
Overig programma voor vandaag:

MMC Weert – DVO

VV Hebes – Sittard

Spaubeek – Centrum Boys

FC Oda – RKVB

SV Budel – Neerbeek  

Alfa Sport – DESM

FC Geleen Zuid1

1.  Maikel Schuffelen

2.  Bart Gelissen

3.  Bram Doorneveld

4.  Remco Kivit

5.  Patrick Virdis

6.  Yves Jamin

7.  Tim van der Schoor

8.  Bas Coenen

9.  Jordi van Leeuwen

10. Stefan Virdis

11. Wesley Heijnen

12. Rick Pijls

13. Danny Beckers

14. Mike Stals

15. Dennis Hendrix

21. Luc Loots

Trainer: Roger Ceulemans

Ass Trainer: Jeroen 
Duisings & Michael Smits

Grensr.: Wim Hubens

Verz: Ivo Jeurninck

Vraag maar aan…

Nick Stroek
1. Nick, de afgelopen 2 wedstrijden zijn we 
terug moeten komen van een 2-0 achterstand, 
hoe heb jij deze wedstrijden beleeft? 
De afgelopen 2 wedstrijden begonnen we te slap
en speelden we niet slim genoeg waardoor we 
tegen een achterstand aan keken. We zullen hier 
als team voor moeten waken en zorgen dat we 
Vanaf het fluitsignaal scherp aan de wedstrijd 
beginnen.
2. De eerste periode eindigen we als 1na 
laatste, de tweede periode als 2de, hoe komt dit en wat zijn je 
verwachtingen voor de 3de periode? 
In het begin van dit seizoen zat alles tegen en dan zie je dat het moeite kost 
om daar met zo een jong team boven op te komen.  Uiteindelijk zijn we de 
weg naar boven ingeslagen en ik verwacht dat we bij de eerste 5 zullen 
eindigen. 
3. Ondanks dat je veel werkt, heb je toch nog tijd voor enkele andere 
hobby’s, hoe gaat dat en hoe deel je die tijd in? 
Soms zitten er te weinig uren in een dag, haha!  Gelukkig ben ik geen 
persoon die houdt van stilzitten en met een beetje plannen kom ik een heel 
eind. 
4. Daarnaast heb je ook onlangs een nieuw huis gekocht, wat moet 
hierin gebeuren en hou je nog wel tijd over om te trainen straks?
Aan het huis moet wel het een en ander gebeuren, maar dat is ook de 
reden dat we voor dit huis zijn gevallen.  We kunnen het naar eigen smaak 
verbouwen.  Ik verwacht dat ik gewoon kan komen trainen. 
teleurgesteld naar huis gegaan met een gelijkspel. 
de master. Daarna hoop ik een mooie baan te vinden.
5. Vandaag wederom FC Geleen Zuid, wat weet je nog van deze 
tegenstander en wat verwacht je van deze wedstrijd? We maakten het 
ons zelf erg lastig waardoor we niet in ons spel kwamen en de wedstrijd 
verloren. Vandaag zal dit anders moeten! Ik ben ervan overtuigd dat de 3 
punten hier blijven vandaag. 
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Naam: Lins Segers
Leeftijd: 7 jaar
Zusje: Tijn (J013-1), Roos
Speelt in team: Jo9-6)
Positie in het team: Aanvaller
Favoriete club: Ajax
Favoriete voetballer: Neymar Jr. 
Hobby's: voetballen, gamen
Favoriete tv programma: Wie is de mol?
Lievelingseten: pannenkoeken
Leukste vak op school: vrij spelen en 
rekenen
Saaiste vak op school: Taal
Later word ik: Kok
Ik doe de groetjes aan: Roef (mijn hond). 

SV Laar 1

1. Dino Julicher

2. Steven Boelaars  

3. Sven Willekens

4. Nick Stroek

5. Sven Peeters

6. Bart Peeters

7. Jesse Duret

8. Mitchell Sonnevile

9. Yannick Op- Heij

10. Folkert van Gansewinkel

11. Luc Seerden

12. Glenn Sonneville 

13. Mike Wouters

14. Erik Borsboom 

15. Jochem Neijnens

21. Kevin Wouters

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville


