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Voorwoord

Hoe staan we ervoor?
Beste supporters van sv Panningen,
Als klein jongetje ben ik begonnen met voetbal-
len in de jeugd van SV Panningen. Tegenwoor-
dig speel ik al enkele seizoenen in het eerste 
elftal van Kepèl. Mijn eerste 2 jaar bij de senio-
ren werden geplaagd door corona, waardoor dit 
mijn 2e seizoen wordt, dat (hopelijk) volledig 
uitgespeeld kan worden. 

Met de 0-2 winst tegen TSC ’04 afgelopen week 
hebben we de eerste periode positief afgeslo-
ten. Een periode waarin we na een stroeve start, 
met een gelijkspel tegen Heythuysen en een 
nederlaag tegen Haelen, de weg naar boven 
aardig hebben gevonden en we momenteel de 
vierde plaats op de ranglijst bezetten. Geen ver-
keerde positie, maar met 3 punten afstand op 
de eerste plaats en een competitie waar ieder-
een van elkaar lijkt te kunnen winnen, voelen 
we als team dat er mogelijkheden liggen dit 
seizoen. Erg belangrijk hiervoor zijn de laatste 

drie wedstrijden van dit kalenderjaar. Als we 
deze winnend afsluiten, gaan we met een zeer 
goed gevoel de winterstop in.

Allereerst de tegenstander van vandaag, VV 
Kessel. In de twee wedstrijden afgelopen 
seizoen wisten wij nog beide keren als winnaar 
uit de strijd te komen en hier gaan we vandaag 
ook weer vol voor. Door hard te werken en goed 
te voetballen heb ik er alle vertrouwen in dat de 
drie punten in Kepèl blijven.

Tot slot, over de uitkomst van dit seizoen wil 
ik liever nog geen grote voorspellingen doen, 
maar voor het WK doe ik wel alvast de volgende 
gewaagde uitspraak: Nederland wordt wereld-
kampioen!

Voor de wedstrijd van vandaag wens ik jullie 
veel kijkplezier toe. Kom op die greune!!
Met sportieve groet, Tom Wilmer

In de voorbije jaren was Kessel voor Panningen 
een echte “angstgegner”. De wedstrijden tussen 
beide rivalen uit Peel en Maas waren altijd span-
nend. De groenwitten hadden het altijd moei-
lijk tegen de Kesselnaren, die de laatste jaren 
steeds meedraaiden in de top van de 4e klasse, 
zonder overigens een echte prijs (lees promotie 
naar de 3e klasse) te pakken. 

Dit seizoen lijkt Kessel aan kwaliteit te hebben 
ingeboet, getuige de plek in de onderste regio-

nen van 4D. Panningen daarentegen kan bogen 
op een redelijke start, alhoewel de meeste 
supporters van mening zijn dat er meer in had 
gezeten. 
Als…….. dan ………... Maar zo is het niet en het 
is zaak voor de groenwitten om deze tegenstan-
der op waarde te schatten. 

Wij wensen zowel onze gasten uit Kessel als 
onze eigen aanhang een fijne, spannende en 
sportieve wedstrijd toe.              

Wedstrijdbal

De wedstrijdbal is geschonken door:
PetsnMore 
dier-woon-cadeau
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Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 BEVO 8 6 1 1 19 22 6

2 Haelen 8 5 3 0 18 21 13

3 DES Swalmen 8 5 2 1 17 20 14

4 SV Panningen 8 5 1 2 16 22 8

5 HBSV 8 5 1 2 16 21 12

6 Heythuysen 8 5 1 2 16 20 11

7 Horn 8 3 1 4 10 14 16

8 TSC '04 8 3 1 4 10 14 21

9 SV Grashoek 8 2 2 4 8 15 15

10 VV Reuver 8 2 2 4 8 13 15

11 SV Roggel 8 2 2 4 8 12 15

12 DFO '20 8 2 0 6 6 13 15

13 VV Kessel 8 0 4 4 4 2 11

14 RKVB 8 0 1 7 1 5 42

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 20 november 2022

 SV Roggel -  VV Reuver 1 - 0
 DES Swalmen -  Horn 3 - 1
 TSC ‘04 -  SV Panningen 0 - 2
 RKVB -  BEVO 0 - 8
 VV Kessel -  Haelen 0 - 2
 HBSV -  Heythuysen 2 - 0
 SV Grashoek -  DFO ‘20 0 - 2

Programma 27 november 2022

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

Programma 4 december 2022

 RKVB -  VV Reuver
 SV Roggel -  Haelen
 TSC ‘04 -  Horn
 VV Kessel -  DFO ‘20
 HBSV -  SV Panningen
 SV Grashoek -  DES Swalmen
 BEVO -  Heythuysen
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Vanmiddag na de wedstrijd Panningen – Kessel
een oer-Hollandse middag in de kantine!

Met oer-Hollandse snert en hapjes! Komt allen!

Pupil van de week: 
Hoi! Mijn naam is Levi Schulte en ik ben 8 jaar. 
Ik ben de zoon van Yvonne en Peter Schulte. Ik 
zit in groep 5 van de Groenling in Panningen. 
Het allerleukste vak op school vind ik rekenen 
en schrijven vind ik het minst leuk. Mijn lieve-
lingseten is carpaccio. Sperziebonen vind ik niet 
lekker!

Ik speel in PEC’20 Jo9-3 en mijn plek in het veld 
is spits / aanvaller. Ik vind alles leuk aan voetbal 
en als ik later groot ben, wil ik graag profvoet-
baller worden. De beste ploeg van de wereld is 
PSV en de beste speler van de wereld is Ronaldo. 
Bij Panningen 1 vind ik Ramon Sijben de beste 
voetballer. De uitslag voor vanmiddag wordt 
denk ik 4-1.

Vanmiddag betreedt Levi,  aan de hand van de 
Panningen 1 aanvoerder, onze groene grasmat. 
Met onder zijn arm de wedstrijdbal, die geschon-
ken is door PetsnMore dier-woon-cadeau.

Spek de Kas actie Jumbo
Wow! Wat een fantastisch eindbe-
drag hebben we mogen ontvan-
gen voor onze club bij de Spek de 
Kas actie van Jumbo Panningen. 
Hartelijk dank namens de club 
aan iedereen die onze kas heeft 
gespekt, door het doneren van 
vouchers. 

Maar bovenal ook erg veel dank 
aan Harald, Ilse en alle medewer-
kers van Jumbo Panningen voor 
deze fantastische actie!

Goudsponsors
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Kiekje van vreuger   Panningen 2 1984

Bovenste rij v.l.n.r.:
(Verzorger) Jan Bors – Ge Lemmen – Andrew Seerden – Theo Janssen – Ronald Goutier – 
Frans Wulms – Johan Cuppen – Gerrie van Nienhuijs – (Leider) Jan Stevens – (grensrech-
ter) Peter Stevens
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Kiekje van vreuger   Panningen 2 1984

Onderste rij v.l.n.r.:
Jan Sillekens – Geert Janssen -  Marc van Eijs – William Gijsen – Frans Stevens
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Voor in de rust
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Interview met…
Je namen en bijnaam? 
Alex de Groot. 
Bijnamen heb ik meerdere, maar voetbal gere-
lateerd zijn dat Der Bomber en Czernia.
Adres en Woonplaats?
Notarisappel 5 in Helden.
Geboortedatum en plaats?
17 september 1968 in 
Zaandam. Velen schatten 
mijn leeftijd nog een stuk 
lager in :-).
Uit welke gezinsleden 
bestaat familie De Groot?
Vrouw Carry, zoon Gianni (17) 
en allerliefste Labrador hond 
Zoë (8).
Waar ben je opgegroeid en 
waarom naar Helden?
Ik ben opgegroeid in Egmond 
aan den Hoef (vlakbij de 
duinen, de zee en het strand). 
Daarna als puber verder ont-
wikkelt in Hazerswoude-Dorp 
(midden in het Groene Hart). 
Voor mijn werkgever Royal FloraHolland ben ik 
in 2007 verhuisd naar beneden de rivieren.
Welke opleiding(en) heb je gevolgd?
Na de Havo ben ik naar de Meao gegaan en 
enkele jaren terug heb ik nog de HBO-opleiding 
Bedrijfskunde, bij de HAS in ’s-Hertogenbosch 
gevolgd.
Je werkt bij Royal FloraHolland, wat voor 
bedrijf is dit en wat is je rol?
Ik werk al bijna 22 jaar bij Royal FloraHolland, de 
grootste bloemen- en plantenveiling ter wereld. 
De meeste jaren ben ik actief geweest als 
bemiddelaar (makelaar in planten), maar sinds 
een jaar ben ik Internationaal accountmanager 
met als reisgebied heel Duitsland.
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit?
Als 5-jarige ben ik begonnen bij vv Zeevogels en 
heb daar alle 1e jeugdelftallen doorlopen t/m 
de C1. Bij Hazerswoudse Boys begonnen in de 
B2 en vervolgens als 2e jaars A-junior doorge-
stroomd naar het vlaggenschip. Na enkele sei-

zoenen in 1 en 2 gespeeld te hebben afgezakt 
naar het derde en vierde. Bij vv Helden ben ik 
enkele jaren actief geweest bij de veteranen en 
net voor Corona gestopt als voetballer.
Welke voetbalkwaliteiten ben je nog steeds 
niet verleerd?

Ik ben en was technisch 
vaardig, al is dat wel wat 
minder geworden. Daarnaast 
ben ik van jongs af aan altijd 
tweebenig geweest, hetgeen 
je helaas nog maar weinig 
ziet op de velden.
Welk onderdeel en aan-
dachtspunt mag er niet 
ontbreken bij de JO17-1?
Inzet, passie, beleving en 
gezelligheid mogen niet ont-
breken bij alle jeugdteams 
die ik train en dus ook bij 
JO17-1.
Waar ligt voor jou de trai-
ners-uitdaging?
Na meerdere jaren actief 

geweest te zijn in de leeftijdscategorie JO15 ben 
ik dit seizoen begonnen bij JO17-1. Deze leef-
tijdscategorie vraagt weer andere competenties, 
waarbij ik het een uitdaging vind een team te 
vormen en individueel spelers verder te ontwik-
kelen en klaar te stomen voor de laatste periode 
in het jeugdvoetbal.
Met welke voetballer kun je jezelf vergelij-
ken?
In de jeugd was ik vergelijkbaar met Marc Over-
mars. Pijlsnel, tweebenig met scorend vermo-
gen. In de senioren deed de zwaartekracht zijn 
intrede, kon je mij vergelijken met Gerd Müller 
(Der Bomber) en was ik een goed aanspeelpunt 
in de spits.
Jouw speciaal voetbalmoment?
Als speler zijn dat de paar kampioenschappen 
en het spelen tegen BVO’s Feyenoord A1, Sparta 
A1, Excelsior A1 en Utrecht A1. Als trainer, mijn 
periode als assistent-trainer bij VVV-Venlo. En als 
voetballiefhebber heb ik over de 1.000 wed-
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strijden van Ajax bezocht. Dus de vele kampi-
oenschappen van Ajax en het bezoeken van 
Ajax- wedstrijden door heel Europa zijn zeker 
speciaal, maar ook El Classico Barcelona vs. Real 
Madrid. Last but not least, het winnen van EK 
1988 en CL winst van Ajax in 1995 en de feesten 
in Amsterdam. Op de agenda staan nog derby’s 
als Spakenburg vs. IJsselmeervogels, maar ook 
Celtic vs. Glasgow of wat toppers in de Premier 
League (Liverpool vs. Everton) of een Londense 
stadsderby.
Je hebt 2 voetbalkaartjes, wie neem je mee? 
Mijn zoon Gianni. Net zoals ik een voetballief-
hebber in hart en nieren.
Voorspel de uitslag Panningen 1 - VV Kessel?
Normaal gesproken moet dat een degelijke 
overwinning kunnen zijn voor de thuisploeg. 
Ik ga voor 2-0.
Je andere hobby’s?
Spinning, voetgolf, skiën, tennissen, gezellig 
een biertje drinken en eten met vrienden.
Typisch Alex de Groot...?
Teamspeler, direct, flexibel, doel- en resultaat-
gericht en iemand die geniet van het leven.
Waar en wanneer heb je je Carry leren 
kennen?
Ik heb Carry leren kennen op 25 februari 1994 in 
de kroeg De Prinsenhof in Alphen aan den Rijn.
Noem vijf karaktereigenschappen van je?
Ik ben eerlijk, betrouwbaar, betrokken, pragma-
tisch en een doorzetter.
Je favoriete nummer uit de Top2000?
Er is heel veel goede muziek. Kleine jongen van 
André Hazes mag zeker niet ontbreken.
Wat kook en eet je het liefst?
Omdat Carry wisselende diensten met haar werk 
heeft, kook ik regelmatig zelf. Ik houd wel van 
een goed stuk vlees (biefstuk, gehaktbal of kip-
filet) met gebakken of gekookte aardappelen en 
een lekkere salade of spruitjes, sperziebonen. 
Door mijn diabetes type 1 eet ik zo min mogelijk 
koolhydraten en dus helaas ook geen aardappe-
len. Op zijn tijd Chinees, Surinaamse roti of Sushi 
vind ik ook erg lekker.

Benieuwd naar nog meer weetjes? Het volle-
dige interview vind je op: www.svpanningen.nl

Interview met… (vervolg)

Welke klus mag je thuis altijd klaren?
Grasmaaien en alles op gebied van administra-
tie (hypotheek, (zorg)verzekeringen, energie-
contracten, etc. etc.). Zo regel ik ook het cv-ke-
tel onderhoud en schilderwerk voor ca. 10-15 
woningen aan de Notarisappel en Sterappel.
Welke grote beslissing heb je onlangs 
genomen?
Het voorlopig blijven wonen waar we nu wonen.
Je mooiste privé-project ooit?
Het organiseren van onze rondreis van 4 weken 
door British Colombia in Canada in 2000. 
Wat zou je nooit meer over willen doen? 
Ondanks dat het een mooie ervaring was om 
gedaan te hebben zou ik nooit meer gaan para-
sailen, omdat ik last heb van hoogtevrees.
Waar praat je graag over? 
Ik probeer zo breed mogelijk georiënteerd te 
zijn. Voetballen en AJAX zijn wel mijn grootste 
passies en waar het heerlijk is om over te discus-
siëren, omdat fans van andere clubs vaak/altijd 
een andere mening hebben. 
Door welke sporter wordt je geïnspireerd?
Ik ben al jaren fan van Roger Federer. Hij is 
zowel binnen als buiten de lijnen een op en top 
sportman. Ondanks zijn blessures in de herfst 
van zijn carrière, is hij altijd weer teruggekomen. 
Dat vraagt veel doorzettingsvermogen en dat 
inspireert mijzelf ook.
Wat is het verste dat je ooit van huis bent 
geweest? 
We zijn een aantal keren naar British Colombia 
in Canada geweest en hebben daar een rondreis 
gemaakt. Laatste keer was in 2014 samen met 
Carry en Gianni.
Wat kijk en lees je graag?
Ik lees alleen tijdens vakanties een boek. Vaak 
een biografie over sport of voetbal of een thriller 
of waargebeurd verhaal, zoals De Schiedamse 
Cocaïne Maffia, Ontvoering van Alfred Heineken. 
Op televisie kijk ik graag naar spannende series/
films en diverse voetbalwedstrijden en andere 
sporten, zoals tennis, Formule 1.

Goudsponsors


