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Vereniging: VV Baarlo

Opgericht: 1 april 1927
Accommodatie: Sportpark “ De Meeren “
Tenue: Rood shirt, zwarte broek en rood/zwarte kousen

Aantal seniorenteams: 7 senioren, 2 dames en 1 veteranen team
Aantal jeugdteams: 18 jeugdteams

Eindklassering vorig seizoen: 9e plek ( 3e Klasse C )

Hoofdtrainer: Joeri Janssen (1e seizoen)

Het regent, het regent…

Beste sportvrienden. Welkom op sportpark 
Kerkeböske voor de Peel-en-Maas-derby 
tussen Helden en Baarlo. Ook een hartelijk 
welkom aan onze gasten uit Baolder die 
zojuist de Middenpeelweg overgestoken 
zijn.

We schrijven alweer het laatste weekend 
van oktober maar Helden heeft dit seizoen 
pas drie competitiewedstrijden achter 
haar naam staan. Wedstrijden in Ospel en 

´t Ven vonden geen doorgang waardoor 
Helden alvast twee inhaalprogramma´s 
aan mag kruisen. Waar er vroeger op dit 
moment al voorzichtig vooruitgekeken 
werd naar de winterstop, heerst in Helden 
het gevoel dat de competitie nog goed en 
wel op gang moet komen. 

Vandaag laat het weer zich hopelijk van 
een betere kant zien wanneer Baolder op 
bezoek komt. De gasten ontsnapten vorig 
jaar ternauwernood aan de nacompetitie. 
Dit seizoen kennen ze een aardige start 
met alweer twee overwinningen en een 
gelijkspel op zak. Helden won tot dusver in 
Blerick en speelde gelijk tegen Ysselsteyn 
en Liessel.
Vorig seizoen werd er in Baarlo gelijk-
gespeeld. Op eigen veld werden de drie 
punten in Helden gehouden. Wie gaat er 
vandaag als winnaar uit de bus komen? U 
gaat het zien. Veel voetbalplezier gewenst!

Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: HELDEN – BAARLO. 

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: Math Schijven



Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

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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vv Baarlo

1.  Jeffrey Schouenberg (k.)
2.  Kay Nellen
3.  Luc Canjels
4.  Roel Bouten
5.  Maikel van Erp
6.  Rik Schotman
7.  Tayo Janssen
8.  Sander Gulev
9.  Laurents vd Ham
10.Dennis vd Vinne
11.Matthijs de Vogel
12.Timo van Roij
13.Dennis Beurskens
14.Jort Kluthausen
15.Jort Pouls
16.Jarno Hertsig

Trainer: Joeri Janssen
Leiders: Jan Bouten en Bram Reumkens
Assistent scheidsrechter: John van Heur
Verzorger: Bart Jacobs

Scheidsrechter:
Peter Theunisz, (Uden)

Wedstrijdbal 
geschonken door:
P.R.Peeters Helden BV

Pupil van de week 
gesponsord door:
RENA Castings BV

P.R. Peeters Helden BV



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

322



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
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Pupil van de week: 

Bezoek ook onze vernieuwde site
www.vvhelden.nl
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Hallo, ik ben Toon Korsten en ik mag pupil 
vd Week zijn. Ik ben al 9 jaar een zoon van 
Sam en Marloes. Anna is mijn zusje van 
7 en samen wonen we al 10 jaar op de 
gezelligste straat van Helden, de Asperge!
Voetballen vind ik heel leuk. Het liefst sta 
ik in de spits maar ook keepen vind ik 
leuk. De wedstrijd vind ik het allerleukste 
omdat ik dan kan scoren. Als we dan ook 
nog winnen ben ik helemaal blij. Hopelijk 
wordt ik net zo goed als mijn opa Ton, hij 
heeft bij VVV gevoetbald.
Trainen vind ik ook leuk.  2 keer schieten 
op goal en bij 1 doepunt mag je nog een 
keer is een van  mijn favoriete oefeningen.
Stiekem hoop ik dat ik later profvoetballer 
wordt.
Ik hoop dat Helden gaat
winnen vandaag!
Toon 

Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Irene Sportclub 5 4 1 0 13 23 8

2 Sparta '18 5 4 1 0 13 14 4

3 SV Blerick 4 3 0 1 9 8 5

4 VV Baarlo 5 2 1 2 7 9 10

5 VV Helden 3 1 2 0 5 5 3

6 Liessel 3 1 2 0 5 6 5

7 SV Ysselsteyn 4 1 2 1 5 9 9

8 HBSV 4 1 1 2 4 3 6

9 IVO 5 1 1 3 4 6 8

10 RKSVO 4 0 3 1 3 8 10

11 FCV 3 0 2 1 2 3 5

12 Melderslo 4 0 2 2 2 7 10

13 Merefeldia 3 0 1 2 1 2 13

14 MVC '19 4 0 1 3 1 4 11

Programma 27 oktober:

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

Programma 3 november:

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

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C



Pulke
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Dörper voetbalvrienden, er gaat tegen-
woordig geen dag voorbij of er wordt 
geprotesteerd. Protesteren begint een 
echte volkssport te worden. En aange-
zien we kinderen al vrij gaan geven om 
de straat op te gaan om de oudere gene-
ratie even de les te lezen om hoe met het 
klimaat en milieu om te gaan denk ik dat 
het in de toekomst alleen maar erger gaat 
worden. En ik ben bang dat al dat gepro-
testeer op den duur ook de verenigingen 
zal bereiken. Polderen is nu misschien iets 
van de 20e eeuw, in de 21e eeuw lijkt het 
’t credo ‘kan het niet goedschiks, dan maar 
kwaadschiks’ te worden! Misschien een 
goeie zaak als het bestuur zich op deze 
maatschappelijke beweging instelt en een 
meerjarenplan uit de grond 
stampt om ons kleine en grote 
ellende te besparen. Want wat 
we al allemaal weten, er valt 
nergens zoveel te zeuren dan 
in een voetbalclub, dus genoeg 
voedingsbodem voor protest-
acties! Een van de protestacties 
heeft trouwens binnen de club 
al succes opgeleverd, de ‘glas-
glazers’ zijn na een jarenlange 
psychologische oorlogvoering 
met het kantinepersoneel er in 
geslaagd om het glas tijdens de 
thuiswedstrijden van Helden 1 
weer boven tafel te krijgen. 
Alleen zijn er nu natuurlijk weer 
van die lieden die deze regel 
weer willen oprekken, Ricky 
had vanaf minuut 1 al hoofd-
pijn! Een andere ondergrondse 
groep zijn de ‘ballenpompers’. 
Iedere week laten ze hun stem 
weer horen en er zijn geheime 
beelden opgedoken van de 
leiding van de wat lagere JO15-

teams die met snijbranders en slijpschijven 
bij de Gamma rondlopen, ze gaan toch 
niet de ballenrekken slopen? Met voet-
balTV is veld 1 een steeds heter hangijzer 
aan het worden en verschillende coaches 
roeren hun mondje stevig voor hun team, 
wij willen ook op de buis! Hoe lang zal het 
duren voor er hier acties plaats vinden? 
Moet er niet aan denken dat een leider van 
Helden 3 de toegangspoort ramt en al zijn 
91.202 kippen loslaat op Kerkeböske. Of 
dat de spelers van Helden 6 alle deuren 
van de kantine verticaal dicht klinkeren om 
zo hun gram te halen. Spelers van Helden 
4 die al het rotte fruit van de Molenstraat 
in de kleedlokalen mieteren. Het gevecht 
om de bestuurskamer zou ook wel eens 

tot excessen kunnen leiden. 
Steeds meer teams willen 
gebruik maken van de hi-tech 
voorzieningen die we tegen-
woordig tot onze beschikking 
hebben en overboekingen van 
deze ruimte behoren steeds 
meer tot de orde van de dag. 
Zal niet lang duren dat Herm de 
deuren van de bestuurskamer 
zal moeten barricaderen wil 
hij nog ongestoord zijn dage-
lijkse geld-tel-ritueel houden. 
Zelfs op de trainingsvelden is 
al dreigende taal te horen van 
mensen op Klompen en ligt 
burgerlijke ongehoorzaam-
heid dus meer dan ooit bij de 
club op de loer. Wanneer zal de 
eerste bestuurlijke rode kaart 
getrokken worden? Op de 
jaarvergadering van vrijdag 8 
november zullen we ongetwij-
feld meer horen!!

Pulke

FIFA E-talents toerooi

Zaterdag 21-12-2019

FIFA 
TOERNOOI

 Activiteit: E TALENTS CUP
 Tijd: 16.00-20.00 uur
 Locatie: kantine
 Aanmelden: e-talentscup.nl/club/BBJS90N

          Meer informatie: KNVB.nl/e-talentscup



A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r

Pastoor Knippenberghstraat 51 - 5988 CS Helden - Telefoon: 077 307 1355
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Ruijsstraat 4,
5981 CM Panningen

Telefoon: 077 306 6125
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PanSign
2d•3d  Communicatie

Leuker kunnen we maken

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier
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De katholieke kerk was meer 
dan 50 jaar geleden ook 
een factor binnen de voet-
balclub, 2 voorbeelden van 
vroeger die nu een glimlach 
op menig gezicht zullen 
toveren …
Voor de ongelovigen onder 
de lezers, De Stille Omgang 
is een door katholieken 
uitgevoerde devotionele 
nabootsing in stilte en 
zonder uiterlijk vertoon van 
de middeleeuwse processie 
ter herdenking van het 
Amsterdamse hostiewonder 
uit 1345. 
Deze stille tocht wordt elk 
jaar sinds 1881 in de nacht 
van zaterdag op zondag 
na de 15e maart door 
duizenden mensen gelopen 
in de oude binnenstad van 
Amsterdam.

Ook op de jaarlijkse leden-
vergadering van de club was 
het geloof altijd een punt 
van orde 

Truuk in de tiehd



Simonshoek 4 
Meijel 

Tel: 06-38748340
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De Razende Reporter 
Levi Jacobs

In 2015 kwam ze als meisje van 13 jaar 
uit Kessel naar het voor haar vreemde vv 
Helden. Ze had één droom: topvoetbal-
ster worden. En het zat er in. Ze was volop 
in beeld bij oranje voor leeftijdgenoten, 
trainde 4x per week. Gelukkig was ze niet 
alleen. In Britt van Rijswijck had ze een 
lotgenoot. Britt kwam in dat jaar eveneens 

over vanuit Beringe om diezelfde droom 
na te jagen. Britt vertrok na 2 jaar. Levi 
bleef. 

In de JO15-1 kon Levi (“Leef” voor intimi) 
zich verder ontwikkelen als volwaardig 
achterhoede speelster. En ze deed niet 
onder voor de heren. En toen kwam die 
vervelende blessure, begon het kwak-
kelen met de gezondheid. Oranje raakte 
uit beeld en de onzekerheid begon te 
knagen. Maar Levi bleef knokken, die 
droom bleeft bestaan. Fit worden was het 
devies, wedstrijden spelen en opnieuw 
de aandacht trekken van de KNVB. Op 
29 september 2018 maakte ze eindelijk 
haar rentree in de vernieuwde JO15-1 en 
speelde vervolgens bijna iedere wedstrijd 
mee. Helaas werd ze net geen kampioen 
met haar team. Ondertussen zat ook de 
KNVB niet stil en werd Levi weer uitgeno-
digd voor het schaduw team van Oranje 
< 16 jr. Dat was weer het begin. 

Nu staan we aan het begin van een nieuw 
seizoen. En Levi? Levi blijft trouw aan vv 
Helden en speelt dit seizoen in de JO17-1. 
Ze is sterker dan ooit tevoren en de belo-
ning is daar. Hoewel fan van Ajax, mag ze 
mee gaan trainen met de beloftes van PSV. 
Afgelopen dinsdag speelde ze ook al haar 
eerste oefenpartij met de Eindhovenaren 
mee. En dat deed ze niet onverdienstelijk. 

Die droom die leeft voort en vv Helden is 
trots en blij dat zij nog steed deel uitmaakt 
van een stukje van die droom. Beste Levi, 
wij blijven geloven in jou, zolang jij ook 
blijft geloven in jezelf!! Heel veel succes dit 
seizoen in de JO17-1G en natuurlijk bij de 
beloftes van PSV. 

Elf vragen aan een leider met een knipoog

Vivian Miedema of Sherida Spitse?
Vivian Miedema.
 
Wat is het doel van je team dit jaar?
Voor een plek in de nacompetitie.
 
Wanneer en waar naar toe ging je laatste 
busreis? 
Toen er geen treinverkeer mogelijk was 
tussen Tilburg en Eindhoven.

Wie is jouw favoriete voetballer?
Willy van der Kuijlen.
  
Beste Kepèlse voetballer aller tijden?
Henri Gijsen.
 
Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal?
PSV

Welke nummer hoor je op dit moment 
het liefste?
Memories Maroon 5
 
Je favoriete team buitenland?
Barcelona
 
Wat heb je het liefste op een broodje 
liggen? 
Frikandel
 
Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal?
Wielrennen
 
Het liefste ga ik op vakantie naar …?
Oostenrijk

Welke leider hoor je dezer dagen vaak 
‘Doo doo, doo doo, doo doo. Doo doo, doo 
doo, doo doo, doo doo. Doo doo, doo doo, 
doo doo doo’ zingen?
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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 B.V. ...................................3
Administratiekantoor Romald Peeters ........ 1
AIM Interim.............................................................. 1
Arena Lease B.V. .................................................... 1
BP Reijnen ................................................................ 1
Café de Pool ............................................................ 1
COMPRI druk en ontwerp ................................ 1
Coppers & Partners .............................................. 1
Flexibouw Helden ................................................ 1
Frans Engels Architect ........................................ 1
Humby ....................................................................... 1
JH Hekwerk ............................................................. 1
JP Consulting ......................................................... 1
Leenders en Gielen Adviseurs ........................ 1
MIFA ............................................................................ 1
NTG Road BV .......................................................... 1
Peeters Asperges................................................... 1

Piet Peeters Asperges ......................................... 1
Rena Castings ......................................................... 1
Saassen Varkensbedrijf ...................................... 1
Statice Helden B.V. ............................................... 1
Vissers Energygroup ........................................... 1
Woodapple .............................................................. 1
Woodzo Verandazeilen ...................................... 1
Aelmans Intermakelaars....................................0
Bruynzeel Storage Systems .............................0
Camping de Heldense Bossen .......................0
Fysio Helden ...........................................................0
HOJ Aanhangwagens ........................................0
Improver Premium Foods ................................0
In-out Design .........................................................0
Leon Engels Tegel- en Marmerwerken ......0
Pannekoek Podologie .........................................0
Regio Service ..........................................................0
Remmedia ................................................................0
Sport 2000 de Bruijn ...........................................0
Van de Kruys Tuinen ...........................................0

vv Helden JO15-3 bestaat uit :

Timo, onze keeper. Timo staat met zijn goede reflexen vaak op de goede 
plek. Ook zijn voetballende kwaliteiten mogen niet onderschat worden 

getuige zijn doelpunt eerder dit seizoen. Timo schroomt het namelijk niet 
om in tijd van nood “gewoon” als voetballer het veld te betreden.

Ergens daarvoor staat onze verdediging. Met Steef en Millian zijn we in 
het bezit van twee ras-echte backs. Als voorstopper staat onze noeste 

arbeider Hubert gepositioneerd. En als er dan toch nog iemand doorheen 
glipt is het miep-miep-Jesse die zorgt dat de bal weer in Heldens bezit 
komt.
Laatste verdediger is Mik, die als een echte Socrates alle vier de plekken wel 
aan kan.

Achter de aanvallers en voor de verdedi-
ging staat ons middenveld. Ook hier zien 

we weer een mengelmoesje aan talent. Met 
de onuitputtelijke Kay op rechts, de harde 
linkse van Per op links en met de arbeid van 
Wout S. en techniek van Robbie centraal in 
het midden wordt voetballend elke keer de 
oplossing gezocht. Dit kwartet wordt aange-
vuld met de aanwezigheid van Sven, die net 
als Mik multifunctioneel inzet baar is.

Met de aanvallers nog niet te hebben 
vermeld komen we aan bij onze laatste 

linie.
Er komt elke week weer een ware “Hurricane” 
over als Bob, Dylan, Casper en Wout V. aan de 
bal komen. Dit viertal is een mix van onge-
kende snelheid, een fluwelen techniek en een flinke portie dosis doorzet-
tingsvermogen. Ook het one-touch voetbal wordt niet geschuwd.
Menig doelpunt zijn door deze heren reeds gescoord.

Het beste en wellicht het mooiste van deze huidige JO15-3 is echter dat het 
een echt TEAM is. De sfeer op elke training is fantastisch, en er wordt dan 
ook altijd hard gewerkt maar ook voldoende gelachen. Super, ga zo door 
mannen !!!

Team van de week
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                                 TEAM van de week: JO15-3


