. In Enge-
land ken ik er eentje (ooit gehad met de Engelse les): “Look before you leap”. De 
letterlijke betekenis daarvan is “kijk uit voordat je springt”. Ook wij hebben hier 
dan weer een spreekwoord voor: “zint eer gij begint”…. Dat is nog een beetje de 
oude wijsheid van vroeger. Ik zie het mijn opa nog zeggen met dat vingertje….
zint eer gij begint, jongen…. Tja, en uiteindelijk deed je het toch…. Tegenwoordig 
noemen we dat soort uitspraken ook wel tegeltjeswijsheid. 

En dan valt het mij ook op dat sommige woorden vaker voorkomen in spreek-
woorden. Woorden die zich blijkbaar goed lenen hiervoor. Neem nou het woord 
neus, of neuzen. Ik moet dan meteen denken aan “Mien waar is mijn feestneus”, 
oké oké dat is eigenlijk een liedje. Maar als ik dan begin te tellen, kom ik wel aan 
41 spreekwoorden of gezegden waar dit woord in voorkomt. En ja, beste lezers, 
nou kan ik ze wel alle 41 gaan benoemen, maar dan wordt dit verslag veel te lang. 
Maar enkele wilde ik je dan niet onthouden. Denk maar eens aan “iemand bij de 
neus nemen”, of “iets tussen neus en lippen zeggen”, “doen alsof je neus bloedt”. Is 
het toeval dat ik deze drie voorbeelden geef? Eigenlijk niet. Ze waren min of meer 
van toepassing op een van de voetballers van de tegenstander van vandaag. Hij 
probeerde het Dörpse publiek op geheel eigen wijze bij de neus te nemen, door 
iets tussen neus en lippen te zeggen, om vervolgens aan het eind van de wedstrijd 
te doen alsof zijn neus bloedde…  

Nog een mooi woord dat zich goed leent voor spreekwoorden is het woord deksel. 
Iedereen kent natuurlijk het bekende “op ieder potje past een dekseltje”.. , wat zich 
dan weer uitstekend leent voor diverse dialecten: zoals ze in Tilburg zeggen: “ieder 
pruufke heej zun èège smòkske” , of in Drenthe is ie ook mooi: “Ok op een schelle 
pan past wal een lid”.

Tja en waar wil uw Razende nu dan heen in dit verslag, waar ligt de link naar de 
wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen de Oranje Leeuwen van Laar? De slim-
men onder u zullen het al weten. De titel heeft het immers al een beetje verraden. 
Het gaat over deksels en neuzen…. Over spreekwoorden en gezegden…. En één 
spreekwoord is nog niet genoemd in dit verslag. Een spreekwoord dat de neus 
verbindt met de deksel….. of de deksel met de neus (’t is maar net hoe je het ziet) 
en die gold voor afgelopen zaterdag. 

Uw Razende Reporter.
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Helden J09-1 (of te wel Helden F1)…

Deze week  staat Helden F1 als team van de week in de Zoefiebode.. 
Inmiddels hebben we al 4 wedstrijden gespeeld met dit sportieve team. 
3 wedstrijden voor de beker en daarvan werd er 1 met overtuiging gewonnen. 
Vandaag hadden we de eer om uit te komen in onze eigen competitie  tegen EMS 
Roermond. We kunnen zeggen dat dit toch wel een bijzondere ervaring was. 
Duwen en trekken behoren tot de specialiteiten van dit team en het team had ook nog 
een coach die dit stimuleerde. 
Onze mannen waren hier erg van onder de indruk. Helaas werd de wedstrijd ook nog 
eens verloren maar daar waren ze niet zo van onder de indruk. Het spel van de Roer-
mondse spelers en coach was ronduit onsportief.
Laten we hopen dat we in de toekomst wat sportievere spelers tegen gaan komen.
Wij gaan voor sportiviteit en daarom willen we dit team graag aan jullie voorstellen. 

Vaste doelman is Cas Lommen. Met bezieling wordt het doel achter schoongehouden. 
Uittrappen kan hij als de beste en in de goal houdt hij ook vele ballen tegen.
Owen, Ausputzer, van Zuilen ramt met enige regelmaat de bal naar voren. Niet te 
moeilijk, weg ermee. Alle ledematen worden in de strijd gegooid om tegentreffers te 
voorkomen. Op een handje meer of minder wordt dan niet gekeken. 
Mees, ik heb altijd de bal, v/d Goor staat z´n mannetjes achterin. Wanneer de spitsen 
van de tegenstanders Mees zien willen ze al niet meer in de spits staan. Er zijn maar 
zeer weinig spitsen die Mees uitspelen.
Max,2 benig, Snijders kan met links of rechts, het kan allebei. Diverse tegen goals 
zijn reeds door hem voorkomen, ook voorin vindt je hem en hij heeft al diverse goals 
gemaakt
Siem, afstandsschot,  van Mullekom staat zijn mannetje wel op het veld. Met zijn in-
zet laat hij zich niet zo snel aan de kant zetten. En met zijn goed schot heeft hij het al 
diverse keepers lastig gemaakt. Gevreesd door elke tegenstander mag je wel zeggen.
Finn, kap kap Donkers, kapt links, kapt rechts en nog een keer kap links speelt hij elke 
tegenstander naar het bos. Tevens is hij verdedigend heel sterk en komen zijn benen 
voor elke bal die de tegenstander wil schieten.
Als laatste hebben we de voorhoede. Je zou het misschien niet zeggen maar de aan-
vallers zijn soms vlijmscherp. Onderschatting door de tegenstander wordt genadeloos 
afgestraft door bijvoorbeeld Milan Peeters. Zonder pardon wordt een slechte uittrap 
van de keeper direct terug “gepeerd” in de goal. Met verrassingstrucjes maakt hij de 
tegenstander soms dol. 
Als laatste troef hebben we nog de jongste van het stel; Bing Groetelaers. Hij is de uit-
vinder van “het Bingelen”! Met weergaloze acties weet hij het publiek te bekoren en 
laat hij zien wat hij in huis heeft. Grote of kleine tegenstanders maken hem niets uit. 

Natuurlijk kan de F1 niet zo’n prestatie leveren zonder leiders/trainers. De 5 gedreven 
en soms, per abuis, professionele leiding is in handen van Tieme Janssen, Mark van 
den Goor, René Groetelaers, Mark van Mullekom en Guus Lommen.  

Team van de week: Helden JO9-1...
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