
Stijgende lijn

Beste sportvrienden. Vandaag heten we 
zowel u als onze gasten uit Meijel van 
harte welkom op Sportpark Kerckebös-
ke voor weer een nieuwe Peel-en-Maas-
derby. Nadat Helden zowel Panningen 
en Beringe al mocht ontvangen is het nu 
de beurt om Meijel welkom te heten.

Zo bijna halverwege de competitie kun-
nen beide teams denk ik wel zeggen dat 
ze er niet zo voor staan als dat ze ge-
hoopt hadden. Meijel moet het tot van-
daag doen met 11 punten uit 12 duels en 
staat daarmee momenteel nog in de ge-
varenzone. Het zal daarom extra gemo-
tiveerd zijn om in Helden drie punten 
mee naar huis te nemen. Mocht dat na-
melijk gebeuren, dan komt de ploeg van 

trainer Ge de Renett op gelijke hoogte 
met de Heldenaren.

Helden lijkt de laatste weken enigszins 
hersteld van de slechte seizoenstart. 
Van de laatste zeven duels werden er 
zes niet verloren waardoor er een klein 
gaatje is gekomen met de onderste regi-
onen. Desalniettemin blijft het gat met 
de ploegen onderin klein en is er veel 
aan gelegen om de enigszins stijgende 
lijn vandaag door te trekken.

Derby’s tegen Panningen en Beringe 
eindigden beide in een gelijkspel. Zal 
er vanmiddag tegen Mèèl dan wel een 
winnaar uit de bus komen? U gaat het 
zien vanmiddag. Veel voetbalplezier!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
RKMSV. 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.



 
 
Vereniging : RKMSV 
Betekenis: Rooms Katholieke Meijelse Sport Vereniging
Wedstrijdtenue: Rood-wit gestreept shirt, zwarte broek en rood-witte 
sokken 
Opgericht : 3 april 1921 
Sportpark : “De Starte”
Aantal senioren teams : 7 senioren, 2 dames en 1 veteranenteam
Aantal jeugd teams : 20 jeugdteams en 1 G-team
Aantal leden: ong. 700 
Klassering vorig seizoen : 6e in de Vierde Klasse E 
Hoofdsponsors : van Pol
Trainer 1e elftal : Gé de Renett (3e seizoen) 

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   12  8  2  2  26  34  14  
2 Brevendia1   12 7 4  1  25  25  13  
3 ONDO 1   12  6  5  1 23  28  14  
4 Panningen 1   12  6  4  2  22  29  15  
5 BEVO 1   12  6  3  3  21  23  13  
6 RKSVO 1   12  6  1  5  19  29  17  
7 RKESV 1   12  5  4  3  19  23  26  
8 SSE 1   12  4  4  4  16  22  22 
9 Helden 1   12  3  5  4  14  22 21  
10 Cranendonck 1 12  3  5  4  14  11 12  
11 RKMSV 1   12  3  2  7  11  16  28  
12 RKSVN 1   12  3  1  8  10 11  30  
13 VV GKC 1   12  2  2  8   8  10 30  
14 Leveroy 1   12  0  2  10   2   6  34
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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: Kyeno van Rijn
Hallo,

Mijn naam is Kyeno van Rijn.

Ik ben 9 jaar oud en ik sta in de JO11-1 
( E1 ), rechter vleugel.

Op mijn 5de begon ik met voetbal in 
Maasbree bij de kabouters.

Toen we in Helden gingen wonen, 
kwam ik in de F5 terecht. Dat was een 
heel leuk jaar.

Daarna werd ik in de F2 gezet en we 
wonnen de beker, vorig seizoen speelde 
ik in de E 3 en dit seizoen speel ik in de 
JO11-1 ( E1 )

Wat ik zo leuk aan voetbal vind is: AL-
LES.

Ballen afpakken, de tegenpartij stop-
pen, winnen, voorzetten geven, samen 
spelen, doelpunten maken enz. Eigen-
lijk alles. Kan niks bedenken wat ik niet 
leuk vind.

Ik zit in een heel leuk team met leuke 
medespelers en wij hebben hele leuke 
trainers.

Het allerleukste vind ik wedstrijden 
waar het erg spannend is en dat we dan 
toch net winnen.

Mijn droom is het om een echte prof-

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. Wijsman

RKMSV
 
1.  Bjorn van Nienhuijs (k.)
2.  Jimmy Flipsen
3.  Hayke Snijders
4.  Sem Nijssen
5.  Sjoerd Boots
6.  Ramon Vossen
7.  Rudy Leenders
8.  Tom Lalieu
9.  Ad Snijders
10.Rob Brummans
11.Loek Beeren
12.Jesse van Deursen
13.Toon Basten
14.Jop Simons
15.Ruud Strijbos
 

Trainer : Ge de Renett
Leider : Jos Snijders
Ass. scheidsr. : Roy Vissers

Wedstrijdbal geschonken door:

voetballer voor Barcelona te worden, 
of .... als dit niet mag lukken... zo hoog 
mogelijk te voetballen.

Mijn grote idool is Lionel Messi, omdat 
hij snel en goed is en veel goals maakt.

Mijn opa heeft vroeger bij jong Ajax 
gespeeld en daarom ben ik voor Ajax.

Mijn talent heb ik dus van hem.

Deze week ben ik “Pupil van de week” 
en dat vind ik erg leuk.

Ik wens Helden 1 veel succes met de 
wedstrijd.

Groetjes, Kyeno van Rijn  

Programma 11 december: 
SSE - Panningen 
FC Cranendonck - Maarheeze 
Helden - RKMSV 
Ondo - RKSVO 
vvGKC - RKESV 
Leveroy - Brevendia 
RKSVN - BEVO

Programma 29 januari ‘17: 
RKESV - SSE 
Brevendia - vvGKC 
Maarheze - RKSVN 
RKSVO - FC Cranendonck 
Panningen - Helden 
RKMSV - Leveroy 
BEVO - Ondowww. pulse-entertainment.nl



ELKE VOETBALLER MOET OP  
SPELREGELCURSUS (+ de ouders) Pulke

Dörper voetbalvrienden, de laatste tijd staan 
de keepers toch meer in de picture dan voor 
enkele jaren terug. Naar de oorzaak is het ei-
genlijk gissen maar Pulke gelooft dat dit toch 
vooral te maken heeft met de vele praatpro-
gramma’s. Daar worden alle fouten tot in den 
treure herhaalt en zeker als daaruit een goal 
valt. Het gevolg? Je hoort nog maar zelden 
een naam van een keeper op de Nederland-
se velden als de keepertjes van nu gevraagd 
wordt naar hun helden. Nee, men gaat gelijk 
voor de wereldtop. En eigenlijk zijn er maar 
een handvol globale helden, Buffon, Cour-
tois, Neuer en van niet veel andere keepers 
zullen er posters op de slaapkamers hangen. 
Vroeger was er meer bewondering voor de 
keepers, Yashin, van Beveren, Maier, Pfaff. 
Deze mannen worden herinnerd om hun vele 
goede wedstrijden, de fouten 
die ze maakten zijn we al lang 
vergeten. Maar tegenwoordig 
blijven de fouten gewoon langer 
hangen en dat is jammer. Want 
zo worden de keepers niet al-
leen letterlijk maar ook figuur-
lijk een sluitpost. En zo krijgen 
we ook weinig rolmodellen 
voor onze beginnende jeugd. 
Maar over de grenzen kijken is 
leuk, laote we nouw mer us ge-
woën in Dörp kiehke, of er daar 
geen te vinden zijn. Natuurlijk 
effe de achteruitkijkspiegel er 
bij pakken en kijken wat er in 
het verleden niet allemaal in 
de goal heeft gestaan. Tonnie 
van Bussemakers, lange slungel 
maar dat balletje door de benen 
tegen Stormvogels in de laatste 
minuten heugt nog menigeen, 
geen echt goed voorbeeld dus. 
Harry Opstals, zonder de twijfel 
de meest atletische keeper die 
we ooit gehad hebben, voor dat 
hij de bal uit de kruising plukte, 
gooide hij er eerst een dubbele 

Rietberger met een dwarsgestuurde achter-
waartse salto tegenaan. ‘Tijdink redt Helden’ 
kreeg een zoon van smid Herman als kop in 
de Venlose krant maar dat was met die reuze 
klauwen van hem ook niet zo moeilijk. Pe-
ter Wilms was de man zonder poespas maar 
zijn uittrappen gingen altijd ‘wieht’, zeker 
als het richting Egchel was. Ben van Kep, 
vanwege zijn grote mond had hij natuurlijk 
een breed lichaam nodig en af en toe was 
hij in het doel nog grappiger dan op de zit-
tinge. Frank Janssen, stille kracht, meer zeg 
ik dus ook niet. En dan de huidige genera-
tie. Ten eerste natuurlijk de big three. Rick, 
Nick en Roel. Allemaal zitten ze een beetje 
in vastgoed en financiën, dus vangen doen ze 
maar al te graag, dat is dus al meegenomen. 
Rick is een beetje de snelle jongen van de 

Amsterdamse Zuidas, Nick de 
sluwe boy die overal een han-
deltje inziet en Roel de man die 
graag in de polonaise loopt als 
het maar niet voorop is. En dan 
krijgen we natuurlijk de vierde 
man. Volgens Gijpie kan hij er 
niks van maar Mikey is nog al-
tijd een talent in de dop. Hij is 
niet voor niets de keeper met de 
meeste minuten dit seizoen, hul-
de voor deze nog altijd paffende 
keeper. En dan doelverdedigers 
die meer in de anominiteit ver-
keren. In ut viefde is het Bekker 
die zijn aanwezigheid met oor-
verdovende decibellen kenbaar 
maakt, ut zesde kent Ge, meer 
dan een halve eeuw rots in de 
branding en verknocht aan het 
team en ut zevende heeft de al-
tijd fris e-wig keepende Sjeng, 
asse oppe tiehd is. Keepers ….. 
we moeten ze koesteren, koeste-
ren, koesteren …

Pulke

Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal
Even tussen ons. Hoe is het zover gekomen? Ik bedoel met de scheidsrechters. Jaar na jaar 
lijkt het minder te worden. Minder (nieuwe) scheidsrechters, minder respect, meer agressie. 
Heb jij een idee hoe we het tij kunnen keren? Mijn vriend kijkt zwijgend voor zich uit. Hij 
zit in het onderwijs. We zijn met de families op het strand. Vakantie. Frankrijk. Het gesprek 
gaat plotseling over voetbal.

Wat denk jezelf? Antwoord de vriend na een korte stilte. Wees nou eerlijk. Scheidsrech-
ters… Dat waren de jongetjes die niet konden voetballen en toch de beste van de klas wilden 
zijn. Ik snap wel waarom er in het voetbal zo tegen ze wordt aangekeken. Het is een beetje 
zoals pubers naar leraren kijken. Leraren staan voor de klas omdat ze voor een echte baan 
niet goed genoeg zijn bevonden. Slaat nergens op natuurlijk, maar zo zit dat volgens mij. Er 
is geen begrip.
 
Eens, antwoord ik. Bij bondsarbiters valt het nog mee, maar verenigingsscheidsrechters zijn 
zo’n beetje het afvoerputje van het voetbal geworden. Ik maak me zorgen of we straks nog 
genoeg jonge scheidsrechters krijgen en de bestaande scheidsrechters het plezier niet ver-
liezen. Het gezeur, gebrek aan respect, het verbale en soms fysieke geweld, ouders, publiek, 
bepaalde verenigingen... Ze accepteren het in feite niet meer.
 
Voetbal is een spel met regels, vult mijn vriend aan. Die dienen te worden gerespecteerd. Dat 
is de basis. Volgens mij gaat het daar in het voetbal verkeerd. Er zou meer respect moeten 
zijn. Voor het spel, de scheidsrechter en voor elkaar. Het bestuur van de vereniging speelt 
daarin een cruciale factor, dat creëert de voorwaarden.
 
Hoe zie je dat voor je?

Precies zoals ik het zeg. Scheidsrechters moeten op het podium worden gehesen. Belangrijk 
worden gemaakt en in het verenigingsbeleid een onderdeel zijn waar voortdurend aandacht 
voor is. Neem ze serieus. Nu komen ze op de laatste plaats. Betrek ze intensief bij de club 
en help ze in het zadel als begeleiders van het spel. Ze moeten zich ambassadeurs van de 
vereniging voelen.
 
En de KNVB? Wat doen wij?
 
Doe de dingen die de clubs niet kunnen oplossen.
 
Dus?
Investeer in super goede opleidingen en pak door met maatregelen zoals jullie hebben ge-
daan voor de B-junioren. Elke speler is daar nu toch verplicht om een cursus voetbalspelre-
gels te volgen? Nou, precies, daar ligt het antwoord. Wanneer je de regels kent, snap je het 
spel veel beter. Ik zou dat verplicht stellen voor alle leeftijden. Ook al speel je veertig jaar 
voetbal. Je bent nooit te oud om te leren.
 
Ook voor de allerjongsten?
 
Juist. En betrek hun ouders daarbij. Wanneer je je kind op voetbal doet, leer je meteen de 
spel- en de regels van de club.
 
Mijn idee.



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!

Als team van de week eerst effe een terugblik op het afgelopen seizoen. Alhoewel afgelopen, 
zelfs a.s zaterdag moeten we nog voor de competitie aantreden tegen Reuver. Het lot van vele 
lagere teams treft ook soms de JO17-3, spelers afstaan aan de hogere teams en tegenstanders 
die ook vaak spelers tekort komen en dus niet kunnen spelen. De start was niet veelbelo-
vend, in de beker werd gestart met een 2-10 nederlaag tegen HBSV JO17-2, de snelle spitsen 
hadden de weg naar het doel vlot gevonden. Een week later de omgekeerde wereld, Baarlo 
JO17-2 werd met 8-1 van de mat gespeeld en als het vizier wat scherper had gestaan….. 
De laatste bekerwedstrijd was op een woensdagavond tegen Venlosche Boys JO17-4. Slecht 
verlicht veld, geen dug-outs, geen scheidsrechter, geen ontvangst, kortom een wedstrijd die 
we gauw moesten vergeten ook al omdat we met 2-1 verloren. De eerste competitiewedstrijd 
was tegen Sparta JO17-4. Het team begint al duidelijk wat ingespeeld te raken en een dikver-
diende overwinning, 5-1. De week erop tegen Swalmen JO17-2 was het tot de 70e minuut een 
gelijkwaardige strijd. Alleen toen maakte onze wannabe vlaggert een duur foutje, 2-o voor 
Swalmen en toen gingen de kopjes omlaag, 6-0 voor Swalmen. Thuis tegen RKSVN JO17-2 
ging het de eerste helft moeizaam maar een mooie preek van de coach zorgde voor een stuk 
betere 2e helft, 4-1 winst. De week erna opnieuw een treffen met Baarlo JO17-2. Hier hadden 
we meer moeite met de scheids dan de tegenstander maar zelfs met 9 man op het veld wisten 
we toch nog te scoren, 5-1 voor ons. 10 meisjes en 3 jongens, dat was EVV JO17-4. Zij waren 
al voor andere teams kanonnnevoer geweest dus dachten onze jongens dit varkentje wel effe 
te wassen. Wat volgde was de slechtste 1e helft van dit seizoen, gelukkig wisten enkele wijze 
woorden in de rust de ploeg weer op het goede spoor te brengen, 19-0 voor Helden. Hierna 
helaas 3 (!) weken noodgedwongen rust om op een koude dinsdagavond aan te treden tegen 
Panningen JO17-3, met enkele JO17-1 spelers in haar gelederen. Sam en Glenn als invallers 
boden hier gelukkig wat tegenwicht aan. Het werd uiteindelijk 3-3 maar als er een ploeg had 
moeten winnen waren wij het wel, met name de 3e goal was van ongekende schoonheid qua 
combinatiespel, kan het eerste nog wat van leren! De zaterdag erop weer tegen Venlosche 
Boys, ditmaal de JO17-3. Tsja wat moeten we daar van zeggen, bijna het gehele team had 
een offday, ook al omdat we de helft van de wedstrijd met maar 11 waren, 6-2 voor Venlo. 
Al met al kijken we nu toch wel tevreden terug op de afgelopen weken. Iedere wedstrijd is er 
de intentie om te voetballen zoals het spelletje moet, combineren naar het doel van de tegen-
stander en zoveel mogelijk de vleugels aan het werk zetten. En dan het team, in doel Jauke 
Engels, vocaal altijd zeer aanwezig. De achterhoede, Bas Peeters, een geboren rechtsback. 
Sven Sillekens, het werkpaard pur sang, Tuur Wilms, doet het als laatste man vaak prima. 
Jens Reijnen, een echte mandekker. Jimmy Zhang, een echte terriër, bijt zich helemaal vast 
in een tegenstander. Op het middenveld, Guus Berkers, in iedere wedstrijd goed voor een 
paar soli’s. Daan Peute, de krachtpatser en ook onze aanvoerder. Enih Doh, tijdens de helft 
van de competitie erbij gekomen, moet zijn draai nog vinden. Sander Mombarg, stille kracht 
en zijn passjes komen altijd aan. De aanval, Bram van Nisselroy, kwieke vleugelspeler die 
menig verdediger er heeft uitgelopen, Koen van Wylick, ook snel en doelgericht, Kevin van 
Eijk, klein maar groots in dadenkracht, pain in the ass voor menige verdediger, Nick Peeters, 
de koning van de kaats. Het team staat onder leiding van Ruud Mombarg en Hans Keiren, 
trainer is Melle Janssen.
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