
Overig programma voor vandaag:

SV Budel – MMC Weert

RKVB – VV HEBES

Neerbeek – FC Oda 

Geleen Zuid – Sittard

Centrum Boys– DESM

Spaubeek – FC Oda

Alfa Sport 1

1. Martijn Jacobs

2. Sander Wijsman

3. Irfan Sertovic

4. Guy Hermans

5. Kevin Hermans

6. Luc Janssen

7. Ruben Custers

8. Sander Lutke Shipholt

9. Dennis Jacobs

10. Kenny Tokaya

11. Mark Hermens

12. Henry Prescott

13. Roel van Kempen

14. Dave Meens

15. Tristan Yigit

16. Rik Janssen

Trainer: Michel Broeders

Ass Trainer: Piet Hermens

Leider: Robert de Koster

Verzorger: Ralph Adams

Vraag maar aan…

Mike Wouters
1. Mike, vorige week vrijdag was jij samen met Luc 
Seerden de grote organisator van de selectie foute 
Kroegentocht. Hoe is deze verlopen?
Het was zeer gezellig, dik 20 man aanwezig en de boel flink 
op stelten gezet. Via deze uitjes kun je zien hoe hecht onze 
selectie is en we hebben laar positief op de kaart gezet. 
Overal waar we kwamen was het feest en gezelligheid, al 
denk ik dat de darters bij het Oranjecafe dat anders zien. 
Uiteindelijk sloten er nog 5 MMC-ers bij onze kroegentocht 
aan, die zelfs de hele avond met een SV Laar sjaal hebben 
rondgelopen. Dit zegt toch wat over de gezelligheid in de 
selectie en ik kijk alweer uit naar het volgende teamuitje! 
2. Dan op Zondag met 0-5 winnen en een prachtig doelpunt maken. Vertel 
ons eens iets meer over deze wedstrijd.
We kwamen al vroeg op voorsprong door een goede goal. Maar helaas was de 
vreugde van korte duur, want we kwamen met 10 man te staan en onze 
aanvoerder viel uit. Maar al met al een mooie overwinning en zelfs een doelpunt 
mee mogen pikken. Ik zette de goal zelf op met een solo a la messi, waarna er 
een aanval volgde over een aantal schijven waar ik weer het eindstation van was. 
Zelfs Bart ‘’Kruiswijk’’ pikte nog een wonderschoon doelpunt mee! 

3. Als jij de voorzitter zou zijn van SV Laar, wat zou jij dan veranderen?
Allereerst zou ik Rens Geerts een contract aanbieden, wat die jongen af en toe op 
de trainingen laat zien is ongelofelijk! Links, rechts en met de kop, het gaat hem 
allemaal gemakkelijk af. Daarnaast heeft hij een goede mentaliteit die hem nog wel 
eens ver zou kunnen brengen, een speler om in de gaten te houden. Daarnaast 
zou ik Maikel Hendrikx een belangrijke rol geven. Maikel maakt iedere zaterdag 
ochtend de beste ranja en thee klaar voor de spelers, maar hij heeft ook nog 
andere kwaliteiten. Een rol als grensrechter misschien want hij heeft jaren 
samengewerkt met een top grensrechter als Kris Staekenborg!
Ten slotte non stop Frans Bauer muziek in de kantine. 
4. Vandaag Alfa Sport, wat weet je nog van de vorig wedstrijd en wat 
verwacht je vandaag?
De vorige wedstrijd was ik helaas geblesseerd, ik herinner me nog wel een 
wedstrijd met veel kansen voor ons, maar toch een nipte overwinning. Alfa sport is 
net als ons bezig aan een goede periode, dus ik verwacht een spannende 
wedstrijd. Als wij deze wedstrijd winnen, zit er dit seizoen wellicht nog meer in de 
pipeline. Helaas ben ik geschorst, maar ik hoop dat we 3 punten gaan pakken! 
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SV Laar 1

1. Dino Julicher

2. Steven Boelaars  

3. Nick Stroek

4. Sven Peeters

5. Bob Ramaekers

6. Bart Peeters

7. Yannick Op Heij

8. Mitchell Sonnevile

9.  Glenn Sonneville

10. Folkert van Gansewinkel

11. Jochem Neijnens

12. Steef Creemers

13. Wessel Adriaans

14. Marijn Jacobs

21. Kevin Wouters

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville

Noteer de volgende 

activeiten alvast  in uw 

agenda: 

- 13-4: Voetbalquiz

- 30-4: Derby vs DESM

- 14-5: Einde                             

seizoensfeest

- 24-6: Zeskamp

- 1-7: 7-7 Toernooi

Speler van de 

wedstrijd tegen 

DVO is 

geworden: 

Folkert van 

Gansewinkel! 


