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Voorwoord

Hoe staan we ervoor?
Goedemiddag vrienden van SV Panningen,

Vandaag staat de thuiswedstrijd tegen vv Reuver 
op het programma.

Op 11 december vorig jaar gingen we door 
een 5-0 overwinning op Roggel met een goed 
gevoel, en vijf overwinningen op een rij, de win-
terstop in. Misschien kwam de winterstop voor 
ons dan ook wat te vroeg, maar goed, daar doen 
we niks aan. 
Dankzij deze goede reeks voor de winterstop, 
na een matig begin van de competitie tegen 
Haelen en Heythuysen, staan we nu op een 
mooie 1ste plaats, echter hebben we maar een 
voorsprong van 3 punten op de huidige nummer 
5 van de ranglijst. 
Bovendien zitten we nog niet eens op de helft 
van de competitie, nog een lange weg te gaan 
dus.

Vandaag komt Reuver op bezoek. Afgelopen 
seizoen verloren we op bezoek bij Reuver nog 
met 1-0. Aan ons de taak om vanmiddag beter 
voor de dag te komen, anders hebben we aan 
hen wederom een hele kluif. Maar als we net zo 
goed de winterstop uitkomen als dat we deze 
ingingen, heb ik er alle vertrouwen in dat we de 
punten in Panningen kunnen houden. 

Hopelijk kunnen we de mensen langs de kant, 
die ons een warm hart toe dragen, een leuke 
wedstrijd voorschotelen. En als dat niet blijkt te 
lukken, zijn 3 punten wat ons betreft voldoende. 
We gaan er in ieder geval alles aan doen om 
de tweede seizoenshelft te starten zoals we de 
eerste waren geëindigd.

Mit Greun-Witte groet, Ramon Sijben.

De eerste thuiswedstrijd van het nieuwe 
jaar is Reuver de tegenstander van ons stan-
daardteam. Een opponent waar Panningen 
het altijd lastig tegen heeft. Reuver combi-
neert voetballend vermogen met een tome-
loze inzet.

Om in de bovenste regionen mee te blijven 
doen, is winst noodzakelijk. Want iedereen weet, 
rond carnaval wordt de basis gelegd voor een 
goede eindklassering.

Als de groenwitten de goede lijn doortrekken 
van eind 2022, zien we deze wedstrijd met ver-
trouwen tegenmoet. Maar dit geldt ook voor 
Reuver. Dus het beloofd een heerlijke voetbal-
middag te worden.

Natuurlijk heten we de gasten uit Reuver van 
harte welkom op ons sportpark. En wensen een 
ieder die ons sportpark bezoekt, een fijne en 
sportieve wedstrijd.

Wedstrijdbal

De wedstrijdbal is geschonken door:
Bakkerij Ut Bruèdje
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Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 SV Panningen 11 8 1 2 25 31 9

2 DES Swalmen 11 7 3 1 24 29 16

3 Haelen 11 7 3 1 24 28 18

4 BEVO 11 7 1 3 22 27 10

5 Heythuysen 11 7 1 3 22 24 17

6 HBSV 11 6 2 3 20 24 16

7 SV Grashoek 11 4 3 4 15 21 18

8 VV Reuver 11 4 2 5 14 17 16

9 Horn 11 4 1 6 13 19 23

10 TSC '04 11 4 1 6 13 18 26

11 DFO '20 11 3 2 6 11 16 16

12 SV Roggel 11 2 2 7 8 15 26

13 VV Kessel 11 0 5 6 5 5 17

14 RKVB 11 0 1 10 1 5 51

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 22 januari 2023

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

Programma 29 januari 2023

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

Programma 05 februari 2023

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



clubblad Sv Panningen jaargang 1 nummer 5 3

Pupil van de week: 
Hoi! Mijn naam is Ilkay Cayci en ik ben 8 jaar. Mijn ouders 
zijn Nurdan en Mesut. Ook heb ik nog een grote zus van 12 
jaar genaamd Aleyna. Ik zit in groep 5 van OBS Favoriet in 
Panningen. Het allerleukste vak op school heb ik niet, want 
ik vind alle vakken leuk, vooral rekenen! Mijn lievelings-
eten is Turks eten en pizza margarita. Spruitjes, tomaat en 
ui vind ik niet lekker!

Ik speel in PEC’20 en mijn plek in het veld is aanvaller (links, 
rechts of midden). Het leukste aan voetbal vind samen-
werken met mijn team en scoren! Lekker heel actief zijn 
op het veld. Als ik later groot ben, wil ik graag president 
of profvoetballer worden. De beste ploeg van de wereld is 
Galatasaray en Ajax en de allerbeste speler is Ronaldo.

Ik vind alle spelers van Panningen heel goed en ik denk dat 
het vanmiddag 3-1 wordt.
Vanmiddag betreedt Ilkay,  aan de hand van de Panningen 
1 aanvoerder, onze groene grasmat. Met onder zijn arm de 
wedstrijdbal, die geschonken is door bakkerij ’t Bruedje.

SV Panningen verlengt samenwerking
SV Panningen is verheugd dat zij de samen-
werking met de trainers van het eerste elftal 
(Naard Vaes), tweede elftal (Tim van Ophoven) 
en keeperstrainer (Ruud Meulen) heeft verlengd 
voor het volgende voetbalseizoen 2023-2024.

De bevindingen van de technische commissie, 
op basis van de recente evaluatiegesprekken 
met technische staf en spelersraad, waren zeer 

positief, hetgeen logischerwijs heeft geleid tot 
een voornemen om met de trainers te verlengen. 
Deze tevredenheid was wederzijds, waardoor 
partijen snel tot overeenstemming zijn gekomen.

Uitgekeken wordt naar de hervatting van de 
tweede seizoenshelft met hopelijk sportieve 
successen in het verschiet!

Goudsponsors
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Jeugd sjo PEC’20 goed vertegenwoordigd deze Vastelaovend 
Zowel bij de Kuus oeht Kepèl als bij CV de 
Kemphazen zijn inmiddels alle (jeugd)
prinsen, -prinses en adjudanten uitgeroepen. 
Bij beide verenigingen is er sprake van een 
hoog “sjo PEC’20 gehalte”. 

Zo zie je maar dat de Vastelaovend leeft binnen 
de verenigingen van Peel en Maas en voor alle-
maal geldt: Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst!

De 2 adjudanten van het jeugdtrio van de Kuus 
oeht Kepèl, Tess Draak en Saar Hendriks die 
samen met jeugdprinses Diede I (Teeuwen) 
voorop gaan, spelen beide bij sjo PEC’20 in de 
JO12-2. Samen gaan zij een feest maken van 
deze vastelaovend met de spreuk:

“As vriendinne vur ut laeve, gaon wae deze Vas-
telaovend alles gaeve!”

De jeugdprins bij CV de Kemphazen is niemand 
minder dan Prins Jules, speler van onze JO13-1 
die voorop gaat samen prinses Veri met de 
spreuk:

“Kemphazen blief neet staon, mer laot ug dees 
daag lekker gaon. Mit Jules en Veri veurop, gaon 
wa non stop vol d’r op!”

Namens de club ook felicitaties aan prins Johan 
I van de Kuus oeht Kepèl en prins Leon I met 
adjudant Luuk van CV de Kemphazen! Geniet 
allemaal samen van de komende Vastelaoves-
periode!
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Jeugd sjo PEC’20 goed vertegenwoordigd deze Vastelaovend 

Prins Jules en prinses Veri.
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deze Vastelaovend 
Het jeugdtrio van de Kuus oeht Kepèl,
Tess Draak en Saar Hendriks samen 
met jeugdprinses Diede I (Teeuwen) 
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Interview met…
Je namen en bijnaam? 
Wessel Zeelen, Bij de familie noemen ze me 
Wess, in het voetbalteam noemen ze me Wes-
soewessoe
Mijn vader noemde mij vroeger nog wel eens 
Wessi, dat bleek wat hoog gegrepen
Adres en Woonplaats? 
18 novemberring 40, in Kepèl 
Geboortedatum en plaats? 
28 februari 2002, geboren 
in het huis waar ik nu nog 
steeds woon.
Verliefd, verloofd of 
getrouwd? 
Verliefd, al 5 jaar samen met 
mijn vriendin Anouk.
Uit welke gezinsleden 
bestaat familie Zeelen? 
Mijn vader Johan, pap keept 
nog altijd in de zaal bij Pan-
ningen. Mijn moeder Ingrid 
en mijn (pleeg)broertje 
Deliano, die handbalt bij 
BEVO HC. Deliano woont 
intern op Papendal, waar hij op de Handbal Aca-
demie zit. In de weekenden komt hij thuis, dan 
speelt hij zijn wedstrijden voor Bevo HC.
Welke opleiding volg je?  
Ik zit in het eerste jaar van de 4-jarige PABO 
opleiding in Helmond. Dit is de opleiding tot 
bassischool leraar. Ik vind het heel erg leuk om 
leerlingen wat te leren.
Je werkt bij de Jumbo, wat doe je daar zoal? 
Ik werk 4 dagen in de week bij de jumbo. Hier 
heb ik verschillende taken. Op maandag en 
woensdag ben ik veel in de winkel te vinden 
en aan het vullen. Op vrijdag ben ik minder in 
de winkel te vinden, dan ben ik achter aan het 
opruimen en leid ik de vulploeg. Op zaterdag-
ochtend ben ik de vlees- en kaaskoelingen aan 
het bijvullen.
Noem een leuk voorval in de supermarkt? 
In de winkel kom je veel klanten tegen, klanten 
hebben ook vaak vragen. Ik vind het erg leuk om 
mensen te helpen in de winkel. Leuke momen-

ten zijn als klanten dankbaar zijn als je ze gehol-
pen hebt. Bijvoorbeeld als je bij een oudere 
klant even meeloopt naar de auto om te helpen 
met de spullen in laden. Ook heb ik een keer 
een klant gehad die haar fietsensleutel kwijt 
was. De fiets achter in de bus geladen en haar 

thuis afgezet met boodschap-
pen en fiets. Deze mevrouw 
was heel erg dankbaar.
Hoe ziet je voetbalcarrière 
eruit?
Ik voetbal vanaf mijn 5e al bij 
SV Panningen. Ik ben begon-
nen in de F7. De eerste wed-
strijd die ik speelde dacht ons 
team, en ik ook, dat we heel 
goed waren, maar werden 
we al snel met de grond 
gelijk gemaakt en verloren 
we de wedstrijd dik. Een jaar 
later ben ik met de F7 kampi-
oen geworden. Daarna heb ik 
in verschillende jeugdteams 
gespeeld bij Panningen. Het 

verschilde vaak in welk team ik speelde. In het 
eerste team of 2e team. In de B2 kwam ik in 
het team met mijn vriendengroep en dat was 
een erg goed jaar waarin we kampioen werden, 
dit hebben we erna ook goed gevierd. Daarna 
ben ik naar de A2 gegaan en vervolgens terecht 
gekomen in het vriendenteam Panningen 6. Hier 
voetbal ik nu 2 jaar en ben hier samen met Skip 
Ebisch trainer van. Daarnaast ben ik al 3 jaar 
jeugdtrainer bij PEC’20. Hier heb ik de JO10-2 
en JO11-2 gehad en dit jaar samen met Guus de 
Bruijn, Pieter Chatrou en Roy Dorssers de JO15-1.
Op welke positie speel je en welke voetbalk-
waliteit raak je liever niet kwijt?
Ik speel op het middenveld, de plek op het 
middenveld verschilt. Het liefst sta ik op 10 of 
rechts-midden. De voetbalkwaliteit die ik liever 
niet kwijt raak is mijn trap- en passtechniek.
Waarin kan Panningen 5 zich verbeteren?
We kunnen ons in veel opzichten verbeteren. 
Het gene waarin ik vind dat we ons moeten ver-
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Het volledige interview vind je op: 
www.svpanningen.nl

Interview met… (vervolg)

beteren is de aanwezigheid en afmeldingen. We 
zijn met 20 man in het team en vaak zijn we 
slechts met 8 man om te trainen. Ook tijdens 
wedstrijden zijn er vaak afmeldingen of mensen 
te laat, hier kunnen we ons als team in verbe-
teren.
Jouw speciaal voetbalmoment?
Het kampioensjaar in de B2. We hadden toen 
een heel leuk team, waarmee we ook veel wed-
strijden wisten te winnen. De mooiste wedstrijd 
die ik gespeeld heb was de kampioenswedstrijd 
tegen Beringe. We moesten winnen om op 
die dag kampioen te worden, dus was er veel 
spanning voor de wedstrijd. In de wedstrijd 
kregen we al snel een penalty, die ik mocht 
nemen. Helaas miste ik deze, maar werd hij in 
de rebound gescoord door onze spits. Het was 
een erg spannende wedstrijd. Er werd nog een 
gele kaart gegeven in ons nadeel, dus speelden 
we 10 minuten met 10 man. 15 Minuten voor 
het einde stonden we 2-3 achter, toen hebben 
we met het hele team heel hard gewerkt om 
de gelijkmaker te maken. Die maakte ik 10 
minuten voor tijd. Uiteindelijk wisten we nog tot 
4-3 te komen uit een vrije trap. We wonnen deze 
wedstrijd en werden dus kampioen! 
Je favoriete voetbalclub naast Panningen? 
In Nederland is dit PSV. Al heel vroeg was ik PSV-
fan, dit komt omdat mijn vader ook PSV-er is.
Hij heeft me richting PSV gewezen, omdat hij 
anders helemaal naar Amsterdam moest rijden 
met mij en dat zag hij echt niet zitten. Achteraf 
een hele goede keuze geweest. Tegenwoordig 
ben ik groot fan van Manchester City in Enge-
land. Het mooie voetbal en de aanwezigheid 
van Kevin de Bruyne maakt dat ik fan ben van 
deze club. 
Door welke voetballer wordt je geïnspireerd? 
Kevin de Bruyne is de voetballer waardoor ik 
geïnspireerd wordt. Hij voetbalt bij Manchester 
City en is volgens mij de beste middenvelder die 
er is. Zijn geniale passes zijn een genot om te 
zien. Ik heb hem een aantal keren live zien voet-
ballen. Op Wembley was ik erbij met mijn vader 
toen hij met Manchester City de League-cup won.

Vertel je leukste voetbalanekdote?
Toen we bij de F-jes speelde tegen Leeuwen 
kwam er een luchtballon heel laag over. Scheids-
rechter heeft het spel even stilgelegd, totdat 
iedereen weer aan voetballen toe was. Eenmaal 
weer begonnen legde de scheids het spel weer 
stil: er kwam een trein langs die ook veel inte-
ressanter was dan het voetballen. 
Voorspel de uitslag s.v. Panningen tegen v.v. 
Reuver? 
4-1 voor Panningen.
Je andere hobby’s?
Met vrienden op stap is een wekelijks terugke-
rende grote hobby van me. Darten vind ik erg 
leuk om te doen en gooi op de dinsdagavon-
den bij Tinus. Daarnaast ben ik begonnen met 
padellen met een aantal vrienden, wat ik ook 
erg leuk vind.
Typisch Wessel Zeelen….?
Als vrienden/familie mij nodig hebben zal ik 
altijd voor hen klaarstaan.
Je beste en slechtste karaktereigenschap?
Min: Volgens mijn ouders ben ik een grote slod-
dervos. 
Plus: Graag mensen willen helpen.
Wanneer heb je je eigen huisje, boompje, 
beestje?
Ik heb het nog prima naar mijn zin bij mijn 
ouders thuis. Dus de komende 5 jaren is het plan 
om nog thuis te blijven. Daarna zien we weer 
verder…
Wat staat bovenaan op je lijstje?
Ik heb niet echt een lijstje met iets dat ik zou 
willen. Maar als ik op dit moment iets zou 
moeten zeggen, zou ik graag een aparte plek 
willen waar ik kan darten met vrienden en 
samen wat kan drinken.
Je favoriete plekje in huis?
Mijn eigen bed. Ik vind het heerlijk als ik thuis 
ben om even op bed te liggen en een serie of 
een filmpje te kijken.
Als je iets kon terug draaien, wat zou dit zijn?
Dan zou ik 17 januari 2023 willen schrappen uit

Goudsponsors


