
Overig programma voor vandaag:

MMC Weert – RKVB

VV Hebes – Centrum Boys

VV Alfa Sport – Neerbeek

FC Geleen Zuid - DESM

DVO - Sittard

Spaubeek – Budel

FC Oda 1

1.  Brett van Ool

2.  Tom van der Putten

3.  Jordy Snijders

4.  Tom Zanders 

5.  Roberto Leyba

6.  Davey Bouwels

7.  Atta Radi

8.  Daniel Vdovic

9.  Paul Haex

10. Laurens van Driel

11. Nikos Ikonomidis

12. Davey v Ratingen

13. Rik Wiermans

14. Ilias Dari

15. Sven v Donschot

Trainer: Ruud Hendrikx

Ass. Trainer: Tom v 
Dooren

Leider: Rene Aspers

Grensr.: Jan Bergman

Verzorger: Jan Salmans

Vraag maar aan…

Sven Willekens
1. Sven, afgelopen zondag een verrassende winst op 
de eerste periodekampioen VV Sittard, hoe heb jij 
deze wedstrijd ervaren? Dit was een zwaar bevochte 
overwinning. Sittard was een ploeg met veel kwaliteiten, 
met name voorin. Maar het was echt een teamprestatie 
die we hebben geleverd en daarmee de 3 punten mee 
naar huis genomen. 
2. Tijdens het begin van het seizoen heb jij een 
mooie reis gemaakt, kun je ons hierover wat vertellen?
Het was een prachtige reis die ik heb gemaakt, en kan het 
Iedereen aanraden om te doen. Eerst 10 dagen Java, daar 
kunnen ervaren hoe het leven daar is en enkele mooie
tempels en vulkanen gezien. Daarna 4 weken Australië, 
wat een prachtig land is dit! Hier zijn we begonnen in Melbourne, daarna de prachtige 
Great Ocean Road gereden, en de mooie natuur op Kangaroo Island gezien. De 
outback en de Australische woestijn ervaren, met als hoogtepunt Uluru. De 
waanzinnige oostkust met haar Great Barrier Reef en al haar vissen en koraalriffen 
waren prachtig om te zien en een aanrader voor iedereen. Met name de Hill Inlet raad 
ik iedereen aan! Daarnaast hebben we ook nog walvissen gezien en zijn we geëindigd 
in Sydney. Dit is een erg leuke stad, met de iconische Harbour Bridge en Opera 
House. 
3.  In de laatste wedstrijden zijn er aanzienlijk meer punten gehaald dan in de 
eerste wedstrijden, in hoeverre heeft dit met jou terugkomst te maken? Dat dit 
geen toeval kan zijn heb ik uiteraard wel voor de gein gezegd tegen een paar 
teamgenoten. Hoe het kan dat in de eerste wedstrijden veel punten zijn gemorst weet 
ik niet, maar hoe we de laatste wedstrijden hebben beleefd weet ik wel. En als we die 
ingezette koers doorzetten dan moeten er nog veel punten gehaald worden. Maar dit 
wil wel zeggen dat mensen in hun taak moeten blijven voetballen, en niet teveel uit 
hun positie moeten lopen. 
4.  Wat zijn jou verdere verwachtingen van dit seizoen? We moeten als team 
beseffen  wat onze kwaliteiten zijn en ook hiernaar spelen. Het is een beetje 
afhankelijk van de komende wedstrijden, kom je hier goed uit dan kun je omhoog 
kijken. Dan zal het zelfvertrouwen groeien en dit komt altijd het spel ten goede. 
5.  Het is al lang geleden dat de toto hier goed voorspeld is, ga jij hier 
verandering in brengen en wat voorspel je voor de wedstrijd van vandaag? 
Wellicht dat ik hier verandering in ga brengen, ik voorspel een lastige derby met een 
kleine overwinning voor ons, dus ik zet op 1 in voor de toto. 
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Naam: Jelle van Heel
Leeftijd: 8 jaar
Broers/zussen: Femke & Meike
Speelt in team: F4
Positie in het team: Rechts achter
Favoriete club: PSV 
Favoriete voetballer: C. Ronaldo
Hobby's: Knutselen &voetbal
Favoriete tv programma: Op weg naar 
Pakjesavond (Nickelodeon)
Lievelingseten: Pizza spinazie
Leukste vak op school: Gym
Saaiste vak op school: Taal
Later word ik: Politie agent
Ik doe de groetjes aan: Finn Kemkens

SV Laar 1

1. Dino Julicher

2. Steven Boelaars  

3. Sven Willekens

4. Sven Peeters 

5. Mike Wouters

6. Yannick Op Heij

7. Jesse Duret

8. Mitchell Sonnevile

9. Bob Ramaekers

10. Folkert van Gansewinkel

11. Luc Seerden

12. Bart Peeters

13. Glenn Sonneville

14. A-Jeugd

21. Kevin Wouters

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville

Verzorger: Jeremy Rutjens

27-11 DESM- Laar 4-12 Laar – RKVV Neerbeek         


