
Weekje rust.

Nadat er twee weken geleden weer eens 
een klinkende zege werd geboekt (5-1 op 
R.K.E.S.V. red.) zag trainer Rob Jacobs 
tot zijn teleurstelling dat Helden de goe-
de vorm niet mocht doortrekken in Neer. 
De consul van onze Neerse vrienden zou 
naar verluid vlak na het eindsignaal twee 
weken geleden al besloten hebben dat de 
Heldenaren geen revanche mochten ko-
men nemen. Neer had de Heldenaren in 
eigen huis voor de winterstop immers we-
ten te verassen met een 1-2 overwinning. 
Een ploeg in vorm met revanchegevoe-
lens was ogenschijnlijk geen welkome 
gast in Neer.

Of het weekje rust de Heldenaren goed 
of juist slecht gedaan heeft gaan we van-
middag zien als ONDO op bezoek komt. 
In Asten-Heusden eindigde het eerder dit 
seizoen  in een bloedeloze 0-0. Voor de 
supporters die vandaag deze wedstrijd 
boven zowel de prinsreceptie als de man-
slújzittingen hebben verkozen hopen we 
op meer spektakel. Helden kan bij een 
overwinning de aansluiting met de subtop 
houden. Dit zal echter geen gemakkelijke 
klus worden. ONDO, dat vorige week op 
eigen veld zes keer wist te scoren tegen 
GKC, draait lekker de laatste tijd en staat 
op een knappe twee plek. Helden zal dus 
vol aan de bak moeten om net als twee 
weken geleden als winnaar van het veld te 
stappen. Veel voetbalplezier vanmiddag!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
ONDO. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een 
prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. Inleveren 
kan tot 15.00 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deelname 
is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.

Helden 4 (vervolg)...
Ivo ‘Eggy’ Lamerichs, ook wel Eggy genoemd is een goede verdediger die op bijna alle 
posities achterin uit de voeten kan. Na de wedstrijd blijft Ivo vaak nog even in de kantine 
voor de nodige gele rakkers.
Roy ‘Noise’ Nijssen, Roy is snel en sterk en kan op verschillende posities worden in gezet. 
Voor de leiders dus de ideale speler om de gaatjes op te vullen. Helaas heeft Roy dit seizoen 
veel te kampen met blessures, hopelijk kan hij de laatste wedstrijden nog een aantal potjes 
meepakken. Na de wedstijd is blijft Roy altijd nog ‘ff’ hangen om gezellig het nodig ger-
stennatjes te nuttigen. 
Dennis ‘Zoes’ van Soest, Dennis is zowel leider als speler en daarom ook de aanvoerder van 
het team. Hij beschikt over een prima techniek, en ziet het spelletje als geen ander. Ook na 
de wedstrijd blijft Dennis gezellig nog even hangen om wat goud gele rakkers achterover 
te slaan.
Jorn ‘Little Har’ Hanssen, Jorn is een speler die je overal op het middenveld kunt neerzet-
ten, hij heeft een geweldig pass en lanceert daarmee vaak zijn medespelers (als ze tenminste 
begrijpen dat ze moeten rennen). Naar huis gaan is voor Jorn geen optie hij is bijna altijd de 
laatste die op zondag de kroeg verlaat.  
Nico ‘Jacobs, Nico is de nieuwe vlagger, helaas is Nico momenteel naar Australie om kan-
goeroes te bekijken. 
Rick ‘Thei’ Teeuwen, Rick is een middenvelder met een goede trap, maar het liefst dribbelt 
Rick de bal over de lijn van het doel. (slechte) passes geeft hij bijna nooit. Na een wedstrijd 
nuttigt Rick graag nog een pilsje met het team. 
Tim ‘Timo’ Peeters, Tim is een speler die zowel op het middenveld als op het werk uit de 
voeten kan, met zijn linkerbeen dolt hij menig tegenstander. Helaas moet Timo vaak eerder 
gaan of kan hij helemaal niet deelnemen vanwege het werk.
Lars ‘Hari’ Hanssen, Lars is de luchtverzieker in het kleedlokaal, als Lars buikpijn heeft 
hebben zijn teamgenoten last van de neus.Deze links poot is een prima afmaker. Lars mo-
tiveert zijn teamgenoten zowel voor als na de wedstrijd om er voor te gaan en is zeker niet 
vies van een koud pilsje. 
Floris ‘Slaopie’ Thijssen, Floris is razend snel al heeft hij dat af en toe zelf niet in de gaten. 
Waar hij de eerste en tweede helft altijd oplet, wil hij de derde helft nog wel eens niet hele-
maal bij de les zijn. Vandaar zijn bijnaam. 
Paul ‘Zielige non-alcoholist’ Heijnen, Paul heeft het scheidsrechters fluitje aan de wilgen 
gehangen en heeft de kicksen weer aangetrokken. Dit tot afschuw van menig tegenstander. 
Paul is snel en lomp maar weet toch altijd weer de tegenstander het leven zuur te maken. 
Over de 3e helft gaan we het niet hebben want zonder bier geen derde helft!
Ralf ‘Kaka’ Hendriks, Ralf verliet Helden 4 3 jaar geleden om zijn heil in Nijmegen te zoe-
ken, toen hij afgelopen jaar terug keerde werd hij bij het 3e ingedeeld omdat Helden 4 hem 
niet wilde hebben (grapje Ralf). Nu is hij echter terug en wordt in menig verslag genoemd 
(mits hij er niet om vraagt). Ralf is een goede middenvelder die altijd hard werkt. Na de 
wedstrijd is Ralf vaak de familie man die voor vrouw en dochter moet zorgen, maar niet 
voordat hij een aantal pilsje heeft genuttigd.
U heeft nu kennis gemaakt met Helden 4 mocht u een willen komen kijken, Helden 4 speelt 
zijn thuis wedstrijd op zondag morgen om 12.00 uur kom gerust eens kijken. Na 14.00 uur 
zijn ze vaak te 
vinden in de kantine in het hoekje bij de keuken. 

HELDEN 4 ALLEEN MAAR BIER! 



 
Vereniging : ONDO (Op Naar De Overwinning) 
Wedstrijdtenue: Rood-geel gestreept shirt, rode broek 
en rood-gele kousen 
Opgericht : 20 augustus 1962 
Sportpark : “De Heikamp ”
Aantal senioren teams : 4 senioren plus 1 veteranen- en 1 damesteam 
Aantal jeugd teams : 13 jeugdteams 
Klassering vorig seizoen : 1e  (5e Klasse E)  
Trainer: Mark Lommen (2e seizoen) 
Hoofdsponsors : Miba Dranken
Bijzonderheden : Vorig jaar op 2e Pinksterdag werd ONDO grandi-
oos kampioen na een uitstekende tweede competitiehelft. Uitgerekend 
onze buren uit Egchel waren in die bewuste kampioenswedstrijd de 
tegenstander van ONDO.

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

Stand 4e klasse E.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 Brevendia 1   14 9  4  1  31  30  14  
2 ONDO 1   15 8 6  1  30  39  18  
3 Maarheze 1   14  9  2  3 29  37  18  
4 BEVO 1   15  8  4  3  28  33  14  
5 Panningen 1   14  7  5  2  26  34  18  
6 RKSVO 1   15  7  1  7  22  33  23  
7 RKESV 1   15  6  4  5  22  28  35  
8 Helden 1   14  5  5  4  20  28  22 
9 Cranendonck 1  15  4  6  5  18  16 15  
10 SSE 1  14  4  5  5  17  24 26  
11 RKMSV 1   15  4  3  8  15  22  32  
12 RKSVN 1   14  3  2  9  11 14  34  
13 VV GKC 1   15  2  2  11   8  10 46  
14 Leveroy 1   15  0  3  12   3   6  39



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 



Pupil van de week: Jason Jansen

Hallo

Ik ben Jason Jansen. Ik ben 11 jaar 
en mijn hobby’s zijn voetballen en 
in de zomer vissen. Ik speel in Hel-
den bij de JO11-3 op de nummer 10 
positie. Mijn trainers zijn Sander, 
Mark, Mark, Paul & Bianca, Mijn 
lievelingsclub is AJAX en mijn fa-
voriete speler is Justin Kluivert.

vvHelden
1. Frank Bouten
2. Nick Bouten
3. Gilian de Bruijn
4. Freek Kessels
5. Rick Knippenbergh
6. Edwin Heuvelmans
7. Nick van Lier
8. Guus Maessen
9. Koen Maessen
10. Tom Peeters
11. Ton Peeters
12. Tim Pilon
13. Bart Raaijmakers
14. Jeroen Thijssen
15. Jeroen Voorter
16. Mairen Zeevenhoven

Trainer : Rob Jacobs
Team manager : Leo Hillen
Leiders : Geert Metsemakers en Rick Voorter
Verzorger : Wiel Suntjens
Ass. Scheidsr. : Louis Bouten

Dhr. Lemmens

ONDO
 
1.  Luuk vd Boer
2.  Joost Berkers
3.  Stan Berkers
4.  Rudi Nijssen
5.  Bart Loomans
6.  Thijs Haasen
7.  Freek Raijmakers
8.  Robin Janssen
9.  Roy Lammers
10.Rob Kessels
11.Bart Janssen
12.Robin Verberne
13.Wessel Janssen
14.Kees Verberne
15.Bram Derix
16.Luuk van Lierop
 

Trainer : Mark Lommen
Leiders : Karel en Joost Loomans
Ass. Scheidsr. : Robert van Keulen

Wedstrijdbal geschonken door:

Programma 19 februari: 
BEVO - Panningen 
FC Cranendonck - RKSVN 
Helden - ONDO 
SSE - Leveroy 
vvGKC - RKSVO 
RKESV - Maarheze 
Brevendia - RKMSV

Programma 5 maart: 
Maarheze - RKSVN 
Brevendia - vvGKC 
Panningen - Helden
RKSVO - FC Cranendonck 
BEVO - ONDO 
RKMSV - Leveroy 
RKESV - SSE

AUTOHANDEL SEOSEKA
INKOOP / VERKOOP / BEMIDDELING / ADVIES / IMPORT

Tel. 0643028925
JF. Kennedylaan 244, 5981 WX Panningen  -  seoseka@gmail.com  -  www.autohandelseoseka.nl

Cock Huijgen
SEOSEKA



Zoefie-Cup Pulke
Beste voetbalvrienden, jullie zien het di-
rect, ‘t pulke zelf is weg en heeft voor 
deze keer plaats gemaakt voor ‘n blauw 
hart. ‘n Hart waarin verwerkt de kreten 
die geslaakt zijn bij de eerste ‘inspira-
tie’-avond die een paar weken geleden 
werd gehouden in het kader van een KN-
VB-project bij onze club. Zal er eens een 
paar woordjes uitplukken. Het eerste wat 
me natuurlijk opvalt is de vette letters die 
het woord graeken vormen. Typisch iets 
van vv Helden? Hoe langer ik erover na-
denk, hoe meer ik het begin te begrijpen 
dat dat woord. Kom je in de kelder, wordt 
er gegraekt dat er slecht opgeruimd wordt. 

Zit je op het secretariaat, be-
gint er een te graeken dat de 
printer weer eens kuren heeft. 
Maak je de deur van de be-
stuurskamer open, hoor je 
mensen graeken dat het wel 
een opslagruimte lijkt. Sta je 
op het trainingsveld, graekt 
alles en iedereen op de toe-
stand van het veld. Kom je 
op de parkeerplaats, wordt er 
gegraekt over die verkeerd 
geparkeerde auto. Kijk je naar 
het scorebord wordt er ge-
graekt over de letters die er 
in plaats van de cijfers staan. 
Voetbal je op veld 1, wordt 
er gegraekt dat het gras niet 
is gesneden. Op veld 2 wordt 

er gegraekt dat de goaltjes niet goed zijn 
opgeruimd. Waarom moeten wij op veld 
4 spelen, een wekelijks graek-moment. 
Waarom zijn die takken bij veld 3 nog niet 
gesnoeid graekt de een tegen de ander. En 
dat graeken kunnen we gelijk linken aan 
andere woorden in het blauwe hart. Sa-
men graeken geeft ook een soort saamho-
righeid. Velen blijven vrijwilligerswerk 
doen ondanks het graeken. Op de eigen 
spelers van het eerste wordt heel wat af-
gegraekt. Oh wacht, waar wordt eigenlijk 
altijd op gegraekt? Ook vrijwilligers. Ook 
een blauw-wit hart. Juist, de scheidsrech-
ters. Ook zij zetten zich wekelijks in voor 
de club. Natuurlijk fluiten ze allemaal op 
hun eigen manier. Ik zal er eens een paar 
voor het voetlicht halen.  Louis, altijd en 

overal cool. Frans, zijn donker 
getinte bril geeft hem een bé-
tje een godfather-uitstraling. 
Theo, met die stembanden 
heb je eigenlijk geen fluit no-
dig. Gary, de Churandy Mar-
tina van vv Helden, ‘fluiten is 
een feest’. Sam, zeer serieuze 
blik en de schoenveters zitten 
op de millimeter precies. Paul, 
sneller dan menige buiten-
speler. Glenn, relaxt, relaxt, 
relaxt. Marco, ‘para minhas 
flautas eu sempre ganho uma 
flor’. En natuurlijk Heidi, nog 
altijd onze enige vrouwelijke 
scheids, still going strong!! 
En heeft Pulke ook wat te 
graeken? Zekers, want als de 
geruchten van de donderdig-
middigploog waar zijn gaan 
al mijn kameraden rondom 
veld 1 verdwijnen. Dat maakt 
Pulke een beetje triest, aan Jeu 
d’n 1e de taak om me uit het 
dipje te halen, alaaf!!!

Pulke

Van links naar rechts:

Boven: Hein Korsten, Har Keiren, Miel Keiren, Jan Kessels, Jan Ottenheim
Ber Joosten

Zittend: Jeu Wagemans, Handrie Hendriks, Piet Gielen, Lei Keiren, Theo Gielen
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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
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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

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

Vaten, kampioenschap, ongeslagen zomaar een paar woorden die luidkeels door 
menig Helden 4 spelers door de kantine werd geroepen toen het seizoen begon. De 
verwachtingen waren hoog, de nodige versterkingen waren gehaald van het 3een 
ook Moijer had de kicksen weer gevonden. Nu halverwege het seizoen zijn de 
kampioensambities inmiddels weer wat afgenomen. Helden 4 staat keurig tweede 
op de ranglijst maar hoewel we er zelf van wonnen lijken de mannen van Reuver 
onverslaanbaar. Des al niet te min proberen de mannen van Helden 4 er een mooi 
seizoen van te maken en gezien de goede resultaten en gezelligheid in de kantine 
gaat dit zeker lukken.
De Leiding: 
De leiding van Helden 4 bestaat uit Dennis ‘Zoes’ van Soest, Martijn ‘Tinus’ Teeu-
wen en Ger ‘Gerrit’ Verstegen. Deze 3 heren hebben het nodige verstand van voet-
bal, waar ze de eerste 2 helften langs (of binnen het veld) staan te coachen (of te 
greken), maken ze na de wedstijd in de kantine ook de nodige flauwekul. 
Het team: 
In het doel staat Mickey Gijsen…… oeps het moet Mikey zijn. Mikey is een voor-
treffelijke keeper waar menig vaandelteam van enkele buurdorpen jaloers op zou 
zijn. Waar Mikey binnen het veld altijd alert is, staat hij de na de wedstrijd nog al 
eens te dromen. Voor een grapje is hij altijd in, ook al gaat de grap over hem zelf 
hij zal altijd lachen. 
Ruud ‘’Hoempie’ Janssen, Ruud is een sterke verdediger met een goede trap waar 
Helden 4 het komende seizoen nog veel plezier aan gaat beleven. Zowel binnen 
als buiten het veld altijd aanwezig. Ruud is er niet vies van om af en toe een over-
treding te maken als dit nodig is. Omdat Ruud tegenwoordig vaak in Tegelen te 
vinden is moet hij na de wedstrijden wel vaak genoegen nemen met een alcohol 
vrije versnapering.
Bart ‘Baart’ Peeters, Bart is een echt slot op de deur waar een leider altijd op kan 
vertrouwen. Waar hij in het verleden zo weinig mogelijk ballen wilde hebben, eist 
Bart ze nu zonder twijfel op. Zondag na de wedstrijd geniet Bart in trainingsbroek 
rustig van een pilsje en van wat andere te melden hebben. 
Chrisje ‘BomBom’ Fleuren, Chrisje is aan het begin van het seizoen gehaald bij 
het 3e hij staat verdedigend altijd zijn mannetje als hij tenminste niet op het toilet 
zit. Hoge ballen van tegenstanders hebben geen effect meer met BomBom in der 
verdediging. Tijgerbalsem is zijn wondermiddel.  
Bas ‘Kots’ van Hees, Bas is verdediger met een goede voorzet. Die helaas vaak 
te kampen heeft met blessures. Bas zal het niet na laten om na de wedstijden zijn 
mede spelers in de zeik te zetten. Ook van een pilsje is hij niet vies.

Helden 4...



TEAM van de WEEK: Helden 4


