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Vereniging : RKSV  Liessel
Opgericht : 2  mei  1932
Accommodatie : Sportpark “ De Smeltkroes”
Tenue : Wit shirt, rode broek en rode kousen

Aantal seniorenteams : 4  seniorenteams en 1 veteranenteam
Aantal jeugdteams : 10  jeugdteams

Eindklassering vorig seizoen : 2e  plek ( 3e Klasse C )

Hoofdtrainer : Daniel Voigt  ( 1e seizoen )

Als koeien in de voorjaarswei

Goedemiddag dames en heren, welkom 
op Sportpark Kerkeböske voor de start 
van het kersverse seizoen 2019-2020. Ook 
een hartelijk welkom voor onze gasten 
uit Liessel die de oversteek uit Brabant 
hebben gewaagd.

Helden kon aan het einde van vorig 
seizoen terugkijken op een goed seizoen. 
De destijds nieuwbakken Derde Klasser 
greep pas op de slotdag net naast een 
ticket voor de nacompetitie om promotie 
waarmee de doelstellingen (voor zover die 
uitgesproken waren) ruimschoots werden 
gehaald. Dit jaar zijn de verwachtingen 
daardoor misschien hoog gespannen. Of 
Helden die verwachtingen kan inlossen 
gaan we vanmiddag misschien al zien.

Een schakeljaar zal  het hoe dan ook 
worden. Ervaren krachten besloten om 

het gezin wat meer voorrang te geven en 
de jeugd kreeg de ruimte. Verschillende 
spelers die vorig jaar in de A of het tweede 
elftal speelden grepen hun kans in de voor-
bereiding en maken dit jaar deel uit van de 
selectie. Ook zagen we Tom Peeters lang-
zaam terugkomen van een blessure en 
besloot wereldreiziger Stan Versleeuwen 
dat Helden wel een mooie verblijfplaats 
zou zijn. Aan trainer Rob Jacobs de taak 
om deze spelers opnieuw tot een hecht 
team te smeden dat mee kan strijden in de 
Derde Klasse. In dat laatste hebben wij alle 
vertrouwen.

Of al dit hecht- en smeedwerk al tot een 
goed resultaat tegen Liessel leidt zult u zo 
meteen zien. Liessel wist het Helden vorig 
seizoen ook moeilijk te maken, dat zal nu 
niet anders zijn. Veel voetbalplezier!

Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!

Voorspel en win!!!!!!

Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – Liessel. 

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!
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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. Steef van Berlo
3. Stan van Berlo
4. Guus Maessen
5. Shendo Zeevenhoven
6. Gilian de Bruijn
7. Bart Raijmakers
8. Stan Versleeuwen
9. Edwin Heuvelmans
10. Tim Pilon
11. Kick Bluijssen
12. Tren Giesen
13. Freek Kessels
14. Mike van Lier
15. Bas Wijnands
 
Trainer: Rob Jacobs
Leiders: Lei Hillen, Rick Voorter, 
Geert Metsemakers
Assistent scheidsrechter: Frans Peeters
Fysio: Jan Bouten
Keepertrainer: Maurice Kusters

Ruijsstraat 4,
5981 CM Panningen

Telefoon: 077 306 6125
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Liessel

1.  Rens van Leunen
2.  Jaap Koelewijn
3.  Daan Weerts
4.  Roy Vedder
5.  Tijn Joosten
6.  John Jentjens
7.  Wessel Friesen
8.  Luuk Engels
9.  Harm Renders
10. Davy Welten
11. Joris van den Heuvel
12. Sven Derix
13. Maikel Beekman
14. Geert Loverbos
15. Rens van den Heuvel

Hoofdtrainer: Daniel Voigt
Teammanager: Roy Aarts
Assist. Trainer: Jack Weerts
Verzorgster: Maayke Oomen
Ass. Scheidsrechter : H. van Kemenade

Scheidsrechter:
Jos Peeters
(uit Kronenberg)

Wedstrijdbal geschonken 
door:
Pannekoek Podologie

Pupil van de week 
gesponsord door:
Artifiche



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

.biz

www.humby.nl

Opslag
Transport
Totale logistieke 
ontzorging

www.ntgroad.nl

European Road
Freight
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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
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Pupil van de week: 

Bezoek ook onze vernieuwde site
www.vvhelden.nl
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Mijn naam is Sep Arts en ik ben 10 jaar oud en woon samen met 
mijn ouders en mijn broer Jur op de Zandberg. Ik zit in groep 
7 op de liaan.
Mijn Hobby’s zijn lezen, kleuren, zwemmen, spelen met mijn 
vriendjes, Jong Nederland en op PlayStation spelen, met 
onze nieuwe hond Bink speel ik ook heel graag. En natuurlijk 
voetballen. Dit jaar speel ik in JO11-1 en sta ik meestal op het 
middenveld maar soms ook achter in. Met de meeste spelers 
heb ik nog niet eerder in het team gespeeld, het is dus best even 
wennen. Maar we hebben een kei leuk team. We hebben leuke 
trainers die soms streng zijn maar waar we ook grapje mogen 
maken en dat doe ik graag. De eerste wedstrijd hebben we net 
verloren met 6-4 maar onze tweede wedstrijd wonnen we met 
12-0. Wij trainen op maandag en op woensdagavond. Mijn papa 
traint ons team. Soms vind ik dat leuk en soms ook niet. Mijn 
broer Jur voetbalt in JO15-4.  Ik vind het heel leuk om speler 
van de week te zijn. 
Ik hoop dat Helden 1 de competitie goed start 
en dat we vandaag de 3 punten in Helden 
kunnen houden. Helden: Succes.

 Datum Tijd Thuis Uit 

 22-Sep 14.30 vv Helden 1  Liessel 1
 13-Oct 14.30 vv Helden 1  Ysselsteyn 1
 27-Oct 14.30 vv Helden 1  Baarlo 1
 10-Nov 14.30 vv Helden 1  Sparta’18 1
 24-Nov 14.30 vv Helden 1  H.B.S.V. 1
 8-Dec 14.00 vv Helden 1  Merefeldia 1
 26-Jan 14.30 vv Helden 1  IVO 1
 9-Feb 14.30 vv Helden 1  FCV-Venlo 1
 8-Mar 14.30 vv Helden 1  RKSVO 1
 22-Mar 14.30 vv Helden 1  Sportclub Irene 1
 5-Apr 14.30 vv Helden 1  Blerick 1
 26-Apr 14.30 vv Helden 1  Melderslo 1
   17-May 14.30 vv Helden 1  MVC’19 1

Programma 22 september:

VV Helden  -  Liessel   
HBSV  -  SV Blerick   
Melderslo  -  FCV   
Merefeldia  -  IVO   
RKSVO  -  Irene Sportclub   
Sparta ‘18  -  MVC ‘19   
SV Ysselsteyn  -  VV Baarlo

Programma 29 september:

SV Blerick  -  VV Helden   
VV Baarlo  -  Melderslo   
FCV  -  SV Ysselsteyn   
Irene Sportclub  -  Merefeldia   
IVO  -  HBSV   
Liessel  -  Sparta ‘18   
MVC ‘19  -  RKSVO

Jaarprogramma 3e klasse C

Programma 3e klasse C



Pulke
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Dörper voetbalvrienden, er zijn van die 
zaken die je vreselijk opwinden en gisteren 
was er weer een kop in ‘De Limburger’ 
die dat precies met me deed. ‘KNVB gaat 
amateurclubs helpen met vergroenen’. Nou, 
zoiets slik je als echte Dörper toch niet? 
We blijven toch trouw aan de enige echte 
Dörpse kleur, blauw, blauw en nog eens 
blauw! Maar de trouw aan de clubkleuren 
zie je links en rechts wel afbrokkelen. Heel 
subtiel heeft de commercie het uittenue 
uitgevonden en zelfs op amateurniveau 
beginnen er clubs te komen die al een 
speciaal uittenue hebben, dat schijnt extra 
status aan een club te geven. Nou aan-
me-hoela en degene die er ook zo over 
nadenkt is onze Chief Washing Operations 
Team Clothing, Judith. Een 
job met een dure naam, maar 
met weinig waardering voor 
het werk zelf. Ik zou de buiten-
staander eens aanraden om 
op een zaterdag- of zondag-
middag eens in het washok te 
komen kijken, een slagveld van 
volgepropte tassen en de reuk 
van gras en heel veel zweet. En 
als de lezer denkt, bij het voetbal 
wordt er alleen gezanikt over 
opstellingen en indelingen, nou 
over kleding binnen een vereni-
ging hoor je iedere week ook 
een waslijst aan opmerkingen!! 
De inhoud van een teamtas 
kan discussies veroorzaken die 
tot diep in de nacht doorgaan. 
‘De shirtjes zijn te klein’. ‘We 
missen 2 shirtjes’. ‘De waterzak 
is kapot’. ’Waar is de aanvoer-
dersband’. Maar de oorzaak van 
deze ellende ligt meestal bij 
de teams zelf. Na de wedstrijd 
is de adrenalinespiegel bij veel 

spelers en leiders zodanig dat de zorgvul-
digheid uit de ogen wordt verloren. Spelers 
flikkeren van alles in of naast de tas terwijl 
de leiders nog effe hun zegje moeten doen 
over de wedstrijd. Misschien dat we ook 
eens een leidersvergadering over voetbal-
kleding moeten organiseren? Blauw, blauw, 
blauw zei ik straks, maar we zien tegen-
woordig op ons park ook nog een ander 
kleurtje. Nou ja kleurtje, in een maagdelijk 
wit lopen de leiders van SVO P&M MO17-1 
ook bij ons rond. Als echte mannequins 
paraderen Roy en Roger met hun tenue’tje 
over ons park met de borst ver, ver vooruit. 
En dat met reden want zij hebben wat bijna 
niemand van de rest van het kader heeft, 
het hoogst bereikbare voor elke leider, de 

natte droom van elke trainer, 
ze hebben hun initialen op hun 
pakkie… En bij de teamkleding 
loopt het bij die P&M club ook 
allemaal op rolletjes. Elk team 
heeft zijn eigen luxe trolley 
met een grote Q die her en der 
voor nogal voor wat jaloerse 
blikken zorgt. Ze schijnen zelfs 
al een zelfrijdende trolley te 
hebben, al is die nu sinds een 
paar weken blijkbaar spoor-
loos verdwenen. Bijna oud-
medewerker Arno heeft ook 
al uren gezocht in het tassen-
paradijs op zolder maar ook 
daar geen spoor van die tas. Zal 
de tas die bij de voetbalfemi-
nisten in Helden, Panningen, 
Koningslust, Beringe en Egchel 
voor opwinding zorgt nog 
gevonden worden? 
Dat is voor een volgende 
Zoefie!!

Pulke

  Zaterdag 26 oktober 2019     van 17.00 uur tot 22.00 uur



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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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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Helden 1 start vandaag met de competitie 
2019/2020.

Zó ging de start van de competitie 50 jaar 
geleden…

Truuk in de tiehd



Simonshoek 4  • Meijel  • Tel: 06-38748340
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De Razende Reporter Voetbal TV
Tot zijn 19e was hij zelf geen onverdien-
stelijke voetballer. Maar toen zei zijn 
lichaam: STOP… hier en niet verder. Vanaf 
dat moment wist hij dat hij het over een 
andere boeg moest gaan gooien.  In de 
begeleiding van de jeugd bij VVV hervond 
hij het plezier in de voetbalsport, maar dan 
net even anders. 

In 2012 kwam hij naar vv Helden om aan 
te treden als hoofdcoach van de dames 
1. 4 Jaar lang deed hij dat. Behaalde een 
kampioenschap, maar misschien nog 
wel knapper; hij won met dat team de 
beker in 2016. Maar hij wilde meer bete-
kenen voor de club, waar hij zich inmid-
dels thuis voelde en  die hem ook de kans 
bood om zich te ontwikkelen. Zo volgde 
hij de opleiding tot technisch jeugdco-
ordinator gevolgd door de opleiding tot 
Hoofd (Jeugd) Opleidingen, waar Shurell 
in 2017 voor slaagde. Een primeur voor 
een amateurclub als vv Helden. 

Nu zijn we ruim 2 jaar verder en is Shurell 
voor het 3e jaar hoofdtrainer van het eerste 
jeugdelftal. Dit is leuk, maar hij weet dat 
dit niet alles is. Het afgelopen seizoenen is 
er beetje bij beetje vooruitgang geboekt, 
maar heeft Shurell naar eigen idee nog 
teveel gesproken over het spelletje. Diep 
in zijn hart weet Shurell dat zijn kracht niet 
‘aan tafel’ ligt, maar juist op het groene 
laken, met ‘de poten in de klei; oftewel 
tussen de jeugdspelers en het jeugdkader. 
En juist die laatste groep wil Shurell extra 
ondersteunen. Hij haalt niet alleen plezier 
uit de ontwikkeling van jonge voetballers, 
maar ook uit de ontwikkeling van begin-
nende jeugdtrainers, vaak vaders van 
kinderen die soms wel soms helemaal niet 
gevoetbald hebben. 

Niet meer aan tafel, maar op het veld. 
Dit seizoen zal Shurell zich dan ook veel 
vaker op het veld laten zijn als de trai-
ningen bezig zijn van de jeugd. Juist om 

het jeugdkader te ondersteunen tijdens de 
trainingen. Ook kunnen (beginnend) trai-
ners met vragen komen over manier van 
training geven, oefeningen en spelvormen. 
Door het op het veld in de praktijk te 
brengen hoopt Shurell een extra bijdrage 
te kunnen geven en meer zichtbaar te 
zijn voor het gehele jeugdkader. Hij wenst 
iedereen weer een mooi seizoen. 

Vv Helden is trots te kunnen aankon-
digen dat zij de eerste Limburgse club is, 
die gestart is met Voetbal TV, het video-
platform voor het amateurvoetbal in 
Nederland.

Toeschouwers zullen al eens raar omhoog 
gekeken hebben als ze langs het hoofd-
veld lopen.

“Is dat een extra lichtmast?”, zullen ze zich 
afgevraagd hebben?
Nee, niets is minder waar.

Alle officiële KNVB wedstrijden die op 
het hoofdveld van vv Helden, veld 1 dus, 
gespeeld worden, zijn via de app van voet-
balTV op telefoon of tablet live te volgen. 
Dit geldt voor alle wedstrijden van de seni-
oren en de jeugd vanaf JO13. De camera’s 
worden automatisch geactiveerd 1 minuut 
voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd.

De afgelopen weken werden in de kantine 
na afloop van de wedstrijden de beelden al 
massaal teruggekeken en ook veel tegen-
standers maakten al gebruik van de app!

De slimme camera’s van VoetbalTV maken 
volautomatische videoregistraties van de 
wedstrijden, bedoeld voor :

•  Supporters, die de live wedstrijd kunnen 
volgen of de samenvatting kunnen terug 
kijken;

•  Spelers, die de wedstrijd nog eens kunnen 
herbeleven, hun doelpunt kunnen 
bekijken, of die redding. 

•  Trainers die de beelden kunnen gebruiken 
bij hun wedstrijdanalyse.

•  Scheidsrechters, die kijken of ze bepaalde 
situaties goed gefloten hebben.

Iedereen die geïnteresseerd is in vv Helden 
kan de (gratis) voetbalTV app installeren 
op de telefoon, of tablet met behulp van je 
voetbal.nl account/KNVB account.
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Hier kan 
uw advertentie

staan. 

Interesse?
Neem contact op 

met de sponsorcommissie!

Team van de week

 Teauteau

Het JO11-1 team is een verzameling van 
talenten die elkaar perfect aanvullen.

In de goal staat Cas ‘Zoet’ Lommen. Met 
geweldige reddingen laat hij zien dat hij 
op de keeperstrainingen veel leert.

Achterin zit er een slot op de deur: Cas 
Buijs en Sem Fleuren zijn voor niemand 
bang en winnen veel duels.

De benjamin van het team is Ties Beeren. 
Je vindt hem over het hele veld en zijn 
kanonschot kunnen we goed gebruiken.

Milan Peeters heeft een fluwelen linkervoet 
en strooit met passjes vanuit de achter-
hoede of het middenveld.

Sep Arts en Finn Donkers zijn de dribbe-
laars van het team. Ze draaien veel tegen-
standers dol met hun acties en kapbewe-
gingen.

Centraal op het middenveld vinden we 
Siem van Mullekom en Mees van den 

Goor. Met hun overzicht en rust aan de bal 
verdelen ze samen het spel.
Dat is heel handig met zo’n snelle half-
speler erbij: als Max Snijders de turbo 
aanzet kan niemand hem bijhouden. Hij 
pikt ook zijn goaltjes mee.

Tygo Sprenkels staat het liefst in de spits. 
Daar kan hij wegdraaien bij zijn tegen-
stander en met zijn sterke schot het netje 
laten bollen bij de tegenstander.

Kortom, een top team. De jongens hebben 
erg veel plezier met elkaar en willen hard 
voor elkaar werken, dat is super!
Dit seizoen hopen ze samen nog beter 
te worden. Dat gaat vast lukken op deze 
manier.

De leiders zijn John Arts, Guus Lommen, 
Sam Beckers en Mark van Mullekom.
In de 2e klasse gaat het een mooi seizoen 
worden voor dit team!

Zet ‘m op JO11-1!
Winnaar 

Lenssen Advies Teauteau 
2018-2019
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                                TEAM van de WEEK: Helden JO11-1


