
Derby time!

Het moge dan niet de historie en de 
allure hebben van Dörp tegen Kepèl, 
desalniettemin mag het affiche er 
vandaag zeker zijn. De derby tussen 
Helden en Beringe staat vandaag op 
het programma. BEVO kent een erg 
goede start en mag zich na tien speel-
ronden de nummer drie van de com-
petitie noemen. Een plek waar menig 
Heldenaar nu jaloers op is. Helden 
blijft wisselvallig presteren. Het lukt 
ze vooralsnog nog niet om een goede 
serie neer te zetten.

Vorig jaar werd het duel tussen blauw 
en rood ook al twee maal in compe-
titieverband uitgevochten. In Beringe 

werd er niet gescoord en in Helden 
zorgde Eric Minten via een strafschop 
in de slotminuten voor een late gelijk-
maker waardoor opnieuw de punten 
gedeeld werden.

Zullen de punten vandaag wederom 
gelijk verdeeld worden? Weet BEVO 
de aansluiting met de koplopers in de 
competitie te behouden? Of kan Hel-
den eindelijk eens de volle buit pakken 
tegen Beringe en houdt het de punten 
in eigen huis? U gaat het vanmiddag 
meemaken op Sportpark Kerckebös-
ke. Veel voetbalplezier!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
vvBEVO. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke 
een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. Inleve-
ren kan tot 15.00 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deel-
name is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.



 
 
Vereniging : VV BEVO 
Betekenis: Voetb. Ver. Bij Eendracht Volgt Overwinning 
Opgericht : 28 april 1948 
Sportpark : “Hokervennen”
Aantal senioren teams : 4 senioren, 1 dames en 1 veteranenteam
Aantal jeugd teams : 12 
Klassering vorig seizoen : 4e in de Vierde Klasse E 
Hoofdsponsors : Partyservice Hans Janssen / Broekmans Advocatuur
Trainer 1e elftal : John Paulissen (3e seizoen) 
Bijzonderheden : De seizoenen 2002-2003 en 2003-2004 waren spor-
tieve dieptepunten voor BEVO, want toen kwamen de roodhemden in 
de Zesde klasse uit. Voor de rest kwam (en komt) BEVO voornamelijk 
in de Vierde klasse uit.

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   10  7  1  2  22  30  12  
2 Brevendia1   10 6 3  1  21  21  12  
3 BEVO 1   10  6  2  2  20  22  10  
4 RKSVO 1   10  6  0  4  18  25  12  
5 ONDO 1   10  4  5  1  17  23  14  
6 Panningen 1   10  4  4  2  16  23  15  
7 SSE 1   10  4  3  3  15  20  17  
8 RKESV 1   10  3  4  3  13  17  26 
9 Cranendonck 1  10  2  5  3  11   9  11  
10 Helden 1   10  2  4  4  10  18 18  
11 RKSVN 1   10  3  1  6  10  11  25  
12 RKMSV 1   10  2  2  6   8  13  24  
13 VV GKC 1   10  2  2  6   8   9  24  
14 Leveroy 1   10  0  2  8   2   6  27



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 



Pupil van de week: Kyllian Swinkels
Hallo,

Ik ben Kyllian Swinkels en ik ben 
9 jaar oud. Ik speel in vv Helden 
JO11-5 en daar ben ik keeper. Het 
leuke van keeper zijn vind ik dat je 
de allerlaatste man bent voor er een 
goal gemaakt kan worden, dus als ik 
goed mijn best doe dan voorkom ik 
dat vaak. Hierdoor kunnen we vaak 
winnen. Verder ben ik de baas in 
het strafschopgebied dus alle ballen 
daar zijn voor mij. Ik ben blij dat ik 
in JO11-5 sta, omdat we een leuk 
team hebben waar niemand com-
mentaar geeft als iemand een foutje 
maakt. Verder ben ik trots dat ik het 
blauw van vv Helden mag dragen. 
Voor alle teams en dus ook vandaag 
voor Helden 1 veel succes met het 
voetbal en dat er veel wedstrijden 
gewonnen mogen worden. groetjes,

Kyllian Swinkels

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. : Louis Bouten

Dhr. Hooglugt

vvBEVO
 
1.  Rob Minten
2.  Sjors van Horen
3.  Sam van Rijt
4.  Luuk van Rijt
5.  Luc Simons
6.  Roger Gielen
7.  Demi Basten
8.  Kevin Vossen
9.  Nick Steeghs (k.)
10.Jorni Gielen
11.Eric Minten
12.Stan Timmermans
13.Guido Gielen
14.Frank van Berlo
15.Maurice Kessels
 

Trainer : John Paulissen
Leider : Bert Gielen
Ass. Scheidsr. : Guido Theunissen
Verzorger(s) : Gerrie Gielen - Verhaegh en
                     Eve v/d Vossenberg

Wedstrijdbal geschonken door:

Programma 27 november: 
SSE - RKSVO 
FC Cranendonck - Ondo 
Helden - BEVO 
Brevendia - Maarheeze 
vvGKC - RKMSV 
Leveroy - Panningen 
RKSVN - RKESV

Programma 4 december: 
RKESV - Leveroy 
Maarheeze - vvGKC 
Brevendia - SSE 
BEVO - FC Cranendonck 
Panningen - RKSVN 
RKSVO - Helden 
RKMSV - Ondo



Wie herinnert zich deze nog?... Pulke
Dörper voetbalvrienden, zoals iedereen weet 
heeft Donald Trump de verkiezing tot voor-
zitter van vv Helden gewonnen van zijn te-
genkandidaat Judith Schatorié. Met een alles 
vernietigende verkiezingcampagne wist hij 
het merendeel van de leden te overtuigen. 
Zijn eerste actie was Judith te ontheffen van 
haar functie als kantineopperhoofd en haar 
voor de keus te stellen, of verbanning naar 
de voetbalclub van Kepèl of waswief van de 
veteranen. En daarna kwam de hele elite van 
de club in zijn vizier. Bijna alle resterende le-
den van het bestuur konden hun biezen pak-
ken en mochten enkel nog bijbaantjes in de 
club uitoefenen. Guus mag namens de club 
zitting nemen in de werkgroep Blauw Blood, 
Maurice kan aan de slag als keeperstrainer 
van de F-jeugd, Esther kan samen met An-
gelique op vrijdag de kleedlo-
kalen poetsen en Peter mag dan 
Jac van Nisselroy (eindelijk …) 
aflossen aan de kassa van de 
entree. Alleen de jonge honden 
Jean-Pierre en Frank mogen nog 
plaats nemen in de hofhouding 
van Trump. In Frank herkent the 
Donald wat van zichzelf, intel-
ligent en a little lomp tegelijk. 
Jean-Pierre wordt de peroon-
lijke firewall van Trump, elk 
tweetje, elk bitje dat de hersen-
pan van onze nieuwe voorzitter 
verlaat wordt door JP gescreend 
om imagoschade voor vv Hel-
den te voorkomen. De TC wordt 
helemaal weggevaagd want 
die doen het sinds 1942 al niet 
goed. Daarvoor in de plaats 
komen enkele houwdegens uit 
vervlogen tijden, Wiel Smets, 
Lou Heijnen, Theo Beeks, Erik 
Beumers en Gert van Kaupmans 
Graad. Samen met hoofdspon-
sor FeelGoodClub Sporthelden 
zullen zij alle teams omtoveren 
in vechtmachines, geen pussy’s 

op de velden zegt Donald. Hoe anders wordt 
de sponsorcommissie behandeld. De nieuwe 
voorzitter ziet gelijk de grote commerciële 
mogelijkheden van de zittende dames. En hij 
maakt het nog beter doordat hij Melania laat 
aanschuiven als adviseuse. Als eerste gaat 
Trump’s barbiepopje aan de slag met een ex-
quisite Zoefie-kalender met een paar prachti-
ge shoots van onze dames. Die hangen straks 
in alle 37.241 kamers van de Trump hotels 
all over the world. Daarna krijgen ze nog een 
lesje in etiquette zodat ze tijdens de diner-
tjes met toekomstige sponsoren een goede 
indruk maken. En dan zijn ze klaar ‘to tas-
te, to drink, to talk’ in de duurste tenten van 
Helden en omstreken om daar de toekom-
stige sponsoren zo te animeren dat er grote 
geldstromen richting Kloosterstraat gaan. 

WE ARE GONNA MAKE 
DÖRP GREAT AGAIN!!! De 
kantine wordt natuurlijk omge-
toverd tot de Trump Clubhouse 
en door Woodzo zullen alle 
wanden van luxueuze schappen 
voorzien worden want het moge 
duidelijk zijn, er gaan in de toe-
komst heel wat bekers gewon-
nen worden. De donderdigmid-
digploog wordt gespaard. Het 
is dankzij deze groep, de stille 
kleine witte werkers, dat Donald 
de macht heeft gegrepen bij vv 
Helden. Als beloning mogen 
ze in de winterpauze 2 weekjes 
doorbrengen in de Mar-A-Lago 
Club in Palm Beach, Florida. En 
…………. komt net nu appje 
binnen,’Hello Little Pole, I say 
to you, FUCK OFF, je hoeft niet 
meer in de Zoefiebode, from 
now on wordt je vervangen door 
een foto van een Miss Zoefie 
van de week, you’re fired!!’ Ik 
leg het pennetje er nu maar effe 
bij neer …..

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  |    

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

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

Deze week Helden C1, tegenwoordig Helden JO15-1G genoemd. De G van gemengd, want 
wij hebben dit seizoen 2 op hoog niveau voetballende dames in de gelederen. Helden speelt 
dit seizoen in de 3e divisie D, een pittige klasse met elke week een club van formaat. Zo is na 
de winter FC Eindhoven in het Jan Louwers Stadion weer de tegenstander. 
In deze pot tegen de Beringse streekgenoot, is dit voor sommigen uit het team kiezen tussen 
2 liefdes. Drie talenten van dit team wonen namelijk in de Beringe. Natuurlijk hebben ze 
beloofd vandaag alleen voor de blauwhemden te juichen.
Het doel wordt verdedigd door Rayven van de Munckhof. Een keeper die elke week weer 
zijn mannetje moet staan. Gelukkig hoeft hij dit niet alleen te doen. Hij wordt namelijk on-
dersteund door onze verdediging bestaande uit de onmisbare libero, Maarten Jacobs. Maarten 
zal altijd het overzicht behouden, de voetballende oplossing zoeken en zijn teamgenoten op 
de juiste plaats neerzetten. Centraal naast hem staat Rens Janssen. Als een van de acht eerste-
jaars spelers heeft ook hij moeten wennen aan het niveau, maar om Rens te omspelen moet je 
als spits toch wel optijd zijn opgestaan. Als backs spelen Mark Peeters, Levi Jacobs, Tjeerd 
van Esseveldt en Rowan Meerts. Alhoewel Rowan dit seizoen op bijna iedere positie al heeft 
gespeeld en zo ons manusje van alles is. Tjeerd heeft dit seizoen helaas nog weinig minuten 
gemaakt wegens een blessure, maar met zijn fysieke kracht is dat zeker een gemis. Als een 
van de twee dames kom je Levi als aanvaller altijd 2x tegen, want wanneer je haar voorbij 
denkt te zijn, zal ze de bal alsnog met een puike tackle afpakken. Over Mark valt eigenlijk 
niet zoveel te zeggen, die praat zelf namelijk al veel te veel. Ondanks zijn lengte, is Mark een 
klasse verdediger.
Mid-mid staat aanvoerder Tren Giesen. Tren zet als ware tacticus alle lijnen uit op het veld 
en is de architect van het team. Britt van Rijswijck is als rechtshalf net zo belangrijk en zij 
zal elke week voor elke meter vechten voor het team. Bas van den Beuken is een van de link-
spoten in het team en heeft een poeier in dat linkerbeen waar menig keeper schrik voor heeft. 
Timo Janssen is ook een speler die je als rechtshalf kunt tegenkomen, maar kijk ook niet gek 
op wanneer hij als technische spits staat opgesteld. Net zoals Timo Lijssen een speler die op 
meerdere posities uit de voeten kan. En waar Timo ook staat, je zult hem overal 2x tegenko-
men.
Rechtsvoor hebben we onze Nay Twa Htoo Lay, de enige op het veld die zich op de 16meter 
bedenkt om de bal zelf omhoog te wippen en met de rug naar de goal een omhaal maakt. 
Als linksbuiten loopt de linkspotige Guus Dielissen, een technicus die al menig back heeft 
rondgedraaid.
Het technisch hart bestaat uit Mat Schijven, het tactische brein. Ruud “Mo” Wilms die elk 
poppetje op de juiste plaats neerzet en de beste vlagger van Durp en omstreken, Nick Bouten.
Helden JO15-1G speelt zijn thuiswedstrijden zaterdagmiddag om 13.00 uur. Dus mocht je 
een keer willen genieten van echt een goed samenspelend team, de eerstvolgende thuiswed-
strijd is op 10 december tegen Scharn.
In deze pot tegen de Beringse streekgenoot, is dit voor sommigen uit het team kiezen tussen 
2 liefdes. Drie talenten van dit team wonen namelijk in de Beringe. Natuurlijk hebben ze be-
loofd vandaag alleen voor de blauwhemden te juichen.

Helden J15-1G (of te wel Helden C1)...



TEAM van de WEEK: Helden J15-1G


