
Terug in de Derde Klasse

Beste sportvrienden en –vriendin-
nen. Welkom op Sportpark Kerke-
böske! Het heeft even mogen duren 
maar vandaag wordt er eindelijk 
weer om de spreekwoordelijke knik-
kers gespeeld. Helden mag na een 
lange zomerstop eindelijk weer het 
veld op. In tegenstelling tot voor-
gaande jaren zal dat nu in de Derde 
Klasse zijn. Nadat het vorig jaar met 
verve kampioen werd in de Vierde 
Klasse D mogen de Heldenaren dit 
jaar een niveau hoger laten zien wat 
ze waard zijn. Dat is al een uitda-
ging op zich.

De eerste opponent van Helden 
kende vorig jaar een stuk minder 
florissant seizoen. Onze gasten uit 
Blerick degradeerden door in de 

Tweede Klasse als rode lantaarndra-
ger het seizoen af te sluiten. Trai-
ner Roy Schijven zal dit jaar vast en 
zeker andere bedoelingen hebben. 
Niet alleen om de competitie goed 
van start te gaan, maar ook om-
dat deze Kepèlse trainer niets liever 
doet dan van rivaal Dörp winnen.

Zullen de Heldenaren de goede lijn 
die het vorig seizoen opbouwde 
doorzetten? Of zullen ze erachter 
komen dat de Derde Klasse toch 
een tikkeltje pittiger is dan de Vier-
de? U gaat het zo meteen zien. Veel 
voetbalplezier gewenst!

Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!

Zoefiebode, 43e jaargang nr. 01 Seizoen 2018-2019
GOEDENDAG VOETBALLIEFHEBBERS

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: 
Helden – SV Blerick. Uit de goede voorspellingen wordt één win-
naar geloot welke een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 
17.00 uur plaats. Inleveren kan tot 14.30 uur in de brievenbus wel-
ke links van de bar hangt. Deelname is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.
Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

Antwoord wie is de leider die horen bij de elf vragen is: Eddy Joosten

 

Vereniging :   SV Blerick
Opgericht :    24 juni 1930
Accommodatie :   Sportpark “t Saorbrook” 
Tenue :    Wit shirt, zwarte broek en zwarte kousen
Aantal seniorenteams :  6 senioren- en 1 veteranenteam
Aantal jeugdteams :  27 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen : 14e (2e klasse E)
Hoofdtrainer :   Roy Schijven (3e seizoen)

ZoefieCup zie www.vvhelden.nl



Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

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

vvHelden
1. Nick Bouten
2. Rick Knippenbergh
3. Nick van Lier
4. Gilian de Bruijn
5. Guus Maessen
6. Stan Van Berlo
7. Jeroen Thijssen
8. Bart Raijmakers
9. Mike van Lier
10. Freek Kessels
11. Edwin Heuvelmans
12. Ton Peeters
13. Juul Stammen 
14. Tom Peeters
15. Joep Lenders
16. Mairen Zeevenhoven
 

Trainer: Rob Jacobs
Leiders: Lei Hillen, Rick Voorter, Geert 
Metsemakers
Assistent scheidsrechter: Paul Gubbels
Fysio: Jan Bouten
Keepertrainer: Maurice Kusters

Dhr. Engelen

svBlerick
 
1.  Roy Rowher  
2.  Dylan Hauser  
3.  Bart Zeevenhoven  
4.  Luca Wilms  
5.  Dennis Meho  
6.  Sven Janssen  
7.  Mike Baetsen  
8.  Esan Doudouh  
9.  Ron Daniels  
10.Apiie Bouhlri  
11.Kevin Holla  
12.Stefan Houben  
13.Lennart Gerdes  
14.Noah Heumassej  
15.Rik Gerrits  
16.Brian Schell  

Trainer : Roy Schijven            
Leiders : Ge Geraedts en Peter den 
Hartigh 
Ass. Scheidsrechter : Martijn Broens

      Gommans

Wedstrijdbal geschonken 
door:



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

www.humby.nl

Opslag
Transport
Totale logistieke 
ontzorging
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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 

P.R. Peeters Helden BV

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



Pupil van de week: Mees van den Goor
Ik ben Mees van den Goor, ik ben 9 jaar. Ik heb een zus Bente en een broer Melle. 
Bente zit bij volleybal en Melle speelt bij de JO13-3 van VV Helden.

Ik speel zelf bij JO11-2. Mijn leiders zijn Guus, Giel, Bart en Paul. We hebben een 
heel leuk team en het gaat super goed. Ik sta altijd linksachter. Ik ben een echte 
verdediger (klein van stuk, maar wel snel en sterk).

Ik doe op vrijdagavond ook nog aan freerun. Hier leer ik allerlei trucjes, ik vind de 
salto voorover met halve draai het leukste om te doen.

Ik ben fan van PSV, Juventus, Real Madrid, Barcelona, Bayern München en PSG. 
De beste speler vind ik Cristiano Ronaldo. Het leukste wat ik ooit heb mogen doen 
bij voetbal is mee het veld oplopen bij een Champions League wedstrijd van PSV. 

Thuis hebben we een konijn als huisdier, hij heet Snuitje. Hij is heel schattig en lief.

Ik vind het superleuk dat ik pupil van de week mag zijn. Ik hoop dat Helden gaat 
winnen!

Groetjes Mees van den Goor

Panningen Markt 61

Stand en programma:

Stand 3e klasse C.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 Helden 1   0 0  0  0  0  0  0  
2 Baarlo 1   0 0 0  0  0  0 0  
3 Blerick 1  0  0  0 0 0 0  0  
4 H.B.S.V. 1  0  0 0  0  0  0  0  
5 SC Helmondia 1 0  0  0  0  0  0  0  
6 IVO 1   0  0  0  0  0  0  0  
7 Laar 1   0 0  0  0  0  0  0  
8 Liessel 1  0  0 0  0  0  0  0 
9 Melderslo 1   0  0  0  0  0  0 0  
10 Merefeldia 1 0  0  0   0 0  0 0  
11 MVC ‘19 1   0  0  0  0  0  0  0  
12 Ysselsteyn 1 0  0  0  0  0 0  0  
13 Roggel 1  0  0  0  0  0 0 0  
14 Spcl Oranje Zwart1 0  0  0  0  0  0  0

Programma 3e klasse C.....

Programma 23 september: 
Helden - Blerick
Melderslo - Laar
Merefeldia - MVC ‘19
NWC - Ysselsteyn
Liessel - SC Helmondia
IVO - Baarlo
HBSV - Spcl Oranje Zwart

Programma 30 september: 
SC Helmondia - HBSV
Ysselsteyn - Liessel
Baarlo - NWC
Laar - IVO
Blerick - Merefeldia
Spcl Oranje Zwart - Melderslo
MVC ‘19 - Helden

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



Pulke
Dörper voetbalvrienden,

Het was zondag 13 mei, zoals altijd lag 
ik weer helemaal alleen in de verkeerde 
lade. Maar ook daar kon ik vrolijk geka-
kel horen. De dames van de kantine be-
reidden zich voor op een drukke dag, het 
geluid van glas maakte plaats voor het 
gepiep van plastic en zo te horen was er 
op de TV ook een spannende wedstrijd 
bezig. Aan het ‘soebelen’ op zijn lolly 
herkende ik ook Matje van Hermans die 
Peter Thijssen haarfijn uitlegde hoe het 
middenveld van Dörp er uit moest zien. 
Hij hoopte dat er na 35 jaar eens een 
trainer was die naar hem luisterde. Plots 
ging de lade open, ‘ig heb um gevônge’, 
riep Ricky en overhandigde het aan die 
andere Ricky. Ik schoot bijna spontaan 
in een kortsluiting door de 
stevige greep van deze blitse 
boy, was te merken dat hij 
de laatste tijd weer heel wat 
uurtjes z’n biceps had liggen 
te trainen voor de spiegel. In 
de buitenlucht had ik in de 
gaten dat het wat drukker 
was als normaal, er hing een 
elektrische sfeer in de lucht 
en dus begon het bij mij ook 
te kriebelen. Aangekomen 
bij de bank kreeg ik con-
tact met mijn maatje aan de 
overkant. Een schoonheid 
zou ik het niet kunnen noe-
men, hij ziet er wat schots 
en scheef uit en doet me va-
ker denken aan een Poolse 
aspergesteker, ik moet hem 
dan ook vaak op zijn num-
mer zetten. Mijn maatje had 
de wedstrijd van de JO19 
tegen Brandevoort, luidruch-
tige Brabanders, van de vo-
rige dag nog in gedachten, 
dus vingerde Ricky er even 
stevig op los voor de 0-0. En 
ik voelde me ook al minder 

lekker, het vuurwerk van Helden 4 zorg-
de er voor dat enkele draadjes in mij 
wat losser kwamen te zitten. De wed-
strijd ging van start en ik merkte al 
gauw dat alles in de buurt hyper hyper 
werd. Al gauw was Ricky me moe en 
werd ik in een ander paar handen ge-
duwd. En dat ging de hele wedstrijd 
door. De hele bank mishandelde me ei-
genlijk die wedstrijd en ik was blij dat ik 
na 90+6 minuten het eindsignaal hoor-
de. Nou ja, blij ….. meteen werd ik 100 
meter de lucht in gegooid. Van boven 
was het een mooi spektakel om te zien 
en ik genoot ook even van het uitzicht 
over de Heldense Bossen. Maar al snel 
kwam ik in een duikvlucht terecht en 

lieve god, wat een geluk, ik 
belandde in de zak van een 
coachjas. Van wie kan ik he-
laas niet zeggen, alleen dat 
de achterkant van het hoofd 
veel weg had van een grijze 
duif. De volgende minuten 
werd ik voortdurend platge-
drukt en af en toe proefde ik 
ook een Lindeboompje. Maar 
toen, toen werd het opeens 
rustig. En het bleef rustig. 
En het bleef rustig. Uren 
verstreken, dagen verstre-
ken, weken verstreken …. Ik 
begon me zorgen te maken, 
hoe lang houd ik mijn bat-
terij gaande? Maar gelukkig, 
opnieuw de woorden van 
Ricky, ‘ig heb um gevônge’. 
En ze legde me in de goeie 
lade en wat schetste mijn 
verbazing? Ik heb er een 
nieuw vriendje bijgekregen! 
Helje 1 bedankt!!!

Pulke 

Elf vragen aan een leider met een knipoog.

1.Wat is je hoogtepunt als leider tot nu toe? 
Elk seizoen tot nu toe is voor mij een hoogtepunt! 

2.Wat is het doel van je team dit jaar? 
Liefst een goede persoonlijke ontwikkeling voor elk van de spelers. Maar 
vooral veel plezier hebben!!

3.Wanneer heb je voor het laatst boerenkool gegeten? 
Dat is ff geleden… In het begin van het jaar nog, denk ik. Lekker stamp-
pot! 

4.Wie is jouw favoriete voetballer? 
Messi (zegt Joep)

5.Doet het achterlicht van je fiets het? 
Als de batterij niet leeg is wel.

6.Jouw favoriete team in het betaald voetbal?
Ajax

7.TV1 of TV2? 
Waar het gras het groenste is…😉

8.Je favoriete team buitenland?
Die heb ik geen!?

9.Veronica Inside of Studio Voetbal?
Die met René van der Gijp 

10.Welke sport vind je het leukste naast het voetbal?
Hardlopen om te doen en volleybal om te kijken. 

11.Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Het land van pasta, cultuur en niet te vergeten lekkere wijn… oftewel 
Italië  

Wie is deze bourgondische leider? Antwoord kunt U achterin deze Zoefie 
ontdekken.

Elf vragen



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

AUTOHANDEL SEOSEKA
INKOOP / VERKOOP / BEMIDDELING / ADVIES / IMPORT

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

Cock Huijgen
SEOSEKA

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



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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PanSign
2d•3d  Communicatie

Leuker kunnen we maken

Vervolg Razende....
Door blessures en afmelding geteisterd waren met 13 meiden aangetreden voor de 
2e bekerwedstrijd van dit seizoen. Neer de tegenstander had een half dozijn meer 
wissels en dus een luxe positie. Onze dames trokken zich daar niets van aan en gin-
gen prima van start. Als snel waren de beste kansen voor ons en konden doelpun-
ten niet uitblijven. En dat gebeurde ook. Het werd 1-0 door een prima Rinske over 
links en ook de 2-0 was uiterst precies gemikt in het hoekie, door Tess.  Toen had-
den we al 2x moeten wisselen omdat er al wat pijntjes op het veld geconstateerd 
werden. Toch haalden we ongeschonden de rust. Na de rust vochten we door als 
leeuwinnen, maar de krachten namen zienderogen af en de ruimtes werden groter 
en groter. Hier en daar strompelend, naar de zijlijn kijkend vochten de dames door, 
maar in een tijdbestek van 5 minuten kregen we er toch 2 om onze oren. En weer 
wisselde Neer 5 meiden. Met enige jaloerse blik zag ik de coach van de meiden van 
Peel en Maas kijken.  Maar wisselen zat er bij ons niet in. Het was een kwestie van 
tijd of er zouden meer goals vallen…..  maar dat gebeurde dus net niet. We bleven 
knokken met (figuurlijk) bloed, zweet en (letterlijk) tranen. 

De laatste 10 minuten (waarvan er 8 in blessuretijd waren) werd er om de 2 minu-
ten zo ongeveer gewisseld, omdat de een na de ander “omviel”. Maar we bleven 
knokken en even leek het nog dat we aan het langste eind trokken. De paal zat 
Rinske helaas in de weg. En zo bleef het 2-2, een uitslag waar beide teams het 
mee moesten doen. 

Volgende week spelen de meiden in Haelen. Hopen dat de wonden dan weer ge-
heeld zijn en we met voldoende meiden de arena van Haelen kunnen betreden. 

Uw Razende Reporter. 

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



Ook dit seizoen gaan we bij elke thuiswedstrijd de Man of the Match laten 
kiezen. Dit zal door een aantal suporters langs de lijn beslist gaan worden. 
Tijdens of voor de wedstrijd zullen een aantal formulieren uitgedeeld wor-
den aan willekeurige vvHelden supporters. Deze bepalen dus wie de Man of 
the Match wordt!

Coach van afgelopen seizoen:

Rob Jacobs

Man of the Match..... Uw razende.....
Beste lezers, lezerinnen, supporters van Helje 1, 

Een nieuw seizoen staat weer op het punt van beginnen. Het voorgerecht heb-
ben we al gehad in de vorm van de 3 bekerwedstrijden die onze selectie met een 
voldoende heeft afgesloten, want 3 gespeeld 3 gewonnen. Hoe, dat maakt niet 
uit. De cijfers spreken voor zich: 3 gespeeld, 9 punten.  Maar of we dat ook over 
3 weken vanaf nu kunnen zeggen is maar zeer de vraag. Na het kampioenschap 
vorig jaar, nu een klasse hoger en het natuurlijk weer even afwachten hoe de 
competitiestart zal zijn.  

Vorig jaar heeft uw Razende reporter regelmatig verslag gedaan van “zijn” week-
end langs de velden, of zomaar een verhaal. Ook dit jaar kan dat zomaar het 
geval zijn. En u kent het recept beste supporters: Leze mag, het moet niet. 

Ik wens Helje 1 en haar supporters een mooi, sportief en succesvol seizoen toe. 

Uw Razende, 

Oh en dan nog mijn verslag natuurlijk.  Ik was vorig week zaterdag aanwezig bij 
de MO17-1, jawel onze meiden van de SVO Sporting Peel en Maas, het samen-
werkingsverband met de voetbalverenigingen Bevo, Egchel, Panningen en Helden. 
Deze meiden speelden hun 2e bekerwedstrijd thuis (in dit geval in Helden) tegen 
de oranje Leeuwinnen van Neer. En dat ging ongeveer zo: 

“Met Bloed, Zweet en Tranen…….”
Beste Lezers, Lezerinnen, supporters van SVO Sporting Peel en Maas MO17-1. 

En de bal rolt weer… beste supporters. Dit jaar is uw Razende Reporter weer 
regelmatig aanwezig op de velden in Peel & Maas en omstreken om verslag uit te 
brengen van diverse wedstrijden van de jeugd. 

Dit jaar als hoofdverslaggever van een nieuwe club: de SVO Sporting Peel en 
Maas. Het samenwerkingsverband tussen Bevo, Egchel, Panningen en Helden, 
waar de dames de krachten gebundeld hebben. Natuurlijk is alles nog even wen-
nen. “Waar spelen we?” en “In welke kleur spelen we?” … enz.  Straks moeten 
we natuurlijk allemaal in dezelfde tenues spelen (wit-zwart), maar alles kost tijd 
natuurlijk. Dit weekend was ik aanwezig bij de wedstrijd van de MO17-1, een heel 
nieuw team van 13, 14 en 15-jarige meiden die er samen een mooi seizoen van 
gaan maken. Ook hier is het nog even wennen aan de nieuwe gezichten, maar 
tijdens de training gaat het al stukje bij beetje beter. 

Simonshoek 4 in Meijel

Tel: 06-38748340



P.R. Peeters Helden BV

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met de 
sponsorcommissie!

Deze week 10 jaar geleden, wat was jouw team ook alweer?
Wat was jouw team.......

Helden 1 Veritas 1 0 - 2
IVO 2 Helden 2 2 - 4
Helden 3 Baarlo 3 4 - 1
FC Cranendonck 3 Helden 4 7 - 1
Helden 5 RKMSV 5 4 - 2
Belfeldia 4 Helden 6 2 - 1
Helden VR1 Sparta'18 VR1 1 - 4
Helden A1 Stiphout Vooruit A1 1 - 3
Helden A2 Eindse Boys A1 0 - 2
Sportclub Jekerdal B1 Helden B1 0 - 0
RKMSV B2 Helden B2 1 - 6
Helden C1 Merefeldia C1G 5 - 2
Horn C1G Helden C2 1 - 3
Helden C3 Koningslust C2 8 - 0
SVC 2000 C4 Helden C4 5 - 1
Helden D2 EMS/RFC D1 3 - 3
Panningen D3G Helden D3 4 - 4
Helden D4 Kwiek Venlo D3 3 - 2
Helden E1 SVVH E1 7 - 1
FC Oda E2 Helden E2 2 - 2
Helden E3 Grashoek E1G 4 - 10
Grashoek E2 Helden E4 1 - 2
Helden E5G BEVO E3 0 - 11
Helden E6 Haelen E3 0 - 3
Helden E7M RKVB E3 2 - 4
Sparta'18 E9M Helden E8 0 - 5
FC Cranendonck F1 Helden F1 0 - 6
Reuver F2 Helden F2G 1 - 1
BEVO F1 Helden F3G 5 - 2
Helden F5 Haelen F3 1 - 3
Bieslo F2 Helden F6 4 - 6
Helden F7 Grashoek F2 12 - 0
Panningen F4 Helden F8 5 - 1
Helden F9 Heythuysen F5 1 - 1
Helden F10 Koningslust F2 1 - 2
VV Kessel F5 Helden F11 9 - 1
Maasbracht MP6 Helden MP1 2 - 4
Helden MP2 RKVB MP1 23 - 0
Helden MD1 Sportclub Irene MD1 2 - 1

 



TEAM van de WEEK: Helden 4


