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Beste sportvrienden, welkom op Sport-
park Kerckeböske voor alweer de ze-
vende wedstrijd in deze competitie.

Is het ooit eerder voorgekomen dat Hel-
den na zes wedstrijden het maximale 
aantal van 18 punten wist te behalen? 
Zowel ondergetekende als enkele oud 
gedienden kunnen het zich in elk geval 
niet herinneren. Dit onderstreept maar 
weer eens de knappe reeks waaraan de 
Dörpers bezig zijn. Het spel, om toch 
een kritische noot te plaatsen, is desal-
niettemin nog niet om over naar huis te 
schrijven. Helden liet de laatste weken 
pas vaak in de tweede helft zien waar-
toe het in staat is. Tot dusver bleek dit 
wel voldoende om de drie punten over 
de streep te trekken maar verwacht 
wordt echter dat dit niet altijd voldoen-
de gaat zijn. Zo zal Helden vanmiddag 
waarschijnlijk de héle wedstrijd scherp 
moeten zijn. Onze gasten uit Ell wisten 
vorige week ook al SVC´00 van de volle 

buit te houden waarmee de Heldenaren 
gewaarschuwd zouden moeten zijn.

Belangrijk gemis vanmiddag zal het ont-
breken van aanvoerder Jeroen Thijssen 
zijn. De aanvoerder moest vorige week 
de strijd helaas vroegtijdig verlaten met 
een zware blessure en zal voorlopig van 
de zijlijn moeten toekijken. Gelukkig 
beschikt Rob Jacobs over voldoende 
jongens die het gemis van de nestor op 
kunnen vangen.

Zet Helden haar goede reeks voort? Of 
weet R.K.E.S.V. de koploper van haar 
zevende overwinning te houden? U gaat 
het zien. Veel voetbalplezier!

Vergeet niet om een gokje op de uitslag 
te wagen!

Zoefiebode, 42e jaargang nr. 4 Seizoen 2017 - 2018
GOEDEMIDDAG VOETBALLIEFHEBBERSTeauteau...

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

Betekenis :   Rooms Katholieke Ellse Sport Vereniging

Opgericht :  2 februari 1944

Accomodatie :  Sportpark  “ Molenveld “

Tenue :   Groen-geel gestreept shirt, groene broek/kousen  

Aantal seniorenteams : 4 en verder 1 veteranenteam

Aantal jeugdteams :  14 jeugdteams

Eindklassering vorig seizoen : 6e (4e klasse E)

Hoofdtrainer :  Enrico Vaessen (2e seizoen)

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   6 6  0  0  18  21  8  
2 Panningen 1   6 5 0  1  15  17  6  
3 SVC 2000 1  6  4  1 1 13 22  7  
4 Horn 1  6  4  0  2  12  16  9  
5 RKESV 1  6  3  2  1  11  13  10  
6 BEVO 1   6  3  0  3  9  23  14  
7 Reuver 1   6  3  0  3  9  12  13  
8 RKAVC 1  6  2  2  2  8  8  15 
9 FC Maasgouw 1  6  2  0  4  6  8 10  
10 Bieslo 1  6  2  0  4  6  12 16  
11 Swalmen 1   6  2  0  4  6  8  13  
12 Linne 1   6  1  1  4  4 7  18  
13 Roggel 1  6  1  0  5  3 6 19  
14 vvGKC/RKHVC 1  6  1  0  5  3  10  25
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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 
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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: Tun Peeters
Het is buiten tegen het vriespunt. Het is 
donker en als je goed kijkt over de velden 
van vv Helden dan zijn er nog wat spelers 
te onderscheiden. Sommigen met trainings-
broek aan, de ander met een maillot onder 
de korte broek. Dan zie ik twee blote benen 
langs schieten…. Het zijn de benen van onze 
PUPIL VAN DE WEEK:  TUN PEETERS.  

Niets geen maillot, niets geen trainings-
broek, voetballen dat doe je in een korte 
broek, zo luidt het credo in huize Peeters. 
Welke Peeters (het zijn er nogal wat in 
Dörp). Ja die van de Balderse Weeg. Het is 
de zoon van Pietje, die eens zo gevreesde 
verdediger van het eerste die altijd een goed 
excuus had wanneer hij zijn tegenstander 
richting het gras werkte: “ik had ‘m niet ge-
zien”, riep ie dan….. 

Die Tun is vandaag, 5 november dus Pupil 
van de Week en dat vind ie keigaaf, zo ver-
telde hij mij dat. 

Naast vader Piet en moeder Linda (die van 
de bakker Teun oet Kepèl) woont Tun nog 
samen met grote broer Jan en zus Silke. 
Het hele gezin is wel voetbalgek. Toen de 
jongens eenmaal allen voetbalden moest 
er achter het huis een voetbalveld voor de 
jongens komen en zo geschiedde. Een stuk 
aspergegrond werd afgegraven (dan maar 
wat kilo’s minder) en gras werd ingezaaid. 
Et Voilà  een veld dat er geregeld beter bij 
ligt dan het eigen hoofdveld van Helden. 
Hier worden regelmatig de wedstrijden nog 
eens over gespeeld, die dat weekend heb-
ben plaatsgevonden. 

Tun is 9 jaar en speelt in de JO11 compe-
titie (Jeugd Onder 11 jaar). Hij voetbalt bij 
de JO11-2, voor de meesten beter bekend 
als de E2. Twee keer in de week trainen (in 
korte broek dus) en op zaterdag de wed-
strijd. Heerlijk vindt ie dat.  Zijn opa is zijn 
grootste fan, makkelijk te herkennen voor 
ons. Vanuit zijn eigen vervoersmiddel (een 

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 Metse-
makers
Assistent scheidsrechter: Paul Gubbels

Dhr. van Berlo

RKESV
 
1. Micky Beurskens (Doelman)
2. Quincy Beurskens
3. Dion Beurskens
4. Bas v Dael
5. Thom Peeters
6. Bowen Beurskens
7. Jesse Tunissen
8. Dirk Winkelmolen
9. Niels Geeraths
10. Jelle Heber
11. Maikel Evers
12. Dave Heijkers
13. Cas Janssen
14. Mike Strous
15. Rick Benders
16. Maarten Vissers
17. Kai Corstjens (reserve doelman)

Trainer: Enrico Vaessen (2e seizoen)
Ass. Trainer: Steef Maessen
Leiders: Roy van Lier en Joost de Louw
Verzorger: Theo Rutjens

Wedstrijdbal geschonken 
door:

golfkarretje) bekijkt hij alle wedstrijden van 
zijn kleinzoon. 

Tun blijft vervolgens vaak de hele zaterdag 
nog op het sportpark. Om voetbal te kijken 
van zijn broer Jan, of om lekker te spelen 
met zijn vrienden van het voetbal. En als 
Helden 1 op zondag thuis speelt, kijk dan 
niet raar op als je hem dan weer voorbij ziet 
rennen. 

Tun zit in groep 6 van de Nieuwe school 
waar ie het goed naar zijn zin heeft. Zoals 
gezegd heeft hij eigenlijk maar 1 passie en 
dat is voetbal. De club waar hij het hardst 
voor juicht is PSV uit Eindhoven en Lozano is 
dan zijn grote favoriet. Ook Tun heeft ster-
ke voorkeur voor de spitspositie, omdat je 
dan toch de doelpunten kan maken. Dat ene 
eerste doelpunt maakt hij vandaag ook voor 
Helden 1, hoewel die (nog) niet telt is het 
toch de symbolische voorsprong voor het 
eerste. Hopelijk wijst dat doelpunt Helden 
namelijk in de goede richting !! Kom op die 
BLAUWE, veel succes gewenst van 

    

Programma 5 november: 
Panningen - Bieslo
RKAVC - Roggel 
SVC 2000 - Horn
Reuver - Linne
Swalmen - BEVO
Helden - RKESV
vvGKC/RKHVC - FC Maasgouw

Programma 19 november: 
Roggel - Swalmen
RKESV - Panningen
Horn - RKAVC
BEVO - Linne
vvGKC/RKHVC - Helden
Bieslo - Reuver
FC Maasgouw - SVC 2000

Voor al uw Brood en Banket
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De razende.... Pulke
Dörper voetbalvrienden, de nieuwe website 
is enkele weken geleden on air gegaan maar 
helaas hebben we er nog niet veel van kun-
nen genieten. De webredactie is al weken 
op zoek naar het euvel maar ze komen er 
maar niet uit. De oorzaak is in ieder geval 
wel duidelijk, hier zijn ultra-gesofisticeerde 
hackers aan het werk. Omdat Pulke graag 
iedereen behulpzaam is, ben ik zelf ook 
eens op cyberjacht gegaan. Na vele etma-
len zoeken kwam ik wat op het spoor, via 
http://map.norsecorp.com/#/ heb ik vele 
cyberaanvallen kunnen opsporen. De ergste 
vijand zit natuurlijk dichtbij, op het scherm 
gaat een dikke groene streep van Ninnes-
weg 16 naar de vv Helden server, jaja, wie 
zou dat zijn? Maar er zijn meer onverlaten 
die het op onze site gemunt hebben. Om 
de paar dagen worden er vanuit Nieuw-Zee-
land zogenaamde cross site 
scripting aanvallen uitgevoerd. 
Ingelogd via een wereldwijd 
dronecamerasysteem heb ik de 
dader kunnen ontdekken in een 
internetcafe in Tauranga. Op 
de beelden is een erg blanke 
man, tussen de 20 en 30 met 
een markante lelijke rode baard 
te zien. Via het daderprofiel 
dat Pulke samen met Interpol 
heeft opgemaakt hebben we 
kunnen opmaken dat verdach-
te Limburger van oorsprong is 
en dat hij ook via mail contact 
heeft gehad met de webredac-
tie. Opmerkelijk is wel dat in het 
profiel stond dat hij van nature 
geen aanvaller is. Daarom het 
vermoeden dat we hier toch te 
maken hebben met impulsieve 
acties. Desalniettemin zal een 
arrestatie binnen enkele dagen 
volgen. Ook de Russen nemen 
de vv Helden server flink onder 
vuur. Maar voor hen is het aan-
vallen van Helden maar een oe-
fenpotje, voor hen ligt het gro-
tere werk aan de andere kant 
van de oceaan. Maar wij zitten 

intussen met de gebakken peren. Verschil-
lende leden met een schrijfstijl waar Herman 
Brusselmans, Nico Dijkshoorn en Ivar Hoek-
stra nog een puntje aan kunnen zuigen, zit-
ten nu met pagina’s tekst opgescheept die 
er om schreeuwen aan de buitenwereld te 
worden vertoond. De razende reporter kan 
gelukkig nog enkele regeltjes in de Zoefie 
kwijt, de ‘oplettende kijker’ is gedeserteerd 
en zoekt Facebook op en dan heb ik de Li-
belle, HP De Tijd, Voetbal International en 
de Knuurier en al die andere bladen nog 
niet eens nagevlooid. Maar de dagelijkse 
gang naar www.vvhelden.nl is voor de ge-
middelde bezoeker nu een moeilijke gewor-
den en om alle vaste klanten weer terug te 
krijgen zal er gestunt moeten worden. Een 
gegarandeerde publiekstrekker zou natuur-
lijk de wedergeboorte van het gastenboek 

zijn. Met weemoed denken 
velen nog terug aan de tijden 
van LoBo, Linke Theij, Wiellie S, 
Kreboet, TOMmenog, Tsjink en 
Miche. De meest prachtige tek-
sten verschenen op het scherm. 
Pareltjes in 2 zinnen, poëzie in 3 
woorden, literatuur in 4 regels. 
Maar ja, in het hedendaagse 
forumtijdperk gaan men er ook 
steeds meer met het gestrekte 
been in en dat is iets wat we 
niet alleen op de velden niet 
willen zien maar ook niet op 
de site van de club. Daarom tip 
van Pulke: kom eens van achter 
je computer vandaan en moe-
dig langs de lijn AL onze teams 
aan, of het nu Helden 1, Helden 
JO15-3 of Helden VR3 is. Kom 
eens op een trainingsavond en 
geniet van de inzet van onze 
trainers en het plezier van de 
spelers. En al heel vlug ben je 
wat minder verslaafd aan www.
vvhelden.nl …..

 PulkePoolbiljart - 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……. ?   deel 2

Beste lezers, lezerinnen en supporters van Helje 1, 

Als u een trouwe supporter bent van Helje 1, en dat bent u… dan was u hier 
2 weken geleden ook. 
Als u een trouw lezer bent van de Zoefie-bode bent, en dat bent u…. dan las 
u de Zoefiebode 2 weken geleden ook. En als u een trouw lezer bent van de 
verslagen van uw Razende Reporter, en dat bent u natuurlijk ook, dan heeft 
u 2 weken geleden mijn relaas kunnen lezen over de ontwikkelingen in voet-
balland voor wat betreft de trend naar het kunstgras. Was u er niet, of niet 
gelezen? Vraag het even uw buurman, maar het eindigde zo: 

Ideaal toch, nooit meer die modder, nooit meer die blubber. En dan komt je 
zoon of dochter thuis van een middagje voetbal. Het rubbergranulaat (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. 

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 - FC Maasgouw:

Gilian de Bruijn

Man of the Match..... Vervolg Razende....
Maar mijn verhaal over kunstgras was nog niet klaar, want dan, dan……dan schrik 
ik wakker, badend in het zweet… Ik wrijf in mijn ogen. Het is nog vroeg, maar ik 
moet het weten. Was dit alles slechts een boze droom, of is het echt? Ik fiets linea 
recta naar het sportpark Kerkeböske. En tot mijn grote blijdschap ruik ik het al als 
ik over de Kloosterstraat fiets; de geur van vers gemaaid gras. Nog niemand daar 
en ik… ik.. ? Ik maak een buikschuiver ergens tussen veld 2 en veld 3, alsof ik net 
een prachtig doelpunt heb gemaakt en het nog natte gras spat op in mijn gezicht, 
maakt grasvlekken op mijn broek. Geluk stroomt door mijn aderen. Hier geen rub-
ber. Hier niet die chemische geur bij temperaturen boven de 25 graden. Hier geen 
vervelende blessures aan knieën die verdraaien omdat de schoen blijft staan in dat 
stugge plastic. En als klap op de vuurpijl zal de bodem  hier niet verontreinigd wor-
den doordat zink en allerlei andere stoffen in de grond onder het kunstgras verdwij-
nen….  Ik hoop met heel mijn hart dat dit altijd zo zal blijven. 

Prettige wedstrijd ! 

Sportieve groet; 
De Razende . 

Borrelpraat.....
Lei Hillen tegen van Kemenade: “Dokter, ik heb de laatste tijd toch last van 
mijn benen”.
Van Kemenade: “Dat zegt niets, Lei, dat is de leeftijd”.
Lei: “Hoe kan dat nou, mijn armen zijn net zo oud en daar heb ik geen last 
van!!!”



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

Dames- en meidenvoetbal in ST HPEBEPHBPHEBHPEBEPHBPHEBEPHBPHEB

Even iets uitleggen.
U zult denken waar staan dat al die letters voor. Er is een samenwerking van het dames- en meidenvoet-
bal van de voetbalverenigingen van Panningen, Beringe, Egchel en Helden. De samenwerking heeft als  
voordeel dat iedereen op zijn niveau kan blijven voetballen.  Verder kunnen de teams elkaar uithelpen 
als dat nodig is. Er zijn nu 5 teams. Daar waar de teams spelen staat die letter vooraan.

ST HPEB 1 – Vrouwenteam van Helden
ST EPHB 2 – Vrouwenteam van Egchel
ST HPEB 3 – Mix van clubs speelt in Helden
ST HPEB MO17-1 – Mix van clubs speelt in Helden
St PHEB MO17 -2 – Mix van clubs speelt in Panningen

Nu naar het team van ST HPEB 3 dat zijn wedstrijden dus in Helden speelt.
Wij zijn een team van jonge speelsters met 3 trainer/leiders die gekozen hebben om de stap naar de 
dames senioren te maken. Vanuit de jeugd naar senioren is een hele stap. We spelen in de 6e klas.
Cielke, Daantje, Fleur, Jony, Kelly, Kyra, Madelon, Pip, Pleun, Quinty, Renee, Romy, Silke, Sophie en Zoë 
moeten elke wedstrijd flink aan de bak. Gerard, Eric en Leon proberen het in goede banen te leiden. Het 
is een mix van meiden uit Panningen, Beringe en Helden. De gemiddelde leeftijd op 5 november 2017 
is 17 jaar en 300 dagen.
Vooraf aan het seizoen hebben we als team afgesproken dat we graag plezier willen hebben in het voet-
ballen en dat prestatie (natuurlijk willen we punten pakken) niet op plaats 1 staat. Plezier hebben we in 
elk geval. De meiden kwekken er goed op los en er tussenkomen is een gave als leider. Op het moment 
van schrijven hebben we 5 wedstrijden gespeeld. 3 gewonnen en 2 verloren. 16 doelpunten voor en 
9 tegen. Helemaal volgens plan. Als we tekort aan speelsters hebben kunnen we bij de andere teams 
bijvragen. Geen enkel probleem. Ook de meiden onder 17 hebben ons  een keer heel goed geholpen net 
als VR1 en VR2.  Er wordt hard gebikkeld op het veld maar fysiek en mentaal moeten we nog stapjes 
maken. Tegenstanders zijn meer dan eens 10 jaar ouder dan onze meiden.  Gepaste brutaliteit moet 
nog gekweekt worden. We hebben veel verdedigende speelsters. Dat is niet handig maar iedereen doet 
zijn best op een andere plek op het veld.  Meiden zitten allemaal nog op school en zijn door reizen vaak 
later thuis. Daarbij moet er ook gewerkt worden. 2x per week trainen lukt ze dan ook niet allemaal. Als 
je in de 6e klas speelt moet er vaak vroeg gevoetbald worden. Dat vinden de meiden allemaal niet zo 
fijn. Sommige liggen dan pas een paar uur in bed. Eenmaal op het veld gaan ze er tegenaan. 

Groetjes van meiden ST HPEB 3 en leiders.

Team van de week...



TEAM van de WEEK: ST HPEB 3


