
Herbstmeister

Eine Person oder Mannschaft, die 
nach Abschluss der ersten Hälfte einer 
Wettbewerbs-Saison (Hinrunde) auf 
dem Platz in der Wertung steht, der sie 
am Ende zum Meister machen wür-
de, aldus de Duitse Dicke von Dalen. 
Het gaat Helden vooralsnog voor de 
wind. De Heldense equipe kan haar 
koppositie niet meer uit handen ge-
ven voordat Vadertje Tijd de winter-
stop inluidt. Naaste belagers, Horn 
en Panningen staan, zei het met 
één wedstrijd minder gespeeld, op 
een achterstand die vanmiddag in 
elk geval niet meer overbrugt gaan 
worden. De Heldenaren zullen hoe 
dan ook als Herbstmeister de winter 
in gaan, een knappe prestatie waar 
ze trots op mogen zijn!

Voordat het zover is zal er wel eerst 

nog gevoetbald moeten worden. Op 
bezoek vandaag komen onze gas-
ten uit Reuver die momenteel het 
linkerrijtje afsluiten op plek zeven. 
Desalniettemin heeft Reuver maar 
net zo weinig verliespunten heeft 
dan bijvoorbeeld nummer vier in 
de competitie, SVC’00. Het is dus 
niet zomaar gezegd dat Helden dit 
spreekwoordelijke varkentje zomaar 
gewassen heeft. De Dörpers zullen 
ook vandaag weer een goede wed-
strijd op de mat moeten leggen om 
de winter met een optimaal gevoel 
in te gaan.

Gaat het Helden lukken om de eer-
ste seizoenshelft in stijl? U gaat het 
zien. Veel voetbalplezier!

Vergeet niet een gokje te wagen op de uit-
slag!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
vvReuver. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke 
een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. Inleve-
ren kan tot 14.30 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deel-
name is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.

ZoefieCup zie www.vvhelden.nl

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

Teauteau...



 

Vereniging :   VV Reuver

Opgericht :                     31 juli 1928

Accomodatie :   Sportpark “ Dijckerhof ” 

Tenue :   Oranje shirt, witte broek, blauwe kousen

Aantal seniorenteams :           5 en 1 damesteam

Aantal jeugdteams :   23 jeugdteams

Eindklassering vorig seizoen :   2e  ( 5e klasse E )

Hoofdtrainer :                   Martin Niemans

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

Stand 4e klasse D.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 Helden 1   10 8  1  1  25  36  15  
2 Horn 1   9 7 0  2  21  25 10  
3 Panningen 1  9  6  2 1 20 28  10  
4 SVC 2000 1  10  5  3  2  18  32  14  
5 RKESV 1  10  5  3  2  18  22  17  
6 BEVO 1   9  5  1  3  16  28  17  
7 Reuver 1   9  5  0  4  15  20  19  
8 RKAVC 1  10  4  2  4  14  14  26 
9 FC Maasgouw 1  9  3  1  5  10  15 22  
10 Swalmen 1  10  3  1  6  10  13 19  
11 Bieslo 1   9  2  1  6  7  15  24  
12 Linne 1   9  2  1  6  7 14  25  
13 Roggel 1  9  2  0  7  6 7 22  
14 vvGKC/RKHVC 1  10  1  0  9  3  15  44

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



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 

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



Pupil van de week: Dirk Opstals
Ik ben Dirk Opstals en ben 10 jaar. 

Ik voetbal in Helden JO11-4.

Vanaf de kabouters voetbal ik met veel ple-
zier bij VV Helden. Ik sta meestal rechtsach-
ter, als verdediger.

Mijn favoriete voetbalclub is Real Madrid. 
Goede voetballers vind ik Messi en Ronaldo.

Verdere hobby’s zijn rennen met papa, FIFA 
op de PlayStation.

Ik heb een zus Ine van 12 jaar.

Ik hoop op nog veel voetbalplezier bij VV 
Helden en wens iedereen fijne feestdagen! 

Dirk Opstals

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 Metse-
makers
Assistent scheidsrechter: Paul Gubbels

Dhr. Meulenbroek

vvReuver
 
1.  Roy Hendriks (k.)
2.  Sander Kessels (k.)
3.  Bart v. Buggenum
4.  Max Bertrams
5.  Mark Fusers
6.  Jorn Huijs
7.  Justin de Jong
8.  Tim Lenssen
9.  Bram Litjens
10. Gilles Puts
11. Mitchell Ravensberg
12. Ahmet Senturk
13. Jean-Paul Simons
14. Stan Smits
15. Sjoerd Smits
16. Erkan Yazici
17. Younes Zariouh
18. Ruud Zegers
 

Trainer : Martin Niemans
Leiders : Jos Houwers en Jordy Peeters
Verzorger : Frans v. Schendel
Ass. Scheidsr. : Thijs Engelen

Wedstrijdbal geschonken 
door:

Programma 17 december: 
SVC 2000 - Panningen 
vvGKC/RKHVC - Swalmen 
RKESV - BEVO
Horn - Roggel
Helden - Reuver
Bieslo  - RKAVC
FC Maasgouw - Linne

Programma 28 januari 2018: 
Roggel - RKESV
Linne - vvGKC/RKHVC
Panningen - RKAVC
Reuver - SVC 2000
Swalmen - Helden
Horn - Bieslo
BEVO - FC Maasgouw

Eerste kampioen vvHelden: 
Helden JO15-2



De razende.... Pulke
Dörper voetbalvrienden, zojuist kennis 
genomen van de 5e Dörper Revue met 
als titel ‘Kammeräöj’. Net zoals de vori-
ge edities zien we ook nu weer enkele 
bekenden van ons cluppie acte de pre-
sence geven. Nu moet ik wel zeggen, bij 
de eerste naam viel ik toch wel haast van 
mijn stoel. Als ‘Sjonnie’ zal oud-speler en 
huidige leider Jeroen Stevens laten zien 
wat voor toneelkwaliteiten hij heeft. Nu 
kennen we Jeroentje wel als de recht-
door-zee trainer van diverse jeugdteams 
en vroeger als een van de schavuiten van 
vriendenclub As Ut Mer Weust Is, maar 
van het gras van de Kloosterstraat naar 
de planken van het toneel in Kepèl mogen 
we toch wel een zeer opmerkelijke carri-
èremove noemen. ’n Andere naam op de 
lijst van de cast is Geert Metsemakers, 
teammanager/verzorger van 
Helden 1 en aanvoerder van 
Helden 5, in vroegere glorie-
tijden ook wel genoemd H5K. 
Geert heeft al een beetje cul-
turele bagage opgedaan bij 
de Dörper Kuus waar hij met 
weinig woorden tijdens de zit-
tingen toch heel wat mensen 
aan het lachen krijgt. En zijn 
altijd-rood-neusje geeft hem 
al enige theatrale uitstraling. 
Voor de regisseuse is het wel 
te hopen dat Geert wat meer 
repeteert voor ‘Kammeräöj’ 
dan dat hij traint voor Helden 
5. Ook Danny van Lier zal zijn 
opwachting maken. Van hem 
mogen we gerust zeggen dat 
hij een van de meest aanwe-
zige sponsors van vv Helden 
is. Of het nu Helden 3 of Hel-
den 5 is, hij staat bijna elke 
zondagmorgen met nog klei-
ne oogjes langs de lijn ‘zijn’ 
teams aan te moedigen, iets 
wat leiders en spelers zeer 
waarderen. Daarnaast is hij 
ook nog vaak steun en toe-
verlaat van zoontje Teun bij 

de JO8-1. Aangezien hij de rol van ‘Dan-
ny’ speelt, verwacht ik dat café ‘De Pool’ 
een belangrijke rol zal spelen in deze re-
vue en dat betekent dat wellicht heel wat 
voetballers als figurant zullen mogen op-
treden, hopelijk weten ze bij Dok 6 waar 
ze alle vv Helden voetbaltassen moeten 
laten… . Maar goed, er rennen trouwens 
meer al dan niet talentvolle acteurs rond 
op de club. Seagal staat al wekelijks, wel 
zonder pony-tail, zijn mannetje in Helden 
3. Wat te denken van Bram Kersten, hij 
denkt verrekte goed Ron Jeremy te kun-
nen spelen, alleen in de scenes waar het 
er toe doet vermoed ik dat hij een stand-
in nodig heeft. Dan hebben we ook nog 
Mo, in Lord of the Rings zou hij gewel-
dig gepast hebben als een dribbelende 
hobbit op de weidse velden van Gondor. 

Nick van Lier zou zomaar in 
de sporen kunnen treden van 
Bruce Willis, hij strijdt van be-
gin tot einde van de ene tot 
de andere 16 meter, maar 10 
minuten na de wedstrijd staat 
hij met 112 blauwe plekken 
en zijn glimmend kopje weer 
net zo vrolijk te stuiteren op 
‘Alles kapot’ van Neophyte. 
Met 2 krukken in zijn handen 
zou Jeroen ‘Boele’ een prach-
tige rol in het ziekenhuis van 
‘Goede tijden, slechte tijden’ 
kunnen neerzetten. Frank van 
Vuuren zou op een meester-
lijke manier Chewbacca, met 
zijn iconische triomfkreet, 
kunnen spelen in de komen-
de film van de Star Wars 
saga, ‘The last Jedi’. Maar 
goed, aan het einde van het 
seizoen willen we als cluppie 
geen Oscars in de prijzenkast 
maar kampioensschalen. Alle 
teams bij deze een succesvol 
2018 gewenst!!!

Pulke
Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

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

De laatste wedstrijd voor de winterstop staat op het punt van beginnen. Door de 
afgelasting van het spektakelstuk van vorige week, staat dörp ook nu nog altijd op 
de nummer 1 positie. Maar we weten het beste lezers: It ain’t over till the fat lady 
sings. …  We moeten nog een half seizoen door.. waaronder nog 2x tegen Kepèl 
dus. 

Zaterdag 2 december was uitgenodigd door de leiding van de JO11-1, om een 
wedstrijd van hun team bij te wonen. Een interessante competitie waarbij 9 x 9 
gespeeld wordt van het ene 16m  gebied naar het ander. Een prima tussenstap op 
weg naar het grote veld. Enorm jammer trouwens dat de KNVB besloten heeft om 
deze tussenstap er weer uit te halen…. Maar dat geheel terzijde. 

De wedstrijd van dit team was er niet zomaar eentje: Ze moesten het opnemen 
tegen de nummer 1 van de ranglijst, SC Irene uit Tegelen. Ik maakt daarvan het 
volgende verslag: 

Helden JO11-1  -  SC Irene JO11-1:   Expeditie Kerkeböske 

Koud Hè…. Wat is het Koud hè….. kent u m nog? 1987 Was het. Alweer 30 jaar 
geleden…. En hij begon zo: 
Zeg, heb jij dat weer besteld, pokkenweer (Hé!)
Last van kouwe tenen, kouwe oren, kouwe klauwen
Anti-vries (En) ook nog al die regen op je kop
Weinig wind maar het is helaas een hele kouwe……

Vervolg zie elders in de Zoefie



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
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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

Zoefie’s Jeugd-Puzzel...

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier



Vanaf 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 Math 
Helden - RKAVC:

Freek Kessels

Man of the Match..... Vervolg Razende....
En dat het koud was, dat hebben wij, supporters en leiding wel geweten. Maar onze helden in het 
blauw? Amper, althans dat was niet af te zien aan het spel dat zij vandaag vertoonde aan ons. 

De wedstrijd van vandaag dan: tegen de tricolores uit Tegelen. En dat was niet zomaar een partijtje. Zij 
waren immers wat verliespunten betreft de troste koploper in de competitie. En dus was het vandaag 
erop of eronder, wilden we nog theoretisch die kans op het kampioenschap behouden. 

En dat hadden de heren in de oren geknoopt. Het goede spel dat ze een week eerder al tegen ODA 
ten toon spreidde, zette ze vandaag voort. En de trotse koploper uit Tegelen die pas 10 doelpunten 
tegen hadden gekregen in de hele competitie moest er vandaag bijna net zoveel incasseren door een 
ontketend Helden JO11-1. De teller stokte bij 7. Het verschil werd in de eerste helft al gemaakt, al 
kende de wedstrijd een soort van omgekeerd verloop. Daar waar wij meestal het initiatief hebben in 
het begin van de wedstrijd, waren het nu de gasten van Irene die de eerste 10 minuten het beste van 
het spel hadden en die de blauwe verdediging continu onder druk bleven zetten  met 3 hoekschoppen 
als gevolg. Het was een beetje wachten op de 0-1, maar dat gebeurde dus niet en dus werden ook onze 
blauwe langzaam maar zeker wat gevaarlijker, wat ook prompt tot de 1-0 leidde door Jamie. Terwijl 
Irene op zoek ging naar de gelijkmaker was het Helden dat erg gevaarlijk was door goede combinaties 
met prachtige doelpunten. In 6 minuten tijd liep Helden uit van een 1-0 naar een 4-0 voorsprong. Tijd 
voor de ranja en even rust. Afgesproken werd, dat we vooral door moesten gaan en dat we niet moes-
ten denken dat we er al waren. 

In de tweede helft kopte Daan de 5-0 al snel tegen de touwen na een corner. En ook de 6-0 kwam op het 
scorebord te staan. Ook Irene wist dat het nu gespeeld was, maar bleef toch op zoek naar de eretreffer 
en die verdiende ze ook wel. Uiteindelijk wisten zij nog 2x te scoren, maar ook Helden scoorde nog de 
7e en zo kon als eindstand een keurige 7-2 genoteerd worden. Met deze overwinning bracht Helden 
de spanning bovenaan de ranglijst weer wat terug. Het is Blerick dat nu weer de beste papieren heeft, 
maar ook Irene doet nog altijd mee. 

Volgende week spelen wij onze laatste wedstrijd in Nederweert. Die zullen we moeten winnen om de 
kans op het kampioenschap te behouden. Maar we weten dat we afhankelijk zijn van andere uitslagen 
en dus moeten we in de wachtkamer plaats gaan nemen. 
Deze overwinning nemen ze ons niet meer af. Het was een prachtige en eentje om nog even te ont-
houden!!

Uw Razende Reporter. 

Voetbal moppen.....
Rechter tegen supporter: “U blijft er dus bij, dat u de scheidsrechter enkel 
met tomaten naar zijn hoofd gegooid heeft?”
Supporter: “Jawel, edelachtbare.”
Rechter: “Hoe verklaart u dan die builen op het hoofd van de scheidsrech-
ter?” Supporter: “Het waren tomaten in blik, edelachtbare.”

Na een voetbalwedstrijd, loopt een voetballer naar de scheids en vraagt: 
“Heb je even 5 seconden?” Scheids: “5 seconden wel ja.” Voetballer: “Vertel 
me nu maar alles wat je van voetbal weet!”
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Het team van deze week is de JO17-2, het team dat zaterdag 9 december om het kampi-
oenschap had kunnen strijden, uit bij Venlosche Boys JO17-2. Het is dus wel veilig om te 
zeggen dat er een goedlopend elftal op het veld staat. Het voetballend vermogen in het dit 
team is van een hoger niveau dan dat van alle andere teams in onze competitie, die dus 
regelmatig zijn weggespeeld. Uitschieter hierin is de uitwedstrijd bij nummer twee Bieslo 
JO17-1, waar vlak voor rust onze Tjeerd met rood werd weggestuurd bij een stand van 1-1, 
waarna een fabelachtige tweede helft met 10 man volgde, met als resultaat een geweldige 
2-5 overwinning. Het enige probleem is af en toe de afwerking: het huidige doelsaldo doet 
geen recht aan de verhoudingen in de wedstrijden. Ook moet er soms een achterstand aan 
te pas komen om de jongens echt wakker te schudden.

Het team bestaat uit 15 talentvolle jongens. Op goal staat Stan, die zeker de laatste weken 
uitstekend op dreef is en de laatste linie veel vertrouwen geeft. Ons centrale blok bestaat uit 
Juul en Jimmy. Juul gaat altijd mee naar voren met standaard situaties en scoort hier gere-
geld bij, al 6 goals in totaal. Jimmy is sneller dan iedereen en we kunnen erop vertrouwen 
dat hij met zijn snelheid bijna alle kleine foutjes kan corrigeren. Op de backposities hebben 
we keuze uit Nick, Freek, Tjeerd en Bas. Alle vier zijn het prima backs, die je twee keer 
tegen komt en die hun been zeker niet terug trekken in de duels. Onze middenvelders zijn 
Daan, Tijn en Koen. Daan is soms net een tank, fysiek sterk en niet van de bal te krijgen, 
terwijl Tijn en Koen de motor van het team zijn. Zij bepalen het tempo van de wedstrijd en 
voorzien de aanval van vele slimme steekballen en goede combinaties. In de spits staat onze 
aanvoerder Sep, die bijna niet van de bal te krijgen is en een verschrikkelijk hard schot in 
de benen heeft. Hij besliste de wedstrijd tegen Reuver met een prachtige vrije trap vanaf 
25 meter. Naast Sep staan onze vleugelflitsers Ruben, Jens en Bram. Zij zijn een plaag voor 
elke verdediging en koppelen snelheid vaak aan een goede techniek. Verder hebben we nog 
Jules, die helaas bij de eerste training zijn knie blesseerde, hier bijna van hersteld is en dus 
na de winterstop zijn rentree kan maken. Het team staat onder leiding van trainer Remco en 
leider Gino, die geregeld bij gestaan worden door Rens. 
Ook hebben we een vaste supportersgroep, die elke wedstrijd weer langs de lijn staan om 
hun helden aan te moedigen. Heren en dames, bedankt voor de support!

Wij gaan er alles aan doen om het kampioenschap binnen te slepen, alleen de vraag is, 
wanneer?

Groeten,
Helden JO17-2

Team van de week...
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