
Overig programma voor vandaag:

SV Budel – Sittard

RKVB - DVO

Geleen Zuid- MMC Weert

Centrum Boys – FC Oda

RKVV Neerbeek - DESM

Spaubeek – VV Alfa sport. 

VV Hebes 1

1. Dick de Kwaadsteniet

2. Marijn Jeroense

3. Geert Vullings

4. Guus van Engelen

5. Dean Geerlings

6. Niels Ratering

7. Roel Delahaye

8. Remy Geraets

9. Rhodri van Dooren

10. Rolf Geraets

11. Lars Sonneville

12. Lars Pouls

14. Stephan Kocken

15. Bjorn Sonneville

21. Brian Peeters

Trainer: W. Slangen

Leider: M.Tobben

Grensr.: T. van Deijzen

Keeperstrainer: R.Leduc

Vraag maar aan…

Glenn & Mitchell 
Sonneville
1. Eindelijk de eerste competitie overwinning 
geboekt, maar vervolgens wel verloren van 
een 5de klasser in de beker, hoe kan dit? 
Glenn: Vorige week zijn we in de eerste helft 
afgetroefd in alle individuele duels, waardoor je 
met 3-0 de rust in gaat. Jammer genoeg wisten 
we de vele gecreëerde kansen in de tweede helft
niet om te zetten in minimaal 3 doelpunten. 
Mitchell: Onderschatting en inzet...Het duel 
werd door iedereen verloren en de bal werd niet
(goed) rondgespeeld. De 2e helft hebben wij ons goed herpakt en hebben als team 
gewerkt!
2. Jullie spelen inmiddels al enkele jaren met elkaar samen in het 1ste, beschrijf 
elkaars kwaliteiten en verbeterpunten eens? 
Glenn: Mitchell is een echte teamplayer en vecht voor iedere bal met minimaal 200% 
inzet. Zijn grootste verbeterpunt is de passing en in de toekomst kan hij zich wellicht 
ontwikkelen tot een leidinggevende functie binnen het veld.
Mitchell: Glenn is sterk in het duel en zorgt daardoor voor rust aan de bal. De 
verbeterpunten die Glenn van mij krijgt zijn;  doeltreffender en leidend zijn in de 
voorhoede.
3. Vandaag een clash tegen jullie neefjes, wie zijn het en wat zijn hun 
kwaliteiten? 
Glenn: Bjorn is een rasechte verdediger, zolang zijn mannetje geen knikker raakt 
heeft hij zijn grootste taak volbracht. Lars is daarentegen een echte buitenspeler, 
snel, technisch en hij bezit een uitstekend linkerbeen.
Mitchell: Bjorn is een goede verdediger, hij staat fysiek zijn mannetje wel en 
functioneert vanuit zijn taak. Lars is een snelle en technische flankspeler met een 
goed neusje voor het doel.
4. In de voorbereiding hebben we met 4-2 gewonnen van vv Hebes, gaat dit 
vandaag ook lukken? 
Glenn: We hebben in de voorbereiding laten zien tegen Hebes waar we toe in staat 
zijn. Vandaag blijven de 3-punten op het Laarderveld!
Mitchell: Vandaag zullen wij ervoor zorgen dat de eerste 3 thuispunten behaald 
worden!
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Spelers van de Week:
Nassim & Wassim 

Aissaoui

Vandaag verwelkomen we de tweeling 
Nassim & Wassim Aissaoui als 
spelertjes van de week.  Beide jongens 
zijn 7 jaar oud, en hebben nog een 
broer: Mohamed. Ze spelen samen in 
de aanval van de F3, Nassim als links-
en Wassim als rechtsbuiten. Nassim is 
een echte Barcelona fan en zijn 
favoriete voetballer is dan ook Messi. 
Wassim daarentegen is fan van Real 
Madrid en van Ronaldo. Hun hobby is 
voetballen, ook kijken ze graag naar the
voice of Holland. Nassim houdt van 
aardappelpuree met gehaktballen en 
Wassim van friet met kipnuggets. 
Nassim doet de groeten aan zijn mama 
en oma, Wassim aan zijn papa en de 
hele familie! 

SV Laar 1

1. Dino Julicher

2. Steven Boelaars  

3. Nick Stroek

4. Sven Peeters 

5. Yannick op Heij

6. Luc Seerden

7. Jesse Duret

8. Mitchell Sonneville

9. Glenn Sonneville. 

10. Folkert van Gansewinkel

11. Sven Willekens

12. Mike Wouters

13. Erik Borsboom

14. Bob Ramaekers

15. Jo 19-1 speler 

21. Kevin Wouters

Trainer: Eric Caasenbrood

Ass. Trainer: Naard Vaes

Leider: Wim Ramaekers

Keepertrainer: Frank Hendrix

Grensr.: Raoul Sonneville

Verzorger: Jeremy Rutjens


