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Voorwoord

Hoe staan we ervoor?
Beste leden van sv Panningen,

Ik ben nog altijd trots om hoofdtrainer van 
Kepèl te zijn. In mijn beleving mag de grauwe 
deken die tijdens de Coronaperiode en de 
brand over de club zijn komen te liggen, er 
snel van vanaf worden gehaald. 

Er mag meer beleving en eenheid worden uitge-
straald binnen Sv Panningen, want in mijn ogen 
is Sv Panningen een fantastische vereniging 
waar op alle fronten kwaliteiten zitten die er 
nu te weinig uitkomen. We hebben een leuke, 
gezellige, jonge maar ook goede selectie. We 
laten de Jo19 graag proeven en aansluiten bij 
ons. Dat is tenslotte de toekomst ondanks dat 
de huidige groep nog heel jong is en nog veel 
rek heeft.

Met een terechte nederlaag tegen Haelen, een 
gelijkspel tegen Sv Heythuysen en tweemaal 
winst tegen RKVB en DFO’20, vind ik dat we 
redelijk wisselvallig van start zijn gegaan dit 
seizoen. 
Vandaag spelen we tegen KSV Horn. In mijn 
ogen een sterke tegenstander met veel voet-
ballend vermogen. Ik doe nooit uitspraken over 
het eindresultaat. Zolang de mannen maar de 
basis laten zien; hard werken, plezier uitstralen 
en alles voor Sv Panningen willen geven. 
Een speciaal welkomstwoord gericht aan onze 
trouwe supporters Wieke van Tuts en Pierre 
Kesselmans. Dank voor jullie nooit aflatende 
steun.

Hup die greun/witte!
Naard Vaes

Goedemiddag dames en heren, welkom 
op Panningen-Noord voor de wedstrijd 
Panningen 1 vs. Horn 1. 
Onze tegenstander van vanmiddag is 
KSV Horn uit het gelijknamige dorp in de 
gemeente Leudal. 

(Katholieke Sport Vereniging) Horn is de 
competitie matig begonnen en vindt zich na 4 
wedstrijden terug op de 10e plaats van de 4e 
klasse D. 

Nederlagen tegen Haelen en Heythuysen, winst 
tegen Reuver en een gelijkspel tegen BEVO 
resulteren in 4 punten. 

Panningen daarentegen won van DFO’20 en 
RKVB (de 12-0 monsterscore) en speelde gelijk 
tegen Heythuysen en verloor van Haelen. Met 7 
punten en een 4e plaats, een redelijke start. 

Maar de recente overwinningen smaken naar 
meer en een vereniging als Panningen moet 
uiteindelijk kunnen strijden voor een van de 
prijzen. 
En daarom hopen we er op, dat we een prach-
tige enerverende wedstrijd te zien krijgen 
vanmiddag, met uiteindelijk 3 punten als resul-
taat.
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Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Haelen 4 4 0 0 12 10 4

2 Heythuysen 4 3 1 0 10 13 5

3 HBSV 4 3 1 0 10 12 6

4 SV Panningen 4 2 1 1 7 16 4

5 BEVO 4 2 1 1 7 8 6

6 DES Swalmen 4 2 1 1 7 8 9

7 TSC '04 4 2 0 2 6 8 11

8 SV Grashoek 4 1 1 2 4 9 8

9 VV Reuver 4 1 1 2 4 8 9

10 Horn 4 1 1 2 4 6 10

11 VV Kessel 4 0 3 1 3 2 4

12 SV Roggel 4 0 2 2 2 7 9

13 RKVB 4 0 1 3 1 3 18

14 DFO '20 4 0 0 4 0 2 9

Stand 4e klasse D

Uitslagen en programma 4e klasse D

Colofon
Uitgave van Sv Panningen. Verstrekking bij 
iedere thuiswedstrijd van het eerste team 
zolang de voorraad strekt.
Over de inhoud kan niet worden gecorres-
pondeerd. Wij proberen zo waarheidsgetrouw 
verslag te doen.

Redactie: secretaris@svpanningen.nl

Uitslagen 16 oktober 2022

DES Swalmen -  Heythuysen 1 - 5
TSC ‘04 -  BEVO 1 - 4
SV Grashoek -  VV Reuver 4 - 1
RKVB -  HBSV 2 - 4
DFO ‘20 -  SV Panningen 0 - 1
Horn -  Haelen 2 - 5

Programma 30 oktober 2022

SV Panningen -  Horn
VV Reuver -  TSC ‘04
SV Roggel -  HBSV
Heythuysen -  SV Grashoek
Haelen -  DES Swalmen
DFO ‘20 -  RKVB
BEVO -  VV Kessel

Programma 6 november 2022

SV Grashoek -  Haelen
HBSV -  BEVO
Horn -  DFO ‘20
VV Kessel -  VV Reuver
RKVB -  SV Roggel
DES Swalmen -  SV Panningen
TSC ‘04 -  Heythuysen

Pupil van de week: 
Hoi! Mijn naam is Gip Kovács en ik ben 8 jaar. Mijn 
ouders zijn Marcel en Coby. 
Ik zit op de Groenling in groep 5. Het leukste vak 
op school vind ik rekenen en schrijven vind ik niet 
zo leuk. Friet vind ik het allerlekkerste en macaroni 
vind ik niet zo lekker. 
Als ik later groot ben, zou ik heel graag profvoet-
baller willen worden, ik vind dan ook alles leuk 
aan voetbal! 
Ik speel nu in PEC’20 Jo9-3 op het middenveld. De 
allerbeste voetbalploeg op de wereld is PSV en de 
allerbeste voetballer van de wereld is Gakpo. 

Bij Panningen 1 vind ik Maurice, Ramon en Jordi 
de beste voetballers en ik denk dat het vanmiddag 
3-1 voor ons wordt! 

Vanmiddag betreedt Gip aan de hand van de 
Panningen 1 aanvoerder onze groene grasmat. Met 
onder zijn arm de wedstrijdbal, die geschonken is 
door Slagerij Funs Rutten.

Even voorstellen
Zoals jullie wellicht al gehoord en gezien 
hebben, zijn er vanaf dit seizoen 2 nieuwe 
hoofsponsors en daar zijn we zeer trots op! 
Dit zijn A3 administratiekantoor en Jumbo. 
Zij hebben ons 1e elftal geheel in een nieuw 

‘jasje’ gestoken en zullen de komende jaren 
goed zichtbaar zijn in de regio. 

A3 administratiekantoor van eigenaar Ed Nijssen, 
is gevestigd op de Steenstraat 91 in Panningen. 
Met de juiste mix van hun 3 A’s, ADVIES-ADMI-
NISTRATIE-AANDACHT, willen ze elkaar zoveel 
mogelijk voorzien van positieve energie. 
Hun jong en dynamisch team is gespecialiseerd 
in het blijvend perfectioneren van uw financieel 
administratieve organisatie. 
A3 en Ed zijn al langer zeer betrokken bij de 
club en zelf ook regelmatig op ons sportpark te 
vinden. 

Jumbo Panningen van Harald en Ilse van Beek, 
is al jarenlang een bekende en trouwe sponsor 
van onze club en hebben een stap omhoog 
gezet om nu als hoofdsponsor de samenwer-
king aan te gaan. De 7 zekerheden kent u vast 
en zeker van ze en ook hun assortiment in de 
winkel met onder andere regionale producten. 
Dit toont gelijk hun grote lokale betrokkenheid 
en samenwerking aan. Daarnaast zijn zij inmid-
dels ook leverancier voor de zakelijke markt. 

We kijken uit naar een succesvolle samenwer-
king en via deze weg nogmaals bedankt!
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Het volledige interview vind je op:
www.svpanningen.nl

Interview met… Interview met…
Je namen?
Youri Henrikus Gerardus Antonius van den Hurk
Adres en Woonplaats 
Burgemeester Janssenring 10 in Panningen
Geboortedatum en -plaats?
12-07-1995 in Panningen
Je liefde van je leven?
Loopt nog ergens rond op 
deze aardbol. Dus bij deze 
een mooie oproep.
Uit welke gezinsleden 
bestaat familie van den 
Hurk?
Vader Perry, moeder Jolanda 
en broer Sven.
Welke opleiding(en) heb je 
gevolgd?
Na het VMBO heb ik de oplei-
ding veiligheid & vakman-
schap gevolgd en afgerond. 
Daarna ben ik naar het CIOS 
in Sittard gegaan.
Waar werk je en wat zijn je 
werkzaamheden?
Ik werk bij maatschap Engels. Wij houden ons 
bezig met het telen van asperges en blauwe 
bessen. Tijdens het aspergeseizoen ben ik 
vooral bezig met het sorteerproces en van alles 
daaromheen. Aansluitend het blauwe bessen 
seizoen. Daar ben ik vooral buiten te vinden en 
overzie ik het plukproces.
Vertel een leuk voorval op de werkvloer?
Afgelopen blauwe bessen seizoen stond een 
van de medewerksters heel fanatiek te dansen 
op de muziek. Dat heb ik van een afstand rustig 
aangekeken. Uiteindelijk kreeg ze in de gaten 
dat ik aan het kijken was en vervolgens liep ze 
rood aan van schaamte. 
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit?
Begonnen in de F9 vervolgens F7, F3 en F1, 
daarna in alle eerste teams gespeeld tot aan de 
senioren. 
Welke positie bespeel je en voetbalkwaliteit 
raak je liever niet kwijt?
Ik speel op de 8 positie, mijn voetballend inzicht 

is toch iets wat ik niet kwijt wil raken. 
Wat is je belangrijkste taak als aanvoerder?
Ik probeer tijdens de wedstrijd altijd voorop te 
gaan in de strijd. Na de wedstrijd nog enkele 
sublieme loopacties richting de tap en dan is de 
zondag weer voorbij.

Op welke manier gaat 
Panningen 1 kampioen 
worden?
Mochten wij in de positie 
komen om kampioen te 
worden, dan zou dat moeten 
komen door samen als 1 
team te functioneren en 
iedere week veel strijd te 
leveren. 
Voorspel je voetbaltoe-
komst? 
Nog een aantal jaren bij 
de selectie voetballen en 
wellicht op een latere leeftijd 
nog samen met vrienden wat 

‘schravelen’ op de vroege 
zondagmorgen. 

Vertel je leukste voetbalanekdote?
We speelden samen met 7 of 8 vrienden in de 
A1. Op vrijdagavond hadden we een biercantus 
op het programma staan, waar we tot op zekere 
hoogte gesneuveld waren. Dit was op zaterdag 
ook wel te merken tijdens de wedstrijd. Volgens 
mij kwam ik zelfs nog aanlopen met een pleister 
op mijn kin na een aanvaring met het asfalt.
De uitslag Panningen 1 tegen Horn 1? 
2-1
Je hobby’s naast voetbal?
Sinds een aantal weken ga ik met vrienden 
padellen. Lijkt mij ook wel iets om op latere 
leeftijd te blijven spelen.
Typisch Youri van den Hurk…?
Nooit naar huis kunnen gaan.
Je grootste talent?
Zie vorige vraag.
Wat is je favoriete vakantieland en mooiste 
plek? 
Afhankelijk van welke vakantie. Onlangs nog 

op Ibiza geweest waar het heerlijk vertoeven is. 
Voor de wintersport is Oostenrijk fantastisch. 
Wat staat bovenaan op je ‘bucket list’?
Een rondreis door de Verenigde Staten.
Je grootste blunder ooit?
Onlangs wilde ik na het stappen even de muziek-
toren aanzetten op de slaapkamer van pap en 
mam, helaas was het geen muziektoren maar 
de ventilatortoren. Dus dit grapje was lastiger 
dan verwacht.
Met deze muziek kom je in de stemming?
Ik heb geen specifieke voorkeur, ik luister alles 
door elkaar.
Ik voel me een ‘Lucky basterd’ wanneer….?
Ik ‘s nachts wakker wordt en er achter kom dat 
ik dan nog een aantal uur kan slapen.
Wat kijk je zoal?
Expeditie Robinson volg ik op het moment. 
Stiekem zou je willen uitblinken in? 
Ik zou graag heel handig willen zijn. Lijkt me 
ideaal om een Ikea kast zonder handleiding in 
elkaar te kunnen zetten.
Welke maaltijd maak en serveer je het liefst?
Ligt er net aan welke het snelst thuisbezorgd 
kan worden. 
Hoe zorg jij dat het altijd feest is?
Zolang er goeie muziek opstaat en er voldoende 
te drinken is, komt het feest vanzelf wel.
Wat zou je graag nog willen leren?
Om het laatste biertje eens te laten staan.
Ben je een dierenvriend?
Een hondenliefhebber, helaas sinds kort erg 
rustig in huize van den Hurk na het inslapen van 
onze hond.
Wat is je afgelopen jaar het meest bijge-
bleven?
De eerste skivakantie na de corona, dat was toch 
wel weer genieten. Toch is de laatste afdaling 
mij niet meer zo goed bijgebleven, maar dat 
kwam zeker niet door de drank.
Welke titel zou jij het boek over jouw leven 
geven?
De derde helft
Wat is het spannendste dat je ooit hebt 
meegemaakt?

Ik denk de terugvlucht vanuit Salou naar huis. 
Het was al de vraag of we deze zouden halen, 
omdat we weer zo nodig tot 6 uur ‘s morgens 
opstap moesten. En vervolgens was de vlucht 
ook niet bepaald om te genieten. Tijdens het 
landen kwam het toestel in een luchtzak terecht 
waarbij we wel heel snel veel meters naar 
beneden gingen.
Wie heeft er een liter bier verdiend? 
Ons pap. Geef deze maar voor de wedstrijd, 
zodat het niveau ook om aan te zien is.
Ben je een avonturier?
Als ik na het stappen straal bezopen op de fiets 
naar huis ga, avontuurlijk is het dan wel.
Wat mag er niet ontbreken in je kledingkast?
Een lekkere dikke trui. Zeker nu de koude 
maanden eraan komen.
Typeer Mathijs Engels...?
Op zondagavond de kop eraf zuipen en op 
maandag beginnen we met frisse tegenzin 
aan een nieuwe werkweek. Buiten dat het een 
goeie vriend is, waar je altijd op kunt rekenen.
Welke grote beslissing heb je onlangs genomen?
Op vakantie op Ibiza toch het shotje tequila 
laten staan om 12 uur ’s middags. Of dat nou 
kwam omdat ik een kater had of het een grote 
beslissing was… laat ik in het midden.
Als ik zeg ‘Tour de France’, dan zeg jij?
Doping
Je bent pas ècht tevreden als…?
Ik niet meer hoef te werken voor mijn geld.
Wat zou jij doen als je in 1 dag € 1000,- mag 
opmaken?
Dat zijn ongeveer 200 jäger-bommetjes. Moet 
wel lukken met een aantal man tijdens de 
Après-ski.
Welke beroemdheid bewonder je? 
Er is nou niet bepaald een beroemdheid die ik 
bewonder. Lijkt me niks aan om nooit normaal 
over straat te kunnen, zonder herkend te worden.
Wat wil je nog voor 2023 bereikt hebben?
Ik had mezelf voorgenomen om in 2022 op 
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Bedankwand
“Help Sv Panningen uit de brand”

Om je bezig te houden

Wedstrijdbal

In onze herbouwde accommodatie is een, 
als dank voor alle donateurs aan de actie 

´Help SV Panningen uit de brand´, prachtige 
bedankwand gerealiseerd. Deze actie werd 
opgezet nadat een verwoestende brand in 
maart 2021 een deel van de accommodatie 
in de as had gelegd.

Het ontwerp voor de wand linkt in verschillende 
opzichten naar de actie en de brand. Zo symbo-
liseren de handen de verbondenheid binnen 
de vereniging na de brand, zijn de blokjes met 
namen de bouwstenen voor herbouw en is zelfs 

de lasertechniek, waarbij in hout gebrand wordt, 
een link naar wat er gebeurd is.
In totaal werd er met ‘Help SV Panningen uit de 
brand’ ruim € 55.000,- opgehaald. 
Dit werd gerealiseerd door particuliere en zake-
lijke donaties, vele creatieve initiatieven waarbij 
geld ingezameld werd en een zeer geslaagde 
dienstenveiling. 
Het ingezamelde geld is afgelopen periode 
goed besteed wat zichtbaar is in een prachtige 
herbouwde accommodatie die inmiddels weer 
aan vele voetballers, gasten en supporters een 
mooi en warm onderdak biedt.

De wedstrijdbal geschonken is door:
Slagerij Funs Rutten
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Kiekje van vreuger
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