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Vereniging: FCV - Venlo
 
Opgericht: 18  oktober  1932
 
Accommodatie: Sportpark  “ Arenborg “
 
Tenue:  Groen shirt, witte broek en 

groene kousen

Aantal seniorenteams:  7  senioren-, 1  veteranen- en 
2 damesteams

Aantal jeugdteams: 35  jeugdteams
 
Eindklassering vorig seizoen: 1e plek ( 4e klasse G )
 
Hoofdtrainer: Roland Heger  ( 4e seizoen )

vv Helden – FCV Venlo

Beste sportvrienden, welkom op sport-
park Kerkeböske voor alweer de tweede 
wedstrijd van het derde decennium van de 
eenentwintigste eeuw na de geboorte van 
Jezus Christus. Ook een hartelijk welkom 
aan onze gasten uit Venlo.

De prestaties van ons eerste elftal zijn na 
de winterstop vooralsnog wisselvallig. Een 
goede pot in Tegelen werd opgevolgd 
door een tegenvallende prestatie tegen 
IVO en vorige week werd er vanwege de 
regen niet gevoetbald in Liessel.

FCV kwam tot dusver ook niet heel erg 
lekker uit de winterstop. Er werden sinds 
de start van het nieuwe jaar nog geen 
punten gepakt door de groenhemden. 
Daarbij moet wel gezegd worden dat ze 
een zwaar programma kenden. De huidige 

koploper en nummer twee van de compe-
titie waren tot op heden hun tegenstander. 
Vandaag staat hen op papier opnieuw 
een hoog geklasseerde ploeg te wachten. 
Helden staat immers op een verdienste-
lijke derde plek al zal dat geen garantie zijn 
voor een zekere overwinning.

Vlak voor de winter kwamen beide 
ploegen elkaar ook tegen. Op een druile-
rige donderdagavond zagen de toeschou-
wers toen dat Helden de volle buit mee 
naar huis nam. Zal het vandaag weer 
het geval zijn? Of nemen de Venlonaren 
revanche op de thuisnederlaag? U gaat het 
zien. Veel voetbalplezier! 

Vergeet niet een gokje te wagen op de 
uitslag!

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

Uit de goede voorspellingen wordt één winnaar geloot welke een prijs wint,
uitreiking hiervan vindt omstreeks 17.00 uur plaats. Inleveren kan tot 
14.00 uur in de brievenbus welke links van de bar hangt. 
Deelname is gratis!!!

Einduitslag: ……. - …….

Naam: …………………………………………………………

Succes!
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Goedendag voetballiefhebbers

Antwoord wie is de leider die horen bij de elf vragen is: Mark van Hegelsom, JO15-4G



Het is tijd

voor kadootjes

Bel (077) 3073435

voetbalhelden kiezen   fysioHelden

 www.fysiohelden.nl

Praktijk voor fysiotherapie

Helden • Panningen • Maasbree

P.R. Peeters Helden BV

vvHelden

1. Nick Bouten
2. Steef van Berlo
3. Stan van Berlo
4. Guus Maessen
5. Shendo Zeevenhoven
6. Gilian de Bruijn
7. Bart Raijmakers
8. Stan Versleeuwen
9. Edwin Heuvelmans
10. Tim Pilon
11. Tren Giesen
12. Freek Kessels
13. Mike van Lier
14. Bas Wijnands
15. Tom Peeters
 
Trainer: Rob Jacobs
Leiders: Lei Hillen, Rick Voorter, 
Geert Metsemakers
Assistent scheidsrechter: Frans Peeters
Fysio: Jan Bouten
Keepertrainer: Maurice Kusters

Ruijsstraat 4,
5981 CM Panningen

Telefoon: 077 306 6125
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FCV

1.  Thijn Alberts
2.  Bram Gipmans
3.  Guus de Grood
4.  Sem Heus
5.  Yannick Hoffmann
6.  Bas Jordan
7.  Dario Noya
8.  Funs van Rensen
9.  Luke van Veggel
10.Jan van Rosmalen
11.Arnold Xhofleer
12.Yves Peeters
13.Rik Bottenberg
14.Joris van Veggel
15.Michael Hendrickx
 
Trainer: Roland Heger
Ass. trainer: Jack Theelen
Ass. scheidsrechter : Ton Gielen
Verzorger: Peter Linders

Scheidsrechter:
Ronnie Rutten 
uit Milsbeek

Wedstrijdbal 
geschonken door:
Leon Engels 
Tegel- en Marmerwerken

Pupil van de week 
gesponsord door:
Plus Gommans

      Gommans



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

druk en ontwerp
startpunt voor communicatie

.biz

www.humby.nl

Opslag
Transport
Totale logistieke 
ontzorging

www.ntgroad.nl

European Road
Freight

322



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
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Bezoek ook onze vernieuwde site
www.vvhelden.nl
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Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Sparta '18 12 9 2 1 29 33 10

2 VV Baarlo 13 7 4 2 25 23 15

3 VV Helden 12 6 4 2 22 20 18

4 SV Blerick 12 7 1 4 22 19 19

5 Irene Sportclub 12 6 3 3 21 36 20

6 HBSV 12 5 3 4 18 21 21

7 Liessel 10 4 4 2 16 13 11

8 RKSVO 11 3 4 4 13 21 20

9 IVO 11 4 1 6 13 18 20

10 FCV 12 3 2 7 11 16 28

11 MVC '19 14 3 2 9 11 16 32

12 Merefeldia 11 2 4 5 10 11 22

13 Melderslo 13 2 4 7 10 14 19

14 SV Ysselsteyn 11 2 2 7 8 18 24

Programma 9 februari:

Helden 1 FCV-Venlo 1
H.B.S.V. 1 IVO 1
MVC’19 1 Blerick 1
Melderslo 1 Sportclub Irene 1
Merefeldia 1 Liessel 1
Sparta’18 1 Baarlo 1
Ysselsteyn 1 RKSVO 1

Programma 16 februari:

Baarlo 1 Helden 1
Blerick 1 Melderslo 1
FCV-Venlo 1 MVC’19 1
IVO 1 Merefeldia 1
Liessel 1 H.B.S.V. 1
RKSVO 1 Sparta’18 1
Sportclub Irene 1 Ysselsteyn 1

Stand 3e klasse C

Programma 3e klasse C

Hoi ik ben Siem van Mullekom en ik ben 10 
jaar.
Ik voetbal nu in JO11-1 in Helden en het is 
een heel leuk team. Ik voetbal het liefst op 
het middenveld.
Ik ben goed in vrijtrappen nemen en in 
steekpassjes geven.
Ik ben fan van Ajax. Mijn favoriete speler is 
Tadić.
Ook ga ik vaker bij VVV-Venlo kijken. Ik 
voetbal vaker op het schoolplein want we 
wonen op Sterappel tegen over school.
Ik zit in groep 7 van basisschool de Liaan. 
Mijn andere hobby’s zijn op de playstation 
spelen en Jong Nederland. 
Hoppelijk gaat VV Helden vandaag winnen. 

Veel succes!!!

Pupil van de week: Diégo Thijssen
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Van alles get

Winnaars 4e voetbalquiz
 
Met overmacht wonnen deze mannen de 
kwis die weer uitstekend op poten werd 
gezet door Remco Heijnen en Alex de 

Groot. Op de foto zien we van links naar 
rechts: Patrick Fleuren, Erwin Wijnands, 
Paul Hermans, William Lemmen en Mark 
van Hegelsom.

Movember
Afgelopen november 
werd er aangejaagd door 
aanvoerder Freek Kessels 
van Helden 1 deelgenomen 
aan ‘Movember’’. Velen liet 
hun snor staan en uiteindelijk 
werd er 1500 Euro opgehaald 
met deze actie! 
De organisatie ‘Movember’ 
houdt zich bezig met de 
bestrijding van prostaat-
kanker, teelbalkanker en 
mentale gezondheidspro-
blemen en met de preventie 
van zelfmoord.

Hulde voor de organisatie 
en de snorren!

VRIJWILLIGERS
AVOND

Zaterdag 07-03-2020

Opgaves vóór zaterdag 22-02-2019 
via activiteiten@vvhelden.nl

Erbij vermelden partner wel/niet

Voor alle vrijwilligers mét aanhang

18.00 uur: eten en drinken

thema: CASINO



A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r

Pastoor Knippenberghstraat 51 - 5988 CS Helden - Telefoon: 077 307 1355
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WE ZEEN ÔS WE ZEEN ÔS WE ZEEN ÔS 
DE DERDE HILLUFT!DE DERDE HILLUFT!DE DERDE HILLUFT!

’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP’T CAFÉ • AOJERWITS GEZELLIG! • MARIAPLEIN 15 • HELJE-DÖRP

Ruijsstraat 4,
5981 CM Panningen

Telefoon: 077 306 6125
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PanSign
2d•3d  Communicatie

Leuker kunnen we maken

Poolbiljart - Darts - Speciaal bier
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Truuk in de tiehd
Op 7 oktober 1962 waren we getuige van hetzelfde affiche als vandaag, deze keer hopelijk 
een overwinning en niet het zoveelste gelijkspel!



Simonshoek 4 
Meijel 

Tel: 06-38748340
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Elf vragen aan een leider met een knipoog Selectievoetbal onder druk

Brevendia/Altweerterheide/Crescentia 
uit of Oda thuis?
Oda thuis. Thuisvoordeel en zelden van 
Oda verloren.

Wat is het doel van je team dit jaar?
Samen veel plezier maken en de spelers 
enthousiast houden! Een opkomst van 
bijna 100% bij zowel trainingen als 
wedstrijden bij een lager jeugdteam met 
16 spelers toont aan dat dit wel goed zit.  
    
Wanneer en waar naar toe ging je laatste 
busreis?
Maart 2018, Rome, van vliegveld naar 
centrum.

Wie is jouw favoriete voetballer?
Beste speler ooit: Lionel Messi

Je mooiste voetbalherinnering bij vv 
Helden?
Als jeugdleider: deelname aan finales 
districtsbeker in Schijndel met de F2

Jouw favoriete team in het Nederlands 
betaald voetbal?
Ajax

Welk nummer mag van jouw op no 1 van 
de top 2000 staan?
Een hele lastige……”Given to fly” van Pearl 
Jam

Het lekkerste broodje in de kantine?
Stokbroodje koude gehaktbal met mosterd

Je favoriete team buitenland?
Liverpool

Welke sport vind je het leukste naast het 
voetbal?
Om te volgen: wielrennen

Het liefste ga ik op vakantie naar …?
Zonnige bestemmingen 

Wie is deze leider die graag ver reist maar 
dichtbij voetbalt?

(door Jan Dirk van Zee, directeur amateur-
voetbal KNVB)

Opnieuw schaft een amateurvoetbalclub het 
selectiebeleid bij de jeugd af. Vanaf volgend 
seizoen zal AVC Heracles uit Almelo de jeugd-
categorieën Onder 9 niet meer indelen op 
speelsterkte. In Dagblad Tubantia vertelt Peter 
van Meerten, technisch coördinator bij de 
club, dat hij al veel langer met het idee rond-
liep en vindt dat het plezier van kinderen in 
de voetbalsport leidend hoort te zijn. ‘Op het 
schoolplein niet mee mogen doen omdat je in 
een lager team speelt: daar zijn we klaar mee!’

AVC Heracles is de vijfde amateurvoetbalver-
eniging die jeugdteams anders gaat indelen en 
afscheid neemt van het selectievoetbal. Eerder 
dit seizoen begonnen SV Orion in Nijmegen, 
Swift in Amsterdam, Hercules in Utrecht en 
Be Quick 1887 uit Groningen met een proef. 
De laatste vier doen dit binnen het Gelijke 
Kansen-project van de bond. Kinderen uit 
lagere teams krijgen hiermee dezelfde kansen 
als kinderen uit de zogenaamde selectie-elf-
tallen en trainen met dezelfde goede trainers 
op dezelfde velden en met dezelfde materialen. 
Ook krijgen de spelers uit de lagere teams de 
kans om twee keer per week te trainen, zoals 
gebruikelijk is voor de selectie-elftallen. Mocht 
het project voor de clubs naar meer smaken, en 
willen de club na dit seizoen doorgaan met het 
experiment, dan worden de selectieteams voor 
de trainingen helemaal afgeschaft. De spelers 
uit een leeftijdscategorie worden dan wille-
keurig ingedeeld over de elftallen, ongeacht 
hun niveau.
 
Van Meerten is bij AVC Heracles al verder. 
Komend seizoen gaan de jongste leden ‘op de 
grote hoop’ en worden random ingedeeld in 
teams per leeftijdscategorie. Ouders mogen 
daarin meebeslissen. “Ze krijgen in het voorjaar 

gelegenheid om op de teamindeling te schieten, 
als hun kind bijvoorbeeld niet meer bij een 
vriendje in het team zit.” AVC Heracles wijzigt 
zelfs de teambenamingen, zodat er geen ‘eerste’ 
teams meer zijn. Wel krijgen voetballertjes die 
erbovenuit steken, extra trainingen naast hun 
team.
 
Met dezelfde probleemstelling als vertrekpunt - 
‘Is vroeg selecteren wel goed voor de ontwikke-
ling van een kind?’ – hebben ze bij SV Orion in 
Nijmegen een iets andere benadering gekozen. 
Marleen de Boer, jeugdvoorzitter van SV Orion, 
vertelt hierover in de Correspondent: ‘Selec-
teren leidt bij kinderen tot grote teleurstelling en 
zet druk op degenen die wel zijn geselecteerd. 
Daarom hanteert SV Orion een nieuwe slogan: 
‘Iedereen een ster.’” Volgens de jeugdvoorzitter 
zou het niet mogen uitmaken hoe goed je bent 
en heeft iedereen recht op eenzelfde niveau van 
begeleiding. Dat dit in het voetbal ongewoon is, 
vindt ze op z’n zachts gezegd vreemd. Temeer 
omdat niet is bewezen dat selectievoetbal bij de 
pupillen ook daadwerkelijk betere spelers ople-
vert. Mede om die reden stelt de jeugdvoorzitter 
hardop de vraag: ‘Waarom doen we het dan?’
 
Want nog nooit heeft onderzoek uitgewezen, 
dat we er met de gangbare selectiewijze goed 
aan doen. Sterker nog; we weten dat heel veel 
kinderen jarenlang op een verkeerd niveau 
spelen, daardoor minder plezier (kunnen) 
ervaren en zelfs toekomstig prestatievoetbal 
wordt onthouden (omdat kinderen bijvoor-
beeld een groeispurt maken). Peter van Meerten 
bestrijdt ook mogelijke nadelige sportieve 
consequenties. “In Zweden, waar 400.000 
mensen ijshockey spelen, wordt tot 16 jaar 
niet geselecteerd. 14 procent wordt prof of 
semi-prof. Zet dat tegenover Canada, dat twee 
miljoen ijshockeyers telt en al wel aan selectie-
teams doet bij de jeugd. Daar wordt slechts 1 tot 
2 procent prof of semi-prof.’
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Hier kan 
uw advertentie

staan. 

Interesse?
Neem contact op 

met de sponsorcommissie!
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Van de Kruys Tuinen ...........................................5
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Deze week is het onze beurt om de 
voetbalclub te vertegenwoordigen, de 
professionals van Helden 7 zullen zich 
dus even voorstellen voor de mensen die 
ons nog nooit hebben zien schitteren op 
de velden van Kerkeböske:

Ik zal net als Fox Sports onderaan beginnen 
op het veld, en dat brengt ons bij niemand 
minder dan Sjeng Huijs, de voormalig Ströat-
zitting prins doet elke week weer zijn best 
om het doel van zo min mogelijk goals te 
voorzien, helaas denkt Sjeng hier de avond 
voor de wedstrijd niet altijd aan. Gelukkig 
staat hij er wel elke week met zijn Hertog 
Jan petje en een royale portie Gojje zin.
Als we dan vooruit kijken naar onze verde-
diging vinden we daar Joey Peijnenburg, 
voordat deze man de bal uit zijn zicht 
laat gaan, moet er iemand op de grond 
belanden. De tegenstander trekt hierbij vaak 
aan het kortste eind. Langs hem is onze 
enige echte Stan van Lier te vinden, door 
omstandigheden vult hij dit seizoen de plek 
van centrale verdediger in, ook hier staat hij 
zijn mannetje (net zoals in de kantine).
Aan de zijkanten van de verdediging is het 
elke week nog maar de vraag wie zich daar 
gaat bewijzen, maar een ding is zeker; Gino 
Reijnen is een van die 2 spelers die de tegen-
stander het moeilijk gaat maken. Misschien 
is het wel handig als Gino zijn favoriete club 
PSV niet meer als voorbeeld neemt, kijkende 
naar de resultaten van de Eindhovense club.
En we gaan door met het middenveld, dat 
druk wordt bezet door de jongens van 
Helden 7. De verdedigende tak van het 
middenveld wordt vaak opgevuld door Kai 
Peeters, iedereen is stiekem toch blij als 
hij op tijd in de kantine verschijnt zondag-
morgen. Ook Jelle Boonekamp is hier vaak 
te vinden, waar hij ook vaak te vinden is 

Team van de week Helden 7

op zondag is PSV, een ding is zeker, Jelle is 
geen successupporter. De aanvallende tak 
van het middenveld hebben Tim Kempen, 
Remco “kakkie” “Kuppie” Knippenbergh en 
Andy van Dijk onder hun hoede. Ik moet 
wel vermelden dat deze zin alleen klopt als 
meneer Kempen de avond van tevoren zich 
weet te beheersen.
Na 1 jaar uit de running geweest te zijn, 
zijn we verheugd dat Amin Stuna ook weer 
terug is op de zondagochtend. Daarbij 
hebben we nog iemand die dit seizoen zijn 
entree maakt voor ons team: Melle Janssen, 
deze scorende aanvaller/middenvelder weet 
zelfs te scoren met maar 1 veter.
Als we bij de aanval komen, zien we nog 
een nieuweling; de jongste van het team 
zelfs: Jens Rutten, deze speler is buiten 
voetballer ook nog een opkomende kapper, 
die misschien later elke zondag even de 
tondeuse door de haren van de mannen 
kan halen. Verder hebben we voorin ook 
nog (alweer) verse vader Danny Peeters, 
nogmaals proficiat! Om de aanval af te 
sluiten, komen we uit bij Sep Leijten en Youri 
Joosten, Youri is buiten onze topscoorder 
ook nog fanatiek PSV’er, hoe dat kan weet 
niemand..
Wat is een team zonder leiders? Of hoe Kai 
Verhaegh zou zeggen: lijders. Kai Verhaegh 
verzorgd dit seizoen wederom de leidende 
taak binnen ons team. Maar dit seizoen 
krijgt hij ook nog hulp bij deze moeilijke taak. 
Ramon Hendriks en Luuk Verlinden zijn door, 
we zullen maar zeggen, een administratieve 
fout van de KNVB, ook elke week langs de 
lijnen te vinden om ons team te supporten, 
zowel op het veld als in de kantine.
Als laatste wil ik nog even Ian Jonker en 
Willem van den Broek bedanken voor hun 
inzet de afgelopen seizoenen, jammer dat 
jullie ons team hebben verlaten.
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                                 TEAM van de week: Helden 7


