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Voorwoord

Hoe staan we ervoor?
Beste supporters van SV Panningen,

Ik ben op mijn vierde begonnen met voetbal-
len bij SV Panningen en heb daarna de volledige 
jeugd doorlopen met als hoogtepunt het kam-
pioenschap dat we behaalde met de E1. Daarna 
was het qua resultaten in de jeugd matig en 
speelden we bijna ieder jaar degradatievoetbal, 
maar desondanks ben ik altijd met heel veel 
plezier naar de club gekomen. 

Inmiddels is dit al het vijfde seizoen bij de seni-
oren, voornamelijk altijd in het tweede gespeeld 
en vorig jaar voor het eerst een heel seizoen 
Panningen 1. Ik speelde niet heel veel en heb 
toen in de zomer besloten om weer lekker bij 
het tweede te gaan voetballen. Na de winter 
ben ik door een aantal blessures bij 1 weer aan-
gesloten en speel ik veel en heb ik het weer erg 
naar mijn zin.

Vandaag staat het potje tegen DFO op de plan-
ning, zelf ken ik de tegenstander niet zo goed 
omdat ik bij de uitwedstrijd voor de winter niet 
aanwezig was, maar als wij een goede dag 
hebben moeten we kunnen winnen om de kop-
positie te behouden.

Ook kunnen we vandaag de periodetitel binnen-
halen, dus dat zou top zijn. Ik zal geen voorspel-
ling doen voor vandaag want dat blijkt ongeluk 
te brengen, maar ik heb er alle vertrouwen in 
dat we gaan winnen en dat we daarna gezel-
lig een paar potjes bier kunnen drinken in de 
kantine om het te vieren.

Top dat we altijd de support van veel supporters 
hebben in uit- en thuiswedstrijden, laten we er 
samen een mooie zondag van maken!

Kom op die Greune! 
Groetjes Bas Wilmer

Vandaag ontvangen we fusieclub DFO ’20 
(Door Fusie Ontstaan), ontsproten uit een 
fusie van RKESV (Ell), RKHVC (Hunsel) en VV 
GKC, dat op zijn beurt weer is ontstaan uit 
een fusie tussen Grathem en KOC (Kelpen). 

Waar eerst sprake was van burenruzies die voet-
ballend werden uitgevochten, is nu sprake van 
een constructieve en prettige samenwerking, 
aldus de website van DFO ’20. Laten Panningen 
en Egchel eens een voorbeeld hieraan nemen 

aan deze verenigingen uit de Gemeente Leudal.

Hoe dan ook, onze groenwitten verdedigen van-
middag de koppositie in de 4e klasse D, en daar-
voor is alleen een overwinning goed genoeg. 
Voldoende ingrediënten dus voor een aantrek-
kelijke voetbalmiddag, 
Wij wensen iedereen een fijne, sportieve wed-
strijd en heten onze gasten uit Midden-Limburg 
van harte welkom op sportpark Panningen – 
Noord.

Wedstrijdbal

De wedstrijdbal is geschonken door:
De Gruntehoof



Hoofdsponsors
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Team Gespeeld Winst Gelijk Verloren Punten Voor Tegen

1 SV Panningen 16 11 2 3 35 41 13

2 Haelen 16 10 5 1 35 42 26

3 HBSV 16 10 3 3 33 32 18

4 DES Swalmen 16 8 4 4 28 38 25

5 BEVO 16 8 3 5 27 32 17

6 Heythuysen 16 8 3 5 27 29 24

7 TSC '04 16 7 2 7 23 26 28

8 SV Grashoek 16 6 4 6 22 26 25

9 DFO '20 16 5 3 8 18 27 28

10 Horn 16 5 3 8 18 22 29

11 VV Reuver 16 4 5 7 17 25 29

12 SV Roggel 16 4 4 8 16 20 29

13 VV Kessel 16 2 5 9 11 15 27

14 RKVB 16 0 2 14 2 8 65

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 5 maart 2023

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

Programma 12 maart 2023

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

Programma 19 maart 2023

RKVB -  DFO ‘20
DES Swalmen -  Haelen
TSC ‘04 -  VV Reuver
VV Kessel -  BEVO
Horn -  SV Panningen
HBSV -  SV Roggel
SV Grashoek -  Heythuysen
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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 lievelingseten 
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 samenwer-
ken met mijn team en scoren! Lekker heel actief zijn op het 
veld. Als ik later groot ben, wil ik graag president of prof-
voetballer worden. De beste ploeg van de wereld is Gala-
tasaray en Ajax en de allerbeste speler is Ronaldo.

Ik vind alle spelers van Panningen heel goed.

Vanmiddag betreedt Ilkay,  aan de hand van de Panningen 
1 aanvoerder, onze groene grasmat. Met onder zijn arm de 
wedstrijdbal, die geschonken is door De Greuntenhoof.

Ilkay zou eigenlijk pupil van de week zijn op 5 februari 
jl. Helaas werd deze wedstrijd afgelast, waardoor Ilkay 
vandaag Pupil van de week mag zijn.

Goudsponsors
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Selectie S.V. Panningen 2007-2008

Bovenste rij:
Jos Joosten – Rob Bakker – Tommie Korsten – Niels Rutten – Ronnie Peters – Lars Rutten – 
Emrak Yilmaz – Ronald Leenders – Chris Peeters – Jop Rutten – Stefan Douwe van der Krap – 
Frank van Oijen – Marcel Peeters

Middelste rij:
Frans Janssen – Oudrim Rasanig – Timo Reijnen – Nicky Birzwilks – Bart Stevens – Robbert Leisink – 
Jerold Gisbers – Ronald Peeters – Wilbert Gommans – Jelle Rutten – Dujeun Kessels – Ghan Sahin – 
Roy Schijven – Lei de Bruijn – Sjors Klijzen – Bart Kleuskens – Thijs van Rengs
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Selectie S.V. Panningen 2007-2008

Onderste rij:
Peter Stammen – Bram Leenders – Frits Janssen – Leon Kluitmans – Jac Hunnekens – Bart Janssen – 
Johan Peters – Sjoerd Engels – Jan Janssen – John Versleeuwen – Nicky Creanmehr- Naard Vaes – 
Thei Peters
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AED op sportpark

Knuurke bedankt!

Je hoopt hem nooit nodig te hebben, maar als 
club hebben we besloten om een AED op te 
hangen op sportpark Panningen-Noord. De AED 
hangt in de kast links van de deur bij de ingang 
naast de tribune. Er zit een pictogram op de 
kast, dus kan niet missen. Zegt het voort waar 
hij hangt, mocht hij dan onverhoopt nodig zijn 
is het van belang dat zoveel mogelijk mensen 
dit weten!

Tevens was de leverancier van de AED, oplei-
dingsinstituut  JTI Opleidingsinstituut & Brandbe-
veiliging uit Beringe , zo vriendelijk om ons een 
nieuwe brancard te sponsoren, waarvoor uiter-
aard hartelijk dank! Tot slot is er nog gezorgd 
voor een nieuwe EHBO-koffer, ook deze spullen 
hoop je niet nodig te hebben, maar het is wel 
fijn als het in orde is.

Zoals de meeste mensen wel weten kwam er, 
na bijna 50 jaar, een einde aan onze supporters-
club Knuurke. Weinig amateurclubs in Nederland 
zullen kunnen zeggen dat ze zo’n mooie sup-
portersvereniging hebben gehad. Helaas komt 
er door een tekort aan vrijwilligers een einde 
aan het bestaan. 

Hiermee komt het prachtige clubblad “De 
Knuurier” ook te vervallen. Knuurke regelde 
jarenlang een supportersbus voor de uitwed-
strijden in de hoogtijdagen van SV Panningen 
in de hoofdklasse. Ook verzorgden ze jarenlang 
onder andere de pupil van de week, de loterij bij 
thuiswedstrijden en de website.

Eind vorig jaar werd echter een “opheffings-
vergadering” gehouden, daarin werd duidelijk 
dat er nog een mooi bedrag in kas zat. Door de 
ledenvergadering werd unaniem besloten dit 
geld aan de club te sponsoren. Hiervoor zijn wij 
als SV Panningen zeer dankbaar, net als voor alle 
mooie herinneringen en momenten die de club 
samen met Knuurke heeft mogen meemaken. 

Zeer zeker ook nog een woord van dank aan alle 
vrijwilligers die Knuurke jarenlang een warm 
hart hebben toegedragen! Middels een gloed-
nieuw “reclamebord” op ons prachtige sportpark 
willen we dit nogmaals benadrukken!
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Interview met…
Je namen en heb je een bijnaam?
Joyce Leonora Maria Peeters-Bouten. Op de Havo 
noemde ze mij weleens Joyce Poepen, daar kon 
ik wel om lachen! Mijn vader zei dan; je kunt 
beter zo heten dan er zo uitzien!
Adres en woonplaats?
Ruijsstraat 50. Grensgevalle-
tje Kepèl/Dörp
Hoeveel lentes jong?
40 lentes jong
Uit welke gezinsleden 
bestaat familie Pee-
ters-Bouten?
Al 21 jaar samen met 
Marcel, waarvan bijna 6 jaar 
getrouwd. Samen hebben we 
drie kinderen; Cas van 9 jaar, 
Dex van 7 jaar en Fen van 
5 jaar. Marcel heeft tot voor 
kort altijd bij SV Panningen 
gevoetbald, nu traint hij het 
team van Cas; de JO10. Ook 
Dex houdt van een balletje 
trappen, hij speelt bij de JO8.  
Welke opleiding(en) heb je gevolgd?
Na de Havo op de Bouwens, ben ik naar Boxtel 
verhuisd. Hier heb ik 4 jaar de opleiding Interieur 
vormgeving gevolgd op het Sint Lucas. Vervol-
gens weer terug naar Limburg, naar Maastricht. 
Om hier een 4 jarige opleiding aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten te volgen. 
Je bent (mede)eigenaresse van de HKI, hoe 
ziet je doorsnee week eruit?
Nooit hetzelfde! Elke dag is anders……het ene 
moment help ik klanten in de winkel, vervol-
gens ben ik bezig met een interieurontwerp 
en zoek ik passend kantoormeubilair uit en de 
dag erna ben ik met collega’s op locatie om het 
meubilair te installeren. Maar ook de inkoop van 
kantoorartikelen, social media en de facturatie 
komt voorbij. En dit allemaal maakt mijn werk 
hartstikke leuk en afwisselend!
Vertel een leuk voorval op de werkvloer?
Een van de bedrijfsauto’s moest gekeurd 
worden. Dus 2 collega’s gingen ieder met een 

auto op weg naar de garage. Eentje ging naar de 
garage in Panningen en de andere stond bij de 
garage in Venlo. Het had de garage in Panningen 
moeten zijn…
Heb je zelf ook gevoetbald, zo ja waar en 
wanneer?

Telt in de tuin voetballen met 
de kinderen en man ook? Cas 
en Dex zijn erg fanatiek, we 
spelen daarom geregeld een 
potje 2 tegen 2 voetbal in de 
tuin. Ik mag meestal in de 
goal…
Je bent actief lid binnen de 
jeugdcommissie, waarom 
en wat zijn je taken?
Sinds afgelopen zomer zit 
ik bij de jeugdcommissie, 
omdat we met twee voet-
ballende kinderen toch wel 
wat tijd kwijt zijn op het 
voetbalveld. Het leek me 
een win-win situatie om dan 
ook maar iets voor de club te 

kunnen betekenen. Op dit moment kijk ik nog 
even de kat uit de boom en probeer mijn menig 
te geven waar nodig. 
Jouw mooiste voetbalmoment?
Waar ik toch wel een beetje van door de dolle 
heen was, was de 2-2 van Wout Weghorst op het 
WK2022 tegen Argentinië. We zaten met wat 
vrienden en de kinderen voor de tv vol span-
ning te kijken. En toen kwam die gelijkmaker in 
de 11e minuut van de blessuretijd! Mooi om te 
zien wat voor ontlading toen bij jong en oud(er) 
vrijkwam!
Door welke voetballer wordt je geïnspireerd? 
Geïnspireerd niet echt maar op dit moment kijk 
ik graag naar Xavi Simons. Een jonge speler vol 
met energie en wilskracht!
Voorspel de uitslag sv Panningen tegen 
DFO‘20?
3-0
Doe je nog meer in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd doe ik graag iets leuks met mijn 
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Interview met… (vervolg)

gezin, lees ik graag een spannend boek, werk 
ik geregeld in de tuin, sport ik bij Healthcross 
en SportHelden en vind ik het niet erg om met 
vriendinnen een hapje en drankje te pakken. 
Ik ben aan het overwegen om het paardrijden 
weer op te pakken, als er nog tijd over is!
Typisch Joyce Peeters-Bouten…?
Het stopwoord “Grapje” (ik merk dat Cas dit 
stopwoord nu ook al geregeld gebruikt), altijd 
op tijd zijn en geen nee kunnen zeggen. 
Je beste en mindere karaktereigenschap?
Optimistisch en soms te naïef. 
Waar en wanneer is de vonk met Marcel over-
geslagen?
We zagen elkaar geregeld bij het voetballen; als 
hij op zondag thuis moest voetballen werkte ik 
als bijbaantje in de kantine. Uiteindelijk is de 
vonk overgeslagen op het oudjaarsfeest van 
The Gaz in 2001 mede dankzij Dhr. Elie. Met een 
vriendin hebben we toen op het allerlaatste 
moment nog kaartjes voor deze avond weten te 
regelen…..gelukkig!
Welke uitdaging staat er hoog op je verlang-
lijst?
Assertiever worden.
Waarin ben je de afgelopen vijf jaar veran-
derd?
Kledingmaat, ik ben geduldiger en sentimente-
ler geworden.
Wat kijk en lees je zoal?
Actualiteitsprogramma’s en klusprogramma’s, 
Wie is de Mol, Expeditie Robinson en ik lees veel 
thrillers/detective. 
Welke grote beslissing heb je onlangs 
genomen?
Een nieuwe medewerker aannemen.
Heb je vakantieplannen in het verschiet? 
Dit jaar wordt mijn vader Math 70 jaar. We gaan 
daarom in de meivakantie met de hele familie 
naar Turkije. In de zomervakantie gaan we met 
ons gezin een week naar Winterberg in Duits-
land.
Welke muziek raakt jou?
Het nummer ‘1000 Sterre’ van het Vastelao-
vends duo Bjorn en Mieke. In 2020 traden zij op 

tijdens het BBB in Panningen. Tijdens dit liedje 
stond ik arm in arm met mijn zusje Suzanne en 
mijn moeder Hannie. Helaas is mijn moeder een 
half jaar later overleden aan een langdurige 
ziekte. Wanneer ik dit nummer hoor raakt het 
mij altijd…
Waar en wanneer heb je voor het laatst 
geweldig gegeten? 
Geweldig veel gegeten heb ik ooit bij het ABC 
restaurant in Sevenum, maar onlangs heb ik 
geweldig gegeten bij Trattoria Valentino hier in 
Panningen.
Welke klus vind je leuk om te doen?
In de tuin werken en boodschappen doen.
Je favoriete geurtje?
Coco Chanel Mademoiselle
Wat kun je makkelijk uren achter elkaar 
doen?
Lezen
Je grootste blunder ooit?
Toen ik in Boxtel op school zat mocht ik een pre-
sentatie geven voor de hele klas. Dit ging over 
een ontwerp wat ik had gemaakt. Ik vertelde 
over de schapen aan de muur wat natuurlijk in 
het Nederlands schappen had moeten zijn. Dit 
heb ik nog lang moeten aanhoren!
Als ik zeg ‘werken in de kantine’ dan zeg jij?
Hard werken en ouwehoeren met Leon Kessels!
Wat zou je nog graag willen leren?
Zingen! Dat kan ik totaal niet, maar ik zing toch 
graag een liedje mee. Voor mijn omgeving is dit 
dan niet altijd fijn.
Welk positief nieuws is je van de maand 
januari bijgebleven?
Dat de goede voornemens voor het nieuwe jaar 
een succes zijn! 
Op schaal van 10, hoe gelukkig ben je nu?
Ik geef mijn leven op dit moment een 8,5!
De leukste activiteit/bezigheid met je gezin?
Een dagje dierentuin: gezellig samen in de auto, 
lekker in de buitenlucht de dieren bekijken en 
erover leren en om de dag af te sluiten lekker 
samen ergens iets eten. 

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

Goudsponsors


