
Overig programma voor vandaag:

MMC Weert- DESM

VV HEBES- Spaubeek

FC Geleen zuid- Centrum Boys

Sittard - RKVB

VV ALFA SPORT- FC ODA

DVO- Neerbeek

SV Budel 1

1. Dennis van Gils

2. Daan Kooken

3. Rens Vrijsen

4. Roy Claassen

5. Koen Vos

6. Stan van Leeuwen

7. Tim Bombeeck

8. Rik Bogers

9. Jasper Beerten

10. Steef Vasen

11. Erik Hovens

12. Jeroen Bogers

14. Mikel de Windt

15. Joey van Cranenbroek

16. Bas van Dooren

20. Jari Kremers

Trainer: William Hoeymans

Ass. Trainer: Jack Soers

Leider: Frans van Moorsel

Grensr.: Dennis Maas

Verzorgster: Femke Rooymans

Vraag maar aan… Naard Vaes
1. Naard, als eerste welkom als assistent trainer van SV Laar 1.
Kun je ons iets vertellen over je verleden als voetballer en trainer? 
Bij Merefeldia heb ik alle jeugdteams doorlopen en jaren onderdeel 
uitgemaakt van het eerste elftal. Ik heb ook een periode in het 
eerste elftal van destijds eersteklasser SV Panningen gevoetbald. 
Dit was een geweldige ervaring. Het niveau van ons team was hoog 
en ik heb ontzettend veel leuke mensen leren kennen. Als trainer
heb ik alle jeugdcategorieën van Merefeldia getraind. Daarnaast 
heb ik twee jaar de jeugd van MVV Maastricht, twee jaar de jeugd 
van SV Laar, en de E1 van Helmond Sport getraind. Nadat ik als 
actief voetballer mijn rechter- en later ook mijn linker- kruisband 
had afgescheurd, heb ik er met pijn in mijn hart voor gekozen om 
trainer bij de senioren te worden. De afgelopen twee seizoenen heb
ik de selectie van RKESV getraind. Ik heb van deze periode veel 
geleerd en dit was niet altijd makkelijk. We hebben ons twee jaar in
een sterke vierde klasse weten te handhaven. Ik ben er erg trots op dat ik dit samen met deze 
kleine, gezellige club uit Ell voor elkaar heb gekregen en heb hier een fantastische tijd gehad. 
2. Waarom heb je vervolgens de keuze gemaakt om als assistent trainer aan de slag te gaan bij 
SV Laar? Soms is het goed om een stapje terug te doen, om er hopelijk weer twee vooruit te 
zetten. Ik wil graag meer in mezelf als trainer investeren, om me beter te ontwikkelen Onder 
leiding van Eric, werd ik aanvoerder van het eerste elftal van Merefeldia. De trainingen van Eric 
vond ik als speler geweldig. Eric is een gedreven man en ik kan me helemaal vinden in zijn 
gedachten over voetbal. Zijn beleving werkt voor mij aanstekelijk. Daarnaast heb ik in het 
verleden de A- en B-jeugd van SV Laar getraind en ik heb me altijd erg op mijn gemak gevoeld bij 
deze club. Eric wil meer rendement uit de selectie van SV Laar halen, door er een extra trainer 
aan toe te voegen. Ik hoefde niet lang na te denken, toen Eric mij vroeg om die assistent-trainer 
te worden bij SV Laar!
3. Hoe kijk je aan tegen de huidige selectie? Het is een jonge, enthousiaste, goed voetballende 
groep. Mentaal kunnen er nog flinke stappen gemaakt worden en het is mooi dat ook de groep 
dit weet. Ik ben ervan overtuigd, dat dit komend seizoen gaat lukken!
4. Afgelopen weekend op een zure manier 2 punten laten liggen in Baexem, hoe heb jij deze 
wedstrijd beleefd? Ik heb genoten van het voetbal dat de jongens op de mat lieten zien, dit was 
echt goed. Echter mogen we het onszelf kwalijk nemen, dat we twee punten hebben laten liggen. 
Zelfreflectie is in deze wel op zijn plaats.
5. Vandaag de eerste thuiswedstrijd tegen SV Budel, wat verwacht jij van deze wedstrijd? Het 
wordt een zware wedstrijd. SV Budel is niet voor niks kampioen geworden afgelopen seizoen. Ze 
hebben een geweldig voetballend team met veel ervaring. SV Budel hoort thuis op dit niveau. Wij 
moeten eerst hard werken, met onszelf bezig zijn en om 16.15 uur zien we wel weer verder.

www.svlaar.nl www.svlaar.nl
SV Laar 1

1. Dino Julicher

2. Steven Boelaars  

3. Nick Stroek

4. Sven Peeters

5. Bart Peeters

6. Luc Seerden

7. Jesse Duret

8. Mitchell Sonneville

9. Bob Ramaekers

10. Folkert van Gansewinkel

11. Glenn Sonneville

12. Yannick op Heij

13. Yorick Peeters

14. A-Jeugd. 

21. Steffan Stijnen

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville

Verzorger: Jeremy Rutjens

SV Laar bedankt al haar trouwe supporters...

Supportersclub 

“de halve maan’’

Is op zoek na nieuwe leden! 

Ben jij; lid, oud-lid, supporter, ouder 
van een lid, of anders betrokken en 
draag jij SV Laar een warm hart toe? 

Dan zijn wij op zoek na jou! 

Voor €50,- per jaar helpt U ons mee   

de club te steunen. Met dit bedrag 

willen we met enige regelmaat iets    

extra’s doen voor de club. Denk 

hierbij aan materialen of   

ondersteuning bij activiteiten voor 

de jeugd.

Daarnaast  wordt uw naam    

binnenkort vermeld in de kantine!

Haal uw    

inschrijfformulier bij de bar! 


