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Rios’31 1 – Slekker Boys 1

Op 17 oktober 2021 was het dan eindelijk zo ver. De derby der derby’s, de klassieker van 
’t smaalste stukske Limburg oftewel Peij teage de Slek. Door de coronaperikelen stond 
deze wedstrijd een tijd lang helaas niet op het programma. Dat deze wedstrijd leeft 
onder de supporters was duidelijk te zien aan de opkomst. Voor het eerst sinds lange tijd 
was het Sportpark in de Bandert compleet uitverkocht. De hele week voorafgaand aan de 
wedstrijd werd al duidelijk gemaakt hoe belangrijk deze pot was en dat er zeker niet 
mocht worden verloren van de mannen in het roodwit. Helaas verliep de voorbereiding 
niet al te soepel voor de Boys. Luuk V. viel vorige week letterlijk uit toen hij liet zien een 
man van de club te zijn door uit te helpen bij het tweede elftal. Gevolg een vervelende 
blessure aan zijn pectoralis major waardoor hij enkele weken buitenspel zal staan. Des te 
vervelender was het dat Rick H. na een ongelukkige botsing op de vrijdagtraining ook 
geblesseerd uitviel en bijna per brancard het trainingsveld moest verlaten. Na een 
bezoek aan de fysio/dokter kreeg hij te horen dat hij ook enkele weken met (of zonder) 
krukken zal moeten toekijken. De laatste afwezige, Loek, werd helaas opgeroepen om 
een safari te leiden in Zuid-Afrika en zal ook enkele weken niet beschikbaar zijn. Voor 
trainer Franky en trainer Ton was het dus op vrijdag al flink puzzelen om de selectie bij 
elkaar te krijgen. Toch kwamen ze vrij snel tot een volwaardige selectie met de 
aanvulling van Rik v.d. S., Luuk v. H. en jeugdspeler Niek.
De eerste twintig minuten van de wedstrijd verliepen voor de mannen in het groenwit 
vrij soepel. De ploeg was veelvuldig in balbezit en Rios kon niet echt gevaarlijk worden. 
Het vele balbezit mondde echter niet uit in (grote) kansen. De eerste grote kans van de 
wedstrijd was voor de thuisploeg toen een vrije trap via de vingertoppen van Sander op 
de paal belandde. Normaal gesproken zou dit een waarschuwing moeten zijn voor de 
Boys, maar de eerstvolgende kans voor Rios was raak. Na balverlies op het middenveld 
schakelde de mannen in het roodwit razendsnel om en via één lange bal en een voorzet 
vanuit rechts kon de spits de bal binnenstruikelen. Van het goede begin van de Boys was 
het restant van de eerste helft niets meer te zien. Het leek alsof ze de kluts een beetje 
kwijt waren na de tegentreffer. Rios was de betere ploeg in dit deel van de wedstrijd en 
tot overmaat van ramp werd het vlak voor rust ook nog 2-0. De normale uiterst 
betrouwbare Sander tastte mis bij een schot vanuit de tweede linie

Na de thee lieten de mannen van de Slek zien dat ze de wedstrijd zeker niet wilden 
verliezen. Het voetbal in de tweede helft was een stuk minder er werd vooral veel strijd 
geleverd door groenwitte.
De eerste grote kans was echter weer voor de thuisploeg. Na een lange bal naar voren kon 
een, duidelijk buitenspel staande, Riosspeler de bal bij een ploeggenoot krijgen die de bal 
gelukkig naast het bijna lege doel schoot. Dit moment kan worden gezien als het 
kantelpunt in wedstrijd. In plaats van 3-0 werd het vlak na deze aanval 2-1. Na een mooie 
aanval over meerdere schijven kon Rik P. de bal vrij binnen tikken. Voor de Boys het teken 
om nog een tandje bij te schakelen en op jacht te gaan naar de gelijkmaker. Na een paar 
kleine kansjes kwam de bal rond de 75e minuut via de rechterkant voor het doel van de 
thuisploeg. In eerste instantie leken Goos en Alex elkaar in de weg te lopen, maar via de 
punt van de schoen tikte Goos de bal in het “Peijer”doel: 2-2.  Het laatste kwartier van de 
wedstrijd bleek dat beide partijen enorm met hun krachten hadden gesmeten. Geen van 
beide kon een vuist maken om zo de winst nog over de streep te trekken. Het enige 
noemenswaardige feit van het laatste kwartier was een slaande beweging van een 
Riosspeler richting Rik P., maar de scheidsrechter vond het voldoende om dit met een 
vermanend vingertje af te handelen. Helaas voor de Boys betekende dit het eerste 
puntverlies in twee seizoenen tijd, maar al bij al was 2-2 een terechte uitslag.

Guus Coonen





SLEKKERBOYS JO10 - ZWENTIBOLD JO10-2

We zijn vanmorgen vroeg begonnen. Het veld hadden we al snel klaar, waarna de puzzel voor de opstelling gelegd kon worden.
De wedstrijd begon wat rommelig en we gingen gelijk op tegen Zwentibold. We werden hier en daar fysiek opzij gezet door de gasten. Een 
paar keer kreeg Puk het te verduren en moest het spel stilgelegd worden. Maar wij hadden wel het betere van het spel. Verschillende 
schoten op goal gingen recht op de keeper af. Gijs, met zijn zuivere rechterbeen wist als eerste het doel te vinden. Daarna waren het de 
paarsen die Joep verschillende keren probeerden te passeren. Kundig hield hij het doel schoon. Na een mooie aanval over de flanken, wist 
Luuk Klesman de bal heel slim in de korte hoek erin te schieten. Zwentibold stroopte mouwen op en maakten gelijk. Plots stond het 2-2... 
gelukkig hadden we Quinn bij ons als spits. Zonder aarzeling schoot hij de bal binnen. De mooiste actie van de eerste helft was wel de 
aanval die volgens het boekje verliep: Gjjs met een pass over wel 30m bereikt Luuk K. op links. Hij gaat de man voorbij en zet voor. Zowel 
Quinn als Nealon komen zo in scoringspositie. Jammer dat de bal er nèt niet in ging. Zo gingen we met een kleine voorsprong de rust in.

De tweede helft komen we met een bijna volledige nieuwe ploeg het veld op. Allemaal nog fris en vol energie. Daar heeft de tegenstander 
geen antwoord op. Verschillende combinaties lopen vloeiend en zowel Floris als Nealon worden regelmatig in stelling gebracht. Er worden 
in no-time wel 7 goalen gemaakt. De ene nog mooier dan de andere. Nealon zelfs een geplaatste bal met links - top!. De aanvoer van 
ballen blijft onverminderd doorgaan. Mats weet Floris heel goed te vinden over links. Daar ontstaat een gouden duo. Kalina combineerd
goed met Nealon waardoor veel kansen gecreëerd worden. Dit alles gevoed door het solide spel van Luuk Coonen. die het spel overziet en 
verdeeld. De eindstand van 15-2 is indrukwekkend!
Toppers!! 💚⚽🏆





ALV VRIJDAG 22 OKTOBER

Vrijdag 22 oktober heeft onze jaarlijkse ALV weer plaats 
in onze vertrouwde kantine.

Per mail hebben alle leden het jaarverslag en het 
nieuwe huishoudelijke reglement ontvangen. Als je 
NIETS ontvangen hebt dan betekent dit dat we geen of 
geen juist e-mailadres in onze administratie hebben 
staan. Mocht je dus niets ontvangen hebben, geef dan 
svp je email adres door via secretariaat@slekkerboys.nl 
.

Aangezien we de Corona richtlijnen van de RIVM en de 
KNVB blijven volgen zal er vrijdag gecontroleerd worden 
op het hebben van een geldige QR-code. Zorg ervoor 
dat je je QR code en legitimatie bij de hand hebt. 
Wederom dank voor de medewerking.

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.





Programma 

Zondag 24 okt 2021

Slekker Boys VR1  - GSV'28 VR1
Aanvang 10:00 uur aanwezig 09:15 uur

Slekker Boys 1  - RKAVC 1
Aanvang 14:30 uur aanwezig 13:00 uur

Zaterdag 30 okt 2021

Slekker Boys JO19-1  - Weltania JO19-1
Aanvang 11:00 uur aanwezig 10:15 uur

Slekker Boys JO16-1  - Leveroy JO16-1JM
Aanvang 14:00 uur aan wezig 13:15 uur

HBC'09 vet  - Slekker Boys vet
Aanvang 17:00 uur Vertrek 16:00 uur

Zondag 31okt 2021

Woander Forest VR1  - Slekker Boys VR1
Aanvang 12:15 uur Vertrek 11:00 uur

OVCS 1  - Slekker Boys 1
Aanvang 14:30 uur Vertrek 13:00 uur

DVO 3  - Slekker Boys 2
Aanvang 12:30 uur Vertrek 11:30 uur



NIEUWE OPZET VRIENDENLOTERIJ

De VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn samengegaan in een nog leukere VriendenLoterij.

Slekker boys heeft een samenwerking met de VriendenLoterij. De VriendenLoterij helpt ons bij het realiseren van 
onze doelen en projecten. Elke kwartaal ontvangen wij namelijk inkomsten vanuit de loten die voor Slekker boys 
meespelen in de VriendenLoterij.

Minimaal 40% van de inleg van de meespelende loten wordt door de VriendenLoterij afgedragen aan de Slekker
boys. Met deze inkomsten kunnen wij bijvoorbeeld nieuwe materialen aanschaffen of activiteiten organiseren.

Een keer in de zoveel tijd brengen wij als Slekker boys de samenwerking met de VriendenLoterij onder de aandacht 
door middel van een actie.

Over de VriendenLoterij
De VriendenLoterij is een non-profit organisatie, opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede doelen in 
Nederland. De VriendenLoterij steunt goede doelen, culturele instellingen én ruim 3.500 clubs, verenigingen en 
stichtingen in Nederland.

Meer weten? Ga naar www.vriendenloterij.nl/clubs.

http://www.vriendenloterij.nl/clubs




Slekkerboys veteranen zaterdag  - Spcl Leeuwen veteranen zaterdag.
Een schitterende herfstdag werd ons gegund om deze wedstrijd te spelen.
Leeuwen had een verjongingskuur doorgemaakt.
Het zou de wedstrijd van de knullige tegengoals worden, om dat maar alvast te verklappen.
We stonden er nog redelijk goed op. We kregen ook nog hulp van Hedzer.  Vooraf hielden we een minuut stilte voor Helmut Meuwissen die helaas veel 
te vroeg kwam te overlijden. 
Tjieu floot de wedstrijd en deed dat naar behoren.
De eerste tegengoal ontstond door een rommelige situatie op het middenveld waardoor zij konden counteren en afronden. Persoonlijk heb ik deze 
wedstrijd ook veel geleerd. Met name op positiespel van de rechtsback positive. In Engeland zouden ze zeggen there is room for improvement.
We scoorden via Roy de gelijkmaker. En dus zagen we een gelijkopgaande westrijd. We kregen kansen.
Maar ook verloren we Marc door een blessure. Ik kwam een milimeter te kort om de 1-2 te voorkomen.
Daar was in een keer geen grasveld meer maar een diepe diepe kuil waar ik inzakte.  Dat is gewoon zeer vervelend om zo de fout in te gaan. 
Rust. Hedzer kon maar een helft. En ook Stefan kon maar een helft. 
Ondanks de vele blessures en mensen die niet aanwezig konden zijn door de een of andere reden, beschikken we toch over genoeg mensen.
Jos ging het weer proberen na zijn blessure. Hans was ook licht geblesseerd en viel ook in..
Tjieu floot voor de aanvang van de 2e helft. 
Door een misverstand kregen we de 1-3 om de oren.  Toen begon het. Hans viel uit. Jos viel uit en tot overmaat van ramp moest Paul ook de strijd 
staken ivm een blessure.
We kregen een jongeman van Leeuwen te leen maar na het uitvallen van Paul waren we met een man minder tegen een jonger team. 
Helaas kregen we nog 2 goals tegen en werd de eindstand 1-5. Ik was verantwoordelijk voor de laastste!
Niet leuk maar toch is het plezier in het spel er niet minder om. 
Heel erg jammer is het hoge aantal blessures. Dat hebben we eigenlijk ook nog nooit zo meegemaakt.
We hebben een grote Poule van spelers en ik hoop dat we er genoeg hebben tegen Roosteren.
We houden de App in de gaten.
Complimenten aan Leeuwen ze bleven heel lang te gast in onze kantine. Super.
Uitslag 1-5
Score Roy



RABO CLUBSUPPORT 2021

De stemperiode voor Rabo ClubSupport 2021 loopt nog

Leden van de Rabobank Roermond-Echt kunnen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren van 4 t/m 25 
oktober hun stem uitbrengen op de deelnemers die zij een warm hart toe dragen. 
Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de club ontvangt. 
Slekkerboys wil alvast iedereen bedanken die met hun stem de club steunt! 
Voor meer informatie: https://rabo.nl/limburg/clubsupport

Feestavond
De jaarlijkse feestavond met huldiging van de jubilarissen wordt gehouden op 
vrijdag 29 oktober 2021 in de kantine van de Slekker Boys, aanvang 20.30 uur.

https://rabo.nl/limburg/clubsupport



