
Drukke weken

Beste sportvrienden. Welkom op Sport-
park Kerkeböske voor de wedstrijden 
tegen Linne en Swalmen. 

Grote kans dat u de laatste dagen ons 
vaandelteam vaker aan het werk heeft 
gezien, het zijn immers drukke tijden. 
Door slechte weersomstandigheden tij-
dens de winterperiode en een oerdom-
me planning van de KNVB tijdens de 
paasdagen moeten er veel wedstrijden 
worden ingehaald waardoor de Helde-
naren in 15 dagen tijd 4 wedstrijden 
moeten spelen waarvan zondag de 
laatste wordt gespeeld. Na de wedstrijd 
tegen Swalmen zal het reguliere ritme 
hervat worden tot Hemelvaart wanneer 
Helden haar laatste inhaalwedstrijd 
speelt. Vanaf dat moment zullen alle 
teams ook in gelijke tred richting de 
ontknoping van de competitie gaan. 

Hoe die ontknoping precies vorm gaat 
krijgen is de vraag, spannend gaat het 
hoe dan ook worden. Op het moment 
van schrijven (daags na de overwinning 

op BEVO) staat Helden er goed voor. Er 
is een gaatje met de grote concurrent 
Kepèl waardoor de Heldenaren natuur-
lijk alles in staat willen stellen om dit 
gaatje in stand te houden. Onze gasten 
uit Linne en Swalmen zullen vast en ze-
ker andere plannen hebben. Ze hebben 
de punten nog hard nodig om volgend 
jaar ook zeker te zijn van een plek in de 
Vierde Klasse waardoor Helden beide 
dagen zeker niets cadeau zal krijgen. 

Gaat Helden “gewoon” met de 6 punten 
aan de haal of hengelen de tegenstan-
der de broodnodige punten binnen? U 
gaat het zien. Veel voetbalplezier! En 
ook veel leesplezier in deze dubbeluit-
gave van de Zoefiebode.

Vergeet niet een gokje te wagen op de uitslag!

Zoefiebode, 42e jaargang nr. 9 Seizoen 2017 - 2018
GOEDENDAG VOETBALLIEFHEBBERS

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
Linne 1. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een 
prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 22.00 uur plaats. Inleveren 
kan tot 20.00 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 Linne
Opgericht :    15 Augustus 1910
Accomodatie :   Sportpark “Linne”
Tenue :     Blauw-wit gestreept shirt, zwarte 
    broek / sokken
Aantal seniorenteams :   4 senioren- ,1 veteranen- en 
    1 damesteam
Aantal jeugdteams :   8 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen : 1e (5e klasse C)
Hoofdtrainer :   Stefan Saelmans

 

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 Helden 1   17 13  3  1  42  60  20  
2 Panningen 1   18 12 4  2  40  55 20  
3 Horn 1  17  11  3 3 36 41  14  
4 SVC 2000 1  19  10 3  6  33  51  35  
5 BEVO 1  17  8  1  8  25  46  30  
6 RKESV 1   17  6  7  4  25  31  30  
7 Reuver 1   15  7  1  7  22  29  34  
8 FC Maasgouw 1 16  6  2  8  20  22  31 
9 RKAVC 1   17  5  4  8  19  23 47  
10 Linne 1  16  5  3  8  18  27 35  
11 Bieslo 1   17  4  4  9  16  22  36  
12 Swalmen 1   16  4  3  9  15 21  32  
13 Roggel 1  16  4  2  10  14 14 29  
14 vvGKC/RKHVC 1  16  2  0  14  6  18  67

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



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



 

Vereniging :   VV Swalmen
Opgericht :    1 Augustus 1927
Accomodatie :   Sportpark “De Bosberg”
Tenue :     Wit shirt, zwarte broek en
    zwart/witte sokken
Aantal seniorenteams :   3 senioren- en 2 veteranenteams 
Aantal jeugdteams :   17 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen : 9e (4e klasse D)
Hoofdtrainer :   Patrick Verkoulen 

 

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
vv Swalmen 1. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot 
welke een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. 
Inleveren kan tot 14.30 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. 
Deelname is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.

ZoefieCup zie www.vvhelden.nl



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 

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



Pupil van de week: Damian van Berlo
Mijn naam is Damian van Berlo en ik mag 
vandaag pupil van de week zijn. Hier heb ik 
me erg op verheugd.

Ik ben 9 jaar en voetbal zelf bij de JO11-
2. Ik sta meestal op het middenveld, maar 
ik vind het ook erg leuk om te keepen. Ik 
ga dan ook altijd graag op vrijdag naar de 
keepers training. Op maandag en woensdag  
train ik met mijn team en 3 leuke leiders. 
Na de wedstrijd op zaterdag vind ik het nog 
erg leuk om op de club te blijven spelen met 
vrienden. Ik eet dan altijd een lekkere tos-
ti  in de kantine, maar mijn lievelingseten is 
toch friet met een xxl  frikandel.

Toen ik 5 jaar was ben ik begonnen met 
voetballen bij de kabouters. Het leukste jaar 
was vorig jaar met de F1 toen hebben we 
bijna alles gewonnen en zijn toen ook kam-
pioen geworden.

Ik zit in groep 6 van de Liaan. Het leukste op 
school is de pauze want dan mogen we op 
het schoolplein voetballen. 

Andere hobby’s van mij zijn gamen op de 
Playstion met vrienden, en mountainbike 
door het bos.

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. van de Rijt

vv Linne
 
1.  Tim Suntjens (k.)
2.  Levi Boom
3.  Martijn Hulsbosch
4.  Lars Aben
5.  Bob Schoemakers
6.  Roel Smeets
7.  Luc Louisse
8.  Kai Mevissen
9.  Jelle Ritzen
10.Santos de Kort
11.Divache de Kort
12. Ruud Raemakers
13.Rob Wijers
14.Joos Ruefli
15.Kevin Knoben

Trainer : Stefan Saelmans
Leider : Peter Paus
Vezorger : Juan Smeets
Ass. Scheidsr. : Emiel Koster

Wedstrijdbal geschonken 
door:

Ik hoop dat Helden vandaag de 3 punten 
weet te pakken  zodat we weer wat dich-
ter bij het kampioenschap zijn, dat hopelijk 
gespeeld word de laatste wedstrijd tegen 
Panningen.

Hup die blauwe!!!

Programma 12 april: 
Helden - Linne
Bieslo - BEVO
Roggel - Panningen
Swalmen - Reuver
RKESV- vvGKC/RKHVC

Programma 15 april: 
RKAVC-Panningen
FC Maasgouw-BEVO
Helden - Swalmen
SVC2000 - Reuver
RKESV - Roggel
Bieslo - Horn
vvGKC/RKHVC - Linne



De razende.... Pulke
Dörper voetbalvrienden, geen schreeuwen-
de krantenkoppen, geen hijgerige Geen-
Stijl-reporters, geen knullige P&M-reportage. 
Nee, dat zullen we niet allemaal meemaken 
met een toch wel voor vv Helden een kleine 
historische gebeurtenis, Arno stopt ermee. 
Arno, de onzichtbare, de man achter de 
schermen. Velen zijn al jaaaaaren bij de club 
en toch hebben ze hem nog nooit gezien. 
Daarom vooral voor deze mensen gewoon 
een dag uit het vv Helden leven van Arno.

07.50 Arno neemt met een innige zoen 
afscheid van zijn Leny en dan hup met de 
fiets op weg naar Kerkeböske.

07.59 Het alarm eraf en een rondje door 
het gebouw. Hè vervelend, de deur naar de 
kleedkamers is weer eens niet gesloten, le-
ren ze het nooit?

08.07 Naar het washok, er 
liggen weer een hoop tassen. 
Een tas is dichtgemaakt, dat zal 
wel weer lekker stinken. Was-
machines aangezet en het vol-
gend klusje, de kleedlokalen

08.14 Het was gisteren be-
hoorlijk nat dus de kleedlokalen 
liggen er niet al te netjes bij. 
Even aan Hans doorgeven dat 
lokaal 2 waarschijnlijk niet door 
de trainers achteraf gecontro-
leerd is.

09.00  Joop Leenen komt bin-
nen voor een kopje koffie. Even 
het laatste nieuws opsnuiven. 
Joop is trouwens ook een le-
gende, is in alle teams waarin 
hij speelde kampioen gewor-
den.

09.13  Herm komt binnen, er 
moeten weer zakjes met pen-
ningen gevuld worden. En wat 
doen de mensen van Horn toch 
lastig over het aanvangsuur. 

Arno laat de twee wat praten en gaat weer 
richting washok.

09.16  De eerste was is klaar, kan in de 
droger. De spullen van Helden 2 nu in de 
was, lijken wat te weinig broeken in te zit-
ten, de leider zal zondag wel weer bellen.

09.20  Verder met de lokalen en de wc’s. 
Joop komt effe dag zeggen, zondag met 
voetballen is hij er niet, Parijs – Roubaix, het 
is zijn liefde voor de koers.

10.20 En weer het washok in en shirtjes 
vouwen en tassen controleren op rest van 
de spullen. Klopt het niet dan even Ricky 
bellen.

10.47  Lokalen klaar,  ballen controleren 
die vandaag en morgen gebruikt worden 

voor de trainingen en oppom-
pen, wie zal er morgen weer 
over zaniken? Komt Huupke 
met zijn Pool-jas van de trap af 
met gratis beker koffie.

11.23  Even een rondje maken 
langs de velden en een bal van 
het dak van de Oda-school ha-
len. Hangjeugd laat toch wel 
wat rotzooi achter op de velden.

11.44 Nog even wat was vou-
wen, de rest kan morgen. Of er 
moet een telefoontje komen.

11.55 Naar huis en kijken wat 
de pot schaft bij Leny. 

Arno, beste kerel, nog effe en je 
mag zelf koken …..

Pulke

Poolbiljart - 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

Ladies Football, 

Beste Lezers, Lezerinnen en supporters van Helje 1, 

U leest het goed, de titel van vandaag is Ladies Football, oftewel, damesvoetbal. 
Een tak van sport die de afgelopen periode steeds meer onder de aandacht is ge-
komen, natuurlijk ook met de successen van de Oranje Leeuwinnen. Maar wist u 
dat wij in Helden (of moet ik zeggen Peel en Maas), succesvolle dames en meisjes 
hebben voetballen? Zo succesvol zelfs dat het eerste damesteam van Helden geno-
mineerd was voor sportploeg van het jaar 2017 van Peel en Maas. Ze werden het 
dan wel net niet, maar evengoed de nominatie is al een enorme opsteker voor dit 
team dat vorig jaar onder andere opzien baarde door de beker te winnen. 

Okay dat zijn dus de dames. Maar los van het feit dat we nog een heel aantal mei-
den tussen de jongens hebben voetballen, voetballen intussen ook 2 meiden teams 
in het samenwerkingsverband 
St. PHEB, of St. HPEB, of St. EPHB of St. BHEP …… uhhhhm  snappen jullie het 
nog? Enfin het is een samenwerking tussen de verenigingen Helden (H) Panningen 
(P) Egchel (E) en Bevo (B).  En zo komt dus die befaamde lettercombinatie tot 
stand. Op dit moment zijn het 2 MO17 teams die beiden in de 1e klasse uitkomen 
en dat niet onverdienstelijk doen.  

Zaterdag 24 maart was het zover dat de dames elkaar in de competitie troffen. Dat 
werd een ware clash, zonder dat er uiteindelijk een winnaar het veld afliep, want de 
eindstand was uiteindelijk 1-1. Door de vele afgelastingen zijn er pas 2 wedstrijden 
gespeeld en duurt de competitie nog wel even. 

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



Pupil van de week: Jorn Teeuwen

Ik ben Jorn Teeuwen (9 jaar) en woon nu 
nog op schietafstand van het voetbalveld. Ik 
ben keeper bij Jo10-1. Overdag ga ik naar 
De Liaan (groep 6) en ’s avonds en op za-
terdag ga ik voetballen of naar Jong Neder-
land. Als keeper moet ik mijn handen goed 
gebruiken en dat komt goed van pas bij 
het trommelen wat ik ook heel graag doe. 
Helaas hebben we voor de winter lastige 
tegenstanders gehad maar gelukkig heb-
ben we een heel leuk en gezellig team. Een 
klein gelukje was dat ik me als ik keeper niet 
hoefde te vervelen tijdens de wedstrijden en 
heb menig bal met katachtige reddingen uit 
de goal kunnen houden. De derde helft na 
de wedstrijd is ook altijd gezellig en samen 
met het team drinken we dan nog ranja en 
de ouders praten nog na over wedstrijd. De 
winterzaalcompetitie was ook heel leuk en 
we hebben best wel wat wedstrijden kun-
nen winnen. Ik kreeg wel wat minder ballen 
maar als ik deze dan toch tegen kan houden 
is dat wel heel leuk. Zeker als we daardoor 
een puntje kunnen pakken. Of zelfs de over-
winning.  

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. Willems

vv Swalmen
 
1.  Sten Geraedts (k.)
2.  Quinten Aksel
3.  Daan Konings
4.  Stijn Cuijpers
5.  Giel Kluitmans
6.  Siem v/d Linden
7.  Sjors Trepels
8.  Jesse Ronckers
9.  Dani Hoogmans
10.Sjico Geraedts
11.Koen Verkoijen
12.Ruud van Melick
13.Renier Simons
14.Luuk Nieskens

Trainer : Patrick Verkoulen
Leiders : Stefan Perriens en Jac Kessels

Wedstrijdbal geschonken 
door:

We zijn verhuisd naar de Baarloseweg en 
kan ik fietscrossend door het veld naar ’t 
Kerkeböske gaan. 

Ik wens Helden 1 vandaag veel succes en 
hopelijk wordt het een mooie wedstrijd!

Programma 19 april: 
Horn - Linne
Swalmen - FC Maasgouw
RKAVC - Reuver
vvGKC/RKHVC - Roggel

Programma 22 april: 
Panningen - Roggel
RKAVC - Helden
Linne - Horn
BEVO - Bieslo
SVC2000 - vvGKC/RKHVC
Reuver - FC Maasgouw
Swalmen - RKESV

De Bruijn



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

Team van de week...

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

Helden JO13-1 mag zich deze week presenteren als team van de week. Na een zorgvuldige se-
lectie einde vorig seizoen kwamen we tot een 15-tal spelers komende uit vijf verschillende teams. 
De voorgaande lichtingen hadden goed hun best gedaan en een seizoen gespeeld in de 2e divisie, 
waarna degradatie volgde naar de 3e divisie. De TC besloot in overleg met de hoofdtrainer-coach 
in te schrijven voor de hoofdklasse, hetgeen door de KNVB gehonoreerd werd.

We begonnen het seizoen voortvarend met verdiende overwinningen in de beker tegen respectie-
velijk SVC 2000 uit (1-3), Panningen werd thuis met ruime cijfers verslagen (5-0), waarna nog wat 
meer vertrouwen werd getankt met een thuisoverwinning tegen MVC’19 (4-2).

De KNVB deelde ons in de competitie in hoofdklasse K in met vier Brabantse en zes Limburgse 
tegenstanders. We opende het bal met een thuiswedstrijd tegen Deurne en al snel bleek dat de 
tegenstander van een ander kaliber was met uiteindelijk een afgetekende einduitslag van 1-7. De 
tweede wedstrijd was een meer bekendere tegenstander, RKSVN uit Neer. Na een hoopvol begin 
verloren we met te grote cijfers, 10-2. Daarna volgde weer een thuiswedstrijd tegen het Sparta 
uit Sevenum. Ondanks dat er goed gevoetbald werd en de jongens op weg waren naar de ge-
lijkmaker bij een 1-2 stand werd het uiteindelijk een afgetekende 1-5 nederlaag. Daarna volgde 
de uitwedstrijd tegen Rood-Wit’62 in Roermond. Op het kunstgras werden we met 8-0 volledig 
overklast door de best voetballende tegenstander. De meeste jongens moesten duidelijk wennen 
aan het hogere niveau. Het plezier bij de jongens bleef ondanks diverse nederlagen aanwezig 
en tijdens de trainingen zagen we dat er progressie geboekt werd. Volharding kwam op bezoek 
in Helden en nam nog de punten mee na een ruime overwinning, maar de week erop speelden 
de jongens in en tegen Blerick een puike wedstrijd en werd er verdiend gewonnen met 0-3. Vol 
goede moed en met vertrouwen begonnen we tegen de koploper uit Tegelen, Sportclub Irene. Na 
een goed begin en 1-0 voorsprong schakelden onze gasten de tweede helft een tandje bij en werd 
met 1-4 verloren. In de uitwedstrijd tegen Someren werden tegen de gelijknamige tegenstander 
vergeten de punten mee naar Helden te nemen, maar werd wel gelijkgespeeld met de brilstand 
op het bord. Met Venlosche Boys hadden we een geduchte tegenstander, waarin in een gelijk 
opgaande wedstrijd helaas met 1-3 werd verloren, maar waarbij 2-2 zeker tot de mogelijkheden 
behoorde. Het najaar werd afgesloten met een teleurstellende thuisnederlaag (1-2) tegen ZSV, 
waardoor Helden op de laatste plaats terecht kwam.
In de winterstop werd door de leiding verder gewerkt aan de teambuilding, omdat zij het vertrou-
wen hadden dat er meer te halen valt uit deze leergierige groep.

De voorjaarsreeks begonnen we met veel zelfvertrouwen thuis tegen Blerick. Een zeer sterke eer-
ste helft zorgde uiteindelijk voor een dik verdiende 5-3 overwinning. De week erna speelden we 
als enige in de snijdende kou met een gevoelstemperatuur van minus 20 graden een goede wed-
strijd, maar vergaten te scoren. Onze tegenstander deed dat wel een keer en de punten bleven 
met 1-0 voor Volharding. Daarna volgde Venlosche Boys uit, een uitstekende wedstrijd waarin dik 
verdiend met 1-0 de punten mee naar Helden gingen. Rood-Wit, de nummer 2, kwam op bezoek 
in Helden. We boden een helft goed partij en na een 1-0 voorsprong moesten we de punten aan 
onze gasten uit Helmond laten, 1-4. Het team van 15 spelers laat echter zien dat zij allemaal voor 
elkaar willen gaan, plezier hebben, inzet tonen en dat kan je van iedere tegenstander winnen. 
Tegen onze volgende tegenstander hadden we wat goed te maken, RKSVN uit Neer. Na de ruime 
uitnederlaag wonnen onze jongens verdiend met 2-1, waarbij vergeten werd de overwinning nog 
meer glans te geven met nog een aantal doelpunten. Met deze goede reeks is Helden JO13-1 op 
de 6e plek beland en dat biedt voldoende perspectief voor resterende 5 wedstrijden.
Vervolg elders in deze zoefiebode!



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 - vvGKC/RKHVC:

Mairen 
Zeevenhoven

Man of the Match..... Vervolg Razende....
Vorige week woensdag, 28 maart stond er een wedstrijd ingepland tegen een Engels team. 
De dames van Rotherham (dus niet Rotterdam) United FC , kortweg RUFC, waren de oppo-
nent van onze eigen meiden van St. PHEB. De dames uit Engeland hadden echt Engels weer 
meegebracht + nog een groot aantal supporters als ouders, broers, zussen, ooms en tantes 
en weet ik nog veel meer. 

De wedstrijd op het moeilijk te bespelen hoofdveld van Kepèl, was meer dan het aanzien 
waard en ook over spanning hoefden de toeschouwers niet te klagen. Uiteindelijk trokken de 
dames in het rood aan het langste eind door onze eigen meiden van ST. PHEB, of ST. HPEB  
of….. nou laat maar met 0-1 te verslaan. Maar zoals ik al zei, het had ook zomaar andersom 
kunnen zijn. 
Na afloop lieten de gasten zich van hun beste kant zien en was het nog erg gezellig in de 
kantine. Naar het schijnt is de baromzet van de maand maart verdubbeld, alleen door deze 
avond. 
Voor het volgend jaar gaat het damesvoetbal nog meer smoel krijgen in Peel en Maas. Men is 
druk bezig met een goeie naam en een mooi, eigen shirt. Dus komt allen kijken volgend jaar 
naar het damesvoetbal. Het is leuk om te zien en ook nog eens beschaafd om naar te kijken 
zonder zoveel poeha dat we (helaas) bij de heren te vaak op de koop toe moeten nemen. 

“Your Rasing 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!”



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

U zult zich wel afvragen welke spelers deze veerkracht hebben getoond. Dit zijn de volgende 
15 toppers;
1) Siem van Kimmenade, onze keeper die een enorme ontwikkeling doormaakt en 
steeds meer een rots in de branding wordt.
2) Mees Verkoeijen, onze rechtsback die zijn mannetje weerstaat en als het even kan 
aanvallend zijn steentje bijdraagt.
3) Niels Janssen, onze aanvoerder en laatste man, die zich steeds meer laat gelden en 
het publiek en tegenstanders zijn fraaie traptechniek laat zien en daarnaast zijn verdedigers 
te hulp schiet.
4) Giel van Nisselroij, een beer van een gozer, die het iedere spits van groot tot klein 
erg lastig maakt en vaak uit de wedstrijd speelt.
5) Jan Fleuren, een speler die zich steeds meer laat gelden en als rechtspoot op links 
super uit de voeten kan, zijn tegenstander de baas is en ook nog aanvallende impulsen 
heeft.
6) Keano Phelan, een van de motoren van het team met een groot loopvermogen, een 
enorme inzet en dosis techniek. Niet altijd zichtbaar, maar wel een belangrijke pion in het 
veld.
7) Juup van Ravenstein, onze rechtsbuiten met een enorme accelaratie waar je u 
tegen zegt. Dit seizoen ook al goed voor de nodige doelpunten.
8) Siem Huskes, een eerste jaars met een fraaie verfijnde techniek met zijn linkerbeen 
en goed inzicht.
9) Gianni de Groot, onze spits, beresterk, aanspeelpunt en doelpuntenmaker, ver-
stoord vaak de opbouw van de tegenstander.
10) Julian Neto Rodrigues, een ras voetballer die volgend seizoen zijn kunsten bij 
VVV-Venlo mag laten zien. Buffelend en solerend gaat hij over het veld, altijd drive om te 
winnen.
11) Tijn Groetelaers, ook een eerste jaar, onze linksbuiten, die met zijn acties regel-
matig zijn hielen aan de tegenstander laat zien en mooie voorzetten aflevert en ook nog 
scorend vermogen heeft.
12) Tim van Eijk, onze blonde pitbull die zowel links als rechtsback inzetbaar is en di-
verse tegenstanders uit de wedstrijd heeft gespeeld.
13) Ted Hendrix, ook een eerste jaars, die op meerdere posities in de verdediging en 
middenveld uit de voeten kan. Met zijn enorme werklust en inzet geen fijne tegenstander, 
want je kom hem iedere keer weer tegen.
14) Jayson Jansen, ook een eerste jaars, op meerdere plaatsen voorin in te zetten met 
een lekkere techniek. Komend vanuit JO11-3, met veel plezier en wilskracht laat hij op de 
trainingen al mooie dingen zien die hij nu nog in de wedstrijd mag laten zien. Waarschijnlijk 
een kwestie van tijd.
15) Guus van Heugten, onze laatste eerste jaars, met een lekker linkerbeen en zodra 
hij de ruimte krijgt rushes over de linkerkant maakt.

Het kader bestaat uit;
Daan Verkoeijen, Melle Janssen, Joep Huskes en Alex de Groo

Team van de week...



TEAM van de WEEK: Helden JO13-1


