
Overig programma voor vandaag:

FC ODA - DESM

Spaubeek – RKVV Neerbeek

VV Hebes – FC Geleen Zuid

MMC Weert - Sittard

SV Budel -RKVB

VV Alfa sport – DVO 

Centrum Boys 1

1. Maikel Roberts

2. Joey Heiligers

3. Hrand Isaelian

4. Braihim Benahmed

5. Ritchie Philippen

6. Joey Corvers

7. Ricardo Ritzen

8. Tarek Trabelsi

9. Naim Abidar

10. Joubyr Amrani

11. Chris Potter

12. Gino Facenna

13. Ilias Chakour

14. Badre Kotbani

15. Colin Keijbeck

Trainer: Andre Boessen

Vraag maar aan…

Yannick op-Heij
1. Yannick, als eerste welkom bij de selectie van 
SV Laar, vertel eens over je voetbalverleden. 
Ik begon met voetballen toen ik 8 jaar was. Ik begon in de 
F10 en ben erna meteen naar de F1 gegaan. Daarna ging ik
naar de E jeugd en werd gescout door Fortuna Sittard.  
Verder heb ik toen 6 jaar bij Fortuna gespeeld maar heb toen
toch besloten om terug te gaan naar Laar. Toen sloot ik

dus weer aan bij SV Laar in de C jeugd en nu een 3 jaar later 
speel ik in de A1 en in het 1e van Laar.
2. Het kan snel gaan, vorig jaar nog begonnen als 
B-speler en nu een basisplaats in het 1ste. Hoe heb jij 
deze stap ervaren?  Toen ik naar de B jeugd ging 
verwachtte ik niet door te schuiven en wilde lekker met oude 
vrienden gezellig voetballen, maar toen ik 2e jaar B werd 
mocht ik af en toe meedoen en vond het wel leuk om op hoger niveau te spelen dus vanaf 
toen vond ik het altijd leuk om op dit niveau mee te doen en dat vind ik nu nog steeds. Ik heb
de stap van B naar de A en naar het 1e heel leuk ervaren omdat ik veel verschillende trainers 
en spelers heb ontmoet. 
3. Wat doe je verder in het dagelijks leven? Ik heb vorig jaar Havo afgerond op het
College Weert en nu ben ik verder gegaan naar werktuigbouwkunde op het Fontys Eindhoven, 
verder doe ik het liefste gamen en straatvoetballen met wat vrienden. 
4. Met maar 2 van de mogelijke 9 punten is de seizoensstart niet verlopen zoals 
we ons hadden voorgesteld, hoe komt dit volgens jou? 2 van de 9 punten is niet 
veel en de start van het seizoen is dus niet heel goed, maar ik vond ons in de afgelopen 
wedstrijden niet slecht voetballen, het probleem wat echter dat we niet aan scoren 
toekwamen. Ik hoop dat dit zondag anders loopt en dat we die 3 punten pakken.

5. Vandaag Centrum Boys, wat verwacht jij van de wedstrijd? 
Ik heb geen idee hoe goed Centrum boys zijn want ik heb hier nog nooit tegen gevoetbald.
Wat ik verwacht van deze wedstrijd is dat we snel voetballen en hun geen kans geven om te 
scoren. Ik verwacht ook dat wij op hun helft gaan voetballen en dat we veel balbezit hebben. 

Zondag 2 Okt. a.s. DVO – SV Laar
Zondag 9 Okt. a.s. SV Laar – MMC Weert

www.svlaar.nl www.facebook.com/SVLaar/

Voetbal Quiz! 
Voor de echte voetbalfanaten 
organiseren wij op Donderdag 20 
oktober een voetbal quiz in de 
kantine van S.V. Laar.
In duo's kan je meespelen op deze 
avond en de kosten per koppel zijn 
slechts € 2,50.

Natuurlijk stellen we enkele 
interessante prijzen beschikbaar 
voor de beste 3 koppels.

Denk jij de grootste voetbalkenner 
te zijn, twijfel dan niet en zorg dat 
je op donderdag 20 oktober van de 
partij bent met een partner.
Aanvang 21.30 uur. Zorg dat je 
tijdig bent ingeschreven bij Roel 
Beeren of Tom Reemers. 

SV Laar 1

1. Dino Julicher

2. Steven Boelaars  

3. Nick Stroek

4. Sven Peeters 

5. Yannick op Heij

6. Luc Seerden

7. Jesse Duret

8. Mitchell Sonneville

9. Bob Ramaekers

10. Folkert van Gansewinkel

11. Ries Meewis

12. Bart Peeters

13. Mike Wouters

14. A-Jeugd.  

21. Steffan Stijnen

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville

Verzorger: Jeremy Rutjens


