
Omhoog kijken

Beste voetballiefhebber, welkom op 
Sportpark Kerkeböske voor alweer de 
19e speelronde voor vv Helden. Ook 
een hartelijk welkom aan onze gasten 
en hun meegereisde fans uit Liessel.

Langzamerhand wordt steeds meer 
duidelijk dat de vooraf opgelegde doel-
stellingen voor het nieuwe seizoen ge-
haald gaan worden. De promovendus 
wilde zich handhaven en alle stoplich-
ten staan daarvoor op dit moment op 
groen. Sterker nog, door sommigen 
wordt er ook al stiekem naar boven ge-
keken. De Heldenaren zijn, mede door 
de goede resultaten van de afgelopen 
weken, zelfs nog in de race voor een 
plek in de nacompetitie.

Om die voorzichtige droom kracht bij te 
zetten zal er vandaag wel opnieuw een 
goed resultaat moeten worden neerge-
zet, en dat zal geen gemakkelijke op-
gave worden. Liessel, de huidige num-

mer twee op de ranglijst, komt immers 
op bezoek. De Brabanders, die net als 
Helden nieuw zijn in de Derde Klasse, 
draaien ook knap mee bovenin. Nog 
maar twee weken geleden troffen beide 
teams elkaar ook al. In Liessel kwam de 
thuisploeg vlak voor het eind op gelij-
ke hoogte waardoor de punten gedeeld 
werden. Zal er vandaag wel een win-
naar uit de bus komen? U gaat het zien. 
Veel voetbalplezier gewenst!

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

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: 
Helden – Liessel. 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.

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: Judith Philips

 

Vereniging :   RKSV  Liessel
Opgericht :    2  mei  1932
Accommodatie :   Sportpark “ De Smeltkroes “
Tenue :     Wit shirt, rode broek en rood-wit 
    gestreepte kousen 
Aantal seniorenteams :  3 senioren-  +  1 veteranenteam
Aantal jeugdteams :  12   jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen : 1e (4e klasse F)
Hoofdtrainer :    Maarten Stevens  (2e 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. van Hoof

Liessel
 
1. Daan Weerts
2. Roy Vedder
3. Ben Timmermans
4. Harm Renders
5. Arjan Oosterveen
6. Jurre v/d Mortel
7. Geert Loverbos
8. Mark van Loon
9. Tim van Loon
10.Rick van Lier
11. Jaap Koelewijn
12. Tijn Joosten
13. Joris van den Heuvel
14. Luuk Engels
15. Maikel Beekman
16. Jannes Bankers

Trainer : Maarten Stevens
Ass. Trainer : Jack Weerts
Leider : Roy Aarts
Ass. Scheidsr. : Robin Goossens
Verzorger : Hans Kuijpers

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: Kris Lommen
Ik ben Kris Lommen, ik ben 10 jaar.

Ik heb een broer Jens en een broertje Niek.

Ze zitten ook allebei op voetbal.

Ik speel in JO10-1, mijn leiders zijn Marco, John, Marcel en Anita.

Met de F3 ben ik al eens kampioen geweest. Dat was erg cool! 

In het veld sta ik vaak op de positie spits of middenvelder. 

Ik ben goed in spelers passeren en schijnbewegingen.

Ik ben fan van PSV, waar ik ook al eens naar een wedstrijd ben  
geweest kijken. 

De beste spelers vind ik Messi en Robben.

Ik zit in groep 6 bij jufrouw Susan en Lisette.

Mijn lievelingsvakken zijn gym en rekenen.

Mijn hobby’s  zijn voetbal, zwemmen, buitenspelen en blokfluiten. 

Ik voetbal thuis ook weleens met mijn broers en buurjongen Cas op ons voetbalveldje. 

Ik wens Helden vandaag veel succes en ik hoop dat ze winnen! 

Panningen Markt 61

Stand en programma:

Stand 3e klasse C.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 NWC 1   20 17  3  0  54  57  9  
2 Liessel 1  17 10 2  5  32 32 21  
3 Helden 1  18  9 3  6  30  36  24  
4 sc Helmondia 1 19  8 4  7  28  36  30  
5 HBSV 1  15  7  4  4  25  21  16  
6 MVC ‘19 1   17  6  4  7  22  24  31  
7 Blerick 1   18  6  2  10  20  26  46  
8 IVO 1   16  5  4  7  19  21  29 
9 Ysselsteyn 1   15  5  3  7  18  17 19  
10 Merefeldia 1 15  5  2   8 17  21 23  
11 Baarlo 1  17  4  5  8  17 21  27  
12 Melderslo 1  17  4  3  10  15 14  30  
13 sv Laar 1  18  4  3  11  15 24 45  

Programma 3e klasse C.....

Programma 14 april: 
sv Laar - HBSV
Merefeldia - NWC
Baarlo - Melderslo
Blerick - sc Helmondia
Helden - Liessel
MVC ‘19 - Ysselsteyn

Programma 20 april: 
Baarlo - Ysselsteyn
Merefeldia - HBSV
NWC - Helden
Blerick - IVO

Bezoek ook onze vernieuwde site 
www.vvhelden.nl



Wat is je hoogtepunt als leider tot nu toe? 
Mijn gehele trainerscarriere 

Wat is het doel van je team dit jaar?
Handhaving

Wat vind je het mooiste stadion waar je geweest bent? 
PSV stadion 

Wie is jouw favoriete voetballer? 
Frenkie de Jong 

Wat is de mooiste wedstrijd die je ooit live hebt gezien? 
Heb mijn leven al zoveel live wedstrijden gezien dat ik er geen favoriet 
kan kiezen. 

Jouw favoriete team in het Nederlands betaald voetbal?
PSV

Wat staat er bij jouw op nummer 1 in de top 2000? 
Piano man: Billy Joël 

Je favoriete team buitenland? 
Barcelona

De reservebank of de ING-bank?  
Allebei niet; ik kies voor de Rabobank, al 19 jaar mijn werkgever. 

Welke sport vind je het leukste naast het voetbal? 
Ben geïnteresseerd in veel sporten naast voetbal. Schaatsen en wielren-
nen behoren wel tot favorieten. 

Je favoriete vakantiebestemming?
Bestemming maakt me niets uit, als het maar met m’n gezin is. 

Wie is deze leider bij wie het gezin duidelijk op nummer 1 staat?
(zie achterin deze Zoefie)

Elf vragen SVO Peel en Maas 
DONDERDAG 18 APRIL vanaf 18:45 uur 
  

  SVO Peel en Maas meets USA
Op donderdag 18 april ’19 vindt er op Sportpark Kerkeböske een bijzon-
der ontmoeting plaats tussen 2 voetbalteams. 
Een selectieteam MO16  uit de Verenigde Staten is op reis door Europa en 
zal op deze avond Helden bezoeken om te spelen tegen een selectie team 
van onze eigen meiden uit Peel en Maas. SVO Sporting Peel en Maas heeft 
hiervoor ook een selectieteam samengesteld van de MO17/MO19. 
De wedstrijd begin om 18:45 uur en zal rond 20:00 uur afgelopen zijn. 
Iedereen is uitgenodigd om onze eigen meiden te komen aanmoedigen 
tijdens deze bijzondere wedstrijd. 



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. (november 2010)
Voor de afwisseling een keer eens een verslag van een eerdere tegenstander van Helden 1.

Spelers van toen waren:
Helden: Nick Bouten, Roel Peters, Wieke Bouten, Bram Kersten, Bart Raaymakers, Tim Pee-
ters, Paul Heijnen, Jeroen Thijssen, Peter Crooijmans, Edwin Heuvelmans, Ton Peeters, Rick 
Voorter, Rick Knippenberg
Merefeldia: Roy Looyen, Raimondo Congiu, Bart Boonen, Thijs Doensen, Maurice Niesten, 
Jack Voncken, Maikel Hermans, Naard Vaes, Koen Vaas, Errol van Kempen, Ken Boonen, 
Daan Deijsselberg, Bart Janssen, Stijn Huijsmans, Daan Knapen.

Merefeldia heeft vandaag slechts een punt overgehouden aan de ontmoeting met Helden. 
Een prima resultaat, maar gezien het spelbeeld kreeg de ploeg van Rob Lemmens daarmee 
te weinig. Want met de 1-1 uitslag mocht de lijstaanvoerder nog het meest tevreden zijn. Het 
was op de kop af zes jaar geleden dat Merefeldia voor het laatst op bezoek ging in Helden. 
Eveneens in 3C eindigde het duel op 7 november 2004 in 0-0. 
In de openingsfase was al snel duidelijk dat de ploegen vandaag andere plannen hadden. 
Beide keepers wilden echter niet meewerken aan doelpunten. Merefeldia-keeper Roy Looyen 
is alert als Ton Peeters voor zijn doel opduikt, even daarna is het Nick Bouten van Helden die 
aan de andere kant zich enkele malen kan onderscheiden. Want de ‘laagvlieger’ uit Neder-
weert drong aan en het was toch diverse keren dicht bij een treffer. Een voorzet van Koen 
Vaas wordt door Bart Boonen uit de lucht geplukt: redding Nick Bouten. Daarna is Bouten 
eerder bij de bal als Ken Boonen Naard Vaes probeert te bedienen. Bouten verwerkt een inzet 
van Ken Boonen tot hoekschop en een uithaal van Naard Vaes haalt hij knap uit de rechter 
bovenhoek. Uitstel van executie. Na een half uur spelen ziet een strijdvaardig Merefeldia 
de inzet beloond worden. Nick Bouten wordt verrast door zijn verdediger als hij een schot 
van Maikel Hermans van richting ziet veranderen: 0-1. Merefeldia gaat brutaal op jacht naar 
meer en krijgt nog voordat het de kleedkamer opzoekt enkele mogelijkheden. Vooral via de 
rechterflank stichten de bezoekers gevaar Het enige wat Helden laat zien is dreiging via het 
centrum van Tim Peeters en Peter Crooijmaans, maar de score blijft zoals die is.
Helden repareert na de rust de opgelopen schade snel. Binnen een minuut in de tweede helft 
schiet Edwin Heuvelmans van grote afstand de 1-1. Een prachtig doelpunt, waar Roy Looy-
en kansloos is. Maar daarna zien we de koploper niet meer terug. Bijna het gehele tweede 
bedrijf speelt zich af op de helft van de gastheren. Merefeldia kwam vandaag van goeden 
huize en voelde zich gesteund door de vele toeschouwers uit Nederweert. Want ook langs de 
lijn voerde de Merefeldia-aanhang de boventoon. Ondanks het aandringen van Merefeldia, 
bleven 100% kansen uit. Of het moet de omhaal van Jack Vonken vlak voor de doellijn zijn 
geweest. 100% inzet was er dus wel. Een belangrijk ingrediënt waarmee je in deze compe-
titie ver kunt komen.

Helden-trainer Joost van den Beucken deed de 1-1 af als een totale off-day, maar wellicht 
had het resulaat van deze middag ook iets met de kwaliteiten van de tegenstander te maken. 
Enfin, de huifkar (of zegekar?) van ene Gijs G. kan voorlopig uit het hoofd gezet worden En 
het iets te zelfverzekerde Zoefie-konijn? Dat kroop snel terug in zijn kuiltje.



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:

Freek Kessels

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 2 (Team Shendo)

Teauteau...

Beste voetballiefhebbers,

Het seizoen nadert z’n climax. Het moment dat de prijzen worden verdeeld breekt aan. Maar 
welke teams in Helden doen er dit seizoen eigenlijk mee voor de prijzen? Eentje daarvan stellen 
we vandaag graag aan u voor. 
We hebben het dan natuurlijk over het 2e selectieteam van onze vereniging, Helden II. Voor 
degene die niet bekend zijn met Helden II, dit is het team waarin Shendo Zeevenhoven speelt. 
Een van de meest talentvolle spelers uit de historie van onze vereniging en veruit de beste 
speler van dit elftal. Voor het gemak noemen we Helden II dan ook maar even, ‘Team Shendo’.
Team Shendo tankte vorig seizoen veel zelfvertrouwen. Door het bereiken van de halve finale 
van zowel de nacompetitie, als de beker, waren de ambities voor dit seizoen torenhoog. Team 
Shendo vloog uit de startblokken en was tot speelronde 8 de trotse koploper van de 2e klasse 
B. Helaas heeft men deze positie niet vast kunnen houden. Op het moment van dit schrijven 
bezet men plek numero 3, met 5 punten achterstand op de 2 koplopers. Nacompetitievoetbal 
moet er dit seizoen dus wederom inzitten en bij uiterst gunstige resultaten, mag men misschien 
nog wel dromen van meer.
De concurrentiestrijd voor de plek onder de lat is dit seizoen gewonnen door Rick Knip. Knip is 
een uiterst betrouwbare doelman die er samen met de defensie voor heeft gezorgd dat Team 
Shendo na Asten de minst gepasseerde ploeg is.
Op rechtsback speelt Danny Driessen. De man die na iedere wedstrijd een optreden verzorgt 
op zijn eigen liedje ‘Danny uut de Bochte’. Het centrum van de verdediging wordt gevormd 
door Jeroen Voorter en captain Frank Stoutjes. Voorter toont zich na de winterstop als een 
ware goalgetter. Captain Stoutjes zorgt voor het voetballende vermogen achterin. Als allround 
verdediger hebben we Roelie Peters. Inzetbaar op alle defensieve posities en beroemd door z’n 
snapchats waarop hij 2 linker sokken aanheeft. Tot slot hebben we nog Shendo zelf. Een rustige 
bescheiden jongen. Kwam tekort op het middenveld, maar heeft zich middels de linksbackpo-
sitie toch nog in het elftal weten te knokken. Maar zonder gein, een uiterst goede voetballer, 
met Helden I potentie.
Het voetballende vermogen op het middenveld komt van Mark Tegel. De Lasse Schöne van 
Team Shendo. Naast Tegel staat Ola Kersten. Gekocht van SV Egchel en zorgt voor de duel-
kracht op het middenveld. Op ’10’ staat Spier Van Lier. De man die in de 3e helft BIJNA 30 bier 
op kan. Daarnaast op het middenveld Pedro Wilms. Bekend van zijn verwoestende schot, maar 
helaas al maanden aan de kant door een blessure.
Op de flanken in de voorhoede zijn Prins Nick d’n 2e, Joepie Lenders en Mo Wilms terug te vin-
den. Prins Nick d’n 2e, de penaltyspecialist met enorm veel loopvermogen en goede voorzetten. 
Joepie, overgenomen van ons Vaandelteam, onvermoeibaar en een prima neusje voor de goal. 
Mo bekend van zijn kapbewegingen. De voorzetten van deze mannen, worden afgemaakt door 
topscoorder Moebel Maessen. De spits die tevens het kaartenklassement aanvoert.
Team Shendo staat onder leiding van Matje Schijven, geassisteerd door Wimke van Lier. Langs 
de lijn rent, met de vlag in de hand, Paul Linssen.
Vanwege ziekte helaas al het gehele seizoen aan de kant, Bram Ekkel.
Dit is het laatste seizoen dat Team Shendo in deze samenstelling hun wedstrijden speelt. Erva-
ren rotten Stoutjes en Roelie hebben aangegeven hun heil komend seizoen in een lager elftal 
te gaan zoeken. Daarnaast zullen de mutaties in Helden I ervoor zorgen dat de hoofdtrainer 
komend seizoen ook niet meer om Shendo zelf heen kan.
Wilt u dus nog een keer van Team Shendo komen genieten? Deze competitie speelt men nog 3 
thuiswedstrijden. De eerstvolgende is op donderdag 25 april tegen Sportclub Irene.

Tot dan op Sportpark Kerkeböske. Vent!



TEAM van de WEEK: Helden 2


