
Overig programma voor vandaag:

MMC Weert – Spaubeek

VV Hebes – SV Budel

VV Alfa Sport – Centrum Boys

FC Geleen Zuid - RKVB

Sittard - DESM

DVO – FC Oda

RKVV Neerbeek 1

1.  Ralph van der Sluijs

2.  Randy von Liebenstein

3.  Rik Kleyn

4.  Randy Walraven 

5.  Kevin Kock

6.  Roy Meijs

7.  Dion Frissen

8.  Hussein   
Benabdelouahab

9.  Charareddine

10. Wesley Thompsen

11. Mahad Abdi-Ali

12. Dylan Lutjens

13. Danny Lutjens

14. Guus Thomassen

Trainer: Rob Lemmens

Leider: Stephen Alting 
Siberg

Vraag maar aan…

Luc Seerden
1. Luc, afgelopen zondag 0-0 uit bij DESM, hoe heb
jij de wedstrijd beleefd? Vooraf werd gesproken over 
“de kraker” uit Weert. Je leeft de hele week naar de derby 
toe.  Op de fiets naar sportpark de Moesdieëk zei ik nog 
tegen Sven Peeters; ik verwacht vandaag een gelijkspel, 
want beide ploegen zijn altijd erg aan elkaar gewaagd. 
Uiteindelijk werd het een teleurstellende 0-0 waarin wij te 
weinig kansen hebben gecreëerd om de wedstrijd te 
winnen. Het gelijkspel leek in mijn ogen een terechte uitslag.
2. Inmiddels woon je ook alweer een maand samen 
met Britt in Nederweert en hiervoor heb je fink moeten 
klussen. Wat heb je allemaal gedaan en hoe bevalt het? 
Het is natuurlijk een grote persoonlijke stap geweest om met mijn vriendin samen te 
gaan wonen. Ik moet vooral wennen aan de verantwoordelijkheden en de belangrijke 
beslissingen die je moet nemen. We zijn de afgelopen 2 maanden flink aan het 
verbouwen geweest, maar het einde is in zicht! Na de kerst gaan we de badkamer en 
achtertuin nog opknappen. Het samenwonen bevalt tot nu toe zeer goed, gelukkig doet 
mijn vriendin het grootste gedeelte van het huishouden. 
3. Een gevolg hiervan is dat je op zondagavond niet meer met je ouders aan de 
keukentafel zit om de wedstrijd te evalueren, hoe doe je dat nu? 
Mijn ouders zijn al sinds jaar en dag trouwe supporters van Laar 1, beide met een 
sterke mening over het vertoonde spel. Het reflecteren van de thuiswedstrijden doen 
we altijd kort in de kantine na de wedstrijd. Uitwedstrijden worden de laatste tijd 
besproken tijdens het biljarten op woensdagavond bij Café de Hook. 
4. Wat zijn jou verwachtingen en doelstellingen voor de rest van dit seizoen?
Onze korte termijn ambitie is om mee te strijden voor de 2de periode. Door onze matige 
start van dit seizoen is mijn persoonlijke doelstelling vooral om  een steentje bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de nieuwe jongens die de afgelopen tijd zijn 
doorgestroomd naar de selectie. Verder hoop en verwacht ik dat we de rest van het 
seizoen naar boven kunnen kijken op de ranglijst. 
5. Wat verwacht jij van de wedstrijd van vandaag? 
Ik ken RKVV Neerbeek als ploeg niet. We zullen Neerbeek niet moeten onderschatten, 
maar ik verwacht dat we de 3 punten op Laar houden vanmiddag. 

www.svlaar.nl www.svlaar.nl

Naam: Sam Broods
Leeftijd: 8 jaar
Broers/zussen: Daan en Julot
Speelt in team: F1
Positie in het team: Rechts half of spits
Favoriete club: PSV 
Favoriete voetballer: Paul Pogba
Hobby's: voetballen
Favoriete tv programma: Tekenfilms en 
Studio Sport
Lievelingseten: Frietjes
Leukste vak op school: Rekenen
Saaiste vak op school: Taal
Later word ik: Profvoetballer of bij papa 
werken
Ik doe de groetjes aan: Mijn familie en 
vrienden

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. Nick Stroek

14. Erik Borsboom

21. Kevin Wouters

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville

Verzorger: Jeremy Rutjens

SV Laar feliciteert het 2de elftal met het behalen van 
de 1ste periodetitel in de 2de klasse B! 




