
Bijna een jaar ongeslagen

Beste sportvrienden en –vriendin-
nen. Welkom op Sportpark Kerke-
böske!

Vorige week kwam het onvermij-
delijke dan toch uit. Nadat Helden 
vorig jaar op 5 november haar laat-
ste nederlaag leed tegen R.K.E.S.V. 
ging ons vaandelteam vorige week 
in Maasbree helaas met 1-0 onder-
uit. Een ongeslagen status van bijna 
een jaar! Dat mag hoe dan ook als 
een bijzondere prestatie worden er-
varen.

De mannen van trainer Rob Jacobs 
gaan vandaag beginnen aan een 
poging om wederom een lange on-
geslagen reeks neer te zetten maar 
zal dan eerst moeten afrekenen 
met Ysselsteyn. Onze gasten van 

vanmiddag stapten vorige week als 
winnaar van het veld tegen Lies-
sel en zijn daarmee net als Helden 
met een overwinning en nederlaag 
begonnen aan het nieuwe seizoen. 
Hoe de krachtsverhoudingen precies 
zullen zijn vind men hier moeilijk te 
voorspellen. Het is immers al een 
flinke tijd geleden dat beide ploegen 
het tegen elkaar opnamen.

Zullen de Heldenaren vanmiddag de 
nederlaag van vorige week kunnen 
doen vergeten? Ligt er weer een 
lange goede reeks in het verschiet? 
U gaat het zo meteen zien. Veel 
voetbalplezier gewenst!

Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: 
Helden – Ysselsteyn. 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: Piet Peeters

 

Vereniging :   SV Ysselsteyn
Opgericht :    29  oktober 1929
Accommodatie :   Sportpark “De  Vlies” 
Tenue :     Wit shirt, witte broek en rode kousen
Aantal seniorenteams :  6 senioren- en 1 veteranenteam
Aantal jeugdteams :  13 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen : 6e (3e klasse C)
Hoofdtrainer :    Ruud Jenneskens

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. van de Rijt

Ysselsteyn
 
1. Stan Bouten
2. Ronnie Bovee
3. Gijs Dinghs
4. Wout Gommers
5. Jeroen Jacobs
6. Willem Janssen
7. Frank Jespers
8. Stef Koonings
9. Kevin van Meyel
10. Mark Swinkels
11. Sander Swinkels
12. Dennis Teunissen
13. Boy Geerets
14. Ruben Smits
15. Paul Jeurissen

Trainer : Ruud Jenneskens
Leider : Ger Spreeuwenberg
Ass. Scheidsr. : Jan Vergeldt
Verzorger : John Spreeuwenberg

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



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 

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: Daan Delmee
Ik ben Daan Delmee 10 jaar oud en voetbal voor het tweede jaar in 
JO11-1. Vandaag mag ik pupil van de week zijn, echt super leuk! 

Voetballen vind ik echt het leukste om te doen, ik ben altijd heel 
fanatiek en wil het liefste winnen. Koppen kan ik best goed en ook 
probeer ik er voor te zorgen dat de tegenstander niet kan scoren. 
Vandaar dat ik te vinden ben in de verdediging en zo af en toe naar 
voren dribbel om een voorzet te geven. Bij een corner mag ik altijd 
naar voren komen. geef maar een bal hoog voor het doel en het kan 
zomaar gebeuren, .....GOAL. 

Ook thuis ben ik vaak buiten te vinden om te voetballen met de re-
bounder en goal. Ik ben blij dat ik vandaag pupil van de week ben 
omdat Helden tegen Ysselsteyn moet spelen, want in Ysselsteyn wo-
nen mijn opa en oma. Dus Helden......, wat gaan we doen: WINNEN, 
anders moet ik het nog heel lang horen. 

Groetjes Daan.

Panningen Markt 61

Stand en programma:

Stand 3e klasse C.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 HBSV 1   2 2  0  0  6  6  2  
2 MVC ‘19 1   2 2 0  0  6  4 2  
3 NWC 1  2  2  0 0 6 2  0  
4 Spcl Oranje Zwart1 2  1 0  1  3  5  4  
5 Helden 1  2  1  0  1  3  2  1  
6 Laar 1   2  1  0  1  3  5  5  
7 IVO 1   2 1  0  1  3  3  3  
8 Liessel 1  2  1 0  1  3  3  3 
9 Ysselsteyn 1   2  1  0  1  3  1 1  
10 Blerick 1  2  1  0   1 3  1 2  
11 Melderslo 1   2  1  0  1  3  4  6  
12 Merefeldia 1 2  0  0  2  0 2  4  
13 Baarlo 1  2  0  0  2  0 0 2  
14 SC Helmondia1 2  0  0  2  0  3  6

Programma 3e klasse C.....

Programma 7 oktober: 
Helden - Ysselsteyn
IVO - SC Helmondia
Merefeldia - Melderslo
Liessel - HBSV
Laar - Blerick
Baarlo - MVC ‘19
NWC - Spcl Oranje Zwart

Programma 14 oktober: 
MVC ‘19 - IVO
Blerick - Baarlo
Ysselsteyn - Laar
Melderslo - NWC
SC Helmondia - Merefeldia
Spcl Oranje Zwart - Liessel
HBSV - Helden

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



Pulke
Dörper voetbalvrienden,

Deze Zoefiebode komt niet zomaar in je 
handen.

De hoekvlaggen zijn miraculeus op de 
juiste plaats beland.

Gelukkig voor jouw hangt er een rol toi-
letpapier.

De prullenbak waar jij je flesje ingooit 
is leeg.

De scheidsrechters zijn blij met de rech-
te en duidelijk zichtbare lijnen.

Wat is de dug-out weer fijn opgeruimd.

De tafels staan zomaar elke 
morgen recht in de kantine.

Wat was het weer een leuke 
Zoefie-avond.

Jij vindt een frietje mayo 
met het Open Dörper Toer-
nooi erg lekker.

Hé, de reclameborden han-
gen allemaal anders.

De kleedlokalen zijn iedere 
morgen zomaar schoon.

Krijgen we een scheidsrech-
ter?

De consul keurt om 07.30 de 
velden.

Prachtig die foto van mijn 
team.

Ieder team speelt altijd in 
schoon gewassen spullen.

De plafondplaten zien er 
weer uit als nieuw.

De JO15-1 is happy met zijn vlagger.

Er moet veel opgeruimd worden met 
het kaboutertoernooi.

Eindelijk nieuwe netten in de goal!

Leuk wedstrijdverslag van Helden 1 op 
de site.

Er worden wat uren vergadert.

Jij doet graag mee met het FIFA-toer-
nooi.

Goh, de contributie gaat nauwelijks om-
hoog.

Het is hier lekker zitten op ons terrasje.

Even vragen of ze de ballen 
nog wat harder willen op-
pompen.

Wij als team willen graag op 
zaterdagavond spelen, kan 
dat geregeld worden?

Wedstrijdbal ligt op het dak, 
kunnen jullie die eraf halen?

Je bent blij dat ze een inval-
ler hebben gevonden voor je 
team.

Waar blijven al die bladeren 
toch die in de herfst van de 
bomen vallen?

En dan wordt je gevraagd 
om een uurtje, anderhalf 
uurtje te fluiten.

En dan de lompigheid heb-
ben om ‘nee’ te zeggen …….

Pulke 

Elf vragen aan een leider met een knipoog.

1. Wat is je hoogtepunt als leider tot nu toe?
Elk kampioenschap heeft wel wat, maar een hoogte punt is toch als je op 
iets traint en dit in de wedstrijd dan goed uitgevoerd terug ziet.

2. Wat is het doel van je team dit jaar?
Kampioen worden met goed en verzorgd voetbal, daar hebben we het 
team wel voor.

3. Wat vind je van de nieuwe website?
Ziet er goed uit nu nog van alle mogelijkheden gebruik gaan maken.

4. Wie is jouw favoriete voetballer?
Ik heb geen favoriete voetballer

5. Wat vond je van Queen op de parkfeesten?
Heb ik eigenlijk niet zoveel van meegekregen had het druk met andere 
dingen.

6. Jouw favoriete  team in het betaald voetbal?
PSV Eindhoven

7. Aan welke wedstrijd van het Nederlands elftal bewaar je de beste herin-
neringen?
Halve finale EK 88 Duitsland

8. Je favoriete team buitenland?
Atletico Madrid

9. Wat vind je van 11e van de 11e?
Vroeger geweldig maar wordt minder.

10. Welke sport vind je het leukst naast het voetbal?
Autosport.

11. Je favoriete vakantie bestemming?
Kroatie.

Wie is deze leider die op het einde van de rit bovenaan wil staan? Ant-
woord kunt U achterin 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!



Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

PanSign
2d•3d  Communicatie

Leuker kunnen we maken

Leer ze kennen....

Vanaf dit seizoen is Frank Stammen toegetreden tot de sponsorcommissie. Naast 
Roel Lahaije, Tom Fleuren, Wendy van Hensberg en Frank van Vuuren een nieuwe 
sterkhouder. Frank uiteraard ook een aantal vragen aan jou! 

Wie ben je?  Ik ben Frank Stammen, getrouwd met Nicole. We hebben 2  zoons 
Jort en Guus  (14 en 16 jaar). Ik ben geboren en getogen in het “groene” buurdorp 
Kèpel, maar woon alweer 15 jaar in het Sjoëne Helje Dörp.

Wat doe je in het dagelijkse leven?  Ik werk bij BRB International BV in Itter-
voort als Teamleader Logistics. Zelf voetbal ik niet, maar speel regelmatig een potje 
tennis zowel vriendschappelijk als in competitie verband.

Wat is je relatie met vvHelden?  Onze zoon Jort voetbalt bij vvHelden.

Waar word je blij van?  Een goede voetbalwedstrijd met een mix van goed 
Samenspel, Fairplay en een forse dosis vechtlust. Oh ja en lekker eten en drinken.

Wat is je taak binnen vvHelden voor dit seizoen?  Als vrijwilliger mijn steen-
tje bijdragen in de Sponsorcommissie met als hoofd taak “communicatie”.

Wie hoop je ooit te ontmoeten en waarom juist die persoon?  Ik zou het 
echt niet weten.

Waar heb je te weinig van? Vakantiedagen om samen met het gezin op reis te 
gaan. 

Hoe kunnen mensen jou het beste bereiken als onze leden ’n vraag heb-
ben?  Via de mail: Sponsorbeheer@vvhelden.nl 

Waar mogen ze je s ’nachts voor wakker maken? Nieuwe aanmeldingen van 
“Vrienden van vvHelden”

Wat kun je niet missen in dit leven?  Mijn gezin.

Wie is de knapste voetballer?  Lieke Martens.

Wat wil je verder nog kwijt? Tot ziens langs de lijn of in de kantine van vvHel-
den.



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:

Ton Peeters

Man of the Match.....

Simonshoek 4 in Meijel

Tel: 06-38748340

 
 

I N L O O P S P R E E K U U R 
 
Ben je lid van VV Helden en wil je advies van een ervaren 
fysiotherapeut over bijvoorbeeld een blessure, het voorkomen van 
blessures of problemen bij bewegen, kom dan naar het 
inloopspreekuur van fysioHelden. Heb je bijvoorbeeld in het 
weekend tijdens de wedstrijd een blessure opgelopen, dan kun je 
meestal direct maandag al terecht voor een kort onderzoek en advies 
over wat je het beste kunt doen met je blessure. 
 
Het inloopspreekuur is elke maandagavond  van 
18.15 uur tot 18.45 uur in de praktijk van 
fysioHelden, Kaupmanshof 6 in Helden. 
 
Wil je naar het inloopspreekuur komen, maak dan eerst een afspraak 
via telefoonnummer 077-3073435. Vermeld er bij dat je een afspraak 
wilt maken voor het inloopspreekuur van VV Helden. Je hebt geen 
verwijzing van een (huis)arts nodig en er zijn geen kosten verbonden 
aan het inloopspreekuur. 
 
Ieder lid van VV Helden is welkom! 
 

 



P.R. Peeters Helden BV

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met de 
sponsorcommissie!

Team van de Week JO11-2, of “mit angere weurt” DÖRP E2. Op za-
terdag in de vroege morgen(9u00) spelen we de wedstrijden thuis 
op “bijna” een half veld. We beginnen met spits, Mees Korsten, altijd 
een neusje voor de goal. Hij wacht af en slaat op het juiste moment 
toe. Vervolgens pakt hij snel de bal van de tegenstander af en rent als 
een haas naar de goal om te scoren. Daarnaast hebben we onze Finn 
“Messi” Donkers. Finn kapt links, kapt rechts, kapt links, kapt rechts 
en gaat door met kappen totdat hij zijn tegenstander helemaal kwijt 
is en gaat dan door naar de volgende tegenstander, hij speelt ze een 
voor een allemaal uit. En als hij gaat scoren heeft hij een wonder-
baarlijke lop waarmee hij elke keeper te kijk zet. Vervolgens hebben 
we Mees Wilms, hij kan echt op alle posities in het veld spelen, het 
maakt hem  allemaal niks uit, voor, achter, midden, elke tegenstander 
heeft schrik voor hem. Tevens kan Mees nog beter / harder schieten 
dan Ronald Koeman! De volgende speler is Coen Absil. Ozze Coen 
gaat altijd volop voor de bal, als Coen eraan komt rent de tegenstan-
der al weg. Het maakt hem niet uit, een grote of kleine tegenstander 
maar hij heeft hem in de “tes”.  Max “schneiders” is samen met Len-
nard Peeters het loopvermogen op ons middenveld, de tegenstander 
loopt continu met de tong “oppe sjoon” achter dit duo aan. Zij maken 
aardig wat kilometers tijdens de wedstrijden. Aaron McCann, deze 
blondie, slalomt links en rechts om de tegenstanders heen om uit-
eindelijk de bal mooi in het hoekje te passen. De verdediging bestaat 
uit Fedde Timmermans en Mees (tong links in de wang) van de Goor. 
Deze twee spelers  weten precies waar ze moeten staan en houden 
alle ballen tegen. Geen spits komt hier door heen. In de goal staat 
Cas Lommen, duik links / rechts, uitkomen uittrappen, alles zit erin.
Deze 10 spelers krijgen hun talenten natuurlijk niet van vreemde per-
sonen. Het trainers kwartet Paul McCann, Bart Timmermans, Giel van 
Nisselroy en Guus Lommen zorgen ervoor dat iedereen met plezier 
naar elke training en wedstrijd komt. GoGo JO11-2

Team van de week: Helden JO11-2



TEAM van de WEEK: Helden JO11-2


