
Goed hervat

De winterstop ligt inmiddels alweer en-
kele weken achter ons en op het mo-
ment van schrijven ziet de schrijver dat 
de lente al voorzichtig op de deur klopt. 
Niets lijkt een mooie voetbalmiddag op 
Sportpark Kerkeböske dan ook in de 
weg te liggen. 

Allereerst een hartelijk welkom, ook aan 
onze gasten uit Maasbree die de verre 
overtocht hebben gemaakt. Vandaag 
gaat u zien of Helden de goede hervat-
ting van de competitie na de winter kan 
voortzetten op eigen veld tegen MVC’19. 
Nadat eerst op eigen veld Baarlo opzij 
werd gezet werd er afgelopen zondag 
met ruime cijfers in Blerick gewonnen.

Onze gasten daarentegen mochten vo-
rige week pas hun eerste minuten na de 
winter maken. De ploeg uit Maasbree 
verloor van Merefeldia maar desalniet-
temin zal Helden niet verwachten dat 
het een makkelijke middag tegemoet 

gaat. In Maasbree werd in september 
vorig jaar nog met 1-0 verloren van de 
tegenstander van vandaag. Ook op de 
ranglijst liggen de ploegen (net als zo 
veel in deze competitie) niet uit elkaar. 
Het verschil bedraagt slechts drie ver-
liespunten.

De verwachting is dan ook dat beide 
ploegen goed aan elkaar gewaagd de 
strijd met elkaar zullen aangaan. De 
winnaar van dit duel zal de concurrentie 
onder zich eventjes van zich af kunnen 
schudden en met vertrouwen richting 
het slot van de competitie kunnen gaan. 
En wie dat gaat zijn, ziet u zo meteen. 
Veel voetbalplezier gewenst!

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 – MVC ‘19. Uit de goede voorspellingen wordt één win-
naar geloot welke een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 
17.00 uur plaats. Inleveren kan tot 14.30 uur in de brievenbus wel-
ke 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: Remco Heijnen

 

Vereniging :   MVC ‘19
Opgericht :    20  april  1919
Accommodatie :   Sportpark “ De 3-Sprong“
Tenue :     Wit shirt, rode broek en rood/witte 
    kousen
Aantal seniorenteams :  7  senioren-, 3  dames- , 1  veteranen- en
                                                    2 G-teams
Aantal jeugdteams :  25 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen : 3e (3e klasse C)
Hoofdtrainer :    Erik van Rooij (2e 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. Linders

MVC ‘19
 
1. Jaap Bruijnen
2. Stan Caris
3. Bart Crienen
4. Rob Custers
5. Lano Engels
6. Frank Haenen
7. Joost Hesen
8. Bart Houben
9. Paul van den Kerkhof
10. Ron van den Kerkhof
11. Clim Moonen
12. Job Peeters
13. Daan Peters
14. Erik Schoof
15. Joris Timmermans

Trainer : Erik van Rooij
Leiders : Mat Nellen en 
          Frans vd Kerkhof

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



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
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: Fin Donkers
Ik ben Finn Donkers, 9 jaar en woon samen met mijn ouders  
en 2 zusjes Liv en Fay op ’t Höltje in Helden. Ik zit in groep 6  
van BS de Pas. 

Ik voetbal vanaf mijn 6de jaar bij VV Helden. Ik ben begonnen  
bij de kabouters waarna ik in de Jo09-4 en in de Jo09-1  
voetbalde. 

Dit jaar speel ik het 1ste jaar in de J011-2. Vele team genoten  
ken ik nog van vorig jaar, maar ook leuk om weer nieuwe voetbalvriendjes te maken in dit 
team!

Meestal speel ik in rechts-midden tijdens de wedstijdjes en  
probeer ik het voor mijn tegenstander lastig te maken door  
mijn snelle acties en passes. Af en toe lukt het me om te  
scoren.

Ik heb veel plezier in het voetballen en af en toe trap ik thuis ook wel eens een balletje. 
Mijn verdere hobby’s zijn gamen en lekker afspreken met vriendjes. 

Hopelijk gaan we een goed seizoen tegenmoet met ons team! We gaan er in ieder geval 
voor!!!

Vandaag wens ik Helden 1 heel veel succes en hopelijk wordt het een mooie wedstrijd. 

Groetjes Finn

Panningen Markt 61

Stand en programma:

Stand 3e klasse C.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 NWC 1   13 12  1  0  37  36  6  
2 Liessel 1   10 7 0  3  21 20 12  
3 sc Helmondia 1 12  6  3 3 21 27  20  
4 Helden 1  12  6 1  5  19  25  19  
5 sv Laar 1  11  4  2  5  14  21  22  
6 MVC ‘19 1   11  4  1  6  13  16  25  
7 HBSV 1   8  3  2  3  11  9  11  
8 Ysselsteyn 1   9  3  2  4  11  9  8 
9 Merefeldia 1   10  3  2  5  11  13 15  
10 IVO 1  10  3  2   5 11  15 20  
11 Melderslo 1  11  3  2  6  11  7  19  
12 Blerick 1  12  3  1  8  10 17  35  
13 Baarlo 1  11  1  5  5  8 13 16  

Programma 3e klasse C.....

Programma 17 februari: 
Liessel - Ysselsteyn 
Merefeldia - Blerick 
IVO - sv Laar 
HBSV - sc Helmondia 
NWC - Baarlo 
Helden - MVC ‘19

Programma 24 februari: 
Blerick - Liessel 
IVO - Helden 
Baarlo - sv Laar 
HBSV - Melderslo 
sc Helmondia - NWC 
Ysselsteyn - Merefeldia

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



Pulke
Dörper voetbalvrienden, op het mo-
ment dat deze woorden uit mijn pen 
vloeien vraag ik me af of de wed-
strijd tegen Bree wel doorgang zal 
gaan vinden. Sinds de ochtendpa-
rodie tegen de Baarlose teams is er 
een geheel nieuwe dimensie toege-
voegd aan het fenomeen ‘wedstrijd 
aflassen’. Niet alleen de bobo’s van 
de KNVB, de weersvoorspelling van 
Piet ‘wegwezen’ Paulusma, onze ei-
gen consul, Pietje Kamphuis, zijn 
op de een of andere manier van in-
vloed op het al dan niet doorgaan 
van wedstrijden. Nee, bijvoorbeeld 
de teams van Baarlo hebben te-
genwoordig ook hun ‘zônnigploog’. 
Deze mannen, opgeleid in een van 
de kassen van “de Berckt’, houden 
zich tegenwoordig bezig met het 
keuren van de velden bij 
de uitwedstrijden van de 
Baarlose teams. Vroeg 
in de ochtend komen zij 
in Baarlo bij elkaar en 
ontvangen het strijdplan 
van de wedstrijdsecreta-
ris. Die is perfect op de 
hoogte van alle gegevens 
van de diverse teams. 
Wie is er geblesseerd? 
Wie heeft er gisteren een 
carnavalsreceptie gehad? 
Wie zit er een weekend-
je in Winterberg? Wat is 
het alcoholpercentage 
van de grensrechter? Wie 
heeft een familiefeestje 
in Noord-Holland? Vaste 
keeper moet met hoger 
team meedoen? Als de 
conclusie is dat het team 
niet speelklaar is, gaan 
er eerst drones de lucht 
in om van boven te gaan 
spioneren bij de velden 
van de tegenstanders. 
Enkele dagen geleden 
ging er bij Baarlo gejuich 
op. De drone die het veld 
van Helden vanuit het zui-

den naderde zag geen lijnen, er kan 
niet gespeeld worden! Maar een te-
lefoontje naar het Heldense zorgde 
voor bedrukte gezichten, spelen? 
Maar de jongens van de Kook geven 
niet op en dus sturen ze de ‘zônnig-
ploog’ naar Kerkeböske. Twee man-
nen in dikke zwarte jassen springen 
in de door Peeten gesponsorde Ma-
zda MX-5 en scheuren via de Baar-
loseweg richting veld 4. Daar aan-
gekomen vliegen ze het veld op en 
moeten ze constateren dat er toch 
lijnen zijn maar dat moeder natuur 
met ingewikkelde biologische pro-
cessen, die zelfs Thierry Baudet niet 
begrijpt, er voor zorgt dat met een 
invalshoek van 45 graden toch niet 
alles altijd zichtbaar is. De scheids 
is wat toegeeflijk voor de kookwau-

ze van Baarlo en wil de 
lijntjes niet-klimaatneu-
traal laten bijkalken. Boer 
Koekkoek van het Akker-
veld kiepte er nog een 
vrachtwagen kalk bij en 
nadat alles goedgekeurd 
werd door de lijnrechters 
van de Baarlose tennis-
club kon de scheids voor 
de aftrap fluiten. Dus nu 
maar hopen dat de man-
nen van Bree ons van-
daag niet aan het lijntje 
gaan houden …..

Pulke

P.s.: BREAKING NEWS, 
afgelopen woensdag 
was de wedstrijd Helden 
JO13-1 – Baarlo JO13-1. 
Een spelertje van Baarlo 
moest naar het ziekenhuis 
afgevoerd worden omdat 
hij gestruikeld was over 
een te hoge achterlijn ….

Elf vragen aan een leider met een knipoog.

Wat is je hoogtepunt als leider tot nu toe?
Lang geleden Megacles uit. 

Wat is het doel van je team dit jaar?
Bij de bovenste 4 eindigen 
 
Welke Feyenoord-goal bij de 6-2 was het mooiste?
De 4-2 van Robin van Persie 

Wie is jouw favoriete voetballer?
Robin van Persie

Voor welke toetje mogen ze je wakker maken?
Iets met ijs 

Jouw favoriete team in het betaald voetbal?
Feyenoord natuurlijk, zijn er andere clubs dan? 

Zou jij voor een klimaatprotest een wedstrijd laten schieten?
Nee 

Je favoriete team buitenland?
Liverpool 

Welke TV-kwis op kijk je het liefste naar?
De slimste mens 

Welke sport vind je het leukste naast het voetbal?
Tennis 

Je favoriete vakantiebestemming?
Turkije 
 

Wie is deze leider met Feyenoord-oogkleppen op? (antwoord zie 
achterin deze Zoefie)

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

Truuk in de tiehd.
Vandaag dus de derby tegen de jongens uit Maasbree. De allereerste maal dat beide 
teams tegenover elkaar stonden was 28 maart 1948, in de 1e klasse van de LVB. 
Eerder in het seizoen had MVC’19 de thuiswedstrijd met 3-1 gewonnen.

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



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:

Mairen Zeevenhoven

Man of the Match..... Spaaractie vvHelden Fan-artikelen.....

Simonshoek 4 in Meijel

Tel: 06-38748340

Spaaractie vvHelden Fan-artikelen

Vanaf 22 maart start onze hoofdsponsor PLUS Gommans in samenwerking 
met vvHelden een mooie spaaractie. Je spaart bij PLUS Gommans voor 
gratis vvHelden FANartikelen in jouw eigen unieke fanshop met jouw 
eigen spelersfoto of vvHelden-logo! De spaaractie loopt 8 weken. 

Per €10 euro aan boodschappen bij de Plus in Helden krijg je een “Clubfund” 
spaarzegel. Deze spaarzegel (1, 3 of 5 spaarpunten) kun je online activeren 
door de unieke code in te voeren op jouw eigen persoonlijke fanshop. Wan-
neer je genoeg zegels hebt gespaard en geactiveerd kun je deze verzilve-
ren door een product te bestellen. Op het moment dat er een product besteld 
wordt ontvangt vvHelden ook nog een mooi bedrag per verzilverde zegel! 
Dus jij een mooi fanartikel, vvHelden een mooie bijdrage aan onze clubkas!  

In het weekend van 16,17 en 23, 24 februari komt er een fo-
tograaf om alle leden, vrijwilligers, commissieleden en/of be-
trokkene te fotograferen in onze kantine. Dit zal voor de mees-
te in vvHelden tenue zijn (geld voor alle voetballende leden) of de 
outfit die je aanhebt tijdens het uitvoeren van je taken binnen vvHelden.  

Uiteraard is deze actie op vrijwillige basis maar om onze hoofdsponsor te sup-
porteren verwachten wij een wederkerigheid zoals vvHelden dat nastreeft. 
Besluit je vervolgens om niet te sparen, even goede vrienden! Doneer dan wel 
je spaarzegels aan vvHelden of aan iemand waarvan je weet dat die spaart!  

LET OP: Zonder dat er een foto genomen is, kun je NIET sparen!  

Mocht u vragen hebben richt u zich dan tot de sponsorcommissie via spon-
sorbeheer@vvhelden.nl of vraag naar Roel Lahaije, Frank Stammen of 
Frank van Vuuren. 



P.R. Peeters Helden BV

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met de 
sponsorcommissie!

Team van de week: Helden JO17-1

Teauteau...

Vandaag is Helden JO17-1 het team van de week. Helden JO17-1 is een jonge maar erg talentvolle 
groep. Ze zijn hecht met elkaar verbonden en dat is aan de gezelligheid af en toe wel te merken. Zoals 
ik al zei een talentvolle groep die graag beter en beter wil worden en het hoogst haalbare wil bereiken. 
Helden JO17-1 komt op dit moment uit in de hoofdklasse J en zit nog bij de laatste 16 in de beker. In 
de competitie is het een degelijke subtopper en zijn de jongens aan het azen om het stapje richting de 
top 3 te maken. We zullen de jongens even voorstellen:
In het doel hebben we Rayven van den Munckhof. Lange jongen die de rust zelve is. Dit straalt hij 
aan de bal ook uit. Een keeper met veel meevoetballend vermogen en is goed in de 1vs1 situaties. 
Dan onze verdediging bestaande uit: 
Rick Vervoort. Rick is een rustige jongen die ontzettend goed kan voetballen en technisch heel vaardig 
is als rechtsback. 
Rens Janssen. Heeft een belangrijke kwaliteit en dat is dat hij op veel plaatsen uit de voeten kan. 
Meestal vervult hij de back positie. Schakelt eerst zijn mannetje uit en dendert er dan met zijn snelheid 
en loopvermogen overheen.  Heeft overigens een goede passeeractie in de benen. 
Mark Peeters. Adjudant Mark in de volksmond. Kleine handige back. Is tweebenig ,en ondanks zijn 
lengte verliest hij bijna geen duel. Weet met het juiste inzicht altijd op tijd te komen en zijn mannetje 
uit te schakelen. 
Tieme Janssen. Man van de vele woorden… Vaak centraal achterin diegene die alles op z’n plek zet en 
als verlengstuk van de trainer fungeert. Met z’n overtuigende speelstijl verovert hij veel ballen en schuift 
hij vaak gevaarlijk mee in. 
Maarten Jacobs. Een speler die op z’n gemak een mannetje achterin uitkapt en vervolgens een zuivere 
pass op een van de middenvelders geeft. Rustige jongen en brengt dit over op de rest van de verdedi-
ging. Met zijn voetbal inzicht staat hij altijd op de juiste plek om de bal te veroveren. 
En dan onze middenvelders:  
Tren Giesen. Onze capitano. Kan geweldig goed voetballen en heeft zelfs al z’n debuut voor Helden 
1 gemaakt. Een echt loopwonder met een gouden rechterbeen (zowel binnenkantvoet als buitenkant-
voet). Stuurt de rest van de jongens aan en bezit over een uitstekende visie. 
Bas van den Beuken. Een aantal jaar geleden over gekomen van Beringe. En met succes. Voor een 
eerste jaars heeft hij ontzettend veel power en wint hij veel tweede ballen op het middenveld. Als hij de 
bal voor z’n linker krijgt kun je maar beter wegduiken. Hij kan namelijk verwoestend uithalen. 
Jeugdprins Rowan Meerts. Behendige snelle aanvallende middenvelder. Heeft een goed schot en is 
erg gevaarlijk met zijn dribbels. Zorgt altijd voor een goede sfeer in de groep. En dan sloet ich aaf met 
miene spreuk: “Met os as fiestbieste veurop, zitte wae gans durp oppe kop!”
Sef Arts. Een hele jonge maar ook dynamische middenvelder. Die van week tot week zich blijft ontwik-
kelen. Technisch heel erg goed aan de bal en slim in het kiezen van positie tussen de linies. Heeft z’n 
eigen kwaliteiten als nummer 10. 
Onze aanvallers zijn als volgt: 
Na Twa Htoo Lay. Klein, razendsnel en ontzettend beweeglijk. Is in z’n goede dagen letterlijk en 
figuurlijk ongrijpbaar voor z’n tegenstanders. Hij flitst er soms voorbij en schiet vervolgens de bal hard 
en met precisie in het netje. 
Guus Dielissen. Nog eentje uit Beringe. En weer met succes. Guus is een rasvoetballer. Heeft een 
bijzondere speelstijl en passeert tegenstanders alsof het pylonnetjes zijn. Krult vervolgens de bal met 
z’n linkerbeen haarscherp voor of schiet hem zelf binnen. 
Stan van der Sterren. Zit vol met power. Is een speler die met de bal aan de voet begint te lopen en 
er dan zo een stuk of 4 voorbij gaat. Is razendsnel en altijd dreigend. Ook een beetje de clown van de 
groep. 
Timo Lijssen. Onze centrumspits. Heeft een grote kwaliteit en dat is dat hij andere makkelijker laat 
voetballen. Is nog niet belangrijk in doelpunten maar wel belangrijk in andere onderdelen van het spel. 
Zoals het druk zetten en afjagen van de tegenstander en het oppakken van andermans posities in de 
omschakeling. 
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