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Vereniging: SV Ysselsteyn
 Opgericht: 29 oktober 1929
 
Accommodatie: Sportpark “De Vlies”
Tenue: Wit shirt, witte broek en rode kousen
 
Aantal seniorenteams: 5 senioren- en 1 veteranenteam
Aantal jeugdteams: 13 jeugdteams
 
Eindklassering vorig seizoen: 6e plek (3e Klasse C)
 
Hoofdtrainer: Ruud Jenneskens (7e seizoen)

Als koeien in de voorjaarswei

Goedemiddag dames en heren, welkom op 
Sportpark Kerkeböske voor de thuiswed-
strijd tegen Ysselsteyn. Ook een hartelijk 
welkom voor onze gasten die zojuist de halve 
Middenpeelweg gezien hebben.

Vorig weekend stonden de Heldenaren te 
popelen om te vertrekken toen een tele-
foontje uit Ospel hen vertelden dat ze een 
vrije zondagmiddag zouden hebben. 
Moeder Natuur liet nadrukkelijk van zich 
spreken waardoor de wedstrijd in Ospel geen 
doorgang mocht vinden.
Desalniettemin is Helden aardig aan de 
competitie begonnen. Op eigen veld werd 
in de dying seconds een punt gepakt tegen 
Liessel en in Blerick werd verdiend gewonnen. 
Zaak om deze lijn door te trekken en uit de 
grauwe middenmoot te blijven. 

Daarvoor moet er vandaag wel gewonnen 
worden van Ysselsteyn dat net als Helden 
tot dusver vier punten verzamelde. Het won 
van Baarlo, speelde gelijk in ´t Ven en verloor 
vorige week van Sportclub Irene. Vorig 
seizoen stonden beide ploegen ook al twee 
keer tegenover elkaar. Het was toen Helden 
dat als winnaar uit de bus kwam.

Welke uitslag er vanmiddag op het scorebord 
staat gaat u zo meteen zien. We verwachten 
in elk geval een spannend duel met veel strijd 
en wensen u dan ook 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 – Ysselsteyn. 

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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Goedendag voetballiefhebbers

Antwoord wie is de leider die horen bij de elf vragen is: Delano Kemp
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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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Ysselsteyn

1. Mark Swinkels (k.)
2. Jens Houben
3. Jeroen Jacobs
4. Willem Janssen
5. Martijn Janssen
6. Frank Jespers
7. Kevin van Meijel
8. Paul Jeurissen
9. Sander Swinkels
10. Dennis Teunissen
11. Boy Geerets
12. Bas Coopmans
13. Mike Arts
14. Freek Wilmsen
15. Rens Rops
 
Hoofdtrainer: Ruud Jenneskens
Teammanager: Menno Heetkamp
Leider: Stef Koonings
Verzorger: John Spreeuwenberg
Ass. Scheidsr.: Jan Vergeldt

Scheidsrechter:
Aron Ulijn, (Berghem)

Wedstrijdbal 
geschonken door:
FysioHelden

Pupil van de week 
gesponsord door:
A3 advies, administratie, 
aandacht

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree



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

214



Pupil van de week: 

Bezoek ook onze vernieuwde site
www.vvhelden.nl
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Ik ben Guus Wuisman, ik ben 8 jaar oud en ik zit in groep 5 van 
De Liaan. Na de JO8-2 en J09-2, speel ik nu in de J011-2. Ik heb 
een leuk team, want er zitten ook vriendjes in. En de leiders zijn 
ook fijn. Meestal keep ik één helft en voetbal ik één helft. Het 
liefst op het middenveld, want ik vind het leuk om ballen af te 
pakken en veel te rennen. Keepen vind ik ook heel leuk, maar ver 
uittrappen vind ik nog lastig. Gelukkig krijg ik ook keeperstrai-
ning en daar leer ik veel van. 
Mijn lievelingsclub is PSV. Vooral Malen en Ihattaren vind ik 
erg goed. Ik ben ook een keer in het Philips Stadion naar een 
wedstrijd geweest van PSV. Dat was erg vet!
Naast voetballen zit ik ook op blokfluitles en ik ga één keer per 
maand naar de jeugdwerkgroep van IVN. Daar leer ik van alles over 
de natuur en doen we leuke dingen in het bos en bij het water. 
Thuis speel ik heel veel buiten met kinderen uit de buurt en we 
doen vaak voetbalspelletjes. Muziek luisteren, op de trampo truukjes 
doen en youtube kijken (filmjes van Boaz) doe ik heel graag.
Ik vind het super dat ik pupil van de week mag 
zijn bij Helden 1 en ik wens Helden 1 veel succes 
en ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt!

Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Sportclub Irene 1 3 2 1 0 7 16 6

2 Sparta'18 1 3 2 1 0 7 7 3

3 Blerick 1 3 2 0 1 6 6 4

4 Helden 1 2 1 1 0 4 4 2

5 Ysselsteyn 1 3 1 1 1 4 8 8

6 Baarlo 1 3 1 1 1 4 6 7

7 H.B.S.V. 1 3 1 1 1 4 2 4

8 RKSVO 1 2 0 2 0 2 5 5

9 Liessel 1 2 0 2 0 2 4 4

10 FCV-Venlo 1 2 0 2 0 2 2 2

11 MVC'19 1 2 0 1 1 1 1 4

12 Merefeldia 1 2 0 1 1 1 1 8

13 IVO 1 3 0 1 2 1 2 4

14 Melderslo 1 3 0 1 2 1 4 7

Programma 13 oktober:

Blerick 1 MVC’19 1
H.B.S.V. 1 Liessel 1
Helden 1 Ysselsteyn 1
IVO 1 FCV-Venlo 1
Merefeldia 1 Sparta’18 1
RKSVO 1 Melderslo 1
Sportclub Irene 1 Baarlo 1

Programma 20 oktober:

Baarlo 1 IVO 1
FCV-Venlo 1 Helden 1
Liessel 1 Merefeldia 1
MVC’19 1 Sportclub Irene 1
Melderslo 1 H.B.S.V. 1
Sparta’18 1 RKSVO 1
Ysselsteyn 1 Blerick 1

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C



Pulke
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Dörper voetbalvrienden, we moeten ons 
zorgen gaan maken, echt zorgen. Na 
een jarenlange dominantie op de Noord-
Limburgse velden is er nu de dip. Het aantal 
weken dat ze bovenaan stonden in de 
Zoefiecup is ongekend. Iedere week een 
afterparty met sloten bier en zoveel bitter-
ballen dat zelfs Cora van Mora er kotsmis-
selijk van zou worden. Af en toe zag je bijna 
de arrogantie naar de A- en de B-teams op 
de zaterdagmiddag. “Kiehk us jônges, van ôs 
kint gae nog hiel get liere”. Maar als je nu de 
stand ziet van de Zoefiecup zie je ze hope-
loos onderaan bungelen ….. Het is ook triest 
om te zien dat de mannen met de honger 
naar de bal (en bitterbal...) op een zaterdag-
middag tegenwoordig soms genoodzaakt 
zijn om een potje te dobbelen 
om toch maar een tijdje uit de 
greep van moeder de vrouw 
te blijven. En de resultaten van 
onze oude knakkers mogen tot 
nu dan misschien tegenvallen, 
nog erger is dat het steeds vaker 
voorkomt dat een wedstrijd niet 
doorgaat vanwege gebrek aan 
eigen spelers of tegenstanders. 
Wat is er toch aan de hand met 
de oudjes? Veteranenziekte? 
Misschien tijd voor een sympo-
sium in Kerkeböske onder leiding 
van spreekstalmeester Huub van 
Lier met als een van de sprekers 
de weledel hooggestrenge heer 
Frank van Kemenade, ’Expert 
Team member at COHESIE, the 
innovative GP organization in 
Limburg, Netherlands, experi-
enced in managing and deve-
loping Primary Care Systems 
for the frail elderly’. Met zo’n 
imposante tekst zou je denken, 
de oplossing is nabij! Maar we 

kunnen het ’t beste gewoon eenvoudig 
houden en zelf voor de oplossing gaan. 
Eigenlijk is het heel simpel, in de kantine 
voelen de veteranen zich nog thuis, op 
het veld blijkbaar minder. Dus we moeten 
zorgen voor wat meer spektakel op het veld. 
Als eerste laten we de wedstrijd beginnen 
met het Limburgs volkslied. Dat laten we 
Eric Houben doen, muzikaal onderlegd en 
met de backing-vocals van Kate Moon zit 
het dat wel snor. Coach Huub zetten we op 
een zijspoor naar de bar in de kantine, in 
de dug-out nemen Geer en Goor plaats die 
met hun platte humor niet alleen het eigen 
team stimuleren maar daarbij ook nog een 
showtje weggeven voor de tegenstanders in 
de andere dug-out. VoetbalTV dopen we om 

tot voetbalMAX en iedere zater-
dagmiddag zullen de beelden 
door baas Jan Slagter naar 
Hilversum gestreamd worden 
waar de slag om de kijkcijfers 
ongetwijfeld zal gewonnen 
worden tegen zenders als Fox, 
Ziggo, Talpa en P&M. Tijdens de 
rust zullen er op de middenstip 
voor de toeschouwers en de 
kijkers thuis wat speciale optre-
dens zijn van groepen zoals 
Ut Overgerdien, Kompenej en 
Merge Wèr. Om te zorgen dat 
de adrenaline van alle 22 oudjes 
ook na de rust door de krakende 
lijven blijft stromen, zullen 
enkele pin-ups van vroeger 
langs de kant als cheer-girls aan 
de gang gaan. Brigitte Bardot, 
Claudia Cardinale, Sophia 
Loren, Isabelle Adjani, Raquel 
Welch. Maar het mooiste wordt 
natuurlijk bewaard voor na de 
wedstrijd aan de bar. Leny.
Pulke

 26 september 2019 8:00
Hij is net 12 jaar. En toch gaat hij de 
strijd aan met het verbale geweld op en 
langs het voetbalveld. Jarenlang was 
hij keeper en hoorde hij al van alles wat 
er vanaf de zijlijn en achterlijn het veld 
in werd geroepen. Nu voetbalt hij in de 
JO13-3 en hoort hij het ook in het veld. 
Mensen roepen van alles, zonder erbij 
na te denken. Voor Kyllian was de maat 
vol. Tijd om in actie te komen. En dat is 
wat hij deed.

Hij weet dat het natuurlijk nooit helemaal 
zal stoppen. Toch hoopt hij met deze 
unieke actie de voetballers in het veld 
en de mensen langs de zijlijn bewust te 
laten worden van wat er soms allemaal 
uit hun mond komt. Met deze actie hoopt 
Kyllian dat er voor de toekomst alleen 
nog maar aangemoedigd wordt vanaf de 
zijlijn en dat ook in het veld scheldpartijen 
en discriminerende opmerkingen plaats 
maken voor respect voor elkaar en de 
scheidsrechter. Hoe hij dat doet? 

Voor dit seizoen is er een speciale “regen-
boog” aanvoerdersband gemaakt. Deze 
aanvoerdersband staat symbool voor 
gelijke rechten; geen gescheld en geen 
discriminatie langs de zijlijn. En dit seizoen 
zullen de tegenstanders van Helden 1, 
uitkomend in de 3e klasse C, allen één 
wedstrijd met deze aanvoerdersband 
spelen. Aankomende zondag, wanneer 
Helden 1 in Blerick moet aantreden 
tegen de plaatselijke voetbalclub zal de 
aanvoerder van de thuisploeg deze band 
voor het eerst ontvangen. Uiteraard zal 
ook Helden 1 zelf nog een wedstrijd met 
deze band spelen. 

Een mooi en bijzonder initiatief waar wij 
als vereniging vv Helden volledig achter 
staan. We wensen Kyllian veel succes toe 
met deze bijzondere actie en zijn blij dat 
onze leden al zo jong zich bewust zijn van 
het reilen en zeilen op het voetbalveld en 
langs de lijn.

En dan nog dit: je moet kleinschalig 
beginnen, maar wat vv Helden betreft 
wordt deze actie niet alleen in de 3e 
Klasse C van de afdeling Zuid II ingevoerd, 
maar zal deze zich als een olievlek door 
heel KNVB land verspreiden. Oftewel het 
zogenaamde ‘sneeuwbaleffect’ tot aan de 
Eredivisie toe.

Kyllian strijdt voor gelijke rechten
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Ruijsstraat 4,
5981 CM Panningen

Telefoon: 077 306 6125
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NTG Road BV Nederland maakt deel 
uit van de Nordic Transport Group A/S 
(NTG), een snelgroeiend Deens expedi-
tiebedrijf met vestigingen wereldwijd. 

Het bedrijf heeft haar wortels die terug-
gaan tot 1866, maar de activiteiten onder 
NTG begonnen in de huidige vorm in 
april 2011 door een team van ervaren en 
ambitieuze professionals uit de industrie. 
NTG Road BV, voorheen Gondrand Traffic 
BV, begon zijn activiteiten in Nederland 
in 1946. Medewerkers en management 
komen allemaal uit de transportsector en 
hebben allemaal uitgebreide expertise in 
een breed scala aan logistieke diensten. 

Ons personeel bestaat uit de beste profes-
sionals met tientallen jaren ervaring en 

Even voorstellen: NTG Road

lokale knowhow om u als klant of partner 
de meest efficiënte oplossing te bieden.

Als transporteurs heeft NTG meer dan 3500 
trailers dagelijks onderweg door Europe 
en ver daar buiten. NTG is aanwezig in 31 
landen met meer dan 100 kantoren en 350 
groupage hubs. Sterke landen zijn bijvoor-
beeld; Spanje, Portugal, Frankrijk, Italie, 
Turkije, Cyprus, Ierland, Schotland enz.

Als klant bij NTG zult u altijd het gevoel 
hebben dat er mensen voor u door het 
vuur gaan om de kwaliteit van uw levering 
te waarborgen.
Mensen die ervoor zorgen dat de inter-
actie met NTG en haar personeel u een 
comfortabel gevoel geeft, wetende dat 
alles is geregeld.

www.ntgroad.nl

European Road
Freight



Simonshoek 4 
Meijel 

Tel: 06-38748340
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Elf vragen aan een leider met een knipoog

Eva Jinek of Linda de Mol? 
Linda de Mol

Wat is het doel van je team dit jaar?
Voor de 2de keer Kampioen worden of de 
beker winnen.

Wanneer en waar naar toe ging je laatste 
treinreis? 
27 augustus een dagje Maastricht

Wie is jouw favoriete voetballer?
Nederlandse speler Frenkie de Jong / 
Buitenlandse speler Cristiano Ronaldo
 
Hoeveel appjes stuur je ongeveer per dag?
Zal rond de 100-150 appjes zijn

Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal?
Ajax

Welke nummer hoor je op dit moment 
het liefste?
FISHER - You Little Beauty

Je favoriete team buitenland?
Juventus

Wat heb je het liefste op een broodje 
liggen?
Kaas 

Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal?
Motorsport (motorGP)

Je favoriete vakantiebestemming?
Spanje

Wie is deze leider met eelt op zijn 
duimpjes? (zie achterin deze Zoefie)

reden dan ook eenmalig zijn haar laten 
verven voor de wedstrijd.

•  Meeste assists: Johan van Haren, 4. 
Beschikt over een uitstekende trap, wat 
ook handig is op zijn positie als verde-
digend middenvelder. Wilt als studie 
economie gaan doen, dus mag daarom 
alvast de boetepot bijhouden.

•  Meeste minuten in de zaal: Sven Sille-
kens, 82. Rechtsback die doordeweeks 
in de zaal is te vinden, maar elke 
zaterdag weer terug te vinden is op het 
voetbalveld. Laat zijn directe tegen-
stander de gehele wedstrijd geen bal 
rustig aannemen.

•  Meeste video’s van Arjen Robben 
bekeken: Koen van Wijlick, 10. Vaste 
linksbuiten van dit elftal, en heeft in de 
paar weken dat het seizoen pas bezig is 

al een aantal keer laten zien een prima 
schot in de benen te hebben.

En natuurlijk kunnen de statistieken van 
de staf niet ontbreken:

•  Meeste bidons gevuld: Bas van Hees, 
36. Als materiaalman/vrouw dit jaar bij 
het team gekomen, zijn tactisch inzicht 
komt ook nog wekelijks van pas.

•  Meeste wedstrijden gemist: Frank 
Bouten, 2. Vanaf dit jaar ook nieuw 
bij het team, verzorgd samen met Bas 
elke woensdag de trainingen. Soms om 
19:30, soms om 20:00. Dit hangt ervan 
af of Ajax wedstrijd heeft. 

•  Meeste hoekvlaggen opgehaald: Jules 
Hilkens, 9. Afgelopen jaar al actief als 
leider, staat binnen het team bekend om 
zijn “broodjes gezond”.

•  Meeste rondjes gegeven: Willem Beeks, 
6. Vanaf dit seizoen de vlagger van dit 
elftal. Na de wedstrijd altijd in voor een 
potje toepen, waarin hij als een van de 
weinige zijn verlies en de consequen-
ties die hieraan hangen accepteert. 

Mocht u nu een keer de voetbalkwaliteiten 
willen bekijken van de JO19-2, thuiswed-
strijden spelen we om 14:30. 
Uitwedstrijden zijn om verschillende 
tijden, maar mocht u liever een keer een 
potje toepen meedoen dan zijn wij elke 
zaterdag vanaf 17:00 te vinden in de 
kantine.

Wij wensen Helden 1 succes vandaag!

Team van de week (vervolg)
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Hier kan 
uw advertentie

staan. 

Interesse?
Neem contact op 

met de sponsorcommissie!

 Teauteau
Sponsor Punten
Limburgs Uitje 3
Oerlemans Foods Nederland B.V. 3
Summa Adviesgroep 3

Team van de week

Vandaag zijn de mannen van JO19-2, 
voorheen A2, het team van de week. 
Vooral bekend vanwege de voetballende 
kwaliteiten op het veld en de kaartkwa-
liteiten in de kantine. Dit team wordt 
voorgesteld aan de hand van wat unieke 
statistieken:

•  Minste overtredingen begaan: Nick van 
Heugten, 2. Heeft als verdediger geen 
overtreding nodig om zijn tegenstander 
af te stoppen. Heeft een prima schot in 
de benen en durft dit ook vaak te laten 
zien.

•  Meeste gele kaarten: Jens Reijnen, 
1. Bij menige tegenstander gevreesd 
vanwege zijn verdedigende en zaag 
kwaliteiten. Bas vroeg zich in de 
wedstrijd rust van de wedstrijd tegen 
Kessel, 3e wedstrijd van het seizoen, 
af waar deze zaag kwaliteiten bleven 
dan. 5 minuten na rust had Jens het 
antwoord gegeven en mocht hij 10 
minuten brommen op ‘t bankje.

•  Meeste kopgoals: Sander Mombarg, 2. 
Maakt veel meters op het veld als 10, en 
hoor je hier dan ook nooit over klagen. 
Buiten goed kunnen koppen verzorgd 
hij ook nog geregeld de beslissende 
pass.

•  Snelste goal: Koen Muijsenberg, 
24 seconde. Ook wel bekend als 
“Moes”, scoorde in de wedstrijd tegen 
Panningen uitzonderlijk snel. Buiten-
speler die menig tegenstander de 
bosjes instuurt, en de bal daarna nog 
graag over de keeper heen wipt.

•  Meeste onderschepping: Freek van Lent, 
22. Kan uit de voeten als verdedigend 
middenvelder en verdediger. Waarin hij 
dan vooral 90 minuten lang zijn directe 
tegenstander op de huid zit.

•  Meeste afstand tussen voetbalclub en 
woonlocatie: Jauke Engels, 104,96km. 
Vanwege studie woonachtig in Utrecht, 
maar elke week wel aanwezig tussen de 
doelpalen. Heeft goede reflexen op de 
doellijn, en is ook niet bang om als “vlie-
gende kiep” deel te nemen aan het spel 
om een dieptepass weg te werken.

•  Meeste minuten gemist, vanwege de 
kapper: Jimmy Zhang, 28. Kan op veel 
posities uit de voeten, wat voornamelijk 
komt door zijn inzet en snelheid. Mede 
hierdoor is de meeste coaching tijdens 
de wedstrijd dan ook “Jimmy rennen!”.

•  Oudste leeftijd: Tuur Wilms, 18. Verde-
diger van beroep, en neemt dan ook 
graag leiding in de coaching vanuit de 
achterhoede. Als de mogelijkheid er is 
dribbelt hij ook graag met de bal naar 
voor. 

•  Meeste volleys: Bjorn Ottenheym, 2. Na 
zijn sabbatical van een jaar is hij weer 
terug te vinden op het veld. Als spits is 
hij een goed aanspeelpunt, maar ook 
een afmaker binnen de 16.

•  Meeste minuten gespeeld met blauw 
haar: Daan Peute, 94. Ook wel bekend 
als Peutinho. Geeft altijd 100% en wilde 
als aanvoerder graag laten blijken dat 
dit ook al kan voor de wedstrijd. Om die 
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                                 TEAM van de week: JO19-2


