
Lekker!

Goedemiddag voetballiefhebbers! 
Was die even lekker, die overwin-
ning vorige week op Sportpark 
Panningen Noord. Dörp won, dik 
verdiend, van de groene buur. GO-
NA-boy Freek Kessels tekende vlak 
na rust voor het enige  doelpunt van 
de middag en mocht zich daarmee de 
gevierde man noemen. Via deze weg 
ook meteen een woord van dank aan 
alle fanatieke en uitbundige suppor-
ters die de gevaarlijke oversteek met 
ons maakten.

Nu mag Helden echter weer over 
naar de orde van de dag. FC Cranen-
donck komt op bezoek, een ploeg in 

vorm. Het won haar laatste drie wed-
strijden en niet eens van de minsten. 
Onder andere BEVO en Maarheeze 
bond het onlangs aan haar zegekar. 
Aan de Heldenaren vandaag de taak 
om daar niet aan toegevoegd te wor-
den. Eens zien of het vaandelteam 
de flow van vorige week weet door 
te zetten. Bij een overwinning zal 
het de Brabanders voorbij streven op 
de ranglijst. Hopelijk met meer doel-
punten dan het duel in Cranendon-
ck toen beide doelmannen hun nest 
schoon hielden. Veel voetbalplezier 
deze middag!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
FC Cranendonck. 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.

ZVV Helden 1 (vervolg)...
Met 11 doelpunten doet hij het zeker niet onverdienstelijk. Iemand die minder vaak 
scoort is Mike ‘’Spier’’ van Lier. Een probleem is dit echter niet, want mocht er 
een kampioensfeest gehouden moeten worden, dan is Spier zeker geen onderge-
waardeerde kracht. Terug naar de balvaste mannen, er zijn namelijk 3 spelers die 
ik graag aan u voorstel. Een daarvan is naast Stoutjes de tweede gangmaker van 
de groep. Met zijn snoeiharde knal is Kevin Schers vooral met vrije trappen erg 
gevaarlijk. Van de grootste naar de kleinste man. Toch misstaat Jules ‘’Gulio’’ Pee-
ters niet tussen de balvasten spitsen. Hij weet uit het niets een kans te creëren en 
is hierdoor altijd gevaarlijk. Tot slot de vreemde eend in de bijt. Tot op heden lijkt 
Peter ‘’Crooy’’ Crooymans nog met magnetische ballen te spelen. In de wedstrijden 
die hij mee heeft gedaan weet hij namelijk vaker de paal en de lat te raken dan het 
doel. Met 19 spelers hebben we dus een erg uitgebreide en, zoals u kunt lezen, erg 
diverse selectie. Wilt u deze getalenteerde mannen een keer live aan het werk zien? 
Kom op woensdagavond om 20.30 uur gerust een keer kijken in sporthal Piushof. 
Is woensdag niet uw favoriete uitgaansavond? Kom dan gerust 29 april kijken! Dan 
spelen we hopelijk namelijk onze kampioenswedstrijd.

Képel tegen Dörp...



 
Vereniging : FC Cranendonck  
Wedstrijdtenue: Blauw-zwart gestreept shirt, zwarte broek en zwarte 
kousen 
Opgericht : 20 maart 1946 
Sportpark : “De Braken”
Aantal senioren teams : 4 senioren plus 1 veteranen- en 2 damesteams
Aantal jeugd teams : 11 jeugdteams 
Klassering vorig seizoen : 11e in de Vierde Klasse D  
Trainer: Henrie Houben (1e seizoen) 
Bijzonderheden : FC Cranendonck is op 22 april 2004 ontstaan uit 
de fusie tussen de voetbalclubs Gastel-Vooruit (opgericht 30 mei 
1960) en De Kraanvogels uit Soerendonk (opgericht 20 maart 1946). 
Laatstgenoemde datum is toen aangehouden bij de oprichting van de 
nieuwe vereniging.

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   16 11  4  1  37  35  14  
2 Maarheze 1   16 11 2  3  35  45  21  
3 ONDO 1   16  9  6  1 33  40  18  
4 Panningen 1   16  8  5  3  29  37  20  
5 BEVO 1   16  8  4  4  28  34  17  
6 RKSVO 1   17  8  1  8  25  36  24  
7 RKESV 1   17  7  4  6  25  30  39  
8 Cranendonck 1 17  6  6  5  24  19  15 
9 Helden 1   16  6  5  5  23  29 23  
10 SSE 1  16  5  5  6  20  28 28  
11 RKMSV 1   16  4  3  9  15  22  34  
12 RKSVN 1   16  3  2  11  11 16  40  
13 VV GKC 1   17  2  2  13   8  10 52  
14 Leveroy 1   16  0  3  13   3   7  43



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: Jaan Groetelaers
Hallo,

Ik ben Jaan Groetelaers en ik ben 9 
jaar. Voetballen doe ik al vanaf mijn 
6e bij vv Helden . Ik speel nu in de 
JO11-4G. Mijn favoriete positie is 
op het middenveld. Mijn voetbal-
held is Messi.

Naast voetballen is het lezen van de 
Donald Duck ook een hobby van mij 
en ik speel graag buiten met ande-
re jongens. Knuffelen en spelen met 
onze hond Jack doe ik ook graag.

Wat ik later wil worden weet ik nog 
niet, maar in ieder geval iets met 
dieren, want ik ben een echte dieren-
vriend.

Tuurlijk hoop ik dat de punten van-
daag voor Helden zijn.

Groetjes,

Jaan Groetelaers

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. Schnitzler

FC Cranendonck
 
1.  Dre de Leest
2.  Ruud Roefs
3.  Bart Verhoeven
4.  Tom van Happen
5.  Marijn Mommers
6.  Ralph van Meijl
7.  Rob Slenders
8.  Roy vd Hurck
9.  Daan Driessen
10.Loek Smits
11.Sam Cummins
12.Guus Teunissen
13.Driek vd Vorst
14.Nory Saanen
15. Thijs van de Wildenberg

Trainer : Henrie Houben
Leider : Bart Stevens
Ass. scheidsr.: Leon Adams
Verzorger : Hennie Roosen

Wedstrijdbal geschonken door:

Programma 12 maart:
BEVO - Leveroy 
Panningen - RKESV 
Helden - FC Cranendonck 
RKSVO - Brevendia 
ONDO - SSE 
RKMSV - Maarheze 
RKSVN - vvGKC

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



Zoefie-Cup Pulke
Dörper voetbalvrienden, om te begin-
nen mijn excuses voor het foutje in het 
stukje van de vorige keer, tijdens de 
vastelaovend heb ik ze dan ook van de 
hoofdredacteur ‘flink op de naas’ ge-
kregen. Op dit moment roert maart zijn 
staart en zorgt een striemende wind met 
vele regendruppels voor een dusdanig 
geluidsbehang dat ik de bulderende 
lach van Gijpie nog nauwelijks kan ho-
ren. En met het weer kom ik eerst effe 
op de nieuwe jaarkalender. Tot nu toe 
werden er ons wedstrijden in de win-
terperiode en vakantie door de strot ge-
duwd, in de toekomst zal dit gelukkig 
een beetje minder zijn, doet de KNVB 
af en toe dus ook wel wat zinnige din-
gen. Oke, maart roert zijn staart en dit 
jaar vooral politiek. Of het 
nu de NOS, Patty Brard of 
streekomroep Tsjiesterk-
steradeel is, je wordt met de 
verkiezingen doodgegooid. 
Maar het leert mij wel een 
politiek elftal op te stellen. 
En beginnen doe ik dan wel 
met de coach, daar is maar 
een goeie bal voor te vinden, 
onze vriend Hans Wiegel, de 
jolijtige VVD’er van weleer. 
In het doel een standvastig 
iemand, daar pak ik Ma-
rianne Thieme voor, stopt 
ze een penalty dan kan dit 
beestje ook nog eens flink 
geknuffeld worden. Achter-
in op de vleugels wat bin-
ken. Bontes van VNL lijkt 
me daar wel een goeie voor 
en aan de linkerkant Sharon 
Dijksma, PvdA-minister, die 
is gewoon niet te passeren. 
In het hart van de verdedi-
ging mannen die ten allen 
tijde stabiel zijn. Natuurlijk 
maken ze af en toe foutjes 

maar Rutte en Dijsselbloem genieten 
hier toch mijn voorkeur. Rechts in het 
midden zet ik Wilders neer. Een schof-
felaar die de ene keer met links uit de 
slof schiet en de andere keer met rechts. 
Hij bezorgt Hansie Hansie Wiegel wel 
wat hoofdbrekens maar zo’n spelers 
heb je ook nodig. Mid-mid, daar heb-
ben we iemand voor in Peel en Maas, 
eigenlijk een handballertje die Mustafa 
Ahmaouch maar met zijn weergaloze 
ASML-techniek moet hij het spel pri-
ma kunnen verdelen. Op links zetten 
we Klaver neer, met zijn Freek Kessels 
look moet hij de teamfoto wat opfleu-
ren. Op de rechtervleugel zet ik lefgozer 
Jan Roos neer, heeft Geenstijl wat voet-
ballen betreft maar is een meester in het 

improviseren en brengt iede-
re verdediging van zijn stuk 
af. In de spits Mr. Drs. Mona 
Keijzer van het CDA, ge-
weldig lange benen, zij kiest 
altijd met veel zorg haar 
momenten uit en voert op-
drachten van de trainer per-
fect uit. En Volendammers 
kunnen toch altijd al goed 
voetballen? Tot slot op links, 
Vera Bergkamp van D’66, 
natuurlijk alleen al vanwe-
ge de naam……. Door dit 
politieke elftal zullen onze 
veteranen onder leiding van 
de nog net niet uitgebluste 
Henk Krol heel zeker binnen 
de kortste keren hun toppo-
sitie in de Zoefie-cup moe-
ten afstaan!!

Pulke

Staand v.l.n.r.: Sjaak Hermans (Beringe), Wiel Lenis (onderduiker uit Rotterdam), 
Sjraar Berghs (Helden), 
Cor v.d. Beucken (Helden), Jan Steeghs (Helden), Gerrit Nijssen (Helden), Jeu 
Berghs (Helden), Lei Schatorie (Panningen).

Gehurkt v.l.n.r.: Grad Gommans (Beringe), Albert Lascaris (onderduiker uit Den 
Haag), Bèr Gielen (Panningen).



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



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!

Vandaag stellen wij zvv Helden 1 aan u voor. Een zeer divers team met spelers uit 
het 1ste  tot en met het 5de. Daarnaast hebben we zelfs een goudhaantje die op de 
zondagmiddag actief is bij Pusphaira. Het vaandel team van zvv Helden komt dit 
seizoen uit in de 3de klasse uit en voert op het moment van schrijven de rangschik-
kingslijst aan.
We beginnen natuurlijk vanuit onze achterste linie. De meest actieve doelman dit 
seizoen is Roelie, die even geleden de primeur had toen hij voor het eerst in de 
prille historie van zvv Helden de 0 wist te houden. Tweede doelman is sinds kort 
Mickey Gijssen. Deze flamboyante doelman weet met zijn gekleurde schoenen 
menig spits van het scoren af te houden. Nog geen wedstrijd gespeeld, maar toch 
onderdeel van het team is Nick ‘’Addie’’ Bouten. Hij kiest de wedstrijden die hij 
komt kijken nauwkeurig uit, om bij een eventueel kampioensfeest van de partij te 
kunnen / mogen zijn. Met 3 goede doelmannen zou je denken dat het plaatsje onder 
de lat wekelijks eenvoudig ingevuld kan worden. Niets is echter minder waar. Ralf 
‘’Sunt’’ Suntjes heeft noodgedwongen en met wisselend succes namelijk al enkele 
wedstrijden dienst gedaan als doelman. Naast doelpunten maken weet hij met kunst 
en vliegwerk dus ook nog soms een balletje uit het net te houden. 
Dan de verdedigende linie. Hoewel deze niet altijd bezet is, zijn er een aantal spe-
lers specifiek belast met verdedigende taken. Boele, de man met de meeste voet-
bal ervaring wacht nog steeds op zijn debuut in de zaal. Met nog maar een aantal 
wedstrijden voor de boeg zal hij snel zijn wedstrijden mee moeten gaan pikken 
wil hij aanspraak maken op een medaille. Dan rots in de branding, gangmaker en 
aanvoerder Frank ‘’the tank’’ Stoutjes. Met zijn techniek en tactisch vernuft is hij 
een niet te missen schakel. Naast Stoutjes kan ook Andy niet ontbreken. Hij doet er 
alles aan om uit te groeien tot de favoriete zaalvoetballer van Jules. Of dit hem ooit 
gaat lukken durf ik te betwijfelen. Dan Lorrie, in de jeugd mocht hij al niet over de 
middenlijn komen en dit trekt hij door in de zaal. Met 1 doelpunt, niet voor niets 
dus de minst scorende speler van het team. Tussen blessures en werk door is ook 
Tim ‘’Timo’’ Peeters toch veelvuldig van de partij. Hij zit overal tussen maar score 
gaat hem niet altijd even makkelijk af. Om de achterste linie af te ronden, tot slot 
2 spelers waaraan je waarschijnlijk niet denkt bij zaalvoetbal. Toch pikken Ruud 
‘’Raaij’’ Raijmakers en Mark ‘’Koeiekop’’ Peters ook hun doelpuntjes mee. Raaij 
is nooit te beroerd om in te vallen en ook Pieters probeert tussen het petatte roeien 
door zijn minuten te maken. 
Op naar de voorste linie dan. Om te beginnen, Frankie Bouten. Op zondag wordt hij 
altijd als back opgesteld maar in de zaal is hij vooral aanvallend actief. Hij is daar-
naast de speler met de meeste minuten. Hij wordt geflankeerd door mede Helden 1 
speler Mairen. Met zijn snelle voetenwerk zet hij menig verdediger op het verkeer-
de been. Een andere speler die de tegenstander, en dan meestal de doelman, op het 
verkeerde been zet is topscoorder Nick Verstegen. Met 12 doelpunten blijft hij Lars 
‘’Hari’’ Hanssen net voor. Hari is een van de balvaste spitsen die de selectie rijk is. 

ZVV Helden 1...



TEAM van de WEEK: uit 1965


