Plus Kaumanns-Lemmens Opgeteld de beste!
Valkenburgerstraat 25d te 6325 BK Berg en Terblijt,
tel. 6089000.

VV Berg ´28 - Op de hei.

Berg´28 1 - Heer 1
BMRDaalhof 1

29-09-2013
Kantine Berg
Mariamunster 43A
tel. 6040048

De competitie is weer een paar weken oud en ons eerste elftal zal vanmiddag voor het eerst op de eigen
Wippertse hei actief zijn. De ervaring leert dat de eerste paar wedstrijden niet echt duidelijk maken hoe de
krachtsverhoudingen liggen. Dat Berg na een paar wedstrijden onderin staat is eigenlijk een vertrouwd
beeld, spijtig maar waar. Bovenin vinden we Jekerdal, BMR en Geusselt Sport. Jekerdal en BMR kennen
we maar Geusselt Sport is nieuw (en toch ook weer niet). Ook Oranje Boys is nieuw. Verder zijn het oude
bekenden met wie we al vaak in de onderste regionen van rangorde strijd om degradatie hebben geleverd.
Elk jaar hoop je dat het ons eens bespaard blijft en toch zijn we de afgelopen zes jaar niet een keer in de
bovenste helft van het rijtje geëindigd.
We gaan dit jaar verder met de ploeg die vorig jaar zich in de klasse 4A gehandhaafd heeft, een volledig
Bergse ploeg. Er zijn nauwelijks mutaties en dit zou, steunend op een langduriger samenspelen en meer
ervaring, kunnen resulteren in een betere klassering. Tot nu toe nog niet, maar wat niet is kan komen,
wellicht vandaag! Ook dit jaar zijn er een paar spelers uit de jeugd die mogelijk hun eerste ervaring op
zullen doen in het eerste team van onze club. Een goede zaak.
Onze gasten uit Heer zijn iets beter uit de startblokken gekomen, zij hebben al vier punten op hun conto
bijgeschreven. Dat hoeft niets te betekenen als onze ploeg vandaag zijn beste beentje voorzet. Wij hebben
vaker van Heer gewonnen. Bovendien heeft de ploeg nog iets goed te maken van de laatste wedstrijd van
vorig seizoen. Weliswaar ging het toen om niets, maar een verlies was toen niet nodig. Nu is een
overwinning broodnodig! Selectie Berg: Bert Kerssemeeckers, Richard vd Booren, Gino Curfs, Lars Goessen, Mitch Hoenjet,
Dré Hendriks, Kay Hendriks, Kevin Pluymaekers, Cliff Reumers, Andy Smitsmans, Michel Senden, Eric van Rijen, Timo
Gouverne, Dean Dams, Glenn Smeets (enkelblessure) - Trainer: Edi Moers - Leider: Richard Curfs

Stand 4A
Jekerdal
BMR
Geusselt Sp.
RKVVM
Bunde
Heer
Oranje B.
SCG
RKVVL/Pol.
DBSV
Berg‘28
RKVCL

De bal voor deze wedstrijd is geschonken door:

Firma Dumoulin
De loterij waardebon wordt geschonken door GroenRijk

Al onze junioren- en seniorenteams spelen in kleding van

Programma - Kom Ins Kieke (onder voorbehoud)
Zondag 6 oktober 2013
14.30
14.30
11.00
10.30
10.30

RKVCL 1
Berg’28 2
RKVVM 5
Berg’28 4
Berg’28

-

Zondag 13 oktober 2013
Berg’28 1
Walram 2
Berg’28 3
SV Meerssen 4
Scharn 6

14:30 Berg'28 1
10.00 Eijsden 3
10.00 Berg’28 3
10.00 Wijlre 3
10.30 De Heeg 3

- Oranje B. 1
- Berg'28 2
- Geertruidse B. 3
- Berg'28 4
- Berg'28 5

V.o.f. Assurantie- & Bankkantoor H. Wouters. Altijd een streepje voor.
Valkenburgerstraat 62 te 6325 BP Berg en Terblijt,
tel. 043-6088800
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