
De stijgende lijn

Na een onverwachts slechte start van 
het seizoen, waarin het Heldens vaan-
delteam slechts twee puntjes pakte in 
vijf duels lijkt de weg naar boven in-
geslagen. Zowel de combinatieclub uit 
Grathem en Kelpen-Oler als Leveroy 
werden eenvoudig opzij gezet waar-
door het er nu allemaal wat rooskleu-
riger uitziet voor trainer Rob Jacobs. 
Of deze stijgende lijn doorgezet gaat 
worden is vandaag dan ook de grote 
vraag. De tegenstander van vandaag 
kent een aardige start. De gasten uit 
Someren-Eind wisten tot dusver elf 
punten in de wacht te slepen en scha-
ren zich daarmee op een mooie vierde 
plek. Helden is daarmee ook meteen 

gewaarschuwd. Zonder de vorige te-
genstanders te declasseren werden de 
twee overwinningen wel geboekt te-
gen de rode lantaarndragers van deze 
competitie. De tegenstander van van-
middag zal waarschijnlijk van een ho-
ger niveau zijn. Zal het Helden lukken 
om de weg die onlangs is ingeslagen 
door te trekken of maakt het meteen 
weer een spreekwoordelijke pas op de 
plaats? U bent er vanmiddag getuige 
van op Sportpark Kerckeböske. Veel 
voetbalplezier!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
SSE. 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 : SSE 
Betekenis: Sportvereniging Someren - Eind 
Opgericht : 10 maart 1969 
Sportpark : “De Heikampen”
Aantal senioren teams : 5 senioren en 1 damesteam
Aantal jeugd teams : 12 
Klassering vorig seizoen : 8e in 4e Klasse D
Trainer 1e elftal : William van Moorsel (1e seizoen) 
Bijzonderheden : SSE speelde vanaf de eeuwwisseling louter in de 
vierde-, vijfde-  of zesde klasse.

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

Stand 4e klasse E.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 Maarheeze 1   7  6  0  1  18  23   9  
2 RKSVO 1   7  5 0  2  15  20   6  
3 Brevendia 1   7  4  2  1  14  10   7  
4 SSE 1   7  4  1  2  13  14  10  
5 ONDO 1   7  3  3  1  12  19  11  
6 Panningen 1   7  3  3  1  12  18  11  
7 BEVO 1   7  3  2  2  11  13   8  
8 RKESV 1   7  3  1  3  10  11  20 
9 Helden 1   7  2  2  3   8  14   9  
10 Cranendonck 1  7  2  2  3   8   7   9  
11 RKMSV 1   7  2  0  5   6  11  18  
12 RKSVN 1   7  2  0  5   6   5  18  
13 VV GKC 1   7  1  1  5   4   6  19  
14 Leveroy 1   7  0  1  6   1   4  20
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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 



Pupil van de week: Melle v.d. Goor
Ik ben Melle van den Goor, ik ben 9 jaar. 
Ik heb een zus Bente en een broertje 
Mees. Bente zit bij volleybal en Mees 
speelt bij de JO9-2 van VV Helden.

Ik speel zelf bij de JO11-4. Mijn leiders 
zijn Paul, René en Erwin. We hebben 
een heel leuk team en het gaat super 
goed. We hebben nog alles gewonnen 
en 1 wedstrijd gelijk gespeeld. We staan 
dus in de top 3! Ik sta in de spits en heb 
zelfs een keer een hattrick gemaakt!

Ik ben fan van PSV, Manchester Uni-
ted, Real Madrid en Bayern München. 
Ik vind Ronaldo de beste speler.

Ik zit in groep 6 op basisschool de Pas 
bij juf Ilse en meester Martin. Mijn lie-
velingsvak op school is gym.

Mijn hobby’s zijn voetballen, zwem-
men, tekenen, met de lego bouwen en 
buiten spelen. Ik zit ook bij IVN, hier 
leer ik van alles over de natuur.

Ook heb ik een huisdier, een konijn. Hij 
heet Snuitje. Hij is heel schattig en lief.

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. Janssen

SSE
 
1.  Rob Rijkers (k)
2.  Sil Joosten (k)
3.  Rens Briels
4.  Sven vd Manakker
5.  Erwin Altena
6.  Bart Vereijken
7.  Giel Swinkels
8.  Bram Respen
9.  Lars vd Nieuwenhof
10. Ruben Altena
11. Mikey Martens
12. Eward Slegers
13. Jacky Janssen
14. Jochem Vestjens
15. Merijn Altena

 
Trainer: William van Moorsel
Ass. trainer: Jan Briels
Leider: Louis van Otterdijk
Verzorger: Marco Martens
Ass. Scheidsrechter: Jan Altena

Wedstrijdbal geschonken door:

Ik vind het superleuk dat ik pupil van 
de week mag zijn. Ik hoop dat Helden 
gaat winnen!

Groetjes Melle van den Goor

Programma 30 oktober: 
Ondo - Maarheeze 
FC Cranendonck - RKESV 
Helden - SSE 
BEVO - RKMSV 
vvGKC - Leveroy 
RKSVO - Panningen 
RKSVN - Brevendia

Programma 6 november: 
RKESV - Panningen 
Maarheeze - RKMSV 
Leveroy - BEVO 
FC Cranendonck - Helden 
vvGKC - RKSVN 
Maarheeze - RKSVO 
SSE - Ondo



Jaaragenda vvHelden... Pulke
Dörper voetbalvrienden, helaas kunt U ze 
zelden zien in de Zoefie maar des te meer 
op onze website. Iedere week puilt deze 
weer uit van de wedstrijdverslagen. Een 
compliment is hier zeker op de plaats want 
ik kan bijna geen vereniging in de buurt 
vinden waar zoveel de pen ter hand wordt 
genomen door het kader. Daarom vind ik 
ook dat het bestuur het kader van vv Helden 
had moeten voordragen voor de Nobelprijs 
van de Literatuur. De kans om die te winnen 
was denk ik wel groot want Bob Dylan is 
nu niet bepaald een hoogvlieger wat litera-
tuur betreft. Meer kans gaven de kenners 
aan bijvoorbeeld de Japanner Haruki Mu-
rakami die met de ‘Opwindvogelkronieken’ 
wel een leuk boekje schreef maar het bij 
mij wel aflegt tegen de met de van voetbal-
liefde druipende verslagen van 
Zoef. Kanshebber schijnt ook 
Philip Roth te zijn geweest die 
miljoenen verdiende met het 
boekje ‘The human stain’, ja 
een schrijfsel over een bekend 
vlekje afkomstig van de Ame-
rikaanse president Bill Clin-
ton. Doch veeleer bekoren mij 
de verslagen van Helden 2 die 
de walm van vele kroegen op 
een sublieme manier projecte-
ren op de lezer. Zo zeer dat je 
zelfs al een kater hebt als je het 
stuk uitgelezen hebt. En tege-
laikertaid leerde gaaj ook nog 
uns un aardig mondje Brabants 
praote. Andere kanshebber op 
een vette checque in Oslo was 
ook onze eigen Michel van 
Egmond met zijn Gijpie Gij-
pie literatuur. René lacht in de 
studio al hard maar de bank-
hanger komt thuis al helemaal 
niet meer bij van het lachen 
als hij zijn bankrekening ziet. 
Het is gewoon schrijven voor 
de centen. Over 3 jaar staat het 

volgende boek in de planning, ‘Mijn eer-
ste jaar zonder Johan’, en zelfs analfabeten 
staan bij de Read Shop in de rij voor een 
handtekening van René. Nee dan ga ik voor 
de Razende Reporter. Sprankelende stukjes 
zelfs na de grootste decepties, bescheiden-
heid bij een verdiende overwinning, opti-
mistisch tot de laatste regel. Anonymus van 
de A1 bewonder ik ook. Let op de volgen-
de legendarische regels: Een heel erg sterk 
begin van Helden want na 2 minuten was 
het Danny “Bijnaamloos” Driessen die de 
bal binnenkopte uit een goed aangesneden  
corner van Mellinho. (We hebben nog geen 
bijnaam voor Danny dus laat a.u.b. sugges-
ties achter in een reactie voor een geschikte 
bijnaam voor Danny). De 0-1 stond al op 
het scorebord en dit was meer dan verdiend. 

Geweldig toch, na 2 minuten 
scoren en dan zeggen dat dit 
meer dan verdiend was. Dat 
zet de lezer aan het denken, 
nog meer dan de getallenleer 
van Pythagoras. Wat kan er in 
die 120 seconden gebeurd zijn 
om te kunnen zeggen dat de 
1-0 meer dan verdiend was? 
Bal nog 3x op de paal geweest? 
100% balbezit? Moeten we er 
Cruijffiaanse voetbalwijsheden 
op los laten? Pulke heeft zelf de 
moeite genomen om te vragen 
wat trainer Brian hiervan vond. 
Die pakte zijn coachbord en na 
1,5  uur gegoochel met de mag-
neetjes was ik over de drempel. 
Jongens, die 1-0 was dik en dik 
verdiend!!  En Brian de No-
belprijs voor GoPro Magnetic 
Coaching.

Pulke



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



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  |    
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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

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

Eindelijk staat Helden F3 als team van de week in de Zoefiebode! Dit team zit mis-
schien niet in de hoogste regionen te voetballen maar zit toch lekker zijn partijtjes te 
spelen tegen diverse F1 teams, en niet altijd zonder succes. Na wat aanloopperikelen 
werden de laatste twee wedstrijden overtuigend gewonnen. We kunnen toch wel zeg-
gen dat er een stijgende trend zichtbaar is. Een team met karakter waar rekening mee 
gehouden moet worden! We zullen het team eens voorstellen….

Semi-vaste doelman is Cas Lommen. Met bezieling wordt het doel achter schoonge-
houden. Uittrappen kan hij als de beste en als hij een keer in de spits staat frommelt 
hij met een beetje geluk de bal er ook nog in.  Owen, Ausputzer, van Zuilen ramt met 
enige regelmaat de bal naar voren. Niet te moeilijk, weg ermee. Alle ledematen wor-
den in de strijd gegooid om tegentreffers te voorkomen. Op een handje meer of minder 
wordt dan niet gekeken. Ook al is Kris Lommen het enige meisje in ons team, ze laat 
zich niet kennen en doet niet onder voor de jongens. Fel in de strijd maar af en toe ook 
verbazend mooie trucjes. Het middenveld wordt eigenlijk naar eigen inzicht bemand 
door een 3-tal rondzwervende kilometervreters die al stofzuigend zich over het veld 
bewegen. Max Snijders, pas dit jaar begonnen, laat zien dat hij een echte aanwinst is 
voor Helden. Met links of rechts, het kan allebei. Diverse tegengoalen zijn reeds door 
hem voorkomen, het is nu wachten tot het scoren gaat beginnen. Dit is alleen nog een 
kwestie van tijd. Kjeld Peeters staat zijn mannetje wel op het veld. Met zijn lengte en 
inzet laat hij zich niet zo snel aan de kant zetten. En met zijn goed schot heeft hij het 
al diverse keepers lastig gemaakt. Raf, altijd-100%-inzet, Kuijpers heeft niet veel aan-
moediging nodig om er volle bak tegen aan te gaan. En doet dat niet onverdienstelijk. 
Zowel scorend als verdedigend een belangrijke steunpilaar voor het team. Een vaak 
gehoorde kreet van hem: “zijn we goed bezig?”. Als laatste hebben we de voorhoede. 
Je zou het misschien niet zeggen maar de aanvallers zijn soms vlijmscherp. Onder-
schatting door de tegenstander wordt genadeloos afgestraft door bijvoorbeeld Milan 
Peeters. Zonder pardon wordt een slechte uittrap van de keeper direct terug “gepeerd” 
in de goal. Met verrassingstrucjes maakt hij de tegenstander soms dol. Ries Klompen 
moet het niet zozeer van de trucjes hebben maar beweegt zich op de ene of andere 
manier altijd op het juiste moment naar de juiste plek. Van 3 goals in een wedstrijd 
kijkt hij al niet meer op. Als laatste troef hebben we nog de jongste van het stel; Bing 
Groetelaers. Hij is de uitvinder van “het Bingelen”! Met weergaloze acties weet hij het 
publiek te bekoren en laat hij zien wat hij in huis heeft. Grote of kleine tegenstanders 
maken hem niets uit. 
Natuurlijk kan de F3 niet zo’n prestatie leveren zonder leiders/trainers. De gedreven 
en soms, per abuis, professionele leiding is in handen van Guus Lommen, Niels Lom-
men en Pieter Klompen.  

Helden J09-3G (of te wel Helden F3)...



TEAM van de WEEK: Helden JO9-3


