
Kraker op Kerckeböske

Beste sportvrienden en gasten uit Horn, 
welkom op Sportpark Kerckeböske voor 
alweer de vierde wedstrijd in deze nog 
prille voetbalcompetitie. In de Vierde 
Klasse D zijn er nog maar twee ploe-
gen die de volle buit uit hun vorige drie 
duels wisten te halen en daarover is één 
ding zeker; na vanmiddag kan minimaal 
één van beide teams dit niet meer zeg-
gen. De twee ploegen waarover ik het 
hier heb zijn immers Helden en Horn, 
en laat die nu net vanmiddag tegen-
over mekaar staan. Op papier voeren 
de Heldenaren de ranglijst aan maar dit 
komt enkel doordat Helden alfabetisch 
voor Horn komt. De doelsaldi van beide 
teams zijn immers exact gelijk.

Horn, dat vorig jaar promoveerde uit de 
Vijfde Klasse, beleeft een droomstart. 
Ze hadden hier misschien op gehoopt, 
maar vooraf hadden onze gasten uit 

Horn dit zeker niet hardop durven uit-
spreken. De thuisploeg komt vergeleken 
met vorig seizoen een stuk beter uit de 
startblokken. Waar het vorig jaar voor 
de winter niet wilde vlotten heeft Hel-
den al acht punten meer behaald dan 
vorig seizoen na drie speelronden het 
geval was.

Mogen we vanmiddag dan een heuse 
kraker aanschouwen? Of spelen er van-
middag twee teams die momenteel nog 
iets boven hun stand leven? Beide teams 
zullen sowieso alles op alles gaan zetten 
om de goede start voort te zetten. U gaat 
zien wie hierin zal slagen. Veel voetbal-
plezier!

Vergeet verderop in de Zoefie niet om 
een gokje te wagen op de uitslag!

Zoefiebode, 42e jaargang nr. 2 Seizoen 2017 - 2018
GOEDEMIDDAG VOETBALLIEFHEBBERSStatistieken 4D...

Totaal aantal gespeelde wedstrijden    21
Totaal aantal doelpunten     94
Totaal aantal doelpunten (thuis)    46
Totaal aantal doelpunten (uit)     48

Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd   4,48
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd (thuis)  2,19
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd (uit)  2,29

Grootste overwinning (thuis)    SVC 2000 - Linne (6 - 1)
Grootste overwinning (uit)    RKESV - Horn (1 - 5)
      Linne - Helden (0 - 4)
Meest doelpuntrijke wedstrijd   GKC vv - Bieslo (3 - 6)

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

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.

ZoefieCup zie www.vvhelden.nl

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!



 
Vereniging :  KSV Horn

Betekenis afkorting :  Katholieke Sport Vereniging Horn

Accommodatie :  Sportpark “Casquettenakker”

Tenue :                 Rood-wit gestreept shirt, witte broek en rood-witte 

   sokken

Aantal seniorenteams :  5 senioren en 1 veteranen team

Aantal jeugdteams :       10 jeugdteams

Klassering vorig seizoen :  1e in de Vijfde Klasse D

Hoofdtrainer :                Joop van der Sterren    

Bijzonderheid :              Horn gaat dit seizoen gewoon door met datgene 

   waarin het vorig jaar ook al goed was : wedstrijden 

   winnen. Daardoor werden de Midden-Limburgers vorig

   seizoen grandioos kampioen en staan ze ook deze jaar

   gang weer bovenaan, samen met Helden.

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   3 3  0  0  9  11  3  
2 Horn 1   3 3 0  0  9  11  3  
3 SVC 2000 1  3  2  0  1 6 9  4  
4 Panningen 1 3  2  0  1  6  8  4  
5 Bieslo 1  3  2  0  1  6  8  7  
6 RKESV 1   3  2  0  1  6  7  6  
7 Reuver 1   3  2  0  1  6  7  8  
8 RKAVC 1  3  1  1  1  4  5  6 
9 BEVO 1   3  1  0  2  3  8 8  
10 FC Maasgouw 1 3  1  0  2  3  3 4  
11 vvGKC/RKHVC 1  3  1  0  2  3  8  12  
12 Linne 1   3  0  1  2  1 3  12  
13 Swalmen 1 3  0  0  3  0 4 9  
14 Roggel 1   3  0  0  3  0  2  8

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
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Pupil van de week: Saar Lemmen
Vandaag is Saar, middenvelder van JO11-
4G (E4) pupil van de week.

Met haar haarbandje en groene schoenen is 
Saar een opvallende, Italiaans ogende ver-
schijning in het veld.

Elke zaterdagmorgen is deze temperament-
volle, met techniek bezaaide dame te be-
wonderen op de grasvelden in en rondom 
Helden.

Haar tomeloze inzet is haar handelsken-
merk, aangevuld met een fluwelen techniek.

Menig tegenstander en toeschouwer staat 
dan ook perplex over de inhoud van de mo-
tor die bij Saar wordt aangezet tijdens de 
wedstrijden.  

De onweerstaanbaarheid is dan ook moei-
lijk te weerstaan als de directe consequentie 
van de definitie van het woord.         

Saar wordt vaak ook wel de vrouwelijke 
Pogba genoemd.

Zij is de dynamiet in de aanvalslinie, de rots 
in de verdediging en de stofzuiger van de 
middencirkel.

De voetbalkwaliteiten van Saar zijn dan ook 
niet onopgemerkt gebleven. Clubs als PSV 
en Barcelona (haar favoriete clubs) zaagden 
al meermaals aan de stoelpoten van vv Hel-
den om Saar los te weken. Zelfs Lieke Mar-
tens heeft Saar persoonlijk benaderd voor 
een avontuur in Spanje bij Barcelona. Ech-
ter, waar menigeen de gouden bergen niet 
kan weerstaan, staat Saar wel haar mannetje 
en vertelt zij dat ze het liefste blijft voetbal-

vvHelden
Nick Bouten
Rick Knippenbergh
Nick van Lier
Gilian de Bruijn
Guus Maessen
Stan van Berlo
Jeroen Thijssen
Bart Raijmakers
Mike van Lier
Freek Kessels
Edwin Heuvelmans
Ton Peeters
Juul Stammen 
Tom Peeters
Joep Lenders
Mairen Zeevenhoven
 

Trainer: Rob Jacobs
Leiders: Lei Hillen, Rick Voorter, Geert Metse-
makers
Assistent scheidsrechter: Paul Gubbels

Dhr. Wijsman

KSV Horn
 
Ciaramella, Luca
Damen,  Emile
Evers, Max
Huyskens, Mark
Lalieu, Tim
Peeters, Timo
Peters, Jeroen
Sterren, Tom v.d.
Teeuwen, Aaron
Yildirim, Necati
Vaes, Steven
Kalis, Dean
Geelen, Luuk
Montfort, Wesley van
 

Trainer / coach : Joop van der Sterren
Leider : Leon Damen
Verzorger : Niels Peeters

Wedstrijdbal geschonken 
door:

len bij haar vriendjes en vriendinnetjes.

Ook thuis oefent Saar er lustig op los. Trucs 
die in het boek van Vivianne Miedema 
staan worden als warme broodjes urenlang 
pragmatisch uitgevoerd. Al gaan in hogere 
kringen bij de KNVB de geruchten dat het 
eigenlijk juist Miedema is die de trucs heeft 
geleerd van Saar.

Het tekent Saar’s doorzettingsvermogen en 
haar wil om nog beter te worden.

Wij wensen Saar nog vele leuke sportieve 
jaren toe.

Programma 15 oktober:
Reuver - Swalmen
Helden - Horn
Panningen - Linne
RKAVC - BEVO
FC Maasgouw - Bieslo
SVC 2000 - Roggel
vvGKC/RKHVC - RKESV

Programma 22 oktober: 
SVC 2000 - BEVO
Linne - Roggel
RKAVC - RKESV
Helden - FC Maasgouw
Swalmen - Bieslo
Panningen - vvGKC/RKHVC
Reuver - Horn



De razende.... Pulke
Dörper voetbalvrienden, Pulke heeft het 
zwaar te verduren gehad de afgelopen 
week. Dat de kantine als een ordinaire 
zuiptempel werd omschreven in mijn 
vorige stukje resulteerde in een scheldka-
nonnade van de hele roedel van de kanti-
ne die tot in de Sligro van Venlo te horen 
was. Dus om alle plooien enigszins glad 
te strijken moet ik maar een slijmerig 
stukje in deze tweede Zoefie neerpennen. 
Daarom ook dan maar niks dan lof voor 
de introductie van het broodje gezond. 
Daar waar het fruit voor enkele jaren 
terug lag te rotten naast de pinautomaat 
vliegt het ‘gezonde’ spul nu de keuken 
uit maar zorgt ook voor behoorlijk wat 
smeer- en snijstress bij de kantinado’s en 
stress is toch eigenlijk niet gezond ….. 
En oké, die kilo’s remouladesaus of vette 
mayonaise die jan en alleman 
over die broodjes kiept helpt 
ook niet echt. Maar goed, de 
eerste stappen zijn gezet en 
men gaat steeds meer de goe-
de richting in. Een geweldi-
ge vinding is natuurlijk ook 
het Venloosch Wit. Diver-
siteit wil men aanbieden en 
daar maakt men zelf nog het 
meeste gebruik van. De toe-
komstige samenwerking van 
Lindeboom met Brouwerij 
de Prael doet mij al helemaal 
likkebaarden. Unne lekke-
re Pale Ale of unne Dort-
munder, mjam, mjam. En 
nu we toch steeds meer ver-
plicht worden om in plastic 
te drinken, hoef je je dus niet 
druk te maken om de juiste 
glazen, een win-win situatie 
die het team van de kantine 
naar de bovenste plaatsen in 
de stand van de Zoefiecup 
brengt. De screening van 
het nieuwe personeel is ook 
verbeterd en dat zie je terug 
aan de prachtige kraagjes, de 
mooi gebruinde gehaksta-

ven, de onmiskenbare exotische Coni-
mexgeuren in de bamihap, de superieure 
gesmolten plakjes kaas van de tosti en de 
met liefde ingeschonken kopjes koffie. 
Zelfs de kwaliteit van de ranja is dermate 
dat teams bij uitwedstrijden de aangebo-
den drank laten staan en alsnog een be-
zoekje brengen aan de kantine om zich 
te laven aan het zoete genot. Dit laatste 
tot vreugde van de zaterdagdienst die er 
tegenwoordig een tennisarm aan over 
houdt van het inschudden van die hecto-
liters ranja. En dan komen we natuurlijk 
bij het ultieme genot, de bittergarnituur. 
Echt, vooral wanneer ik die schaal met 
lekkernijen zie, dan word ik emotioneel. 
Ik vind het nog veel mooier om te zien 
dan ‘De Nachtwacht’. Bij Pauw, DWDD 
en de rest van de Amsterdamse grach-

tengordel ben je pas mens 
als je dat tekeningetje van 
Rembrandt hebt gezien. Nou, 
ik ben pas mens als ik die 
schaal voor mijn ogen zie. 12 
bitterballen, 6 nasiballetjes, 
6 bamihapjes, 6 kipnuggets, 
20 mini-frikandellen, tegen 
deze poëzie kan zelfs die bes-
te Joost van den Vondel niet 
aan tippen. En ik voel me nog 
meer mens als ik al die lek-
kernijen door de mayo, mos-
terd en ketchup gesleurd heb 
en met een zwierige bewe-
ging naar mijn mond breng 
en met een zachte beet al die 
heerlijke smaakstoffen verlos 
uit het gefrituurde omhul-
sel. De enige schaal die nog 
mooier is? De kampioens-
schaal natuurlijk, dus man-
nen van het eerste …….   

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

Wie de (hand)schoen past, trekt hem aan………. 

Beste lezers, lezerinnen en supporters van Helje 1, 

Soms de held, maar regelmatig ook de Slemiel heel veel smaak zit er niet tussen. 

Goedemiddag allemaal, hier weer een bericht van uw Razende Reporter. Vandaag gaat mijn 
rapportage over één specifieke speler in het veld. Een speler die vaak toch op meerdere 
fronten opvalt binnen het voetbalteam. Zo is hij de enige in zijn team met een afwijkend 
tenue en is hij ook de enige die (binnen bepaalde lijnen) de bal met de hand mag beroeren.  
Ja beste supporters vandaag gaat mijn rapportage over  DE KEEPER…. Of moet ik zeggen 
de doelverdediger of doelman? 

Het woord keeper stamt eigenlijk af van het Engelse ‘goalkeeper’, vandaar ook dat wij deze 
term veelvuldig in Nederland overnemen. Ik durf zelfs wel te beweren dat wij het woord 
‘keeper’ meer gebruiken dan de Nederlandse variant.  En waarom dit onderwerp vraagt u 
zich misschien af. Nou ik laat u niet langer in spanning: 

De keeper is een schaars goed, dat zie je ook bij de selectie van vv Helden. Waarom gaat een 
jochie van 6 jaar op voetbal? Vraag het ze maar: “Ik wil doelpunten maken”, is het meest gege-
ven antwoord. Zelden hoor je een spelertje zeggen: “Ik wil anderen het maken van doelpun-
ten beletten”… En dat is natuurlijk niet anders in Helden.  En omdat er dus maar zeer weinig 
keepers geboren worden hier in Dörp, proberen ze bij vv Helden toch  een manier te vinden 
om spelertjes warm te maken om plaats te nemen tussen de palen en onder de lat. Dat doen 
ze door het aanbieden van een gespecialiseerde keeperstraining op de vrijdagavond.

Vervolg 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

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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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



Vanaf 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!

Man of the Math Helden - BEVO:

Danny Driessen

Man of the Match..... Vervolg Razende....
Vrijdag 29 september jongstleden startte bij vv Helden deze keeperstraining voor 
de jeugd en uw Razende Reporter nam er eens een kijkje. Wat ik daar zag was toch 
veelbelovend: 19 Spelers variërend van 7(!) tot 16 jaar, die zich onder de bezielende 
leiding van 3 keepers van de selectie (Roel van Dijk, Rick Knippenberg en Mikey 
Gijsen) gedurende 3 kwartier helemaal gaven en hun beste kunsten lieten zien in de 
stromende regen. Aan de ene kant de jeugd tot onder 13 jaar, aan de andere kant de 
allerkleinsten tussen de 7 en 10 jaar. Er wordt getraind op valbewegingen, manieren 
van vangen, traptechnieken, uitschieten, noem maar op. Af en toe een slok uit de 
bidon en weer door. Na één voetbalhelft keeperstraining komen de spelers moe, nat, 
maar voldaan van het trainingsveld en gaan richting de verdiende, warme douche. 
Kort voordat ze aan hun eigen training beginnen spreek ik nog met de trainers. Ook 
bij hen een glimlach op het gezicht. “Hier doe je het voor”, prachtig!” , zegt de één. 
“ We kunnen alleen wel een nieuwe tsjoek gebruiken”….. Zegt de ander. Hij ziet mij 
vragend kijken en lacht… Ik vraag: “Een nieuwe wat?” “Een nieuwe tjsoek”, is het 
antwoord. “Zoek dat maar eens op”…  en loopt dan door richting zijn team. 
 

Sportieve groet; 
De Razende 

Borrelpraat.....
Rob Jacobs krijgt van de Heldense penningmeester Peter Ghielen aanzien-
lijk meer geld dan werd afgesproken. Hij zegt er maar niets van. Op de 
tweede betaaldag krijgt hij echter véél minder, dus stapt hij naar Peter toe 
en zegt er wat van.
Peter: “en waarom heb je niets gezegd toen je teveel kreeg? “
Rob: “één vergissing zie ik nog wel door de vingers, maar geen twee achter 
elkaar!!”
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Heeft  u het ook gelezen?? De KNVB verplicht elke vereniging een scheidsrechter te 
leveren!! Zeven avonden een cursus bijwonen en je kunt zo bij Sporthuis de Bruijn 
een zwart pak uitzoeken. Gelukkig heeft vv Helden genoeg goede “thuisfluiters” 
voor de lagere elftallen. Maar om nou bijvoorbeeld Hans Keiren Helden 1 tegen 
Panningen 1 te laten fluiten gaat mij te ver. Het zou toch met het technische vernuft 
in het hedendaagse computertijdperk mogelijk moeten zijn om, net als bij tennis 
een sensortje in de zijlijnen te monteren die bij elke uitbal een pieptoon produceert. 
Verder zou een camera welke op een computer, voorzien van een voetbalspelre-
gelprogramma wordt aangesloten feilloos elke buitenspelsituatie, handsbal of de 
populaire zijnde “Lee Towers ellenboog” kunnen registreren evenals de a-sociale 
kaakslagen als ooit John de Wolf bij Porto-Feyenoord. De hoekvlaggen zouden kun-
nen worden vervangen door sensoren om corners te registreren. Gewoon een man 
achter de knoppen, punt uit!!! Utopie of….??
Neen, geef mij maar de gewone man in het zwart met zijn juiste en verkeerde be-
slissingen. Een man waar je, als het nodig is, eens lekker op kunt kankeren of die 
je kunt waarderen. Het zijn doorgaans mensen met een persoonlijkheid. Heeft u 
ooit een computer met een persoonlijkheid gezien?? Nou dan!! Laat dan nog maar 
liever bij een scheidsrechters tekort Hans Keiren Helden 1 tegen Panningen 1 flui-
ten. Is er onder u nog iemand die zo af en toe nog wel eens een wedstrijdje kan en 
wil fluiten?? vvHelden is er blij mee. Wil je competitie fluiten? vvHelden is er nog 
blijer mee. Eventueel kan het zwarte pak worden vervangen door een wat moderner 
kleurtje, hoewel een zwart pak ons allemaal past. Toch!!

Mister Utopie!

Utopietje...
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