
Overig programma voor vandaag:

SV Budel – DESM

RKVB – Centrum Boys

Spaubeek – FC Oda 

Geleen Zuid – ALFA SPORT

RKVV Neerbeek – Sittard

VV HEBES- MMC Weert

DVO 1

1. Noah Vaessen

2. Jeroen Roberts

3. Dean van der Brink

4. Martijn van Gurp

5. Paul Hoofwijk

6. Dino Kuburic

7. Twan Hennes

8. Alex Niessen

9. Sven Houben

10. Vince Stans

11. Michel Caessens

12. Luuk Hennes

13. Nigel v.d. Loo

14. Lorenzo Boer

15. Kenny Goossens

Trainer: Ivo Wagemans

Ass Trainer: Maurice 
Mertens

Grensr.: Jeremy Ehlen

Vraag maar aan…

Sven Peeters
1. Sven, in de laatste 3 wedstrijden 5 punten behaald 
tegen de top 3 op dat moment, wat verteld dat over 
de vorm op dit moment? 
Er heerst op dit moment een goede teamspirit, iedereen
wil voor elkaar werken en dit resulteert in betere 
resultaten vergeleken met de eerste seizoenshelft. 
Daarnaast zijn we conditioneel in orde waardoor we vaak
in de tweede helft onze tegenstander de baas zijn. 
2. Het programma voor de laatste 7 wedstrijden oogt
redelijk gunstig. De nummers 3,6,8 en 9 thuis en de 
nummers 12,13,14 uit. Wat is er nog mogelijk?
Het is een rare competitie waarin alles vrij dicht bij elkaar zit, gunstig bestaat bij 
ons dus niet. We hebben in de tweede seizoenshelft wel gezien, dat wanneer we 
als team voor elkaar werken we tot leuke prestaties in staat zijn. Echter nemen 
nog niet alle jongens deel aan dit ‘werken in teamverband’ of beseffen de urgentie 
pas tijdens de rust. Wanneer deze jongens ook nog de aansluiting vinden, ben ik 
er van overtuigd dat we uiteindelijk hoger eindigen dan waar we nu staan.

3. Enkele maanden geleden ben je een eigen bedrijf begonnen, wat kun je 
ons hier over vertellen?
Klopt, ik ben begin 2017 met een studiegenoot ons bedrijf: The Talents Factory 
begonnen. We zijn een recruitmentbureau dat zich enkel richt op het werven en 
plaatsen van commerciële (sales) starters. We werken ondertussen al met twee 
bedrijven samen voor meerdere vacatures en daarnaast zitten er nog een aantal 
bedrijven in de pipe-line aan te komen, dus we mogen absoluut niet klagen!
4. Vandaag DVO, wat weet je nog van de vorig wedstrijd en wat verwacht je 
van deze wedstrijd?
De vorige wedstrijd speelden we met veel jonge jongens tegen een solide en 
ervaren DVO, mede hierdoor stonden we al vrij snel kansloos achter met 2-0. 
Daarna herpakten we ons en kregen we een aantal 100% kansen die er helaas 
niet in gingen. Met uiteindelijk iets te optimistisch voetbal gingen we de boot in met 
4-1. We hebben ons zoals hierboven aangegeven goed ontwikkeld en de 
teamspirit is goed. Ik verwacht daarom een stabiele wedstrijd vanuit onze kant, en 
met slim en snel voetbal voorin moeten we voor de overwinning kunnen gaan.
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Naam: Ilyas Lamrabat
Leeftijd: 7 jaar
Broer/Zusje: Rayan(10), Yasmin(5)
Speelt in team: F5
Positie in het team: Aanvaller
Favoriete club: FC Barcelona
Favoriete voetballer: Ibrahimovic
Hobby's: Voetbal en Pokemon
Favoriete tv programma: Nickelodeon
Lievelingseten: Lasagna
Leukste vak op school: Tekenen
Saaiste vak op school:  Rekenen
Later word ik: Voetballer of politie-agent
Ik doe de groetjes aan: Iedereen van 
SV Laar!

SV Laar 1

1. Dino Julicher

2. Steven Boelaars  

3. Sven Willekens

4. Sven Peeters

5. Mike Wouters

6. Bart Peeters

7. Jesse Duret

8. Mitchell Sonnevile

9.  Glenn Sonneville

10. Folkert van Gansewinkel

11. Luc Seerden

12. Yannick op Heij

13. Erik Borsboom

14. Bob Ramaekers

15. Nick Stroek

21. Kevin Wouters

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville

Speler van de wedstrijd tegen Sittard is geworden: 
Dino Julicher! 


