
Overig programma voor vandaag:

DVO  – Centrum Boys 

MMC – Neerbeek

Geleen Zuid – SV Budel 

Sittard – FC Oda

ALFA Sport – RKVB

VV HEBES- DESM

Spaubeek 1

1. Robin Veenstra

2. Charlie Caelen

3. Gilbert Wijnen

4. Daan Bougie

5. Joost Glaser

6.  Jorn  Ouwehand

7.  Bob Nijsten

8.  Thijs Adriaanse

9. Tjeerd Ouwehand

10. Stan Solberg

11. Erik Meijers

12. Cas Jansen

13. Sean Cobben

14. Mitch Dullens

15. Davey Kloth

Trainer: Martin Vrösch

Ass Trainer: Mark van 

der Ben

Leider: Erwin Vranken

Grensr.: Vincent 

Cordeweners

Vraag maar aan…

Jesse Duret
1. Jesse, afgelopen zondag maar liefst 4 doelpunten
gescoord tegen Neerbeek, hoe kijk jij terug op deze 
wedstrijd? 
De eindstand 0-8 is een geflatteerd resultaat. Alhoewel 
we de hele wedstrijd beter waren dan Neerbeek die niet 
voor niets laatste staan met maar drie punten, vind ik dat 
we als team beter hadden kunnen presteren en meer 
hadden kunnen scoren. Neerbeek was totaal niet 
geconcentreerd aan het voetballen, volgens mij hebben ze het al enige tijd 
opgegeven.
2. Vandaag de laatste wedstrijd van de competitie, hoe heb jij dit 
seizoen beleefd? 
De eerste seizoenshelft verliep niet soepel voor Laar, we begonnen slecht 
en eindigde zelfs een na laatste in de eerste periode. De tweede 
seizoenshelft was daarentegen een stuk beter. We zijn als team gaan 
spelen en hebben ons naar de 5de plek geknokt. Ik zelf heb niet zo een 
geweldig seizoen gehad vanwege blessures en afwisselende vorm. 
3. Iedere wedstrijd wordt er een man of the match gekozen, maar 
welke 3 spelers zou jij nomineren voor speler van het jaar, en 
waarom?
Als eerste Bart Peeters. Ik voetbal al een aantal jaar met Bart, we kwamen 
als eerste samen in de D3 en hebben ons naar de eerste teams 
gevoetbald. Vergeleken met toen heeft Bart zich erg sterk ontwikkeld. Hij 
heeft dit seizoen hard gewerkt en staat altijd in dienst van het team, wat een 
Indonesisch talentje is het! Ook nomineer ik Folkert van Gansewinkel en 
Glenn Sonneville. Folkert is een consistente, talentvolle speler die voor het 
voetbal leeft. Glenn heb ik genomineerd vanwege een goed seizoen waarin 
hij als topscorer eindigt. 
4. Vandaag de wedstrijd tegen Spaubeek, wat weet jij nog van het 
vorige duel en wat verwacht je van vandaag?
Ik was helaas niet aanwezig bij het vorige duel. Wat ik vernomen heb is dat 
het een stugge ploeg is en dat het een matige wedstrijd was die we met 2-0 
verloren door een vrije trap en een penalty. Bij winst halen we vandaag de 
3de periode binnen. 
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SV Laar 1

1. Dino Julicher

2. Steven Boelaars  

3. Sven Willekens

4. Nick Stroek

5. Sven Peeters

6. Bart Peeters

7. Bob Ramaekers

8. Mitchell Sonnevile

9.  Glenn Sonneville

10. Folkert van Gansewinkel

11. Luc Seerden

12. Yannick op Heij

13. Mike Wouters

14. Jesse Duret

15. Erik Borsboom

16. Steef Creemers

17. Ralph Koppen

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville

Vandaag te koop: 
Eendjes! 

Met uw eendje maakt u kans 
op schitterende prijzen, 
waaronder een fiets, tijdens de 
Weerter Duckrace op 10 Juni. 
Tijdens de stadstriatlon. 

Daarnaast steunt u ook 
SV Laar! 

Voor €3,- koopt u al een 
eendje. 

Maar!! U kunt ook al direct in 
de prijzen vallen.  

Diegene die de meeste 
eendjes koopt, krijgt het boek 
Druk, maar niet hinderlijk van 
Bas Poell, of een bioscoopbon 
beschikbaar gesteld door 
Tabaktief van Bun.


