
Eindelijk

Beste sportvrienden, het is dan einde-
lijk zo ver. We schrijven 31  maart maar 
vandaag zal Helden eindelijk haar eer-
ste thuiswedstrijd in het nieuwe jaar 
spelen. Na de winterstop werd er al ge-
lijkgespeeld bij rivaal Kepèl en gewon-
nen in Ell en Thorn 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 sportpark anders. Dank-
zij deze strenge winter is Helden na de 
wedstrijd van vorige week pas net over 
de helft van de competitie 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 spe-
len. 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 vv 
GKC/RKHVC. De combinatieploeg uit 

Grathem, Kelpen-Oler en Hunsel heeft 
het zwaar. De ploeg verloor vorige week 
(jammer genoeg) al met ruime cijfers 
van Panningen en bungelt daarmee 
onderaan de ranglijst. Desalniettemin 
moet Helden niet verwachten dat dit 
varkentje zomaar gewassen is. Helden 
lijkt dit seizoen patent te hebben op het 
afwisselen van slechte met goede helf-
ten. Zo moest er vorige week ook na 
een slechte eerste helft een achterstand 
omgebogen worden om de drie punten 
over de streep te trekken.

Voor de winter kende Helden een een-
voudige middag in Kelpen-Oler (eind-
stand 2-8). Zal vv GKC/RKHVC vandaag 
meer tegenstand bieden? Of wordt het 
weer een overwinning voor de Helde-
naren? U gaat het zien. Veel voetbal-
plezier!

Vergeet niet een gokje te wagen op de uitslag!

Zoefiebode, 42e jaargang nr. 8 Seizoen 2017 - 2018
GOEDEMIDDAG VOETBALLIEFHEBBERS

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
VV GKC / RKHVC 1. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar 
geloot welke een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur 
plaats. Inleveren kan tot 18.00 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 GKC / RKHVC
Opgericht :  22 juni 2012
Accommodatie :  Sportpark “Grasheim” in Grathem
Tenue :    Zwart-blauw gestreept shirt, zwarte broek 
   en zwart-blauwe sokken
Aantal seniorenteams :  4 senioren- en 2 veteranenteams plus 
   1 damesteam 
Aantal jeugdteams : 20 junioren / pupillen teams
Eindklassering vorig seizoen :  12e (4e klasse E)
Hoofdtrainer :  Brahim Akechtabou
 

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  16 12  3  1  39  51  15  
2 Helden 1   14 11 2  1  35  51 18  
3 Horn 1  14  10  1 3 31 38  12  
4 SVC 2000 1  16  8  3  5  27  44  29  
5 RKESV 1  15  6  5  4  23  28  27  
6 BEVO 1   14  7  1  6  22  36  24  
7 RKAVC 1   14  5  3  6  18  20  35  
8 Reuver 1  12  5  0  7  15  22  31 
9 Linne 1   14  4  3  7  15  22 30  
10 FC Maasgouw 1 14  4  2  7  14  17 27  
11 Bieslo 1   14  3  3  8  12  18  32  
12 Roggel 1   13  3  2  8  11 9  25  
13 Swalmen 1  14  3  2  9  11 16 29  
14 vvGKC/RKHVC 1  13  2  0  11  6  17  55

Voor al uw Brood en Banket
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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 
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P.R. Peeters Helden BV



Pupil van de week: Koen Bastings
Hallo allemaal, 

ik ben Koen Bastings en ben 10 jaar en speel 
net als vorig jaar in JO11-1 (9x9). Ik ben 
begonnen bij vv Helden met te voetballen in 
de F8. Hierna mocht een jaar voetballen in 
de F4 en het jaar erna in de F1.

Mijn positie is verdedigen en ik sta vaak 
laatste man.  Ik vind het verdedigen leuk, 
omdat ik dan lekker de duels kan aangaan.

Zelf ben ik een keer met de F1 kampioen 
geweest  op het veld. Daarnaast hebben we 
ook de KNVB beker op het veld gewonnen. 
In de zaal zijn we toen regiokampioen ge-
worden en hebben we de districtsfinale ge-
wonnen en waren we zaalkampioenen van 
KNVB Regio ZUID II!

Ook dit jaar zijn we weer de regiokampioen 
geworden in de zaal!! Bij de districtsfinale 
hebben we uiteindelijk een mooie 3e plek 
behaald.

Ik ben fan van VVV Venlo en ik ben al vaak 
naar wedstrijden geweest.

Mijn hobby’s zijn naast voetballen, gamen, 
lezen en buiten spelen. Het liefst eet ik pizza 
Hawaii.

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. Keijsers

VV GKC / RKHVC
 
1.  Stefan Scheidelaar (k.)
2.  Lars Coolen
3.  Frank Geraedts
4.  Bart Kuppens
5.  Marco Vullers
6.  Tim Ramakers
7.  Sjors Trepels
8.  Danny Vleeshouwers
9.  Jeroen Custers
10.Tim Beek
11.Vincent Peeters
12.Nick van Roy
13.Noud Nijskens
14.Luca Jeurninck
15.Bernie Jeurninck

Trainer : Brahim Akechtabou
Leider : Marco van Rooij
Ass. Scheidsr. : M. Franssen

Voor al uw Brood en Banket
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Wedstrijdbal geschonken 
door:

Ik woon op Schrames samen met mijn va-
der, moeder en broer. Mijn vader is ook lei-
der van mijn team.

Ik wens Helden een goede en mooie wed-
strijd toe en natuurlijk moeten ze winnen!!!!

Programma 31 maart: 
Helden - vvGKC/RKHVC
Reuver - Bieslo
Panningen - RKESV
Linne - BEVO
RKAVC - Horn
SVC 2000 - FC Maasgouw (01-04)
Swlamen - Roggel (01-04)

Programma 5 april: 
Reuver - vvGKC/RKHVC
BEVO - RKAVC
Bieslo - FC Maasgouw
Roggel - SVC 2000
Horn - Helden



De razende.... Pulke
Dörper voetbalvrienden, het zit erop. De ver-
kiezingen weer achter de rug. Talloze folder-
tjes met gezichten zijn de afgelopen weken 
mijn brievenbus in gekieperd. Oh wacht, een 
kop heb ik niet gezien. Die zat in een partij 
die geen partij was. Of een lijst die geen lijst 
was. Die van onze Lars, de Harie van Helden 
4, de spits met bravoure. Op de veelbeke-
ken omroep P&M zag ik hem een paar maal 
voorbijkomen. Het viel me wel op waar hij 
zich het beste thuis voelde, namelijk in het 
café. Tegen zijn waterval van woorden was 
zelfs de presentator van het programma dat 
plaatsvond in Gallery’s Grand Pub niet opge-
wassen. Alleen viel het me tegen van Lars 
dat hij ook zo lafjes aan dat zielige glaasje 
water lag te sippen dat hem werd voorgezet. 
Hij had de bravoure van op het veld moeten 
gebruiken om te eisen dat er een halve li-
ter voor zijn neus werd gezet, 
weet zeker dat vele jongeren 
daardoor getriggered waren 
geweest om op Lars te gaan 
stemmen. Nu hebben alleen 
maar 135 voetballertjes op hem 
gestemd. Belangrijk voor Lars 
was duurzaamheid. Nu moet ik 
eerlijk zeggen dat als ik hem op 
het veld zie lopen ik weinig zie 
wat met duurzaamheid heeft te 
maken. In de 35e minuut zie ik 
zijn tong al uit zijn bek hangen 
en begin 2e helft kan hij een 
schildpad al niet meer op top-
snelheid rechts inhalen. Gou-
den energietips van mij Lars, 
ga met windmolentjes lopen 
en laat wat zonnepanelen op 
je beenbeschermers plaatsen. 
Maar goed, leuk is het natuur-
lijk om ook te kijken of er nog 
meer verborgen politieke talen-
ten bij de club rondlopen. Om 
maar gelijk iemand te zoeken 
voor de winnaar van de laatste 
verkiezingen, GroenLinks, daar 
lijkt me Roy Nijssen de ideale 
gegadigde voor. Hij heeft al een 
beschermd natuurgebied onder 

zijn neus hangen en zijn hipster look zou in 
de huidige grachtengordel niet misstaan. 
Voor het CDA zou ik genoeg namen kunnen 
noemen. Zoals in de gehele gemeente hangt 
er nog altijd een sausje KVP over de Dörper 
gemeenschap die pas over een generatie of 
2 verdwenen zal zijn. Dus ik kijk wat verder. 
Mark Engels lijkt me een zekerheidje voor 
het Forum voor Democratie, af en toe een 
uitspatting moet toch kunnen! Tip voor de 
bank van Helden 2, hang wat lavendelzak-
jes in de dug-out. Voor de SP zoek ik naar 
noeste werkers die niet op hun mondje zijn 
gevallen. Op een zondagmorgen zag ik hem 
aan het werk voor Helden 6. Hij sjouwde 
van links naar rechts tot hij erbij neerviel. 
En eenmaal op de grond liggend zijn z’n 
keelklanken tot in de verre omtrek te horen, 
hij kan goed blèren, zijn naam is Iwan Bè-

eren. Lang zoeken naar iemand 
die van nut kan zijn voor de 
Partij voor de Dieren is natuur-
lijk niet nodig. Rob ‘het konijn’ 
van Vuuren kan zich gerust bij 
dit groepje aansluiten zolang hij 
het teckelen in het veld maar 
laat. Of die bijnaam trouwens 
van Rob’s vriendin komt durf ik 
niet te zeggen… Voor de Pira-
tenpartij hebben we een avon-
turier nodig, daar is Nico Jacobs 
de uitgelezen persoon voor, 
wereldreiziger met vreemde ta-
toeages, een wildebras op het 
veld en tegelijkertijd een pui-
ke scheidsrechter. Zo, nu heb 
ik op mijn lijstje nog alleen de 
naam van Stan Vanlier staan, 
wie weet er een partijtje voor 
hem? En nog een laatste op-
merking over de verkiezingen, 
als ik nog één keer het woord 
‘verbinding’ hoor, dan …………… 
tuut tuut tuut tuut (verbinding 
verbroken).

PulkePoolbiljart - 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

WINTERSTOP …….

Beste lezers, lezerinnen en supporters van Helje 1, 

Waarom snap ik het niet?  Ben ik de enige of heb ik meer volgers die het met mij 
niet meer snappen. 
Jaar in jaar uit..  

oh sorry , waar ik het over heb?  Nou beste lezers en lezerinnen, ik heb het over 
de lengte van het voetbalseizoen en hoe dat steevast bijna ieder jaar weer in de 
soep loopt, wat vervolgens weer leidt tot onvolledige competities, onnodig veel 
inhaalwedstrijden die midden in de week gespeeld moeten worden of zoals gezegd 
wedstrijden die helemaal niet meer gespeeld kunnen worden. En waarom?  Omdat 
het voetbalseizoen beste mensen,  in de laatste week van mei eindigt. En dat snap 
ik dus niet. 

Kijk bijvoorbeeld naar dit lopende seizoen. Koning Winter kwam dit jaar wat later 
dan gepland of beter gezegd gehoopt door de KNVB. Gevolg dat meteen de eerste 
(2) wedstrijden van het (veelal) nieuwe seizoen afgelast moesten worden. Maar 
de KNVB dacht een slimme escape route te hebben gevonden door de afgelaste 
wedstrijden massaal opnieuw in te plannen op zaterdag 28 april en zaterdag 5 mei, 
oftewel midden in de meivakantie van de schoolgaande jeugd. Het is dan ook niet 
onverwacht dat de telefoons bij de wedstrijdsecretaris meteen roodgloeiend stond 
bij alle verenigingen, die proberen de wedstrijden onderling te verzetten naar……
ja, u raadt het al een door de weekse avond. De zaterdagen (inmiddels tot en met 
2 juni) zijn inmiddels allemaal volgeboekt.

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....
Ik vraag me daarom af waarom de KNVB niet een maandje langer door kan voetballen 
in juni en (begin) juli. Oftewel of de KNVB die competitie niet gelijk kan trekken met de 
schoolvakanties. 
Tijdens de mooiste tijd van het jaar, namelijk de maanden juni en (begin) juli liggen de vel-
den er stil en verlaten bij. 

Ik ben maar een enkele Razende Reporter, met bijzonder weinig invloed. Maar ik vraag me 
af hoe of op welke manier we de KNVB wakker kunnen schudden om in ieder geval het 
amateurvoetbal dusdanig te (re)organiseren dat er minder vaak wedstrijden afgelast hoeven 
te worden die vervolgens weer door de week moeten worden ingehaald en dat de competitie 
binnen nu en afzienbare tijd 1 tot 2 maanden opgeschoven kan worden. Of denk ik nou te 
simpel…. 

Veel plezier bij de wedstrijd van uw Helje 1 . 

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

Vandaag staat er wel een heel bijzonder team centraal als team van de week : JO8-2. Een 
team dat na de zomer van 2017 volledig overgekomen is van de kabouters. Allemaal 6 en 
7-jarigen die voor de 1ste keer deelnemen aan een voetbalcompetitie. Dat was in het begin 
van dit seizoen nog even wennen voor een aantal van hen : een groter veld, een keeper 
onder de lat, een groter doel, 5 spelers in het veld. Soms zijn ze nog zoekende naar de posi-
tie waar ze het beste kunnen aarden. Ze weten inmiddels wat verliezen is, maar regelmatig 
hebben ze ook de winnaarssmaak te pakken. JO8-2 is een team met 5 jongens en 4 meiden, 
die elke zaterdag hun mannetje staan.
Enthousiast zijn ze alle 9 en onderling hebben ze heel veel plezier. Er wordt inmiddels 2 x per 
week getraind en het trainingsanimo is uitermate goed. Wel vinden een aantal spelertjes het 
ook belangrijk om zo nu en dan nog een spelletje zonder bal te doen. Soms even spelen is 
voor een aantal ook nog heel belangrijk om er het optimale plezier aan te beleven. 

Een vaste keeper hebben we niet. Iedereen moet dus als keeper zijn of haar steentje bijdra-
gen, want, mocht de tegenstander doorbreken, dan zal er toch iemand moeten zorgen dat 
de bal niet over de doellijn gaat.
Uiteraard zorgt ook onze solide achterhoede daarvoor. Laten we dan ook beginnen met 
onze Guus.  Guus Wuisman is zo’n speler die overal op het veld terug te vinden is. Hij is te 
prijzen om zijn werklust, positieve instelling en zijn doorzettingsvermogen. Hij zorgt er mede 
voor dat de tegenstanders letterlijk tegen onze achterhoede stuiten. Hij is echter ook vaak 
in de frontlinie terug te vinden, maar zorgt altijd weer tijdig terug te zijn op zijn positie in 
zijn vertrouwde achterhoede. Regelmatig pikt hij een doelpuntje mee. Dat doet ook Rune 
Vissers, de kleinste van het stel, maar daardoor des te wendbaarder waardoor hij moeilijk af 
te stoppen is door de tegenstander. Rune laat zich niet zomaar aan de kant zetten en door 
zijn souplesse en snelheid wurmt hij zich vaak door de menigte heen. Mart Peeters, onze 
fanatieke, zeer enthousiaste dribbelaar. Als het nodig is, stuurt hij de tegenstander met een 
kapbeweging, gewoon het bos in. Bart Vondenhoff is meestal op het middenveld te vinden. 
Hij zorgt er op het middenveld voor dat de tegenstander niet te gevaarlijk voor ons wordt 
door ballen in een vroegtijdig stadium te onderscheppen en richting voorhoede te dirigeren. 
Dan als laatste heer van het stel : goalgetter Tijn Kranen. Hij heeft inmiddels al heel wat 
doelpunten op zijn naam staan. Ook hij is overal op het veld te vinden en mag geprezen 
worden om zijn techniek en werklust. 
Dan de meiden van het team : Jans van Hensberg, Jasmijn Wijhers, Roos Philipsen en Tess 
Wilms. De 5 heren en dit sterke dameskwartet zorgen samen voor een goede teambalans. 
De meiden zijn eigenlijk allemaal op alle plekken inzetbaar en zijn daardoor ook op ver-
schillende posities te vinden. Ook hebben ze er geen moeite mee zo nu en dan even als 
reservespeelster uit te rusten lans de zijlijn.  Roos en Jasmijn vinden het ook erg leuk zo nu 
en dan onder de lat te mogen staan. Jasmijn is binnen de lijnen niet bang en laat zich door 
niemand aan de kant zetten. Met haar wil en gedrevenheid, troeft ze menig tegenstander 
met gemak af. Roos is overal te vinden. In één wedstrijd bezet ze vaak meerdere posities : ze 
gaat vanuit de achterhoede richting spitspositie en zonder problemen weer terug de verdedi-
ging in, maar bekleedt daarna weer net zo gemakkelijk een plek op het middenveld. Jans en 
Tess maken het de tegenstander vaak lastig op het middenveld en proberen de voorhoede 
vervolgens op jacht te sturen naar een doelpuntje. Dat levert regelmatig een succesje op, 
want na de winterstop is er nog niet verloren. Heren en dames : ga zo door !!!

Dit team staat onder leiding van Eric Vissers, Bjorn Vondenhoff en Bianca Wilms die met heel 
veel plezier dit mooie clubje kinderen trainen en begeleiden.

Team van de week...



TEAM van de WEEK: Helden JO8-2G


