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Vereniging: HBSV Hout-Blerick
 
Opgericht : 19 april 1938

Accommodatie: Sportpark “Schansheide”

Tenue:  Wit shirt met verticale groene 
streep, witte broek en groene 
sokken

Aantal seniorenteams: 6 senioren en 2 veteranen teams
Aantal jeugdteams: 19 jeugdteams

Eindklassering
vorig seizoen: 4e plek ( 3e Klasse C )
 
Hoofdtrainer: Angelo van Mil (1e seizoen)

Uit de middenmoot?
Beste sportvrienden, welkom op sport-
park Kerkeböske voor alweer de achtste 
wedstrijd van deze voetbaljaargang. Ook 
een hartelijk welkom aan onze gasten uit 
Hout-Blerick.

Vandaag staat het duel tussen onze blauwe 
Heldenaren en het Groen-witte H.B.S.V. op 
het programma. Vorig seizoen was deze 
wedstrijd het slotstuk van het seizoen en 
er stond destijds nogal wat op het spel. Bij 
een gelijkspel waren onze gasten verze-
kerd van een plek in de nacompetitie. 

Wanneer Helden aan het langste eind 
zou trekken waren zij degene die nog 
mochten strijden voor promotie. Helaas 
voor Helden werden de punten gedeeld 
en mocht H.B.S.V. proberen promotie af te 
dwingen. Gezien het affiche van vandaag, 
weten we ook hoe voor onze gasten is 
afgelopen.

Vandaag staan de ploegen er iets anders 
voor. Beide ploegen draaien mee in de 
subtop/middenmoot van de Derde Klasse 
C. Ongetwijfeld willen beide elftallen 
de weg naar boven vervolgen, echter 
zal alleen een winnaar van vandaag dat 
kunnen doen. De verliezer moet voor-
zichtig ook naar onderen kijken, dat wil 
niemand.

Vorig jaar waren de teams aan elkaar 
gewaagd. Vandaag weer? U gaat het 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 – HBSV. 

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 Roy Nijssen, leider van Helden 4.



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
15. Tom Peeters
 
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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HBSV

1.  Jules Peeters 
2.  Jordy Goertz 
3.  Kevin Janssen 
4.  Rob Fila 
5.  Marouane El Malki 
6.  Bart Smits 
7.  Daan van Lare 
8.  Umut Sezer 
9.  Max Verkoeijen
10. Gijs Peeters 
11. Stan Keunen 
12. Roy Heesen 
13. Stan Hovens 
14. Danny Hermans 
15. Jelle Lennaerts 

Trainer: Angelo van Mil 
Leiders: Wouter v/d Ent en Jean-Paul 
Peeters 
Assistent scheidsrechter: Huub Brueren

Scheidsrechter:
Frank Franssen uit 
Brunssum

Wedstrijdbal 
geschonken door:
RENA Castings BV

Pupil van de week 
gesponsord door:
P.R. Peeters Helden B.V.

P.R. Peeters Helden BV



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

322



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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Hallo, mijn naam is Finn Mc Cann. Op 3 
november ben ik 10 jaar geworden. Samen 
met mam en pap en mijn broers Aaron en 
Dylan, woon ik in Helden. Ik zit in groep 
6 van basisschool de Liaan. Ik kom al 
vanaf jongs af aan bij VV Helden. Toen ik 

bijna 5 was ben 
ik begonnen bij 
de kabouters. Nu 
voetbal ik bij de 
JO11-2. Samen 
met Guus ben 
ik keeper van 
het team. Elke 
week mag ik ook 
keeperstraining 
volgen. Het aller-
liefste sta ik op het 
veld te voetballen. 

Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Sparta '18 8 6 1 1 19 22 6

2 Irene Sportclub 8 5 3 0 18 26 10

3 Liessel 7 4 3 0 15 12 6

4 SV Blerick 8 4 1 3 13 13 14

5 VV Helden 7 3 3 1 12 9 9

6 VV Baarlo 8 3 3 2 12 13 13

7 HBSV 8 3 1 4 10 12 14

8 RKSVO 7 2 3 2 9 16 14

9 FCV 7 2 2 3 8 11 15

10 Merefeldia 7 2 2 3 8 9 18

11 SV Ysselsteyn 8 2 2 4 8 17 18

12 MVC '19 8 2 1 5 7 9 17

13 IVO 7 1 1 5 4 9 15

14 Melderslo 8 0 2 6 2 7 16

Programma 24 november:

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

Programma 1 december:

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

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C

Meestal sta ik voorin of 
rechts-midden. Het aller-
liefste ga ik het duel aan 
met de tegenstander. Ik 
doe ook nog aan judo, dus 
ik laat mij ook op het veld 
niet zomaar aan de kant 
zetten. In ons team is het 
erg gezellig en leuk. Naast 
judo en voetbal zit ik ook 
nog op Jong Nederland 
Helden. Ook bij Jong 
Nederland is het erg leuk. 
Sinds kort heb ik ook nog muziekles. 
Het allerleukste om te doen vind ik toch 
wel voetbal. Ik wens Helden 1 heel veel 
succes vandaag! Ik hoop veel mooie goals 
te zien. 
Kom op die blauwe! 



Pulke
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Dörper voetbalvrienden, de notulen van 
de afgelopen jaarvergadering

01. Opening
Kwartier na afgesproken aanvangs-
tijd opent de voorzitter de vergadering, 
constateert dat er van de meer dan 600 
leden er meer dan 600 niet zijn.

02.Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld zoals die 
reeds 1 week tevoren op de website was 
gepubliceerd.

03.Notulen jaarvergadering 2018-2019
Notulen worden goedgekeurd door de 
vergadering, hulde voor de 
notulist(e).

04. Ingekomen stukken
Er is een ingekomen stuk, Lieke 
Maessen wordt voorgedragen 
als bestuurslid. Na afloop van 
de damestraining worden er 
nog meer stukken verwacht.

05. Jaarverslag vv Helden 
2018-2019
De jeugdraad van vv Helden 
voor seizoen 2023/2024 is in 
oprichting.
Verheugd zijn we dat Helden 7 
de opwaartse trend van de afge-
lopen jaren doorgezet heeft. 
Aangezien ook vv Helden meer 
vrouwen in functie wil hebben, 
zijn de was-activiteiten van 
Arno overgedragen aan Judith.

06. Financieel verslag 2018-
2019 en begroting 2019-2020
We hebben allemaal keurig de 

contributie betaald, alleen moeten we wat 
meer zuipen. In de nieuwe begroting gaan 
we daar van uit.

07. Verslag kascommissie
Er is te weinig gedronken.

08. Verkiezing kascommissie
Kandidaat en verkozen zijn Kas Vanlier, Kas 
Lommen en Kas Buis.

09. Bestuursverkiezing
Bij acclamatie wordt Lieke verkozen, 100 
aspirant-bestuursleden prefereren een rol 
als stuurlui aan de wal.

10. Verslag van de werk-
groepen/commissies
Technische Commissie: we 
blijven vergaderen leuk vinden
Vrijwilligers: we hebben teveel 
vrijwilligers
SVO: wat is onze club, wat is 
onze kantine, wat is ons veld, 
wat is onze SVOefie-cup?

11. Rondvraag
Melle: ik wil verantwoordelijk 
zijn voor de drankjes van mijn 
team, proost.

12. Sluiting
De voorzitter sluit na 35 
minuten de vergadering en 
de after-vergadering zonder 
agenda duurde nog tot in de 
nacht.

Groet, Pulke

Blink Toernooi 2020



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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De Razende Reporter
Bas is Back!!
6 Maart 2019.... een datum die hij nooit 
meer zal vergeten. Maar vandaag, ruim 8 
maanden later, op 16 november maakte hij 
weer zijn eerste minuten en genoot van 
iedere minuut.

…Wij wensen je ongelofelijk veel beterschap 
toe en we hopen met heel ons hart, dat je 
weer zal herstellen, zodat we je volgend 
seizoen weer zullen zien schitteren op 
sportpark Kerkeböske…
Zo eindigde mijn verslag dat ik schreef op 
9 maart 2019 na de wedstrijd van de JO15-
1G. Wat een lange tijd geleden alweer. Maar 
Bas zal die tijd niet snel vergeten. In het 
bijzonder die woensdag daarvoor niet. Die 
6e maart, de woensdag na Vastelaovend, 
staat in zijn geheugen gegrift voor het 
leven…
Maar vandaag was alles anders.
Als Razende Reporter ben ik vandaag met 
de MO17-1 mee geweest naar Sevenum om 
daar eens verslag uit te brengen. Terug op 

sportpark Kerkeböske wordt er nog gevoet-
bald, achter op veld 3. Het is de JO17-2 die 
nog haar restant van de wedstrijd uitspeelt 
tegen de Venlosche Boys. Ik besluit ook 
even te gaan kijken. Het is druk langs de lijn.
Als ik dichterbij het speelveld kom en de 
wedstrijd aanschouw zie ik in het schemer-
licht een speler lopen in het blauw…. klein 
van stuk, handig met de bal, strakke schei-
ding in het haar… Zie ik dat nou goed? Ik 
knijp mijn ogen tot spleetjes… jaaa ik zie 
het echt goed. Die kleine daar… is dat niet… 
ja het is hem. Het is Bas Verlinden. Dan zie 
ik ook pa en ma langs de lijn. Pa huppelend 
van ‘t ene been op de ander, ma met blosjes 
op d’r wangen. Vandaag, 16 november 2019, 
is de grote dag. Ruim 8 maanden na dat 
ene moment staat hij weer op het veld. En 
hoe! Hij rent alsof zijn leven er van af hangt, 
soms zelfs even te actief in zijn sliding…
De wedstrijd wordt gewonnen en de 
jongens lopen tevreden van het veld. En 
ik….? Tja als reporter loop ik direct naar ’m 
toe. Er is dat oogcontact, die high five, en 
dan die brede grijns, die brede grijns. Ik 
zeg het nog één keer: die brede grijns. Hij 
knikt en zegt dat het goed is: “Dit is wat we 
in maart dit jaar met elkaar hebben afge-
sproken”, niet waar? En zo is het maar net. 
Bas vertelt dat hij genoten heeft van iedere 
minuut die hij heeft gespeeld, al was het 
niet de beste wedstrijd die de JO17-2 
speelde vandaag. Maar dat deert Bas niet. 
Vandaag voelde al vanaf zijn eerste speel-
minuut als een overwinning. Maanden 
van revalidatie gingen er aan vooraf met 
dan ene doel voor ogen: Hij moest en zou 
terug op dat voetbalveld. En zo geschiedde 
op zaterdag 16 november 2019. Weer een 
memorabele dag. 
Bas is Back.
 
De Razende 



Simonshoek 4 
Meijel 

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

Donald Trump of Boris Johnson? 
Boris Johnson
 
Wat is het doel van je team dit jaar?
Kampioen worden!
 
Wanneer en waar naar toe ging je laatste 
busreis? 
Ongeveer een jaar geleden van Sihanouk-
ville > Phnom-Penh
 
Wie is jouw favoriete voetballer?
Dennis Bergkamp

Wie heeft de mooiste baard bij vv 
Helden? 
Ondergetekende
 
Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal? 
Feyenoord
 

Welk nummer mag van jouw op no 1 van 
de top 2000 staan?
Pearl Jam - Corduroy
 
Wat heb je het liefste op een broodje 
liggen? 
Döner

Je favoriete team buitenland?
Liverpool

Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal?
Andere sport??
 
Het liefste ga ik op vakantie naar …?
Azië

Welke leider is deze Rik Nouwen-wan-
nabee?
Het antwoord staat elders in deze Zoefie.

Team van de week (vervolg)

Roos Philipsen
Roos is 8 jaar oud en is groot fan van de 
Oranje Leeuwinnen en Lieke Martens. Ze 
is zelfs al in Eindhoven bij een wedstrijd 
van de Leeuwinnen geweest en ze hebben 
natuurlijk gewonnen! Roos vindt alles leuk 
aan het voetballen. De wedstrijden, de 
oefeningen tijdens de training en uiteraard 
ook het scoren. Het maakt haar niet uit op 
welke positie ze moet spelen. Samen met 

Jans danst Roos ook nog bij Pareja en de 
dansmarietjes en maakt ze graag Tik Tok 
filmpjes.  

Het eerste deel van het seizoen zit er bijna 
op en we gaan ons de komende maanden 
in de zaal voorbereiden op de tweede 
seizoenshelft.

Succes vandaag tegen Hout-Blerick!

Aan alle voetballers van de zondag 
die op de zaterdag hun verplicht 
wedstrijdje moeten fluiten: ik ben 
Koen Kampioen en voor een zakje 
penningen fluit ik elke wedstrijd. 
Of het nu de JO19-2 of de JO13-3 is. 
Heb je geen tijd of misschien zelfs 
geen zin, laat het me weten en ik ben 
er klaar voor!!

Jongen met fluitje in de aanbieding!
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Hier kan 
uw advertentie

staan. 

Interesse?
Neem contact op 

met de sponsorcommissie!
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Dat de Zoefie-bode-scouts hun werk 
goed doen, blijkt wel uit de verkiezing van 
JO9-2G tot team van de week. De laatste 
weken presteren de meiden en jongens 
namelijk erg goed: niet alleen voorin 
weten ze het doel van de tegenstander 
steeds vaker te vinden, ook verdedigend 
staan ze hun mannetje/vrouwtje en maken 
ze het de tegenstander erg lastig. Het team 
is al bijna anderhalf jaar samen en is daar-
door goed op elkaar ingespeeld. Belang-
rijkste ingrediënten van de trainingen zijn 
hard werken, plezier maken en het laten 
strikken van de veters door trainers Don, 
Mattie en Martijn. 

JO9-2G bestaat uit de volgende spelers:

Bart Vondenhoff
Bart is 9 jaar en hij speelt het liefste in 
de aanval. Het leukste aan het voetbal 
vindt hij dat we een leuk en gezellig team 
hebben, want zelfs als we verliezen zijn 
we nog altijd vrolijk! Bart is fan van Ajax 
en naast het voetbal doet hij graag break-
dancen en koken. 

Fer Knaapen
Fer is 8 jaar en zijn favoriete club is Ajax. 
Fer vindt alles leuk aan voetbal, maar het 
allerleukste vindt hij het nemen van een 
penalty. Op het veld staat hij graag voorin, 
maar eigenlijk staat hij het liefst overal 
tegelijk. Naast het voetbal speelt hij graag 
buiten en houdt hij van klussen en van 
alles bouwen.  

Gijs Tubée
Gijs is 8 jaar en is fan van Feyenoord. 
Scoren, winnen en trucjes doen met de bal 
vindt hij het leukste van voetbal. Tijdens de 
wedstrijden staat Gijs het liefste in de spits 

Team van de week

zodat hij veel doelpunten kan maken. Ook 
voetbalt hij thuis graag met broertje Joep 
en papa en speelt hij graag met zijn auto’s. 

Jans van Hensberg
Jans is 8 jaar (bijna 9) en vindt eigenlijk 
alles leuk aan voetbal. Het is namelijk zowel 
binnen als buiten het veld altijd erg gezellig. 
Tijdens de wedstrijd staat ze het liefste in 
de aanval en de penalty’s na de wedstrijden 
vliegen er steeds vaker in! Haar favoriete 
club is Ajax. Ook danst Jans bij Pareja en de 
dansmarietjes. Verder doet ze graag knut-
selen, tik tok filmpjes maken, spelen met 
haar hamster Ozzy en nog veel meer.

Jona Holthuijsen
Jona is 8 jaar en is groot fan van Ajax. Hij 
staat het liefste in de aanval, want het 
allerleukste aan voetbal vindt hij toch het 
scoren. Het team vindt hij erg gezellig! 
Naast voetballen zit Jona ook nog op judo, 
speelt hij saxofoon en is hij altijd in voor 
een potje Fortnite. 

Lynn Hendricks
Lynn is 9 jaar en is een van onze twee 
keepers. Het is dan ook niet gek dat het 
leukste aan voetbal het keepen is. Maar ze 
vindt ook het samen spelen in een team 
erg leuk. Naast voetballen speelt Lynn 
graag buiten of doet ze een spelletje op de 
computer. 

Noud Peeters
Noud is 9 jaar en is ook een van onze 
keepers. Als hij niet hoeft te keepen speelt 
hij liefste in de spits. Het leukste aan 
voetbal vindt Noud de beweging en dat 
je veel met je voeten kan doen. Zijn favo-
riete voetbalclub is Ajax. Naast het voetbalt 
springt hij ook graag op de trampoline. 
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                                 TEAM van de week: JO9-2G 


