
Goedemiddag supporters van vv Hel-
den, welkom op Sportpark Kerkebös-
ke voor de wedstrijd tussen Helden en 
GKC. Goed is de start van het seizoen 
allerminst te noemen. Het is misschien 
nog wat vroeg om het over een crisis 
te hebben maar dat er een dringende 
vraag naar punten is staat vast. Slechts 
twee punten uit vijf duels is het resul-
taat van de huidige campagne en dat 
is vast niet wat trainer Rob Jacobs in 
gedachten had toen er dit seizoen af-
getrapt werd tegen Panningen. Wel-
licht bent u vanmiddag getuige van de 
ommekeer. De eerste driepunter zou 
zomaar vanmiddag kunnen vallen te-
gen GKC. De fusieclub tussen twee 
dorpen uit het Leudal, Grathem en 
Kelpen-Oler zijn ook niet direct goed 

uit de startblokken geschoten. Zou dit 
dan de eerste tegenstander zijn die 
Helden wel over de spreekwoordelijke 
knie krijgt?

Wellicht dat de gasten vanmiddag juist 
ook het gevoel hebben dat er iets te ha-
len valt in Helden. De blauwhemden, 
die het traditioneel beter doen tegen 
de teams in het linkerrijtje, ogen mo-
menteel kwetsbaar. Daarmee zijn ze 
misschien juist een ideale tegenstan-
der voor ploegen als GKC om, als een 
dief in de nacht drie punten in de tas 
mee naar huis te nemen. Vanmiddag 
gaan we meemaken of er een ploeg is 
die zichzelf een goede dienst bewijst 
of dat beide ploegen met een schamel 
puntje achter blijven. Veel plezier!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – vv 
GKC. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een 
prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. Inleveren 
kan tot 15.00 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deelname 
is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.



 
 
Vereniging : vv GKC 
Betekenis: Voetb. Ver. Grathem Kelpen-Oler Combinatie 
Opgericht : 22 juni 2012 
Sportpark : “Grasheim” (Grathem) en “’t Heukske” (Kelpen-Oler)
Aantal senioren teams : 4 senioren en 1 damesteam
Aantal jeugd teams : 15
Klassering vorig seizoen : 9e in 4e Klasse D, gepromoveerd via NC
Trainer 1e elftal : Stefan Nieskens
Bijzonderheden : VV GKC speelt de ene week zijn thuiswedstrijd in 
Grathem en de volgende thuiswedstrijd dan weer in Kelpen-Oler.

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

Stand 4e klasse E.....
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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
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ijzerwaren
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machines
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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
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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 



Pupil van de week: Ivo Stevens
Ik ben Ivo Stevens, 9 jaar en ik speel in 
de E3. Het seizoen is nog maar net be-
gonnen , maar het is een heel leuk team 
en tot nu toe hebben we alles dik ge-
wonnen. Mijn positie is middenvelder.

Mijn hobby’s zijn ; voetballen , gamen 
en buiten spelen. Ik ben fan van sc Hee-
renveen en van de buitenlandse clubs 
is mijn lievelingsteam Atletico Madrid. 
Mijn lievelingsspelers zijn Griezmann , 
Aguero , Alaba en Carrasco. We zijn in 
Spanje op vakantie geweest en daar heb 
ik het tenue van Arsenal gekocht. Ik ben 
bijna jarig en ik ben nog aan het twij-
felen of ik dan het tenue van Atletico 
Madrid vraag of dat van Bayern Mün-
chen. Maar jullie zien wel een keer op 
de training welke het is geworden… 😉

Mijn mooiste wedstrijd was toch wel 
de kampioenswedstrijd PSV – Heeren-
veen. Ik was natuurlijk voor Heeren-
veen, maar het was zo tof om zo’n wed-
strijd mee te maken. Ik ben vorig jaar 
voor de eerste keer in het Heerenveen 
stadion geweest met papa.Daar heb ik 
heel veel handtekeningen gescoord. Ik 
ben ook nog een keer line-up geweest 
bij een andere wedstrijd van PSV – 
Heerenveen. Ik liep mee met Thorsby. 

vvHelden
1. Frank Bouten
2. Nick Bouten
3. Gilian de Bruijn
4. Freek Kessels
5. Rick Knippenbergh
6. Edwin Heuvelmans
7. Nick van Lier
8. Guus Maessen
9. Koen Maessen
10. Tom Peeters
11. Ton Peeters
12. Tim Pilon
13. Bart Raaijmakers
14. Jeroen Thijssen
15. Jeroen Voorter
16. Mairen Zeevenhoven

Trainer : Rob Jacobs
Team manager : Leo Hillen
Leiders : Geert Metsemakers en Rick Voorter
Verzorger : Wiel Suntjens
Ass. Scheidsr. : Hans Kessels

Dhr. Gerards

vv GKC
 

Wedstrijdbal geschonken door:

Erg tof om allemaal mee te maken.

In mijn eigen ‘carrière’ is mijn hoog-
tepunt de district finale voor de beker. 
Toen zijn we uiteindelijk als 4de geëin-
digd.

Ik blijf op de hoogte van al het voet-
balnieuws door de ‘Goal’. Hierop heb 
ik een abonnement. We hebben met de 
Fam. Stevens een voetbalpoule. Aan het 
begin van het seizoen leggen we € 5 in 
en elke week moet je zo goed mogelijk 
de uitslag van elke wedstrijd voorspel-
len.

Ik vind het erg leuk om vandaag pupil 
van de week te zijn.

Programma 9 oktober: 
Panningen - Maarheeze 
FC Cranendonck - SSE 
Helden - vv GKC 
BEVO - RKESV 
Ondo - Brevendia 
RKSOV - RKMSV 
RKSVN - Leveroy

Programma 16 oktober: 
RKESV - Ondo 
RKMSV - RKSVN 
Leveroy - Helden 
Panningen - FC Cranendonck 
Brevendia - BEVO 
Maarheeze - RKSVO 
SSE - vv GKC



Deze week is Helden A1 het team van de week. Een leuke en enthousiaste 
groep die elke week beter en beter wil worden. Helden A1 komt dit jaar uit 
in de 1e klasse 19. En staat hierbij op een ietwat teleurstellende 9e plek. We 
zullen de jongens even aan jullie voorstellen. 

In het doel hebben wij Casey “Pulle” Poels. Lange keeper die de nodige 
goede reddingen maakt in het doel. Als backs hebben wij Stan “De Burb” 
Berben. Razendsnel, meedogenloos in de duels en bikkelhard. Siem Van 
Der Heijden. Degelijke verdediger met een ijzersterke tackle. Draagt ook 
opbouwend zijn steentje bij. Totti. Sterke en snelle mandekker. Kom je 2x 
tegen in de duels. Ons centrale duo heeft de namen Jelle “KAAK” Sillekens. 
Bikkelhard supersnel en deinst voor niemand terug. En Glenn “Jawbrea-
ker” Joosten. Onze aanvoerder en zeer technische, opbouwende verdediger. 
Dan door naar het middenveld. Onze controleurs zijn Danny “D” Driessen. 
Loopvermogen en sterk in de duels. En Delano “Dellie” Kemp. Loopt veel 
gaten dicht en lost de problemen op die voorin gemaakt worden. Laat andere 
makkelijker voetballen. Dan hebben we ook nog onze technische maestro 
Melle “Mellinho” Janssen die ook op het middenveld uit de voeten kan. 
Onze nummer 10 is Shendo “De witte Honda” Zeevenhoven. Een technisch 
begaafde creatieve speler. Die zijn fysieke kracht goed gebruikt in het veld. 
Dan onze vleugelspelers. Tim “Little” Kempen. Een rappe energievolle spe-
ler die op links voor veel dreiging zorgt. Steef “The Men” Gielen die met 
zijn technische voetbalkwaliteiten een plaag is voor de backs. Ook hebben 
we nog Willem “Mulder” Hendrix. Een sterke en snelle vleugelspeler die in 
de bal kan komen en ook veel diepgang heeft. Dan hebben wij nog 2 spitsen 
genaamd Joep “Torjἃger” Lenders. Onze snelle spits die graag de actie op 
zoekt in het veld. Onze andere spits is Fons “Funske” Van Rijswijck. Een 
aanspeelpunt met een goede trap en veel werklust. Dan gaan we verder met 
onze technische staf. Tom Peeters als grensrechter (Althans dat probeert hij). 
Henny Joosten en Johan Peeters regelen alles achter de schermen. Sam Pee-
ters is de assistent trainer. En Brian Pleijhuis als hoofdtrainer met een goede 
visie en maakt elke speler beter! Dit waren alle spelers van Helden A1. Wij 
als team willen Helden 1 vandaag succes wensen en op naar de 3 punten!

Helden A1......
Met de start van het nieuwe seizoen zijn we blij te kunnen melden dat we 
met Lenssen Advies een lokale naam hebben kunnen verbinden aan onze 
toto. Lenssen Advies is een in Helden gevestigd accountantskantoor en is 
inmiddels al weer een aantal jaren verbonden aan onze club.
Frank van Vuuren, voorzitter van de sponsorcommissie van VV Helden, ligt 
kort toe: ‘Met Lenssen Advies hebben we gekozen voor een lokale partner 
die al een aantal jaren aan de weg aan het timmeren is in Helden. We zijn 
ervan overtuigd dat de Lenssen Advies Teau Teau de komende jaren een suc-
ces gaat worden.’ Ook Joris Wijnen, mede-eigenaar van Lenssen Advies, is 
enthousiast: ‘Sinds onze betrokkenheid bij VV Helden zien we dat bedrijven 
de weg naar ons kantoor steeds beter weten te vinden. Met deze extra on-
dersteuning aan de club hopen we dat in de toekomst meer bedrijven kiezen 
voor een accountant gevestigd in eigen dorp.’
Staat u aan het einde van het jaar bovenaan? Dan wint u 2 kaarten voor een 
competitiewedstrijd van PSV Eindhoven voor het seizoen 2017/2018. Lens-
sen Advies en vvHelden wenst alle sponsoren en verbindende partners veel 
succes met het invullen van de wekelijkse toto.
Mocht u als sponsor onverhoopt geen mail ontvangen van deze wekelijkse 
toto dan verzoeken wij u een mail te sturen naar sponsorbeheer@vvhelden.
nl met uw (nieuwe) e-mailadres. Wij zullen vervolgens zorgdragen dat u 
wordt toegevoegd aan onze mailinglijst.

Sponsorcommissie aan het woord...



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
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Cock Huijgen
SEOSEKA



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  |    



Pulke
Dörper voetbalvrienden, Lineth Beeren-
steyn, Merel van Dongen, Kika van Es, Kel-
ly Zeeman. Menige mannelijke lezer zie ik 
de wenkbrauwen al fronsen. Wat moet ik met 
deze namen? Wel beste mensen, we hebben 
het hier over selectiespeelsters van ons ei-
gen Nederlands elftal. En de frons laat zien 
dat het vrouwenvoetbal nog altijd een beet-
je een ondergeschoven kindje is. Nu hadden 
we daar bij de club hier de laatste jaren wat 
minder last van. Verschillende damesteams, 
enkele meidenteams, een professionele trai-
ner, een heus vrouwenbeleidsplan, het leek 
allemaal goed te gaan. En toch ….. kwam 
er de klad in. Over de oorzaken zouden we 
urenlang een lindeboom kunnen opzetten. 
Het wegvallen van kartrekkers, de steeds 
drukkere agenda’s van de oudere jeugdigen 
en de jeugdige ouderen, toene-
mende blessuregevoeligheid, 
het moeten voetballen in een 
groen shirt etc.  Allemaal din-
gen die ongetwijfeld in de ho-
gere regionen van onze vereni-
ging besproken zijn en nog veel 
besproken zullen worden. Maar 
het wordt zaak om deze dip bij 
de vrouwelijke tak weer te bo-
ven te komen. Daarom zullen 
we enkele zaken nog vrouw-
vriendelijker moeten aanpak-
ken. Alleen Kir in de kantine is 
nu geen publiekstrekker meer, 
in deze tijden van bling-bling, 
bubbels en roesjes zullen we 
met meer op de proppen moe-
ten komen. De enige luxe die 
we het vrouwelijke geslacht tot 
op dit moment, buiten de Kir,  
bieden zijn extra stopcontac-
ten in de lokalen 8 en 9. Maar 
we zullen de lokalen dus wat 
verder aan moeten kleden. Als 
eerste springt natuurlijk Joyce-
Wonen in het oog. We sturen 
er Herm naartoe met de bood-

schappentas en ongetwijfeld weet hij de 
juiste aanbiedingen te vinden. Een vaasje 
hier, een windlichtje daar, wat loungekus-
sentjes op de banken, een boeddha in de 
hoek voor de juiste geestelijke instelling. 
Gelijk ook maar wat voetbaltassen meege-
nomen van het merk Gabriela Fiori. Bij de 
Plus halen we de duurste Derlon-shampoo 
voor onder de douche en de BOMA-Tegel 
zorgt ervoor dat de toiletten de meest luxeu-
ze uitstraling en geurtjes krijgen. Voor de 
voetbalkleding gaan we naar Milaan, naar 
de Via Montenapoleone en de Galleria Vit-
torio Emanuele II. De kledingadviseur van 
de club, Flexi Ricky, zal hier het door de 
modebewuste sponsorcommissie vertrekte 
budget er compleet doorheen draaien. Om 
de professionaliteit nog verder te verho-

gen wordt er ook gedacht aan 
inspeelkleding. Na een tip van 
kenner Arno is er gekozen voor 
het luxe lingerie-merk KissMe-
Deadly met zijn unieke vocht-
rejectioneel textiel. Zelfs de 
bal moet er aan geloven. Er zal 
getrapt worden met een Luis 
Vuitton Speedy Bandouliere 
bal waarvan de kleurstelling 
ontworpen is door Jeff Koons. 
Buiten laten we door Moniek 
H een pop-up dug out inrich-
ten die voldoet aan alle vrou-
welijke wensen en in plaats 
van kunstgras gaan we over op 
kunstdons. Ik denk dat met dit 
meerwekenplan ongetwijfeld 
weer de weg naar boven zal 
worden ingezet en dat het langs 
de lijn ook weer gezellig wordt 
…. ook met mannen!!

Pulke

Opdrachtnummer:
Opdrachtgever:

Datum:
Versie:
Schaal:

ontwerp door:

15316
Metis notarissen
27-7-2015
01
1:10
DM

KLEUREN
fc / snij: full colour LETTERTYPEN PRINTINSTELLINGEN

Media type:
Profiel:

Kleurinstellingen:
Materiaal:
Diversen:

WILLEM VAN HORNESTRAAT 61  HELDEN    WWW.METISNOTARISSEN.NL

Beek        Brunssum      Gulpen       Merkelbeek       S i t tard       Va lkenburg

2550mm

61
0m

m

Opdrachtnummer:
Opdrachtgever:

Datum:
Versie:
Schaal:

ontwerp door:

15316
Metis notarissen
27-7-2015
01
1:10
DM

KLEUREN
fc / snij: full colour LETTERTYPEN PRINTINSTELLINGEN

Media type:
Profiel:

Kleurinstellingen:
Materiaal:
Diversen:

WILLEM VAN HORNESTRAAT 61  HELDEN    WWW.METISNOTARISSEN.NL

Beek        Brunssum      Gulpen       Merkelbeek       S i t tard       Va lkenburg

2550mm

61
0m

m

Opdrachtnummer:
Opdrachtgever:

Datum:
Versie:
Schaal:

ontwerp door:

15316
Metis notarissen
27-7-2015
01
1:10
DM

KLEUREN
fc / snij: full colour LETTERTYPEN PRINTINSTELLINGEN

Media type:
Profiel:

Kleurinstellingen:
Materiaal:
Diversen:

WILLEM VAN HORNESTRAAT 61  HELDEN    WWW.METISNOTARISSEN.NL

Beek        Brunssum      Gulpen       Merkelbeek       S i t tard       Va lkenburg

2550mm

61
0m

m

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

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!



TEAM van de WEEK: Helden JO19-1




