
Winter is coming

Sterker nog, die is er al.  Merefeldia 
deed nog een poging om te spelen maar 
zowel de arbiter van dienst en onze Hel-
denaren vonden het onverstandig om 
het gladde veld te betreden. Afgelopen 
zondag leek de KNVB geleerd te hebben 
van hun afwachtende houding en laste 
de bond alle wedstrijden op donderdag 
al af. 

Enfin, hoe dan ook willen we u allen een 
hartelijk welkom heten op Sportpark 
Kerkeböske voor de wedstrijd tegen 
Baarlo. Te laat is het helaas allang om 
u de beste wensen te wensen, maar de 
oplettende lezer leest dit alsnog tussen 
de regels door.

Vandaag staat de streekderby tegen 
Baarlo op het programma. Een duel 
dat voor de winter aan de andere kant 
van de Middenpeelweg al in een gelijke 
stand eindigde. Baarlo bungelt momen-
teel onderaan de stand. Het kende geen 

goede eerste seizoenshelft en zal vast 
en zeker gebrand zijn om het tij te ke-
ren. Helden is wat hoger op de ranglijst 
terug te vinden. Ons vaandelelftal staat 
momenteel op een vijfde plek. Iets waar 
de meeste supporters voorhand denk ik 
voor getekend zouden hebben. Het on-
derlinge verschil is dit jaar echter erg 
klein. Het verschil tussen beide ploegen 
bedraagt slechts vijf punten waardoor 
niemand zich veilig zal wanen ondanks 
die mooie vijfde stek.

Komt er vandaag wel een winnaar uit 
deze derby? Of worden de punten we-
derom gedeeld? U gaat het zo meteen 
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 – Baarlo. 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.
Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

Antwoord wie is de leider die horen bij de elf vragen is: Wessel Hovens

 

Vereniging :   vvBaarlo
Opgericht :    1 april 1927
Accommodatie :   Sportpark  “De Meeren” 
Tenue :     Rood shirt, zwarte broek en zwart/rode
    kousen
Aantal seniorenteams :  7 senioren, 2 dames en 1 veteranenteam
Aantal jeugdteams :  19 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen : 7e (3e klasse C)
Hoofdtrainer :    Rob Geenen (5e 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. van Dalen

vv Baarlo
 
1. Jeffrey Schouenberg (k.)
2. Kay Nellen
3. Luc Canjels
4. Roel Bouten
5. Jort Pouls
6. Dennis Beurskens
7. Jeroen van Wijlick
8. Bram Reumkens
9. Matthijs Hanssen
10. Sander Gulev
11. Dennis v/d Vinne
12. Arman Melkonjan
13. Maikel van Erp
14. Stan Wijhers
15. Matthijs de Vogel
16. Ian Bergsma
 

Trainer : Rob Geenen
Leiders : René Janssen en Jan Bouten
Verzorger : Jacques Boonen
Ass. Scheidsr. : Twan Jacobs

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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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
Zon- en feestdagen 09.00 - 20.00 

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: Lotte Janssen
Hoi! 

Ik ben Lotte Janssen en ben 9 jaar oud.

Ik zit op basisschool de Liaan in groep 6 bij juffrouw Ans.

Het leukste op school vind ik gym.

Ik speel bij de JO10-1, het liefst sta in in de verdediging.

Ook doe ik soms keepen, omdat we geen vaste keeper 

hebben in ons team.

Ik ben fan van PSV, Luuk de Jong en Jeroen Zoet 

zijn mijn favoriete spelers.

Ik ben 1 keer naar een wedstrijd van PSV geweest, dat was gaaf!!

Mijn andere hobby`s zijn: Jong Nederland, buiten spelen, skeeleren en skateboarden.

Ook kijk ik graag filmpjes op Youtube zoals: Stuktv en Enzo Knol.

Ik vind het leuk om pupil van de week te zijn maar ook een beetje spannend...

Ik ga Helden 1 flink aanmoedigen en hoop natuurlijk dat ze gaan winnen!!

Groetjes Lotte Janssen

Panningen Markt 61

Stand en programma:

Stand 3e klasse C.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 NWC 1   11 10  1  0  31  32  6  
2 Liessel 1   9 7 0  2  21 20 11  
3 sc Helmondia 1 11  5  3 3 18 26  20  
4 Helden 1  10  4 1  5  13  18  18  
5 MVC ‘19 1  10  4  1  5  13  15  21  
6 Ysselsteyn 1   8  3  2  3  11  9  7  
7 HBSV 1   8  3  2  3  11  9  11  
8 sv Laar 1   10  3  2  5  11  20  22 
9 IVO 1   10  3  2  5  11  15 20  
10 Melderslo 1  10  3  2   5 11  7 18  
11 Blerick1  10  3  1  6  10  17  27  
12 Merefeldia 1 9  2  2  5  8 9  14  
13 Baarlo 1  10  1  5  4  8 12 14  

Programma 3e klasse C.....

Programma 3 februari: 
NWC - Blerick
HBSV - IVO
Helden - Baarlo
Merefeldia - sv Laar
Melderslo - Ysselsteyn
Liessel - MVC ‘19

Programma 10 februari: 
MVC ‘19 - Merefeldia
Baarlo - IVO
Ysselsteyn - NWC
Blerick - Helden
SC Helmondia - Liessel
sv Laar - Melderslo

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



Pulke
Dörper voetbalvrienden, we kwissen 
wat af hier in Dörp. Nadat we in no-
vember de Dörper kwis hadden ge-
had, werden we afgelopen weekend 
door het kwismastersduo Alex en 
Remco op het rooster gelegd. En of 
dit al niet genoeg was, over 2 weken 
met de vrijwilligersavond gaan we 
weer onze hersencellen pijnigen met 
een ‘Spek & bonen’-kwis. Je vraagt 
je je bijna af, bij wat voor een club 
zitten wij? Gaan we om het slinkend 
aantal leden te stoppen op zoek 
naar een nieuwe doelgroep? Willen 
we een club van wijsneuzen wor-
den? Dat laatste lijkt me toch niet 
nodig. Ga bij een willekeurige wed-
strijd van Helden 1 of 2 of de JO19-1 
kijken en het stikt van de wijsneu-
zen. Nog zo’n club met wijsneuzen, 
de Dörper Kuus. ‘Doe bis pas unne 
echte Dörper asse bej de 
club van 33 zits’, kreeg ik 
met ut prinsoehtkoome 
te horen. Nou, daar was 
ik het dus niet helemaal 
mee eens, alsof de por-
temonnee bepaald of je 
een Dörper bent. Maar nu 
we toch bij de vastelao-
vend zijn aanbeland, de 
kruisbestuiving tussen vv 
Helden en de Dörper Kuus 
begint griezelige vormen 
aan te nemen. Kijk al-
leen maar eens naar de 
prinsen van de afgelopen 
jaren, de laatste 10 jaren 
zijn er liefst 8 van de 10 
vorstelijke hoogheden le-
den van vv Helden. En bij 
het jeugdcarnaval hangt 
de Kuuzevlag er niet veel 
anders bij. En met de lied-
jesmiddag is het ook al vv 
Helden dat de hoogste 
noot zingt. ‘Merge Wèr’ 
won met vlag en wimpel 
en nu ik op L11 al vele 
liedjes gehoord heb, be-
grijp ik niet dat ze niet op 
het LVK staan, schande! 
Maar ja, zelfs een dure 

liedjesschrijver blijkt nog geen ga-
rantie voor provinciaal succes te 
zijn. Maar in ieder geval mooi dat 
(eendagsvlieg?) ‘Merge Wèr’ bij 
Apollo wegging met de hoofdprijs, 
iets wat onze veteranen in de ja-
ren 80 en 90 nooit gelukt is. Ook zij  
haalden toentertijd alles uit de kast 
om te winnen maar steeds grepen 
ze naast de grote beker en met de 
jaren groeide de frustratie. Jammer 
dat er toen geen smartphones wa-
ren om het epische geknoter van 
toen op te nemen. Prinsoehtkoome 
en liedjes hebben we nu gehad, blij-
ven nog over de zittinge. Daar wor-
den we als cluppie eigenlijk al bijna 
een halve eeuw vertegenwoordigd 
door Kompenej. Zij zijn intussen 
de veteranen van de Dörper Kuus, 
gepokt en gemazeld hebben ze alle 

podia van Helden gezien, 
Aerdts, Kubke en Kerke-
böske. Maar het mooiste 
podium waar ze te zien 
en horen zijn…. Dat is 
nog altijd langs de lijn op 
zondagmiddag bij Helden 
1. Daar kreeg ik laatst al 
een mopje mee dat we de 
komende zittinge krijgen 
te horen. ‘Twee sneeuw-
vlokjes komen elkaar te-
gen, zegt de een tegen de 
ander, waar ga jij heen? 
Ik ga naar Oostenrijk, 
feestje bouwen, en jij?’ 
Ik ga naar Nederland, pa-
niek zaaien’. Een van hun 
betere moppen moet ik 
zeggen. Ig wins idderein 
prachtige zittinge en Helje 
1 en 2, gaef die van Bal-
der unne kook van eige 
deeg!

Pulke

Elf vragen aan een leider met een knipoog.

Wat is je hoogtepunt als leider tot nu toe?
Onze laatste wedstrijd vorig jaar, de 2-0 overwinning in de derby tegen Panningen. Hele 
goede pot voetbal op de mat gelegd en keihard gewerkt om de punten binnen te slepen. 
Een echte team prestatie! Tevens is het altijd mooi om te horen dat de jongens uit het 
team met plezier naar de trainingen en wedstrijden komen.. dat is uiteindelijk waar je het 
voor doet!

Wat is het doel van je team dit jaar?
Eerste seizoenshelft hebben we vooral gefocust op fysiek , afronding en rondtikken. Twee-
de seizoenshelft zullen we ons meer gaan richten op voetballend uitverdedigen, duels en 
positiespel. Hoofddoel blijft uiteraard dat we allemaal plezier hebben in het spel.

Wat is je favoriete restaurant?
Fusion in Helden kom ik graag. Sushi mag je me ‘snachts wel voor wakker maken, tevens 
smaken de overige gerechtjes er ook top! Il bocconcino is mijn favoriete restaurant in Va-
lencia, hier vindt je allerlei Italiaanse gerechten. Betaalbaar en allemaal hartstikke vers.

Wie is jouw favoriete voetballer?
 Messi uiteraard en Mbappé. Die komen echt van een andere planeet. In de eredivisie ben 
ik wel fan van Mathijs de Ligt, Hakim Ziyech en Hirving Lozano. Die 3 tillen de eredivisie 
wel echt naar een hoger niveau. 

Mijn droomauto is?
Porsch Panamera Turbo, Aston Martin Vanquish Zagato, zo kan ik nog wel even door 
gaan.... en uiteraard ook de Volkswagen Scirocco die nu in mijn bezit is 😊

Jouw favoriete team in het betaald voetbal?
Ajax

Da Kapello of Mr & Mrs en waarom?
Da Kapello, de wrap krokante kip is altijd een topper! Bij een lunch hoef ik de menukaart 
niet eens te openen

Je favoriete team buitenland?
FC Barcelona, Tottenham Hotspur, Valencia CF

Waar ga je met vastelaovend stappen?
Dat zal dit jaar pendelen worden tussen de Zoes en Club Ultra!

Welke sport vind je het leukste naast het voetbal?
Darten, tennis, wielrennen, formule 1... Hier kan ik niet echt een keuze tussen maken. Ik 
kijk van de meeste sporten wel de grootste wedstrijden. Bij darten het WK, wielrennen de 
tour en giro, tennis de 4 grote toernooien en bij formule 1 de meeste GP’s.

Je favoriete vakantiebestemming?
Valencia, Spanje. Eigenlijk heel Spanje. De cultuur, de taal, het weer.. alles is er gewoon 
geweldig. In de komende jaren zou ik wel graag een keer een rondreis door Indonesië 
gaan maken.

Welke leider schuilt achter deze fijnproever? (zie achterin)

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

Verslag van afscheidswed-
strijd Jeu Bussemakers
Uit ’t Bledje van 30 juli 1971



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:

Bas Wijnands

Man of the Match..... Jubilarissen vvHelden.....

Simonshoek 4 in Meijel

Tel: 06-38748340

Tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie zijn de diverse jubilarissen in het zonnetje gezet. 
Van links naar rechts:

70 jaar lid, Jeu Bussemakers. Meer dan 400 wedstrijden in Helden 1 en ook jaren lang 
aanvoerder. Kampioen en promotie naar 3e klasse in 1969. Kreeg in 1971 een afscheids-
wedstrijd van de vereniging (zie elders in dit blad) Maakt nu nog deel uit van de donder-
digmiddigploog. 

40 jaar, John Sillekens. Bij de senioren altijd op de linksback-positie, tegenwoordig bij de 
veteranen ook wel eens keeper. Hoogtepunt uit zijn carriere is het kampioenschap met de 
B1. Sterke punten, zagen en hakken!

40 jaar lid, Jack Duijf. Middenvelder in verschillende seniorenteams, hoogtepunt beslis-
singswedstrijd kampioenschap met zijn Helden 6 tegen RKMSV in de Del van Kepèl al 
werd die niet gewonnen. Is nu al vele jaren actief als jeugdleider en tegenwoordig traint hij 
JO15-4.

40 jaar lid, Patrick Fleuren. Vele jaren lid van de selectie, met Helden 2 nog in de reserve 
hoofdklasse gespeeld. Op de buis, in de krant, in ’t Bledje, alle voetbaluitslagen worden 
uitgeplozen. Nu trouwe supporter van de veteranen, Helden 1 en diverse jeugdteams.

25 jaar lid, Marc Crooijmans. Begon en eindigde zijn voetballoopbaan bij de veteranen. 
Was vele van die jaren outfitsponsor van de veteranen en is tegenwoordig nog een zeer 
gewaardeerd Goudsponsor van vv Helden.

25 jaar lid, Peter Wilms. De oudste van de roedel Wilms bij de club. Bij de jeugd al kampi-
oen in de F1 en de B1. Is intussen al meer dan een decennium selectiespeler. Tegenwoor-
dig is hij spits bij Helden 2 en prikt hij nog menig goaltje tussen de palen.



P.R. Peeters Helden BV

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met de 
sponsorcommissie!

Team van de week: Helden JO11-3G

Teauteau...

Voor de onwetende onder ons, de “g” staat officieel voor “gemengd”. 
Naast de jongens rennen elke week ook 3 dames in de wei rond. Bij 
ons team staat die “g” echter ook voor goed, gezellig, geweldig, “gaar 
neet verkierd”, ginne bang en ga zo maar door. Het damestrio van 
ons team heeft al menig keer de tegenstander doen verbazen want 
ze staan hun spreekwoordelijk mannetje. Babs kun je overal neer 
zetten als het maar achterin is. Als Babs een blok zet, dan staat daar 
ook een blok. Niets meer en zéker niets minder. Keara is van hetzelf-
de laken een pak. Rechtsachter is waar we, én de tegenstander…, 
haar kunnen vinden. Vandaar uit kan Keara de rechtsbuiten bedienen 
waar we Saar vinden. Saar is misschien wel de kleinste maar daar 
merken we niets van. Op sluwe wijze weet ze de opbouw van de te-
genstander te verstoren. Nu we toch het offensieve gedeelte van het 
team bereikt hebben moeten we zeker ook Ries vermelden. Hij heeft 
de rare eigenschap vaak op de goede plek te staan en dan een kans 
vakkundig om zeep te helpen…maar gelukkig schiet Ries er ook veel 
in. Op het middenveld hebben we meerdere “soorten” lopen. Freek 
is dan wel middenvelder maar kun je eigenlijk overal wel aantreffen. 
Daar waar de bal is, rent Freek ook rond. Opgeven is geen optie! 
Sem heeft twee standen, 120% er tegenaan of even niets. Gelukkig 
is het meestal 120% naar voor, één, twee of drie goaltjes meepikken 
en dan weer terug. Nick is de derde middenvelder. Ook iemand met 
een goed loopvermogen en een snoeihard schot. OK! Er zitten gaten 
in het net maar het vermoeden is dat Nick er soms een gat bijschiet. 
Daarnaast is hij de onvolprezen aangever van onze voorhoede. We 
zijn nu weer bij de achterhoede beland waar we het geweld van Kjeld 
aantreffen. Van huis uit een rasechte verdediger maar steeds vaker 
zien we hem van achteruit opstomen. En dit is zeker niet onverdien-
stelijk. Linksachter treffen we Fc Milan aan. Met zijn onnavolgbare 
techniek heeft hij al veel tegenstanders het nakijken gegeven. Zijn 
linkse been is genadeloos zuiver en voor een Panenka draait hij zijn 
hand niet om. De sluitpost, hekkensluiter, doelverdediger, keeper van 
het team is Raf. Uit het niets heeft hij zich dit seizoen ontpopt als een 
onverschrokken keeper die met gevaar voor eigen leven de ballen uit 
het doel ramt. 
Om dit clubke een beetje in het gareel te houden heeft VV Helden 
zwaar geschut ingezet; William, René en Pieter verzorgen de trainin-
gen en wedstrijden met veel plezier.



TEAM van de WEEK: Helden JO11-3G


