


Jaargang 49 nr 5 d.d. 3 november 2021.

Wedstrijdverslag OVCS 1  - Slekkerboys 1

Op 31 oktober stond de wedstrijd OVCS - Slekkerboys op het programma. Daar waar de Slekkerboys nog 
ongeslagen waren had OVCS tot op heden nog maar 1 wedstrijd gewonnen. Voor de Slekkerboys
eindigde de laatste 2 wedstrijden in een gelijkspel dus al met al beloofde het een spannende wedstrijd 
te worden.

Op het matige kunstgras klonk om 14.30u het eerste fluitsignaal. De Slekkerboys probeerde het spel te 
maken door vanuit achteren op te bouwen. Ook OVCS koos in eerste instantie voor de opbouw van 
achteruit, maar wisselde wel vaker af met de lange bal. Beide tactieken leverde echter aan beide kanten 
niet enorm veel kansen op. Ondanks het beperkt aantal kansen werd 1 kans wel door Alex verzilverd en 
gingen de Slekkerboys met 1-0 de rust in.
Na rust was het aan de Slekkerboys om deze 1-0 in ieder geval vast te houden. Maar omdat de 
inspeelpass niet altijd even accuraat was leverde dat in de 2de helft ook een kans op voor OVCS waaruit 
zij de 1-1 wisten te scoren.
In het vervolg van de wedstrijd waren beide teams opzoek naar de overwinning. OVCS kreeg een aantal 
kansen en ook Rik Penners was dichtbij de 2-1. Zijn lob over de doelman werd nog net voor de doellijn 
weggekaapt door een verdediger.
In de slotfase, waarbij beide teams ook te maken kregen met de nodige vermoeidheid, bleek het geluk 
op de hand van OVCS te zijn toen de nummer 10 oog in oog kwam te staan met Sander en de bal nog net 
om Sander wist te krijgen. De slotseconden leverde enkel nog spanning op, maar geen doelpunten. De 
eindstand van 2-1 betekende tevens een einde aan de ongeslagen reeks van de Slekkerboys.



Slekker Boys 1 – RKAVC 1.

Zondag 24 oktober 2021. Bij de verslaggever van dienst was er op zaterdagavond 
wat verwarring. Moest de klok nou terug naar de wintertijd of was dit volgende 
week. Het bleek volgende week te zijn. Voorafgaande aan de wedstrijd tegen RKAVC 
werden we volledig in het nieuw gestoken. Dit moest uiteraard even op geheel 
eigen wijze worden vastgelegd. Dank aan de familie Wijnen, Cafe Moustache en 
onze eigen Lei voor de nieuwe kledij. 

De wedstrijd dan. Iets na 14:30 werd er afgetrapt op een zonovergoten voetbalveld 
op de Slek. Nog voordat iedereen zich goed en wel had geïnstalleerd op het 
sportpark stond het al 0-1 voor de bezoekers. Een lange bal van de keeper werd 
door iedereen in het centrum gemist waarna de spits van RKAVC de bal oppikte en 
langs een drietal spelers slalomde om vervolgens de bal droog in het doel te 
schuiven. Kort na het openingsdoelpunt werd er op de rechterkant goed doorgezet 
door Rutger die vervolgens Guus in stelling wist te brengen. Echter werd Guus 
ondersteboven gelopen, penalty Slek. Alex wist wel raad met dit buitenkansje en 
dus stond het 1-1. Het erop en erover werd werkelijkheid nadat niet veel later 
Dennis met een ‘prachtige tackle’ Rik Penners in stelling wist te brengen en die 
schoot de bal kurkdroog in het doel, 2-1. De boys drukte door en niet veel later was 
het Goos die na een goede actie op het middenveld Alex vrij voor de keeper wist te 
zetten, 3-1. Bij veel ploegen is een 3-1 voorsprong een zekerheid voor 3 punten. 
Echter op de Slek weet je dat er altijd sensatie in het vat zit, zo ook vandaag. Uit een 
spaarzaam moment van RKAVC ontstond een hoekschop, welke goed werd binnen 
gekopt, 3-2. Hier was behalve de doelpuntenmaker dan ook niemand echt van 
onder de indruk aangezien het niet veel later alweer 4-2 stond voor de Slek. Mocht 
u deze goal gemist hebben dan raad ik u aan de samenvatting van Cambuur –
Feyenoord op te zoeken en naar de goal van Malacia te kijken. Op de Slek loopt 
namelijk onze eigen Malacia in de vorm van Mike ‘Obiku’ Klesman. Met een prachtig 
schot in de kruising verschalkte hij de keeper. 

In de tweede helft begonnen de mannen van trainer Moyson prima. Via de 
rechterkant belande een prima voorzet bij Alex die een teenlengte te kort kwam 
voor de goal. In de 25 daarop volgende minuten was het met name RKAVC dat het 
spel dicteerde. Slekkerboys speelde enkel nog maar de lange bal, dit resulteerde in 
een hoop onrust en balverlies. Waar de Slekkerboys zeker nog een handjevol 
opgelegde kansen kregen was het RKAVC dat drie maal wist te scoren. Een makkelijk 
gegeven penalty, een foute touche op het middenveld en een dekkingsfout achterin 
leidde tot een 4-5 tussenstand. Hierna werd het spel enigszins weer opgepakt en 
stapelde de kansen zich wederom op. Het vele gevaar voor de doelman kon enkel 
gestopt worden door wederom een overtreding van een verdediger van RKAVC 
binnen zestien meter van het doel, penalty. Wederom was het Alex die met zijn 
derde van de middag de eindstand op 5-5 wist te bepalen.

Een zeer matige pot van de Slekkerboys die 2 punten hebben laten liggen. Het 
positieve punt is dat we na 4 wedstrijden nog ongeslagen zijn. Volgende week OVCS 
uit. Mits de avond ervoor geen La Chouffe avond is moeten hier de drie punten 
worden gepakt. 





OFFICIËLE OPENING KUNSTGRASVELD

We willen met trots delen dat we binnenkort met 
jullie het nieuwe kunstgrasveld willen openen.

Hoewel de oplevering van het gehele project nog moet 
plaatsvinden kunnen we al trainen en wedstrijden spelen op 
ons nieuwe kunstgrasveld. Van de spelers en trainers krijgen 
we gelukkig al veel positieve geluiden te horen. Bij een 
ingebruikname hoort natuurlijk ook een officiële opening. 
Deze staat gepland voor zaterdag 13 november waarbij we 
de genodigde gasten en onze leden om 10:00 uur ontvangen 
in de kantine.
Na een kort woord van o.a. de wethouder en de voorzitter 
zal om 10:55 uur, vlak voor aanvang van de wedstrijd 
Slekker Boys JO19-1 – FC Ria JO19-2, door onze oudste 
voormalig speler en erelid Broer Jennissen samen met het 
jongst ingeschreven pupil de officiële handeling verrichten.

Bestuur v.v. Slekker Boys



FOTOREPORTAGE BOUW KUNSTGRASVELD
Op deze pagina  een aantal foto's die zijn gemaakt door 
Kittie Vonk tijdens de aanleg van het kunstgrasveld. Wilt 
u meer foto's zien, kopieer dan deze link in uw browser :
https://www.facebook.com/v.v.Slekkerboys

https://www.facebook.com/v.v.Slekkerboys




KAARTEN FORTUNA SITTARD

Slekkerboys doet mee aan het voetbalpuurpakket van Fortuna Sittard. 
Hierdoor heb jij de kans om tegen een gereduceerd tarief een wedstrijd 
van Fortuna Sittard te aanschouwen.

Op 27 november kan tegen een gereduceerde prijs de wedstrijd Fortuna 
Sittard - FC Groningen (aanvang 18.45) worden bezocht door leden van 
Slekker Boys.
Toegangskaarten kosten dan 5 euro zowel voor kinderen als 
volwassenen.
Je kunt deze kaarten bestellen (tegen kontante betaling) bij Miranda 
Knoben:
Oude Baan 47
Echt
06-52519041
Reserveren uiterlijk op 23 november.

Let op!!: Bij het betreden van het stadion gelden de 
actuele coronaregels. Dit houdt in dat je een groen 
vinkje moet hebben in de CoronaCheckapp.

36 BALLEN VOOR DE SLEKKER BOYS

Voor de zomervakanties liep er samen met de Jumbo 
supermarkt in Echt de ballenactie. De actie is inmiddels 
ten einde en de ballen zijn afgeleverd bij onze 
materiaalman. In totaal zijn er 36 ballen bij elkaar 
gesponsord. Heel hartelijk dank aan iedereen die hier aan 
heeft bijgedragen.

GEBOORTE LIVY

Namens de Slekker Boys willen we graag Maurice en Vicky 
Theunissen-Bogaerts feliciteren met de geboorte van hun 
dochter Livy!





Programma
Datum Tijd Bijeen Thuisteam Uitteam Accommodatie Plaats Veld Scheidsrechters Lokaal thuis Lokaal uit

6-11-2021 16:00 15:30Slekker Boys vets zat Born veteranen zaterdag Sportpark Slekker Boys ECHT veld 1 Vonk, Tjeu 5 4

6-11-2021 15:00 13:45V.V. Schaesberg JO19-2 Slekker Boys JO19-1 Sportpark Strijthagen LANDGRAAF

6-11-2021 14:00 12:45RKSVN JO16-1 Slekker Boys JO16-1 Sportpark Ligteveld NEER

6-11-2021 10:30 09:30RKSVN JO13-2 Slekker Boys JO13-1 Sportpark Ligteveld NEER

6-11-2021 10:30 10:00Slekker Boys JO11-1 RKAVC JO11-1 Sportpark Slekker Boys ECHT veld 2 Verdult, John 5 4

6-11-2021 10:30 10:00Slekker Boys JO10-1 Sportclub Leeuwen JO10-2 Sportpark Slekker Boys ECHT veld 2 Cober, Aram 6 2

6-11-2021 10:00 09:00SJO UBC JO9-2 Slekker Boys JO9-1JM Sportpark Molenpark URMOND

6-11-2021 08:45 08:00Sittard JO8-2 Slekker Boys JO8-1 Sportpark De Krao SITTARD

7-11-2021 14:30 13:00Slekker Boys 1 MBC'13 1 Sportpark Slekker Boys ECHT veld 1 M. (Max) Hoenen 5 4

7-11-2021 12:15 11:15Slekker Boys 2 FC RIA 2 Sportpark Slekker Boys ECHT veld 1 Aben, Hans 1 3

7-11-2021 10:30 09:45Slekker Boys 3 Walburgia 1 Sportpark Slekker Boys ECHT veld 2 Willemsen, Rob 6 2

7-11-2021 10:00 09:00Slekker Boys VR1 VV ALFA SPORT VR1 Sportpark Slekker Boys ECHT veld 1 Vranken, Roy 5 4

13-11-2021 16:00 15:30Slekker Boys vets zat Rios'31 veteranan zaterdag Sportpark Slekker Boys ECHT veld 1 Vonk, Tjeu 5 4

13-11-2021 11:00 10:15Slekker Boys JO19-1 FC RIA JO19-2 Sportpark Slekker Boys ECHT veld 2 Gootzen, Tom 6 2

13-11-2021 14:00 13:15Slekker Boys JO16-1 MBC'13 JO16-1 Sportpark Slekker Boys ECHT veld 2 Meuwissen, André 6 2

13-11-2021 09:30 08:45Slekker Boys JO13-1 RKAVC JO13-1JM Sportpark Slekker Boys ECHT veld 1 5 4

13-11-2021 11:30 10:30FC Roerdalen JO11-1JM Slekker Boys JO11-1 Sportpark Ratommerveld MELICK

13-11-2021 09:15 08:30SHH JO10-2JM Slekker Boys JO10-1 Sportpark De Wolfsberg HERTEN

13-11-2021 10:45 10:15Slekker Boys JO9-1JM S.V. Argo JO9-2JM Sportpark Slekker Boys ECHT veld 1 Raemaekers, Roger 1 3

13-11-2021 08:45 08:15Slekker Boys JO8-1 Linne JO8-1JM Sportpark Slekker Boys ECHT veld 2 Van der Beek, Anouk 1 3

14-11-2021 11:00 10:00HBC'09 4 Slekker Boys 3 Sportpark Het Anker BUCHTEN

18-11-2021 19:00 18:00Horn JO16-1JM Slekker Boys JO16-1 Sportpark Casquettenakker HORN





Uitslagen 

31 oktober

OVCS 1 – Slekker Boys 1 2  – 1
DVO 3 – Slekker Boys 2 2  – 5
SVC 2000 6  - Slekker Boys 3 2  – 2

30 oktober
Slekker Boys JO 16-1  – Leveroy JO 16-1 1  – 11
Slekker Boys JO 19-1  - Weltania JO 19-1 1  – 6

24 oktober
Slekker Boys 1 – RKAVC 1 5  – 5
Slekker Boys VR 1  - GSV’28 VR 1 5  - 3

20 Oktober
Slekker Boys JO 13-1  - SVH’39 JO 13-1 1  - 5

Wij feliciteren onze jubilarissen van 2020 en 2021 die tijdens de 
feestavond van 29 oktober jl gehuldigd werden.

60 jaar lid
Jan Krijn die tevens tot erelid werd benoemd

50 jaar lid
Wim Vergoossen en  John Jennissen die werden benoemd tot erelid
Jack Jennissen en Jos Verstraeten die werden benoemd tot lid van 
verdienste

40 jaar lid
Jos Schulden, Richard Leurs. Jan Slangen, 

25 jaar lid
Wesley Golsteijn, Joey Kohlen, Cindy Vranken




