
Merefeldia!

Beste sportvrienden en –vriendinnen. 
Welkom op Sportpark Kerkeböske! Al-
thans, als er gespeeld wordt …. De af-
gelastingen zijn ons de laatste tijd weer 
om de oren gevlogen en van de hoogste 
klasses tot de kelder van de competitie 
zijn er enorme verschillen in gespeel-
de wedstrijden. Er zijn teams die nog 
14 wedstrijden moeten spelen. Bij de 
KNVB zullen ze zich ook wel achter de 
oren krabben. Winterstop maar schrap-
pen? En net zoals vroeger bijvoorbeeld 
gewoon op 2e kerstdag spelen?

Een speciaal welkom aan de gasten van 
Merefeldia. Een club waarbij velen van 
ons terug denken aan die dag in 2011 
dat onze jongens het kampioenschap 
in Weert pakten door een doelpunt van 
Edje Heuvelmans onder het oog van 
zo’n 600 Helden supporters. Het Mere-
feldia van vandaag zijn we dit seizoen 
nog niet tegengekomen, de wedstrijd 
werd in december op het laatste mo-

ment afgelast vanwege het slechte 
veld. Misschien dat er daarom vandaag 
gelijk twee teams van Merefeldia naar 
Helden gestuurd worden want Helden 
2 ontvangt vandaag ook Merefeldia 2. 

We wensen iedereen een prettige voet-
balmiddag!

Vergeet niet een gokje te wagen op de uit-
slag!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: 
Helden – Merefeldia. Uit de goede voorspellingen wordt één win-
naar geloot welke een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 
17.00 uur plaats. Inleveren kan tot 14.30 uur in de brievenbus wel-
ke links van de bar hangt. Deelname is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

Antwoord wie is de leider die horen bij de elf vragen is: Paul Kranen

 

Vereniging :   RKSV  Merefeldia
Opgericht :    4  december  1949
Accommodatie :   Sportpark “ Merefeldia “
Tenue :     Geel-zwart gestreept shirt, zwarte broek 
    + kousen
Aantal seniorenteams :  7 senioren-  +  1 damesteam en
    2 veteranen- + 1 dames veteranenteam
Aantal jeugdteams :  24   jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen : 9e (3e klasse C)
Hoofdtrainer :    Andre Boessen  (1e seizoen)

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. Ploegstra

Merefeldia
 
1. Brett van Ool (k.)
2. Conner Bax
3. Ken Boonen
4. Jesper Leeters
5. Tim Linssen
6. Jasper van Loon
7. Jeffrey Lutjens
8. Bram Meeuwissen
9. Rik Altena
10. Jay Stals
11. Joeri Theelen
12. Rick Tullemans
13. Maiko Vaes
14. Glenn Versluis
15. Lars van Werde
16. Gijs Wullems

Trainer :  Andre Boessen
Leiders :  Ronald Velings / Joep Gom-
mans
Ass. Scheidsr. :  Jan Freij

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: Dirk Bouten
Ik ben Dirk Bouten (10 jaar) en woon in Meijel.   
Ik speel in de JO 11-1 meestal op het middenveld.  
De afgelopen 3 jaar heb ik bij VVV-Venlo gespeeld  
en daarvoor bij RKMSV in Meijel. Nadat ik bij VVV  
was afgevallen heb ik voor VV-Helden gekozen  
omdat ik daar in een heel goed team kan voetballen  
en veel kan leren. We hebben ook  een leuk team  
en hebben naast het voetballen veel plezier.  
Mijn hobby’s naast voetbal zijn Fifa en Fortnite  
op de playstation en afspreken met vriendjes.  
Ik ben fan van PSV en VVV-Venlo waar ik regelmatig samen met 
papa een wedstrijd ga kijken. Ook ben ik fan van FC Barcelona 
waarvan ik zoveel mogelijk wedstrijden op tv kijk en ook een wed-
strijd in het stadion heb gezien. Mijn favoriete voetballer is Messi en  
daarom heet onze hond ook zo. Ik vind het leuk om pupil van  
de week te zijn en wens VV-Helden veel succes en hoop dat  
ze de punten thuis kunnen houden.

Dirk Bouten

Panningen Markt 61

Stand en programma:

Stand 3e klasse C.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 NWC 1   17 14  3  0  44  42  9  
2 Liessel 1  13 9 0  4  27 27 16  
3 sc Helmondia 1 15  7  4 4 25 31  23  
4 Helden 1  15  7 2  6  23  29  21  
5 HBSV 1  12  6  3  3  21  16  13  
6 IVO 1   12  5  2  5  17  18  20  
7 MVC ‘19 1   14  4  3  7  15  19  29  
8 sv Laar 1   15  4  3  8  15  22  29 
9 Ysselsteyn 1   12  4  2  6  14  14 14  
10 Merefeldia 1 13  4  2   7 14  18 19  
11 Melderslo 1  14  4  2  8  14  11  24  
12 Baarlo 1  15  3  5  7  14 17  23  
13 Blerick 1  15  4  1  10  13 20 44  

Programma 3e klasse C.....

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

Programma 31 maart: 
NWC - IVO 
HBSV - sv Laar 
Blerick - Ysselsteyn 
Liessel - Helden 
Melderslo - MVC ‘19 
Baarlo - sc Helmondia

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



Pulke
Dörper voetbalvrienden, ik wordt 
ziek van het klimaat, ik wordt ziek 
van het weer, ik wordt ziek van al die 
afgelastingen, ik wordt ziek van al-
lemaal die verplaatste wedstrijden. 
Het aloude ‘Maart roert zijn staart’ 
is nog zelden zo van toepassing ge-
weest als nu. En het zijn niet alleen 
de wedstrijden. Menige leider/trai-
ner liet de afgelopen week een flinke 
vloek als er weer een appje van Kei-
ren kwam met de mededeling dat er 
niet getraind kon worden. Op haar 
beurt kreeg Leny weer een appje dat 
ze haar tapkwaliteiten maar moest 
bewaren voor de volgende keer. En 
zo hebben we naast werkstress en 
klimaatstress tegenwoordig ook te 
maken met afgelastingsstress en 
inhaalstress. Een oplossing voor de 
trainingen zou misschien 
het organiseren van kli-
maatmarsen kunnen zijn. 
Binnen onze vereniging is 
er genoeg knowhow en 
infrastructuur is er in Dörp 
genoeg. Voor de verschil-
lende leeftijdscategorieën 
kan de specialist van het 
“Rundje Koeberg’, onze 
gedecoreerde ridder Jan 
Berkers, de diverse rou-
tes uitzetten. Startpunt 
is natuurlijk onze eigen 
kantien. Vandaar uit gaan 
we door het poortje van 
TV2 gelijk naar de Koe-
berg. Net zoals in de vo-
rige eeuw kunnen hier 
al heel wat stevige oefe-
ningen gedaan worden. 
De supervisie is hier in 
handen van wie anders 
dan de nu werkloze Erwin 
Koeman. Vanaf hier gaan 
we richting speeltuin de 
Heldense Bossen. Daar 
kunnen we natuurlijk een 
prachtige survivaltour 
doen door gebruik te ma-
ken van de verschillende 

speeltoestellen. Onder toezicht van 
het Bosmannetje wippen we van de 
schommel naar de glijbaan, glijden 
we van de tokkelbaan door naar de 
wip, springen we de draaipiramide 
op en trekken een laatste sprint op 
de loopton. Hierna een korte drink-
pauze bij Mirko de Boer. We gaan 
dan naar de Nachtegaalstraat en 
daar gaan we struinen door de tui-
nen van al die dikke huizen. Hier 
wordt improvisatie van de leiders 
gevraagd, want wat bevindt zich 
er eigenlijk achter al die prachtige 
gevels? Hierna brengt de route ons 
naar de gebroeders Hanssen. Daar 
hebben we genoeg binnenaccom-
modatie voor een keur aan oefenin-
gen. Onder leiding van het carnava-
leske opperhoofd Eric Hanssen met 

zijn sjekkiedraaiende ad-
judant Marc doen we hier 
tractor trekken, asper-
ges heffen, prei duwen, 
de gekste dingen zijn er 
mogelijk en zeker met de 
carnavalstijd! Intussen 
laten de spieren zich voe-
len, snakken de longen 
naar zuurstof en snakt de 
rest van het lichaam naar 
de douche. Met een coo-
ling-down tred gaat ieder-
een weer terug naar ons 
eigen Kerkeböske. Daar 
staat Leny al te wachten 
met een lekkere kop erw-
tensoep en zo was het 
toch nog een gezellige 
‘training’. En aangezien 
dit zeker niet een van Pul-
kes betere verhaaltjes is, 
blaas ik het nu uit.

Pulke

Wat is je hoogtepunt als leider tot nu toe?
2x kampioen worden met Helden 6.

Wat is het doel van je team dit jaar?
Handhaving in de 5de klasse. (Gaat denk ik ondanks pittige indeling 
wel lukken).

Heb je afgelopen woensdag gestemd en zo ja op wie?
Nee, heb niet gestemd.

Wie is jouw favoriete voetballer?
Herm Peters.

Wat is de mooiste wedstrijd die je ooit live hebt gezien?
Chelsea - Hull City 2 jaar geleden.

Jouw favoriete team in het Nederlands betaald voetbal?
VVV.

Welk nummer moet van jouw op nummer 1 in de top 2000 
staan??
Master of Puppets van Metallica.

Je favoriete team buitenland?
FC Barcelona.

Asperges van gebroeders Hanssen of Johan Peeters?
Van beiden niet. Ik ben hier absoluut geen liefhebber van.

Welke sport vind je het leukste naast het voetbal?
Formule 1.

Je favoriete vakantiebestemming?
Oostenrijk.

Wie is deze leider die op zondagmiddag wel eens andere muziek wil 
horen in de kantine? (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

Team van de week: Helden 6
Deze week is het 6e senioren team van Helden het team van de week. Mij als leider werd ge-
vraagd om een “mooi” stukje te schrijven over dit getalenteerde team. Mocht u denken: “Geta-
lenteerd? Waarom spelen deze jongens dan in de Kelderklasse?”. Dit is voor allen een bewuste 
keuze geweest. Voor sommige spelers is deze bewuste keuze gemaakt door de leider, door de 
overige spelers is de keuze gebaseerd op de randzaken die op en top geregeld zijn bij Helden 6. 
Deze randzaken bestaan o.a. uit:
- Elk jaar meestrijden om het kampioenschap (minimaal 1 wedstrijd maximaal 4 wedstrijden);
- Elk jaar diverse teamfeesten;
- Elke week een mooie derde helft (Remco Hillen zorgt ervoor dat er aan onnozele praat geen 
einde komt);
- Jaarlijks trainingskamp in Willingen (met o.a. bezoek aan Siggi’s Hütte, Brauhaus en Zum 
Schiff);
- Housewarming’s in overvloed;
- Belangrijkste van alles, een hecht en gezellig vriendenteam.

Voor uw beeld zal ik onze spelers introduceren. 
In de goal hebben we Bram “Biggy” Janssen staan. Deze bijnaam heeft hij te danken aan de 
beroemde rapper Biggy Smalls waarvan wij al snel Biggy Smiles maakte omdat Biggy altijd een 
lach op zijn gezicht heeft staan. Mocht Biggy geblesseerd zijn dan hebben we Peter “Flappie” 
Thijssen in de goal staan. Flappie is van alle markten thuis want hij staat bij ons in de goal, 
rechtsback, links midden en in de spits. Onze vaste linksback is Freek “Frenske” Briene. De man 
van glas, maar de man welke wel door bikkelt als dit nodig is. Altijd inzet en een van de weinige 
welke twee benig is. Centraal in de verdediging staan Joep “W” Wilms en Remco “Hille” Hillen. 
W is een van de weinige spelers die op zaterdag geen alcohol nuttigt en hierdoor altijd als 2e op 
het wedstrijdformulier vermeld wordt. Naast W staat de aanvoerder van de 3e helft Hille. Naast 
het veld is Hille de gangmaker maar op het veld stuurt hij vanuit de verdediging het middenveld 
en de aanval aan. Hiermee is Hille een goede presentatie van waar Helden 6 voor staat: op het 
veld serieus bezig zijn met de wedstrijd, na de wedstrijd gezelligheid, onnozele kal en een lekker 
pilsje. Rechtsback staat Max van Lier. Max is een echte driftkikker welke zich vastbijt in zijn te-
genstander. Soms gaat hij hierin iets te ver maar dan wordt hij al snel teruggeroepen door Hille: 
“Ey rotte roeie, hoij dien gemaak uns”. Na wat binnensmonds gemor is het hierna ook klaar 
en vliegt hij er weer vol op. Op ons centrale middenveld hebben we diverse spelers rondlopen 
welke elke week rouleren van positie. Om te beginnen met onze captain Marc “Mec” Rooskens. 
Ondanks dat hij vanuit Utrecht moet komen om mee te sjravelen bij Helden 6 is hij er bijna 
altijd en gaat ie voorop in de strijd en stuurt hij het team aan vanuit het veld. Tevens hebben 
we Ruud “Sunt” Suntjens. Sunt is een speler welke graag praat, soms met medespelers maar 
zijn favoriete gesprekspartner is toch wel de scheidsrechter. Naast het praten met de scheids is 
Sunt ook niet vies van een onvervalste schwalbe waarmee hij de lachers op zijn hand krijgt. Om 
positief af te sluiten: net op het moment dat iedereen denkt dat het niets meer gaat worden 
met Sunt schiet hij de bal er van een meter of dertig in en is dat het enige waar we het dan na 
de wedstrijd over kunnen (mogen) hebben. Op ons middenveld is ook Geert “Graat” Metsema-
kers te vinden. Graatje is een van de weinige linksbenige voetballers en ontfermt zich dan ook 
meestal over de indraaiende vrije trappen en corners. Naast speler is Graat ook de adviesgever 
van de leider als hij hulp nodig heeft bij tactisch moeilijke keuzes. Hij is dan ook opgenomen 
in het Orakel van Helden 6. Onze sponsor Loek “Loekie c.q. de keu” van de Kruijs pikt ook zijn 
minuten mee bij Helden 6. Loekie houdt van een felle pot met veel strijd. Op het moment dat hij 
dit niet genoeg ziet van medespelers spoort hij ze aan om “lekker fel” te zijn. Meestal geeft hij 
dan het “goede” voorbeeld door een tegenstander door midden te zagen. Naast het voetballen 
heeft Loekie ook als hobby het beledigen van de leidsman.



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

Pupil van de week: Jurre Janssen
Ik ben Jurre Janssen en ik voetbal in Helden  
JO11-1. We hebben een heel leuk team en zijn  
ook nog eens best goed want we winnen best  
veel wedstrijden. Na de wedstrijd vinden we het  
leuk om samen nog buiten verder te spelen met  
het team. Ik sta meestal rechtsmidden.  Onze  
leiders zijn Peter, Tieme en mijn vader Roel. 

Ik voetbal al vanaf de kabouters bij vv Helden. In de JO9-1 zijn we 
kampioen geworden in de hoofdklasse en vorig seizoen in de JO11-
1 zijn we regiokampioen geworden in de zaal.

Mijn favoriete team is PSV Eindhoven.

Naast voetballen doe ik graag trampoline springen.

Ik vind het heel leuk dat ik pupil van de week mag zijn vanmiddag. 
Mijn 2 broers Koen en Niels zijn dit ook al geweest. Ik hoop dat 
Helden 1 vanmiddag gaat winnen van Merefeldia.

Groetjes van Jurre

Panningen Markt 61



P.R. Peeters Helden BV

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met de 
sponsorcommissie!

Team van de week: Helden 6 (vervolg)

Teauteau...

Zo heeft hij het klaar gekregen om binnen 10 seconden twee keer geel te krijgen voor het be-
ledigen van een scheidsrechter. Chapeau! De boetepot wordt dan ook regelmatig gespekt door 
onze sponsor Van de Kruys Tuinen. Naast Loekie is Roel “Creem” Creemers te vinden. Creem 
was onze razendsnelle cheetah welke in de loop der jaren zijn snelheid heeft in geruild voor een 
brede torso en nu meer weg heeft van een brede Gorilla. Creem is echter wel iemand die er elke 
week voor gaat en baalt als hij op het bankje plaats moet nemen. Naast actief voetballer heeft 
Creem zich zelf ook tot analist benoemd. Als u geïnteresseerd bent hoe het mogelijk is dat wij 
soms verliezen dan praat Creem u graag bij over de verschillende wedstrijden en situaties. Op 
ons middenveld loopt ook onze lange jan Kevin “Sjers” Schers rondt. Nadat hij vorig seizoen 
bijna gestopt was door een slepende enkelblessure loopt hij dit jaar weer frivool rond op het 
veld. Zo nu en dan een geniale pass vanuit het middenveld naar voren en af en toe een pijl 
over het vangnet waar Jaap Stam jaloers op zou zijn. We zijn nu aanbeland bij onze aanvallers 
(welke ook regelmatig als middenvelder opdraven). Om te beginnen Jimmy Huijs. Een speler 
die elke week present is en ondanks dat hij een gehoorbeperking heeft zijn stinkende best voor 
het team doet. Robert “Subraver” Briene is onze nieuwe Creem. Ontzettend snel. Medespelers 
proberen hier dan ook gebruik van te maken, echter in sommige gevallen is de conditie op en 
wordt dit niet gewaardeerd door Subraver. Naast het voetballen houdt Subraver ook wel van 
een feestje, hij is dan ook regelmatig achter de draaitafel te vinden in de kantine om lekkere 
plaatjes te draaien. Dan hebben we Geert van Soest. Onze spits welke de laatste tijd moeite 
heeft met het netje te vinden. Voor ons middenveld is hij echter van grote waarde door als 
aanspeelpunt te fungeren, mits de bal niet aan zijn voeten blijft plakken en hij er over struikelt. 
Onze onvervalste doelpuntenmaker is Marco “Moijer” Heijnen. De man met de grootste mond 
(letterlijk en figuurlijk) van Helden 6, maar hij maakt het wel elke keer waar. Het is een genot 
om te kijken hoe hij zich langs 3, 4 of 5 man wurmt en de keeper kansloos laat. Enige minpuntje 
van deze man is dat dit hij dit elke 10 minuten 1 keer kan opbrengen en dan weer op energie 
moet komen om weer opnieuw een actie te maken. Last but not least blijft over Dave “Doelpunt 
Dave” Joosten. Dave is in een paar dingen ontzettend goed. Hij houdt ontzettend van slapen, 
hierdoor komt hij meer dan eens te laat opdagen wat hem weer een boete oplevert. Op het 
moment dat hij in het veld staat vindt hij het heerlijk om slidings te maken. Vorig seizoen was 
zijn bijnaam dan ook Sliding Dave. Echter in zijn eerste wedstrijd dit jaar scoorde hij prompt 
een goal, sindsdien gaat hij door het leven als Doelpunt Dave. Voor de wedstrijd kun je dus niet 
altijd rekenen op Doelpunt Dave maar na de wedstrijd is hij altijd aanwezig en hoef je je niet af 
te vragen of hij te laat is voor een lekker pilsje.
Ik zal mij zelf als leider ook even voorstellen. Mijn naam is Rob “Robbie” van Vuuren en ben al 
weer enkele jaren actief als leider van Helden 6. Ondanks dat ik soms tot wanhoop gedreven 
wordt sta ik elke week toch weer met plezier langs de kant om enige vorm van sturing te geven 
aan de talenten van Helden 6. Aan mijn zijde heb ik Will Rooskens staan welke bereid is weke-
lijks de vlag in de hand te nemen. Hierdoor kan iedereen zich volledig focussen op het voetbal 
en zijn spelers hem zeer dankbaar dat ze niet hoeven te vlaggen.
Uit bovenstaand verhaal is te concluderen dat gezelligheid een belangrijke voorwaarde is voor 
Helden 6. We zijn een gezellig vriendenteam dat houdt van feestje, van een lekker pilsje maar 
zeker ook serieus bezig is met de wedstrijd zodra de scheidsrechter voor de 1e keer op zijn 
fluitje blaast.
Tot slot wil ik gebruik maken van deze gelegenheid om onze sponsoren te bedanken voor de 
onvoorwaardelijke steun van deze talentvolle voetballers. Bij deze Danny en Joyce van Café de 
Pool en Loek van van de Kruys Tuinen bedankt voor jullie steun en hopelijk kunnen we in de 
komende jaren een keer kampioenen eiland Mallorca bezoeken.
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