
Kampioenskoorts!

Beste voetbalsupporters. Welkom op 
Sportpark Kerckeböske voor de thuis-
wedstrijd tegen SVC’00.

We schrijven maandagochtend, de Hel-
denaren genieten nog na van de over-
winning op Bieslo (4-0 red.), wetende 
dat een kampioenschap mogelijk met 
rasse schrede dichtbij komt. Vier pun-
ten zijn er op het moment van schrijven 
nog nodig om het kampioenschap de-
finitief binnen te hengelen en mogelijk 
gaat dit vandaag al gebeuren. Of Hel-
den vandaag op eigen kracht kampioen 
wordt is afhankelijk van het resultaat 
van afgelopen donderdag. Daar speelde 
Helden tegen Reuver en wanneer daar 
niet verloren werd kunnen de mannen 
van trainer Rob Jacobs het lot vandaag 
bezegelen.

Daarvoor zullen er hoe dan ook pun-
ten gepakt moeten worden tegen onze 
gasten uit Roermond die tot dusver een 
wisselvallig seizoen kennen. Grote over-
winningen worden afgewisseld met flin-

ke nederlagen en de laatste tijd werd 
er ook steeds vaker van de “kleintjes” 
verloren. Desalniettemin zal Helden 
vandaag op haar best moeten zijn. Voor 
de winter speelde Helden in Roermond 
immers ook een moeizame pot die ein-
digde in een 2-2 eindstand.

Gaan de Heldenaren het kampioen-
schap binnen hengelen, of zetten ze op-
nieuw een goede stap in die richting? U 
gaat het zien! Geniet van de wedstrijd, 
schreeuw de Heldenaren naar een over-
winning en geniet daarna van de aan-
sluitende barbecue!

Vergeet niet een gokje te wagen op de uitslag!

Zoefiebode, 42e jaargang nr. 12 Seizoen 2017-2018
GOEDENDAG VOETBALLIEFHEBBERS

Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
SVC 2000. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke 
een prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 17.00 uur plaats. Inleve-
ren kan tot 14.30 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deel-
name is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.

ZoefieCup zie www.vvhelden.nl

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

Teauteau...



 

Vereniging :   SVC 2000
Opgericht :   1 juli 2000
Accomodatie :   Sportpark “de Wijher”
Tenue :    Geel-blauw gestreept shirt, blauwe broek 
    en kousen
Aantal seniorenteams :  5 senioren-, 2 veteranen  en 3 dames
    teams
Aantal jeugdteams :  22 jeugdteams
Eindklassering vorig seizoen :   2e (4e klasse D)
Hoofdtrainer :   Ricardo Wassenberg

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   22 17  4  1  55  75  21  
2 Panningen 1   23 15 4  4  49  64 26  
3 Horn 1  22  14  4 4 46 51  20  
4 BEVO 1  22  13 1  8  40  68  38  
5 SVC2000 1  23  11  4  8  37  58  41  
6 RKESV 1   22  9  7  6  34  43  38  
7 Reuver 1   22  10  2  10  32  39  49  
8 Roggel 1  22  7 4  11  25  23  38 
9 Swalmen 1   22  7  3  12  24  33 42  
10 FC Maasgouw 1 22  7  3   12 24  32 46  
11 Linne 1   22  7  3  12  24  33  48  
12 RKAVC 1  22  6  4  12  22 27  58  
13 Bieslo 1  22  5  5  12  20 27 50  
14 vvGKC/RKHVC 1  22  2  2  18  8  23  83

Voor al uw Brood en Banket
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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: Nick Bouten
Hoi, ik ben Nick Bouten. Ik ben 9 jaar. 

Ik voetbal graag en scoren doe ik het 
liefst. 

Ik vind vv Helden heel tof. 

Ik zit op basisschool De Pas. 

Mijn hobby’s zijn buiten spelen, voetbal 
en gamen. 

Fortnite doe ik het liefst en ik win ook 
wel eens.  

Vriendelijke voetbalgroeten aan ieder-
een!

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 Bree

SVC 2000
 
1.  Jeffrey Cox
2.  Patrick Cox
3.  Max Huybregts
4.  Dillon Janssens
5.  Quin de Jong
6.  Glenn Huybregts
7.  Steven Marijn
8.  Rachid Moesant
9.  Ayyoub Moulay
10.Loek Ratering
11.Paul Simons
12.Aaron Wiggers
13. Björn v/d Venne
 

Trainer / coach : Ricardo Wassenberg
Leiders : Hanneke Spee / Rob de Jong en
                  Pieter Huybregts
Verzorger : Rick Moonen
Ass. Scheidsr. : Maurice van Kessel

Wedstrijdbal geschonken 
door:

Programma 13 mei: 
FC Maasgouw - Panningen
vvGKC/RKHVC - RKAVC
Helden - SVC 2000
Horn - Swalmen
Roggel - BEVO
Bieslo - Linne
RKESV - Reuver

Programma 20 mei: 
Linne - FC Maasgouw
RKAVC - Bieslo
BEVO - RKESV
Roggel - Horn
Swalmen - vvGKC/RKHVC
Panningen - SVC 2000
Reuver - Helden

Pupil van de week gesponsord 
door Intertoys Panningen.



Pulke
Dörper voetbalvrienden, de jaarlijkse 
BBQ staat weer op stapel en velen ver-
heugen zich weer op zon, bier, vertier 
en een lekkere hap. En het valt me op 
in deze  snel veranderende tijden, de 
BBQ-hap is tijdloos gebleven. Hoeveel 
eeuwen staat er al overal hetzelfde 
op het menu? De hamburger, de kip-
filet, de BBQ-worst, de speklap. En de 
gebruikelijke sauzen, cocktailsaus, zi-
geunersaus, satésaus. En toch waren 
er ook vorig jaar weer meer dan 300 
liefhebbers voor deze volkse schrans-
partij. Maar nu is er tegenwoordig een 
toverwoord, diversiteit. Ook in onze ei-
gen kantien zien we dit tegenwoordig 
al. Niet alleen meer koffie, maar ook 
cappuccino, caffe crème en 
niet gewoon thee, maar ook 
Green Tea (hoe durve ze ..), 
Forest Tea en meer tea-non-
sens. Niet alleen meer een 
broodje gezond, maar ook 
nog een broodje bal. En de 
geruchten gaan dat het illus-
tere duo Judith en Ron het 
volgend seizoen het broodje 
cornervlag gaan introduce-
ren. Dus wordt het nu ook 
tijd voor wat meer variatie 
met de BBQ. Op de eerste 
plaats zou ik ook een kwan-
titeitssprong willen maken, 
meer soorten vlees dus. 
Daarnaast als kwaliteits-
sprong bij al het vlees gelijk 
een luxe broodje erbij van 
onze Kepèlse sponsor Teun 
(sorry Bert) om zo oogpu-
pillen en smaakpapillen nog 
meer te plezieren. Om er 
een vleugje authenciteit aan 
toe te voegen zou het leuk 

zijn om de verschillende broodjes te 
versieren met namen ontleent aan spe-
lers van het eerste mannenteam. Ik zou 
hier om emancipatoire redenen mis-
schien het vrouwenteam ook bij moe-
ten betrekken maar dan komt al vlot het 
woord vleeskeuring om de hoek kijken 
en dat willen we in deze #MeToo-tijd 
toch niet hebben. Het broodje dat het 
best zal scoren zal natuurlijk ‘Brûdje 
Tunke’ heten. Rond wit broodje met 
een slugburger, flinke knal zigeunersaus 
met wat extra ujkes erover en happen 
maar. Populair zal ook het ‘Brûdje Addie’ 
worden. Op een waldkornbroodje een 
in baco gemarineerde kipfilet met daar-
op een heerlijke Jack Daniels whisky-

saus, zelfs ADHD-kok Pierre 
Wind is hier superenthousi-
ast over. Bij de wat ouderen 
doet het ‘Brûdje Boele’ het 
goed. Net zoals vroeger een 
lekkere dikke bockworst met 
een scherpe Grey-Poupon 
mosterd in een gewoon 
wit puntbroodje. Pas nieuw 
is het ‘Brûdje Stan’. Een 
XXL-barbecueworst met bo-
venop de meest rooie Heinz 
tomatenketchup die je maar 
kunt vinden met wat klein-
gesneden augurkjes in een 
Oberländer broodje. Tot slot 
nog een ‘Brûdje Mairen’, een 
naanbroodje met daarin ge-
pleurd een lekkere blonde 
Duitse beenham. Daarover 
rozemairijn en blauwe bes-
sen die geplukt zijn in 7 ho-
ven uit de buurt. Iemand nu 
nog zin in een speklap?

PulkePoolbiljart - 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

Statistieken 4D...
Totaal aantal gespeelde wedstrijden 155
Totaal aantal doelpunten   596
Totaal aantal doelpunten (thuis)  319
Totaal aantal doelpunten (uit)  277

Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd  3,85
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd (thuis) 2,06
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd (uit) 1,79

Grootste overwinning (thuis)   BEVO - RKAVC (8 - 0)
Grootste overwinning (uit)    RKAVC - BEVO (0 - 7)
Meest doelpuntrijke wedstrijd   GKC vv - Helden (2 - 8)



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



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:

Ton Peeters

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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P.R. Peeters Helden BV

Helden JO19-1, 15 mannen van 17/18 jaar. Onder leiding van 2 trainers en een 
leider maak de groep compleet tot 18 personen. Een jonge groep waar veel voet-
ballend vermogen in zit. Ook een hechte groep die voor elkaar door t vuur willen 
gaan. Helden JO19-1 komt dit jaar uit in de 1e klasse en is voor de winterstop hier 
op een 4e plek geëindigd. We zullen de mannen even aan jullie voorstellen: 
In het doel onze lange doelman Casey “Pulle” Poels. Is vaak een sta in de weg 
voor menig aanvaller. Onze back posities zijn rijk gevuld, we hebben er namelijk 4. 
Ten eerste hebben we Glenn van de Vondervoort, een Verdedigend sterke back die 
doet wat die moet doen. Z’n man uitschakelen. Dan hebben we Sam Beckers. Met 
strijd en inzet gaat deze man voorop. Is tactisch ook nog eens erg sterk. Jesper 
Driessen is de volgende, onze bodybuilder van de groep. Met 5x in de week naar 
de sportschool gaan loop je als aanvaller liever niet tegen hem aan. Tom Slijpen 
“Totti in de volksmond”. Sterke back die zijn basistaken goed uitvoert. Dat is na-
melijk zijn mannetje uitschakelen. Onze 2 centrale verdedigers dan als volgt: Olaf 
is onze strateeg achterin. Slimme voetballer die vaak goed gepositioneerd staat. 
En Timon is onze brute kracht achterin. Een typisch voorbeeld van een verdediger 
waar je als spits liever met een boog omheen loopt. Dan gaan we door naar ons 
middenveld. Als controleur hebben we Jaimie Knapen. Een echte pitbull vlak voor 
de verdediging. Kan zich vastbijten in de tegenstander en de nummer 10 van de 
tegenstander helemaal uitschakelen. Dan de motor op het middenveld genaamd 
Steef “Berrie” van Berlo. Als B-speler vervroegd doorgeschoven naar de A en is 
wekelijks een van de dragende spelers. Heeft een ongekend loopvermogen en is 
een zeldzaam goede voetballer. De stylist op het middenveld is Tijl. Tijl heeft een 
geweldig linkerbeen en legt de balletjes met gemak over de verdediging van de te-
genstander. Onze nummer 10 en tevens captain is Kick “Goldenboy” Bluijssen. Een 
fijne voetballer met een razend snelle dribbel en de visie om een medespeler vrij 
voor de keeper te zetten. Dit waren onze middenvelders, en dan door naar de aan-
vallers. Steef Gielen is onze rechtsbuiten. Deze man is razendsnel en heel behendig 
in de kleine ruimte. Jim Hendrix is ook vaak buitenspeler maar speelt de laatste tijd 
ook nog regelmatig op het middenveld. Jim is een technisch verfijnde voetballer, 
heel beweeglijk en heeft een ongekend groot scoringsvermogen. Bas Wijnands is 
onze linksbuiten. Een linkspoot met een geweldige versnelling. Uit het niets kan hij 
zo 2/3 man uitspelen en de bal op maat voor de spits klaarleggen. De man die ze 
dan uiteindelijk allemaal afmaakt heet Harm Rutten. Hij is onze nummer 9 en staat 
vaak op de juist plaats voor de bal het laatste zetje te geven zodat deze in het net 
verdwijnt. Deze talentvolle groep wordt getraind en gecoacht door meestertacticus 
Shurell Wilson. Top trainer met geweldige eigenschappen. Zijn medetrainer/pupil 
is Sam Peeters. Trainer in opleiding. De man die alles achter de schermen regelt is 
Johan Peeters en onze grensrechter heet Maik Poels. Dit groepje namen mag zich 
dit jaar Helden JO19-1 noemen. En bent u benieuwd of het echt zo is wat er over 
deze mannen allemaal geschreven wordt dan kom gerust eens kijken op sportpark 
Kerkeboske. We spelen om 15.30u onze thuiswedstrijden dus tot dan! Wij wensen 
Helden 1 vandaag succes in de strijd om het kampioenschap!

Team van de week...



TEAM van de WEEK: Helden JO19-1


