
Vier op een rij

Goedemiddag voetbalvrienden. Wat 
een weelde. Vier wedstrijden onderweg 
en nog steeds een honderd procent 
score voor de mannen van Rob Jacobs. 
Vorige week werd na een pittig potje 
voetbal ook afstand genomen van Horn 
waarna Helden zich de enige koploper 
in de Vierde Klasse D mag noemen. Na-
tuurlijk zullen er nog criticasters langs 
de lijn zijn die nog wel een en ander 
aan te merken hebben over het spel of 
het feit dat de tegenstanders niet meer 
van het niveau zijn van vroeger. Daar 
moeten we denk ik maar even maling 
aan hebben. Achter de schermen wordt 
hard gewerkt aan de kwaliteit van het 
spel, neemt u dat maar van mij aan. 
Laten wij als supporters dan nu maar 
vooral eens genieten van het feit dat we 
de ranglijst aanvoeren.

Of we na vanmiddag ook nog de enige 
koploper zijn zal van vanmiddag afhan-
gen. Onze gasten uit Maasgouw zullen 
er in elk geval alles aan doen om dat 
te verhinderen. De ploeg van trainer 
Jeroen Rutten wist vorig jaar knap te 
promoveren via de nacompetitie en be-
haalde tot dusver al zes punten. Vorige 
week werd er op eigen veld uitgehaald 
tegen Bieslo. Helden treft dus mogelijk 
een team in vorm en ondanks de kop-
positie is het dus nog lang niet zeker dat 
Helden dit spreekwoordelijke varkentje 
zomaar eventjes gewassen heeft.

Wij hopen natuurlijk op de vijfde zege 
op rij en dat u als supporter een mooie 
wedstrijd voorgeschoteld krijgt. Geniet 
ervan en vergeet niet even een gokje te 
wagen op de uitslag. Veel plezier!
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GOEDEMIDDAG VOETBALLIEFHEBBERSStatistieken 4D...

otaal aantal gespeelde wedstrijden    28
Totaal aantal doelpunten     129
Totaal aantal doelpunten (thuis)    67
Totaal aantal doelpunten (uit)     62
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd   4,61
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd (thuis)  2,39
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd (uit)  2,21

Grootste overwinning (thuis)    SVC 2000 - Roggel (7 - 1)
Grootste overwinning (uit)    RKAVC - BEVO (0 - 7)

Meest doelpuntrijke wedstrijd   GKC vv - Bieslo (3 - 6)

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
FC Maasgouw. 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.

ZoefieCup zie www.vvhelden.nl

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!



 

Vereniging :  FC Maasgouw

Datum oprichting:  2006

Accommodatie :  “Ter Koel” (in Thorn)

Tenue :                 Blauw-wit gestreept shirt, zwarte broek en blauwe sokken

Aantal seniorenteams :  3 senioren, 1 dames-  en 2 veteranen team

Aantal jeugdteams :       14 jeugdteams

Klassering vorig seizoen :  4e in de Vijfde Klasse D (waarna promotie via nacompetitie)

Hoofdtrainer :                Jeroen Rutten (1e seizoen)   

Bijzonderheid :              HFC Maasgouw is in 2006 ontstaan na een fusie van 

   VV Thorn (oprichtingsdatum 15 juni 1925) 

   en RKSVW uit Wessem (oprichtingsdatum 10 juli 1934).

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   4 4  0  0  12  13  4  
2 SVC 2000 1   4 3 0  1  9  16  5  
3 Horn 1  4  3  0  1 9 12  5  
4 Panningen 1  4  3  0  1  9  11  4  
5 RKESV 1  4  3  0  1  9  10  7  
6 Reuver 1   4  3  0  1  9  11  9  
7 BEVO 1   4  2  0  2  6  15  8  
8 FC Maasgouw 1 4  2  0  2  6  7  5 
9 Bieslo 1   4  2  0  2  6  9 11  
10 RKAVC 1  4  1  1  2  4  5 13  
11 vvGKC/RKHVC 1  4  1  0  3  3  9  15  
12 Linne 1   4  0  1  3  1 3  15  
13 Swalmen 1  4  0  0  4  0 5 13  
14 Roggel 1   4  0  0  4  0  3  15

Voor al uw Brood en Banket
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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
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



Pupil van de week: Jetske Versteegen
Hallo allemaal,

Ik ben Jetske Versteegen, ik ben 10 
jaar oud, en vind het leuk om pu-
pil van de week te zijn. En hoop dat 
Helden de wedstrijd mag winnen.

Ik voetbal bij VV – helden, vanaf 
mijn 7e jaar, momenteel speel ik  in 
de JO11-3

Ik ben spits en middenvelder.

Mijn hobby na voetbal is jong Ne-
derland helden, knutselen en met 
de lego bouwen. Ook volg ik de 
formule 1, en ben een fan van Max 
Verstappen, in de zomervakantie 
ben ik naar Spa Francorchamps ge-
weest. Helaas viel Max toen uit. Ook 
bezoek ik wel eens de  wedstrijden 
van de eredivisie, binnenkort ga ik 
naar VVV-PSV, in Venlo.

Mijn school is BS de liaan, nu zit ik 
in groep 7. Later wil ik graag dieren-
arts worden.

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. Meulendijks

FC Maasgouw
 
1.  Bart Joris
2.  Bart van Hinsberg
3.  Bart Wanten
4.  Colin Eijer
5.  Daan Joris
6.  Jurn Speesen
7.  Loek Freulich
8.  Nick Jacobs
9.  Nicky Parren
10.Nino Eijer
11.Rik Silkens
12.Sander Reuterink
13.Taylor Bidlot
14.Timo Kurvers
15.Twan Linssen
16.Ard Broens
 

Trainer : Jeroen Rutten
Leiders : Raf Azzakriti en 
             Mat Deneer
Ass. Scheidsr. : Marco Geurts
Verzorger : Nico Hoekstra

Wedstrijdbal geschonken 
door:

Ik heb het goed naar mijn zin bij VV 
Helden.  Hoop dat ik jullie allemaal 
zie zondag 22 oktober.

Groeten Jetske Versteegen

 

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

Programma 29 oktober: 
RKESV - SVC 2000 
Linne - Swalmen
Roggel - Reuver
Horn - Panningen
Bieslo - Helden
BEVO - vvGKC/RKHVC
FC Maasgouw - RKAVC



De razende.... Pulke
•	 Dörper	voetbalvrienden,	zit	hier	
Tante Bet te lezen, valt het oog op een 
artikel over de Amerikaanse ambassade 
in Cuba. Het schijnt dat het personeel 
daar de laatste tijd is ‘aangevallen’ door 
geheimzinnige geluidsgolven en dat tien-
tallen mensen er ook gehoorproblemen 
hebben opgelopen. Voor de luide Trump 
een reden om ambassadepersoneel naar 
huis te halen. Maar aanvallen met geluid 
zijn niks nieuw hoor. Nee, kom op een 
zondagmorgen maar eens naar Kerke-
böske.	Zo	gauw	je	vanaf	Wayos	Place	de	
Kloosterstraat op rijdt komen de klan-
ken je al tegemoet. Alleen weet je niet 
wat je hoort, reggaeton, nintendocore, 
Bel Canto, speed metal, hardstyle, dub-
step, acid jazz etc. Aangekomen merk 
je dat het niet alleen de kantine is, maar 
dat elke kleedkamer zijn ei-
gen sound heeft. Doel van dit 
alles, het eigen team stimule-
ren en de tegenstander psy-
chologisch elimineren met 
zoveel herrie als mogelijk. 
Vroeger maakte men indruk 
met de uitstraling van het 
team, veel te grote dikke win-
terjassen, blitze inloopshirts 
en stoere mannenpraat maar 
dat is nu dus echt verle-
den tijd. De master van alle 
sounds komt tegenwoordig 
van de rode lantaarndager 
van de Zoefie-cup, Helden 7. 
Aanvoerder Joey was het na 
2 dikke nederlagen al moe 
en zet nu zwaar geschut in. 
Het monster weegt 4,5 kilo 
en laat 50 W lawaai van zich 
horen. De batterij gaat lan-
ger mee dan het team zelf en 
met de draadloze microfoon 
kan leider Kay zelfs de eigen 
grensrechter aan de over-
kant bereiken om het com-
mando ‘vlaggen’ te geven en 
kan hij ook Kakkie binnen 
2 minuten na aanvang wed-

strijd wisselen. De discoverlichting in 
de woofer is er om de vele spelers op de 
reservebank in een goed humeur te hou-
den. Bij Helden 5 wordt alles natuurlijk 
professioneler aangepakt maar wat wil je 
met twee top DJ’s in de gelederen. Elke 
thuiswedstrijd komt Bongers met een 
complete installatie zodat de beide jon-
gens optimaal hun ding kunnen doen. Ze 
draaien volgens het Jekyll and Hyde con-
cept. Voor de wedstrijd draait het jonge 
talentje Subraver pompende muziek om 
het hele team op te naaien zodat ze niet 
het mes tussen de tanden zetten maar 
een hele zaagmachine. Na afloop van 
de wedstrijd komt dan old-skool Sjers 
in actie, overwinning of nederlaag, met 
zijn sfeerplaatjes zorgt hij er voor dat de 
mannschaft altijd in de juiste stemming 

is als men in de kantine ten 
aanval gaat. In de kleedkamer 
van Helden 6 zweert men nog 
op de cassettebandjes. Die 
worden altijd gebruikt voor 
de draagbare radiocassettere-
corder van Aristona die ooit 
bij Piet van Kaupmans Graad 
gehaald en nooit betaald is. 
Maar de klanken zijn nog al-
tijd goddelijk, ‘Child in time’, 
‘Run through the hills’, ‘Ace 
of spades’’ en alles wat Alf-
red ‘Beton’ Lagarde vroeger 
in zijn uurtje Hilversum 3 
draaide, metselaar Peter weet 
al meer dan 25 jaar de juiste 
toon te vinden. Leny, straks 
in de kantine ook een uurtje 
beton?

 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

Van de blubber naar het rubber……. ?  

Beste lezers, lezerinnen en supporters van Helje 1, 

Weet u het nog? 11 Jaar was je en je ging lekker voetballen met je vrienden. 
Ach het had wat geregend de afgelopen dagen maar dat mocht jouw pret niet 
drukken. Met een smile kom je thuis. “Dag mam, ik heb honger”… . “Jongen 
wat zie jij er uit?. Je moeders mond valt open van verbazing: “Hoe moet ik 
dat in hemelsnaam weer schoon krijgen?” zegt ze, haar handen naar de hemel 
reikend.. 

Nee beste lezers, lezerinnen, dit is geen reclame voor Witte Reus (wast een 
berg, kost een beetje), dit was de realiteit. Toch? Weet u wat ik bedoel? Ziet 
u het nog voor u? Daar stond je dan. Grasvlekken op je knieën en je schoe-
nen onder de modder. Kortom: het eerste speelde thuis en jij voetbalde met 
je vrienden op een van de bijvelden. En moeders maar jammeren door de 
straten heen kon je het gejammer horen. Nou beste lezers en lezerinnen , dan 
heb ik goed nieuws voor alle moeders (ervan uitgaande dat deze groep nog 
altijd de was doet in huis…). 

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 - Horn:

Roel van Dijck

Man of the Match..... Vervolg Razende....
Dit wordt allemaal verleden tijd. Modder, blubber en groene grasvlekken in 
de broek maken plaats voor schone voetbalschoenen, een schone broek, mo-
gelijk wel een schaafwond en rubber….. kilo’s rubber. Want binnen nu en wat 
zeg ik.. 5 tot 10 jaar is gedaan met het gras, dan wint het rubber het van de 
blubber, dan kan Hendriks uit Heythuysen wel opdoeken met haar graszo-
den, einde verhaal. Dan liggen ze er overal. De zogenaamde kunstgrasvelden. 
Ideaal toch, nooit meer die modder, nooit meer die blubber. 
En dan komt je zoon of dochter thuis van een middagje voetbal. Het rub-
bergranulaat (goeie voor scrabbel) zit overal. In de haren, in de schoenen, in 
de onderbroek. Het komt uit alle hoeken en gaten. Maar de broek is schoon 
en de schoenen ook. 
 

Sportieve groet; 
De Razende 

Borrelpraat.....
“Ik krijg nog twee euro van je,” snauwde een Kepélse supporter tegen Ron 
van de Voort in de kantine.
“Momentje”, zei Ron. “Ik kom zo”.
Na een kwartiertje snauwde die gast wéér naar Ron. “Nog een momentje”, 
antwoordde Ron, licht geïrriteerd. Na een half uur gaf Ron de man de twee 
euro en een pakje Durex.
“Wat moet ik met die condooms?” vroeg de supporter uit Képel verbaasd.
Ron: “Dat is om te voorkomen dat we in de toekomst méér van zulke klan-
ten krijgen!!!”



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

Deze week  is het de beurt aan V.V. Helden JO13-3G of te wel gewoon D3 om zich te presenteren als 
team van de week.
Na een schitterende 10-1 winst in de eerste wedstrijd van de Beker zijn wij de 2 bekerwedstrijden en 
de eerste competitiewedstrijd er na weer met beide benen op de grond geland. De verschillen zijn soms 
(te) groot maar ons team laat hierdoor niet de kopjes hangen. Vechten voor die bal en “d’r aan wie 
verkes Wullem”; dat heeft geresulteerd in een verdiende overwinning in de tweede competitiewedstrijd. 
We staan op de kaart met punten en de tegenstander moet rekening met ons houden; yeahhhh! Graag 
stel ik ons team aan jullie voor.
Wij spelen volgens de Hollandse school in een klassieke 4-3-3 opstelling. Onze buitenspelers Kay Rooij-
akkers op rechts en Bob Geerlings op links, houden de snelheid er lekker in. Zij stomen graag op richting 
doel en creëren voldoende kansen voor Koen Engels en centrumspits Kees van Kimmenade. Zij kunnen 
allen die bal goed raken en met iets meer focus wordt dat net nog vaker gevonden en mag de “Pogba 
dep” of de “Ronaldo Zuus” aan het publiek getoond worden. Vanuit het middenveld gaat ook Milian 
Karremans graag richting doel om met zijn rechtervoet de bal pijn te doen. Het middenveld is ook het 
domein van 2 bijtertjes, Robbie Duijf en Mik Lemmen. Als echte tijgers vechten zij om de bal te pakken 
te krijgen. Niet beroerd om een lekkere sliding in te zetten en de bal naar voren te pass-sen. En als 
er toch een balletje door glipt dan zijn er altijd nog Wout Swillens en Sven Meijer die op zeker spelen 
en Lieke Linders die de tegenstander niet loslaat. En dan heb je nog onze verdediging waar Freke van 
Will haar mannetje staat en volleerd en graag een schouderduw uit deelt. Naast haar staat een zeer 
stabiel centraal verdedigingstrio met Jesse Opstals, Finn Robbers en Rob Rozenberg. Deze rotsen in de 
soms ruige branding maken het de spitsen van de tegenpartij lekker moeilijk maar dan wel op een faire 
manier. Aan de linkerkant in de verdediging staat Steef van Hertum die graag vanuit het achterveld een 
splijtende pas naar de spitsen geeft of de bal in de vrije ruimte speelt. Als laatste hebben wij onze vaste 
doelman Timo van Roij. Met handen en voeten houd hij zijn doel schoon en kan de bal, mede dankzij 
de keeperstraining, lekker ver uittrappen. 

Als jullie goed tellen zijn er 16 kanjers genoemd. 14 Jongens en 2 stoere meiden die op een sportieve 
manier met passie hun favoriete hobby uitoefenen. Ieder vormt met zijn eigen sterke punten een be-
langrijke schakel in dit mooie team en in de successen die we met z’n allen hopen te vieren. 
Het zijn 16 kanjers maar ook 16 pubers. De uitdaging om deze puberbreinen dezelfde kant op te laten 
bewegen en om ieders sterke punten te zoeken, te stimuleren en te verbeteren is aangegaan door 5 
leiders. Jack Duijf, Peter van Kimmenade, Ruud van Hertum, Ed van Roij en Stefan Geerlings zijn gedre-
ven, positief kritisch en proberen het beste naar boven te halen. Maar soms moeten zij met die pubers 
ook tot 10 kunnen tellen om vervolgens het team weer in de juiste richting te coachen. 
Goede prestaties zijn meegenomen maar plezier en een goede sfeer om een lekker potje te ballen, dat 
is wat echt belangrijk is. Als dat goed zit dan komen die goals vanzelf.  

Team van de week...



TEAM van de WEEK: Helden JO13-3G


