
Tweederde

Beste voetballiefhebber, welkom op 
Sportpark Kerkeböske voor alweer de 
16e speelronde voor vv Helden. Ook 
een hartelijk welkom aan onze gasten 
en hun meegereisde fans uit Helmond.

Na vanmiddag heeft Helden tweeder-
de van haar wedstrijden achter de rug, 
iets wat nog lang niet elke ploeg in deze 
competitie kan zeggen. Er zijn zelfs 
ploegen die tot dusver vier wedstrijden 
minder hebben gespeeld. De vaste vol-
ger van ons vaandelelftal heeft dan ook 
al vaak gemerkt dat een blik op de tus-
senstand in de Derde Klasse C niet zo-
maar geworpen is. Weinig ploegen heb-
ben hetzelfde aantal wedstrijden achter 
de rug waardoor er altijd even gerekend 
moet worden om een objectieve indruk 
te krijgen.

Zelfs na al dat rekenen met inhaalwed-
strijden en verliespunten staan de Hel-
denaren er tot dusver behoorlijk voor. 

Ondanks het feit dat het één of meer-
dere wedstrijden meer heeft gespeeld 
dan menige concurrent bezit Helden 
op dit moment een knappe vierde plek. 
Wanneer er vandaag van onze gasten 
uit Helmond gewonnen wordt, zullen 
de Heldenaren zelfs minimaal een plek 
stijgen op de ranglijst. Of ze dat gaat 
lukken gaat u zometeen aanschouwen. 
De wedstrijd in Helmond voor de win-
terstop was er een die alle kanten op 
kon. Destijds trok Helden een zwaarbe-
vochten zege over de streep. Lukt het 
Helden weer om drie punten te pakken? 
Of is het Helmondia dat vandaag aan de 
winnende hand is? Veel voetbalplezier!

Vergeet niet een gokje te wagen op de uit-
slag!

Zoefiebode, 43e jaargang nr. 08 Seizoen 2018-2019
GOEDENDAG VOETBALLIEFHEBBERS

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: 
Helden – sc Helmondia. Uit de goede voorspellingen wordt één 
winnaar geloot welke een prijs wint, uitreiking hiervan vindt om-
streeks 17.00 uur plaats. Inleveren kan tot 14.30 uur in de brieven-
bus welke 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: Jules Hilkens

 

Vereniging :   SC Helmondia
Opgericht :    16  oktober  1916
Accommodatie :   Sportpark “ De Braak“
Tenue :     Rood-zwart gestreept shirt en zwarte 
    broek / kousen
Aantal seniorenteams :  6 senioren- en 2 veteranenteams
Aantal jeugdteams :  41  jeugdteams en 3 G-teams (samen 
    met MULO)
Eindklassering vorig seizoen : 12e (3e klasse C)
Hoofdtrainer :    Juan Bonilla

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. van Hoof

SC Helmondia
 
1. Milan Lebens (k.)
2. Giowin den Ouden
3. Amos Letwory
4. Merlon Masikini
5. Carlos David
6. Brian Perenboom
7. Kadir Budaklir
8. Sjors Kandelaars
9. Chauncy Heijmans
10. Tom Hertogs
11. Roy van Turnhout
12. Sevannie Wilms
13. Stephan v/d Water
14. Martijn van Lieshout
15. Tomas Hendriks

Trainer : Juan Bonilla

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: Sem Fleuren
 
Ik ben Sem Fleuren en ben 10 jaar. We wonen met z’n vieren  
op de Rogge; pap, mam, mijn zus Zoë en ik.  
Dit is vlakbij het voetbalveld.

Dat is lekker dichtbij want dan kan ik alleen naar huis  
als de 3de helft uitloopt.

Mijn team is JO11-3G, waar ik meestal spits ben.  
Dit is ook mijn favoriete plek op het veld, omdat ik het  
super gaaf vindt om goalen te scoren. 

Bij de trainingen vind ik vooral partijtjes voetballen en  
circuit training erg leuk. 

Ik verheug me altijd op de weekend wedstrijden en  
zit dan al ‘s morgens héél vroeg te popelen om er tegenaan  
te gaan. 

Mijn idolen zijn Messi en door het WK afgelopen jaar ook Cavani. 

Ik ben in het stadion van Ajax en Feyenoord geweest voor mijn verjaardag om te kijken 
naar een wedstrijd. Ik vond het cool en mega groot. 

Verder zit ik in groep 6 van de Liaan en zijn rekenen en gym mijn leukste vakken. 

Ik vind het tof om pupil van de week te zijn! 

Panningen Markt 61

Stand en programma:

Stand 3e klasse C.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 NWC 1   16 14  2  0  44  42  9  
2 sc Helmondia 1 15 7 4  4  25 31 23  
3 Liessel 1  12  8  0 4 24 24  16  
4 Helden 1  15  7 2  6  23  29  21  
5 HBSV 1  11  6  2  3  20  16  13  
6 IVO 1   12  5  2  5  17  18  20  
7 Ysselsteyn 1   12  4  2  6  14  14  14  
8 Merefeldia 1   13  4  2  7  14  18  19 
9 MVC ‘19 1   13  4  2  7  14  18 28  
10 Baarlo 1  14  3  5   6 14  17 20  
11 sv Laar 1  14  4  2  8  14  21  28  
12 Blerick 1  14  4  1  9  13 20  41  
13 Melderslo 1  13  3  2  8  11 8 24  

Programma 3e klasse C.....

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

Programma 24 maart: 
MVC ‘19 - Melderslo
IVO - NWC
sc Helmondia - Ysselsteyn
Blerick - HBSV
Helden - Merefeldia
sv Laar - Liessel

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



Pulke
Dörper voetbalvrienden, dagelijks glijdt 
het door je brievenbus, de ene na de 
andere reclamefolder. 

En we kennen de namen allemaal uit 
ons hoofd, Lidl, de PLUS, Jan Linders, 
Albert Schers, Jumbo en ga zo maar 
door. En allemaal zijn ze de supermarkt 
van het jaar, de een voor de wijn, de an-
der voor zijn glutenvrij brood en zo kun-
nen we nog uren doorgaan. Maar we 
weten het allemaal, niet alleen voetbal 
is oorlog, maar ook bij de supermarkten 
is het oorlog! Een van de slagvelden de 
afgelopen weken was de bestuurska-
mer van vv Helden. Honderden leden 
mochten zich, al dan niet op een blauw 
kratje, laten fotograferen. Op het eerste 
oog een onschuldig iets, maar achter de 
schermen….. De meiden en de dames 
van onze club werden de 
speelbal van de hoge heren 
in directiekamers van lan-
delijke bedrijven. Af en toe 
liepen de emoties hoog op 
en de zendmast in de buurt 
maakte overuren. ‘Mag ik 
wel op de foto, mag ik niet 
op de foto?’ De noeste wer-
kers van de sponsorcommis-
sie keken het met lede ogen 
aan maar de meevoelen-
de fotografe wist toch alles 
weer in het juiste perspectief 
te zetten. Maar al dat gedoe 
terzijde, wat zou het toch 
leuk zijn als je wat koppen 
van de vv Helden familie op 
producten in de supermarkt 
zou zien. Heerlijk toch, die 
lachende kop van Sander 
Arts op een pakje paraceta-
mol. De blonde krullen van 
Mairen Zeevenhoven zou-
den ideaal passen op een 
melkpak van Campina. Bij 
de vastkokende petatte lijkt 
het me een goed idee om de 
zak te versieren met Roelie 
Peters. Voor zijn grote broe-
der Mark is het even zoeken 

om te vinden wat bij hem zou passen, 
je zou denken de plofkip maar de Be-
terLevenKip Kipkrokantschnitzel lijkt 
me beter voor hem. De keuze is niet zo 
moeilijk bij Lieke Maessen, iedere zon-
dagmorgen straalt zij een en al Zeeuws 
Meisje uit. Op de zakken potgrond zie ik 
het beeld van een vrolijke Loek van der 
Kruys met een riek in zijn handjes. Voor 
de afdeling bier zijn er natuurlijk een 
heleboel gegadigden en het heeft me 
veel kopzorgen en de nodige speciaal-
biertjes gekost om uiteindelijk op mar-
ketingtechnische redenen een keuze te 
maken, ik denk dat het guitige kopje 
van Jaimy Knapen heel wat verkochte 
kratjes zou opleveren. Het biologische 
maisbrood zie ik al in het rek liggen, op 
de verpakking een foto met tekst ‘Eet 
net als Chantal Stammen deze gezonde 

boterhammen’. Bij de Prin-
ce-koekjes kan het niet mis-
sen, daar zien we onze eigen 
prins met de mooiste mantel 
van Peel & Maas, Nick Ver-
stegen. En dan dat rustge-
vend drankje van A.Vogel, 
de Passiflora Complex, zou 
daar druktemaker Tim Kem-
pen niet prachtig op staan? 
Het 4-laagse toiletpapier van 
Edet lijkt me op de maat 
gesneden voor de ultra-sof-
te Mark Engels. Dan zijn er 
nog de heerlijke snacks van 
Beckers, is ook niet moeilijk 
om daarvoor iemand van de 
club te vinden, maar dat laat 
ik maar eens aan de lezer 
zelf over. Tenslotte nog een 
boodschap voor alle super-
markten, make love, not war 
….

Pulke

Wat is je hoogtepunt als leider tot nu toe?
Ik ben pas sinds enkele maanden begonnen als leider, dus een echt hoogtepunt kan ik nog niet echt 
benoemen. Ik vond het wel tof dat de eerste wedstrijd in de beker tegen Beringe was, die op dat mo-
ment een klasse hoger voetbalde. Waar we toen met veel inzet en enig fortuin van wisten te winnen. 
Persoonlijk heb ik bij een uitwedstrijd voor de eerste keer in een Tesla gezeten, maar ik hoop aan het 
einde van het seizoen een mooier hoogtepunt te hebben.

Wat is het doel van je team dit jaar?
Momenteel hebben we pas twee wedstrijden gespeeld in onze nieuwe competitie, helaas allebei 
verloren maar wel maar respectievelijk met 1-0 en 2-0, terwijl deze teams beide terugkwamen van de 
tweede klasse. Ik zie daarom ook nog zeker wel kansen, we hoeven zeker niet meer veel te verliezen. 
We stonden eerst trouwens ook nog bij Panningen A2 ingedeeld, waar we eigenlijk onze laatste wed-
strijd van het seizoen tegen zouden spelen. Helaas hebben zij zich na een 20-0 verlies uit de competi-
tie laten halen, want anders was deze wedstrijd winnen wel het voornaamste doel geweest ;).

De beste voetballer met wie je ooit hebt samengespeeld?
Denk dat ik deze vraag alleen maar fout kan beantwoorden hahah, ik speel momenteel wel met Ge 
Peeters samen die in de 5e klasse nog elke week wel zijn mannetje staat, waar hij ons vorig jaar 
ook vaker heeft gered toen we kampioen zijn geworden. Maar denk dat ik toch moet zeggen Kris 
Wijnands, waarmee ik nu ook mee speel in het 5e.

Wie is jouw favoriete voetballer?
Naar mijn mening is Messi de beste voetballer, maar ik kijk voornamelijk Engels voetbal dus ik zie 
Messi meestal alleen maar in actie tijdens de Champions League. Kevin de Bruyne is denk ik mijn fa-
voriete voetballer, dit seizoen nog vooral geblesseerd maar afgelopen seizoen toen ze met overmacht 
kampioen werden veel van hem genoten.

Wat vind jij van Yolanthe, de ex van Wesley?
Ze is weer vrijgezel heb ik gehoord, maar ik denk dat ik vergeleken met Wesley van een te hoog 
niveau ben. 

Jouw favoriete team in het betaald voetbal?
PSV, ik studeer en woon momenteel ook in Eindhoven, dus meestal ga ik wel naar wedstrijden voor de 
KNVB beker kijken. Wedstrijden in de Champions League zijn mij iets te prijzig.

Wat zou je kiezen, wedstrijd Nederlands elftal tegen Duitsland of de formule-1 race in 
Spa?
De formule-1 race in Spa, ik ben niet de grootste F1 fan maar zou wel graag een keer naar een race 
toe willen. Vooral om het hele circus eromheen mee te maken, ze leven bij de F1 toch wel een heel 
weekend naar zo’n race toe.

Je favoriete team buitenland?
Dat is dan denk ik een team in de Premier League, ik vindt de laatste tijd Watford wel leuk om naar te 
kijken. Voor Engelse principes een redelijk normale club, die niet zomaar overdreven aankopen doen 
maar toch wel leuk meedoen in de subtop.

Welk biertje vind jij het lekkerste?
Gulden Draak Brewmasters, ik ben wel een speciaalbierfan. Maar dit biertje gaat er altijd wel goed in 
om een avond drinken mee af te sluiten.

Welke sport vind je het leukste naast het voetbal?
Wielrennen, ik volg het wel alleen in de zomer als ik eerlijk moet zijn. Ik kijk door het hele jaar heen 
wel naar verschillende sporten, maar ik kijk toch wel uit naar de Tour de France en de Vuelta.

Je favoriete vakantiebestemming?
Ik houd wel van een actieve vakantie, dus heb nu Borneo nog wel op mijn lijstje. Ik ben op de middel-
bare school wel een week naar Marokko gegaan, wat voor mij wel een ideale vakantie was. Overdag 
de bergen in of steden zoals Marrakesh bezoeken en dan ‘s avonds langs het zwembad nog even wat 
bijkomen of een potje kaarten.

Wie is deze leider die het moeilijk heeft om een vraag kort te beantwoorden (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.
Er wordt wat afgezanikt langs de lijn en menigeen zal wel denken, ‘vreuger zal det 
wel angers zien gewaes’. Maar onderstaand artikel uit 1948 laat zien dat er ook in 
die tijden al ‘graekers’ waren ….. zelfs de verslaggever liet zich er door mee slepen!

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:

Nick Bouten

Man of the Match.....

Simonshoek 4 in Meijel

Tel: 06-38748340



P.R. Peeters Helden BV

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met de 
sponsorcommissie!

Team van de week: Helden JO13-2G

Teauteau...

Wat leuk! Jo13-2g mag zich deze week team van de week noemen!

En dat verdient dit sympathieke team! We hebben hier te maken met een grote en enthousiaste 
groep liefhebbers. Er wordt zelden een training overgeslagen en samen ontzettend veel lol gemaakt. 
Natuurlijk wordt er gevoetbald…..en gelukkig meestal goed ook! Maar tijdens de ellenlange douche-
sessies na een training of wedstrijd wordt er zelden over het spelletje gepraat. Ik bedoel: wanneer 
moet de week of het weekend anders samen worden doorgenomen? En uiteraard dienen de laatste 
gamereleases en ontluikende liefdes (onder het genot van een lekker muziekje) uitgebreid worden 
besproken en moeten de leraren van met name het Bouwens het even flink ontgelden.

Het was aan het begin van het seizoen even afwachten hoe het zou gaan lopen. De trainers kregen 
een wel zeer gemêleerd gezelschap spelers en speelsters in de schoot geworpen. Maar liefst 16 (!) 
om precies te zijn. 

Keeper Siem wilde hogerop, en kwam daarom vanuit JO13-1 ;-). Boaz, Liam en Ayman hadden het 
vorig jaar al zo naar hun zin bij Jo13-2 dat ze besloten om nog een jaartje bij te tekenen. Youri, 
Kyan, Ivo, Lot, Tren, Rens, Jur, Giel, Ivy en Suus werden allemaal transfervrij overgenomen van 
Jo13-4g en Mika (JO11-1) en Jimmy (JO11-2) kwamen vanuit de jeugd en waren klaar om voor het 
eerst op een groot veld te gaan voetballen.

Zou het lukken om hier een eenheid uit te smeden? En dat lukte! Het blijft natuurlijk elke week weer 
een uitdaging om de 16 spelers/speelsters (na de winterstop nog 15 aangezien Suus voor vele mil-
joenen is verkocht aan MO17) tijdens de trainingen op een gevarieerde en leerzame manier bezig te 
houden. En ook de wiskundig gezien zeer complexe wisselschema’s die elke week aan de hand van 
een uitgebreide big data-analyse uit de hoge hoed worden getoverd zouden zelfs bij Einstein voor 
hoofdpijn zorgen. Maar dat mag de pret niet drukken!

Ook weten we nu al wat we gaan doen tijdens de afsluitende BBQ: het spelletje ‘’Zet de juiste plaat-
sen bij de fusieclubs waartegen we dit jaar hebben gespeeld’’. En dat waren er heel wat, hier komen 
ze: SVOC’01, Sparta/Kronenberg, Meterik/America, Grashoek/Koningslust, RKDSO/DEV, SVEB/Spor-
ting S.T., RKESV/VVGKC/RKHVC, SVC2000. Roept u maar….

En dan even de groep die er elke week weer een feestje van maakt:
Siem (keeper), het onafscheidelijke centrale verdedigingsduo Ivo en Kyan, Youri (verdediger), 
Ivy (verdedigster/middenveldster), Lot (verdedigster/middenveldster), Jur (verdediger/midden-
velder), Giel (middenvelder/aanvaller), Ayman (middenvelder), Liam (middenvelder), Jimmy 
(middenvelder), Boaz (aanvaller/middenvelder), Rens (aanvaller/middenvelder), Mika (aanvaller), 
Tren (aanvaller). 
 
Onder de bezielende leiding van de oude rotten in het jeugdtrainersvak Paul H, Mark K en Mark 
vH en de jonge honden Guus J en Timo L (die zorgen voor een gezonde portie jeugdig elan).

We zouden zeggen: kom gerust eens een kijkje nemen op de zaterdagochtend om 11:00 uur en laat 
je verrassen door het enthousiasme en leuke voetbal van JO13-2g.

Helden 1, heel veel succes vandaag!
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