
In vorm

Goedemiddag sportvrienden. Hel-
den is in vorm, het mag worden 
gezegd. Van haar laatste vijf duels 
wist het er vier te winnen en werd 
bovendien met enige regelmaat het 
netje gevonden. Met name Ton Pee-
ters had zijn vizier de laatste weken 
op scherp staan. Twee opeenvol-
gende hattricks op rij droegen flink 
bij aan de laatste zeges waardoor 
Helden nog steeds kans maakt op 
een plek in de nacompetitie. Wel 
moet rivaal Panningen of ONDO 
daarvoor nog een slippertje maken 
en Helden zal uiteraard haar goede 
vorm door moeten trekken. Dat kan 

vandaag wanneer R.K.S.V.O. op 
bezoek komt. De gasten uit Ospel 
begonnen het seizoen voortvarend 
maar gleden daarna flink weg op de 
ranglijst. Gevolg was dat de tegen-
stander van vandaag zich afgelopen 
zondag pas echt veilig wist te spelen 
door SSE op eigen veld te verslaan. 
Desalniettemin is het verschil tussen 
de twee ploegen vandaag slechts vijf 
punten. Dit geeft meteen ook maar 
aan hoe dicht het in de subtop van 
de Vierde Klasse E bij elkaar zit en 
het ook vandaag weer alle kanten op 
kan! Rest mij om u nog een aller-
laatste keer dit seizoen veel plezier 
en alvast een smakelijke barbecue te 
wensen!
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Voorspel en win!!!!!!
Waag een gokje en voorspel de juiste uitslag van de wedstrijd: Helden – 
RKSVO. Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een 
prijs wint, uitreiking hiervan vindt omstreeks 16.30 uur plaats. Inleveren 
kan tot 15.00 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. Deelname 
is gratis!!!!!!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes.

De Grote Clubactie...

Teauteau...

De Grote Clubactie was dit jaar weer een groot succes en dat hebben we 
mede te danken aan deze toppers van de E4! Zij verkochten de meeste loten 
en werden daarom getrakteerd op wat lekkers na de wedstrijd en krijgen 
binnenkort een training van spelers van het eerste. Klasse gewerkt jongens!



 

Vereniging : RKSVO uit Ospel  
Wedstrijdtenue: Blauw shirt, witte broek en blauwe kousen  
Opgericht : 1 maart 1948 
Sportpark : “ De Houwakker “
Aantal senioren teams : 6 senioren-, 2 veteranen- en 1 damesteam
Aantal jeugd teams : 16 jeugdteams 
Klassering vorig seizoen : 5e (4e klasse D) 
Trainer: Paul v/d Moosdijk 
Hoofdsponsor : Sanitair- en Tegelcentrum Weert
Bijzonderheden : RKSVO komt al sinds de jaren zeventig uit in de 
Derde klasse klasse of in de Vierde klasse. Iedere andere klasse is de 
club onbekend !.

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

Stand 4e klasse E.....
 Team    G  W  GL  V  P  DPV  DPT  
1 Brevendia 1   24 17  5  2  56  54  25  
2 ONDO 1   24 16 6  2  54  66  25  
3 Panningen 1   24  12  7  5 43  58  29  
4 Helden 1   24  11  7  6  40  50  33  
5 Maarheeze 1   24  12  3  9  39  53  35  
6 BEVO 1   24  11  5  8  38  42  40  
7 RKESV 1   24  10  6  8  36  45  52  
8 RKSVO 1  24  11  2  11  35  46  32 
9 Cranendonck 1  24  9  8  7  35  27 23  
10 SSE 1  24  9  6  9  33  41 38  
11 RKMSV 1   24  8  3  13  27  43  47  
12 VV GKC 1   24  5  2  17  17 19  68  
13 RKSVN 1   24  3  4  17  13 19 61  
14 Leveroy 1   24  0  4  20   2  13  68
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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 



Pupil van de week: Jimmy Hermans
Hallo allemaal,

Mijn naam is Jimmy Hermans en ik 
ben 9 jaar. Ik zit in Groep 6 van de 
Liaan en voetbal in JO11-3 (de E3). 
We hebben een erg cool team! We 
trainen ontzettend hard en hebben 
vooral veel plezier.

Voor de winterstop zijn we als 2e 
geëindigd en een klasse omhoogge-
gaan, nu staan we in de middenmoot. 
Ik ben links en ben goed in voorzet-
ten geven en kan goed schieten. Sco-
ren doe ik ook best vaak.

Mijn favoriete team in Nederland 
is Ajax, ook al snapt mijn papa hier 
weinig van. Van de buitenlandse 
clubs vind ik de Spaanse clubs Real 
Madrid en Barcelona de beste. Nog 
niet zo lang geleden heb ik Barca 
zelfs in het echt zien spelen in het 
grote Camp Nou stadion! Mijn fa-
voriete speler is van Real en dat is 
Cristiano Ronaldo.

Naast voetballen op het veld speel ik 
ook graag FIFA17 op de Xbox. An-
dere hobby’s zijn nog buiten spelen 
met mijn vriendjes en lezen.

vvHelden
1. Frank Bouten
2. Nick Bouten
3. Gilian de Bruijn
4. Freek Kessels
5. Rick Knippenbergh
6. Edwin Heuvelmans
7. Nick van Lier
8. Guus Maessen
9. Koen Maessen
10. Tom Peeters
11. Ton Peeters
12. Tim Pilon
13. Bart Raaijmakers
14. Jeroen Thijssen
15. Jeroen Voorter
16. Mairen Zeevenhoven

Trainer : Rob Jacobs
Team manager : Leo Hillen
Leiders : Geert Metsemakers en Rick Voorter
Verzorger : Wiel Suntjens
Ass. Scheidsr. : Louis Bouten

Dhr. Lenssen

RKSVO
 
1. Patrick Houben
2. Jordi Albertz
3. Rikkert Dings
4. Joost Franssen
5. Mark Janssen
6. Freek op ‘t Root
7. Daan Creemers
8. Stan Hendrix
9. Joey de Bruin
10.Rob Vaes
11.Stan Creemers
12.Erwin van Acker
13.Dirk Duijts
14.Paul Peeters

Trainer: Paul van de Moosdijk
Leider: Patrick de Wit
Grensrechter: Frits de Wit
Verzorgster: Nicole Greyn

      Gommans

Wedstrijdbal geschonken door:

Super dat ik deze wedstrijd Pupil 
van de week mag zijn. Ik denk dat 
Helden vandaag dik vet gaat winnen 
en na de wedstrijd lekker BBQ-en. 
Hopelijk mag ik ooit in Helden 1 
gaan voetballen.

Hup die blauw-witte !

Jimmy Hermans

Programma 7 mei:
vv GKC - Maarheeze 
SSE - Brevendia 
Helden - RKSVO 
Leveroy - RKESV 
RKSVN - Panningen 
ONDO - RKMSV 
FC Cranendonck - BEVO

Programma 14 mei: 
Maarheeze - FC Cranendonck 
RKMSV - Helden 
Brevendia - Leveroy
BEVO - RKSVN 
Panningen - SSE
RKESV - vv GKC 
RKSVO - ONDO



Zoefie-Cup Pulke
Dörper voetbalvrienden, de laatste tijd 
heb ik me wel verwonderd over tante 
Bet. Degenen die altijd de doelpun-
tenmakers bij ‘de samenvatting’ in de 
maandageditie zochten, moeten wel 
vaak met hun wenkbrouwen gefronst 
hebben. ’Ik dacht toch dat Freek die 
goal had gemaakt’. ‘Die 2-0 was toch 
in de 1e helft gescoord?’. ‘Waren er 
gisteren 350 toeschouwers?’. Kortom, 
de media maken zich druk over ‘fa-
ke-news’ maar tegelijkertijd doen ze er 
zelf wel aan mee door af en toe wel heel 
onzorgvuldig om te gaan met de infor-
matie die ze krijgen. Maar ik grijp die 
mogelijheid nu aan om alvast het stukje 
voor de wedstrijd van vandaag te schrij-
ven. Merken ze daar morgen bij de Lim-
burger toch niet ….

Onder een brandende zon 
en de geur van hamburgers  
kwamen de teams van Hel-
den en Ospel onder leiding 
van scheids Ed Janssen het 
veld op. Al snel ontspon 
zich er een vinnig duel, 
Helden op zoek naar  de 
periodetitel en/of 3e plaats, 
Ospel op zoek naar bierva-
ten gesponsord door Pan-
ningen en ONDO. In de 13e 
minuut ontsnapte op rechts 
de linkshandige rechtsbui-
ten aan invaller Fish en met 
een bekeken schuiver hob-
belde hobbelde hobbelde de 
bal in de verste hoek, 0-1 
voor Ospel. Het sein voor 
de mannen van Rob Jacobs 
om het tempo nog wat om-
hoog te gooien. Helaas kon-
den enkele spelers met een 
Renault-motortje dit niet 
bijbenen en na 20 minuten 
werden er al drie wissels 
gedaan. Bottas, Dumoulin 
en Frenske Crommetoën 
moesten er voor zorgen dat 
de balsnelheid hoog bleef. 
En succes bleef niet uit. Via 

een vloeiende combinatie over de as 
van het veld kwam de bal bij Tunke die 
met een droge knal voor zijn 21e teken-
de en de 1-1. Langs het veld zagen de 
Helden-Hooligans het ook al weer he-
lemaal zitten en de blauwe rookbom-
men hulden Kerkeböske in een dikke 
mist. Voor de scheids aanleiding om de 
wedstrijd voor 5 minuten stil te leggen 
en zelf een worstje van de BBQ mee 
te pikken. De rest van de 1e helft was 
vervolgens boeiend maar echte kansen 
bleven uit. Na de rust zat Helden er van-
af de eerste minuut bovenop en gaf het 
initiatief niet meer uit handen. In de 55e 
minuut scoorde Giulio met een fantas-
tische omhaal na een prachtige voorzet 
van Eggy, 2-1. Ospel stribbelde nog wat 
tegen, Joey de Bruin kwam alleen voor 
keeper Sjeng Huys, maar diens weerga-

loze redding gaf de Heldena-
ren nog meer vleugels en in 
de 64e minuut gooide Nick 
van Lier de wedstrijd in het 
slot door zijn kale knikker te 
gebruiken, 3-1. Ospel hees 
de witte vlag en voor de 
Dörper jongens was het nu 
freewheelen, ook wetende 
dat de tussenstand ONDO - 
RKMSV 0-2 was. In de laat-
ste minuten ging Bottas nog 
onnodig in de fout wat hem 
een straftijd van 20 secon-
den tijdens de schoenwis-
sel op de reservebank kost-
te. Tenslotte veroorzaakte 
Ospel verdediger Franssen 
nog een penalty. Als dank 
voor zijn jarenlange inzet 
mocht verzorger Wiellie S. 
de bal op de stip leggen en 
hij schoot nog raak ook. 4-1 
voor Helden en daarmee kan 
met winst de volgende week 
in Meijel toch nog de peri-
odetitel gepakt worden. En 
de BBQ smeulde nog lang 
na …….

Pulke

Helden JO9-3 Kampioen....



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



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

Hier kan uw 
advertentie staan. 

Neem contact op met 
de sponsorcommissie!

VR 1:  Gezelligheid gaat hand in hand met presteren.

Vrouwenvoetbal bij VV Helden is niet meer weg te denken en speelt al enkele de-
cennia een belangrijke rol binnen onze club.
Ongeveer 14 jaar geleden kreeg het vrouwen ( meisjesvoetbal) binnen VV Helden 
een enorme boost, in een paar maanden tijd verviervoudigen het aantal vrouwelijke 
speelsters.
Dit had tot gevolg dat in de glorietijd er maar liefst 3 senioren teams op zondag hun 
balletje trapten.
Heden  ten dage is er nog een team dat zondags gezelligheid en prestatie combi-
neert, VR 1 speelt in de derde klassen en is daarmee het hoogst spelende team bin-
nen VV Helden, immers het vaandelteam heren 1 speelt vierde klasse.
Ook in de regio is Helden ( samen met RKMSV) het hoogst spelen de vrouwenteam 
in Peel en Maas.
Maar daar blijft het niet bij; VR 1 speelt op 21 mei in Leveroy de finale van de dis-
tricts beker tegen DAW VR 1 ( tweede klasse). Het bereiken van de finale is binnen 
het vrouwenvoetbal in Helden en ook in de regio een unieke prestatie.
Wie spelen er dan in dit sterren team?
Trainer Shurell Wilson heeft , als iedereen fit is, maar liefs de keuze uit 17 dames.
Op doel staat Joyce, rots in de branding en gelukkig niet bang aangelegd, soms wat 
onstuimig maar erg belangrijk als betrouwbare sluitpost.
Voor de achterhoede heeft Shurell keuze uit maar liefst 7 speelsters die allemaal 
hun specifieke kwaliteiten hebben,
Michelle, en Steef staan voor onverzettelijkheid, Auke zorgt voor de snelheid,Mi-
lou voor de rust in het spel, en Jill gooit daar waar nodig de bekende “beuk “er in. 
Anke is naast kopsterk ook zeer goed in positiespel en Loes is als team oudste en 
aanvoerder het baken van rust.
Op het middenveld is Chantal de controleur en zorgen Danieke en Lisanne voor 
de aanval opbouw, Joyce loopt daar waar nodig de gaten dicht en zorgt voor het 
ontregelen van de vijandelijke aanvallen.
In de voorhoede zorgen de vleugelspeelsters, Lotte en Jorien voor diepgang en 
snelheid, en draaien menige verdediger dol. Elian is rots in de spits en fungeert als 
kaats. De frivool, spelende Lieke kan met haar acties de tegenstander tot wanhoop 
drijven.
En dan is er altijd nog Moniek, zij heeft de speelstijl en inzet van haar oudere broer 
en voor de wat oudere lezers ook van haar vader, hier is verder geen uitleg nodig.
Kortom een team van louter kanjers waar Shurell wekelijks voor de moeilijke keu-
ze staat, en moet wikken en wegen als het gaat om de start 11.
Langs de lijn zorgt Huub dat hij alles in de gaten houdt, als assistent scheidsrechter.
Leider van dit team is Lou die de zaken rondom de wedstrijden regelt.
Willen jullie zien hoe gezelligheid en prestatie er in de praktijk uitzien dan is 21 
mei de uitgelezen mogelijkheid om onze dames aan te moedigen tijdens de beker 
finale in Leveroy.

Team van de week: Helden VR1...

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



TEAM van de WEEK: Helden VR1


