
Laatste Zoefie van het jaar

Beste voetballiefhebbers, welkom op 
Sportpark Kerkeböske voor de laatste 
thuiswedstrijd van deze jaargang. Van-
daag komt NWC uit Asten op bezoek. 
De gasten staan momenteel fier boven-
aan in de Derde Klasse C en zullen daar-
mee vol vertrouwen zijn afgereisd rich-
ting Helden. Wij zullen ons echter niet 
zomaar gewonnen geven, want Helden 
heeft in het verleden al meermaals la-
ten zien dat het een zogenoemde ‘reu-
zendoder’ kan zijn.

Voordat we gaan zien wat de mannen 
op het veld ten tonele gaan brengen 
neem ik u graag mee voor een korte te-
rugblik in het jaar 2018, want dat was 
me een jaar.  Vooraf stond een ding al 
vast, het zou een jubileumseizoen wor-
den. Maar dat het jubileumjaar werd 
aangevuld met zoveel kampioenschap-
pen, had niemand durven dromen. Pe-
ter Schers flikte het weer met Helden 
6, Helden 4 pakte op eigen veld tegen 

rivaal Panningen de titel en ons vaan-
delteam wist tegen SVC´00 op het al-
lerlaatste moment de titel binnen te sle-
pen waarna een groot feest losbarstte. 
Daarnaast waren er erg veel jeugdelf-
tallen die dit jaar het zilverwerk omhoog 
mochten houden. Mede dankzij al deze 
kampioenschappen kreeg dit toch al bij-
zondere jaar,nog wat extra glans.

Hoe dit seizoen zal eindigen is nog lastig 
te voorspellen. Wel hopen we natuurlijk 
dat we veel (sportieve) successen mo-
gen beleven met deze vereniging en dat 
we u nog vele zaterdagen en zondagen 
langs de lijn mogen zien om onze teams 
aan te moedigen of om gewoon gezellig 
een biertje te drinken in de kantine. Al-
vast fijne feestdagen, unne goije roetsj 
en tot volgend jaar!

Vergeet niet een gokje te wagen op de uit-
slag!

Zoefiebode, 43e jaargang nr. 05 Seizoen 2018-2019
GOEDENDAG VOETBALLIEFHEBBERS

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: 
Helden – NWC Asten. Uit de goede voorspellingen wordt één win-
naar geloot welke een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 
17.00 uur plaats. Inleveren kan tot 14.30 uur in de brievenbus wel-
ke links van de bar hangt. Deelname is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.
Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

Antwoord wie is de leider die horen bij de elf vragen is: Gino Reijnen

 

Vereniging :   NWC Asten
Opgericht :    19 mei 1928
Accommodatie :   Sportpark  “‘t Root” 
Tenue :     Oranje shirt, zwarte broek en oranje
    kousen
Aantal seniorenteams :  11 senioren, 2 dames en 1 veteranenteam
Aantal jeugdteams :  42 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen : 12e (2e klasse F)
Hoofdtrainer :    Roel Nabuurs (2e seizoen)

ZoefieCup zie www.vvhelden.nl



Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

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

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 
Metsemakers
Assistent scheidsrechter: Paul Gubbels
Fysio: Jan Bouten
Keepertrainer: Maurice Kusters

Dhr. Janssen

NWC Asten
 
1.  Mark Bosch
2.  Gijs Brusewitz  (k.)
3.  Jeremias Carlos David
4.  Luuk Castelijns
5.  Jeroen van Deursen
6.  Sander vd Eijnde
7.  Chesron Geuns
8.  Daan Hendrix
9.  Martijn Henst
10.Douwe Hurkmans
11.Timo Janssen
12.Ruud Leenen
13.Tijs van Tilburg
14.Leon van den Bosch
15.Merijn van Brussel

Hoofdtrainer : Roel Nabuurs
Ass. trainer : Laurens Hurkmans
Leiders : Jan Mennen en Johan Janssen
Ass. Scheidsr. : John Baltussen
Verzorger : Werner Rossou

Wedstrijdbal geschonken 
door:



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

www.humby.nl

Opslag
Transport
Totale logistieke 
ontzorging
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machines
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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 

P.R. Peeters Helden BV

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



Pupil van de week: Cas Lommen
Vandaag ben ik de pupil van de week. Mijn naam is Cas Lommen en ik speel in JO11-2. Als 
keeper probeer ik mijn mannetje te staan in de goal 
Ik train 1 of 2 x per week met ons team en op dinsdagavond heb ik nog extra keeperstrai-
ning van Mikey Gijssen. 
Op zaterdag gaan we voor de winst en probeer ik zoveel mogelijk ballen uit de goal te 
houden. We hebben een leuk en gezellig team waarbij plezier en sportiviteit voorop staan.  
Als leiders hebben we dit jaar Paul McCann, Bart Timmermans, Giel van Nisselroij en “mie-
ne pap” Guus Lommen. 
Pap heeft vroeger ook gevoetbald maar heeft nooit in de goal durven staan!  
Door de week ben ik elke dag te vinden in groep 6 van basisschool de Liaan.  
Naast voetbal zit ik ook nog bij Jong NL en dat vind ik ook “Reete Good”. 
Thuis speel ik ook graag voetbal of spring op de trampoline.  Ook ben ik fan van Max Ver-
stappen en volg de races van de F1 altijd met volle aandacht. 

Mijn meest toffe ervaring in voetbal is toch wel dat ik vorig jaar heb mogen oplopen tijdens 
de wedstrijd Nederland-Italië in Amsterdam Arena.   
Het was op een doordeweekse dag en ik zal maar niet zeggen hoe laat ik in bed lag. De 
dag erna moest ik toch nog school maar was nog niet echt wakker.  
Davy Klaassen mocht mijn hand vast houden en zo het veld op lopen. Ik had nog extra het 
NL volkslied geoefend en dat kon je ook zien op tv!  
Verder kregen we een echt voetbalpakje van het NL elftal wat ik vaak aan heb bij gym. 
Naast het Nederlandse elftal ben ik ook fan van PSV en ik heb ook al vaker een wedstrijd 
bezocht.

Ik wens Helden 1 vandaag  
super veel succes en hoop  
dat ze gaan winnen. 
Zet hem op die blauwe!!

Panningen Markt 61

Stand en programma:

Stand 3e klasse C.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 NWC 1   8 7  1  0  22  22  3  
2 Liessel 1   8 6 0  2  18 17 11  
3 sc Helmondia 1 9  4  2 3 14 21  16  
4 Helden 1  9  4 1  4  13  17  15  
5 MVC ‘19 1  9  4  1  4  13  14  19  
6 Ysselsteyn 1   8  3  2  3  11  9  7  
7 HBSV 1   8  3  2  3  11  9  11  
8 sv Laar 1   9  3  2  4  11  18  18 
9 Melderslo 1   8  3  1  4  10  6 14  
10 Blerick 1  8  3  0   5 9  11 20  
11 Merefeldia1  8  2  2  4  8  9  11  
12 IVO 1  9  2  2  5  8 11  17  
13 Baarlo 1  9  1  4  4  7 11 13  

Programma 3e klasse C.....

Programma 2 december: 
Liessel - Melderslo
Helden - NWC
IVO - Blerick
MVC ‘19 - sc Helmondia
Merefeldia - HBSV
Baarlo - Ysselsteyn

Programma 9 december: 
Ysselsteyn - MVC’19
Liessel - Helden
HBSV - sv Laar
sc Helmondia - Blerick
Melderslo - Baarlo
NWC - Merefeldia

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



Pulke
Dörper voetbalvrienden,  chapeau voor de 
mensen van ‘Blauw Blood’, deze Dörper minse 
wisten ruim 750 dorpsgenoten op de stang te 
jagen met een boekwerk vol moeilijke vragen, 
lastige puzzels, hoofdpijn bezorgende hersen-
brekers en nog veel meer. Nu is Pulke af en toe 
net een Chinees dus ga ik het zaakje nu even 
een beetje kopiëren en zal ik jullie een paar 
leuke vraagjes voorschotelen.

1. Wat is de maat van de tegels die in 
lokaal 9 liggen?

2. Noem 4 wedstrijdsecretarissen senio-
ren die Helden heeft gehad.

3. Frank van Vuuren heet af en toe 
Andy van Vuuren, waarom?

4. Arno Bouten heette af en toe Karel 
Bouten, waarom?

5. Hoeveel trainingsballen 
zijn er tot nu toe verdwenen?

6. Wie was het eerste 
vrouwelijke bestuurslid van vv 
Helden?

7. Hoeveel gele kaarten 
heeft Boele in zijn carrière gekre-
gen?

8. Noem 5 namen van da-
mes die in VR3 spelen.

9. Hoeveel rode slalompa-
len liggen er onder in de kelder?

10. Zondag 25 november 
1945 werd de wedstrijd Konings-
lust 2 – Helden 2 gestaakt, waar-
om?

11. Waar won VR1 de be-
ker van Zuid 2 in het seizoen 
2016/2017?

12. Welke deur van ons 
clubgebouw staat ’s nachts het 
vaakst open?

13. Hoe vaak heeft Johan P. 

als leider van Helden JO19-1 van Panningen 
JO19-1 gewonnen?

14. Welke kleur heeft het keepersshirt 
van JO9-2?

15. Wie is het op een na oudste lid van 
de club?

16. Wat zijn de afmetingen van veld 2?

17. Hoeveel bitterballen zitten er in het 
teampakket?

18. Wat is de belachelijk lange spreuk 
van jeugdprins Tren d’n 1e?

19. Welk bestuurslid zit op dit moment 
het langste aaneengesloten in het bestuur?

20. De gemiddelde leeftijd van de vete-
ranen is 45 jaar , wat is hun ge-
middelde gewicht?

21. Welke spits had de bijnaam 
‘Wuttke”?

22. Noem een Heldense vereni-
ging die geen deel uit maakt van 
‘Blauw Blood’.

23. Welke keeper maakte te-
gen Stormvogels in 1972 een 
blunder die de 3-2 nederlaag be-
tekende?

24. Wat is er mis met de hoek-
vlaggen van veld 1?

25. Hoe lang was Lou Heijnen 
leider van VR1?

26. Wanneer is het voor Leny 
sluitingstijd?

De antwoorden kunnen tot zon-
dag 15.30 in de daarvoor bestem-
de brievenbus worden gedaan. 
Uitslag tijdens kersttoernooi 30 
december.

Pulke

Elf vragen aan een leider met een knipoog.

Wat is je hoogtepunt als leider tot nu toe?
De 1-5 overwinning vorig jaar op bezoek bij Bieslo, onze directe concurrent voor de bo-
venste plaatsen. Nog voor rust stonden we met 10 man na een rode kaart, bij een stand 
van 1-1. De jongens hebben de tweede helft alles gegeven en perfect gevoetbald, met een 
geheel terechte 1-5 overwinning als gevolg. Helaas verloren we de kampioenswedstrijd 
later dat seizoen.
Wat is het doel van je team dit jaar?
Dat we een bepaalde manier van voetballen erin krijgen, waarin de jongens zich kunnen 
herkennen en zich prettig bij voelen. Natuurlijk willen wij winnen, maar verliezen en toch 
een goede pot spelen, op de manier zoals we voor ogen hebben, kan evengoed tot tevre-
denheid leiden.
Zwarte Piet of roetveegpiet?
Zwarte Piet, geen twijfel.
Wie is jouw favoriete voetballer?
Verschilt, ik kan erg genieten van de drive van zo’n Denzel Dumfries en Luuk de Jong, 
of het gif van Lozano en Bergwijn, maar de rust en het plezier waarmee Frenkie de Jong 
voetbalt is ook heerlijk om te zien.
Welke leider heb jijzelf goede herinneringen aan?
In de jeugd heb ik volgens mij bijna elk jaar Bulent Burul gehad als trainer. Misschien niet 
de beste leider ooit, maar wel iemand die er altijd voor ons was en altijd zijn best deed om 
ons leuk te laten voetballen. Bij het 7e hebben we nu Kai Verhaegh en hij doet het naar 
mijn mening hartstikke goed en zorgt voor de juiste sfeer binnen het team.
Jouw favoriete team in het betaald voetbal?
PSV natuurlijk.
Veld 2 of veld 3 en waarom?
Veld 3, als back loop je hier in ieder geval één helft in de schaduw.
Je favoriete team buitenland?
Liverpool is heel leuk om te zien de laatste tijd.
Bas Nijhuis of Gary van der Steur?
Gary van der Steur, prima scheids. Al zouden er wel oordopjes kunnen worden uitgedeeld 
voor de wedstrijd, hij fluit zo hard dat je bijna doof wordt. Bas Nijhuis is te inconsequent, 
de ene keer geniet ik van de manier waarop hij fluit, terwijl de volgende wedstrijd dit kan 
omslaan in ergernis.
Welke sport vind je het leukste naast het voetbal?
Ik kijk al jaren als het even kan elke kwalificatie en race van de Formule1 en de grote 
wielerrondes vind ik ook leuk om te volgen.
Je favoriete vakantiebestemming?  
Met ons gezin gingen we vroeger altijd naar Hongarije, bij het Balatonmeer. Het liefst zou 
ik hier nog elk jaar terug komen.

Welke leider die ongetwijfeld liefhebber is van een lekkere goulash is dit? Antwoord achter-
in deze Zoefie.

Elf vragen



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!



Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

PanSign
2d•3d  Communicatie

Leuker kunnen we maken

Toen ook al....
Na de wedstrijd van vandaag heeft de activiteitencommissie voor de vv Helden-fa-
milie nog een leuke, Hollandse, afterparty georganiseerd. Maar dat dit niets nieuws 
is, blijkt uit dit artikeltje uit 1946. Alleen wel de opmerking dat men na de wedstrijd 
eerst naar het Lof moest en dat er daarna pas ‘gefeest’ mocht worden …..

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

P.R. Peeters Helden BV



Ook 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 Match van afgelopen 
thuiswedstrijd:

Guus Maessen

Man of the Match..... Wat was jouw team?.....

Simonshoek 4 in Meijel

Tel: 06-38748340

Deze week 31 jaar geleden, wat was jouw team ook alweer? 

MVC’19 1  Helden 1 0 ˗ 2 

Helden 2 Panningen 2 0 ˗ 2 

Helden 3 EVV 2 3 ˗ 3 

Belfeldia 4 Helden 4 1 ˗ 2 

Helden 5 Koningslust 3 0 ˗ 1 

MVC’19 7 Helden 6 3 ˗ 5 

RKMSV 10 Helden 7 6 ˗ 2 

Helden 9 MVC’19 10 1 ˗ 2 

Helden VR1 Merefeldia VR1 1 ˗ 1 

RKMSV VR2 Helden VR2 3 ˗ 1 

Helden A1 Helden A2 5 ˗ 3 

Helden B1 Sparta B1 0 ˗ 6 

Helden B2 Helden C1 6 ˗ 1 

Helden D1 Baarlo D1 9 ˗ 1 

Helden E1 GFC E1 2 ˗ 2 
 

   

   



P.R. Peeters Helden BV

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met de 
sponsorcommissie!

Team van de week: Helden JO11-1
Jahoor, vandaag zijn de talenten van de Jo11-1 (E1) gekozen als team van de week. En dit 
is niet zomaar een team, dit is het eerste KAMPIOENSTEAM van vv Helden in het seizoen 
2018-2019. Zaterdag 24 november werden deze mannen kampioen door maar liefst met 8-0 
de nummer 2 op de ranglijst te verslaan. Een leuk bijkomstig feitje is dat door deze uitslag 
Helden bovenaan staat meet een doelsaldo van +43 en de nummer 2 het moet doen met 
een doelsaldo van -4. En dit alles met nog een speelronde voor de boeg.

Laten we beginnen met het voorstellen van de talenten:
In de goal: 
Jorn, hij houdt ons vaak op de been met zijn geweldige reddingen. Deze jongen is de rust 
zelve in de goal en maakt zo vaak de juiste keuze.
Achterin:
Daan, de man die kogels terug zou koppen. Soms als 2de keeper op de lijn, maar ook bij elke 
corner staat hij op zijn plaats. Zo pikt hij toch de nodige doelpunten mee.
Damian, ijzersterke verdediger gaat voor niemand aan de kant. Om vervolgens netjes het 
balletje in te leveren op het middenveld.
Ons middenveld:
Dirk, onze Meijelse spelverdeler. Overal te vinden op het veld met zijn magische linkerbeen. 
Sem, links of rechts maakt voor hem geen verschil. Mannetje opzoeken is voor  hem geen 
probleem als het moet gaat hij 3x dezelfde voorbij.
Jurre, voor de trap van vader Roel zou hij nog even moeten trainen, maar in de buurt kom hij 
nu al zeker. Met zijn inzicht zorgt hij voor veel dreiging als ondersteuning voor de voorhoede.
Toon, deze beresterke middenvelder voetbalt pas 1 jaar, maar daar valt weinig van te zien. 
Als alleskunner kan hij zowel links op het middenveld, links achterin maar ook rechtsachter 
is voor hem geen probleem.
De spitsen:
Aliihshan, neusje voor de goal is bij hem met de geboorte meegekomen. Altijd voor het doel 
te vinden en pikt zo zijn doelpunten mee.
Siem, als enige eerstejaars ontwikkelt hij zich erg snel. Met zijn schot en fysiek zorgt hij voor 
dreiging voorin.
Tun, acrobaat van beroep. Omhalen en andere fratsen zijn voor Tun normaal op het voetbal-
veld. Potje pannavoetbal tegen een trainer is hij ook niet bang voor. (Voor de uitslag moet 
je bij Tun zijn).
De Leiders:
De tactische breinen achter dit team zijn: Roel, Peter en Tieme. Aan fanatisme geen gebrek. 
Om 17.55 staat de hele training al klaar, hiervoor dank Peter. 

Succes vandaag tegen ………,

Groet,
Uw Razende Reporter



TEAM van de WEEK: Helden JO11-1


