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Vereniging: Sparta ‘18
 
Opgericht : 19 mei 1918
Accommodatie: Sportpark “ ‘t Spansel ”
Tenue:  Rood-wit verticaal gestreept shirt, 

zwarte broek en rode kousen

Aantal seniorenteams:  5 senioren, 3 dames en  
1 veteranen team

Aantal jeugdteams:  30 jeugdteams (in samenwerking 
met Kronenberg)

Eindklassering
vorig seizoen: 14e plek (2e Klasse H)
 
Hoofdtrainer: Ronald Steijlen (1e seizoen)

De weg naar boven
Beste sportvrienden. Welkom op sport-
park Kerkeböske voor de wedstrijd tussen 
Helden en Sparta’18 uit Sevenum. Ook een 
bijzonder welkom aan onze gasten uit 
Sevenum en in bijzonder aan de verzorger 
aan de Sparta-zijde, Wiel Suntjens, die na 
jaren trouwe dienst vanmiddag voor het 
eerst zal plaatsnemen in de dug-out van 
de gasten. Voor hem zal het ongetwijfeld 
een bijzondere middag worden.

Vorig weekend wisten de Heldenaren 
eindelijk weer eens te winnen. Na een 
rits aan gelijke spelen en afgelastingen 
wonnen de mannen van trainer Rob 
Jacobs in Melderslo. Door deze overwin-
ning blijft Helden zicht houden op de 
kopposities in de Derde Klasse C. Deze 
koppositie is op dit moment in handen 
van onze Sevenumse gasten die vorige 
week in Baarlo hun eerste nederlaag van 
het nog prille seizoen leden.

Met twee ploegen die op dit moment 
bovenin het klassement vertoeven belooft 
het vandaag dus een spannende wedstrijd 
te worden. De nieuwbakken Derde-Klasser 
zal ongetwijfeld hun koppositie met hand 
en tand verdedigen en Helden zal zeker 
proberen te laten zien dat het bovenin 
deze klasse thuishoort. Wie zal er aan het 
langste eind trekken? U gaat het zo meteen 
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 – SPARTA’18. 

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: Arjan Peeters van de JO8-1



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. Tren Giesen
12. Freek Kessels
13. Mike van Lier
14. 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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Sparta’18

1.  Thomas Cox 
2.  Stan Francken 
3.  Sjuul Geurts 
4.  Nino Jansen 
5.  Maarten Lucassen
6.  Sjoerd Lucassen
7.  Thomas Lucassen 
8.  Rob Peeters 
9.  Bart Schouten 
10.Jeroen Smits 
11.Stan Verhorstert 
12.Danny Vullings 
13.Yannick Vullings 
14.Freek Wijnen 
15.Stan Wolters 
16.Dennis van der Zee 
17.Rick van der Zee 

Trainer: Ronald Steijlen 
Leider: Ger Vullings 
Ass. Scheidsr.: Peter Bussemakers 
Verzorger: Wiel Suntjens 

Scheidsrechter:
Lucien van de Moosdijk 
uit Asten

Wedstrijdbal 
geschonken door:
JP Consulting

Pupil van de week 
gesponsord door:
Sport2000 De Bruijn



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
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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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Ik ben Cas Buis (10 jaar) en ik heb een 
grote zus, Isa.
Ik woon op akkerveld. Ik ben speler bij 
JO11-1. Ik zit op De Liaan (groep 7) .
Ik ga op maandag, woensdag en zaterdag 
naar voetbal en op donderdag naar jong 
Nederland. Helaas moeten we tegen 
moeilijke tegenstanders maar gelukkig 
hebben we een leuk team en een krachtig 
team en hebben al heel veel wedstrijden 
gewonnen. In het veld ben ik verdediger. 
Onze trainers zijn John, Guus, Sam en 
Mark. In de mei vakantie ben ik bij het FC 
Barcelona stadion geweest en mijn favo-
riete speler is Messi. 
Mijn favoriete vakken zijn gym en rekenen 
en mijn hobby`s zijn voetbal, trampoline 
springen en jong Nederland. 
Ik wens VV Helden heel veel succes met 
de wedstrijd!

Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Sparta '18 7 5 1 1 16 18 6

2 Irene Sportclub 7 4 3 0 15 25 10

3 SV Blerick 6 4 1 1 13 13 9

4 VV Baarlo 7 3 2 2 11 12 12

5 Liessel 5 2 3 0 9 10 6

6 VV Helden 5 2 3 0 9 7 4

7 RKSVO 6 2 3 1 9 15 12

8 Merefeldia 5 2 1 2 7 7 14

9 FCV 5 1 2 2 5 7 12

10 SV Ysselsteyn 6 1 2 3 5 10 13

11 HBSV 6 1 1 4 4 6 11

12 MVC '19 6 1 1 4 4 7 15

13 IVO 7 1 1 5 4 9 15

14 Melderslo 6 0 2 4 2 7 14

Programma 10 november:

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

Programma 17 november:

RKSVO 1 Helden 1 
FCV-Venlo 1 Merefeldia 1
Liessel 1 MVC’19 1

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C



Pulke
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Dörper voetbalvrienden, we zijn geen 
cluppie van de borst vooruit en hup de vlag 
in top. We blieve as Dörpers mit beide bein 
gewoën oppe grônk. De enige keer dat in 
ons dorpje de vlaggen massaal gehesen 
worden is mit de vastelaovend, Voor de 
rest van het jaar hebben we maar weinig 
vlagvertoon. Toch hebben we hier op de 
club toch nog liefst 37 vlaggen! 16 goed-
kope cornervlaggen van de Action, onze 
grensrechters hebben de beschikking over 
12 stokjes met een polyester lapje, in de 
brandkast liggen 2 wat duurdere vlaggen 
en op zolder verstoffen er nog een 7-tal. 
Maar hoera!! De aandachtige lezers van 
de site hebben dit kunnen zien in de 
bestuursmededelingen, ‘van de 3, naast 
de kantine gelegen vlaggen-
masten, wordt de middelste 
vlaggenmast verwijderd. De 
andere 2 worden opgeknapt en 
van nieuwe vlaggen voorzien’. 
Pulke is er blij mee, al jaren 
geleden heb ik gewezen op die 
leegte daarboven. Maar ja, dat 
gaat natuurlijk toch ook weer 
discussie opleveren. Wat voor 
vlaggen gaan we naar de top 
hijsen? Dat de vlag van onze 
eigen club fier mag waaien 
aan een van de masten moge 
duidelijk zijn, maar op die 
andere mast? Vorig jaar hebben 
we van de KNVB ook nog een 
prachtexemplaar gekregen ter 
ere van ons 75-jarig bestaan 
maar dat schijnt een enorme 
lap zijn, niet doen dus. Of deze, 
‘drie golvende banen, waarvan 
de hoogten zich verhouden 
als 1 : 3 : 1, zwart, wit en zwart 
met op de middelste baan een 
ruitenkruis van vijf rode ruiten’. 

Bijna iedereen zal nu denken, dat zegt me 
niks. Welnu, het is de vlag van ons aller 
eigen gemeente Peel en Maas, alleen je ziet 
hem bijna nergens. Beter was misschien de 
vlag van De Dörper Kuus, herkenbaar voor 
velen en ook misschien passend voor onze 
club want zijn wij de afgelopen jaren niet 
de hofleverancier geweest van vele prinsen, 
jong en oud? Bovendien heeft de Kuus dit 
jaar ook nog eens haar 6x11 jubileumjaar, 
extra feest dus. Sommigen zullen denken, 
waarom geen regenboogvlag? Nee dank je, 
goed bedoeld maar dit zou dan echt weer 
overkill worden. Voor een betere wereld 
moeten we snorren laten groeien, shirtjes 
ruilen, kinderpostzegels kopen, plastic 
dopjes bewaren, naar de Postcodeloter-

ijshow kijken, een of andere 
flauwe challenge doen, loten 
kopen langs het veld, regen-
boogarmbanden dragen, met 
de shovel op het Malieveld 
staan, je wordt er mee doodge-
gooid. Met al dit gedoe lossen 
we de wereldproblemen ook 
nog eens niet op. Maar zie wat 
de Nacht van het Dorp bracht! 
Op de mooie tocht in het 
donkere Dörp struikelde ik op 
de ‘Oergodin’, zij volgt het pad 
van de Sjamaan en dat bete-
kent dat zij haar intuïtie volgt, 
dat zij leeft van uit haar buik 
en zo de intuïtie in het leven 
ontdekt en dus kiest om dat 
pad te volgen vanuit een inner-
lijke kracht. Met vlag en wimpel 
lijkt dit me DE oplossing voor 
alle wereldproblemen. Zo, weer 
mijn stukje voor de Zoefie klaar, 
tijd voor een lekker kopje koffie 
met een scheutje Friesche Vlag.
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
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Leuker kunnen we maken

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier
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Wij begrijpen dat zonwering meer is dan 
alleen een praktische toepassing. Zonwe-
ring is ook veiligheid, bescherming, gezel-
ligheid en het buitenleven. Wij vinden 
dat zonwering moet bijdragen aan uw 
wensen, aan uw gevoel van veiligheid en 
dat het u echt thuis moet laten voelen.
Leven met licht. Dat is waar wij voor staan.

Hoe doen wij dat?
Om aan uw wensen te kunnen voldoen, 
komen wij vrijblijvend vooraf bij u thuis. 
Wij komen altijd bij u thuis de situatie 
beoordelen en vooraf meten om u zo een 
passend advies te kunnen geven. Vervol-
gens nodigen wij u graag uit in onze 
showroom, waar wij alle opties kunnen 
doorspreken en tonen.

Wat doen wij?
Wij verkopen alle soorten zonwering, die 
bijdragen aan uw gevoel van veiligheid 
en gezelligheid. Wij verkopen zonwering 
als expansie van uw huis en als een kleine 
bijdrage aan uw thuisleven.

Ons verzorgingsgebied is:
Doordat we centraal in Peel en Maas 
opereren, hebben wij een groot verzor-

gingsgebied. Hierin verzorgen wij alle 
producten betreffende zonwering. Zonne-
scher men, rolluiken, overkappingen, 
screens, binnen zonwering en horren 
zullen van tevoren door onze monteur 
kosteloos opgemeten worden. Zo weten 
wij wat er besteld moet worden en wordt 
het ook onze eindverantwoording. En zo 
kunt u zonder zorgen genieten van uw 
Product(en).

Waar opereren we?
Gemeente Peel en Maas: Helden, 
Panningen, Maasbree, Egchel, Baarlo, 
Grashoek, Meijel, Kessel .
Gemeente Leudal: Roggel, Heythuysen, 
Baexem, Haelen, Grathem, Buggenum.
Gemeente Venlo: Venlo, Blerick, Tegelen, 
Beesel, Reuver, Velden. 
Gemeente Horst aan de Maas: Griendts-
veen, America, Meterik, Hegelsom, Horst, 
Melderslo, Broekhuizen, Lottum, Grubben-
vorst, Broekhuizen, Sevenum, Kronenberg, 
Evertsoord, Meerlo, Tienray, Swolgen.
Regio Roermond en Weert zijn voor ons 
geen onbekende gebieden. Ook hier 
zullen wij u graag van dienst zijn.

Even voorstellen: BLINK



Simonshoek 4 
Meijel 

Tel: 06-38748340
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Elf vragen aan een leider met een knipoog

Chantal Janzen of Linda de Mol?
Chantal Janzen 
 
Wat is het doel van je team dit jaar?
Om vooral veel plezier te hebben en de 
kinderen enthousiast te houden voor het 
voetbal.
 
Wanneer en waar naar toe ging je laatste 
treinreis? 
Naar Den Bosch, zal ongeveer een jaar 
geleden zijn.
 
Wie is jouw favoriete voetballer?
Frenkie de Jong

Ken jij een Zaerumse ezel?
Ja, mijn schoonmoeder maar die woont al 
jaren in Baarlo
 
Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal? 
Ajax
 

Welk nummer mag van jouw op no 1 van 
de top 2000 staan?  
Master of Puppets van Metallica
 
Je favoriete team buitenland?
Barcelona
 
Wat heb je het liefste op een broodje 
liggen? 
Gehaktbal 
 
Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal?
Mountainbiken
 
Het liefste ga ik op vakantie naar?
Frankrijk 

Wie is deze leider die graag gehakt maakt 
van niet alleen zijn tegenstanders maar 
ook zijn trommelvliezen?

Truuk in de tiehd
Ruim dertig jaar geleden 
was het een feest om 
aan de entree te zitten 
…..

Hopelijk dit
jaar meer 
succces!!!
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Hier kan 
uw advertentie

staan. 

Interesse?
Neem contact op 

met de sponsorcommissie!
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Limburgs Uitje ........................................................4
Oerlemans Foods Nederland B.V. .................4
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Beste lezers/lezerinnen van de zoefiebode,
Vandaag mogen wij, de Jo17-2, ons als 
team van de week aan jullie voorstellen. 
We zijn het seizoen goed begonnen en 
strijden dit jaar mee voor de bovenste 
plaatsen in de 1e klasse. Het team bestaat 
uit 16 goede voetballers, die de hele week 
uitkijken naar de 1e, 2e en 3e helft op 
zaterdag. We stellen onze mannen kort 
aan u voor.

In het doel hebben we dit 
seizoen ruim keuze met 2 
keepers. Jori, een keeper 
die rust uitstraalt naar de 
rest van zijn team. Ook 
heeft hij een geweldige 
reflex in zijn arsenaal. Kas 
is de andere keeper. Deze 
man is niet op zijn mondje 
gevallen en wordt geprezen 
door zijn coaching. Ook is 
hij ijzersterk in het stoppen 
van pingels.

In de achterhoede hebben we een 
centraal duo bestaande uit Niels en Lars. 
Beide spelers schuwen geen enkel duel en 
zorgen dat er geen gaatje te vinden is in 
de achterhoede. De backs worden inge-
vuld door Rick, Jan en Guus. Rick de man 
met het gouden linkerbeen, Jan de man 
die altijd de volle 120% geeft in het veld en 
Guus.. Guus de man met de kortste been-
tjes, maar de grootste mond. Oja, Guus 
kan ook nog erg goed voetballen.

Op het middenveld zijn we ook goed bezet. 
Nick is de controleur op het middenveld. 
Zijn imposante fysiek gaat gepaard met 
een fluwelen traptechniek. Dan hebben 

Team van de week

we Koen. Koen de balvirtuoos die tegen-
standers passeert alsof het pionnetjes op 
de training zijn. Joey is de coole kikker. 
Zelden op een foutje te betrappen en 
oerdegelijk in zijn spel. Als laatste hebben 
we nog Daan. Daan heeft misschien neet 
zo’n korte beentjes als Guus, maar hij kan 
er wel mee toveren. Elke week een tegen-
stander die 2 een kop groter is en dan 
zich zo staande houden in de wedstrijd is 

ook een groot compliment 
waard.

De voorhoede bestaat uit 
Jesper, Jort, Sam en Stan. 
Jesper de pingelaar, onge-
looflijk behendig en pijlsnel 
op de 1e meters. Jort de 
brommer. Sta je langs de lijn 
naar ons te kijken dan ruik je 
de hele wedstrijd de benzine 
van de brommer waarop Jort 
voorbij scheurt. Dan hebben 
we Stan. Stan kun je werke-
lijk overal neerzetten. Bij ons 

meestal in de voorhoede, maar ook het 
middenveld is geen enkel probleem. Heeft 
ook nog eens een verwoestend schot waar 
menig keeper al schrik van heeft gekregen. 
Als laatste hebben we dan onze nummer 9. 
Sam, oftewel Bulykin. Een goed aanspeel-
punt in de spits, die ook nog eens goed 
mee kan voetballen. Andere specialiteit 
van Sam is het missen van 100% kansen. 
Dit maakt hij dan weer goed door het 
maken van moeilijke doelpunten.

Deze geweldige groep heeft natuur-
lijk ook nog een kader. Deze bestaat uit 
Jelle, Jaimie, Gino en Melle, die dit zooitje 
aansturen tijdens alle 3 de helften.
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                                 TEAM van de week: JO17-2


