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Voorwoord

Hoe staan we ervoor?
Beste Greun – Witte,

Een jaar of 19, 20 geleden begon ik met voet-
ballen in de F’jes. Net als vrijwel iedereen wil je 
dan in Panningen 1 spelen en kijk je tegen deze 
spelers op. Na alle eerste jeugdelftallen doorlo-
pen te hebben sta ik nu zelf, alweer 8 jaar in het 
eerste team. Dit ging helaas wel gepaard met 
4 jaar afwezigheid door blessureleed. Ik ben 
dan ook blij dat ik nu alweer bijna een jaar van 
waarde kan zijn voor het team. Het voelt enorm 
goed om weer terug te zijn. 

Een leuke bijkomstigheid is dat we voorzichtig 
naar boven kunnen kijken op de ranglijst. Na 
een moeizame start van de competitie met een 
gelijkspel en een nederlaag, zitten we nu in een 
stijgende lijn.  We krijgen weinig goals tegen 
en kunnen vaak de wedstrijden over de streep 
trekken. Een uitschieter (Swalmen) daargelaten. 
Dit lukt vooral door wedstrijd voor wedstrijd 

opnieuw te bekijken en niet op de zaken vooruit 
te lopen. Hierbij acteren we mijn inziens echt als 
team en hebben we een leuke spelersgroep die 
goed met elkaar overweg kan. Dit resulteerde 
o.a. in mooie overwinningen zoals de 12-0 
tegen RKVB en de 2-0 overwinning afgelopen 
zondag op HBSV. Dit was een mooie groepspres-
tatie en een hele belangrijke 3 punter. 

Vandaag spelen we tegen Roggel waar we het 
nooit gemakkelijk tegen hebben. Ik verwacht 
dan ook een echte vechtwedstrijd waarin niks 
vanzelf gaat. Ik denk dat we de afgelopen 
weken vaker hebben laten zien dat we dit, naast 
de voetballende kwaliteiten ook in ons hebben 
als het moet. 

Laten we hopen op een aantrekkelijke en spor-
tieve pot!

Groetjes Roy Cuppen

Vandaag wordt de laatste wedstrijd voor de win-
terstop gespeeld. Vandaag wordt bekend wie er  

“herbstmeister” wordt in de 4e klasse D. 

Het is zaak voor onze groenwitten om vandaag 
tegen het laag geklasseerde Roggel het koppie 
erbij te houden en vooral de zaak niet te onder-
schatten. 

Meteen na de winterstop volgt dan de kraker 
tegen BEVO, met als waarschijnlijke inzet de 

koppositie in de 4e klasse D. Het is dus belang-
rijk in de aanloop naar de beslissende fase van 
de competitie om geen punten te laten liggen.

En daarom verwachten we een tot op het bot 
gemotiveerd Panningen, dat alles zal doen om 
de 3 punten in eigen huis te houden. 

Een hartelijk welkom, gasten uit Roggel en ook 
onze eigen supporters een fijne wedstrijd toe-
gewenst.

Wedstrijdbal

De wedstrijdbal is geschonken door:
Engels Baksteen
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Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 BEVO 10 7 1 2 22 27 8

2 SV Panningen 10 7 1 2 22 26 9

3 DES Swalmen 10 6 3 1 21 26 15

4 Haelen 10 6 3 1 21 26 18

5 HBSV 10 6 1 3 19 24 16

6 Heythuysen 10 6 1 3 19 23 17

7 VV Reuver 10 4 2 4 14 17 15

8 TSC '04 10 4 1 5 13 17 23

9 SV Grashoek 10 3 3 4 12 19 18

10 DFO '20 10 3 1 6 10 16 16

11 Horn 10 3 1 6 10 16 22

12 SV Roggel 10 2 2 6 8 15 21

13 VV Kessel 10 0 5 5 5 4 14

14 RKVB 10 0 1 9 1 5 49

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 4 december 2022

 RKVB -  VV Reuver 0 - 2
 SV Roggel -  Haelen 2 - 3
 TSC ‘04 -  Horn 3 - 0
 VV Kessel -  DFO ‘20 1 - 1
 HBSV -  SV Panningen 0 - 2
 SV Grashoek -  DES Swalmen 1 - 1
 BEVO -  Heythuysen 5 - 0

Programma 11 december 2022

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

Programma 22 januari 2023

 BEVO -  Panningen
 Kessel -  Des Swalmen
 HBSV -  Horn
 Heythuysen -  RKVB
 Reuver -  Haelen
 TSC’04 -  Grashoek
 Roggel -  DFO’20
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Pupil van de week: 
Hoi! Mijn naam is Leevano van Melick en ik ben 
8 jaar. Mijn ouders zijn Ben en Rachel van Melick. 
Ik zit in groep 6 van basisschool De Groenling 
in Panningen. Het allerleukste vak op school 
vind ik gym. Het minst leuke vak is taal. Mijn 
lievelingseten is frietjes en spruitjes vind ik niet 
lekker!

Ik speel in PEC’20 Jo9-1 en mijn plek in het veld 
is verdediger. Ik vind alles leuk aan voetbal en 
als ik later groot ben, wil ik graag profvoetballer 
worden. De beste ploeg van de wereld is Paris 
Saint German en de beste speler van de wereld 
is Mbappé. De uitslag voor vanmiddag wordt 
denk ik 3-2.

Vanmiddag betreedt Leevano,  aan de hand 
van de Panningen 1 aanvoerder, onze groene 
grasmat. Met onder zijn arm de wedstrijdbal, 
die geschonken is door Steenfabriek Engels Bak-
steen.

Fijne feestdagen
De laatste wedstrijden worden op 18 december 
gespeeld en daarna is er winterstop is. 

Op 22 januari wordt de competitie weer hervat.

Aan iedereen 
fijne feestdag

en

en een geluk
kig 2023

Goudsponsors
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Kiekje van vreuger   Panningen D2 2008

Staand v.l.n.r.:
Constan Kurvers (leider), Mouad Abbou,
Mike Hendrikx, Tom Wulms (leider), 

Rodney Koch, Collin Sponnik, Rik van Looijen, 
Ivo Sillekens, Jim Kurvers en Rob van Looijen 
(leider).
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Kiekje van vreuger   Panningen D2 2008

Ziitend v.l.n.r.:
Koen Schlooz, Menno Janssen,  
Martijn Muurmans, Loek Jacobs, Nordin Sadiki 

en Guus Beerkens.

Sponsor: Engels Steenfabriek Helden.
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ledenvergadering 
Op maandag 28 november 2022 vond de 
jaarlijkse ledenvergadering van onze voet-
balvereniging plaats. 

Na een mooi voorwoord door onze voorzitter 
Peter Wulms en het vaststellen van de notulen 
is gestart met een financieel verslag over het 
boekjaar 2021-2022. De financiële cijfers waren 
zeer positief. Dit had verschillende redenen, 
maar onder andere een succesvol Dotje-toernooi, 
het werk van de vrijwilligers bij de herbouw 
en de ‘Help SV Panningen uit de brand’-actie 
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 
deze positieve cijfers.

Na het dechargeren van het bestuur is vervol-
gens overgegaan tot de bestuurssamenstelling. 
Peter, Marc, Theo en Job waren aftredend maar 
herkiesbaar voor een nieuwe termijn, waarbij 
Peter herkiesbaar was onder de voorwaarde 
dat het fusietraject met SV Egchel zou kunnen 
worden voortgezet. Alle vier deze bestuursleden 
hebben na goedkeuring van de ledenvergade-
ring een nieuwe bestuurstermijn gekregen van 
drie jaar.

Naast het de herkiesbaarheid van de huidige 
bestuursleden was er ook nog een nieuw kan-
didaat-bestuurslid verkiesbaar. Dat is Paul Uijlen-
broek. Paul is bouwkundig ingenieur, heeft twee 

zoons die voetballen bij PEC’20 en heeft zich 
ook al ingezet voor de fusiecommissie. Paul is 
met goedkeuring van de ledenvergadering ver-
kozen tot bestuurslid, iets waarmee de overige 
bestuursleden zeer verheugd zijn.

Na de pauze was het tijd voor een toelichting 
op de stand van zaken over de samenwerking 
en eventuele fusie met SV Egchel. Job heeft de 
ledenvergadering geïnformeerd over het traject 
vanaf de afgelopen ledenvergadering in maart 
2022 tot nu en heeft besproken waar partijen 
nu staan. 

Omdat de gemeente recent heeft gevraagd om 
een schriftelijke intentieverklaring tot fusie is 
aan de ledenvergadering hierop haar akkoord 
voorgelegd. Na een goede discussie heeft de 
ledenvergadering unaniem ingestemd met 
een schriftelijke intentieverklaring tot fusie 
met SV Egchel m.i.v. uiterlijk seizoen 2024-2025 
waarbij duidelijkheid over een locatie op termijn 
zal moeten gaan volgen. Hier zal het bestuur, 
samen met Egchel, mee aan de slag gaan.

Met een oproep voor vrijwilligers voor het 
Dotje-toernooi en Top-E toernooi en het delen 
van het programma van de activiteitencommis-
sie kwam deze ledenvergadering weer tot een 
goed einde.
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Interview met…
Je namen en bijnamen?
Skip Johannes Michiel Ebisch, zek mer gewoën 
Ibbus.
Adres en woonplaats?
Ruijsstraat 16, Kèpel.
Geboortedatum en -plaats?
10 September 2002, Wieërt.
De liefde van je leven?
Op dit moment bin ich de 
leefde van mien leave nag 
neet tegegekómme.
Uit welke gezinsleden 
bestaat de familie Ebisch?
John Ebisch, Jacqueline 
Moonen, Renske Ebisch en 
ich zelluf natuurlik.
Welke opleiding volg je? 
Op dit moment volg ich gin 
opleiding.
Wat doe je voor de kost?
Nou wérk ich béj de Koncu-
rent in Panningen. Verder 
auch béj Dotje en Tommies. 
Dao werk ich achter de bar 
en in de bedeening.
Hoe ziet je voetbalcarrière eruit?
Ich bin op jonge laeftiehd lid gewaore van de 
SV, gestart beij de kabouters. Altied veul plezeer 
gehad op sportpark Panningen-Noord en vanaaf 
de fusie tussen Kèpel en Egchel is mien carrière 
wier gegaon in Egchel. Heij heb ich un paar jaor 
gevoetbald en oehteindelik truuk gegaon nao 
ut vertrouwde Panningen-Noord. Ut hoëgtepunt 
waas toch écht det wae mit de B2 van Kèpel 
ongeslagen kampioen zien gewore. Verder 
altied nog unne goije tiehd gehad en tot nauw 
bin ich nog steeds lid van de club.
Je speelpositie op het veld? 
Ich speul achter- of veurin, net waor ut nuddig is. 
Heb eigenlik gin vaste positie op ut veld.
Waarom ben je onmisbaar op het veld?
Onmisbaar bin ik zeker neet, mer ich bring wel 
sfeer op ut veld en det is auch belangriehk.
De verwachtingen bij Panningen 5 voor dit 
seizoen?

Litste waere is gin optie en van Helje 8 mot d’r 
gewónne weare, dan bin ich tevreeje. As wae 
auch nag bovenin mét kénne dreije, zoei hiele-
maol sjoën zien.
Met welke voetballer kun je jezelf vergelij-
ken? 

Ich ving ut lastig um mich-
zelf te vergelieke mét unne 
angere voetballer. Mer as ik 
dan toch eemus mot keeze, 
gaon ich vur Kimpembe. Die 
keus maak ich neet um kwa-
liteiten te vergelieke, mer 
gewoën umdet ich det unne 
gójje voetballer ving. 
Jouw speciale voetbalmo-
ment? 
Det we mit de B2 ongesla-
gen kampioen zien gewore.
Heb je  nog ambities 
binnen de club?
Ich zoe zoë neet durve 
zeggen wélleke ambities. 
Mer waem wit, kumpt d’r 

oeijts nog get veurbeij waor ich de club mét kan 
hellepe.
Voorspel de uitslag Panningen 1 - Roggel 1? 
3-1
Je andere hobby’s?
Boehte voetbal doon ich fitnisse en oeht gaon 
mit de kammeruj, as dit onger hobbies vélt.
Typisch Skip Ebisch….?
Altiehd wel get te vertélle hebbe. Al is ut un gód 
verhaal of allein mer kwatsj. Stil zien is vur mich 
hiel lastig.
Wat staat bovenaan op je verlanglijstje?
Ich wil nog steeds un groëte reis make, mer dao 
mót natuurlik iers vur gespaard waere. Waor 
heën weit ich nag neet.
Wanneer komt je eigen huisje, boompje, 
beestje?
Det moog vur mich nag efkes wachte.
Je favoriete plekje in of rondom het huis?
As ich toehs bin, bin ich toch wel ut leefste op 
mien slaopkamer.
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Ik kan niet zonder…? 
Stomme kal mit de kammeruj. Det is gewoën 
get wat d’r béj huurt.
Van welke maaltijd geniet je volop?
Zelluf gemakte tagliatelle mét zalm en spinazie.
Al vakantieplannen in het verschiet? 
Op het moment heb ich nag gén vekansieplanne, 
mer die gaon kómmend jaor zeker kome.
Waarmee zou je het liefst verrast willen 
worden? 
Mét ein groet fieëst of un goije vakantie. Umdet 
dit toch wel get is waor ich altiehd nao toe laef 
en as det dan as ein verassing kumpt, is dit hie-
lemaol top.
Welk muzieknummer doet iets met je?
Roller Coaster van Danny Vera.
Wat mag er niet ontbreken in je kledingkast?
De Panningen 6-1 polo. Dit is toch wel get wat 
d’r in mot zitten.
Als ik zeg ‘Jonk en Wies’ dan zeg jij? 
Unne groep van 7 jongus die d’r veur zorge det 
d’r sfeer en gezelligheid gemakt wurd op de 
buun. En det auch nag ins mét gój plate, die ze 
zelluf gemakt hebben.
Je inspiratiebron op sportgebied? 
Ich heb neet echt ein inspiratiebron… Door 
ut oehteindelik te doon, bin ich d’r achter 
gekómme det ich de inspiratie toch oeht mich-
zelluf mot halen.
Welke vreemde voedselcombinatie vind je 
lekker?
Toen ich klein waas kreeg ich béj opa en oma 
eine cracker mét pasta en kiës. Mét dees combi-
natie waas ich wel verkoch.
Waar verheug je je op en waar zie je tegenop?
Ich verheug mich op het vastelaoves-seizoen. 
Zeker umdet dit joar wir alles door moog goan 
zoëwie ut huurt. Ich kiek wel op tegen ut kaod 
waer det geit kome. 
Je verborgen talent?
Als ich un verborgen talent heb, verwach ich det 
dit nag steeds verborge zit. Noa unne aovund 
stappe koom ich altied alik thoes. Gin idee of dit 
ein talent is, mer ich ving ut altiehd knap van 
mich zelluf.

Het volledige interview vind je op: 
www.svpanningen.nl

Interview met… (vervolg)

Welk grote beslissing heb je onlangs 
genomen?
Um aafgelaupen zomer samen mit Liam 
Klompen 2 mandj in Mallorca te gao wérke.
Waar begrijp je helemaal niks van? 
Minse die in het wiekend allein mer toehs zitte. 
Dit ving ich gewoën zung van dien wiekend, 
toch?
Typeer Skip Houben.…?
Ten érste complimente vur ziene sjoëne naam. 
Wië ich Skip kén is het unne hiele góje kaerel 
dae d’r altiehd vur zorgt det dur get te lache vélt. 
As hae onnog ins dökker kwaam voetballe, dan 
zoe het gans top zien
Een tip voor de fusiecommissie?
Zelluf ving ich het hiel belangriehk det d’r 
geloesterd wurd nao de meiningen van de leeje. 
Dit zien oehteindelik wel de minse waor de club 
door kin bestaon.
Je favoriete openingszin?
Enne…!?
Wat staat er op je favoriete foto?
Michzelluf als unne baby in de badkuuhp mét 
ein fles beer in de hank.
Je bent pas écht tevreden als…?
Wae dit seizoen mit Panningen 6-1 neet ver-
leeze van Helje 8.
Wanneer heb je voor het laatst iets nieuws 
gedaan?
Ich bin lits unne aovend de BOB gewees. Det 
heij ich nag noët ierder gedaon.
Wat kijk en lees je zoal?
Ich kiek vural voetbal en aaf en toe auch wel 
ins un serie. Laeze doon ik eigelik neet zoeveul. 
As d’r toehs de gazet likt, blaaier ich d’r wel 
ins door en as d’r get interessants in sjteit, dan 
kiehk ich d’r nao. Mer un book of zoë, dao begin 
ich neet aan.
Wat is het spannendste wat je ooit heb mee-
gemaakt?
As ich dan ech get mót verzinne, dan gaon ich 
dink ik toch vur d’n érste kier op vekansie mé de 
vleeger. Det waas toch wel spannend.

Goudsponsors


