
Halverwege

Beste sportvrienden, het is dan eindelijk 
zo ver. We schrijven 18 maart maar van-
daag zal Helden eindelijk haar eerste 
thuiswedstrijd in het nieuwe jaar spe-
len. Na de winterstop werd er al gelijk-
gespeeld bij rivaal Kepèl en gewonnen 
in Ell maar zodra er een thuiswedstrijd 
op het programma stond besloten of de 
weergoden, de hoge piefen bij de KNVB, 
of de beheerders van ons eigen sport-
park anders. Dankzij deze strenge win-
ter is Helden na de wedstrijd van vorige 
week pas op de helft van de competi-
tie beland. Een vreemd idee, wetende 
dat over een week alweer de zomertijd 
haar intrede zal doen. Helden ontkomt 
er daarom ook niet meer aan om in april 
enkele wedstrijden op donderdagavond 
te spelen. Hopelijk zien we u dan ook 
langs de zijlijn om de blauwhemden aan 
te moedigen.

Vandaag zal er echter gewoon lekker 
gevoetbald worden, en dat tegen Bies-

lo, aan wie een hartelijk welkom. De 
wedstrijd in Bieslo staat de Heldenaren 
nog goed bij. Het werd een benauwde 
middag waarin de blauwen uiteindelijk 
wel aan het langste eind trokken maar 
ook hun aanvoerder het veld met een 
blessure zagen verlaten. De kartrekker 
is momenteel hard bezig op het trai-
ningsveld om zijn rentree te bespoedi-
gen maar zal vanmiddag nog aan de zij-
lijn toekijken hoe zijn mannen hopelijk 
weer een driepunter scoren.

Zal het vandaag weer een spannende 
en doelpuntrijke wedstrijd worden? U 
gaat het zien. Veel voetbalplezier!

Vergeet niet een gokje te wagen op de uitslag!
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GOEDEMIDDAG VOETBALLIEFHEBBERS

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
Bieslo. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een 
prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. Inleveren 
kan tot 14.30 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deelname 
is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.

ZoefieCup zie www.vvhelden.nl

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

Teauteau...



 

Vereniging :    VV Bieslo
Opgericht :   5  augustus  1919
Accommodatie :   Sportpark “de Solberg”
Tenue :    Groen/wit shirt, witte broek 
    en groene sokken
Aantal seniorenteams :  4 senioren-  en 2 damesteams 
    plus 1 veteranenteam
Aantal jeugdteams :  10 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen :   7e (4e klasse D)
Hoofdtrainer :    Huub Joosten

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 Panningen 1  15 11  3  1  36  44  14  
2 Helden 1   13 10 2  1  32  47 17  
3 Horn 1  13  9  1 3 28 34  12  
4 SVC 2000 1  15  7  3  5  24  42  28  
5 BEVO 1  13  7  1  5  22  35  22  
6 RKESV 1   14  6  4  4  22  26  25  
7 RKAVC 1   13  5  2  6  17  18  33  
8 Reuver 1  11  5  0  6  15  22  27 
9 FC Maasgouw 1  12  4  2  6  14  16 23  
10 Linne 1  13  4  2  7  14  22 30  
11 Bieslo 1   13  3  2  8  11  18  32  
12 Roggel 1   12  3  1  8  10 9  25  
13 Swalmen 1  13  3  1  9  10 16 29  
14 vvGKC/RKHVC 1  12  2  0  10  6  16  48

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
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P.R. Peeters Helden BV



Pupil van de week: Damian van Berlo
Mijn naam is Damian van Berlo en ik mag 
vandaag pupil van de week zijn. Hier heb ik 
me erg op verheugd.

Ik ben 9 jaar en voetbal zelf bij de JO11-
2. Ik sta meestal op het middenveld, maar 
ik vind het ook erg leuk om te keepen. Ik 
ga dan ook altijd graag op vrijdag naar de 
keepers training. Op maandag en woensdag  
train ik met mijn team en 3 leuke leiders. 
Na de wedstrijd op zaterdag vind ik het nog 
erg leuk om op de club te blijven spelen met 
vrienden. Ik eet dan altijd een lekkere tos-
ti  in de kantine, maar mijn lievelingseten is 
toch friet met een xxl  frikandel.

Toen ik 5 jaar was ben ik begonnen met 
voetballen bij de kabouters. Het leukste jaar 
was vorig jaar met de F1 toen hebben we 
bijna alles gewonnen en zijn toen ook kam-
pioen geworden.Ik zit in groep 6 van de Li-
aan. Het leukste op school is de pauze want 
dan mogen we op het schoolplein voetbal-
len. Andere hobby’s van mij zijn gamen op 
de Playstion met vrienden, en mountainbike 
door het bos.

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. Diebels

Bieslo
 
1.  Daan Reijnders (K.)
2.  Tim Hendriks
3.  Joeri Puts
4.  Thom Heyman
5.  Noud Schoolmeesters
6.  Juul Niessen
7.  Jasper Ebus
8.  Bas de Vlieger
9.  Hans Reijnders
10.Twan Haenen
11.Ynze Puts
12.Siem Hillekens
13.Stan Pouls
14.Luc Meerts
15.Tico Janssen

 
Trainer :            Huub Joosten
Leiders :            Gé Schoolmeesters + Piet Geer-
lings
Ass. scheidsr. : Wim Levels

Wedstrijdbal geschonken 
door:

Ik hoop dat Helden vandaag de 3 punten 
weet te pakken  zodat we weer wat dich-
ter bij het kampioenschap zijn, dat hopelijk 
gespeeld word de laatste wedstrijd tegen 
Panningen.

Hup die blauwe!!!

Programma 18 maart: 
Helden - Bieslo
Panningen - Horn
Reuver - Roggel
RKAVC - FC Maasgouw
Swalmen - Linne
SVC 2000 - RKESV
vvGKC/RKHVC - BEVO

Programma 25 maart: 
FC Maasgouw - Helden
Roggel - Linne
Horn - Reuver
Bieslo - Swalmen
RKESV - RKAVC
BEVO - SVC 2000
vvGKC/RKHVC - Panningen

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

Eerste kampioen vvHelden: Helden JO15-2



De razende.... Pulke
Dörper voetbalvrienden, 

Uitslagen optocht Dörper Kuus

Wagens:

1. ‘Mit Boele veurop, Helje 1 in mei op 
kop!’- Helje 1

2. ‘Hiërezitting Heuf neet mier veur ôs’ - 
Donderdigmiddigploog

3. ‘Mit Sjeng, altiehd aan de geng ’- Helje 
7

4. ‘JO11, JO13, JO15, wae waere d’r gek 
van’- Jeugdleiders vv Helje

5. ‘De diekste waage heb wae’ – Mark, 
Thijs, Herm en Roel

6. ‘Wae goon mit Eric, Gerard 
en Leon wie unne trein’ – 
Vrouwe 3

7. ‘Truuk nao de Kern mit 
Stoutjes’ – Helje 2

Groepen

1. ‘Laot de jônges mer drui-
me, wae staon al lekker in de 
3.klas’ – Vrouwe 1

2. ‘Twidde keeper gezocht’ – 
Helje 4

3. ‘Waem wilt d’r met ôs wal-
se?’ – Veld 1, 2, 3 en 4

4. ‘Ut sjoonste bordje van de 
optoch’ – de Sponsorcommis-
sie 

5. ‘Wae zien os team kwiet’ – 
Leiders JO10-1

6. ‘Wae zien al begônne’ – Fieëskemissie 
75 jaor vv Helden

7. ‘Mit Tren en Guus zien we vandaag nog 
lang neet thuus’ – JO17-1

8. ‘Wae zeuke de bus nao ut Oktoberfest’ 
– Vrienden van vv Helden

Individuele

1. ‘In de kelder veul ig mig nouw thoes’ 
– Tegel

2. ‘As mins geboore, nouw 
unne ezel gewoore’ – Wiellie 
S.

3. ‘Ig zeuk unne oefentegen-
stander’ - Rob 

4. ‘Thoes zit Nel de liene 
oeht, bej vv Helje ig’- Jac W

5. ‘Ig kin ginne keeper mier 
zeen’ – Jan Bouten

6. ‘Dankzij mien grunte pakke 
we veul punte’ – Ger

7. ‘Helje 6 kampioen’ – Sjers

8. ‘Woe môt ig mit al dees 
hesjes haen?’ – Arno

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

Voetbalkennis……. 

Beste lezers, lezerinnen en supporters van Helje 1. 

Zo de winterstop zit er weer op en ons eerste elftal maakt zich op voor een zeer 
spannend (en hopelijk ook prachtig) slot van de competitie. Anderen, langs, maar 
ook binnen de lijnen, maken zich ongetwijfeld eerst op voor een daverend Vas-
telaovend feest, dat op het punt van losbarsten staat. Maar eerst nog even deze 
wedstrijd mannen!! Dan mogen jullie los, samen met onze eigen prins Frank met 
zien Adjudant Jeroen.  Alvast veul lol en plezeer gewinst. 

Maar hoe heeft uw Razende Reporter de winterstop overleeft zult u zich ongetwij-
feld afvragen. Nou, ik kan u zeggen dat ook uw Razende Reporter even genoten 
heeft van de rust na een voetbalgek voorseizoen. Gezellig even de feestdagen 
samen met familie doorbrengen, u kent dat wel. Maar in januari begon het toch 
alweer een beetje te kriebelen. 

Om weer onder de jongens te komen bezocht ik daarom maar de voetbalquiz van 
vvHelden op zaterdag 20 januari 2018. Deze quiz werd georganiseerd door voet-
balkenners en quizmasters bij uitstek, Remco Heijnen en Alex de Groot. Maar hoe 
zat het met de voetbalkennis bij onze (voornamelijk mannelijke) leden? Nou beste 
lezers en lezerinnen, ik kan u zeggen dat viel mij helemaal niet tegen. Buiten dan 
een paar leden die louter voor de barconsumpties kwamen, waren de meesten toch 
gekomen voor die ene bokaal (die er niet bleek te zijn, maar dat geheel terzijde), 
goed voor de eer dan. Want wie wil er niet een jaar lang tot het team behoren met 
de meeste voetbalkennis van vv Helden? 

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

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!
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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 dus werd er tijdens de diverse categorieën driftig gediscussieerd, over stadions, voet-
balpaspoorten, Limburgse voetballegendes……en……. nee geen enkele vraag over dames-
voetbal… oei, gemiste kans heren quizmasters? Misschien een categorie om volgend jaar 
toch mee te nemen. 

Enfin, na 8 zware rondes, met tussendoor spannende tussenstanden was de eindstand als 
volgt. Op de eerste plaats het team Hobbbelpaard van Frank v Vuren, Geert Metsemakers en 
consorten. Zij hadden 2 punten meer dan team Mark en 8 punten meer dan de nummer 3: 
Vroeger was alles beter. 
Team TC eindigde in de middenmoot op een ietwat teleurstellende 5e stek. Van een TC had 
uw Razende Reporter toch iets meer verwacht. Verzachtende omstandigheid was wellicht 
dat sommigen zich gevoegd hadden bij een ander team, maar gezien de stand van dat team 
acht ik de kans klein. 

Natuurlijk is het winnende team nog even op de foto gezet en verdienen zij een ereplek in 
deze Zoefie! Het was een prima avond om weer heel wat kennis op te vijzelen en wat uw 
Razende Reporter betreft voor herhaling vatbaar! Mogelijk dan ook met een damesteam? 

Uw Razende ..    

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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P.R. Peeters Helden BV

Helden JO17-1, in de volksmond ook nog wel Helden B1 genoemd, is deze week team van de 
week. Zoals de naam al een beetje doet vermoeden spelen er in dit team 14 jongemannen 
van 15 en 16 jaar oud. De leeftijd waarop jongetjes mannen worden. tenminste, dat is de 
bedoeling.

Vorig jaar slaagde JO17-1 erin om promotie af te dwingen naar de Hoofdklasse. Een pres-
tatie van formaat natuurlijk. Gevolg is dat we dit jaar met trots in deze Hoofdklasse mogen 
spelen. Na 12 wedstrijden spelen mogen we stellen dat we op dit niveau thuis horen. We 
ballen aardig mee in de competitie en zijn nog actief in het Bekertoernooi.

Laten we de mannen van de toekomst even kort aan jullie voorstellen:

Art. Of, zoals hij zich zelf noemt, Art Vanier gratis bier. Mag helaas niet omdat hij nog te 
jong is.
Guus. Behalve adjudant van de jeugdprins ook een begenadigd spits.
Hicham. Middenvelder van beroep. Inmiddels gebombardeerd tot supersub door aanhou-
dend blessureleed.
Sluitpost Jelle. Ook wel Iniesta genoemd door de rest van het team.
Captain Luuk (Striker). Rots in de branding en tevens aanvoerder van het team en meester 
in net-niet te laat komen.
Maarten. Je hoort hem niet maar hij staat altijd goed.
Max. Vakkenvuller bij de Plus zoals de helft van het team. En rechtsback van de toekomst.
Rowan. Buitenspeler. Kan verdomde hard rennen.
Sjors B. Potentiële kandidaat voor de Cristiano Ronaldo-award.
Sjors M. Potentiële kandidaat voor de Cristiano Ronaldo-award.
Stan. Verloren zoon fijn dat je weer terug bent bij vv Helden.
Tieme. Behalve voetballer ook een liefhebber van een glaasje spraakwater.
Timo. Allrounder heerlijk om erbij te hebben.
Tren. Zet tijdens deze carnaval de lijnen uit als Jeugdprins maar doet dat ook in het veld.
 
Het hiervoor genoemde zootje ongeregeld staat onder leiding van Twan, Mo en Jules (te 
herkennen op de foto aan dat ze de 3 knapste zijn).
 
Heren proficiat met jullie benoeming tot team van de week en succes in de competitie.  

Team van de week...



TEAM van de WEEK: Helden JO17-1


