
Overig programma voor vandaag:

SV Budel – Centrum Boys

MMC Weert – ALFA SPORT

FC Geleen Zuid – FC Oda

VV HEBES - DVO

RKVV Neerbeek – RKVB

Spaubeek - DESM

Sittard 1

1. Luuk Janssen

2. Tony Nwannukwu

3. Mentor Zeqiri

4. Giel Buyssen

5.  Marvin Zupancic

6. Yessin El Foul

7. Wendal Meex

8.  Jesse Schüler 

9.  Koen Hendrikx

10. Gavrey Villarreal

11. Mohsen Eshgi

12. Noud Veldman

13. Houssam Fetri

14. Angelo Diaz

15. Digram Bkoukhris

Trainer: Rene Eijer

Ass Trainer: Lars Peters

Vraag maar aan…

Bob Ramaekers
1. Bob, al enkele weken zien we je niet meer terug 
in de wedstrijdselectie, wat is er aan de hand? 
In 2014 heb ik mijn voorste kruisband volledig 
gescheurd, de ‘nieuwe’ kruisband is destijds voorzien 
van enkele krammen. Helaas reageerde mijn lichaam 
na verloop van tijd negatief op de geplaatste krammen. 
De holtes van de krammen zijn na het verwijderen 
opgevuld met donorbot en heb ik het advies gekregen 
om belasting van het been tijdelijk te vermijden. 
2. In deze tijd heb je Dublin en Lissabon bezocht, 
wil je ons hier wat meer over vertellen? 
Dublin is de ideale uitvalbasis om een weekend met vrienden te vertoeven! Dus 
hou je van live muziek, gezelligheid en een biertje dan is Dublin een absolute 
aanrader en zeker de moeite waard. Lissabon daarentegen is de perfecte 
bestemming voor een meerdaagse stedentrip! De vele bezienswaardigheden en 
het overheerlijke klimaat is een perfecte combinatie. Kortom, Lissabon heeft voor 
iedereen wel iets te bieden. 
3. Na de winterstop 2x gewonnen thuis en uit 2x gelijk waaronder tegen 
koploper Centrum Boys, het lijkt er op dat het team goed staat nu. Al bang 
voor je basisplaats? 
Vorige week heb ik een gesprek gehad met de trainer, en voordat ik geheel 
klaargestoomd ben voor het eerste, ga ik ergens anders minuten maken. 
Doordeweeks train ik gewoon mee met het eerste elftal. Daarnaast speel ik mijn 
wedstrijden in het 2de. Net als iedereen zal ik keihard moeten werken om mijn 
basisplaats terug te veroveren. Maar bang? Nee, daar pas ik voor.
4. Vandaag de wedstrijd tegen Sittard waar in de uitwedstrijd knap van 
gewonnen werd, wat weet je nog van deze wedstrijd en wat verwacht je van 
de wedstrijd van vandaag? 
De wedstrijd op sportpark ‘de Kroa’ was zeker geen gemakkelijke wedstrijd, 
misschien gezien het spelbeeld niet geheel verdiend, maar wel lekker voor ons 
natuurlijk. Met dezelfde instelling en vechtlust is vandaag beslist niets onmogelijk. 

www.svlaar.nl www.svlaar.nl

Naam: Victor Klaassen
Leeftijd: 9 jaar
Broertje/Zusje: Evert (F1), Gabi
Speelt in team: F1
Positie in het team: mid/ mid of achterin
Favoriete club: SV Laar
Favoriete voetballer: Messi. 
Hobby's: turnen en voetballen
Favoriete tv programma: klokhuis
Lievelingseten: kip tandoori
Leukste vak op school: rekenen
Saaiste vak op school: muziek
Later word ik: politie-agent
Ik doe de groetjes aan: Franco (trainer 
F1) 

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. Jochem Neijnens

21. Kevin Wouters

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville

Speler van de wedstrijd tegen FC Geleen Zuid is 
geworden: Glenn Sonneville! 


