
Andere wetten

Beste sportvrienden. Welkom op 
Sportpark Kerkeböske voor alweer 
competitiewedstrijd nummer vijf 
van dit seizoen.

Voorafgaande deze competitie was 
het nog een beetje koffiedik kijken 
hoe de Heldenaren ervoor zouden 
staan. De kersverse kampioen wist 
niet goed wat het kon verwachten 
van de nieuwe Derde Klasse C. In-
middels zijn we echter al eventjes 
onderweg en kunnen we vaststellen 
dat Helden een redelijk goede start 
achter de rug heeft, althans op ei-
gen veld. Daar werd immers de vol-
le buit behaald. Buiten het blauwe 
Dörp hebben ze het nog wat lastig. 
Zowel in Maasbree als Hout-Blerick 
had het wel wat meer verdiend maar 
stonden ze na negentig minuten als-
nog met lege handen. Zo werd snel 
duidelijk dat er in de Derde Klasse 
andere wetten gelden dan een ni-

veau lager. Kleine foutjes of on-
zorgvuldigheden worden hier meer 
afgestraft en wedstrijden waarin 
het kwartje vorig jaar nog juist viel, 
zullen nu misschien de andere kant 
op vallen.

Vandaag gaan de Heldenaren la-
ten zien dat ook zij nog elke week 
leren. Het vizier zal vandaag weer 
op scherp moeten staan om IVO te 
verslaan. Onze gasten uit Velden 
kennen vooralsnog een wat moeiza-
mere start. Drie punten werden er 
tot dusver verzameld, de helft van 
ons eigen elftal. Gaat Helden laten 
zien dat het geleerd heeft van vori-
ge week? Of staat IVO na vanmid-
dag op gelijke hoogte met ons eigen 
elftal? U gaat het zien. Veel voetbal-
plezier!

Vergeet niet een gokje te wagen op de uit-
slag!
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GOEDENDAG VOETBALLIEFHEBBERS

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: 
Helden – IVO. 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.
Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

Antwoord wie is de leider die horen bij de elf vragen is: Huub van Lier

 

Vereniging :   IVO Velden
Opgericht :    1 april 1917
Accommodatie :   “Theo Lommen” Sportpark 
Tenue :     Rood-zwart gestreept shirt, zwarte broek
    en zwarte kousen
Aantal seniorenteams :  9 senioren- en 1 veteranenteam
Aantal jeugdteams :  17 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen : 11e (3e klasse C)
Hoofdtrainer :    Eric Caasenbrood (1e seizoen)

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. Rosbender

IVO
 
1. Julien Betzel
2. Rick Broekaart
3. Bas Broekaart
4. Lars Derks
5. Wesley Dirkx
6. Ruud Fitten
7. Sil Geurts
8. Jens Hegger
9. Sjuul Heijligers
10. Rob Kuijpers
11. Rens Kuijpers
12. Jop Lommen
13. Lowie Verbeek
14. Rick Verbeek
15. Danny Vermeulen

Trainer : Eric Caasenbrood
Leider : Piet Vermeulen
Ass. Scheidsr. : Guus Fitten

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
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gereedschap

machines
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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: Ties Beeren
Hoi, ik ben Ties Beeren. Ik ben 8 jaar en zit in groep 5 van BS De Liaan.

Ik voetbal heel erg graag en ben speler bij Jo10-1

Het liefste ren ik het snelste van iedereen en schiet ik hard op goal! 

Thuis ben ik ook het liefst buiten aan het voetballen, maar nu hebben wij net een 
puppy gekregen, dus moet ik mijn bal delen met onze hond Pacho. Dat is nog even 
wennen. Als hij dan een klein balletje heeft kan ik met de voetbal spelen.

Als ik niet aan het voetballen ben, ben ik ook vaak buiten, mountain biken, spelen 
en klimmen in de bossen en op het veldje. Maar ik vind het ook super leuk om te 
X-boxen met mijn vrienden! Dan spelen wij natuurlijk Fortnite!

We zijn met de Jo10-1 dit jaar een beetje moeizaam gestart, omdat wij een aantal 
tegenstanders kregen die net iets beter waren dan ons. We hebben hard gewerkt, 
maar helaas was de tegenstander toch beter. Nu zijn we opnieuw ingedeeld en 
kunnen we lekker voetballen. Ik heb daar veel zin in en we hebben ook al wat 
punten kunnen pakken!

Ik vind het super tof dat ik speler van de week 
mag zijn en ik wil Helden 1 vandaag veel succes wensen!

Panningen Markt 61

Stand en programma:

Stand 3e klasse C.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 NWC 1   4 4  0  0  12  10  1  
2 MVC ‘19 1   4 3 1  0  10 7 4  
3 HBSV 1  4  3  0 1 9 10  6  
4 Liessel 1  4  3 0  1  9  6  4  
5 sv Laar 1  4  2  1  1  7  10  8  
6 SC Helmondia 1  4  2  0  2  6  11  8  
7 Helden 1   4 2  0  2  6  7  5  
8 Melderslo 1  4  2 0  2  6  5  10 
9 Baarlo 1   4  1  1  2  4  4 3  
10 Ysselsteyn 1 4  1  1   2 4  2 4  
11 Spcl Oranje Zwart1 4  1  0  3  3  7  10  
12 IVO 1  4  1  0  3  3 5  10  
13 Blerick 1  4  1  0  3  3 3 9  
14 Merefeldia1  4  0  0  4  0  3  8

Programma 3e klasse C.....

Programma 21 oktober: 
Laar - Baarlo
Merefeldia - Ysstelsteyn
Helden - IVO
NWC - SC Helmondia
Melderslo - HBSV
Liessel - Blerick
Spcl Oranje Zwart - MVC ‘19

Programma 28 oktober: 
SC Helmondia - Helden
MVC ’19 - Laar
Baarlo - Liessel
Blerick - Melderslo
HBCV - NWC
IVO - Merefeldia
Ysselsteyn - Spcl Oranje Zwart

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



Pulke
Dörper voetbalvrienden, vandaag dan de 
match tegen de club van onze keeperstrai-
ner, Maurice Kusters. Voor velen eigenlijk 
nog een ongeschreven blad aangezien 
hij altijd alleen maar op de dinsdagavond 
hej in Helje is om onze keepers in vorm 
te houden en te voorzien van technische 
en tactische tips. Keeperstrainer lijkt me 
niet het leukste baantje, in plaats van een 
heel veld te gebruiken sta je bijna alleen 
maar op een beperkte ruimte te trainen 
en heb je ook maar met enkele spelers 
te maken die getraind willen worden om 
de ruimte van 17,86 m² tussen de palen 
‘schoon’ te houden. Als voetballer kun je 
je nog flink uitleven, de keeper moet het 
vaak doen met een geestdodende trai-
ning, daarom respect voor de keepers en 
hun trainers!! Maar nu we het toch over 
trainers hebben en toch over 
Velden, is het maar een klein 
stapje naar de trainingsvel-
den. Het seizoen is koud (nou 
ja, weten we nog wel wat 
koud is …) 2 maanden bezig 
en de trainingsvelden zorgen 
alweer voor genoeg gespreks-
stof. Het geklaag en gemek-
ker is af en toe nog tot in de 
Sahara te horen. Geef je een 
korte pass van 8 meter op een 
training, dan neemt de bal na 
3 meter een hoek van 21°, na 
weer 60 centimeter een hoek 
van 44° om tenslotte na 7,5 
meter een hoek te nemen van 
31°, ja, dan snap je ook hoe 
het kan dat er tijdens trainin-
gen ballen ‘verdwijnen’. Ben je 
de bal aan het zoeken ‘bej de 
sjötte’, ligt ie in een hole bij 
Eyckenduyn. Je ziet de jaloer-
se blikken van de trainers als 
ze de kabouters en de E’tjes 
op veld 1 zien. Een veld dat 
in het begin van het seizoen 
ook voor fronsen op eenieders 
voorhoofd zorgde maar nu 

door gegraek, geduld en kundigheid toch 
al een stuk beter bespeelbaar is. Maar een 
perfect hoofdveld? Waarschijnlijk een illu-
sie. Maar als we de oude krijgers moeten 
geloven, dan moet er niet gezeurd wor-
den. Het is jammer dat er nooit foto’s of 
opnames zijn gemaakt van de trainings-
velden van vroeger, bijvoorbeeld daar 
waar nu veld 3 ligt. Uit die tijd horen we 
de meest gruwelijke horrorverhalen. Tot 1 
september was er toen nog gras te zien 
op dat veld, daarna was het alleen nog 
maar zank, zank, zank. En op het eind 
van de trainingen meer gaten op het veld 
dan op de slagvelden van de 1e wereld-
oorlog. Met een winterse bui vulden die 
gaten zich met water en bij min 20 gra-
den kon er door de liefhebbers zelfs ge-
schaatst worden. Maar getraind werd er 

altijd. Wind, regen, sneeuw, 
kou, de verjaardag van je 
vriendin, de ouderavond, het 
eerste tandje van je kindje, 
de bedrijfsborrel, weekje met 
vrienden, Ajax-Feyenoord op 
de buis, generale repetitie van 
KAMMERÄÖJ, alles moest wij-
ken voor de training. En vaak 
met een natte, lederen bal die 
wel 6 keer zo zwaar was als 
de huidige ballen en waar je 
toen met koppen meer hoofd-
pijn van kreeg dan nu van een 
krat Duvel Triple Hop. Maar ja, 
van een knalharde bal krijg je 
ook koppijn en dat schijnt de 
laatste tijd ook geregeld voor 
te komen. Maar geen paniek, 
het gaat met de ballen mis-
schien net als veld 1, gegraek, 
geduld en kundigheid en alles 
kumt good!!

Pulke 

Elf vragen aan een leider met een knipoog.

Wat is je hoogtepunt als leider tot nu toe?
Kampioenschap met Helden 4

Wat is het doel van je team dit jaar?
Niets verliezen

Ger van de Zoes of Wim van de Zoes
Ger

Wie is jouw favoriete voetballer?
Johan Cruijff

Wie staat bij jouw op 1 in de top 2000??
Normaal

Jouw favoriete team in het betaald voetbal?
Ajax

Hou je van pannenkoeken?
Nee

Je favoriete team buitenland?
AS Saint- Etienne 

Wanneer heb je voor het laatst de Knuurier gelezen?
Vorig jaar

Welke sport vind je het leukste naast het voetbal?
Darten

Je favoriete vakantiebestemming?
Dublin

Welke leider is dit? Antwoord achterin deze Zoefie

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 ons kledingbeheer uitgebreid met 2 dames die zich graag even 
aan jullie willen voorstellen. Dus naast Ricky Leijten hebben we nu ook Cindy van 
Hegelsom en Janneke Absil staan! Heb je vragen over kleding trek dan een van de 
drie dames aan de mouw! Dames welkom bij vvHelden. We stellen jullie graag even 
voor aan het grote publiek via deze Zoefie:

1. Wie ben je?  Mijn naam is Cindy van Hegelsom, ik ben getrouwd met 
 Mark van Hegelsom en moeder van Amy en Rens. Mijn roots liggen 
 in Meijel, maar ik woon al bijna 19 jaar in Sjoen Helje dörp!

2. Wat doe je in het dagelijkse leven? Ik ben samen met Linda Korsten eige  
 naar van YourTravel Cindy & Linda. We zijn persoonlijk reisagent, we 
 geven advies en boeken de mooiste vakanties voor diverse doelgroepen.

3. Wat is je relatie met vvHelden? Mijn man Mark voetbalt bij de veteranen 
 en mijn zoon Rens voetbalt in JO13-2

4. Waar word je blij van? Van zonnig en lekker warm weer en van vakanties  
 natuurlijk!

5. Wat is je taak binnen vvHelden voor dit seizoen? Samen met Ricky en Jan 
 neke ben ik verantwoordelijk voor kledingbeheer.

6. Wie hoop je ooit te ontmoeten en waarom juist die persoon? Ik heb lang  
 over nagedacht maar zou het niet weten….tja Winston Gerschtanowitz op  
 een zondagavond na miljoenenjacht zou niet verkeerd zijn

7. Waar heb je te weinig van? Slaap….

8. Hoe kunnen mensen jou het beste bereiken als onze leden ’n vraagt heb  
 ben? Via mail cindy.vanhegelsom@home.nl of whatsapp 06-27006052

9. Waar mogen ze je s ’nachts voor wakker maken? Voor een leuke reis

10. Wat kun je niet missen in dit leven? Cliché, mijn gezin en familie

11. Wie is de knapste voetballer? Ik twijfel nog, Graziano Pelle of Cristiano   
 Ronaldo

12. Wat wil je verder nog kwijt? Ik vind VV Helden een gezellige club!!



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!

Man of the Match van afgelopen 
thuiswedstrijd:

Gilian de Bruijn

Man of the Match..... Wat was jouw team?.....

Simonshoek 4 in Meijel

Tel: 06-38748340

Deze week 35 jaar geleden, wat was jouw team ook alweer? 

Almania 1   - Helden 1    2 - 0 

Helden 2   - Venray 2    3 - 0 

Caesar 3   - Helden 3    1 - 1 

Helden 4   - Meterik 2    1 - 2 

MVC 3   - Helden 5    3  - 1 

Panningen 8   - Helden 6    2 - 1 

IVO 7    - Helden 8    4 - 4 

Helden 7   - Helden 9    3 - 2 

Helden VR1   - MVC VR2    3 - 0 

Bevo VR1   - Helden VR2   2 - 2 

Helden A1   - MVC A1    5 - 3 

MVC A2   - Helden A2    3 - 2 

Helden B1   - Sparta B1    3 - 1 

Belfeldia B2   - Helden B2    1 - 0 

Helden C1   - VCH C1    0  - 0 

Blerick C4   - Helden C2    1 - 0 

Helden D1   - Belfeldia D1   6 - 0 

HBSV D2   - Helden D2    0 - 3 

KVC E1   - Helden E1    0 - 9 

Helden E2   - KVC E2    6 - 0 

Egchel E2   - Helden E3    1 - 0 

Helden F1   - RKMSV F2    7 - 0 

Helden vet   - KVC vet    1 - 1 

 

 

       

 

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



P.R. Peeters Helden BV

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met de 
sponsorcommissie!

En deze keer zijn de jongens van JO9-1 (F1) gekozen tot team van 
de week.
Deze jongens staan op matchdag, zaterdagmorgen, al op tijd op het 
veld.
Allemaal erg enthousiast en iedereen wil spelen. Een luxe voor de 
trainers, maar daarnaast ook lastig omdat er maar 6 spelers tegelijk 
het veld in mogen.  Plezier is ook erg belangrijk in het team en dat 
wil al goed lukken, al moeten de Fortnite dansjes regelmatig wachten 
tot na de training. 
Kantine let op: want hier komen een paar toekomstige fuifnummers 
aan!!
Op de foto staan: Tijn, Teun, Sten (knielend), Dylan, Bing, Kyte, Chris 
(staand), Rob en Jeroen (leiders). Ontbrekend zijn Toon en Sam (lei-
der).

Team van de week: Helden JO9-1

Teauteau...



TEAM van de WEEK: Helden JO9-1


