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Vereniging: RKSV Merefeldia (Nederweert)
 
Opgericht: 4 december 1949
 
Accommodatie: Sportpark “ Merefeldia ”
 
Tenue:  Geel-zwart verticaal gestreept 

shirt, zwarte broek en zwarte 
kousen

Aantal seniorenteams: 7 senioren- en  1 damesteam
Aantal jeugdteams: 19  jeugdteams
 
Eindklassering 8e plek  
vorig seizoen: ( 3e klasse C )

Hoofdtrainer: André Boessen ( 2e seizoen )

Thuisvoordeel
Beste sportvrienden, welkom op sport-
park Kerkeböske voor alweer de tiende 
wedstrijd van deze voetbaljaargang. Ook 
een hartelijk welkom aan onze gasten uit 
Nederweert.

De Kuip, Anfield Road, Camp Nou en 
Kerkeböske. Welke hoort er niet in het rijtje 
thuis? De eerste drie zijn allemaal onneem-
bare vestingen en de laatste blijkt voor-
alsnog een kweekvijver voor gelijke spelen. 
Van de reeds vijf thuiswedstrijden die de 
blauwhemden afwerkten werden er maar 
liefst vier gelijkgespeeld. De ander ging 
verloren en zo ziet Helden zich zowaar 
op de laatste plaats wanneer men enkel 
naar thuiswedstrijden kijkt. Vorige week 
bewees Helden echter dat het met uitwed-
strijden wel raad weet toen Maasbree met 
ruime cijfers opzij werd gezet. Het wordt 
tijd dat de trouwe supporters ook eens op 

een thuisoverwinning worden getrakteerd. 
Zal het vandaag lukken tegen Merefeldia?

We nodigen u uit om na afloop van het duel 
nog even na te genieten in de kantine. Het 
zal u niet ontgaan zijn maar veel spelers 
van deze vereniging hebben meegedaan 
aan Movember. Een actie waarbij aandacht 
werd gevraagd voor prostaat- en teelbal-
kanker door symbolisch de snor te laten 
staan. Vorige week gingen ze er allemaal 
af, maar vanavond wordt bekendgemaakt 
hoeveel deze actie op heeft geleverd.

Voor het zover is gaat u eerst genieten 
van mogelijk de eerste thuiszege van de 
Heldenaren. 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 – MEREFELDIA. 

Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een prijs wint,
uitreiking hiervan vindt omstreeks 17.00 uur plaats. Inleveren kan tot 
14.00 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: Tieme Janssen, JO13-



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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Merefeldia

1.   Conner Bax
2.   Justin Bax
3.   Ken Boonen
4.   Tim Kerkhof
5.   Jeffrey Lutjens
6.   Brett van Ool
7.   Fahim Shakib
8.   Jay Stals
9.   Thomas Stienen
10. Rick Tullemans
11. Sten Tullemans
12. Maiko Vaes
13. Bjorn Vaes
14. Lars van Werde
15. Dylan Wiechmann
16. Gijs Wullems
 
Trainer: André Boessen
Ass. Trainer: Robert Coumans
Leider: Joep Gommans
Assistent scheidsrechter: Jan Freij

Scheidsrechter:
Hans Janssens 
uit Roermond

Wedstrijdbal 
geschonken door:
PULSE ENTERTAINMENT

Pupil van de week 
gesponsord door:
Bakkerij & Lunchroom 
t’ Bölke.

PULSE
ENTERTAINMENT



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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Bezoek ook onze vernieuwde site
www.vvhelden.nl
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Mijn naam is Bing Groetelaers en ik ben 10 
jaar. Ik woon op de Baarloseweg samen met 
papa en mama en mijn 2 oudere broers 
Tijn en Jaan. Ik zit in groep 6 op BS de Pas. 
Net als mijn twee broers en papa voetbal 

Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Sparta '18 10 8 1 1 25 26 8

2 Irene Sportclub 10 6 3 1 21 32 14

3 VV Baarlo 10 5 3 2 18 20 14

4 VV Helden 9 4 4 1 16 15 11

5 SV Blerick 10 5 1 4 16 17 19

6 Liessel 9 4 3 2 15 12 10

7 HBSV 10 4 2 4 14 16 17

8 RKSVO 9 3 3 3 12 20 18

9 FCV 9 3 2 4 11 13 18

10 Merefeldia 8 2 2 4 8 10 20

11 SV Ysselsteyn 10 2 2 6 8 17 21

12 IVO 9 2 1 6 7 13 20

13 MVC '19 10 2 1 7 7 11 25

14 Melderslo 9 1 2 6 5 9 16

Programma 8 december:

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

Programma 15 december:

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

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C

ik bij vv Helden. Mijn hobby’s zijn natuur-
lijk voetballen, free run, trampolinespringen, 
FIFA-20 spelen op de PS4 en knuffelen met 
onze hond Jack. 
Dit jaar speel ik in JO10-1 met dezelfde 
groep jongens waarmee ik vorig jaar ook al 
in de JO9-1 heb gespeeld. We hebben een 
superleuk team met leuke trainers. Sinds dit 
jaar ben ik 1 van de 2 keepers van ons team, 
we keepen om de beurt een wedstrijd. Als ik 
niet keep sta ik het liefst in de spits. Scoren 
lukt ook af en toe, ik vind het erg leuk om 
een goal te maken. Volgens één van mijn 
vorige trainers was ik erg goed in “bingelen” 
als ik eenmaal de bal heb en wil scoren. 
Mijn favoriete club is Ajax, hopelijk winnen 
ze dit jaar wel de Champions League. Maar 
vandaag moedig ik natuurlijk Helden aan en 
gaan we gewoon winnen, hup die blauwen!

Pupil van de week: Bing Groetelaers
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Van wie zijn deze snorren?
Raad en win een zakje penningen! 
(loting volgt op 8 december bij de bekend-
making van de opbrengst van deze actie) Naam:  ______________________________

1:  __________________________________

3:  __________________________________

5:  __________________________________

7:  __________________________________

2:  __________________________________

4:  __________________________________

6:  __________________________________

8:  __________________________________

VOETBALQUIZ

V   ETBAL 
QUIZ

 Voor wie:  JO-19 en senioren  van vv Helden 
(teams van 4 tot en met 6 personen)

 Waar: kantine vv Helden

 Wanneer:  zaterdag 18 januari 2020 vanaf 20.00 uur. 
Inloop vanaf 19.30 uur

 Aanmelden:  o.v.v. groepsnaam en namen deelnemers 
via app bij Alex de Groot 06-30725316 
of Remco Heijnen 06-55371309 

De voetbalquiz van vv Helden wordt georganiseerd
in samenwerking met de activiteitencommissie vv Helden

Met nieuwe onderdelen!

4 e editie

Zaterdag 18-01-2020



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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WE ZEEN ÔS WE ZEEN ÔS WE ZEEN ÔS 
DE DERDE HILLUFT!DE DERDE HILLUFT!DE DERDE HILLUFT!

’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP

Ruijsstraat 4,
5981 CM Panningen

Telefoon: 077 306 6125
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Leuker kunnen we maken

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier
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A3 staat voor Advies Administratie en Aan
dacht, de kernwoorden die deze onder
neming al ruim 14 jaar dé betrouwbare 
partner maakt voor ondernemers. A3 
is letterlijk en figuurlijk uit haar jasje 
gegroeid en is verhuisd naar een karak
teristiek pand aan de Steenstraat 91 in 
Panningen.

“We zijn blij met onze 
nieuwe plek, een ruim pand 
wat volledig duurzaam 
en toekomstbestendig is 
gemaakt. Maar wat ik het 
belangrijkste vind, de laag-
drempeligheid van A3 is 
intact gebleven. Klanten 
kunnen makkelijk binnen-
lopen,” aldus Ed Nijssen, 
adviseur en eigenaar.

“Ondernemers zijn goed in 
ondernemen. Het bijhouden 
van de financiële huishouding 
is een vak apart. Met een team 
van goed opgeleide mensen 
die de getallen kunnen inter-
preteren en omzetten in bruik-
bare adviezen kunnen wij 
de ondernemer bijstaan zijn 
bedrijf verder te laten ontwik-
kelen. Met onze nieuwe koers 
zijn we klaar voor de toekomst.” 

“Door ons direct en laagdrempelig contact 
met de klanten kunnen we ook veel beter 
informeren, inspelen op uitdagingen en 
coachen. We delen de passie met onze 
klanten en dat werkt gewoon heel goed. En 
voor hetgeen we zelf niet in huis hebben 
maken we, in tegenstelling tot grotere 
kantoren, gebruik van een palet aan specia-
listen die uit ons netwerk komen.”

Toekomstvisie
“We werken volledig digitaal en samen met 
onze klanten houden we hun cijfers goed in 
de gaten. In een oogopslag kunnen zowel 
wij als de klant de cijfers goed monitoren 
en eventueel bijsturen. Je merkt dat dit een 

positieve invloed heeft; als je precies weet 
waar je staat, wordt het ondernemen inte-
ressanter. Ook de contacten met een bank 
en de belastingdienst verlopen hierdoor 
soepeler. Dit traject ondersteunen we door 
regelmatig met de klant aan tafel te gaan. We 
bespreken dan wat goed loopt en wat nog 
bijsturing nodig heeft.

Deze koers zetten we door 
en gaan we nog verder 
uitwerken. Ook binnen ons 
bedrijf werken we iedere 
dag aan de toekomst. 

Bij ons is een klant veel meer 
dan een bron van inkomsten. 
We willen de ondernemer 
bovenal op weg helpen en 

de succeservaringen samen 
vieren. Wij staan sowieso 
midden in de samenleving, we 
ondersteunen centrumpartijen 
en verenigingen. Door deze 
betrokkenheid weten we wat 
er speelt en bouwen we een 
mooi netwerk op.” 

Dicht bij de klant
“Er zijn talloze voorbeelden van 
ons werk ‘dicht bij de klant’ en 
er komen er hopelijk nog veel 

meer. Maar om er één te noemen: Daniëls 
Traprenovatie. Zo’n tien jaar geleden is het 
eerste gesprek geweest aan de keukentafel. 
Klein begonnen als timmermannen en nu 
hebben ze vorig jaar de ondernemersprijs 
Peel en Maas gewonnen en zijn ze bijna 
marktleider in Nederland. Fantastisch om 
daar een schakel in te zijn. En natuurlijk zijn 
niet alle ondernemingen meteen klinkende 
successen maar dat hoeft ook niet, iedereen 
doet het op zijn eigen manier en als wij daar 
een steentje aan mogen bijdragen? Graag!”

Even voorstellen: A3



Simonshoek 4 
Meijel 

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

Bridget Maasland of Emma Wortelen
boer?
Bridget
 
Wat is het doel van je team dit jaar?
Zo goed mogelijk voetbal spelen, top 3
 
Wanneer en waar naar toe ging je laatste 
vliegreis? 
Oslo
 
Wie is jouw favoriete voetballer?
Lee Cattermole

Wie heeft de mooiste snor bij vv Helden?
Shendo Zeevenhoven
 
Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal?
VVV-Venlo

Welk nummer mag van jouw op no 1 van 
de top 2000 staan?  
Nao ut Zuuje – Lex Uiting
 
Welk 3gangen menu doet je water
tanden? 
Friet saté, mexicano mit saté en unne 
sitostick bej de Restaria.

Je favoriete team buitenland?
Liverpool F.C.

Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal?
Beachvolleybal
 
Het liefste ga ik op vakantie naar …?
Camping Continental Village aan het Lago 
Mergozzo 
 
Wie is deze leider die houdt van een heet 
maaltje en een uitgebluste Engelsman?

Team van de maand (vervolg)

hebben van zijn snelheid en individuele 
klasse. Een mannetje passeren om vervol-
gens zijn medespelers van een afgemeten 
voorzet te voorzien is wel aan hem besteed. 
Wie ook bekend staat om zijn individuele 
klasse is Tom, ‘Tumke’,  Peeters. Helaas 
is Tom al anderhalf jaar uit de running 
vanwege onfortuinlijke knieblessures. Tom 
laat desalniettemin elke week zijn blauw-
witte hart zien wanneer hij het elftal komt 
aanmoedigen. Ook van Tom gaat Helden 
nog veel plezier beleven zodra hij weer met 
een bal het veld op kan.
Iemand die dan vaak op de juiste plek staat 
om een voorzet tot doelpunt te promo-
veren is Tim, ´Pipe´, Pilon. Tim is een 
knoerharde werker die bekend staat om 
gemiddeld zo´n vierenzestig ballen van 
de tegenstander te veroveren. Naast het 
vermogen om een tegenstander op te eten 
is Tim ook nog eens scherp voor de goal en 
pikt deze middenvelder geregeld een doel-
puntje mee.
Een andere middenvelder die dit jaar ook al 
bewees te kunnen scoren en op het laatste 
moment werd toegevoegd aan de selectie 
is Tren, ´Frikandel´, Giesen. Onze benjamin, 
die eigenlijk nog maar een A-speler is, laat 
wekelijks zien dat hij nu al niet onderdoet 
voor zijn medespelers in de Derde Klasse. 
Ondanks zijn jonge leeftijd weet Tren het 
elke week zijn tegenstander moeilijk te 
maken en pikte hij onlangs al zijn eerste 
doelpunt mee. 
Al deze veldspelers kunnen natuurlijk niet 
zonder iemand die ook het eigen doel 
schoon houdt. Al een aantal jaren weet Nick, 
‘Addie’, Bouten deze taak met verve op zich 
te nemen. Nick, die helaas niet altijd bles-
surevrij is geweest, laat al ruim een decen-
nium zien dat zijn reflexen tot de beste van 
Limburg behoren. Ook zijn opvolger staat al 

klaar, Jelle Smeets, momenteel de sluitpost 
van onze A1, neemt elke week trouw plaats 
op de bank, wachtend op zijn moment om 
ooit als nummer 1 onder de lat te komen.
Om deze spelers enigszins in het gareel 
te houden bestaat dit jaar de leiding maar 
liefst uit zes personen. Te beginnen met 
onze hoofdtrainer Rob Jacobs die dit jaar 
alweer voor het vijfde jaar aan het roer 
staat. Zijn voetbalvisie zorgde er mede 
voor dat de ploeg na drie jaar in de Vierde 
Klasse terugkwam in de Derde Klasse waar 
het zich goed staande weet te houden. 
Rob wordt wekelijks ondersteund door 
het drietal Lei, ´Leo´, Hillen, Rick, ´Ronnie´, 
Voorter en Geert, ´Graad´, Metsemakers. 
Deze mannen zorgen er wekelijks voor dat 
het de spelers aan werkelijk niets ontbreekt. 
Waar Lei vooral bekend staat om zijn wijze 
raad en tactische ingevingen zien we Rick 
en Geert vooral in actie op en rondom het 
trainingsveld. Waar Rick vaak als reserve-
keeper fungeert, zorgt Geert ervoor dat de 
geblesseerden weer zo snel mogelijk op het 
veld te bewonderen zijn.
Als kers op de taart heeft Helden de luxe om 
te beschikken over een vaste keeperstrainer. 
Maurice Kusters zorgt er al vijf jaar voor dat 
onze keepers optimaal voorbereid worden 
op hun wedstrijden in het weekend. Iemand 
die er ook voor zorgt dat het elftal op en top 
voorbereid is, is Jan Bouten. Onze fysiothe-
rapeut staat al een aantal jaar elke training 
en wedstrijddag klaar om elk kwetsuur eruit 
te masseren of elke verzwikte enkel van een 
tapeje te voorzien.
Met deze spelers en staf probeert Helden 1 
dit jaar ook weer zo hoog mogelijk te 
eindigen in de Derde Klasse C. Via deze weg 
bedanken wij ook onze vaste supporters die 
elke week in weer en wind onze voetballers 
komen aanmoedigen. Bedankt!
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Het zal u niet zijn ontgaan. De maand 
november stond deze maand in het teken 
van de moustache. Ons vaandelteam 
heeft deze actie opgezet en vanavond 
na afloop van het duel tegen Merefeldia 
zal bekendgemaakt worden welk bedrag 
onze snorren hebben opgeleverd.

Groot initiatiefnemer van deze actie was 
onze aanvoerder Freek, ‘Frekkels’, Kessels. 
Onze technisch begaafde importmid-
denvelder speelt inmiddels alweer vier 
seizoenen voor de blauwwitten en is dit 
jaar zelfs, vanwege zijn tomeloze inzet, tot 
aanvoerder van het elftal gebombardeerd.
Om de voorwaartse drang van Freek enigs-
zins in toom te houden hebben we een van 
de ouder gedienden Bart, ‘Snor’, Raijmakers. 
Onze controleur, die ondanks zijn bijnaam 
geen snor droeg tijdens Movember, scoort 
elke week een ruim voldoende en hindert 
elke zondag de tegenpartij in het opzetten 
van een aanval waarmee hij van groot 
belang voor dit elftal is.
Wie daar vooral van profiteren zijn onze 
centrale verdedigers. Daar heeft Helden 
er op dit moment meer dan genoeg van. 
Met het binnenhalen van wereldreiziger 
Stan Versleeuwen heeft Helden er dit jaar 
achterin een extra optie bij. Versleeuwen 
laat elke week zien dat hij vroeger op een 
niveautje hoger actief was. Iets waarmee 
hij medeverdedigers Guus Maessen en/
of Gilian de Bruijn mee uit de brand helpt. 
Gilian , ‘Giel’, de Bruijn zou het liefst twee 
wedstrijden spelen op één zondagmiddag. 
De longinhoud van de misschien wel meest 
all-round voetballer is ongekend. Menig 
tegenstander is blij wanneer Gilian door zijn 
trainer tot rust wordt gemaand. Guus , ’Biggy’, 
Maessen, aan de andere kant, compenseert 
voor de extra longinhoud die Gilian met 

Team van de maand Movember

zich meebrengt. Wat Guus elke zondag ten 
tonele brengt is vergelijkbaar met de libero’s 
van vroeger. Naast het verdedigende werk 
weet Guus met zijn voetballend vermogen 
en speltechnische inzicht zijn medespelers 
gemakkelijk te vinden.
Op de flanken vinden we de neefjes van het 
elftal. Stan en Steef van Berlo staan ondanks 
hun jonge leeftijd elke week hun mannetje. 
Waar Stan al mocht debuteren in het 
kampioensjaar van dit team heeft Steef dit 
jaar definitief de overstap gemaakt. Beide 
jongens vertegenwoordigen een nieuwe 
generatie binnen dit elftal. Iets waar deze 
club nog jaren plezier van gaat beleven.
Iemand die al wat langer meeloopt binnen 
dit elftal is onze Edwin, ́ Eddie´, Heuvelmans. 
De nestor van het elftal laat elke week zien 
dat hij het plezier in het spel nog steeds niet 
verloren heeft. Met zijn fluwelen linkerbeen 
zorgt hij constant voor dreiging en weet hij 
geregeld zijn stempel op de wedstrijd te 
drukken.
Wie dit jaar nog het meest zijn stempel op 
de wedstrijden gedrukt heeft is Mike, ‘Spier’, 
van Lier. Onze zomeraankoop die vorig jaar 
van Helden II overkwam ontpopt zich tot 
heuse goalgetter. Mike is geregeld onzicht-
baar op het veld maar pikt zoals een waar 

´phantom´ vaak zijn doelpunt mee. Naast 
Mike kwam dit jaar ook Shendo, ‘De Witte’, 
Zeevenhoven over van ons tweede elftal. 
De Witte presteert het om elke wedstrijd 
een marathon aan de linkerkant van het 
veld te belopen en zorgt met zijn linker-
been voor het nodige gevaar in het vijan-
dige doelgebied.
Wanneer Shendo over de linkerkant naar 
voren stuift moet hij alleen opletten dat 
hij onze Bas, ‘BW’, Wijnands niet omver 
loopt. Bas, die vorig seizoen definitief een 
plek veroverde in de hoofdmacht, moet het 
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                                 TEAM van de week: Helden 1 


