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Voetbalspecial Peel en Maas
Ook dit jaar presenteert de redactie van nieuwsblad Peel en Maas aan de vooravond van de start van de competitie haar inmiddels traditionele sportspe-
cial. Na weken waarin trainen, oefenen en bekeren centraal stonden, gaat komend weekend het echte competitiewerk weer beginnen! In deze uitgebrei-
de special vindt de voetballiefhebber uit de regio veel informatie over de ploegen uit de gemeente Venray, SSS’18 uit Overloon, Volharding uit Vierlings-
beek en Sporting ST uit Swolgens en Tienray. Ook is er de nodige aandacht voor zaal- en damesvoetbal en korfbal. Naast de voorspellingenrubriek ‘De 
Schijnwerper op…’ vindt de lezer van Peel en Maas ook dit seizoen weer de topschuttersrubriek terug in de sportkatern van het nieuwsblad. De winnaars 
van deze rubrieken krijgen aan het eind van het seizoen weer een aantal prachtige prijzen overhandigd.

De redactie wenst u veel leesplezier.

Luuk Snijders: “Met deze goede groep moeten we bovenin meedoen”

Venray maakt nieuwe 
start in eerste klasse

Na zes jaar in de hoofdklasse 
heeft Venray weer een stapje terug 
moeten doen. De degradatie, die 
thuis tegen Bekkerveld op 11 mei 
werd beklonken, kwam hard aan 
bij de jonge spelersgroep. Na een 
lange zomerstop maakt het Venray-
se vaandelteam een nieuwe start. 
Na de grote leegloop van een jaar 
geleden veranderde er ditmaal niet 
zoveel bij de Venrayse ploeg. Luuk 
Snijders (27) hoopt op een terug-
keer in de hoofdklasse. “We hebben 
best een goede groep. We moeten 
echt bovenin mee gaan doen.”    

Door Henk Willemssen

Luuk Snijders is inmiddels al een 
routinier. Als centrale middenvelder 
is hij een van de dragende krach-
ten in de hoofdmacht. Hij is ook de 
jongste debutant ooit. Als vijftienja-
rige maakt hij op 13 april 2003 zijn 
debuut, thuis tegen Helden. Venray 
was toen nog een tweedeklasser. 
“Dat kan ik me nog goed herinneren. 
Het was een supermooie ervaring. 
Ik zat voor het eerst op de bank bij 
het eerste en ik mocht direct inval-
len. Al was het maar voor een kwar-
tiertje.” Hij was toen pas eerstejaars 
B-junior. Maar hij speelde al vaker in 
de A1.

Na dat seizoen werd hij ingelijfd 
door Helmond Sport. In de B1 van 
de profclub vormde hij het centrale 
duo met een andere Venraynaar, 
Angelo van Mil. Mario Verlijsdonk 
was de trainer. Het verblijf op sport-
park De Braak bleef beperkt tot 
slechts één seizoen. “Als jochie had 
ik de droom om profvoetballer te 
worden. Maar ik merkte wel dat ik 
er heel veel voor moest doen. Ik zat 
op het CIOS in Eindhoven en moest 
’s ochtends al voor zeven uur op de 
bus stappen. En ik was ’s avonds pas 
laat thuis. Terwijl de doorstroming 
bij Helmond Sport ook minimaal 
was. Die droom vervloog daarom al 
snel.” Na een jaar keerde hij terug op 
het oude nest. De Venrayse A-jeugd 
sloeg hij over en hij kon direct aan-
sluiten bij het keurkorps van trainer 
Jan Pruijn. 

Als jongste speler liet hij zich 
direct gelden. “Ik had best wel een 
grote mond, vond Jan Pruijn. Eigen-
lijk was ik meer een flapuit. Ik heb 
veel geleerd van oudere spelers als 
Loek van Schijndel en Rob Scholten. 

Dat ik eerst even na moest denken.”    
Luuk Snijders kwam precies op 

het juiste moment bij Venray bin-
nen. In zijn eerste jaar pakten de 
rood-witten de titel in de tweede 
klasse. Drie seizoenen later volgde 
het kampioenschap in de eerste 
klasse. Het eerste jaar in de hoofd-
klasse (2008/09) was voorlopig zijn 
laatste. “Het was een heel leuke peri-
ode. Er kwamen ook veel spelers van 
buitenaf zoals Bob Crooij en Daan 
Geenen. Maar het klikte prima en de 
sfeer was altijd geweldig.”

In de voorbereiding in augustus 
liep hij een blessure op. “Ik trapte 
een bal en het schoot er direct in. 
Mijn hele been blokkeerde. Na aller-
lei scans en onderzoeken bleek het 
een hernia te zijn.” Anderhalf jaar 
stond hij buitenspel en zijn voetbal-
carrière leek voorbij. “Artsen zeiden 
dat het niet verstandig was om nog 

ooit te voetballen. De onderrug was 
te veel verzwakt. Ik moest het voet-
bal opgeven.” Luuk Snijders was 
pas 22 en met fysiotherapie en veel 
fitness wist hij de rugspieren sterker 
te maken. “Het ging steeds beter en 
ik ben halverwege het seizoen weer 
gaan voetballen. Met vrienden in het 
derde elftal. We werden twee keer 
kampioen en ik scoorde regelmatig. 
Het ging me eigenlijk te makkelijk 
af.” Een jaar geleden kreeg hij een 
telefoontje van Leon Vievermans. 
Of hij weer beschikbaar was voor 
de hoofdmacht? “Die vraag had 
ik wel verwacht. Er waren zo veel 
spelers vertrokken. Ik heb ook niet 
lang na hoeven denken. Alhoewel 
ik wel twijfels had of ik het wel zou 
kunnen. Ik was er toch vier jaar uit 
geweest.”

Luuk Snijders kende vorig sei-
zoen met het flink verjongde elftal 
een sterke start. Halverwege bezette 
Venray zelfs de vijfde plaats. In janu-
ari begon de vrije val die niet meer 
bleek te stoppen. Degradatie was het 
gevolg. “In de eerste competitiehelft 
zijn we boven onszelf uitgestegen. 
Daarna liep het steeds minder en ik 
kon ook niet meer de kar trekken. 
Ik had het gevoel dat de pijp leeg 
was. Er kwamen ook blessures van 
belangrijke spelers als Wout, Maik 
en Niek. Dat hebben we niet kun-
nen opvangen. Door de slechtere 
resultaten zakte het zelfvertrouwen 
ook steeds verder weg.”

Toch heeft Luuk Snijders, hij 

is werkzaam als bedrijfsleider bij 
Sport 2000 in de Grotestraat, geen 
moment spijt gehad van zijn rentree. 
Hij denkt ook niet dat de bestuurs-
crisis heeft meegespeeld. “Nee, dat 
was niet de oorzaak. Natuurlijk 
spraken we weleens over de proble-
men bij de club. Maar dat heeft geen 
effect gehad op onze prestaties.”

Een nieuw seizoen staat voor de 
deur. In de eerste klasse treft Venray 
vooral Limburgse tegenstanders. 
Luuk Snijders is er niet zo blij mee. 
“Nee, ik voetbal liever in Brabant. 
Daar leeft het voetbal veel meer. Er 
komt meer publiek en de accom-
modaties zijn beter.” Hij speelt het 
liefst als verdedigende middenvel-
der. “Ik ben meer een passer dan een 
creatieve speler. Maar ik kan op het 
middenveld overal staan. Vorig sei-
zoen heb ik ook wel eens achterin 
gespeeld met Angelo. Zoals destijds 
bij Helmond Sport. Maar ook dat 
heeft geen punten opgeleverd.” 

Tijdens de voorbereiding is hij 
met zijn vriendin Loes, die zwanger 
is, verhuisd naar een koopwoning 
in de Pastoor Ruttenstraat. Vlak bij 
sportpark De Wieën. “In januari ver-
wachten we ons eerste kindje. We 
woonden op een appartement en 
wilden daarom graag verhuizen. We 
vonden al snel een huis naar onze 
zin.”     

Luuk Snijders: “Als jochie had ik de 
droom om profvoetballer te worden.” 
Foto: Rikus ten Brücke.

Venray begint 
aan 70e seizoen

SV Venray staat aan de voor-
avond van het zeventigste seizoen 
sinds de oprichting op 26 maart 
1945. Net na de bevrijding kwam 
de samensmelting tot stand tus-
sen de twee rivaliserende Venrayse 
voetbalverenigingen De Valk en 
Servatius. Doordat beide clubs in 
de derde klasse uitkwamen, begon 
de nieuwe fusieclub SV Venray ook 
op dat niveau.

Vanwege de nasleep van de oor-
log – veel vernielde voetbalvelden 
en een groot tekort aan materi-
aal – begon de competitie pas op 4 
november 1945. SV Venray maakte 
in de uitwedstrijd tegen IVO in Vel-
den zijn debuut met een 2-2 gelijk-
spel.  Tot 1977 acteerde Venray 1 op 
het hoofdterrein aan de Oostsingel, 
de vroegere thuishaven van Seva-
tius. De betonnen staantribunes 
zijn – naast basisschool De Hommel 
– nog deels zichtbaar. Op 30 janu-

ari 1977 speelde Venray (thuis tegen 
Bieslo) zijn allereerste competitie-
duel op het nieuwe hoofdveld op 
sportpark De Wieën.

Inmiddels heeft Venray er 69 sei-
zoenen opzitten. Het langst verble-
ven de rood-witten in de tweede 
klasse (24 jaar). Achttien seizoenen 
speelde Venray in de derde klasse en 
zeventien jaar acteerde de voetbal-
trots in de hoofdklasse. Het kortst 
verbleef Venray in de eerste klasse, 
waarin de club na de recente degra-
datie opnieuw uitkomt. Verdeeld 
over vijf periodes speelden de rood-
witten slechts tien jaar in de eerste 
klasse. Het was tot drie keer toe het 
opstapje naar de hoofdklasse.  Maar 
nu belandt de ex-hoofdklasser voor 
de derde keer via de omgekeerde 
weg in de eerste klasse. Hoe lang 
zal het duren voordat de grootste 
voetbalclub van Limburg weer terug 
is in de hoofdklasse? Na de eerste 

degradatie – met een talentvolle 
lichting in 1984 – duurde het slechts 
twee jaar. In 1986 begon Venray aan 
zijn meest succesvolle periode in 
de clubgeschiedenis. Negen seizoe-
nen verbleef de Venrayse ploeg op 
het hoogste amateurniveau. Met 
als hoogtepunt het kampioenschap 
in 1989. In het jubileumjaar 1995 
volgde de degradatie. Venray daalde 
zelfs weer af naar de tweede klasse. 
Er gingen dertien jaar overheen (tot 
2008) voordat Venray zich weer in 
de hoofdklasse kon presenteren. Na 
zes jaar kwam er onlangs een einde 
aan de derde hoofdklasseperiode. 

Venray speelde tot nu toe 1576 
competitieduels. Liefst 720 keer 
stapten de rood-witte formatie als 
winnaar van het veld. 494 wedstrij-
den gingen verloren en 362 keer 
bleef de strijd onbeslist. Ook het 
doelsaldo is voordelig: 2922 voor en 
2253 tegen.

Wint Venray 
achtste ouverture 
op rij?
Al zeven jaar op rij kent Venray 
een geslaagde competitiestart. 
In 2006 kon de Venrayse ploeg 
voor het laatste de ouverture niet 
winnen. De uitwedstrijd tegen 
Dijkse Boys eindigde toen in 0-0. 
In het kampioensjaar 2007/08 in 
de eerste klasse startten de rood-
witten met een 3-0 thuiszege 
op GSV. 

In de zes hoofdklassejaren die 
volgden wist Venray telkens de 
seizoensopening te winnen. 
Driemaal was OJC Rosmalen 
(2008, 2009 en 2011) de tegen-
stander. In 2010 werd Schijn-
del met 2-1 verslagen en in 
2012 won Venray thuis met 3-1 
van Brabantia. Het afgelopen 
degradatiejaar ging van start 
met de 2-1 thuiszege op Baro-
nie. Komende zaterdag treedt 
de rood-witte formatie in Horst 
aan voor het weerzien met rivaal 
Wittenhorst. De aftrap is om 
18.00 uur.  

Teun van Bree: “Sfeer was er niet minder om; de derde helft is in Overloon ook belangrijk”

SSS’18 treurde niet lang 
om degradatie

 Trainer Sjoerd van der Coelen voelt zich thuis in Vierlingsbeek

“Clubcultuur Volharding 
past bij mij”

Na een jaar afwezigheid is SSS’18 
terug in de vertrouwde omgeving 
van de tweede klasse H. Een jaar 
geleden stapten de geel-zwarten 
vol optimisme de eerste klasse bin-
nen. De Overloners dachten zich 
overeind te kunnen houden op dat 
niveau. De realiteit bleek anders. 
De belabberde competitiestart 
kwam SSS’18 niet meer te boven. 
Toch treurde in het Overloonse 
kamp niemand lang om de degra-
datie.

Door Henk Willemssen

“Ook ik had niet gedacht dat we 
al na één jaar weer zouden degra-
deren”, vertelt Teun van Bree. Zijn 
vader was vroeger een aardige vol-
leyballer. Toch gingen Teun en 
zijn twee jaar oudere broer Koen 
op voetbal. “Mijn zus Loes heeft 
eerst wel gevolleybald. Maar ze is 
later met vriendinnen ook in Over-
loon gaan voetballen.” “De eerste 
klasse was sterker dan we hadden 
gedacht”, zegt de 25-jarige midden-
velder. “Onze tegenstanders kenden 
weinig zwakke plekken. Het niveau-
verschil met de tweede klasse was 
toch groot. En wij hadden te lang 
tijd nodig om daarbij aan te haken.” 
Slechts twee punten uit de eerste 
tien duels deed de Overloonse ploeg 
de das om. De nieuwe trainer Ales 
Jurick koos voor een opportunis-
tisch systeem met vier middenvel-
ders en twee spitsen. “Dat heeft ave-
rechts gewerkt. We dachten dat onze 
voorhoede met Bas Joosten en Stan 
van Raaij de kansen wel zou afma-
ken. Maar wij kregen veel te veel 
goals tegen. Wij waren ook gewend 
aan drie middenvelders en drie man 
voorin.” 

In november gooide Jurcik het 
roer om. Middenvelder Teun van 
Bree werd als libero geposteerd. “Op 
zich is het wel lekker vrij voetballen 
als laatste man. Je hebt geen directe 
tegenstander. Toch sta ik liever op 
het middenveld. Dan kun je aanval-
lend meer doen” SSS’18 pakte na de 
omzetting meer punten, maar ook 

Hij heeft het goed naar z’n zin 
bij Volharding. Sjoerd van der Coe-
len, de 34-jarige trainer-coach uit 
Venray, kijkt uit naar de start van 
het nieuwe seizoen, dat zaterdag 6 
september om 18.00 uur op sport-
park Soetendaal in Vierlingsbeek 
begint met de ouverture tegen 
naaste buur SSS’18. “Ja, die derby 
leeft hier enorm. Het zou mooi zijn 
als we het nieuwe seizoen met een 
zege op Overloon kunnen beginnen, 
maar makkelijk zal dat niet worden. 
Ik reken SSS’18 samen met de Hel-
mondse clubs toch tot de favorieten 
in de tweede klasse H.”

Door Ron Koenen

De burentwist wordt gespeeld op 
het spiksplinternieuwe kunstgras-
veld op Soetendaal. “Ja, Volharding 
gaat ondanks z’n honderdjarige 
leeftijd met z’n tijd mee”, grijnst de 
Venraynaar, die aan zijn eerste sei-
zoen als oefenmeester van het vaan-
delteam van de Vierlingsbeekse club 
begint. “Nee, ik heb geen hekel aan 
kunstgras. Ik speel veel liever 365 
dagen van het jaar op een goed veld 
dan op een grasmat die is veranderd 
in een modderpoel. Daarbij komt 
dat het kunstgras van nu niet meer 
het kunstgras is van vroeger: het is 
een superalternatief om altijd op een 
egaal veld te kunnen trainen en te 
voetballen.”

Sjoerd van der Coelen begon zijn 
trainerscarrière bij de jeugd van Wit-
tenhorst en nam daar ook tijdelijk 
de honneurs waar als hoofdtrainer. 
Na twee jaar vierdeklasser SVEB uit 
Broekhuizenvorst onder zijn hoede 

de concurrentie zat niet stil. Het 
gat bleek niet meer te overbruggen. 
“Steeds als wij wonnen, wonnen de 
concurrenten ook. We waren net 
niet goed genoeg. Toch hebben we 
ook succesjes behaald. Denk aan 
de 5-1 zege op DESO. En we heb-
ben ook wel pech gehad. Zoals thuis 
tegen RVU, een directe concurrent. 
Zij maakten via een buitenspelgoal 
vlak voor tijd nog 2-2.”

Toch was het geen verloren jaar 
voor de Overloners. “Nee zeker 
niet. Als we ooit weer in de eerste 
klasse komen, dan zullen we er 
vanaf begin moeten staan. Dezelf-
de fouten zullen we niet opnieuw 
maken.” 

SNELLE OPMARS
Teun van Bree begint alweer aan 

zijn achtste seizoen in de hoofd-
macht. Hij maakte de snelle opmars 
mee. Als A-junior mocht hij af en 
toe invallen toen Overloners in het 
seizoen 2006/07 kampioen werden 
in de vierde klasse. Zijn eerste doel-
punt op 2 september 2007 kan hij 
zich nog goed herinneren. “Het was 
uit tegen Blerick in de eerste compe-

titiewedstrijd. In de laatste minuut 
maakte ik als invaller de winnende 
goal. We wonnen met 2-3.” Het was 
het laatste jaar van trainer Noud 
Janssen. De geel-zwarten grepen 
direct de titel in de derde klasse. “In 
de loop van dat seizoen kreeg ik een 
basisplaats. Ik begon als linksback.” 
Daarna brak de periode van John 
Thijssen aan. Als subtopper greep 
SSS’18 ieder jaar een periodetitel. 
“Dat was een mooie tijd. John pakte 
het een stuk professioneler aan. Hij 
bracht meer structuur in het elftal.” 
Onder Math Aerts lukte het in 2013 
eindelijk om via de nacompetitie te 
promoveren. Het was groot feest in 
Overloon. 

Toch heeft de sfeer afgelopen 
seizoen niet geleden onder de 
mindere prestaties. “Nee, we heb-
ben ook onze lol buiten het veld. 
De derde helft in de kantine is in 
Overloon ook belangrijk. Daar doet 
iedereen aan mee. Nieuwe spelers 
maken hier snel voetbalvrienden.” 

te hebben gehad, was het tijd voor 
een stapje hogerop. “Volharding vind 
ik qua club vergelijkbaar met SVEB. 
Het is een dorpsvereniging, met een 
goede organisatie en veel vrijwilli-
gers. Gezelligheid en prestaties gaan 
bij beide clubs hand in hand, maar 
Volharding is qua historie, naam en 
prestaties toch groter dan SVEB. Ik 
denk dat de clubcultuur van Volhar-

ding, net als die van SVEB, goed bij 
mij past.” 

Sjoerd van der Coelen voetbalde 
in de jeugd bij VVV-Venlo en bij de 

senioren bij EWC’46 in zijn geboor-
teplaats Well en zes jaar bij SV Ven-
ray. Op zijn 28ste besloot hij te kie-
zen voor zijn trainersloopbaan en 
de voetbalschoenen aan de wilgen 
te hangen. “Bewust”, zegt hij zes jaar 
later. “Ik voetbalde, trainde de jeugd 
van Helmond Sport en werkte ook 
nog meer dan veertig uur in de week. 
Het was zeven dagen hollen en stil-
staan. Daarbij had ik het gevoel dat ik 
als voetballer in de eerste klasse met 
Venray mijn top had bereikt. Nee, ik 
heb er geen spijt van dat ik relatief 
vroeg ben gestopt als voetballer, het 
trainerschap bevalt me uitstekend.”

Hij beseft terdege dat Volharding 
na het vertrek van topscorer Vincent 
Buijssen naar hoofdklasser Gemert 
doelpunten inlevert, maar wakker 
ligt hij er bepaald niet van. “Nee, ik 
vind het belangrijker om te kijken 
naar de balans in het elftal. Vorig sei-
zoen was het wisselvalligheid troef. 
De ene week alles, de andere week 
niks. Die ondergrens moet omhoog. 
Misschien is Volharding er individu-
eel op achteruitgegaan, maar ik denk 
dat het team er sterker op is gewor-
den. De nieuwelingen manifesteren 
zich goed, ik ben tevreden over de 
selectie. Aan een kampioenschap of 
periodetitel denk ik helemaal niet. 
Een eerste jaar is toch altijd wen-
nen, zowel voor mij als trainer als 
voor de spelers. De eerste stukjes 
van de Volharding-puzzel zijn in de 
voorbereiding gelegd, wie weet hoe 
snel en goed ze in elkaar passen. Je 
weet het immers nooit in het voet-
bal. Het zou natuurlijk mooi zijn 
als we voor een verrassing kunnen 
zorgen.”

Teun van Bree: “De eerste klasse 
was sterker dan we hadden gedacht.” 
Foto: Rikus ten Brücke.

Sjoerd van der Coelen: “Het zou 
mooi zijn als we voor een verras-
sing kunnen zorgen.” Foto: Rikus ten 
Brücke.

Wout: de laatste 
Janssen bij SSS’18
Ooit bestond de hoofdmacht van 
SSS’18 voor meer dan helft uit de 
naam Janssen. Zes in getal: Coen, 
Hans en Wout en Luc, Paul en Rob. 
Twee keer drie broers, verder geen 
familie van elkaar. Nu Paul onlangs 
een stapje terug heeft gedaan, is 
Wout (29) nog de allerlaatste die 
de naam Janssen hooghoudt in 
het vaandelteam. Hij is ook de 
jongste van het zestal. “De rest 
voetbalt  in het vierde”, weet Wout. 
“Nee, ik ga nog niet afbouwen. Ik 
wil nog wel even door in het eer-
ste”, zegt de captain. Hij begint 
alweer aan zijn twaalfde seizoen 
in het Overloonse vlaggenschip. 
Daarin scoorde hij 82 doelpunten. 
De voetbalfamilies Janssen staan 
welhaast symbool voor de opmars 
van SSS’18 in de voorbije vijftien 
jaar. Vanuit de kelder van de vierde 
klasse klommen de geel-zwarten 
op naar de eerste klasse. Na de 
degradatie komt SSS’18 weer uit in 
de tweede klasse.   

Hoofdsponsor Volharding-Vierlingsbeek
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Teun van Bree is niet rouwig om de 
degradatie. “Nee, de tweede klasse is 
prima voor ons. Vergeet niet dat we 
in al die jaren nooit om de titel heb-
ben gestreden. Ik verwacht dat we 
weer in de top vijf gaan meedoen. 
Het eerste doel is een goede start. 
Daar heeft het de laatste jaren vaker 
aan ontbroken. De klasse is wel wat 
veranderd, met nieuwe ploegen 
uit Helmond en Eindhoven. Venlo-
sche Boys en ZSV zijn twee sterke 
teams.” 

Voor Teun van Bree breekt een 
druk halfjaar aan. Hij verwacht 
eind januari zijn studie Informa-
tion Management aan de universi-
teit van Tilburg af te ronden. Eerder 
deed hij de hbo-opleiding bedrijfs-
economie. Hij maakt zich weinig 
zorgen. “Gelukkig is er in deze 
richting vrij makkelijk een baan 
te vinden.” 

TopSportive
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Venray treft 
oude bekenden

In de nieuwe omgeving van de 
eerste klasse D treft Venray enkele 
oude bekenden. Tegen EHC, Gel-
drop, Limburgia, Meerssen en Wil-
helmina’08 streden de rood-witten 
in de afgelopen decennia vaker in 
de hoofdklasse. Van alle tegenstan-
ders in het komende seizoen speel-
de Venray het vaakst tegen Witten-
horst, alhoewel de Horsternaren 
nooit de hoofdklasse bereikten. 

Gedurende 22 seizoenen bonden 
de buren Venray en Wittenhorst met 
elkaar de strijd aan. Tegen EHC en 
Wilhelmina’08 speelden de rood-
witten negentien seizoenen. Veer-
tien jaar trof Venray Meerssen en elf 
seizoenen was Geldrop de tegen-
stander. 

Met Limburgia heeft de rood-
witte club een speciale band. Op het 
voormalige terrein aan de Venweg in 
Brunssum debuteerde Venray op 12 
september 1982 in de hoofdklasse 
met een 0-1 zege. Wim Cuppen, 
afkomstig uit Horst, tekende voor de 
winnende treffer. Gedurende negen 
jaar kwam Venray uit tegen de voor-

malige profclub, die sinds de fusie 
met RKBSV is omgedoopt tot BSV 
Limburgia.

Met Someren (vijf seizoenen) en 
Susteren (vier jaar) heeft Venray een 
minder innige band. Aan Susteren 
bewaart de club geen goede herin-
neringen. In 1972 degradeerden de 
rood-witten uit de tweede klasse na 
twee beslissingduels tegen Susteren, 
die in Panningen werden gespeeld. 
Na de 1-1 verloor Venray de tweede 
ontmoeting met 1-2. Het is al 32 
jaar geleden dat Venray en Suste-
ren elkaar voor het laatst ontmoet-
ten. Nog minder historie heeft de 
rood-witte club met Minor (Nuth) 
en RVU (Rothem). Tegen beide 
Zuid-Limburgse clubs kwam Venray 
slechts één seizoen uit. Tegen RVU 
in de tweede klasse in het seizoen 
1969/70. De beide ontmoetingen 
met Minor dateren uit de jaargang 
1959/60, eveneens in de tweede 
klasse.

Tot een jaar geleden had Venray 
ook nog nooit tegen Bekkerveld 

gevoetbald. Op 11 mei 2014 degra-
deerde Venray thuis na de 2-2 remi-
se tegen de Heerlense club uit de 
hoofdklasse. Twee verenigingen zijn 
geheel nieuwe tegenstanders. Tegen 
Heidebloem (Geleen) en NWC 
(Asten) kwam Venray nog nooit uit 
in competitieverband. 

Regeling promotie 
en degradatie

Na het seizoen 2014/15 wordt 
de zesde klasse opgeheven. Dit 
betekent dat alle twaalf clubs in de 
zesde klasse C straks promoveren 
naar de vijfde klasse. Voor de vierde 
en vijfde klasse geldt een versterkte 
promotieregeling. Met ingang van 
het volgende seizoen 2015/16 wor-
den alle klassen uitgebreid naar 
veertien clubs.

Eerste klasse D
De kampioen van de eerste klasse 
D – waarin Venray uitkomt - pro-
moveert naar de hoofdklasse. De 
periodekampioenen van 1C en 
1D (tweemaal drie clubs) spelen 
nacompetitie voor extra promo-
tie, samen met de nummers elf 
en twaalf van de hoofdklasse B. In 
totaal strijden acht ploegen om 
twee plekken in de hoofdklasse B.
De nummers dertien en veertien 
degraderen naar de tweede klasse. 
De nummers elf en twaalf moeten 
nog nacompetitie spelen voor klas-
senbehoud, tegen de periodekam-
pioenen van de tweede klasse G en 
H.

Tweede klasse H
Uit de tweede klasse H (SSS’18 en 
Volharding) promoveert de kampi-
oen naar de eerste klasse. De drie 
periodekampioenen van 2H spelen 

nacompetitie met de drie periode-
kampioenen uit 2G plus de num-
mers elf en twaalf van de eerste klas-
se D. Deze acht clubs strijden om 
twee plaatsen in de eerste klasse D.
De nummers dertien en veertien 
van de tweede klasse H degraderen 
naar de derde klasse. De nummers 
elf en twaalf moeten nog nacom-
petitie spelen voor klassenbehoud, 
tegen de periodekampioenen uit de 
derde klasse.

Vierde klasse F/G
De kampioenen van de vierde klasse 
F (Ysselsteyn) en G (Oostrum) pro-
moveren naar de derde klasse. De 
drie periodekampioenen spelen 
nacompetitie met de nummers tien 
van de derde klasse.
Er gelden dit jaar extra promotie-
kansen. Doordat de derde klassen 
A, B, C en D worden uitgebreid van 
twaalf naar veertien clubs, ontstaan 
er acht extra promotieplaatsen.
De nummers elf en twaalf degrade-
ren naar de vijfde klasse. 

Vijfde klasse F
Vooral de vijfde klasse profiteert van 
de uitbreiding van het aantal ploe-
gen per poule. Uit de vijfde klasse F 
– met Leunen, Sporting ST, SVOC’01 
en SV United – promoveren naast 
de kampioen ook de nummers twee 

en drie rechtstreeks naar de vierde 
klasse. De drie periodekampioe-
nen van 5F spelen een onderlinge 
nacompetitie. De winnaar promo-
veert eveneens naar de vierde klas-
se. De nummer twee van de nacom-
petitie speelt op neutraal terrein een 
extra promotieduel met de winnaar 
van de nacompetitie in 6C. Uit de 
vijfde klasse F degradeert niemand.
 
Zesde klasse C
De zesde klasse wordt na afloop van 
dit seizoen opgeheven. Alle clubs – 
zoals BVV’27, Holthees en Merselo 
in 6C - promoveren naar de vijfde 
klasse. Zuid II is nu nog samen met 
West I het enige district met een 
zesde klasse. In de andere distric-
ten is er al langer geen zesde klasse 
meer. 
Na protesten van de verengingen 
heeft de KNVB op de valreep toch 
nog periodetitels en een nacompe-
titie ingevoerd. De kampioen en de 
winnaar van de nacompetitie van 
de zesde klasse C spelen straks een 
beslissingsduel op neutraal terrein 
voor promotie naar de vierde klasse. 
De kampioen van 6C treft de num-
mer twee van de nacompetitie van 
de vijfde klasse E. De periodewin-
naar van 6C speelt tegen de num-
mer twee van de nacompetitie van 
de vijfde klasse F.

Vijf jeugdspelers vervroegd doorgeschoven naar hoofdmacht

Lake Valley moet 
verder met eigen 
jeugd

Voor het tweede jaar op rij heeft 
het herenteam van Lake Valley een 
metamorfose ondergaan. Meer dan 
ooit moet de Venrayse zaalvoetbal-
club het doen met spelers uit de 
eigen jeugdopleiding. De tijd van 
duurbetaalde vedetten van bui-
tenaf is voorbij. Daardoor kwam 
er wel een einde aan het Venrayse 
zaalvoetbalbolwerk. De positieve 
keerzijde is dat nu eindelijk de zelf 
opgeleide jeugdspelers een kans 
krijgen. 

Door Henk Willemssen

Jos van Gerven is al een jaar of 
tien het boegbeeld van de bloei-
ende jeugdafdeling van Lake Valley. 
Honderden zaalvoetballertjes kre-
gen een gedegen opleiding, maar de 
doorstroming stagneerde om aller-
lei redenen. Eenmaal in de senio-
ren kozen veel spelers voor het veld 
en het eerste team van Lake Valley 
was een duiventil met veel spelers 
van buiten Venray. Jos van Gerven 
vindt het niet frustrerend dat zijn 
opbouwwerk zo weinig vruchten 
afwierp. Daar lijkt nu evenwel een 
kentering in te komen. “Nee, het 
is niet frustrerend. Het is de passie 
voor de sport”, zegt hij. “De veld-
verenigingen profiteren ervan. We 
proberen het zaalvoetbal in Venray 
op niveau te houden. Door de jeugd 
te ontwikkelen en te enthousiasme-
ren. En daarin slagen we als je het 
plezier en het fanatisme ziet. Als we 
niets meer zouden doen, dan ligt 
het zaalvoetbal zo op zijn gat.”

Van Gerven is een zaalvoetbaldier 
pur sang. Behalve de jeugd traint hij 
ook de hoofdmacht van Lake Valley, 
met de nieuwe coach René van Lies-
hout aan zijn zijde. Voor het derde 
seizoen heeft Van Gerven ook Bayer 
Uerdingen uit het Duitse Krefeld 
onder zijn hoede.

Afgelopen vrijdag oefende het 
sterk verjongde Venrayse team 
tegen Inter’80. In een matige eerste 
helft liep Lake Vallet een 0-1 achter-
stand op. In de veel betere tweede 
helft werd er niet gescoord. “Er zit 
duidelijk vooruitgang in. Het ging 
vandaag alweer een stuk beter”, 
constateerde René van Lieshout. 
Vorig seizoen vertolkte Lake Valley 
een bescheiden rol in de topklasse 
D met een negende plek als eind-
resultaat. Veel routiniers vertrokken 
en maakten plaats voor aanstor-
mende jeugd. Van Lieshout weet 
niet hoe zijn team het er in de com-
petitie vanaf gaat brengen. “Met 
zo’n jonge groep is dat lastig te zeg-
gen. Het zijn telkens weer leermo-
menten. Vandaag verloren we van 
Inter’80. Die ploeg komen we straks 
opnieuw tegen. Dan zie ik echt wel 
winstkansen.”

Voor Kevin Koolhof, overgekomen 
van SV United, is een belangrijke rol 
weggelegd. De andere nieuwkomer 
Gijs Hagens speelde op het veld in 
het eerste elftal van Wittenhorst. 
Ook de nieuwe keeper Tom Hopman 
heeft nog niet zo veel zaalvoetbaler-
varing. Toch lijkt de aanpassing soe-

pel te verlopen. Jos van Gerven wijst 
erop dat er liefst vijf jeugdspelers 
zijn doorgeschoven. Joep Claassen 
is eerstejaars A-speler en Dani Lit-
jens, Quincy Schins en Jeroen Vul-
lings zijn tweedejaars B. Chauncy 
Heijmans, hij wordt binnenkort vijf-
tien jaar, is pas eerstejaars B-junior. 
“We moeten voor hem dispensatie 
aanvragen bij de KNVB zodat hij bij 
de senioren mag meespelen”, aldus 
Van Lieshout.

Jos van Gerven weet op welke 
punten zijn ploeg tekort zal schie-
ten. “Op basis van routine en fysieke 
kracht moeten we het afleggen”, 
voorspelt hij. “Maar mijn spelers 
hebben wel de techniek en het tac-
tisch inzicht. Daarmee kunnen we 
veel compenseren.” 

Kevin Beerkens, Jimmy Lucassen 
en Luuk Maessen draaien al iets lan-
ger mee. Ook zij zijn afkomstig uit 
de jeugdopleiding. Een gemis is het 
vertrek van aanvoerder Frank Nel-
lissen naar Bayer Uerdingen. Samen 
met Samir El Ghoul en Frank Brands 
– als invalkracht – zorgt hij voor 
de Venrayse inbreng bij de Duitse 
club van Jos van Gerven. “Frank 
kan inderdaad nog waardevol voor 
Lake Valley zijn. Maar hij ziet meer 
een uitdaging bij Uerdingen. Dat 
is toch het niveau van de eredivi-
sie. Er wordt op twee avonden van 
zeven tot tien getraind. De spelers 
moeten fysiek fit zijn. Frank wilde 
wat anders en die kans wilde ik hem 
bieden.”  

Twan Driessen 
vlagt bij Venray

Na een zesjarig verblijf in de 
hoofdklasse moet Venray weer 
op zoek naar een vlagger. Twan 
Driessen (47) was bereid de soms 
ondankbare taak als grensrechter 
op zich te nemen. In de hoofd-
klasse wijst de KNVB een arbi-
traal trio aan. In de eerste klasse 
zijn er eigen clubgrensrechters. 
Driessen: “Ach ja, iemand moet 
het toch doen. Ik heb drie jaar bij 
het tweede elftal gevlagd en in de 
jeugd bij de A1 en B1.” 

Edward Linskens 
bij Venray 1

Edward Linskens is toegevoegd 
aan de technische staf van Venray 
1. De oud-profvoetballer van onder 
meer PSV en VVV assisteert dit sei-
zoen hoofdtrainer Harry Blokhuis. 
Vorig jaar had Linskens Venray 2 
onder zijn hoede. Op voorspraak 
van de technische commissie wis-
selden Leon Vievermans en Edward 
Linskens van positie. Vievermans 
staat nu aan het roer bij Venray 2. 
“Edward en ik zijn allebei assistent-
trainer”, zegt Leon Vievermans. 

“We rouleren nu en over een paar 
maanden bekijken we het opnieuw. 
Mijn doel is het tweede elftal in de 
steigers te zetten en zo snel mogelijk 
terug te brengen naar de reserve-
hoofdklasse.” Op de trainingsavon-
den doen de spelers van beide elf-
tallen zo veel mogelijk samen. “Ook 
de A1 betrekken we erbij. Het is de 
opzet de spelers dichter bij elkaar 
te brengen”, aldus Vievermans. Net 
als de Venrayse hoofdmacht degra-
deerde afgelopen seizoen ook het 

tweede elftal. Rob van Elst is Ron 
Clevers opgevolgd als leider van 
Venray 2. Clevers is doorgescho-
ven naar het eerste elftal. Linskens 
en Vievermans gaan dit seizoen 
de trainerscursus Uefa C volgen. 
Beide assistenten hebben nog geen 
trainerspapieren. De cursus wordt 
waarschijnlijk in Venray gegeven. 
Ook Ivo van der Weerden, coach van 
het derde elftal, gaat deze trainers-
opleiding volgen plus vier jeugdtrai-
ners van SV Venray. 

Lake Valley wint 
oefenduel

Lake Valley-Bende’92 8-4 (5-3).
Doelpunten: Djarmelza van Put-

ten (2x), Hilde Weijs (3x), Lori Pee-
ters (2x) en Lindsay Gabriël.

Eredivisionist Lake Valley won 
vrijdag het oefenduel met Bende’92 
uit Landgraaf, dat een klasse lager 
speelt, met 8-4. De Zuid-Limburgse 
keepster, die een drukke avond had, 
liet na zes minuten de bal los na een 
vrije trap van Jessie Philipsen. Djar-
melza van Putten was ter plekke om 
de 1-0 binnen te tikken: 1-1. Defen-
sief liet Lake Valley – zonder Beau 
Nellissen – soms wat steken vallen. 
Na balverlies kwamen de bezoekers 
op 1-1. Lake Valley nam met 3-1 de 
leiding door twee treffers van Hilde 
Weijs, beide keren op aangeven van 
Lori Peeters. De nieuwe keepster 
Melanie Bouwhuis kende daarna 
twee ongelukkige momenten. Ze 
liet tweemaal de bal glippen en de 
bezoekers profiteerden: 3-3. In de 
slotfase van de eerste helft scoorde 
Hilde Weijs haar derde doelpunt, 
ditmaal uit een corner van Lori Pee-
ters: 4-3. Bij de volgende aanval gaf 
Peeters haar vierde geslaagde assist 
op rij. Djarmelza van Putten bracht 
de ruststand op 5-3.

Na de pauze werd er lange tijd 
niet gescoord. Nadat de keepster 
een knal van Jessie Philipsen moest 
loslaten verhoogde Lori Peeters de 
voorsprong: 6-3. Een minuut later 
legde Jessie Philipsen de bal breed 
en Lori Peeters tikte de 7-3 binnen. 
Via een uitbraak kwam de tegen-
stander nog op 7-4. In de slotmi-
nuut bepaalde Lindsay Gabriël de 
eindstand op 8-4.

Bij het herenteam van Lake Valley 
waren de doelpunten veel schaarser. 
In de Raayhal in Overloon verloor 
Lake Valley met 0-1 van Inter’80. 
Beide ploegen komen elkaar dit sei-
zoen ook tegen in de topklasse D.

 Selectie Jeroen 
Houwen 

Vitesse-keeper Jeroen Houwen 
uit Oirlo is door KNVB-coach Aron 
Winter opgenomen in de selectie 
van Oranje -19. 

Het elftal speelt in voorbereiding 
op het eerste EK-kwalificatietoer-
nooi oefenduels tegen Duitsland 
en Ierland. Op vrijdag 5 septem-
ber neemt Oranje het op Sportpark 
Höhenberg in Köln op tegen Duits-
land. Dit duel begint om 18.00 uur. 
Drie dagen later, op maandag 8 sep-
tember, volgt een wedstrijd tegen 
Ierland. In het Tallaght Stadium in 
Dublin wordt om 20.30 uur (Neder-
landse tijd) afgetrapt. Het eerste EK-
kwalificatietoernooi vindt van 9 tot 
en met 14 oktober plaats in Polen.

Advertorial

Sporting ST 
beloond met 
sponsorschap ING

ING is sponsor geworden van 
voetbalvereniging Sporting ST 
en heeft zich per 1 september 
2014 voor 3 jaar aan de club ver-
bonden. 

In maart 2014 startte ING 
met een van de meest omvang-
rijke sponsorprogramma’s in de 
geschiedenis van het amateur-
voetbal om het amateurvoetbal 
in Nederland naar een hoger plan 
te tillen. Clubs uit heel Nederland 
maakten met een onderschei-
dende en originele pitch kans 
op een intensief sponsorschap 
van de ING. Sporting ST is één 
van de ruim 300 amateurclubs in 
Nederland die uit bijna 800 aan-
meldingen beloond is met een 
sponsorschap waarmee zij de 
komende 3 jaar de samenwerking 
aangaat met ING. Daarnaast ver-
bindt ING zich voor de komende 
3 jaar aan 122 amateurvereni-
gingen als hoofdsponsor. Met dit 
programma wil de ING samen 
met de KNVB het amateurvoet-
bal in Nederland een aanzienlijke 
impuls geven. “We zijn enorm 
trots dat we met onze creatieve 
pitch een sponsorschap van de 
ING in de wacht hebben gesleept. 
We kunnen met deze extra impuls 
van de ING onze ambitie voor de 
komende jaren gaan verwezen-
lijken,” aldus Emile Beurskens 
(Sponsorcommissie Sporting ST).

Te koop 
aangeboden
woningcontingenten

Geeft u de 
mogelijkheid om

een particuliere 
woning 
te bouwen
Informatie:
Arvalis
Dhr. N. Albers
06-55720221

Uw zoekertje
in Peel en Maas?

Online 
plaatsen: 

peelenmaasvenray.
nl/zoekertje
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Aanvaller Frank Jespers wil met zijn club graag naar de derde klasse promoveren

Kan Ysselsteyn stijgende 
lijn doortrekken? 

Frank Jespers (20) kende twee 
seizoenen geleden een uitstekend 
debuutjaar in de Ysselsteynse 
hoofdmacht. De snelle rechtsbui-
ten was een vaste waarde en hij 
scoorde negen doelpunten. Afge-
lopen seizoen kwam hij aan het 
einde vaker op de bank terecht. Dat 
kwam ook door de toegenomen 
concurrentie. Ysselsteyn heeft nu 
een veel ruimere selectiegroep dan 
een paar jaar geleden, toen vrijwel 
iedereen verzekerd was van een 
basisplaats.

Door Henk Willemssen

Alhoewel hij pas twintig is, begint 
hij al aan zijn vijfde jaar bij de seni-
oren. In zijn leeftijdsgroep zaten 
weinig voetballers. Ysselsteyn kon 
daarom geen A1-elftal op de been 
brengen. De jongste spelers kregen 
dispensatie voor de B-jeugd, terwijl 
Frank Jespers als zestienjarige werd 
overgeheveld naar het tweede elftal. 
Keeper Marc Swinkels vertrok toen 
naar Fiducia, maar hij is nu weer 
teruggekeerd op sportpark De Vlies.  
“In het begin was het wel wennen 
in het tweede elftal”, zegt Jespers. 
Vooral fysiek was de overgang groot. 
In het tweede jaar ging het al veel 
beter. We werden toen kampioen. 
Op dinsdag trainde ik mee met eer-
ste elftal. Ik heb toen tegen VCH 
als invaller mijn debuut gemaakt.” 
In het seizoen 2012/13 stond hij 
bij trainer Noud Janssen vanaf het 
begin in de basis. Moeiteloos blies 
hij zijn partijtje mee. “Het gaat 
eigenlijk steeds beter. Ieder jaar leer 
je weer wat bij. Vorig seizoen heb 
ik een mindere periode gekend. En 
dan kom je op de bank terecht. Ook 
daar leer je van. De trainer (Ruud 
Jenneskens, red.) zorgt er zo voor 
dat je scherp blijft.”

Het talent van Frank Jespers werd 
al vroeg opgemerkt. Hij maakte 
een jaar deel uit van het jeugd-

plan van VVV. Toen hij in Yssel-
steyn E1 voetbalde, speelde hij op 
zondag zijn wedstrijdjes in de D2 
van VVV. Daarna raakte hij weer 
uit beeld bij de Venlose profclub. 
De student bedrijfseconomie aan 
de Fontys Hogeschool in Eindhoven 
wil graag met Ysselsteyn hogerop. 
De Peelclub zit momenteel in de lift. 
Na het kampioenschap in de vijfde 
klasse in 2011, klom de Ysselsteynse 
ploeg steeds een treetje hoger in de 
vierde klasse F. 

Na de zevende en zesde plaats 
werd het afgelopen seizoen afge-
sloten met de derde plek. In de 
nacompetitie waren de Ysselstey-
ners al snel uitgeschakeld door het 
2-6 thuisverlies tegen Panningen. 
“We gingen met een goed gevoel de 

nacompetitie in. Maar thuis tegen 
Panningen hebben we het laten 
liggen. Het was voor ons een onbe-
kende ploeg. Normaal past Ruud 
Jenneskens de tactiek aan de tegen-
stander aan. In de uitwedstrijd is 
dat ook gebeurd en we kwamen er 
nog heel dichtbij.” Met een 2-4 over-
winning konden de Peelbewoners 
toch met opgeheven hoofd afscheid 
nemen van een mooi seizoen.

De vraag is of Ysselsteyn in de 
komende jaargang de stijgende 
lijn kan doortrekken. “Ik verwacht 
dat we weer de nacompetitie gaan 
halen”, zegt Frank Jespers. “Ons 
team is niet zwakker geworden en 
we zijn weer een stap verder.” Dat 
Ysselsteyn nu in Brabant is inge-
deeld, maakt wel verschil. “In de 

jeugd hebben we vaak in Brabant 
gespeeld. Daar is het spel meer 
fysiek. Limburgse clubs willen meer 
voetballen en wij zijn een combina-
tie van beide.” 

Frank Jespers wil graag de stap 
omhoog maken naar de derde klas-
se. “Waarom zou Ysselsteyn niet in 
de derde klasse kunnen voetbal-
len?”, vraagt hij zich af. Hij weet dat 
zijn club ooit één jaar op dat niveau 
uitkwam. “Maar dat is wel heel lang 
geleden.” Inderdaad, het seizoen 
1989/90 met mannen als Geert van 
Dijck, Geert van Gassel en Mart Ver-
lijsdonk. Frank was toen nog niet 
eens geboren.    

Frank Jespers: “Ik verwacht dat we 
weer de nacompetitie gaan halen.” 
Foto: Rikus ten Brücke.

Aanvaller Dennis Lommen uit Geijsteren wil meer doelpunten voor zijn rekening nemen

Kan Oostrum vertrek 
Chris Wilschut opvangen? 

Het vertrek van Chris Wilschut 
naar Venray betekent een fikse 
aderlating voor de Oostrumse vier-
deklasser. De afgelopen twee jaar 
eindigden de rood-witten telkens 
keurig in de middenmoot. Dat zou 
de komende jaargang, zonder top-
schutter Wilschut, wel eens heel 
wat lastiger kunnen worden. Den-
nis Lommen, de 21-jarige aanvaller 
uit Geijsteren, hoopt een deel van 
de doelpuntenproductie te kunnen 
overnemen. 

Door Henk Willemssen

Niemand in het Oostrumse kamp 
wil het woord degradatie horen. Ook 
Dennis Lommen niet. “Wij degrade-
ren niet”, zegt hij beslist. “Een jaar 
geleden werd dat ook al geroepen. 
Natuurlijk missen we Chris met zijn 
vele doelpunten. Maar er zijn ook 
nog anderen die kunnen scoren.” En 
daar rekent hij ook zichzelf bij. Afge-
lopen seizoen kwam de Geijstere-
naar slechts tot vier treffers, waarvan 
drie in de slotwedstrijd tegen VCH. 
Vier doelpunten is te weinig voor een 

aanvaller, dat beseft hij ook. In zijn 
debuutjaar in de hoofdmacht trof hij 
zeven keer doel. Wellicht heeft het 
ermee te maken dat het Oostrumse 
spel erg op goudhaantje Wilschut 
was afgestemd. Veel ballen werden 
direct bij de topschutter ingeleverd, 
die er meestal wel iets goeds mee-
deed. Andere aanvallers kwamen 
daardoor minder aan bod. “In dat 
opzicht zou het een voordeel kunnen 
zijn dat Chris weg is”, denkt Lom-
men. “Maar Chris maakte de kansen 
wel altijd af.”

Dennis en zijn jongere broer 
Kenny voetballen al vanaf de jongste 
pupillen in Oostrum. De ooit zo suc-
cesvolle voetbalclub uit Geijsteren is 
nu definitief opgedoekt. Tot afgelo-
pen zomer wist het kleine dorp nog 
een veteranenelftal op de been te 
brengen. Ook dat is nu verleden tijd. 
“Ik heb vorig jaar enkele keren met 
de veteranen meegevoetbald. Om 
ze uit te helpen”, zegt Dennis. Zijn 
vader Alex, die ook voor Volharding 
voetbalde, speelde nog in de vete-
ranen. Hij heeft in de jaren tachtig 

nog de hoogtijdagen van Geijsteren 
in de vierde klasse meegemaakt. 
“Het voetbal in Geijsteren is defini-
tief voorbij. De velden verdwijnen, 
alleen de kleedaccommodatie blijft 
staan”, weet Alex. De meeste voet-
baljeugd uit Geijsteren gaat niet naar 
SV United in Wanssum, maar naar 
Oostrum. “Oostrum trekt toch meer”, 
meent Dennis. “De club speelt hoger 
en mijn vrienden zitten hier.”

Met dispensatie mocht hij een 
jaar langer in de A-jeugd uitkomen. 
Tijdens het promotiejaar 2011/12 
maakte hij als A-junior zijn debuut 
in de hoofdmacht. Bij de rentree in 
de vierde klasse bleek Dennis Lom-
men direct een aanwinst voor het 
Oostrumse vlaggenschip. Trainer 
Wim de Roy vertrok en jeugdcoach 
Ruud Custers promoveerde tot 
hoofdtrainer. Alhoewel Oostrum 
vorig jaar beduidend minder scoor-
de dan een jaar eerder, is Dennis 
Lommen toch te spreken over het 
vertoonde spel. Ruud Custers wil 
afstappen van het opportunistische 
voetbal onder zijn voorganger.   “Er 

is meer rust in de ploeg. We kunnen 
nu beter de bal achterin rondspelen”, 
zegt Dennis Lommen. “We hanteren 
minder vaak de lange bal en zetten 
niet meer zo snel druk naar voren. 
Maar die omschakeling kost wel tijd.”

Oostrum raakte nu weer enkele 
geroutineerde spelers kwijt. Een 
tegenvaller is ook dat Hans Custers 
opnieuw is uitgeschakeld door een 
gescheurde kruisband. De voormali-
ge voetballer van Venray 1 maakte in 
februari nog zijn rentree. Voorlopig 
staat hij weer buitenspel en het is de 
vraagt of de broer van de trainer nog 
ooit terugkomt. De enige nieuweling 
is de van Holthees overgekomen aan-
valler Marwin Hermans. De andere 
opengevallen plaatsen worden door 
eigen jeugdspelers opgevuld. “Er zijn 
genoeg jongens die het niveau aan-
kunnen”, meent Dennis Lommen. 
“Zelf hoop ik dit jaar niet alleen meer 
te scoren, maar ook belangrijker te 
zijn voor het elftal.”  

Dennis Lommen: “Wij degraderen 
niet.” Foto: Yvon van Horck.

Gehavend SVOC’01 moet nieuwe doelen stellen na wegvallen degradatiestrijd

Roel Classens: laatste 
seizoen bij SVOC’01 

Spelers van SVOC’01 die worden 
geïnterviewd voor de voetbalkrant 
maken er een gewoonte van na dat 
jaar te vertrekken. Twee jaar gele-
den maakte Dirk van de Ven bekend 
dat hij aan zijn laatste seizoen bij 
de tricolores begon. Hij is inmid-
dels een gewaardeerde kracht bij 
Ysselsteyn. Keeper Mikey Ellery, die 
een jaar geleden in deze voetbal-
krant stond, is onlangs verkast naar 
SSS’18. En nu kondigt Roel Classens 
(26) aan dat hij de fusievereniging 
aan het einde van het seizoen gaat 
verlaten.

Door Henk Willemssen

Eind augustus is Roel Classens 
getrouwd. Hij woont al drie jaar in 
Leunen. In de oude boerderij van 
zijn grootouders aan de Kraaksepas. 
“We hebben het huis nu gekocht en 
we gaan het flink verbouwen. Daar 
gaat veel tijd in zitten. Daarom stop 
ik na dit jaar bij SVOC’01. Ik denk dat 
ik bij Leunen in een lager elftal ga 
voetballen. Want twee keer per week 
trainen lukt me niet meer.” Roel Clas-
sens debuteerde op zijn zeventiende 
in de hoofdmacht onder trainer John 
Geelen. 

Hij heeft in de afgelopen negen 
jaar alle hoogte- en dieptepunten 
van de tricolores meegemaakt. “Ik 
ben al 22 jaar lid van de club. Ik heb 
hier altijd heel graag gevoetbald en 
vind het best jammer dit straks op 
te moeten geven.” In de pupillen 
was hij nog een aanvaller. Later ver-
huisde hij naar het middenveld. En 
inmiddels is de geboren Castenray-
naar weer een linie gezakt. Hij is al 
een tijdje een betrouwbare centrale 
verdediger. Eerst speelde hij achterin 
samen met Dirk van de Ven. Zoals in 
het kampioensjaar 2011/12. “Dat was 
een heel mooi seizoen. Toen viel alles 
samen.” Het was de eerste kampi-
oenstitel van de fusieclub. SVOC’01 
keerde na vier jaar terug in de vijfde 
klasse, nadat de vereniging door een 
diep dal was gegaan. “Ook toen de 
prestaties minder waren bleef de 
sfeer goed. We zijn als elftal altijd een 
eenheid geweest”, zegt hij.

Na de promotie kende SVOC’01 
een stroeve start in de vijfde klasse. 
Tijdens de winterstop maakte trai-
ner Joop Theunissen bekend dat hij 
zou gaan stoppen. Plotseling begon 
het te draaien en bereikte SVOC’01 
de nacompetitie. “Nee, dat had niets 
met het besluit van Joop te maken. 
We hebben moeten wennen aan het 
niveau. Na de winter raakten we in 
een flow en we zetten een heel goede 
serie neer.” Na het vertrek van aan-

voerder Dirk van de Ven werd Mai-
kel Wismans naar de achterhoede 
gehaald. “Dirk was een echte leider. 
Hij praatte veel in het veld. Die rol 
hebben de meer ervaren spelers 
zoals Bart Jenneskens, Maikel Wis-
mans en ik overgenomen. Dat gaat 
eigenlijk vanzelf als je ouder wordt.” 

De verwachtingen zijn allerminst 
hooggespannen in het SVOC-kamp 
na het vertrek van de vier belang-
rijke basisspelers Marthijn Coppers, 
Mikey Ellery, Tijs Loonen en Tom 
Strijbos. De complete as van het 
kampioenselftal van 2012 is nu weg. 
Trainer Twan Bloemen verkondigde 
dat het seizoen bij handhaving al 
geslaagd was. Dat doel is al bereikt, 

want er degradeert straks niemand 
vanwege de opheffing van de zesde 
klasse. “Ik ben er niet zo blij mee”, 
zegt Roel Classens. “Alhoewel we 
wellicht tegen degradatie hadden 
moeten strijden. Maar dat heeft ook 
wel iets. We hebben ons ooit op de 
allerlaatste dag tegen Resia veilig 
gespeeld. Toen was de euforie na 
afloop enorm. Bijna net zo groot als 
bij het kampioenschap. Die span-
ning onderin valt nu weg.” 

SVOC’01 zal zich daarom andere 
doelen moeten stellen. “Vijf van de 
twaalf clubs promoveren. Als we in 
een periode vier of vijf keer winnen, 
dan doen we ook mee. Anders voet-
ballen een heel jaar voor niets.” Als 

laatste verdediger krijgt hij nu de 
46-jarige Ruud de Mulder als keeper 
achter zich. “Nee, ik heb nog nooit 
met Ruud samengespeeld. Toen ik 
kwam was hij net gestopt. Maar ik 
heb het volste vertrouwen in Ruud. 
Hij is ervaren en kan goed coachen. 
En op training laat hij zien dat hij 
nog sterke reflexen heeft.” Roel Clas-
sens hoopt op een mooie afsluiting 
bij SVOC’01. “We moeten er vol gaan. 
We hebben een flinke aderlating 
ondergaan. Daarom moeten we ons 
nog meer als een eenheid tonen. Dan 
kunnen we veel bereiken.”  

Roel Classens: “We hebben een 
flinke aderlating ondergaan.”  Foto: 
Yvon van Horck.

Optimisme bij doelman Dirk van Enckevort na twee teleurstellende seizoenen

“Leunen moet voor 
kampioenschap gaan” 

Leunen kreeg twee jaar op rij 
twee fikse teleurstellingen te ver-
werken. Op 8 mei 2013 degradeer-
de de oranje-witte formatie uit de 
vierde klasse na het 0-1 verlies in de 
beslissingswedstrijd tegen Sporting 
ST. Op 25 mei 2014 liet de Leunse 
ploeg een unieke kans op promo-
tie liggen door in het finaleduel 
met 1-3 te verliezen van Melderslo. 
Desondanks heerst er optimisme 
op sportpark ’t Klaverblad aan de 
vooravond van het nieuwe seizoen.

Door Henk Willemssen

Doelman Dirk van Enckevort 
draait er niet omheen. “Leunen 
moet voor het kampioenschap 
gaan”, zegt hij beslist. “EWC en GFC 
zijn nu weg. Dat waren vorig sei-
zoen verreweg de beste ploegen. Dit 
jaar promoveren de bovenste drie. 
Daar moeten wij zeker bijzitten.” 
Oud-Blerickenaar Ger Verheijen, hij 
woont inmiddels in Venray, heeft 
Roger Ceulemans na drie jaar afge-
lost als hoofdtrainer. “Nee, ik merk 
helemaal niets van de teleurstel-
lende afloop van vorig seizoen”, zegt 
Verheijen. “Ik heb een gretige groep 
aangetroffen. Er zit hier ook kwali-
teit genoeg om naar de vierde klasse 
te gaan.”

Dirk van Enckevort (21) is geboren 
in Venray. Hij begon in de F-jes op 
sportpark De Wieën. Toen hij acht 
jaar was, verhuisde het gezin naar 
Leunen. Dirk verruilde De Keg voor 
de Leunse basisschool De Meent en 
hij ging in Leunen voetballen bij de 
E’s. Als snel besloot hij om keeper 
te worden. “Ik zag die keepers op tv, 
en ik dacht dat wil ik ook. Nog liever 
dan voetballen.” Zijn keepertalent 
bleef niet onopgemerkt. Hij werd 
uitgenodigd voor een proeftraining 
bij VVV. “Maar dat is op niets uitge-
lopen.” In de B-jeugd klopte Ven-
ray aan. Hij besloot terug te keren 
naar De Wieën. Hij keepte in de B1, 
A2 en A1. Toen hij overging naar de 
senioren, ging toch weer terug naar 
Leunen. “Bij Venray was veel con-
currentie. En bij Leunen hadden ze 
mij teruggevraagd.” Toch kreeg hij 
niet meteen een basisplaats. “Nee, 
Roger Ceulemans was net nieuw 
als trainer en hij koos voor Gijs Jeu-
ken als meer ervaren doelman. Ik 
kwam in het tweede terecht. Dat 
was best een teleurstelling. Ik had 
zeker verwacht eerste keeper te 
worden.” Na een wedstrijd of acht 
kreeg Dirk van Enckevort alsnog 
zijn kans in de hoofdmacht. En die 
heeft hij gegrepen. In de laatste 
twee seizoenen ontpopte hij zich als 
een uitstekende sluitpost.

In het degradatiejaar was Van 
Enckevort een van de weinige spe-
lers die constant een goede vorm 
etaleerde. “Die verloren wedstrijd 
tegen Sporting was een enorme 
teleurstelling. We kregen weer dikke 
kansen genoeg. Wij scoren niet en 
vlak voor tijd verliezen we met 0-1.” 
Het was net een paar dagen voor de 
viering van het vijftig jarig jubileum. 
“Na die wedstrijd hebben we nog 
in de kantine een tijdje nagepraat. 
Daarna zijn nog met een man of tien 
bij Gijs Mooren ons verdriet gaan 
wegzuipen. Tot ’s morgens vijf uur...”

Vorig jaar deed Leunen lang mee 
in de titelrace in de vijfde klasse 

F. Maar na de winterstop liet de 
oranje-witte ploeg te veel punten 
liggen de zwakke broeders. Er werd 
verloren van Merselo, SV United en 
zelfs tweemaal van Resia. Terwijl de 
topfavorieten EWC’46 en GFC’33 
niet konden winnen van Leunen. 
De spelers werd gemakzucht en 
lichtzinnigheid verweten. Daar is 
Dirk van Enckevort het niet hele-
maal mee eens. “Natuurlijk was het 
voor een deel onderschatting. Maar 
wij zijn een voetballende ploeg. 
We hebben het lastig tegen tegen-
standers die zich ingraven en op de 
counter spelen.” Via de nacompe-
titie leek Leunen alsnog promotie 
af te dwingen na de 1-4 uitzege bij 

EWC’46. Thuis tegen Melderslo was 
een punt genoeg, maar het werd een 
1-3 nederlaag. Voor Dirk van Enc-
kevort was de teleurstelling bijna 
net ze groot als een jaar eerder. “Het 
was verschrikkelijk balen, want we 
waren er zo dichtbij.” Komend sei-
zoen moet het allemaal beter gaan. 
De Leunse doelman werd nog bena-
derd door Jan Krouwel, zijn voorma-
lige keeperstrainer, die hem porde 
voor een terugkeer bij Venray. Hij 
hield de boot af. “Niels Nielen keep 
je er niet zomaar uit. En ik speel lie-
ver in Leunen 1 dan in Venray 2.”      

Dirk van Enckevort: “Ik speel liever 
in Leunen 1 dan in Venray 2.”  Foto: 
Yvon van Horck
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Aanvaller Frank Jespers wil met zijn club graag naar de derde klasse promoveren

Kan Ysselsteyn stijgende 
lijn doortrekken? 

Frank Jespers (20) kende twee 
seizoenen geleden een uitstekend 
debuutjaar in de Ysselsteynse 
hoofdmacht. De snelle rechtsbui-
ten was een vaste waarde en hij 
scoorde negen doelpunten. Afge-
lopen seizoen kwam hij aan het 
einde vaker op de bank terecht. Dat 
kwam ook door de toegenomen 
concurrentie. Ysselsteyn heeft nu 
een veel ruimere selectiegroep dan 
een paar jaar geleden, toen vrijwel 
iedereen verzekerd was van een 
basisplaats.

Door Henk Willemssen

Alhoewel hij pas twintig is, begint 
hij al aan zijn vijfde jaar bij de seni-
oren. In zijn leeftijdsgroep zaten 
weinig voetballers. Ysselsteyn kon 
daarom geen A1-elftal op de been 
brengen. De jongste spelers kregen 
dispensatie voor de B-jeugd, terwijl 
Frank Jespers als zestienjarige werd 
overgeheveld naar het tweede elftal. 
Keeper Marc Swinkels vertrok toen 
naar Fiducia, maar hij is nu weer 
teruggekeerd op sportpark De Vlies.  
“In het begin was het wel wennen 
in het tweede elftal”, zegt Jespers. 
Vooral fysiek was de overgang groot. 
In het tweede jaar ging het al veel 
beter. We werden toen kampioen. 
Op dinsdag trainde ik mee met eer-
ste elftal. Ik heb toen tegen VCH 
als invaller mijn debuut gemaakt.” 
In het seizoen 2012/13 stond hij 
bij trainer Noud Janssen vanaf het 
begin in de basis. Moeiteloos blies 
hij zijn partijtje mee. “Het gaat 
eigenlijk steeds beter. Ieder jaar leer 
je weer wat bij. Vorig seizoen heb 
ik een mindere periode gekend. En 
dan kom je op de bank terecht. Ook 
daar leer je van. De trainer (Ruud 
Jenneskens, red.) zorgt er zo voor 
dat je scherp blijft.”

Het talent van Frank Jespers werd 
al vroeg opgemerkt. Hij maakte 
een jaar deel uit van het jeugd-

plan van VVV. Toen hij in Yssel-
steyn E1 voetbalde, speelde hij op 
zondag zijn wedstrijdjes in de D2 
van VVV. Daarna raakte hij weer 
uit beeld bij de Venlose profclub. 
De student bedrijfseconomie aan 
de Fontys Hogeschool in Eindhoven 
wil graag met Ysselsteyn hogerop. 
De Peelclub zit momenteel in de lift. 
Na het kampioenschap in de vijfde 
klasse in 2011, klom de Ysselsteynse 
ploeg steeds een treetje hoger in de 
vierde klasse F. 

Na de zevende en zesde plaats 
werd het afgelopen seizoen afge-
sloten met de derde plek. In de 
nacompetitie waren de Ysselstey-
ners al snel uitgeschakeld door het 
2-6 thuisverlies tegen Panningen. 
“We gingen met een goed gevoel de 

nacompetitie in. Maar thuis tegen 
Panningen hebben we het laten 
liggen. Het was voor ons een onbe-
kende ploeg. Normaal past Ruud 
Jenneskens de tactiek aan de tegen-
stander aan. In de uitwedstrijd is 
dat ook gebeurd en we kwamen er 
nog heel dichtbij.” Met een 2-4 over-
winning konden de Peelbewoners 
toch met opgeheven hoofd afscheid 
nemen van een mooi seizoen.

De vraag is of Ysselsteyn in de 
komende jaargang de stijgende 
lijn kan doortrekken. “Ik verwacht 
dat we weer de nacompetitie gaan 
halen”, zegt Frank Jespers. “Ons 
team is niet zwakker geworden en 
we zijn weer een stap verder.” Dat 
Ysselsteyn nu in Brabant is inge-
deeld, maakt wel verschil. “In de 

jeugd hebben we vaak in Brabant 
gespeeld. Daar is het spel meer 
fysiek. Limburgse clubs willen meer 
voetballen en wij zijn een combina-
tie van beide.” 

Frank Jespers wil graag de stap 
omhoog maken naar de derde klas-
se. “Waarom zou Ysselsteyn niet in 
de derde klasse kunnen voetbal-
len?”, vraagt hij zich af. Hij weet dat 
zijn club ooit één jaar op dat niveau 
uitkwam. “Maar dat is wel heel lang 
geleden.” Inderdaad, het seizoen 
1989/90 met mannen als Geert van 
Dijck, Geert van Gassel en Mart Ver-
lijsdonk. Frank was toen nog niet 
eens geboren.    

Frank Jespers: “Ik verwacht dat we 
weer de nacompetitie gaan halen.” 
Foto: Rikus ten Brücke.

Aanvaller Dennis Lommen uit Geijsteren wil meer doelpunten voor zijn rekening nemen

Kan Oostrum vertrek 
Chris Wilschut opvangen? 

Het vertrek van Chris Wilschut 
naar Venray betekent een fikse 
aderlating voor de Oostrumse vier-
deklasser. De afgelopen twee jaar 
eindigden de rood-witten telkens 
keurig in de middenmoot. Dat zou 
de komende jaargang, zonder top-
schutter Wilschut, wel eens heel 
wat lastiger kunnen worden. Den-
nis Lommen, de 21-jarige aanvaller 
uit Geijsteren, hoopt een deel van 
de doelpuntenproductie te kunnen 
overnemen. 

Door Henk Willemssen

Niemand in het Oostrumse kamp 
wil het woord degradatie horen. Ook 
Dennis Lommen niet. “Wij degrade-
ren niet”, zegt hij beslist. “Een jaar 
geleden werd dat ook al geroepen. 
Natuurlijk missen we Chris met zijn 
vele doelpunten. Maar er zijn ook 
nog anderen die kunnen scoren.” En 
daar rekent hij ook zichzelf bij. Afge-
lopen seizoen kwam de Geijstere-
naar slechts tot vier treffers, waarvan 
drie in de slotwedstrijd tegen VCH. 
Vier doelpunten is te weinig voor een 

aanvaller, dat beseft hij ook. In zijn 
debuutjaar in de hoofdmacht trof hij 
zeven keer doel. Wellicht heeft het 
ermee te maken dat het Oostrumse 
spel erg op goudhaantje Wilschut 
was afgestemd. Veel ballen werden 
direct bij de topschutter ingeleverd, 
die er meestal wel iets goeds mee-
deed. Andere aanvallers kwamen 
daardoor minder aan bod. “In dat 
opzicht zou het een voordeel kunnen 
zijn dat Chris weg is”, denkt Lom-
men. “Maar Chris maakte de kansen 
wel altijd af.”

Dennis en zijn jongere broer 
Kenny voetballen al vanaf de jongste 
pupillen in Oostrum. De ooit zo suc-
cesvolle voetbalclub uit Geijsteren is 
nu definitief opgedoekt. Tot afgelo-
pen zomer wist het kleine dorp nog 
een veteranenelftal op de been te 
brengen. Ook dat is nu verleden tijd. 
“Ik heb vorig jaar enkele keren met 
de veteranen meegevoetbald. Om 
ze uit te helpen”, zegt Dennis. Zijn 
vader Alex, die ook voor Volharding 
voetbalde, speelde nog in de vete-
ranen. Hij heeft in de jaren tachtig 

nog de hoogtijdagen van Geijsteren 
in de vierde klasse meegemaakt. 
“Het voetbal in Geijsteren is defini-
tief voorbij. De velden verdwijnen, 
alleen de kleedaccommodatie blijft 
staan”, weet Alex. De meeste voet-
baljeugd uit Geijsteren gaat niet naar 
SV United in Wanssum, maar naar 
Oostrum. “Oostrum trekt toch meer”, 
meent Dennis. “De club speelt hoger 
en mijn vrienden zitten hier.”

Met dispensatie mocht hij een 
jaar langer in de A-jeugd uitkomen. 
Tijdens het promotiejaar 2011/12 
maakte hij als A-junior zijn debuut 
in de hoofdmacht. Bij de rentree in 
de vierde klasse bleek Dennis Lom-
men direct een aanwinst voor het 
Oostrumse vlaggenschip. Trainer 
Wim de Roy vertrok en jeugdcoach 
Ruud Custers promoveerde tot 
hoofdtrainer. Alhoewel Oostrum 
vorig jaar beduidend minder scoor-
de dan een jaar eerder, is Dennis 
Lommen toch te spreken over het 
vertoonde spel. Ruud Custers wil 
afstappen van het opportunistische 
voetbal onder zijn voorganger.   “Er 

is meer rust in de ploeg. We kunnen 
nu beter de bal achterin rondspelen”, 
zegt Dennis Lommen. “We hanteren 
minder vaak de lange bal en zetten 
niet meer zo snel druk naar voren. 
Maar die omschakeling kost wel tijd.”

Oostrum raakte nu weer enkele 
geroutineerde spelers kwijt. Een 
tegenvaller is ook dat Hans Custers 
opnieuw is uitgeschakeld door een 
gescheurde kruisband. De voormali-
ge voetballer van Venray 1 maakte in 
februari nog zijn rentree. Voorlopig 
staat hij weer buitenspel en het is de 
vraagt of de broer van de trainer nog 
ooit terugkomt. De enige nieuweling 
is de van Holthees overgekomen aan-
valler Marwin Hermans. De andere 
opengevallen plaatsen worden door 
eigen jeugdspelers opgevuld. “Er zijn 
genoeg jongens die het niveau aan-
kunnen”, meent Dennis Lommen. 
“Zelf hoop ik dit jaar niet alleen meer 
te scoren, maar ook belangrijker te 
zijn voor het elftal.”  

Dennis Lommen: “Wij degraderen 
niet.” Foto: Yvon van Horck.

Gehavend SVOC’01 moet nieuwe doelen stellen na wegvallen degradatiestrijd

Roel Classens: laatste 
seizoen bij SVOC’01 

Spelers van SVOC’01 die worden 
geïnterviewd voor de voetbalkrant 
maken er een gewoonte van na dat 
jaar te vertrekken. Twee jaar gele-
den maakte Dirk van de Ven bekend 
dat hij aan zijn laatste seizoen bij 
de tricolores begon. Hij is inmid-
dels een gewaardeerde kracht bij 
Ysselsteyn. Keeper Mikey Ellery, die 
een jaar geleden in deze voetbal-
krant stond, is onlangs verkast naar 
SSS’18. En nu kondigt Roel Classens 
(26) aan dat hij de fusievereniging 
aan het einde van het seizoen gaat 
verlaten.

Door Henk Willemssen

Eind augustus is Roel Classens 
getrouwd. Hij woont al drie jaar in 
Leunen. In de oude boerderij van 
zijn grootouders aan de Kraaksepas. 
“We hebben het huis nu gekocht en 
we gaan het flink verbouwen. Daar 
gaat veel tijd in zitten. Daarom stop 
ik na dit jaar bij SVOC’01. Ik denk dat 
ik bij Leunen in een lager elftal ga 
voetballen. Want twee keer per week 
trainen lukt me niet meer.” Roel Clas-
sens debuteerde op zijn zeventiende 
in de hoofdmacht onder trainer John 
Geelen. 

Hij heeft in de afgelopen negen 
jaar alle hoogte- en dieptepunten 
van de tricolores meegemaakt. “Ik 
ben al 22 jaar lid van de club. Ik heb 
hier altijd heel graag gevoetbald en 
vind het best jammer dit straks op 
te moeten geven.” In de pupillen 
was hij nog een aanvaller. Later ver-
huisde hij naar het middenveld. En 
inmiddels is de geboren Castenray-
naar weer een linie gezakt. Hij is al 
een tijdje een betrouwbare centrale 
verdediger. Eerst speelde hij achterin 
samen met Dirk van de Ven. Zoals in 
het kampioensjaar 2011/12. “Dat was 
een heel mooi seizoen. Toen viel alles 
samen.” Het was de eerste kampi-
oenstitel van de fusieclub. SVOC’01 
keerde na vier jaar terug in de vijfde 
klasse, nadat de vereniging door een 
diep dal was gegaan. “Ook toen de 
prestaties minder waren bleef de 
sfeer goed. We zijn als elftal altijd een 
eenheid geweest”, zegt hij.

Na de promotie kende SVOC’01 
een stroeve start in de vijfde klasse. 
Tijdens de winterstop maakte trai-
ner Joop Theunissen bekend dat hij 
zou gaan stoppen. Plotseling begon 
het te draaien en bereikte SVOC’01 
de nacompetitie. “Nee, dat had niets 
met het besluit van Joop te maken. 
We hebben moeten wennen aan het 
niveau. Na de winter raakten we in 
een flow en we zetten een heel goede 
serie neer.” Na het vertrek van aan-

voerder Dirk van de Ven werd Mai-
kel Wismans naar de achterhoede 
gehaald. “Dirk was een echte leider. 
Hij praatte veel in het veld. Die rol 
hebben de meer ervaren spelers 
zoals Bart Jenneskens, Maikel Wis-
mans en ik overgenomen. Dat gaat 
eigenlijk vanzelf als je ouder wordt.” 

De verwachtingen zijn allerminst 
hooggespannen in het SVOC-kamp 
na het vertrek van de vier belang-
rijke basisspelers Marthijn Coppers, 
Mikey Ellery, Tijs Loonen en Tom 
Strijbos. De complete as van het 
kampioenselftal van 2012 is nu weg. 
Trainer Twan Bloemen verkondigde 
dat het seizoen bij handhaving al 
geslaagd was. Dat doel is al bereikt, 

want er degradeert straks niemand 
vanwege de opheffing van de zesde 
klasse. “Ik ben er niet zo blij mee”, 
zegt Roel Classens. “Alhoewel we 
wellicht tegen degradatie hadden 
moeten strijden. Maar dat heeft ook 
wel iets. We hebben ons ooit op de 
allerlaatste dag tegen Resia veilig 
gespeeld. Toen was de euforie na 
afloop enorm. Bijna net zo groot als 
bij het kampioenschap. Die span-
ning onderin valt nu weg.” 

SVOC’01 zal zich daarom andere 
doelen moeten stellen. “Vijf van de 
twaalf clubs promoveren. Als we in 
een periode vier of vijf keer winnen, 
dan doen we ook mee. Anders voet-
ballen een heel jaar voor niets.” Als 

laatste verdediger krijgt hij nu de 
46-jarige Ruud de Mulder als keeper 
achter zich. “Nee, ik heb nog nooit 
met Ruud samengespeeld. Toen ik 
kwam was hij net gestopt. Maar ik 
heb het volste vertrouwen in Ruud. 
Hij is ervaren en kan goed coachen. 
En op training laat hij zien dat hij 
nog sterke reflexen heeft.” Roel Clas-
sens hoopt op een mooie afsluiting 
bij SVOC’01. “We moeten er vol gaan. 
We hebben een flinke aderlating 
ondergaan. Daarom moeten we ons 
nog meer als een eenheid tonen. Dan 
kunnen we veel bereiken.”  

Roel Classens: “We hebben een 
flinke aderlating ondergaan.”  Foto: 
Yvon van Horck.

Optimisme bij doelman Dirk van Enckevort na twee teleurstellende seizoenen

“Leunen moet voor 
kampioenschap gaan” 

Leunen kreeg twee jaar op rij 
twee fikse teleurstellingen te ver-
werken. Op 8 mei 2013 degradeer-
de de oranje-witte formatie uit de 
vierde klasse na het 0-1 verlies in de 
beslissingswedstrijd tegen Sporting 
ST. Op 25 mei 2014 liet de Leunse 
ploeg een unieke kans op promo-
tie liggen door in het finaleduel 
met 1-3 te verliezen van Melderslo. 
Desondanks heerst er optimisme 
op sportpark ’t Klaverblad aan de 
vooravond van het nieuwe seizoen.

Door Henk Willemssen

Doelman Dirk van Enckevort 
draait er niet omheen. “Leunen 
moet voor het kampioenschap 
gaan”, zegt hij beslist. “EWC en GFC 
zijn nu weg. Dat waren vorig sei-
zoen verreweg de beste ploegen. Dit 
jaar promoveren de bovenste drie. 
Daar moeten wij zeker bijzitten.” 
Oud-Blerickenaar Ger Verheijen, hij 
woont inmiddels in Venray, heeft 
Roger Ceulemans na drie jaar afge-
lost als hoofdtrainer. “Nee, ik merk 
helemaal niets van de teleurstel-
lende afloop van vorig seizoen”, zegt 
Verheijen. “Ik heb een gretige groep 
aangetroffen. Er zit hier ook kwali-
teit genoeg om naar de vierde klasse 
te gaan.”

Dirk van Enckevort (21) is geboren 
in Venray. Hij begon in de F-jes op 
sportpark De Wieën. Toen hij acht 
jaar was, verhuisde het gezin naar 
Leunen. Dirk verruilde De Keg voor 
de Leunse basisschool De Meent en 
hij ging in Leunen voetballen bij de 
E’s. Als snel besloot hij om keeper 
te worden. “Ik zag die keepers op tv, 
en ik dacht dat wil ik ook. Nog liever 
dan voetballen.” Zijn keepertalent 
bleef niet onopgemerkt. Hij werd 
uitgenodigd voor een proeftraining 
bij VVV. “Maar dat is op niets uitge-
lopen.” In de B-jeugd klopte Ven-
ray aan. Hij besloot terug te keren 
naar De Wieën. Hij keepte in de B1, 
A2 en A1. Toen hij overging naar de 
senioren, ging toch weer terug naar 
Leunen. “Bij Venray was veel con-
currentie. En bij Leunen hadden ze 
mij teruggevraagd.” Toch kreeg hij 
niet meteen een basisplaats. “Nee, 
Roger Ceulemans was net nieuw 
als trainer en hij koos voor Gijs Jeu-
ken als meer ervaren doelman. Ik 
kwam in het tweede terecht. Dat 
was best een teleurstelling. Ik had 
zeker verwacht eerste keeper te 
worden.” Na een wedstrijd of acht 
kreeg Dirk van Enckevort alsnog 
zijn kans in de hoofdmacht. En die 
heeft hij gegrepen. In de laatste 
twee seizoenen ontpopte hij zich als 
een uitstekende sluitpost.

In het degradatiejaar was Van 
Enckevort een van de weinige spe-
lers die constant een goede vorm 
etaleerde. “Die verloren wedstrijd 
tegen Sporting was een enorme 
teleurstelling. We kregen weer dikke 
kansen genoeg. Wij scoren niet en 
vlak voor tijd verliezen we met 0-1.” 
Het was net een paar dagen voor de 
viering van het vijftig jarig jubileum. 
“Na die wedstrijd hebben we nog 
in de kantine een tijdje nagepraat. 
Daarna zijn nog met een man of tien 
bij Gijs Mooren ons verdriet gaan 
wegzuipen. Tot ’s morgens vijf uur...”

Vorig jaar deed Leunen lang mee 
in de titelrace in de vijfde klasse 

F. Maar na de winterstop liet de 
oranje-witte ploeg te veel punten 
liggen de zwakke broeders. Er werd 
verloren van Merselo, SV United en 
zelfs tweemaal van Resia. Terwijl de 
topfavorieten EWC’46 en GFC’33 
niet konden winnen van Leunen. 
De spelers werd gemakzucht en 
lichtzinnigheid verweten. Daar is 
Dirk van Enckevort het niet hele-
maal mee eens. “Natuurlijk was het 
voor een deel onderschatting. Maar 
wij zijn een voetballende ploeg. 
We hebben het lastig tegen tegen-
standers die zich ingraven en op de 
counter spelen.” Via de nacompe-
titie leek Leunen alsnog promotie 
af te dwingen na de 1-4 uitzege bij 

EWC’46. Thuis tegen Melderslo was 
een punt genoeg, maar het werd een 
1-3 nederlaag. Voor Dirk van Enc-
kevort was de teleurstelling bijna 
net ze groot als een jaar eerder. “Het 
was verschrikkelijk balen, want we 
waren er zo dichtbij.” Komend sei-
zoen moet het allemaal beter gaan. 
De Leunse doelman werd nog bena-
derd door Jan Krouwel, zijn voorma-
lige keeperstrainer, die hem porde 
voor een terugkeer bij Venray. Hij 
hield de boot af. “Niels Nielen keep 
je er niet zomaar uit. En ik speel lie-
ver in Leunen 1 dan in Venray 2.”      

Dirk van Enckevort: “Ik speel liever 
in Leunen 1 dan in Venray 2.”  Foto: 
Yvon van Horck
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Trainer Peter Seuren: “Sporting ST kan structureel een vierdeklasser op de been brengen” 

“Degradatievoetbal 
moet snel uit de kopjes” 

Voor de nieuwe trainer Peter 
Seuren is Sporting ST allesbehalve 
een onbeschreven blad. De afge-
lopen vier jaar was hij al aan de 
fusievereniging uit Swolgen en 
Tienray verbonden. De eerste twee 
seizoenen als jeugdcoördinator en 
de afgelopen twee jaar had hij de A1 
onder zijn hoede. Bovendien was 
de Horstenaar van 2006 tot 2009 al 
hoofdtrainer van TOP’27. 

Door Henk Willemssen

Als opvolger van Peter Groenen 
weet hij dus precies aan welke klus 
hij begint. Toch had hij afgelopen 
winter niet gesolliciteerd naar de 
vakante functie van hoofdcoach. 
“Nee, ik had me voorgenomen om 
drie, vier jaar bij de A-jeugd te blij-
ven. We hebben een ambitieus 
jeugdplan en ook omdat het zo’n 
jonge groep is”, legt Seuren uit. Tot-
dat het bestuur hem vroeg waarom 
hij niet gesolliciteerd had. “Ze wilden 
me graag meenemen in de procedu-
re. Dat vond ik een hele eer. En uit-
eindelijk bleek ik ook nog de meest 
geschikte kandidaat te zijn. Nou, als 
de club dit de beste oplossing vindt, 

dan doe ik het graag.” Peter Seuren 
stelde wel een voorwaarde. Hij wilde 
zes A-jeugdspelers overhevelen naar 
de selectie. “Jorn Beurskens heeft al 
regelmatig in het eerste meegedaan. 
Onder een goed begeleiding kunnen 
die zes bij de senioren meer leren.” 
Het gevolg is wel dat Sporting ST dit 
seizoen niet over een A-jeugdelftal 
beschikt.

De laatste jaren stagneerde de 
doorstroming. De beide voorlopers 
Swolgense Boys en TOP’27 beschik-
ten over enkele sterke lichtingen. 
Daar hebben beide dorpsclubs lang 
profijt van gehad. Voor en na zijn 
de meeste spelers afgehaakt. Ook al 
waren ze nog niet aan hun ‘voetbal-
pensioen’ toe. Het derde elftal is er 
momenteel goed mee. “Ik zou som-
mige jongens nog heel goed kunnen 
gebruiken”, zegt Seuren. “Maar ja, 
het is hun keuze om lager te gaan 
voetballen. Dat moet je respecte-
ren.”

Sporting ST bleek niet in staat de 
opengevallen plaatsen goed op te 
vullen. Het gevolg was een roemloze 
aftocht uit de vierde klasse. Twee jaar 

degradatievoetbal hebben hun spo-
ren achtergelaten. “Veel verliezen is 
natuurlijk niet goed voor het zelfver-
trouwen. Het degradatievoetbal zit 
nog in de kopjes bij de spelers. Dat 
moet er zo snel mogelijk uit.” Toch 
beseft Seuren dat het eerder een 
proces van maanden dan van weken 
is. “Op de eerste training merkte ik al 
dat er weinig vertrouwen is. Onder 
druk worden sommige spelers snel 
onzeker. Ze kunnen het heus wel, 
maar ze moeten weer durven voet-
ballen.”

Peter Seuren heeft niet de illusie 
om snel terug te keren naar de vierde 
klasse. Ook al geldt er komend sei-
zoen een ruime promotieregeling. 
“Luister, de club is vorig seizoen 
terecht gedegradeerd. Dan is het 
niet reëel om binnen een jaar terug 
te keren. Belangrijker is dat we weer 
naar het niveau van de vierde klasse 
toegroeien. En dat we weer aan het 
voetballen toekomen. Daarom wil ik 
er ook geen enkele druk op leggen. 
We hoeven helemaal niets.”

Toch heeft Peter Seuren met de 
spelersgroep een afspraak gemaakt. 

“Ja, in de winterstop willen we op de 
zesde plaats staan. Dan kijken wel 
hoe we verder gaan.” De Horstenaar 
wil de tijd ook benutten om enkele 
nieuwe spelers in te passen. Hij ver-
wacht dat de clubs in de vijfde klasse 
F aardig aan elkaar gewaagd zijn. 
Met Leunen, Melderslo en Montag-
nards als uitschieters. “Die drie clubs 
gaan voor de bovenste drie promo-
tieplaatsen.” Toch gaat Sporting ST 
niet voor spek en bonen meedoen. 
“Nee zeker niet. Mochten wij op de 
drempel van promotie komen, dan 
zullen we er vol voor gaan. We spe-
len om te winnen. En als we een prijs 
kunnen pakken, dan doen we het.”

Op de wat langere termijn moet 
Sporting ST een stabiele vierdeklas-
ser kunnen worden, denkt Seuren. 
“Daar is de groep groot en goed 
genoeg voor. En er breken ook 
jeugdspelers door. Bij de B-jeugd 
zitten enkele aardige voetballertjes. 
Ze zijn een meerwaarde voor de toe-
komst.”   

Peter Seuren: “Als we een prijs 
kunnen pakken, dan doen we het.” 
Foto: Rikus ten Brücke.

Doelman Bas Rademacher: “We kunnen dit seizoen zonder degradatie vrijuit voetballen” 

SV United wil stapjes 
vooruit maken 

SV United begint alweer aan zijn 
tiende seizoen na de samenvoe-
ging van Meerlo en Wanssum. Sinds 
vorig jaar huist de fusievereniging 
op het geheel vernieuwde, schitte-
rende sportcomplex in Wanssum. 
Maar de prestaties van het vaandel-
team vielen opnieuw tegen. Na een 
kwakkeljaar eindigden de blauw-
witten net boven de rode streep in 
de vijfde klasse F. 

Door Henk Willemssen

Met de nieuwe trainer Joop Theu-
nissen maakt SV United een nieuwe 
start. Doelman Bas Rademacher 
hoopt dat nederlagen met acht doel-
punten hem dit seizoen bespaard 
blijven. Een jaar geleden startte de 
fusieclub met twee keer 0-8 verlies, 
tegen Melderslo en GFC’33. “Dan 
is het echt verschrikkelijk om in 
het doel te staan.” Na vier nederla-
gen wierp trainer Henk Theelen de 
handdoek. “Dat was geen prettige 
periode. Ik vind dat Henk het langer 
had moeten aanzien. Want er waren 
redenen voor onze slechte prestaties. 
We waren lang niet op volle sterkte.” 
Dat Theelen de spelersgroep een 

slechte wedstrijdmentaliteit verweet, 
viel niet bij iedereen in goede aarde. 
“Nee, dat viel ons koud op het dak. 
Want het grootste deel heeft er wel 
alles aangedaan. Maar het liep al lan-
ger niet zoals Henk het graag wilde.” 
Met jeugdtrainer Han Friesen aan 
het roer werden de eerste punten 
gepakt en het eindresultaat was een 
veilige tiende plek.

Eén ding is zeker. Dit seizoen 
hoeft SV United geen degradatie-
voetbal te spelen. Want over een jaar 
wordt de zesde klasse afgeschaft. 
Dus niemand degradeert uit 5F. Bas 
Rademacher ziet wel de voordelen. 
“We kunnen daardoor wat vrijer 
voetballen. Op het einde van het sei-
zoen in de degradatiestrijd telt het 
plezier niet meer. Dan is het alleen 
maar overleven om erin te blijven. 
De selectie is kwalitatief wat sterker 
geworden met enkele aardige jeugd-
spelers en Simon ter Braak van Spor-
ting ST.” Langdurige blessures waren 
vorig jaar mede debet aan de slechte 
prestaties. Zo miste Willem Reijntjes 
bijna de gehele eerste competitie-
helft. “Willem is onze belangrijk-
ste speler net voor de defensie. Hij 

kampt nu met een voetblessure maar 
ik verwacht dat hij er bij de competi-
tiestart bij is. Als we compleet blijven 
en we raken in vorm, dan kunnen we 
misschien wel om een periodetitel 
meedoen”, hoopt Rademacher.

SV United heeft in de afgelopen 
negen jaar liefst zeven trainers ver-
sleten. De club is niet altijd even 
gelukkig geweest met de keuze van 
de coach. Joop Theunissen, die van 
2011 tot 2013 SVOC’01 onder zijn 
hoede had, weet dat hij aan lastige 
klus is begonnen. Wellicht juist daar-
om heeft hij de teugels strak aange-
trokken. “Joop is een strenge trainer”, 
heeft Bas Rademacher in de eerste 
weken ervaren. “Hij hamert op dis-
cipline en we hebben allerlei regels 
afgesproken zoals over het afmelden. 
Ik denk dat deze groep dat ook wel 
nodig heeft.”

SV United is een grote vereniging. 
Meerlo en Wanssum tellen samen 
3800 inwoners. De fusieclub zou 
toch een vierdeklasser moeten kun-
nen zijn, in plaats van een beschei-
den vijfdeklasser. “Het is lastig”, 
vindt Rademacher. “Het lijkt wel een 

moeras. Hoe harder je roept dat je 
eruit wil, hoe dieper je wegzakt. De 
club heeft als doel op middellange 
termijn naar de vierde klasse te gaan. 
Dat kan alleen in stapjes. De jeugd 
moet doorgroeien en we moeten 
eens een trainer krijgen die hier lan-
gere tijd blijft. Dat er een meer sta-
bielere situatie komt.”

Bas Rademacher studeert bin-
nenkort af als planoloog aan de uni-
versiteit. Vanaf 1 februari heeft hij 
al een baan. Via adviesbureau BMC 
is hij gedetacheerd bij de gemeente 
Haarlemmermeer. Een rit van twee 
uur.” Sinds kort woon ik samen met 
mijn vriendin in Blerick. Ik kan er 
in een hotel blijven maar ik ga ook 
vaker door de week op en neer naar 
huis. Ook om te trainen.” Hoewel hij 
in Blerick woont, blijft hij SV United 
trouw. “Jazeker, ik ga niet naar een 
andere club. Want ik heb het hier 
prima naar mijn zin.”

Bas Rademacher: “Als we compleet 
blijven en we raken in vorm, dan 
kunnen we misschien wel om een 
periodetitel meedoen.” Foto: Yvon 
van Horck.  



Donderdag 4 september 2014 - Pagina 19

Blitterswijckse verdediger Robbert Beurskens leefde op na trainerswissel

BVV’27 wil 
weer stapje 
vooruit zetten

Kay Wijenberg gaat met Holthese ploeg gooi doen naar het kampioenschap

Familie Wijenberg 
verbonden met Holthees

“Als ze mij vragen om naar een 
andere club te gaan, zou ik dat 
nooit doen”. Het tekent de 20-jarige 
Kay Wijenberg. Hij is al de vierde 
generatie van de voetbalfamilie 
Wijenberg die onlosmakelijk aan 
de voetbalclub uit Holthees-Smakt 
is verbonden. Zijn overgrootva-
der Toon was in 1936 een van de 
oprichters. “Samen met de eerste 
voorzitter Jo Bastiaans”, weet Harry 
Wijenberg (80), de opa van Kay. 

Door Henk Willemssen

Harry Wijenberg is nog bijna 
dagelijks op sportpark De Halt. Bij 
iedere training staat hij steevast 
langs de kant. “Om wat belangstel-
ling te tonen”, zegt hij. Volgens zoon 
Twan (52) was zijn vader Harry 
vroeger een bikkelharde verdediger. 
“Ik heb 22 jaar in het eerste elftal 
van Holthees gevoetbald. Van mijn 
zestiende tot mijn achtendertig-
ste”, vertelt Harry. Daarna werd hij 
secretaris, net als zijn vader Toon 
en nu zijn zoon Twan. “Mijn vader is 
33 jaar secretaris geweest en ik zelfs 
nog iets langer”, aldus Harry.

Kleinzoon Kay richt zich voor-
lopig alleen op het voetballen. De 
rechtermiddenvelder begint nu 
aan zijn derde seizoen in het eer-
ste elftal. “Ik ben begonnen in de 
F-jes van Volharding”, zegt hij. 
Nadat Holthees het samenwer-
kingsverband met de jeugdafdeling 
van Volharding opzegde, kwam hij 
nog twee jaar uit voor de A-jeugd 
van SSS’18. In het seizoen 2011/12 
debuteerde hij als jeugdspeler in de 
hoofdmacht. Toen liep Holthees in 
de nacompetitie op het nippertje 
promotie naar de vijfde klasse mis. 
De beslissende promotiewedstrijd 
op het terrein van St. Hubert werd 
met 6-4 verloren van het onbekende 
OVC’63. 

Direct daarna vond de wisse-

ling van de wacht plaats. Een grote 
groep jonge spelers uit Holthees en 
Smakt besloot terug te keren naar 
de dorpsclub om samen iets moois 
op te bouwen. Ze waren afkomstig 
van SSS’18 en Volharding. Kay Wij-
enberg behoorde bij het achttal. 
Twee jaar later staat Holthees even-
wel nog steeds in de zesde klasse. 
Dat is zeker een teleurstelling voor 
de blauw-witten. Marwin Hermans 
trok zijn conclusies en hij verkaste 
naar Oostrum. Dat verleidde Kay 
Wijenberg tot bovenstaande ope-
ningszin. “We hebben ooit afgespro-
ken om als groep bij elkaar te blij-

ven”, zegt Kay. Neemt hij Marwin de 
overstap naar Oostrum dan kwalijk? 
“Nee, er is niemand die hem daarop 
aankijkt. Hoe jammer wij het ook 
vinden. We zullen Marwin zeker 
gaan missen. Maar hij is gevraagd 
door Oostrum en hij kan er twee 
klassen hoger voetballen. Maar 
nogmaals, ik had het nooit gedaan. 
Daarvoor ben ik te veel gehecht aan 
Holthees.”

Bereikte Holthees in 2012 nog de 

Henk Theelen, trainer van 
BVV’27, heeft wel een tip voor een 
interview in de voetbalkrant. “Ik 
zou Robbert Beurskens vragen. Die 
jongen heeft een enorme progressie 
geboekt.” Zo gezegd, zo gedaan. De 
23-jarige Beurskens kan er wel om 
lachen. Onder Theelens’ voorgan-
ger Cees van Esdonk was hij vaak de 
twaalfde man. Nu is hij een van de 
dragende krachten in de geel-zwar-
te achterhoede.

Door Henk Willemssen

De vierdejaars student bewe-
gingsagogiek in Nijmegen besloot 
twee jaar geleden de Blitterswij-
ckse club, waar hij al van jongs af 
aan voetbalde, te verlaten. Hij vroeg 
overschrijving aan naar SV Nijme-
gen, een vierdeklasser. “Ik woon op 
kamers in Nijmegen. Vaak zat ik op 
de reservebank. Ik had de keuze: of 
naar het tweede elftal van BVV of 
hogerop naar SV Nijmegen waar een 
vriend van mij voetbalde.” Het werd 
de laatste optie. Maar het Nijmeegse 
voetbalavontuur bleef beperkt tot 
slechts een seizoen. “De lol ging er 
voor mij al snel vanaf. De trainingen 
waren ook steeds hetzelfde.” Een jaar 
geleden keerde de verdediger daar-
om weer terug op het Blitterswijckse 
nest. 

Daar trof hij weer Cees van 
Esdonk, de trainer die hij al vanaf de 

jeugd kende. Halverwege het seizoen 
wierp Van Esdonk de handdoek in 
de ring. Hij stoorde zich steeds vaker 
aan de mentaliteit van sommige spe-
lers. 

De selectie was groter geworden, 
maar niet iedereen accepteerde een 
plekje op de bank. Henk Theelen, 
die eind september was opgestapt 
bij SV United, nam in januari het 
roer over. Alhoewel de trainerswissel 
voor Robbert Beurskens persoon-
lijk goed uitpakte, vond hij het toch 
een vervelende periode. “Cees is 
een goede trainer en hij had bij BVV 
na zo veel jaren een beter afscheid 
verdiend. Nu is hij in een negatieve 
sfeer vertrokken. We hadden lie-
ver gezien dat hij met een positief 
gevoel had kunnen weggegaan.”

Beurskens speelde vaker links-
back. “Maar daar stond Yoeri Jans-
sen al die een heel goede verdediger 
is. Cees hield vaak vast aan hetzelfde 
elftal. Ook omdat ik maar een keer 
per week trainde, moest ik het met 
invalbeurten doen.” Dat veranderde 
na de komst van Theelen. Het was 
voor de spelers even wennen aan de 
nieuwe aanpak. De meesten waren 
al zo’n jaar of tien gewoon aan Van 
Esdonk. Henk Theelen maakte een 
blanco start op sportpark ’t Hoog-
veld. “Er is nu een duidelijke com-
municatie tussen trainer en spelers. 
Iedereen moet strijden voor een plek 

in het elftal. Er zit nu meer pit in. 
Iedereen is sterker geworden”, vindt 
Beurskens. 

Ook na de trainerswisseling slaag-
de BVV’27 er niet in weg te komen uit 
de onderste regionen van de zesde 
klasse C. Bij de eerste wedstrijd 
onder Theelen, op 19 januari tegen 
PVV, brak libero Ward van de Water 
zijn been. Even later kwam er een 
confrontatie met doelman Davey 
Engels, die opstapte. Er was geen 
adequate vervanger en Yoeri Janssen 
moest noodgedwongen enkele keren 
het doel verdedigen. Deze tegenval-
lers kwamen de prestaties uiteraard 
niet ten goede. 

Met Joris Gooren, afkomstig uit 
het derde elftal van SV United, is een 
nieuwe sluitpost aangetrokken. Rob-
bert Beurskens verwacht dat het dit 
seizoen, het laatste jaar van de zesde 
klasse, beter zal gaan. “Het elftal is 
weer wat sterker geworden en ik heb 
meer lol in het voetballen gekregen. 
Ik denk dat we nu in de bovenste 
helft gaan meedraaien.” Hij ziet het 
alvast als een opstapje naar de vijfde 
klasse. Hij denkt dat BVV’27 daarin 
niet zal misstaan. “Met dit team kun-
nen we gerust hogerop.” 

nacompetitie, in de afgelopen twee 
jaar zat zelfs een periodetitel er niet 
in. Twee jaar op rij finishte de Hol-
these ploeg op de vijfde plaats zon-
der een enkele prijs. “Nee, ik denk 
niet dat de verwachtingen te hoog 
gespannen waren. Het is gewoon 
balen dat promotie nu al drie jaar 
op rij niet is gelukt. We zijn gewoon 
te wisselvallig. Waar het aan ligt? Ik 
zou het niet weten.” Kay werd afge-
lopen winter uitgeroepen tot prins 
van de Keavers. Heeft het voetbal-
len soms geleden onder zijn carna-
valsactiviteiten? “Dat geloof ik niet. 
Daar heeft het echt niet aan gele-
gen. Ik heb alleen een paar trainin-
gen moeten missen.” 

Na dit seizoen wordt de zesde 
klasse opgedoekt. Het betekent dat 
alle clubs promoveren naar de vijfde 
klasse. Toch is Kay Wijenberg er niet 
blij mee. “Eigenlijk voetbal je dit sei-
zoen nergens om. Toch moeten we 
voor het kampioenschap gaan. We 
moeten ons toch doelen blijven stel-
len.” Een tegenvaller voor Holthees 
is dat aanvoerder Ruud Janssen 
voorlopig niet inzetbaar is. Bij een 
valpartij raakte zijn schouder uit de 
kom. Hij verwacht pas in november 
weer te kunnen voetballen. “Ik hoop 
in de laatste vier wedstrijden voor 
de winterstop er weer bij te zijn”, 
aldus Janssen.  

Robbert Beurskens: “Het elftal is 
weer wat sterker geworden.” Foto: 
Yvon van Horck.

Kay  Wijenberg: “We moeten voor 
het kampioenschap gaan.” Foto: 
Yvon van Horck.

Sjaak Janssen 
stopt na 38 jaar bij 
Holthees

Liefst 38 jaar was Sjaak Jans-
sen uit Smakt verbonden aan 
het eerste elftal van de Holthese 
voetbalclub. Eerst 25 jaar als 
voetballer en daarna dertien jaar 
als elftalleider. Aan die periode is 
nu een einde gekomen. “38 jaar 
is mooi genoeg”, vindt Sjaak. Hij 
wilde eigenlijk al een jaar eerder 
stoppen. Zijn zoons Ruud en Stef 
voetballen in de hoofdmacht. 
Daarom zal hij ook nu niet gauw 
een wedstrijd overslaan. Hij gaat 
overigens niet verloren voor de 
club. Onder meer als wedstrijd-
secretaris blijft hij zich inzetten 
voor Holthees.
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COUPON TER WAARDE VAN 10 EURO

NAAM:

SPORT:

VERENIGING:

EMAIL :

VOLG ONS OP
FACEBOOK!

WWW.FACEBOOK.COM/
SPORT2000HVV

●    Bestaat uit 50% carbon en 45% glasvezel 

Adidas LX24 Compo 2Adidas hockey Flex
●     Synthetisch leder gevoerd met mesh
● 360° noppen systeem

Magista Orden FG

voetbal

10999

●     Regulatie van je lichaamstemperatuur door dri-fit voor droog en 
comfortabel sporten

FC Barcelona home stadium jersey 

8499

JR. 6999

●     Regulatie van je lichaamstemperatuur door dri-fit voor droog en 
comfortabel sporten

Real Madrid stadium jersey 

8499

●     Regulatie van je lichaamstemperatuur door dri-fit 
   voor droog en comfortabel sporten

FC Barcelona training top

3999

JR.
        

2999

van 4499 voor

3499

11 Questra FG
● Soepel en duurzaam synthetisch bovenwerk
● EVA binnenzool voor optimaal comfort

hockey

8499
hockey

14999

●     Voor een optimale bescherming

Dita Mouthguard

hockey

599 JR. 6999

● Met Adidas Traxion voor optimale grip
● Adidas AdiPrene zorgt voor extra demping

voetbalvoetbal voetbal

10,- COUPON EXTRA

        
        

 VOOR DE GEHELE COLLECTIE

50% KORTING
OP DE GEHELE ZOMER COLLECTIE!

Extra 
promotiekans 
zesdeklassers

Er komen toch periodetitels en 
een nacompetitie voor de zesde-
klassers. Na protesten is de KNVB 
– ruim een week voor de competi-
tiestart – overstag gegaan. Omdat 
de zesde klasse straks wordt opge-
heven, promoveren na dit seizoen 
alle ploegen naar de vijfde klasse. 
De verenigingen misten daardoor 
een spanningselement. Ze vrees-
den voor een competitie ‘voor spek 
en bonen’. 

Vrijdag maakte de KNVB de gewij-
zigde promotieregeling bekend. De 
zesdeklassers krijgen nu de eenma-
lige kans om de vijfde klasse over te 
slaan en de sprong te maken naar 
de vierde klasse.

Er zijn drie periodetitels te verge-
ven in de zesde klasse. De winnaar 
van de nacompetitie krijgt samen 
met de kampioen extra promotie-
kansen. De beide zesdeklassers tref-
fen de nummers twee uit de nacom-
petitie van de vijfde klasse. In eerste 
instantie zouden die nummers twee 
promoveren naar de vierde klasse. 

Nu moeten ze eerst nog beslis-
singswedstrijden spelen tegen de 
kampioen of de periodewinnaar van 
de zesde klasse.

De verenigingen uit de zesde klas-
se – die zelf met een dergelijk voor-
stel naar de voetbalbond stapten 
– zijn, na wekenlang aan het lijntje 
te zijn gehouden, blij met de extra 
promotieregeling. “Uiteindelijk toch 
nog positief nieuws”, verzucht Twan 
Wijenberg, secretaris van Holthees.

De verruimde promotieregeling 
voor de vijfdeklassers blijft groten-
deels intact. De bovenste drie ploe-
gen van de eindstand en de winnaar 
van de nacompetitie promoveren 
naar de vierde klasse.  

baby op komst? 
dat bevalt ons wel!

g r a f i s c h  v e e l z i j d i g  •  s t e r k  i n  m e d i a

www.vandenmunckhof.nl

geboortekaartje • canvasdoek • raambord 

 0478-58 27 27
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Talentvolle middenvelder Tom Michels (19) wil afrekenen met pechseizoen

“Degradatie Merselo 
was helemaal niet nodig”

Carla Beckers, middenveldster SSS’18:

“Plek in de top drie”
Tom Michels, de negentienja-

rige middenvelder van Merselo, 
zou het afgelopen seizoen liefst zo 
snel mogelijk vergeten. Na twee 
jaar degradeerden de geel-zwarten 
weer uit de vijfde klasse. “Degra-
datie was helemaal niet nodig”, 
meent Michels. “We hebben het 
op zoveel beslissende momenten 
laten liggen.”

Door Henk Willemssen

Voor de CIOS-student was het 
helemaal een pechjaar. “Ik heb maar 
vier wedstrijden kunnen meedoen”, 
verzucht hij. Nog voor de competi-
tiestart ging het mis. “Het gebeurde 
in een bekerduel. Ik kwam verkeerd 
terecht. Ik liep een enkelblessure 
op waarmee ik negen weken heb 
gesukkeld.” Daarna kon Michels 
niet meer echt zijn draai vinden in 
de hoofdmacht. Terwijl hij in het 
seizoen 2012/13 zo’n goed debuut-
jaar kende. “Van die enkelblessure 
heb ik nog lang last gehad. Ik wilde 
terugkomen maar ik kon het fysiek 
niet aan. Ik was conditioneel ook 
niet in orde. Omdat ik niet fit was 
kreeg ik weer allerlei kleine bles-
sures. Daardoor kreeg ik ook geen 
wedstrijdritme. Nee, het was voor 
mij geen fijn jaar.”

Een seizoen eerder wist Merselo 
zich onder trainer Peter de Roock 
vrij vlot te handhaven in de vijfde 
klasse. Daarna haakten veel routi-
niers af. Er volgde onder de nieuwe 
trainer Sjaak Erps

een belabberde eerste competi-
tiehelft. Hij zag het al snel niet meer 

zitten en kondigde al vroeg zijn ver-
trek aan. Tom Michels vindt dat Erps 
er niet alles aan heeft gedaan. “Nee, 
er zat geen opbouw meer in de trai-
ningen. Het was alleen nog maar 
conditioneel met wat positiespelle-
tjes. Hij deed niet veel moeite meer. 
Ook al omdat er maar zo’n acht man 
op de training kwamen.”

Toch werden na de winterstop 
de prestaties beduidend beter. De 
geel-zwarte formatie ontworstelde 
zich uit de degradatiezone. Maar op 
het eind liep het toch nog mis. Cru-
ciaal was de thuiswedstrijd tegen 
concurrent SV United op 13 april. In 
de 94e minuut leidde Merselo nog 
met 1-0 en was de redding nabij. Na 
honderd minuten stond er even-
wel 1-2 op scorebord. De pedante 
arbiter Habonimana gaf in de 100e 
minuut nog een omstreden straf-
schop aan SV United. Routinier Tom 

Theeuwen van SV United pakte het 
cadeautje uit en zette de wedstrijd 
op zijn kop. Tom Michels had – vol-
gens de leidsman - de strafschop 
veroorzaakt. “Daar klopte helemaal 
niets van. Ik kreeg een trap in mijn 
buik en lag op de grond. De scheids-
rechter gaf plotseling een strafschop 
en ik kreeg de gele kaart. Na afloop 
heb ik hem gevraagd waarom. Hij 
zei dat ik twee keer een shirt had 
vastgepakt. Dat was dus helemaal 
niet waar.” Tom Michels kan zich er 
nu nog over opwinden. Toch was dit 
volgens hem niet de enige wedstrijd 
waarin Merselo het liet afweten.

Inmiddels staat er weer een 
nieuw seizoen voor de deur. Weder-
om kende de Merselose hoofd-

macht een groot spelersverloop. 
Marcel Peters, oud-prof van VVV, 
volgde Sjaak Erps op. De meest 
opmerkelijke spelerswisseling is het 
vertrek van smaakmaker Ahmad 
Qurishi. Hij vertoont dit jaar zijn 
voetbalkunsten in Venray 3, waar-
van zijn Merselose buurman Ivo 
van der Weerden de elftalleider 
is. “Ahmad zullen we missen. Het 
is een speler die het verschil kan 
maken”, vindt Tom Michels. “We 
moeten dit verlies met z’n allen 
zien op te vangen.” In de A-junioren 
lopen enkele talentvolle voetballers. 
Robin van Dijck komt nu al ver-
vroegd over. Michels ziet het in de 
toekomst wel zitten. “We moeten dit 
seizoen bovenin meedoen in zesde 
klasse. Voor mezelf heb ik als eer-
ste doel om helemaal fit te blijven”, 
zegt Michels die als student aan 
zijn laatste jaar begint aan het CIOS 
in Sittard.  

Wat is het doel na de degradatie 
uit de hoofdklasse?  Carla Beckers, 
de 21-jarige middenveldster van 
SSS’18,  hoeft niet lang over het 
antwoord op die vraag na te den-
ken. “We mikken op een plek in de 
top drie. Maar als het even kan, wil-
len we natuurlijk kampioen wor-
den. We hebben een sterke selec-
tie, een ploeg die voor promotie 
moet gaan. Of het dan  lukt, is een 
tweede. Daarvoor moet je ook een 
beetje geluk hebben.”

Geluk. Dat hadden de Overloonse 
voetbalsters aan het eind van het 
vorig seizoen bepaald niet. Het zat 
ons inderdaad niet mee”, beaamt 
de vierdejaars studente pedago-
giek aan de HAN in Nijmegen. “We 
begonnen sterk aan het seizoen, 
stonden zelfs even eerste, maar ver-
volgens kwam de klad erin. Zeker 

na de winterstop zakten we steeds 
verder weg. Door blessures, maar 
vooral door een  gebrek aan geluk. 
We speelden niet eens slecht, maar 
verloren het ene na het andere duel 
onnodig. En dan krijg je het beken-
de verhaal: geen zelfvertrouwen, 
geen punten. We zijn te lang in die 
negatieve spiraal blijven hangen en 
onnodig via de nacompetitie gede-
gradeerd.”

Carla Beckers komt uit een echte 
voetbalfamilie. Haar broer Bart 
speelt in de selectie van de heren-
tak van SSS’18 en haar oudere zus 
Marieke in het derde damesteam. 
“Ik voetbalde vroeger al altijd met 
Bart. Van jongs af aan waren we 
altijd met de bal bezig. Mijn vader 
stimuleerde dat ik ging voetballen, 
maar mijn moeder moest er toch 
even aan wennen. Die vond voet-
bal meer iets voor jongens. Maar nu 

vindt ze het gelukkig wel leuk. Als 
het even kan, staan ze allebei lang 
de lijn.”

De in Overloon geboren en geto-
gen Beckers kan zich een leven zon-
der voetbal bijna niet voorstellen. 
“Ben ik een voetbaldier? Ja, ik denk 
het wel. Ik volg het voetbal op de 
voet, kan absoluut niet tegen mijn 
verlies en vind het gewoon een hart-
stikke leuke en gezellige teamsport. 
Vooral als je wint natuurlijk.” Met 
een lach: “Het is alleen wél jammer 
dat ik dit seizoen de enige Overloon-
se in het eerste team ben.  Waarmee 
ik overigens niet wil zeggen dat die 
andere meiden niet gezellig zijn, 
hoor!  De meesten spelen niet voor 
niets al jaren bij SSS’18.”

Carla Beckers vindt het moeilijk 
om aan de vooravond van de start 

van de competitie een aantal titel-
kandidaten te noemen.  “Er zitten 
een paar teams bij die ik helemaal 
niet ken. Misschien Venlosche Boys? 
Tegen die ploeg beginnen we de 
competitie ook, thuis in Overloon, 
dan weten we meteen waar we 
staan.” Met de komst van Beau Nel-
lissen, Merel van Raay, Sharon Arts 
en Floor van Lin lijkt het vertrek van 
de gestopte en vertrokken speel-
sters ruimschoots gecompenseerd. 
Carla Beckers kijkt dan ook met 
vertrouwen uit naar de start van de 
competitie. “De nieuwelingen doen 
het goed. De selectie is breder en in 
mijn ogen kwalitatief beter gewor-
den. Ja, ik heb er alle vertrouwen in 
dat wij bovenin gaan meedraaien.”

Tom Michels: “We moeten dit sei-
zoen bovenin meedoen in zesde klas-
se.” Foto: Yvon van Horck.

Carla Beckers: “Ik heb er alle ver-
trouwen in dat wij bovenin gaan 
meedraaien.” Foto: Rikus ten Brücke.

Topschutter Jessie Philipsen wil met Venrayse zaalvoetbalsters naar de play-offs

Lake Valley: afrekenen 
met onrustig seizoen

Lake Valley heeft een onrustig 
jaar in de eredivisie achter de rug. 
Met hoge pieken en diepe dalen. 
Het damesteam, dat uitkomt op 
het hoogste landelijke niveau, ver-
sleet drie coaches en werd geteis-
terd door langdurige schorsingen 
(Lindsay Gabriël en Jessie Philip-
sen) en door zware blessures (Ilse 
Hennen en Linsey Philipsen). Na 
een formidabele start prijkte Lake 
Valley half oktober zelfs op de eer-
ste plaats. Maar na de winterstop 
werd er niet meer gewonnen en 
vielen de Venrayse zaalvoetbalsters 
terug naar een anonieme zevende 
plek.   

Door Henk Willemssen

Jessie Philipsen (22) baalt nog 
van alle tegenslag die in één seizoen 
samenkwam. “We voetbalden in het 
begin heel goed. We hebben een 
mooi ingespeeld team. Alhoewel 
we die eerste plaats denk ik, toch 
niet hadden kunnen vasthouden. 
De sterkste tegenstanders kregen 
we pas later. Als we compleet waren 
gebleven, dan hadden we toch bij 
de eerste drie kunnen eindigen.”

De malheur begon eind oktober 
toen Lindsay Gabriël rood kreeg in 
de bekerwedstrijd tegen FSG. Een 
week later in de verloren topper 
uit tegen Os Lusitanos werd Jessie 
Philipsen uit het veld gestuurd. De 
beide topscorers werden voor vier 
duels geschorst. “Die wedstrijd in 
Amsterdam ging om de eerste plek. 
Daar hangt al zo’n vreemd sfeertje 
en ik had een irritante tegenstand-
ster. Op een gegeven moment trapte 
ik na.” Het gebeurde onder de ogen 
van de scheidsrechter. Door haar 
fanatisme in het vuur van het spel 
loopt ze wel vaker gele kaarten op. 
“Mijn moeder ziet het op de tribune 
altijd aankomen als ik weer in de 
fout ga. 

Het gebeurt vooral in de omscha-
keling, als ik achter een tegen-
stander aanmoet.” Begin januari 
raakte zus en keepster Linsey zwaar 
geblesseerd. Nadat eerder Ilse Hen-
nen al met een gescheurde kruis-
band wegviel. In de laatste zes duels 
stond Jessie onder de lat. “Op de 
training en op het veld keepte ik wel 
vaker. De eerste wedstrijd ging het 
best goed. Daarom ben ik keepster 
gebleven. Maar ik voetbal veel lie-

ver. Want na een wedstrijdje keepen 
ben ik echt nog niet moe.”

Op haar achtste jaar mocht ze 
lid worden bij SV Venray. “Linsey 
voetbalde al en ik ging vaak kijken. 
Dat wilde ik dus ook. Ik heb nooit 
andere sporten gedaan. Ik wilde 
alleen maar voetballen. Dat zit bij 
ons in de familie.” Ze haalde op het 
veld Venray 1 toen ze al in de zaal 
speelde. Drie jaar geleden ging Lake 
Valley naar de pas opgerichte lande-
lijke eredivisie. “Daar was ik echt blij 
mee. Want daarvoor in die Limburg-
se klasse ging het veel te makkelijk. 
We wonnen wel eens met 24-0. In 
een seizoen heb ik wel tachtig doel-
punten gemaakt.” Ze maakte toen 
ook de keuze voor de zaal. “In de 
zaal is het spel intensiever en kom 

je veel meer aan de bal. Daar hou 
ik wel van. Technisch voetbal in een 
kleine ruimte ligt me beter.” Op het 
veld speelt ze nu nog in het derde 
elftal, bij de ‘veterinnen’.

In de zaal ontpopte ze zich tot 
een gevaarlijke aanvalster. Snel, 
doelgericht en sterk in de actie. 
Ondanks dat ze afgelopen seizoen 
maar de helft van de wedstrijden 
als veldspeelster meedeed, scoorde 
ze toch achttien keer. “We hebben 
nu meer aanvalsters. Dat is wel fijn. 
Ik hou van aanvallend voetbal. En 
gelukkig is er ook een nieuwe keep-
ster bijgekomen.”

Voor het eerst zijn er aan het 
einde van de rit play-offs om het 
kampioenschap van Nederland. Jes-

sie Philipsen vindt dat Lake Valley 
voor de bovenste vier moet gaan. 
“Frank is weer terug als trainer. 
Daar ben ik blij mee. Hij heeft veel 
kennis van zaalvoetbal. En we heb-
ben goede speelsters.” Voor haarzelf 
komt er een drukke periode aan. Ze 
zit in het laatste jaar van de oplei-
ding voor doktersassistente in Nij-
megen. Deze week is ze begonnen 
aan een stage van dertig weken in 
het ziekenhuis van Boxmeer. Jes-
sie heeft bovenal zin in het nieuwe 
seizoen. “Ja, lekker voetballen en 
hopelijk veel scoren. En zonder 
kaarten…”, lacht ze.    

Een sterrenteam verdient
sportfysio’s uit een sterrenpraktijk

Buitenlust 15
5803 AZ Venray

Tel: 0478 - 550156
info@fysiotherapievenray.nlwww.fysiotherapievenray.nl

Jessie Philipsen: “Ik hou van aan-
vallend voetbal.” Foto: Rickus ten 
Brücke.

 Keepster Sanne de Boer: 

“Er zit toekomst in 
vrouwenvoetbal Venray”

Sanne de Boer staat komend 
seizoen opnieuw onder de lat bij 
het eerste vrouwenteam van SV 
Venray. De Venrayse, met haar 26 
jaar tevens de routinier van de 
selectie, kijkt uit naar de start van 
de competitie. Met de nieuwe trai-
ner Frank Sieben en drie nieuwe 
aanwinsten hoopt SV Venray mee 
te doen in de top zes van de zon-
daghoofdklasse. “Nee, we zijn zeker 
geen titelkandidaat, maar bekijken 
de prestaties van week tot week. We 
hebben een erg jonge, talentvolle 
ploeg die zich komend jaar verder 
moet ontwikkelen.”

Sanne de Boer houdt er aan de 
vooravond van de competitieouver-
ture niet van om hoog van de toren 
te blazen. Zeker niet na de vorige 
voetbaljaargang, waarin het Ven-
rayse team zelfs even in degradatie-
gevaar verkeerde. “Gelukkig wisten 
we ons op de laatste competitiedag 
veilig te spelen en zelfs als achtste 
te eindigen. De verschillen tussen 
de ploegen in de hoofdklasse zijn 
gewoon erg klein. Dat is al jaren zo 
en dat zal komend jaar ook zo zijn. 
Als je een mindere periode hebt, 
kun je snel wegzakken op de rang-
lijst.”

Sanne de Boer begon op jonge 
leeftijd met voetbal. Vanaf haar 
negende levensjaar staat ze al onder 
de lat. Wat het mooie aan keepen is? 
“Dat je op het ene moment de held 
kan zijn en op het andere moment 
de schlemiel. Je maakt deel uit van 
een team, maar bent toch een ein-
zelgänger. Ik kan heel goed met 
anderen samenwerken, maar hou 
er ook van om alleen mijn ding te 
doen.” Met een lach: “Ja, keepers 
zijn misschien toch wel een beetje 
een geval apart.”

Edwin van der Sar was haar grote 
voorbeeld. “En niet alleen omdat ik 

een grote Ajax-fan ben”, grijnst ze, 
“maar vooral vanwege zijn voetbal-
capaciteiten, zijn rustige uitstraling 
en zijn fantastische reflexen. Ik ben 
de laatste jaren ook steeds meer een 
meevoetballende keepster gewor-
den. Ik denk dat die ontwikkeling 
vooral ook met leeftijd te maken 
heeft. Je doorziet situaties sneller 
en beter, omdat je ze al vaker hebt 
meegemaakt en dat geeft vertrou-
wen.”

Of de groep sterker is dan vorig 
jaar, durft Sanne de Boer niet te 
voorspellen. Vaste krachten als 
Celeste van der Groef, Sharon Figge 
en Glenda van Lieshout vertrokken 
naar FC Eindhoven. Nieuw zijn de 

19-jarige Mara Loonen (Oirlo), de 
16-jarige Marieke Janssen (Meijel) 
en de 15-jarige Esther de Braban-
der (Blerick). Loonen speelde afge-
lopen seizoen als studente voor het 
Amerikaanse West Stokes Wildcats, 
De Brabander voetbalde de laat-
ste twee jaar voor het Amerikaanse 
Alpharetta Ambush soccerteam, 
maar koos na de terugkeer van haar 
familie naar Nederland voor Venray, 
en Janssen maakt de overstap van 
RKMSV B1. Zij speelde in verschil-
lende KNVB-selecties.   

“Het zijn alle drie talentvolle 
speelsters”, vindt De Boer. “Maar dat 
geldt eigenlijk voor heel het team. 
Jong, maar getalenteerd. Het zegt 

genoeg dat ik met mijn 26 jaar de 
oudste ben.” 

In de voorbereiding vielen ook 
twee jeugdspeelsters in: Demi Folk-
erts (14) en Ilse van Ass (15). “Ja, er 
zit zeker toekomst in het vrouwen-
voetbal in Venray. We hebben een 
prima voorbereiding achter de rug, 
maar belangrijker  is om goed aan 
de competitie te beginnen. Dat geeft 
vertrouwen. We starten uit tegen 
Buitenveldert 2, voor mij een van 
de titelfavorieten. Na die wedstrijd 
weten we meteen waar we staan.”

Sanne de Boer: “De verschillen tus-
sen de ploegen in de hoofdklasse zijn 
erg klein.” Foto: Rikus ten Brücke. 

Bas Litjens terug 
bij Merselo

Bas Litjens is weer terug bij 
zesdeklasser Merselo. De 32-jari-
ge aanvaller maakt niet voor 
de eerste keer zijn rentree in de 
hoofdmacht. Afgelopen seizoen 
kwam hij uit voor het derde elf-
tal van de geel-zwarten. Hij werd 
topscorer met liefst 56 treffers. “Ik 
miste de uitdaging. Het ging alle-
maal veel te gemakkelijk”, zegt 
Litjens. “De jongens hebben mij 
gevraagd terug te komen. Halver-
wege vorig seizoen al. Maar toen 
wilde ik het nog niet doen.”

seizoen 2014-2015seizoen 2014-2015

Knooppunt Venray 
fysiotherapeutisch 
gezondheidscentrum

Knooppunt Venray
Langstraat 54
5801AE Venray
Tel 0478-729932
www.knooppunt-centrum.nl

■ Fysiotherapie
■ Manuele therapie
■ Oedeemtherapie 
■  Sportspreekuur

maandagavond 18-19 uur
■	Echografie
■  Shockwave Therapie, 

radiaal en gefocusseerd
■	Sportrevalidatie
■	Fysiofitness	
■ Vliegwiel Training
■  Nieuwste 
revalidatietechnieken
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Paspoorten 
Eerste klasse D 
Venray
Sportpark
De Wieën (Venray).
Opgericht
26 maart 1945.
Klassering vorig seizoen
Dertiende plaats in hoofdklasse B en 
degradatie.
Trainer
Harry Blokhuis (Uden) 3e seizoen.
Nieuwe spelers
Koen Jakobs (VVV), Joy Koenen 
(RKHVV), Senid Kukuljac (zaalvoet-
bal) en Chris Wilschut (Oostrum).
Vertrokken
Lennart Gerdes (Blerick), Dave Hen-
drix (lager elftal) en Roy Tulmans 
(Deurne).
Selectie
Yilmaz Durgun, Frank Gielens, Wout 
Gommers, Sjors Groenen, Freek Hee-
sen, Chris Jakobs, Koen Jakobs, Tom 
Kessels, Joy Koenen, Senid Kukuljac, 
Koen Lenssen (keeper), Lukebadio 
Luvitu, Maik Michiels, Angelo van 
Mil, Niels Nielen (keeper), Luuk Snij-
ders, Niek Versteegen, Chris Wilschut 
en Jordy Wismans.
Verwachting
Trainer Harry Blokhuis: “Bij de 
bovenste vijf eindigen. Het hoofd-
doel is de basis leggen voor een ploeg 
die straks weer in de hoofdklasse 
meekan. De doorgroei van jonge spe-
lers krijgt daarom extra aandacht.”
Titelfavorieten
EHC en Meerssen.

Tweede klasse H 
SSS’18
Sportpark
De Raay (Overloon).
Opgericht
18 juli 1918.
Klassering vorig seizoen
Veertiende plaats in eerste klasse D 
en degradatie.
Trainer
Ales Jurcik (Venray) 2e seizoen.
Nieuwe spelers
Kevin van den Berg (Olympia’18), 
Mikey Ellery (SVOC’01), Roy Hen-
driks (Rood Wit), Frank Hendriks en 
Tom Verbruggen (eigen jeugd).
Vertrokken
Paul Janssen (lager elftal) en Mark 
Scheffler (VCA).
Selectie
Robin Arts, Bart Beckers, Kevin van 
den Berg (keeper), Koen van Bree, 
Teun van Bree, Glenn Cremers, Bram 
Dekkers (keeper), Mikey Ellery (kee-
per), Job Gielen, Frank Hendriks, Roy 
Hendriks, Wout Janssen, Bas Joosten, 
Frits Lucassen, Renell Luydens, Tho-
mas Massop (keeper), Stan van Raaij, 
Jesse Rommen, Stan Venhuizen, Tom 
Verbruggen, Koen Verlinden, Koen 
Voesten en Pim Voesten.
Verwachting
Trainer Ales Jurcik: “Bovenin mee-
draaien. We willen nu eens een betere 
competitiestart maken en de eerste 
periode goed afsluiten. Daarna zien 
we wel verder.”
Titelfavorieten
ZSV en Venlosche Boys.

Volharding
Sportpark
Soetendaal (Vierlingsbeek).
Opgericht
14 juli 1914.
Klassering vorig seizoen
Negende plaats in tweede klasse H.
Trainer
Sjoerd van der Coelen (Venray) 1e 
seizoen.
Nieuwe spelers
Tom Aerts (SVEB), Rob Branje (Rood 
Wit), Pepijn van Geenen (TOP), Frank 
Havens (Toxandria) en Davy Steegh 
(VCH) en Gerben Wieleman (De Tref-
fers)..
Vertrokken
Vincent Buijssen (Gemert), Marvin 
Chirino (assistent-trainer), Marco 
Daniëls (MVC’19), Jasper van Elferen 
(gestopt) en Dennis Graat (lager elf-
tal).
Selectie
Tom Aerts, Dave Albers (keeper), 
Mark Blenckers, Rob Branje, Tim 
Brouwer, Rob van Bussel, Pepijn van 
Geenen, Roel Gerrits, Frank Havens, 
Bram Jacobs, Patrick van Kempen, 
Jasper Lenkens, Ryan Londar, Kevin 
Reijnders, Jeroen Schepens, Davy 
Steegh, Harm Thielen, Jip Verstegen, 
Job Vullings (keeper) en Gerben Wie-
leman (keeper)..
Verwachting
Secretaris Herman Denen: “Een plek 
in de middenmoot. Moeilijk te zeg-
gen. De indeling is compleet anders.” 
Titelfavorieten
SVC 2000 en ZSV.

Vierde klasse 
Ysselsteyn (4F)
Sportpark
De Vlies (Ysselsteyn).
Opgericht
1 augustus 1929.
Klassering vorig seizoen
Derde plaats in vierde klasse F.
Trainer
Ruud Jenneskens (Venray) 2e sei-
zoen.
Nieuwe spelers
Stan Bouten (Venray), Ruud Bouman 
en Maurice Pouwels (tweede elftal) 
en Mark Swinkels (Fiducia).
Vertrokken
Rob Berkers, Thijs Berkers, Ronnie 
Bovee, Mark Christiaens, Stan van 
Dijck, René van de Pas, Jeroen San-
ders en Ruud Sanders (tweede elftal).
Selectie
Stan Bouten, Ruud Bouman, Gijs 
Dinghs, Boy Geerets, Willem Jans-
sen, Frank Jespers, Paul Jeurissen, 
Stef Koonings, Kevin van Meijel, 
Dennie Plum (keeper), Maurice Pou-
wels, Johan Speijcken, Mark Swinkels 
(keeper), Dennis Teunissen, Dirk van 
de Ven, Jeffrey Versteegen en Phil Ver-
steegen.
Verwachting
Trainer Ruud Jenneskens: “Het is een 
onbekende competitie. Het streven is 
een plaats in de top vijf en het berei-
ken van de nacompetitie.” 
Titelfavorieten
Bavos, MULO en Stiphout Vooruit..

Oostrum (4G)
Sportpark
De Spar (Oostrum).
Opgericht
3 maart 1935.
Klassering vorig seizoen
Zesde plaats in vierde klasse F.
Trainer
Ruud Custers (Oostrum) 2e seizoen.
Nieuwe spelers
Marwin Hermans (Holthees) en Cas 
Wilmsen (eigen jeugd).
Vertrokken
Maarten de Bakker, Niek van Bergen, 
Bastian Bouwsema en Bart Direks 

Vijfde klasse F 
Leunen
Sportpark
’t Klaverblad (Leunen).
Opgericht
7 december 1962.
Klassering vorig seizoen
Derde plaats in vijfde klasse F.
Trainer
Ger Verheijen (Venray) 1e seizoen.
Nieuwe spelers
Erik Beelen en Kai Claessens (eigen 
jeugd).
Vertrokken
Roel Gielens (lager elftal) en Joost 
Tolkamp (gestopt).
Selectie
Erik Beelen, Roel Biezenaar, Brecht 
Claessens, Kai Claessens, Dirk van 
Enckevort (keeper), Guus Gielens, 
Frank Hendrix, Mark Hendrix, Stefan 
Jacobs, Charl Janssen, Stephan Jans-
sen, Thomas Litjens, Timo Litjens 
(keeper), Gijs Mooren, Guus Nelis-
sen, Noud Pouwels, Bram Smedts, 
Roel Theunis, Floris Versteegen en 
Thomas Weijs.
Verwachting
Trainer Ger Verheijen: “Het doel is 
promotie naar de vierde klasse. Dat is 
reëel, zeker gezien de verruimde pro-
motieregeling.”
Titelfavorieten
Montagnards, VVV’03 en toch ook 
Leunen.

Sporting ST
Sportpark
Kerkebos (Swolgen).
Opgericht
1 juli 2010.
Klassering vorig seizoen
Twaalfde plaats in vierde klasse F en 
degradatie.
Trainer
Peter Seuren (Horst) 1e seizoen.
Nieuwe spelers
Jorn Beurskens, Sven Kerstjens en 
Devin de Swart (eigen jeugd).
Vertrokken
Simon ter Braak (SV United), Martijn 
Christians (lager elftal), John Thijssen 
(gestopt), Eef Vervoort (gestopt) en 
Tim Vervoort (Sparta’18).
Selectie
Bas van Aken, Jorn Beurskens, Aron 
Erps, Thijs Gerrits, Kevin Golschmidt, 
Tim Hoeijmakers, Bart Janssen, Sven 
Kerstjens, Michel Kleven, Bob van 
der Klij, Tom Knoops, Rik Miltenburg, 
Jules Perry (keeper), Dave van Rijs-
wick, Tim van Rijswick, Boy Rutten, 
Ramon Rutten, Pim Smits, Devin de 
Swart (keeper), Sander Thijssen en 
Bram Willems (keeper).
Verwachting
Trainer Peter Seuren: “Als ex-vier-
deklasser willen we rond de zesde 
plaats eindigen.”
Titelfavorieten
Leunen, Melderslo en Montagnards.

SVOC’01
Sportpark
De Heesakker (Oirlo).
Opgericht
1 juli 2001.
Klassering vorig seizoen
Achtste plaats in vijfde klasse F.
Trainer
Twan Bloemen (Venray) 2e seizoen.
Nieuwe spelers
Rob Houwen (eigen jeugd), Ruud de 
Mulder en Erwin Steeghs (lager elf-
tal).
Vertrokken
Marthijn Coppers (Wittenhorst), 
Mikey Ellery (SSS’18), Tijs Loonen 
(gestopt) en Tom Strijbos (lager elf-
tal).
Selectie
Fons Classens, Koen Classens, Roel 
Classens, Johan Gommans, Giel Hel-
legers, Danny Houwen, Rob Houwen, 
Bart Jenneskens, Pascal Marcelis, 
Ruud de Mulder (keeper), Maarten 
Peters, Erwin Steeghs, Bram Stiphout, 
Bram Tacken, Gordon Velthuyzen en 
Maikel Wismans.
Verwachting
Trainer Twan Bloemen: “We hebben 
aanvallende kwaliteit ingeleverd. 
Toch hopen we op dezelfde plaats te 
eindigen als vorig seizoen.”
Titelfavorieten
Leunen, Melderslo en VVV’03.

SV United
Sportpark
De Meulebèèk (Wanssum).
Opgericht
1 juli 2005
Klassering vorig seizoen
Tiende plaats in vijfde klasse F.
Trainer
Joop Theunissen (Horst) 1e seizoen.
Nieuwe spelers
Jens Arts, Sil Arts en Max van der 
Heijden (eigen jeugd) en Simon ter 
Braak (Sporting ST).
Vertrokken
Robin Broers en Daan Lensen (lager 
elftal).
Selectie
Klaas van Arensbergen, Jens Arts, 
Sil Arts, Stef van Berlo, Simon ter 
Braak, Willem Deenen, Max van der 
Heijden, Bram Lensen, Fred van 
den Munckhof, Willem Peters, Bas 
Rademacher (keeper), Dion Reijn-
ders, Willem Reijntjes, Rik Tax, Tom 
Theeuwen, Siem van de Ven, Tim Ver-
koyen en Jasper Vissers (keeper).
Verwachting
Trainer Joop Theunissen: “De selectie 
is wat breder geworden. We moeten 
nu beter presteren dan in het afgelo-
pen seizoen.”
Titelfavorieten
VCH en VVV’03 met Leunen als out-
sider.

Zesde klasse C 
BVV’27
Sportpark
’t Hoogveld (Blitterswijck).
Opgericht
19 september 1927.
Klassering vorig seizoen
Elfde plaats in zesde klasse C.
Trainer
Henk Theelen (Venlo) 2e seizoen.
Nieuwe spelers
Joris Gooren (SV United) en Selcuk 

Holthees
Sportpark
De Halt (Holthees).
Opgericht
26 juli 1936.
Klassering vorig seizoen
Vijfde plaatse in zesde klasse C.
Trainer
Noud Janssen (Venray) 2e seizoen.
Nieuwe spelers
Tim Baltussen (nieuw lid) en Ahmet 
Duran (Venray).
Vertrokken
Marwin Hermans (Oostrum) en Rico 
Kersten (blessure).
Selectie
Rik Baltussen, Tim Baltussen, Roy 
Coppus, Roy Evers, Ahmet Duran, 
Stefan Groot, Peter van den Heuvel 
(keeper), Niels Ingenpas, Roy Jansen, 
Ruud Janssen, Stef Janssen, Gijs Lin-
ders (keeper), Arjan Loenen (keeper), 
Denny Loenen, Ron Philipsen, Wil-
lem Rongen, Wilco Stiphout en Kay 
Wijenberg.  
Verwachting
Trainer Noud Janssen: “Holthees gaat 
opnieuw voor het kampioenschap.”
Titelfavorieten
America en Merselo.

Merselo
Sportpark
De Vloet (Merselo).
Opgericht
18 juli 1959.
Klassering vorig seizoen
Elfde plaats in vijfde klasse F en 
degradatie.
Trainer
Marcel Peters (Venlo) 1e seizoen.
Nieuwe spelers
Robin van Dijck (eigen jeugd), Rudy 
Janssen (tweede elftal), Bas Litjens 
derde elftal), Sven Jakobs en Bram 
van Soest (Venray).
Vertrokken
Martin Michels (Amsterdam), Ahmad 
Qurishi (Venray), Paul Koppes, Carst 
Numan en Coen van Tilburg (lager 
elftal).
Selectie
Maikel Beerkens, Rik Bouten, Tim 
Bouten, Robin van Dijck, Joris van 
Els, Glenn Gielens, Niels Hermens, 
Sven Jakobs, Rudy Janssen, Niels de 
Klerk, Bas Litjens, Tom Michels, Bas 
Philipsen, Tim Philipsen, Niels van 
Rooij, Niek Snijders, Bram van Soest 
(keeper), Rob Tonen en Pim Vermunt. 
Verwachting
Vice-voorzitter Jan Arts: “Er zijn 
weer veel wijzigingen in het elftal. 
Toch verwachten we om de bovenste 
plaatsen mee te doen.” 
Titelfavorieten
America en Holthees.

Lake Valley Heren
Thuiswedstrijd
Vrijdag 20.00 uur in De Wetteling.
Opgericht
9 december 1996.
Klassering vorig seizoen
Negende plaats in topklasse D.
Trainer-coach
Coach René van Lieshout (Horst) 1e 
seizoen en trainer Jos van Gerven 
(Venray).
Nieuwe spelers
Gijs Hagens (Wittenhorst), Tom Hop-
man (Land van Cuijk), Kevin Koolhof 
(SV United), Joep Claassen, Chauncy 
Heijmans, Dani Litjens, Jeroen Vul-
lings en Quincy Schins (eigen jeugd.
Vertrokken
Senid Kukuljac (gestopt), Martin 
Michels (gestopt), Frank Nellissen 
(Bayer Uerdingen), Peter Nellissen 
(gestopt), Lennard Jansen, Thi js Len-
ders en Dennis Snijder (lager team).
Selectie
Kevin Beerkens, Joep Claassen, Gijs 
Hagens, Chauncy Heijmans, Tom 
Hopman (keeper), Kevin Koolhof, 
Dani Litjens, Jimmy Lucassen, Luuk 
Maessen, Gregory Mardjani, Quincy 
Schins, en Jeroen Vullings. Stand-by: 
Dave Hendriks, Bowie Swinkels en 
Mitchell Verbeek.
Verwachting
Trainer Jos van Gerven: “Handhaving 
in de topklasse met dit jonge team.”
Titelfavorieten
Awt Gelaen, De Hazendans en Bröks-
ke.

ZAALVOETBAL

Lake Valley Dames
Thuiswedstrijd
Vrijdag 21.00 uur in De Wetteling.
Opgericht
9 december 1996.
Klassering vorig seizoen
Zevende plaats in eredivisie.
Trainer-coach
Frank Brands (Overloon) tweede 
periode na eerder drie seizoenen.
Nieuwe spelers
Melanie Bouwhuis (Nijmegen), Cha-
relle Cobussen en Hilde Weijs (veld-
voetbal).

Hoofdklasse 
Dames Venray
Sportpark
De Wieën (Venray).
Opgericht
16 november 1971
Klassering vorig seizoen
Achtste
Trainer
Frank Sieben (Meijel) 1e seizoen
Nieuwe spelers
Mara Loonen (Oirlo), Marieke Jans-
sen (Meijel), Esther de Brabander 
(Venlo – Blerick)
Vertrokken
Celeste van der Groef, Sharon Figge, 
Glenda van Lieshout (allen naar 
Eindhoven).
Selectie
Elisa van Knippenberg, Ellis Michiels, 
Emelie Maas, Esther de Brabander, 
Lieke Wijnands, Lindie van der Steen, 
Lisanne Jacobs, Lotte Koppers, Mara 
Loonen, Marieke Janssen, Michel 
Vrenken, Myrthe van de Laar, Nadieh 
van den Einden, Sanne de Boer.
Verwachting:  
Keepster Sanne de Boer: “Handha-
ving, maar het is vooral belangrijk 
dat onze jonge groep zich verder gaat 
ontwikkelen.”
Titelkandidaten: 
“FC Gelre en Buitenveldert 2”

 Eerste klasse SSS’18
Sportpark
De Raay (Overloon).
Opgericht
16 november  1976
Klassering vorig seizoen: 
Degradatie via nacompetitie uit 
hoofdklasse
Trainer: 
Tom Vrenken (Cuijk) 2e seizoen
Nieuwe speelsters: 
Beau Nellissen, Merel van Raay, 
Sharon Arts, Floor van Lin
Vertrokken: 
Guusje Eijkmans (SC Woezik)
Selectie: 
Lynn Zondervan, Marlie de Vet, Silke 
van Ginkel, Yvette Luijkx, Eva van 
Rijswick, Beau Nellissen, Carla Bec-
kers, Merel van Raay, Sharon Arts, 
Stefanie Beurskens, Romi de Bruin, 
Lieke Tacken, Isabel Hengst, Lieke 
Weijers, Annet van Hout, Floor van 
Lin, Charelle Cobussen, Marije Jager
Verwachting: 
Leidster Sonja Daverveld: “Hopelijk 
bovenin mee gaan draaien in de eer-
ste klasse.”
Titelfavorieten: 
“Venlosche Boys.”

VOETBAL

Eerste klasse D 
programma
Indeling
Bekkerveld (Heerlen)
BSV Limburgia (Brunssum)
EHC (Hoensbroek)
Geldrop
Heidebloem (Geleen)
Meerssen
Minor (Nuth)
NWC (Asten)
RVU (Meerssen)
Someren
SC Susteren
Venray
Wilhelmina’08 (Weert)
Wittenhorst (Horst)

Zondag 7 september
Wittenhorst-Venray (zat.)
Minor-SC Susteren (zat.)
EHC-Heidebloem
NWC-BSV Limburgia
RVU-Someren
Geldrop-Bekkerveld
Wilhelmina’08-Meerssen
Zondag 14 september
Heidebloem-NWC
Meerssen-Geldrop
Someren-EHC
SC Susteren-Wilhelmina’08
Venray-Minor
BSV Limburgia-RVU
Bekkerveld-Wittenhorst
Zondag 21 september
EHC-BSV Limburgia
Heidebloem-SC Susteren
Minor-Meerssen
NWC-Someren
RVU-Wittenhorst
Geldrop-Venray
Wilhelmina’08-Bekkerveld
Zondag 28 september
Meerssen-EHC
Someren-Heidebloem
SC Susteren-NWC
Venray-RVU
BSV Limburgia-Wilhelmina’08
Bekkerveld-Minor
Wittenhorst-Geldrop
Zondag 5 oktober
EHC-Bekkerveld
Heidebloem-BSV Limburgia
Minor-Wittenhorst
NWC-Meerssen
Someren-Venray
RVU-SC Susteren
Wilhelmina’08-Geldrop
Zondag 12 oktober
Meerssen-Heidebloem
SC Susteren-EHC
Venray-NWC
BSV Limburgia-Someren
Bekkerveld-RVU
Geldrop-Minor
Wittenhorst-Wilhelmina’08
Zondag 19 oktober
Beker en inhaal
Zondag 26 oktober
EHC-Geldrop
Heidebloem-Bekkerveld
NWC-Wittenhorst
Someren-Meerssen
BSV Limburgia-SC Susteren
RVU-Minor
Wilhelmina’08-Venray
Zondag 2 november
Minor-Wilhelmina’08
Meerssen-BSV Limburgia
SC Susteren-Someren
Venray-Heidebloem
Bekkerveld-NWC
Geldrop-RVU
Wittenhorst-EHC
Zondag 9 november
EHC-Venray
Heidebloem-Wittenhorst
NWC-Geldrop
Someren-Minor
SC Susteren-Meerssen
BSV Limburgia-Bekkerveld
RVU-Wilhelmina’08
Zondag 16 november
Beker en inhaal
Zondag 23 november
Minor-EHC
Venray-BSV Limburgia
RVU-NWC
Bekkerveld-SC Susteren
Geldrop-Heidebloem
Wilhelmina’08-Someren
Wittenhorst-Meerssen
Zondag 30 november
EHC-Wilhelmina’08
Heidebloem-RVU
Meerssen-Bekkerveld
NWC-Minor
Someren-Wittenhorst
SC Susteren-Venray
BSV Limburgia-Geldrop
Zondag 7 december
Minor-Heidebloem
Venray-Meerssen
RVU-EHC
Bekkerveld-Someren
Geldrop-SC Susteren
Wilhelmina’08-NWC

Vierde klasse F 
programma
Indeling
Bavos (Bakel)
BEVO (Beringe)
Bruheze
Handel 
Lierop
Liessel
Mariahout
Milheezer Boys
MULO (Helmond)
Oranje Zwart (Helmond)
Stiphout Vooruit
Ysselsteyn

Zondag 7 september
Bavos-MULO
Oranje Zwart-Bruheze
Ysselsteyn-Liessel
Stiphout Vooruit-BEVO
Milheezer Boys-Handel
Lierop-Mariahout
Zondag 14 september
BEVO-Bavos
Handel-Oranje Zwart
Mariahout-Stiphout Vooruit
Liessel-Milheezer Boys
Bruheze-Lierop
MULO-Ysselsteyn
Zondag 21 september
Bavos-Mariahout
Oranje Zwart-Milheezer Boys
Ysselsteyn-BEVO
Stiphout Vooruit-Liessel
MULO-Bruheze
Lierop-Handel

Vierde klasse G 
programma
Indeling
Achates (Ottersum)
Constantia (Rijkevoort)
DEV-Arcen
EWC’46 (Well)
Hapse Boys
Heijen
Milsbeek
Olympia’18 (Boxmeer)
Oostrum
SVEB (Broekhuizenv.)
Vianen Vooruit
Vitesse’08 (Gennep)

Zondag 7 september
SVEB-Olympia’18
Milsbeek-Constantia
Heijen-Oostrum
Vitesse’08-Achates
DEV Arcen-Hapse Boys
Vianen Vooruit-EWC’46
Zondag 14 september
Achates-SVEB
Hapse Boys-Milsbeek
EWC’46-Vitesse’08
Oostrum-DEV Arcen
Constantia-Vianen Vooruit
Olympia’18-Heijen
Zondag 21 september
SVEB-EWC’46
Milsbeek-DEV Arcen
Heijen-Achates
Vitesse’08-Oostrum
Olympia’18-Constantia
Vianen Vooruit-Hapse Boys
Zondag 28 september
Achates-Milsbeek
DEV Arcen-Vianen Vooruit
Hapse Boys-Vitesse’08
EWC’46-Olympia’18
Oostrum-SVEB
Constantia-Heijen
Zondag 5 oktober
SVEB-Hapse Boys
Heijen-Milsbeek
Vitesse’08-DEV Arcen
EWC’46-Constantia
Olympia’18-Oostrum
Vianen Vooruit-Achates
Zondag 12 oktober
Achates-Olympia’18
Milsbeek-Vitesse’08
DEV Arcen-Heijen
Hapse Boys-EWC’46
Oostrum-Vianen Vooruit
Constantia-SVEB
Zondag 19 oktober
Beker en inhaal
Zondag 26 oktober
SVEB-DEV Arcen
Heijen-Vitesse’08
EWC’46-Achates
Constantia-Oostrum
Olympia’18-Hapse Boys
Vianen Vooruit-Milsbeek
Zondag 2 november
Achates-Constantia
Milsbeek-SVEB
Vitesse’08-Vianen Vooruit
DEV Arcen-Olympia’18
Hapse Boys-Heijen
Oostrum-EWC’46
Zondag 9 november
SVEB-Vitesse’08
EWC’46-DEV Arcen
Oostrum-Achates
Constantia-Hapse Boys
Olympia’18-Milsbeek
Vianen Vooruit-Heijen
Zondag 16 november
Beker en inhaal
Zondag 23 november
Milsbeek-Oostrum
Heijen-EWC’46
Vitesse’08-Olympia’18
DEV Arcen-Constantia
Hapse Boys-Achates
Vianen Vooruit-SVEB
Zondag 30 november
SVEB-Heijen
Achates-DEV Arcen
EWC’46-Milsbeek
Oostrum-Hapse Boys
Constantia-Vitesse’08
Olympia’18-Vianen Vooruit
Zondag 7 december
Achates-Heijen
DEV Arcen-Milsbeek
Hapse Boys-Vianen Vooruit
EWC’46-SVEB
Oostrum-Vitesse’08
Constantia-Olympia’18
Zondag 14 december
Beker en inhaal
Zondag 21 december
Beker en inhaal

Zesde klasse C 
programma
Indeling
America
Boerdonk
Brandevoort (Helmond)
BVV’27 (Blitterswijck)
Griendtsveen
Hegelsom
Holthees
Merselo
PVV (Helmond)
Racing Boys (Deurne)
RKDSO (Lomm)
SVSH (Someren-Heide)

Zondag 7 september
Griendtsveen-Holthees
PVV-Merselo
Hegelsom-Racing Boys
America-Boerdonk
SVSH-RKDSO
BVV’27-Brandevoort
Zondag 14 september
Boerdonk-Griendtsveen
RKDSO-PVV
Brandevoort-America
Racing Boys-SVSH
Merselo-BVV’27
Holthees-Hegelsom
Zondag 21 september
Griendtsveen-Brandevoort
PVV-SVSH
Hegelsom-Boerdonk
America-Racing Boys
Holthees-Merselo
BVV’27-RKDSO
Zondag 28 september
Boerdonk-PVV
SVSH-BVV’27
RKDSO-America
Brandevoort-Holthees
Racing Boys-Griendtsveen
Merselo-Hegelsom
Zondag 5 oktober
Griendtsveen-RKDSO
Hegelsom-PVV
America-SVSH
Brandevoort-Merselo
Holthees-Racing Boys
BVV’27-Boerdonk
Zondag 12 oktober
Boerdonk-Holthees
PVV-America
SVSH-Hegelsom
RKDSO-Brandevoort
Racing Boys-BVV’27
Merselo-Griendtsveen
Zondag 19 oktober
Beker en inhaal
Zondag 26 oktober
Griendtsveen-SVSH
Hegelsom-America
Brandevoort-Boerdonk
Merselo-Racing Boys
Holthees-RKDSO
BVV’27-PVV
Zondag 2 november
Boerdonk-Merselo
PVV-Griendtsveen

Programma 
Venray Dames
Hoofdklasse B
Buitenveldert 2 (Amsterdam)
DSE (Etten-Leur)
FC Eindhoven
Eldenia (Arnhem)
FC Gelre (Wehl)
Kolping Boys (Alkmaar)
Nuenen
Prinses Irene (Nistelrode)
Someren
Venray
Woezik (Wijchen)
SC ’t Zand (Tilburg)

Programma
7 sep. Buitenveldert 2-Venray
14 sep. Venray-Someren
21 sep. Venray-FC Gelre
28 sep. SC ’t Zand-Venray
5 okt. Venray-DSE
12 okt. Woezik-Venray
26 okt. Venray-Kolping Boys
2 nov. Prinses Irene-Venray
9 nov. Venray-Nuenen
23 nov. FC Eindhoven-Venray
30 nov. Venray-Eldenia
7 dec. FC Gelre-Venray

Play-offs dames 
eredivisie

De eredivisie in het dameszaal-
voetbal gaat het vierde seizoen in. In 
de vorige drie edities werd telkens 
gestart met twaalf ploegen. Komend 
seizoen bestaat het hoogste platform 
slechts uit tien teams. Om de compe-
titie aantrekkelijker te maken heeft 
de KNVB besloten om voor het eerst 
play-offs in te voeren. De bovenste 
vier clubs strijden na afloop van de 
competitie om het kampioenschap 
van Nederland. Lake Valley eindigde 
de afgelopen twee jaar op de zevende 
plaats. Coach Frank Brands hoopt dat 
zijn team kan meestrijden voor deel-
name aan de play-offs.

In tegenstelling tot de vorige drie 
jaargangen is er nu ook degradatie 
mogelijk. De nummers negen en tien 
spelen straks nacompetitie voor klas-
senbehoud. Zij nemen het op tegen 
de kampioenen uit de hoofdklassen 
van de districten. 

ZAALVOETBAL

Lake Valley
Eredivisie dames
The Counters (Zaandam)
Dansschool Biersteker (Noord-Schar-
woude)
Drachtster Boys (Drachten)
FSG (Sittard)
GSV Drs. Vijfje (Groningen)
Lake Valley (Venray)
Os Lusitanos (Amsterdam)
Pernis (Schiedam)
Reigerboys (Heerhugowaard)
Zuidoost United (Amsterdam)

Programma
12 sep. Lake Valley-Os Lusitanos
19 sep. GSV Drs.Vijfje-Lake Valley
26 sep. Lake Valley-Danss.Biersteker
3 okt. The Counters-Lake Valley
17 okt. Zuidoost United-Lake Valley
31 okt. Lake Valley-Pernis
7 nov. Reiger Boys-Lake Valley
14 nov. Lake Valley-Drachtster Boys
21 nov. FSG-Lake Valley
28 nov. Os Lusitanos-Lake Valley

Topklasse D heren
Awt Gelaen (Geleen)
Bende’92 (Landgraaf)
Brökske (Nederweert)
FSG (Sittard)
De Gastronoom (Neer)
De Hazendans (Maastricht)
ZVC Holz (Kerkrade)
Inter’80 (Venlo)
Lake Valley (Venray)
FC Tumudo (Maastricht)
ZVVM/Campus 2 (Maastricht)
Programma
12 sep. Lake Valley-ZVC Holz
15 sep. Inter’80-Lake Valley
26 sep. Lake Valley-De Gastronoom
29 sep. ZVVM/Campus 2-Lake Valley
13 okt. Brökske-Lake Valley
31 okt. Lake Valley-Awt Gelaen
5 nov. FC Tumudo-Lake Valley
14 nov. Lake Valley-De Hazendans
28 nov. Lake Valley-FSG
8 dec. Bende’92-Lake Valley
15 dec. ZVC Holz-Lake Valley

(lager elftal), Hans Custers (blessure) 
en Chris Wilschut (Venray).
Selectie
Jannes van Berne, Roy van Delft, Tom 
Direks, Peter Fleurkens, Rein Fleur-
kens, Kees Gommans, Mike Gom-
mans (keeper), Marwin Hermans, 
Tom Kamphuis (keeper), Ralph Kes-
sels (keeper), Lex van Lin, Dennis 
Lommen, Kenny Lommen, Dennis 
Nohlmans, Ruben Nohlmans, Mar-
tijn Valckx, Rob Verlinden, Cas Wilm-
sen en Wes Wilmsen.
Verwachting
Trainer Ruud Custers: “Dit is een ster-
ke klasse. We willen weer dertig pun-
ten halen en eindigen ergens tussen 
de vijfde en de achtste plaats.”
Titelfavoriet
Milsbeek.

Ipek (Venray).
Vertrokken
Stijn van Baal (gestopt), Davey Engels 
(Venray), Wesley Gelden (gestopt) en 
Arne Thiesen (lager elftal).
Selectie
Robbert Beurskens, Joey Gelden, Jan-
nes Gooren, Joris Gooren (keeper), 
Ties Gooren, Egzon Grguri, Selcuk 
Ipek, Yoeri Janssen, Willem Karman, 
Job van Kempen, Lou van Kempen, 
Rik van Kempen, Kenny Poels, Sjim-
mie Smeets, Tom Thiesen, Roel Ver-
koyen en Ward van de Water.
Verwachting
Trainer Henk Theelen: “We moeten 
beter presteren dan in de afgelo-
pen jaren. De spelersgroep is sterker 
geworden.”
Titelfavorieten
Holthees en Hegelsom.

Tweede klasse H 
programma
Indeling
Heeze
Helmondia
Marvilde (Veldhoven)
Nieuw Woensel 
PSV am. (Eindhoven)
RPC (Eindhoven)
Rood Wit’62 (Helmond)
Sparta’18 (Sevenum)
SSS’18 (Overloon)
Stormvogels (Siebengewald)
SVC 2000 (Roermond)
Venlosche Boys
Volharding (Vierlingsbeek)
ZSV (Deurne-Zeilberg)

 
Zondag 7 september
Volharding-SSS’18 (zat.)
Nieuw Woensel-Venlosche Boys
Sparta’18-Marvilde
SVC 2000-Helmondia
Stormvogels-PSV am.
Heeze-RPC
ZSV-Rood Wit’62
Zondag 14 september
SSS’18-Sparta’18
RPC-Stormvogels
Helmondia-Volharding
Venlosche Boys-Heeze
Rood Wit’62-Nieuw Woensel
Marvilde-SVC 2000
PSV am.-ZSV
Zondag 21 september
Volharding-Marvilde
SSS’18-Venlosche Boys
Nieuw Woensel-RPC
Sparta’18-Helmondia
SVC 2000-ZSV
Stormvogels-Rood Wit’62
Heeze-PSV am.
Zondag 28 september
RPC-Volharding
Helmondia-SSS’18
Venlosche Boys-Sparta’18
Rood Wit’62-SVC 2000
Marvilde-Heeze
PSV am.-Nieuw Woensel
ZSV-Stormvogels
Zondag 5 oktober
Volharding-PSV am.
SSS’18-Marvilde
Nieuw Woensel-ZSV
Sparta’18-RPC
Helmondia-Rood Wit’62
SVC 2000-Venlosche Boys
Heeze-Stormvogels
Zondag 12 oktober
RPC-SSS’18
Venlosche Boys-Volharding
Rood Wit’62-Sparta’18
Marvilde-Helmondia
PSV am.-SVC 2000
Stormvogels-Nieuw Woensel
ZSV-Heeze
Zondag 19 oktober
Beker en inhaal
Zondag 26 oktober
Volharding-Stormvogels
SSS’18-PSV am.
Sparta’18-ZSV
Helmondia-RPC
Marvilde-Venlosche Boys
SVC 2000-Nieuw Woensel
Heeze-Rood Wit’62
Zondag 2 november
Nieuw Woensel-Heeze
RPC-Marvilde
Venlosche Boys-Helmondia
Rood Wit’62-SSS’18
PSV am.-Sparta’18
Stormvogels-SVC 2000
ZSV-Volharding
Zondag 9 november
Volharding-Rood Wit’62
SSS’18-ZSV
Sparta’18-Stormvogels
Helmondia-Nieuw Woensel
Venlosche Boys-RPC
Marvilde-PSV am.
SVC 2000-Heeze
Zondag 16 november
Beker en inhaal
Zondag 23 november
Nieuw Woensel-Volharding
Rood Wit’62-Marvilde
SVC 2000-Sparta’18
PSV am.-Venlosche Boys
Stormvogels-SSS’18
Heeze-Helmondia
ZSV-RPC
Zondag 30 november
Volharding-Heeze
SSS’18-SVC 2000
RPC-PSV am.
Sparta’18-Nieuw Woensel
Helmondia-ZSV
Venlosche Boys-Rood Wit’62
Marvilde-Stormvogels
Zondag 7 december
Nieuw Woensel-SSS’18
Rood Wit’62-RPC
SVC 2000-Volharding
PSV am.-Helmondia
Stormvogels-Venlosche Boys
Heeze-Sparta’18
ZSV-Marvilde
Zondag 14 december
Volharding-Sparta’18
SSS’18-Heeze
RPC-SVC 2000
Helmondia-Stormvogels
Venlosche Boys-ZSV
Marvilde-Nieuw Woensel
PSV am.-Rood Wit’62
Zondag 21 december
Beker en inhaa

Zondag 28 september
BEVO-Oranje Zwart
Milheezer Boys-Lierop
Handel-Stiphout Vooruit
Mariahout-MULO
Liessel-Bavos
Bruheze-Ysselsteyn
Zondag 5 oktober
Bavos-Handel
Ysselsteyn-Oranje Zwart
Stiphout Vooruit-Milheezer Boys
Mariahout-Bruheze
MULO-Liessel
Lierop-BEVO
Zondag 12 oktober
BEVO-MULO
Oranje Zwart-Stiphout Vooruit
Milheezer Boys-Ysselsteyn
Handel-Mariahout
Liessel-Lierop
Bruheze-Bavos
Zondag 19 oktober
Beker en inhaal
Zondag 26 oktober
Bavos-Milheezer Boys
Ysselsteyn-Stiphout Vooruit
Mariahout-BEVO
Bruheze-Liessel
MULO-Handel
Lierop-Oranje Zwart
Zondag 2 november
BEVO-Bruheze
Oranje Zwart-Bavos
Stiphout Vooruit-Lierop
Milheezer Boys-MULO
Handel-Ysselsteyn
Liessel-Mariahout
Zondag 9 november
Bavos-Stiphout Vooruit
Mariahout-Milheezer Boys
Liessel-BEVO
Bruheze-Handel
MULO-Oranje Zwart
Lierop-Ysselsteyn
Zondag 16 november
Beker en inhaal
Zondag 23 november
Oranje Zwart-Liessel
Ysselsteyn-Mariahout
Stiphout Vooruit-MULO
Milheezer Boys-Bruheze
Handel-BEVO
Lierop-Bavos
Zondag 30 november
Bavos-Ysselsteyn
BEVO-Milheezer Boys
Mariahout-Oranje Zwart
Liessel-Handel
Bruheze-Stiphout Vooruit
MULO-Lierop
Zondag 7 december
BEVO-Ysselsteyn
Milheezer Boys-Oranje Zwart
Handel-Lierop
Mariahout-Bavos
Liessel-Stiphout Vooruit
Bruheze-MULO
Zondag 14 december
Beker en inhaal
Zondag 21 december
Beker en inhaal

Vijfde klasse F 
programma
Indeling
Kronenberg
Leunen
Lottum
Melderslo
Meterik
Montagnards (Bergen)
Resia (Wellerlooi)
Sporting ST (Swolgen)
SVOC’01 (Oirlo)
SV United (Wanssum)
VCH (Blerick)
VVV’03 (Venlo)

Zondag 7 september
VVV’03-Kronenberg
Sporting ST-VCH
SVOC’01-Lottum
Montagnards-Meterik
Resia-Melderslo
Leunen-SV United
Zondag 14 september
Meterik-VVV’03
Melderslo-Sporting ST
SV United-Montagnards
Lottum-Resia
VCH-Leunen
Kronenberg-SVOC’01
Zondag 21 september
VVV’03-SV United
Sporting ST-Resia
SVOC’01-Meterik
Montagnards-Lottum
Kronenberg-VCH
Leunen-Melderslo
Zondag 28 september
Meterik-Sporting ST
Resia-Leunen
Melderslo-Montagnards
SV United-Kronenberg
Lottum-VVV’03
VCH-SVOC’01
Zondag 5 oktober
VVV’03-Melderslo
SVOC’01-Sporting ST
Montagnards-Resia
SV United-VCH
Kronenberg-Lottum
Leunen-Meterik
Zondag 12 oktober
Meterik-Kronenberg
Sporting ST-Montagnards
Resia-SVOC’01
Melderslo-SV United
Lottum-Leunen
VCH-VVV’03
Zondag 19 oktober
Beker en inhaal
Zondag 26 oktober
VVV’03-Resia
SVOC’01-Montagnards
SV United-Meterik
VCH-Lottum
Kronenberg-Melderslo
Leunen-Sporting ST
Zondag 2 november
Meterik-VCH
Sporting ST-VVV’03
Montagnards-Leunen
Resia-Kronenberg
Melderslo-SVOC’01
Lottum-SV United
Zondag 9 november
VVV’03-Montagnards
SV United-Resia
Lottum-Meterik
VCH-Melderslo
Kronenberg-Sporting ST
Leunen-SVOC’01
Zondag 16 november
Beker en inhaal
Zondag 23 november
Sporting ST-Lottum
SVOC’01-SV United
Montagnards-Kronenberg
Resia-VCH
Melderslo-Meterik
Leunen-VVV’03
Zondag 30 november
VVV’03-SVOC’01
Meterik-Resia
SV United-Sporting ST
Lottum-Melderslo
VCH-Montagnards
Kronenberg-Leunen
Zondag 7 december
Meterik-SVOC’01
Resia-Sporting ST
Melderslo-Leunen
SV United-VVV’03
Lottum-Montagnards
VCH-Kronenberg
Zondag 14 december
Beker en inhaal
Zondag 21 december
Beker en inhaal

America-BVV’27
SVSH-Holthees
RKDSO-Hegelsom
Racing Boys-Brandevoort
Zondag 9 november
Griendtsveen-America
Brandevoort-SVSH
Racing Boys-Boerdonk
Merselo-RKDSO
Holthees-PVV
BVV’27-Hegelsom
Zondag 16 november
Beker en inhaal
Zondag 23 november
PVV-Racing Boys
Hegelsom-Brandevoort
America-Holthees
SVSH-Merselo
RKDSO-Boerdonk
BVV’27-Griendtsveen
Zondag 30 november
Griendtsveen-Hegelsom
Boerdonk-SVSH
Brandevoort-PVV
Racing Boys-RKDSO
Merselo-America
Holthees-BVV’27
Zondag 7 december
Boerdonk-Hegelsom
SVSH-PVV
RKDSO-BVV’27
Brandevoort-Griendtsveen
Racing Boys-America
Merselo-Holthees
Zondag 14 december
Beker en inhaal
Zondag 21 december
Beker en inhaal

Vertrokken
Ilse Hennen (blessure) en Lori Pee-
ters (assistent-coach).
Selectie
Melanie Bouwhuis (keeper), Cha-
relle Cobussen, Lindsay Gabriël, 
Beau Nellissen, Jessie Philipsen, Lin-
sey Philipsen (keeper), Djarmelza 
van Putten en Hilde Weijs. Stand-by: 
Sharon Figge, Glenda van Lieshout, 
Lori Peeters, Judith Rouwenhorst en 
Lieke Wijnands. 
Verwachting
Trainer Frank Brands: “We hebben de 
ambitie om bij de top vier te eindi-
gen. Met deelname aan de play-offs.”
Titelfavorieten
Os Lusitanos en Drachtster Boys.

Wittenhorst-BSV Limburgia
Zondag 14 december
EHC-NWC
Heidebloem-Wilhelmina’08
Meerssen-RVU
Someren-Geldrop
SC Susteren-Wittenhorst
BSV Limburgia-Minor
Bekkerveld-Venray
Zondag 21 december
Beker en inhaal

SSS’18 Dames
Eerste klasse D 
Amstenrade
Bavel 
Bekkerveld (Heerlen)
DESK (Kaatsheuvel)
Eldenia 2 (Arnhem)
Nooit Gedacht (Geffen)
OVV’67 (Oosteind)
SSS’18 (Overloon)
Teisterbanders (Kerk-Avezaath)
Trekvogels (Nijmegen)
VDZ (Arnhem)
Venlosche Boys

Programma
7 sep. SSS’18-Venlosche Boys
14 sep. Trekvogels-SSS’18
21 sep. SSS’18-Eldenia 2
28 sep. Bavel-SSS’18
5 okt. SSS’18-Amstenrade
12 okt. Teisterbanders-SSS’18
26 okt. SSS’18-OVV’67
2 nov. DESK-SSS’18
9 nov. VDZ-SSS’18
23 nov. SSS’18-Nooit Gedacht
30 nov. Bekkerveld-SSS’18
7 dec. Eldenia 2-SSS’18
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