
Clubblad
SV Panningen

Jaargang 1 seizoen 22-23

Hoofdsponsors



clubblad Sv Panningen jaargang 1 nummer 2 1

Voorwoord

Hoe staan we ervoor?
Beste leden van SV Panningen, beste Kepèlse 
minse

Als je als klein manneke van 5 jaar bij de 
jeugd van SV Panningen gaat voetballen, is je 
grootste wens om in Panningen 1 te spelen. 
Als dit dan ook nog lukt is dit een geweldig 
en trots gevoel. 

Maar dan wil je meer, namelijk promoveren. Ik 
heb een keer mogen proeven aan de nacompe-
titie en dit smaakt naar meer. Hopelijk dit jaar 
weer! Dan is afgelopen zondag wel een dag om 
snel te vergeten, want het is een blamage om 
met 3-0 van Swalmen te verliezen, zeker de 
manier waarop. Supporters van Swalmen zeiden 
dat het 3-3 had moeten zijn. Verder niks meer 
over zeggen en concentreren op vandaag. 

Vandaag staat de derby tegen Grashoek op het 
programma. Een derby is altijd een beladen 

wedstrijd. Vooral omdat iedere “Aod Helje 
vereniging”, vanwege de historie, koste wat het 
kost van Kepèl wil winnen. Daarom is er vooral 
100% inzet gewenst. Voor mij staat 100% inzet 
altijd voorop, als deze er niet is, ga je de boot in. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit klusje 
gaan klaren, zeker na afgelopen zondag. 
Iedereen weet wat hem te doen staat, we zijn 
de trouwe supporters iets verschuldigd.

Aan de steun van de supporters zal het niet 
liggen, de Vrienden van SV Panningen, onder 
leiding van Thijs Vanmaris en de Kepèl Ultra’s, 
zullen ons door dik en dun steunen.

Een kleine opmerking over de fusie; Ik hoop dat 
we in het greun-wit kunnen blijven voetballen.

Kom op die greune……nao veure!

Groetjes, Tom Wulms

Voetbalvrienden,

In vroeger tijden was de strijd tussen de 
voetbalverenigingen van Panningen en Gras-
hoek, een strijd van David tegen Goliath. 
Tegenwoordig is sprake van een rasechte 
streekderby tussen twee ploegen die mekaar 
nauwelijks iets ontlopen. 

Grashoek bedwong vorige week op knappe 
wijze koploper Haelen. Panningen op zijn beurt 

moet zich herstellen van de zeperd tegen 
Swalmen. Het verschil op de ranglijst bedraagt 
2 plaatsen en 2 punten. Voorwaar, condities voor 
een echte derby. 

Welkom daarom spelers, begeleiding en suppor-
ters uit Grashoek en ook een warm welkom aan 
onze eigen supportersschare. 

Een spannende en vooral ook sportieve wedstrijd 
gewenst.

Wedstrijdbal

De wedstrijdbal geschonken is door:
Café Tinus
‘waar het goed toeven is’
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Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 Haelen 6 4 2 0 14 15 9

2 Heythuysen 6 4 1 1 13 18 9

3 HBSV 6 4 1 1 13 15 7

4 BEVO 6 4 1 1 13 12 6

5 DES Swalmen 6 3 2 1 11 14 12

6 SV Panningen 6 3 1 2 10 18 7

7 TSC '04 6 3 0 3 9 10 15

8 SV Grashoek 6 2 2 2 8 14 11

9 Horn 6 2 1 3 7 9 12

10 SV Roggel 6 1 2 3 5 11 13

11 VV Reuver 6 1 2 3 5 8 10

12 VV Kessel 6 0 4 2 4 2 7

13 DFO '20 6 1 0 5 3 10 12

14 RKVB 6 0 1 5 1 4 30

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 6 november 2022

SV Grashoek -  Haelen 2 - 2
HBSV -  BEVO 0 - 1
Horn -  DFO ‘20 3 - 0
VV Kessel -  VV Reuver 0 - 0
RKVB -  SV Roggel 1 - 4
DES Swalmen -  SV Panningen 3 - 0
TSC ‘04 -  Heythuysen 1 - 4

Programma 13 november 2022

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

Programma 20 november 2022

SV Roggel -  VV Reuver
DES Swalmen -  Horn
TSC ‘04 -  SV Panningen
RKVB -  BEVO
VV Kessel -  Haelen
HBSV -  Heythuysen
SV Grashoek -  DFO ‘20
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Pupil van de week: 
Hoi! Mijn naam is Siep Peters en ik ben 7 jaar. Ik 
ben de zoon van Evelien & Ronnie Peters. Ik zit 
in groep 4 van IKC de Kemp in Egchel. Het vak 

“nieuwsbegrip” vind ik het allerleukste vak op 
school en spelling vind ik het minst leuk. Mijn 
lievelingseten is pizza taco en stamppot, zo alles 
door elkaar eten, vind ik niet lekker.

Ik speel in Jo8-2 en mijn plek in het veld is 
achterin / verdediging. Ik vind voetbal erg leuk 
en dan vooral dat je moet mikken op de goal. 
Ik vind het ook fijn om buiten te sporten met 
mijn vriendjes. Als ik later groot ben, wil ik 
graag voetbalcoach worden. De beste ploeg van 
de wereld is VVV-Venlo en de beste speler van 
de wereld is Frenkie de Jong. Bij Panningen 1 
vind ik Jordi Kirkels de beste, want die kan coole 
trucjes. Vanmiddag wordt het, denk ik, 2-1 voor 
Panningen.

Vanmiddag betreedt Siep, aan de hand van 
de Panningen 1 aanvoerder, onze groene 
grasmat. Met onder zijn arm de wedstrijdbal, 
die geschonken is door Café Tinus, het café waar 
het goed toeven is.

WK pool
Zondag 20 november begint het 
WK Voetbal in Qatar. 

Natuurlijk hopen we dat WE 
ver komen in het toernooi. 
Sv Panningen heeft via Scorito een 
WK pool-subleague opgezet. 
Inleg is 5 euro.

Wil je ook meedoen met deze 
WK-Pool?

Ga dan naar onze site www.svpan-
ningen.nl voor meer informatie en 
hoe je hier aan mee kan doen!

Succes!!

Goudsponsors
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Panningen 1 met de nieuwe inloopshirts én nieuwe tassen
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Panningen 1 met de nieuwe inloopshirts én nieuwe tassen

Met dank aan de sponsoren:  Jumbo Harold en Ilse van Beek, Panningen en  
A3, advies, administratie, aandacht
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Jan Wilms overleden

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het 
overlijden van ons lid Jan Wilms.

Ruim 50 jaar lang was Jan lid van onze club en 
staat hij inmiddels bekend als “supervrijwilliger” 
vanwege de ontelbare vrijwilligerstaken die hij 
al die jaren heeft uitgevoerd. Jan was simpelweg 
altijd op de club en stond altijd klaar voor de club!
Helaas kon hij de laatste maanden vanwege zijn 
verslechterde gezondheid niet meer de taken 
uitvoeren zoals hij dat altijd had gedaan.
Afgelopen september is Jan nog in het zonnetje 
gezet vanwege zijn enorme staat van dienst voor 
de club. Als dank voor alles wat Jan voor de club 
heeft gedaan, werd het pad van de ingang naar 
de kantine op sportpark Panningen-Noord omge-
doopt tot het “Jan Wilms Pédje” met een prachtig 
groen straatnaambordje.

Wij wensen zijn vrouw Truus, kinderen en klein-
kinderen, familie, vrienden en bekenden heel 
veel sterkte met dit grote verlies. Binnen de 
groen-witte familie zal het ook een groot gemis 
zijn, maar we zullen nog vaak glimlachend terug-
kijken op al hetgeen Jan heeft betekend en waar 
we nog jarenlang de vruchten van mogen plukken.
Jan heel erg bedankt voor alles wat je voor onze 
club hebt betekend! Voor nu, rust zacht.

Bestuur en leden SV Panningen
Bestuur en leden supportersvereniging SC Knuurke

Een supervrijwilliger is niet meer…….

Zondag 30 oktober ontvingen wij het droevige 
bericht dat Jan Wilms op 82 jarige leeftijd was 
overleden.
Jan was SV Panningen. Wat heeft hij allemaal 
gedaan binnen de club, wat heeft hij eigenlijk niet 
gedaan?
De laatste jaren voornamelijk allerlei klussen 
binnen de onderhoudsploeg. Als de rest allang 
aan de koffie zat, was Jan nog wel ergens een 
vloertje aan het schrobben in de kleedlokalen. 
Hij was ook de grote vraagbaak binnen de club, 
hij wist wel waar iets te vinden was of bij wie 
je moest zijn met je vraag en anders ging hij het 
zelf wel uitzoeken. Als je er dan nog een keer 
naar vroeg, was zijn antwoord: “Ik ben het niet 
vergeten, ik heb er alleen niet aan gedacht”.

Enkele weken geleden is Jan door de club op een 
mooie manier in het zonnetje gezet. Hij genoot 
zichtbaar van deze dag en heeft nog gezellig 
enkele biertjes gedronken in de kantine, waar 
velen nog een woordje met hem gewisseld 
hebben.
We konden toen niet vermoeden dat de gezond-
heid van Jan zo snel achteruit zou gaan.
Jan, we zullen je nooit vergeten!

Trieste voetbalgroet,
De Vrijwilligers
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Interview met…
Je namen en bijnaam?
Ralph ‘Twintower’ Levelink
Adres en woonplaats?
Pastoor Koningstraat 44 in Egchel
Waar en wanneer ben je geboren en getogen?
Geboren in Coevorden (Drenthe)  in 1986!
De liefde van je leven? 
Maud Sijben
Uit welke gezinsleden 
bestaat familie Levelink?
Maud en ons hondje Moffel.
Waarom verhuist naar het 
mooie Limburg?
Moest van Maud! 
Welke opleiding(en) heb je 
gevolgd?
MBO Recreatie
Je werkt bij Adecco, welke 
vestiging en wat doe je 
daar?
Ik werk bij Adecco in Roer-
mond als client specialist.
Hoe ziet je voetbalcarrière 
eruit?
Ik heb vanaf mijn 5e jaar bij de plaatselijke VV 
Schoonebeek gevoetbald. Met name als laatste 
man, wegens gebrek aan kwaliteit tot aan mijn 
32ste. Sinds iets meer dan een jaar getrans-
fereerd naar de grootheden van Panningen 3 
(destijds Panningen 4), waar we in het eerste 
jaar onder mijn leiding fluitend kampioen 
werden.
Je voetbalkwaliteit en favoriete speelpositie?
Ik speel het liefst als laatste man, want dan kan 
ik met name anderen opdracht geven om het 
zware werk voor me te doen. Ik kan het spel 
goed lezen, heb een goede inspeelpass en over-
zicht. Daarnaast ben ik vrij groot en dat helpt me 
om duels te winnen.
Hoe bij je bij Sv Panningen terecht gekomen?
Via Bart ‘The Streaker’ Janssen. Hij vroeg of ik bij 
het team wilde komen voetballen. 
Waar ligt voor jou de uitdaging op het voet-
balveld?
Kampioen worden met Panningen 3. 

Wat zijn je verwachtingen van Panningen 3 
dit voetbalseizoen?
Kampioen worden
Door welke voetballer wordt je geïnspireerd?
Vroeger keek ik heel erg op tegen Fabio 
Cannavaro, omdat hij een geweldige verdediger 

was.
Vertel je leukste voetbala-
nekdote?
Vorig seizoen, kampioens-
wedstrijd, een assist mogen 
geven op het kampioens-
doelpunt van Bart Janssen. 
Wereldgoal. 
Voorspel de uitslag 
Panningen 1 tegen Gras-
hoek 1? 
3-1, makkie. 
Je hobby’s naast voetbal?
Crossfit en festivals
Typisch Ralph Levelink….?
Eten en slapen
Waar en wanneer heb je 
Maud leren kennen?

Op een festival in 2015.
Noem 5 karaktereigenschappen van je?
Sociaal, chaotisch, zorgzaam, geduldig en 
hongerig.
Wat is je carrièredoel?
Mijn pensioen halen.
Wat staat bovenaan op je ‘to-do-list’?
Wintersport Flachau 2023!
Van welke muziek word je blij?
Dat is vrij uiteenlopend. Ik luister doordeweeks 
het liefst 60’s, 70’s & 80’s. In het weekend 
Hollandse hits of een beetje millennium hard-
core.  
Vertel iets over je laatste vakantiebestem-
ming en met wie?
Ik ben met Maud in september voor 3 weken 
naar Costa Rica geweest. Prachtig land!
Wat kijk en lees je zoal?

Benieuwd naar het antwoord? Het volledige 
interview vind je op: www.svpanningen.nl
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Kiekje van vreuger Goudsponsors


