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Voorwoord

Hoe staan we ervoor?
Beste supporters van Kepèl,
Ik speel nu voor het 2de seizoen op rij voor ons 
1ste team, de trots van onze club. Ik ben dan ook 
zeer blij en trots dat ik hier voor mag uitkomen.

Ooit ben ik begonnen met voetballen in de F5 
en heb er toen nooit bij stilgestaan dat ik ooit 
in het eerst van SV Panningen zou spelen. In het 
begin van de jeugd was ik niet een heel bijzon
dere voetballer; ik had vooral plezier. Later in de 
jeugdteams bleek ik er toch wel aardig wat van 
te kunnen en groeide ik met het jaar. Dit resul
teerde erin dat ik op 16 jarige leeftijd mocht 
debuteren in het 1ste van Panningen.

Nadat dat persoonlijke doel behaald was ga je 
nieuwe doelen stellen en dat is prijzen pakken 
met Panningen 1. Dat is nog niet zo 1, 2, 3 
gebeurd bleek de afgelopen jaren. 

Maar de periodetitel van vorig jaar smaakt mij, 
en ik denk iedereen, naar meer. We staan op 
dit moment bovenaan, maar daar hebben we 
om precies te zijn 0 aan. We moeten het rustig 
aan, week voor week, bekijken. Want het zit 
heel dichtbij elkaar. We zullen simpelweg iedere 
week top moeten zijn om onze wedstrijden te 
blijven winnen. 

Na de lange winterstop en 2 afgelaste wedstrij
den zijn we nu wel weer toe aan competitie 
voetbal. 
Dat mogen we dit weekend doen tegen Heyt
huysen en die spelen in het blauw en hebben 
we nog een rekening mee te verheffen. Met de 
motivatie zit het in de groep wel goed en ik heb 
zin om weer te voetballen in het groen wit.

Groetjes Jordi Kirkels

Vandaag spelen we de eerste wedstrijd na de 
winterstop. Even een reminder: SV Panningen 1 
ging de winterstop in als winterkampioen. Vanaf 
nu speelt degene die bovenaan staat op de 
ranglijst alleen nog maar finales. 

En de eerste finale is vandaag tegen SV Hey
thuysen. Heythuysen staat na het gelijke spel 
van afgelopen zondag tegen Haelen, vierde op 
de ranglijst in 4D, op twee (!) punten van onze 
groenwitten. 

Ze hebben natuurlijk wel een wedstrijd meer 
gespeeld. Ik durf het bijna niet te schrijven, 
maar bij winst… 
Enfin, hartelijk welkom gasten uit Heythuysen 
en een fijne, spannende maar toch ook spor
tieve wedstrijd wens ik de gasten uit Heythuy
sen en ook onze eigen aanhang toe. 

Oh ja, en vergeet niet dat de inhaalwedstrijd 
Panningen 1 – Reuver 1 a.s. donderdag op de rol 
staat, aanvang 20.00 uur.

Wedstrijdbal
De wedstrijdbal is geschonken door:
Komkommerkwekerij John Verlinden
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Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 SV Panningen 11 8 1 2 25 31 9

2 Haelen 12 7 4 1 25 30 20

3 DES Swalmen 11 7 3 1 24 29 16

4 Heythuysen 12 7 2 3 23 26 19

5 BEVO 11 7 1 3 22 27 10

6 HBSV 11 6 2 3 20 24 16

7 SV Grashoek 12 5 3 4 18 23 19

8 VV Reuver 11 4 2 5 14 17 16

9 TSC '04 11 4 1 6 13 18 26

10 Horn 12 4 1 7 13 19 25

11 DFO '20 11 3 2 6 11 16 16

12 SV Roggel 12 3 2 7 11 17 26

13 VV Kessel 12 0 5 7 5 6 19

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 29 januari 2023

SV Grashoek   VV Kessel 2  1
Haelen   Heythuysen 2  2
Horn   SV Roggel 0  2
SV Panningen -  VV Reuver AFG
DES Swalmen   HBSV AFG

Programma 5 februari 2023

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

Programma 12 februari 2023

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



clubblad Sv Panningen jaargang 1 nummer 6 3

Pupillen van de week: 
Hoi! Mijn naam is Kes Kovács en ik ben 6 jaar. 
Mijn ouders zijn Marcel en Coby. Vanmiddag 
mag ik samen met mijn vriendje Max, pupil van 
de week zijn. Ik zit in groep 3 van De Groenling 
in Panningen. Het allerleukste vak op school is 
tekenen en schrijven vind ik niet zo leuk. Mijn 
lievelingseten is spaghetti en bloemkool vind ik 
niet lekker.

Ik speel in PEC’20 bij de kabouters en mijn plek 
in het veld is spits en keeper. Lekker hard knallen 
vind ik het allerleukste bij voetballen. Als ik later 
groot ben, wil ik profvoetballer worden. De 
beste ploeg van de wereld is PSV en Xavi Simons 
is de allerbeste speler van de wereld.

Ik vind Maurice en Ramon Sijben de beste 
spelers van Panningen 1 en vanmiddag gaan ze 
winnen met 21.

Hoi! Ik ben Max Gubbels en ik ben 6 jaar. Mijn 
ouders zijn Linda en Tim en ik zit in groep 3 van 
De Groenling in Panningen. Vanmiddag mag 
ik samen met mijn vriendje Kes, pupil van de 
week zijn. Het allerleukste vak op school vind ik 
‘thematijd’ en rekenen vind ik niet zo’n leuk vak. 
Mijn lievelingseten is bonensoep met pannen
koeken en spruitjes vind ik niet lekker.

Ik speel in PEC’20 bij de kabouters en een plek 
in het veld heb ik nog niet. De bal afpakken van 
de tegenstander vind ik het allerleukste om te 
doen bij het voetbal. Wat ik later wil worden, 
weet ik nog niet. De beste ploeg van de wereld 
is Barcelona en de beste speler ooit is Maradona.

Ik weet (nog) niet wie de beste speler van Pan
ningen 1 is, dat zie ik vandaag wel. Ik denk dat  
Panningen vanmiddag wint met 31.

Vanmiddag betreden Kes en Max samen,  aan 
de hand van de Panningen 1 aanvoerder, onze 
groene grasmat. Met onder hun arm de wed
strijd en reservebal, die geschonken zijn door 
Verlinden Komkommerkwekerij.

Goudsponsors
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Tweede leven jeugdtenues Panningen en Egchel

Zoals iedereen ongetwijfeld weet speelt de 
jeugd van SV Panningen en SV Egchel tegen
woordig onder de naam Sjo PEC’20. 

Sinds vorig seizoen speelt de gehele jeugd ook 
in een schitterend nieuw tenue, mede mogelijk 
gemaakt door tal van sponsoren waarvoor nog
maals onze hartelijk dank! 

Dit hield uiteraard wel in dat de nostalgische 
groene en oranje tenues van de jeugd, ondanks 
de prima staat, niet meer in gebruik waren.

Niets mooier dan deze tenues een tweede leven 
te gunnen in Gambia waar deze nog heel erg 
goed van pas komen. 
De foto’s zeggen genoeg!
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Tweede leven jeugdtenues Panningen en Egchel
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Nieuwe hoodies en sweaters

Selectie en technische staf voorzien van 
nieuwe hoodies en sweaters

De beide selectieteams en de technische staf 
zijn onlangs voorzien van prachtige nieuwe 
hoodies en sweaters, geleverd door Sport2000 
De Bruijn. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2023 
zijn de hoodies en sweaters gepresenteerd.

De kleding is onder andere mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage van een zestal 
trouwe sponsoren. 

SV Panningen is de navolgende sponsoren 
hiervoor zeer erkentelijk:
A3, Advies, Administratie en Aandacht
FruitfulBerries BV
Leenders & Gielen Adviseurs
Limburgse Bouwmaterialenhandel BV
Tommies Bar en Dotjes Skihut

Wandbord sponsoren

Dit hoofdbord met onze sponsoren is gemaakt door onze vrijwilligers en hangt buiten aan de muur 
van ons sportpark.
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Interview met…
Je roepnaam en bijnaam? 
Jesse, ik heb geen bijnaam
Adres en Woonplaats?
Schout Cremerenstraat 4, Panningen
Hoeveel lentes jong?
22
Verliefd, verloofd of 
getrouwd?
Vrijgezel
Uit welke gezinsleden 
bestaat familie Janssen?
Mijn ouders, Frans en Nelly. 
Zus, Lizzy en tweelingbroer 
Max.
Welke opleiding volg je/
heb je gevolgd?
Bijna afgestudeerd fysiothe
rapeut. Helaas hier en daar 
wat vertraging opgelopen, 
maar daar komt binnenkort 
een einde aan.
Waar verdien je de kost en 
wat zijn je hoofdtaken?
Momenteel werk ik in de 
weekenden bij de Jan Linders als leidinggevende.
Vertel een leuk voorval op de werkvloer?
In het magazijn is een kleine drempel waar veel 
karren overheen moeten. Ooit heeft een collega 
een kar vol met wijn hier verkeerd overheen 
gereden, waardoor een aantal kratten van de 
kar vielen. Het was één grote chaos op de vloer. 
Rode wijn op grijze tegels....
Heb je zelf ooit een balletje getrapt?
Laat het voetballen maar aan iemand anders 
over. Ik kan er geen bal van.
Hoe ben je bij als verzorger bij P1 terecht 
gekomen?
John Wilmer wist dat ik de opleiding fysiothera
pie deed, en vroeg me of ik interesse had. Ik ben 
een aantal keer met Laura op de dinsdagavond 
komen kijken, en dit beviel me wel. 
Hoe vaak vervul je de functie als verzorger 
binnen de selectie? 
In principe ben ik op de dinsdag, donderdag en 
zondag aanwezig. Maar af en toe moet ik de 

verzorging laten schieten, omdat ik ook nog bij 
de Jan Linders werk.
Ben je zelf blessuregevoelig?
Ik heb eigenlijk nooit blessures. Echter heb ik 
een aantal maanden geleden (voor het eerst) 
in de sportschool een spierblessure opgelopen.

Een tip voor staf van de 
selectie?
Momenteel vrij weinig op 
en/of aan te merken. Er is 
een prettige samenwerking. 
Zodra er iets is waarmee we 
zitten dan wordt dit meteen 
opgepakt.
Voorspel je uitslag SV Pan-
ningen - v.v. Heythuysen?
30
Je hobby’s?
Ik ben graag in de sport
school en opstap gaan met 
mijn vrienden.
Typisch Jesse Janssen….?
Elke maaltijd mezelf misselijk 
eten.

Noem je beste en slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap: Toch wel zorgzaamheid.
Mijn slechtste eigenschap: Ik ben een ster in uit
stellen.
Try before you die?
Ik wil heel graag een keer een roadtrip maken 
door Amerika.
Waar sta je over 10 jaar?
Ik ben nog erg zoekende wat ik wil gaan doen 
na mijn opleiding. Maar mijn droom is om een 
eigen sportschool te hebben en om personal 
training te geven.
Wat is thuis jouw plekje?
Wanneer ik thuis ben, dan ben ik veel te vinden 
in mijn kamer. Maar ik ben voornamelijk in de 
sportschool of met vrienden.
Wat staat bovenaan op je verlanglijstje?
Het eerste wat ik wil is graag slagen en gaan 
werken.
Wat adviseer je vooral ‘niet’ te doen?
Wat er ook gebeurt, niet stressen.
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Interview met… (vervolg)

Wat kijk en lees je zoal?
Ik kijk en lees niet zoveel. Ik kijk wel eens Netflix 
en naar voetbal (voornamelijk PSV en FC Barce
lona). En wat lezen betreft alleen educatieve arti
kelen m.b.t. mijn opleiding en fitness.
Hoe ziet jouw ideale zondag eruit?
Geen kater, lekker weertje en 3 punten mee naar 
huis.
Wie is je grootste inspiratiebron op sportge-
bied? 
Arnold Schwarzenegger, hij is èèn van de grond
leggers binnen de fitnessindustrie en daar ligt 
ook mijn passie.
Wat is je laatste overwinning?
Het is lang geleden dat ik iets heb gewonnen/
overwonnen, maar binnenkort het diploma in 
m’n zak steken zie ik als een overwinning.
Heb je een leuke traditie?
Het eerste biertje van de avond “adten”.
Wat kook en eet je graag?
Ik eet alles wat mam voor me kookt. (Ze kan zeer 
goed koken)
Je beste zet ooit?
Moeilijke vraag om te beantwoorden, maar 
dan zou het toch kiezen voor het starten van de 
opleiding fysiotherapie. Dit heeft geleid tot de 
persoon die ik nu ben.
Waarmee ben je zelf het meest tevreden?
Ik geniet ervan om mensen te 
helpen en te ondersteunen in hun 
herstel. Dus toch de zorgzaamheid.
Als ik zeg ‘het Carnavalsseizoen’, 
dan zeg jij?
Wegwezen. Ik vind de muziek niks 
aan.
De ultieme men’s-movie?
Jackass
Wat is jou favoriete muziekinstru-
ment?
Heb ik niet. Het lijkt me daarentegen 
wel gaaf om piano te kunnen spelen.

Typeer Peter Nelissen...?
Komisch, soms wat onhandig maar niet te missen 
als leider!
Met wie heb je het meeste lol? 
Maakt niet uit wie, zodra ik met mijn vrienden 
ben hebben we altijd lol.
Vakantieplannen in het verschiet? 
Met carnaval een aantal dagen naar Berlijn met 
een aantal vrienden.
Wat zou je aan je uiterlijk willen veranderen?
Momenteel druk bezig in de sportschool, daar valt 
altijd nog winst te behalen.
Je (goede) voornemen voor 2023?
Afstuderen.
Op tijd uit bed of lekker lang uitslapen?
Lekker lang uitslapen.
Sportmassage of fysiotherapie?
Fysiotherapie.
Huishouden of tuinieren?
Beide liever niet, maar als ik moet kiezen toch 
maar huishouden.
Voor- of nagerecht?
Hoofdgerecht
Afsluiten met een leuke mop, anekdote, motto 
of spreuk...?
Einde

Goudsponsors


