


Einde in zicht!

Beste voetbalsupporters. Welkom op 
Sportpark Kerkeböske voor wedstrijd 
numero 21 van dit seizoen. Nog niet zo 
lang geleden was dit de een-na-laatste 
wedstrijd van het seizoen maar omdat 
we tegenwoordig competities van veer-
tien elftallen hebben zullen we na van-
daag nog vijf keer mogen aftrappen. 
Desalniettemin komt het einde van de 
competitie in zicht, een einde dat mo-
gelijk erg mooi zou kunnen worden 
voor de Heldenaren. Vooralsnog ligt de 
ploeg van trainer Rob Jacobs op koers 
om de titel in de Vierde Klasse D te pak-
ken maar er zijn, zoals gezegd, nog een 
boel punten te verdelen voordat bekend 
is wie dit jaar kampioen zal worden.

Daarnaast zal Helden vandaag niet zo-
maar verzekerd zijn van de driepunter. 
Onze gasten uit Roggel nemen de laat-
ste weken de vorm aan van een reuzen-
doder. Roggel zorgde er in korte tijd met 
twee overwinningen op Kepèl voor dat 
Panningen voorlopig afhaakt in de strijd 
om het kampioenschap. Daarnaast wis-

ten ze ook met ruime cijfers van SVC’00 
te winnen maar liet het tegen de “klein-
tjes” deze competitie de punten liggen. 
De Heldenaren zijn daarmee gewaar-
schuwd en zullen hoe dan ook de volle 
100% moeten geven vandaag om de 
goede reeks waaraan de Blauwe bezig 
zijn voort te zetten. 

Zet Helden een stap dichter naar het 
kampioenschap, of weet Roggel weer 
te winnen van een hoog geklasseerde 
ploeg? Vanmiddag zult u het zien. Veel 
voetbalplezier!

Vergeet niet een gokje te wagen op de uitslag!

Zoefiebode, 42e jaargang nr. 10 Seizoen 2017-2018
GOEDENDAG VOETBALLIEFHEBBERS

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
Roggel. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een 
prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 17.00 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

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

Teauteau...



 

Vereniging :   SV Roggel
Opgericht :   6  november  1931
Accomodatie :   Sportpark “de Mössehook”
Tenue :    Zwart/wit gestreept shirt, zwarte broek
    en zwart/wit gestreepte sokken
Aantal seniorenteams :  6 senioren-  en 2 damesteams
Aantal jeugdteams :  16 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen :   2e (5e klasse D)
Hoofdtrainer :   Hans v/d Boom

 

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   20 16  3  1  51  70  20  
2 Panningen 1   21 13 4  4  43  58 24  
3 Horn 1  19  13  3 3 42 46  15  
4 BEVO 1  20  11 1  8  34  58  34  
5 SVC2000 1  21  10  4  7  34  53  38  
6 Reuver 1   19  10  1  8  31  35  39  
7 RKESV 1   20  8  7  5  31  40  34  
8 RKAVC 1  20  6  4  10  22  26  52 
9 Swalmen 1   20  6  3  11  21  27 38  
10 Linne 1  20  6  3   11 21  29 44  
11 Roggel 1   20  6  3  11  21  21  37  
12 FC Maasgouw 1 19  6  2  11  20 26  40  
13 Bieslo 1  19  4  4  11  16 24 44  
14 vvGKC/RKHVC 1  20  2  2  16  8  21  75

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



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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Pupil van de week: Milo Janssen
Ik ben Milo Janssen ( 11 jaar ) en woon 
in Panningen. Ik sta nu in de spits bij 
JO11-1. Voordat ik bij Helden kwam 
voetballen heb ik eerst twee seizoenen 
bij Panningen gevoetbald. Ook heb ik 
een half  jaar bij VVV Venlo gevoetbald. 
Omdat de jeugdteams in Helden op een 
hoger niveau voetballen dan Pannin-
gen is het voor mijn ontwikkeling beter 
om Helden te voetballen. Ik werd ook 
door het team heel erg goed opgevan-
gen en werd ook meteen geaccepteerd 
waardoor ik het ook super naar mijn 
zin heb in Helden. Ik zit nu ook zelfs 
in Helden op school (op de Liaan) en al 
mijn vriendjes wonen in Helden. Met dit 
team hebben we dit jaar de winterzaal-
competitie gewonnen, en mogen we nu 
gaan strijden bij de districtsfinale. Vaak 
blijven we na de wedstrijd nog  met z’n 
allen op het voetbalveld in Helden om 
nog lekker te voetballen. Thuis voetbal 
ik ook graag met mijn twee ( oudere ) 
broers en ook af en toe met mijn twee-
lingzusje. 

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. Bouw

sv Roggel
 
1.  Luuk Peeters
2.  Coy van Meegen
3.  Stan van Heur
4.  Roy Peeters
5.  Rens Reijnen
6.  Koen Heijmans
7.  Luuk Adan
8.  Jori Voncken
9.  Lars Kierkels
10.Fons Boute
11.Thijs van Bogget
12.Davey Luijs
13.Remy Joosten
14.Luc v.d. Boogaart
15.Koen Vossen

Trainer:                Hans v.d. Boom
Leiders:               John v.d. Boogaart
                               Luuk Vossen
Grensrechter:   Henk Thijssen

Wedstrijdbal geschonken 
door:

Programma 29 april: 
SVC2000 - Bieslo
FC Maasgouw - RKESV
vvGKC/RKHVC - Horn
Helden - Roggel
RKAVC - Linne
Panningen - Swalmen
Reuver - BEVO

Programma 6 mei: 
SVC2000 - RKESV
vvGKC/RKHVC - BEVO
Helden - Bieslo
RKAVC - FC Maasgouw
Swalmen - Linne
Panningen - Horn
Reuver - Roggel

De voorjaarscompetitie begint nu weer 
en we hopen om kampioen te worden, 
dit is bij de najaarscompetitie net niet 
gelukt.

Ik wens Helden 1 vandaag veel succes.

Pupil van de week gesponsord 
door Intertoys Panningen.



Uit de oude doos....

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

PULKE 
Dörper voetbalvrienden, een mooie zonnige 
donderdagavond op Kerkeböske. Op veld 1 
springen de kabouters vrolijk rond en de leiding 
heeft moeite ze allemaal in het gareel te houden. 
Verder weg is JO9-2 bezig met de zoveelste 
inhaalwedstrijd deze week, voor de ouders langs 
de kant is het genieten van hun kroost er niet 
minder om. In de kantine de fronsende 
voorhoofden van Mo, Twan en Jules, komende 
zaterdag moeten er punten gehaald worden. De 
koffie in de keuken staat te pruttelen voor de 
382e vergadering dit jaar in de bestuurskamer. 
Leny zet achter de bar de glazen en de pullen 
alvast klaar voor de dorstige medemens. TV2 ligt 
er uitnodigender en groener bij dan ooit om deze 
tijd van het jaar. Alleen, waar zijn de spelers? 
Pulke ziet slechts een klein groepje van een man 
of zes.  

Waar zijn ze? Helje 3, “wae wille de 

periodetitiel hale”, waar zijn ze ……………. 

Waar zijn ze? Helje 4, “wae wille 

kampioen waere”, waar zijn ze ………………… 

Waar zijn ze? Helje 5, ”wae zien in de 

winning mood”, waar zijn ze …………………… 

Waar zijn ze? Helje 6, “wae môtte 

kampioen waere”, waar zijn ze ……………… 

Waar zijn ze? Helje 7, “wae wille van 

de ôngerste plaats wig”, waar zijn ze ……… 

Pulke is er ondersteboven van en Leny bergt de 
glazen maar weer op …. 

 



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

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier

Beste vvHelden-lid, 

 
Het seizoen 2017/2018 loopt langzaam ten einde, al moet je voor je gevoel nog de helft van de 
wedstrijden voetballen. Deze zullen zich echter in rap tempo opvolgen en dus is het  weer tijd voor 
onze jaarlijkse eindejaarsbarbecue.  
 
Wanneer? 
Dit jaar zal de barbecue plaatsvinden op zondag  13 mei. De barbecue zal na afloop van de wedstrijd 
Helden 1-SVC 2000 1 omstreeks 17:00 worden aangestoken. Dit keer dus niet tijdens de afsluitende 
thuiswedstrijd van ons vaandelteam maar een thuiswedstrijd eerder, dit alles om organisatorische 
redenen.  

Kosten? 
Dit jaar kun je voor een all-in bbq prijs ter hoogte van € 10 p.p. en kinderen tot en met 14 jaar € 5 
p.p.deelnemen aan de seizoenafsluiting. Dit is dus exclusief drank voor de slimmeriken. Dit bedrag 
kan deze dag worden gepind of contant worden voldaan bij ons in de  kantine.  

Hoe? 
Ben jij van plan om een worstje te komen eten?  Vul dan onderstaand formulier in en lever dit 
digitaal aan via bestuurslidkantine@vvhelden.nl  

Opgeven kan t/m 6 mei .Voor eventuele vragen kun je terecht bij Angélique van Berlo op 
telefoonnummer 06-40068179.  

Dieet wensen, allergieën of vegatrische voorkeuren? Geef dit dan door bij aanmelden dan proberen 
we hier rekening mee houden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NAAM:       TOTAAL: 

AANTAL PERSONEN:                         x €10 = 

AANTAL KINDEREN                      x €5               = 

Bedrag wordt voldaan op 13 mei middels contante betaling of middels pin. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 
 
Angélique van Berlo 
 



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 - Swalmen:

Nick Bouten

Man of the Match.....

Voetbal moppen.....
Een lerares in het zesde leerjaar is een hevige Genk-supporter. Op een dag vraagt 
ze in de klas wie er allemaal voor Genk supportert. En ja hoor,alle handjes gaan de 
lucht in,behalve eentje. De juffrouw vraagt voor welke ploeg Jantje dan wel is. Hij 
zegt:Voor Club Brugge juffrouw. De lerares is duidelijk kwaad dat hij niet voor Genk 
is en vraagt:Waarom ben jij dan wel voor Brugge? Jantje antwoordt:Mijn vader en 
moeder zijn voor Club Brugge dus ben ik dat automatisch ook De lerares zegt:en 
als je moeder een hoer was,en je vader een drugsverslaafde,voor welke ploeg zou 
je dan zijn? Zegt Jantje:Ja,dan zou ik een Genk-supporter zijn.

Zoontje van profboetballer komt met zijn rapport thuis. Pap, ik heb goed nieuws. 
Mijn contract met groep vier is met nog een jaar verlengd.
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De jongens onder 8-1

Wat een hele mond vol is, kunnen we heel simpel zeggen; de F1!
Al jaren is dit team voor velen een eerste stap richting de beoogde profcarrière.
Helaas is dit voor slechts een enkeling weggelegd.
Voor aanvang van een training is al duidelijk dat je met semi-profs te maken hebt. Waart 
we (ik althans) vroeger trainden in afgetrapte vodden ziet het elftal er tegenwoordig uit als 
een mengelmoes van profclubs. Een van de betere voetballers van mijn tijd, Lionel Messi, is 
natuurlijk spekkoper. Aangevuld met andere buitenlandse vedetten (Juventus-Atletico-Real). 
De eredivisie is helaas weinig vertegenwoordigd terwijl dit, in vergelijking met de Jo8-1, ook 
een prima kweekvijver is.
Laten we de vijver eens inspringen en zien wat er zo allemaal rondzwemt;

Omdat de opstelling vaker veranderd probeer ik het team aan de hand van zones toch sa-
men te vatten.
Op doel staat, iig de eerste helft, Toon Korsten. Met katachtige reddingen probeert hij te 
tegenstander het scoren te beletten.
Voor het doel spelen Teun van Lier en Chris Stevens. Deze jongens kun je wel om een bood-
schap sturen. Samen runnen ze een prima verdediging waar menig tegenstander zich op 
stuk gegebeten heeft.
Het middenveld daar is het een drukte van jewelste. Sten Thijssen, Mika Hanssen en Gies 
Absil zetten hier de lijnen uit. Door het wisselbeleid van de heren trainers heeft niemand een 
vast plekje op het middenveld maar dat er met een bal omgegaan kan worden bewijzen ze 
week in week uit.
 
Voorin staat Dylan Theeuwen. De enige linkspoot die elftal rijk is zoekt graag de ruimte. Door 
zijn snelheid komen uittrappen bijna altijd goed aan en dikwijls worden ze ook in doelpunten 
omgezet. Dylan is namelijk uitgerust met een prima traptechniek waardoor hij van bijna alle 
hoeken en gaten uit het doel onder vuur neemt.
Kyte Zanders is zijn maatje voorin. Kyte is het loopwonder van de Jo8-1. Net als Dylan 
beschikt hij over een uitstekende traptechniek. Kyte mag alleen wat meer rust aan de bal 
hebben want schoten van eigen helft leveren, zelden tot nooit doelpunten op.
Na de ranja wordt er niet alleen van helft gewisseld. Toon heeft het doel verlaten want zijn 
scoringsdrift is groot. Ook voorin staat Toon zijn mannetje.  In Tijn Kranen hebben de jon-
gens de rust die ze in het tweede bedrijf nodig hebben. Overzicht, balbehandeling en inzicht 
maken van Tijn (laat ingestroomd dit seizoen) een aanwinst.   

De contouren worden gaandeweg het lopende seizoen meer en meer zichtbaar. Dikwijls 
wordt de doordeweekse oefenstof ook in de wedstrijd toegepast. De gezamenlijke circuittrai-
ning betaald zich uit!Als we dit team bij elkaar kunnen houden plukken we hier in een nabije 
toekomst vast en zeker vruchten van.....

Ik nodig u uit om op een zaterdag rond de klok van 10:45 een wedstrijd te komen bekijken 
en u zult zien dat ik geen woord teveel heb gebruikt.

Namens de leiding ( Jeroen Stevens, Rob Thijssen, Johan Absil en mezelf)

Sam Korsten

Team van de week...



TEAM van de WEEK: Helden JO8-1


