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1 STEVENSWEERT1 - CRESCENTIA 5-1
dinsdag 1 September 2009
De eerste wedstrijd van de competitie werd thuis gespeeld tegen de club uit Tungelroy.
Stevensweert begon matig en liet Crescentia eigenlijk langzaam in het spel komen. We waren
de betere ploeg maar hadden veel balverlies. Ook de passes waren regelmatig onzuiver.
Na wat mogelijkheden niet benut te hebben kregen we in de 25e minuut een vrije trap op ca.
20 meter. Jan Klinkers krulde hem mooi langs de muur onder in de korte hoek. Het
verlossende openingsdoelpunt. 1-0. Na de goal liep alles al wat beter dan voorheen. Casper
Peeters heroverde de bal op het middenveld en na een korte actie speelde hij de bal op Xander
Boelens die de bal netjes afmaakte. Stevensweert ging met 2-0 de rust in.
Na de rust gingen we lekker verder. Xander Boelens gaf een voorzet vanuit de linkervleugel
richting doel. De bal werd weg gekopt en uit de rebound pakte Rick op het Veld de bal gelijk
op zijn pantoffel. 3-0. Na een zwak moment in de achterhoede kreeg Crescentia het voor
elkaar om hun eerste doelpunt te scoren. 3-1. Stevensweert leek een beetje aangeslagen
ondanks de voorsprong. Het een en ander ging weer mis net als in de eerste helft. Pas 5
minuten voor tijd scoorde Jan Klinkers simpel door een actie en assist van Xander Boelens.
Een paar minuten later ging Jan Klinkers nog een keer solo en kwam alleen tegen de keeper
en zette de eindstand neer op 5-1.
De eerste 3 punten gelijk gepakt en ook voor onze nieuwe trainer Frans Korsten een goed
begin van de competitie!!
Gele kaarten
Xander Boelens.
Opstelling
Ruben Rutten, Dave Merry, Funs Peters (’70 Don Joosten), Remco Hannen (’45 Sven
Sibbald), Sebastiaan Uuldriks, Casper Peeters, Rick op het Veld (’85 Jeffrey Beulen), Jules
Salden, Kai van Ool, Jan Klinkers, Xander Boelens.
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2 KSV HORN 1 - STEVENSWEERT 1 0-1
zondag 6 September 2009
De eerste uitwedstrijd werd op deze kermiszondag gespeeld tegen Horn. Voor Stevensweert
een nieuw team, want Horn kwam uit de 5e klasse van vorig jaar.
Het eerste kwartier speelde Stevensweert erg goed. De druk van Horn werd stop gezet.
Xander Boelens gaf een voorzet vanuit de rechtervleugel waardoor Jan Klinkers de bal maar
hoefde binnen te tikken. 0-1. Na 20 minuten kwamen Xander Boelens en Jan Klinkers met
een éen-twee vrij voor de keeper. De keeper van Horn stopte de bal knap van de voet van
Xander Boelens. Stevensweert verzuimde nog enkele goeie kansen waardoor het eigenlijk 2 à
3-0 had kunnen zijn vlak voor rust.
Maar Stevensweert zakte wat in en Horn kwam iets beter in het spel. Een afstandsschot van
een speler van Horn raakte de lat.
Met 2 wissels op de rechterkant van Stevensweert gingen we de 2e helft in. Weer verzuimden
we om te scoren en ook de vrije trap van Jan Klinkers in de 80e minuut belandde op de lat.
Met matig voetbal maar wel met hard werken hebben we 3 punten in de wacht gesleept. De
hele wedstrijd gezien waren deze zeker verdiend.
Met 6 punten uit 2 wedstrijden draaien we goed mee bovenaan de ranglijst. Mannen wederom
goed gewerkt voor deze overwinning!
Gele kaarten
Sebastiaan Uuldriks, Xander Boelens.
Opstelling
Ruben Rutten, Funs Peters, Remco Hannen (’45 Don Joosten), Sven Sibbald, Sebastiaan
Uuldriks, Casper Peeters, Rick op het Veld (’45 Didier Clout), Jeffrey Beulen (’72 Roel
Heijnen), Jules Salden, Jan Klinkers, Xander Boelens.
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3 RKHVC 1 - STEVENSWEERT1 3 - 3
Zondag 4 oktober 2009
Op deze mooie zondag speelde Stevensweert de uitwedstrijd tegen Hunsel. Door het
uitstekende begin van Stevensweert leek het er even op dat er een monsterscore behaald zou
worden. Helaas zat het uiteindelijk niet mee en moesten de twee ploegen de punten delen.
Al in de zevende minuut viel de 0-1 voor Stevensweert. Een voorzet van Bart Hendriks (die
erg goed debiteurde in het paars-wit) aan Jules Salden, deze kaatste de bal direct naar Jan
Klinkers, zodat hij de bal feilloos linksonder in het doel schoot. Vijf minuten later werd een
voorzet van Jeffrey Beulen weggekopt en belandde bij Bart Hendriks voor de voeten
waardoor hij zijn debuut kon bekronen met een doelpunt 0-2!! Vooral in deze eerste fase van
de eerste helft liet paars-wit een perfect stukje voetbal zien. Hunsel werd letterlijk
weggespeeld en zij gaven Stevensweert ook alle ruimte om mooi samenspel te laten zien.
Stevensweert ging dan ook met een tevreden gevoel de rust in.
In de rust werden Jules Salden en Bart Hendriks vanwege lichte blessures gewisseld. De
tweede helft verliep hierna niet zoals gepland, want na een paar minuten ging het al mis. Uit
een vrije trap van Hunsel en de daaropvolgende chaos rondom het doel werd het 1-2.
Gelukkig zette Stevensweert na vijf minuten tussenstand weer terug op een verschil van twee
doelpunten. Een mooie run van Casper Peeters zorgde voor de 1-3. Lang genieten van dit
mooie doelpunt kon hij echter niet. Enkele minuten hierna schoot hij de bal terug op Ruben
Rutten en deze viel onfortuinlijk achter hem in het doel; 2-3.
Jan Klinkers kreeg nog de kans op 2-4, maar raakte helaas de paal en ook de rebound van
Casper Peeters ging rakelings langs de paal. Met nog vijf minuten op de klok leken toch de
drie punten mee te gaan naar Stevensweert.
Tot dat het ondenkbare kwam; uit een lange bal van Hunsel kwam de gelijkmaker door
gerommel achterin en de bal rolde langzaam over de doellijn. Gelijk hierna floot de
scheidsrechter af.
Gele kaarten: Dave Merry
Opstelling:
Ruben Rutten, Dave Merry, Chris Voets, Funs Peters, Kai van Ool, Casper Peeters, Bart
Hendriks ('45 Didier Clout), Jeffrey Beulen, ('79 Rick op het Veld), Sven Sibbald, Jules
Salden ('45 Xander Boelens), Jan Klinkers.
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4 STEVENSWEERT 1 - RKSVV 1 3 - 0
Zondag 11 oktober 2009
Na enkele weken wat tegenslag gehad te hebben, was de hoop gevestigd op een goede
afloop op deze regenachtige zondagmiddag tegen Swartbroek. Swartbroek stond op de 2e
plaats en dat zou een pittige wedstrijd kunnen worden. In het kleedlokaal werd de groep nog
even toegesproken door de trainer. Deze wedstrijd moest echt gewonnen worden met veel
strijd en karakter. Want als we deze 3 punten zouden pakken kwamen we weer in de top 3
terecht.
Stevensweert begon de wedstrijd fel en sterk. Er werd veel druk gezet op de bal en de spelers
van Swartbroek konden hier duidelijk niet mee omgaan. In de 12e minuut kreeg Stevensweert
een corner die door Jeffrey Beulen werd ingedraaid. Casper Peeters kreeg de bal op de voet en
tikte de 1-0 binnen. Swartbroek had weinig in te brengen in de wedstrijd en Stevensweert
verdedigde de voorsprong prima. 20 minuten later legde Jan Klinkers van een meter of 25 de
bal mooi in de linker onderhoek. Stevensweert ging met een 2-0 voorsprong de rust in.
De tweede helft begon gelijk zoals de eerste helft en Stevensweert deed wat het moest doen.
Wederom kwam Swartbroek niet in het spel voor en kregen ook niet veel kansen. Na enkele
goede kansen was het wachten op de 3-0 en die viel dan ook. In de 80e minuut vechtte Jules
Salden zich door de verdediging en wist de bal bij Rick op het Veld te krijgen die met
zijn linkervoet het net wist te vinden.
Al met al een uitstekende wedstrijd en complimenten voor onze jongens.
Gele kaarten: Opstelling:
Ruben Rutten, Chris Voets, Funs Peter, Casper Peeters, Sebastiaan Uuldriks, Jeffrey Beulen,
Rick op het Veld, Sven Sibbald, Jules Salden, Xander Boelens (’72 Luc Winterhaken), Jan
Klinkers.
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5 STEVENSWEERT 2 - SHH 6 5 - 0
Zondag 11 oktober 2009
Het was te hopen dat het weer geen voorteken was voor deze belangrijke wedstrijd. Op de eerste,
echte herfstdag waaide er een gure wind over Sportpark de Werken. Koploper SHH 6 was al om
kwart voor 11 aanwezig, een teken dat de mannen uit Herten niets voor het onzekere zouden
nemen. De maar liefst 16 koppige selectie van Stevensweert 2 was echter gebrand om een goed
resultaat neer te zetten.
Opnieuw waren de vier leiders paraat, en deze konden beschikken over wellicht de sterkste selectie
tot nu toe. Zo stond de uitstekend in vorm stekende keeper Ralph onder de lat, nam Remco zijn vaste
stek op de rechtsback weer in en stond Tom voor het eerst dit seizoen in de basis als linksback.
Pieter, terug van weggeweest, vormde het centrale verdedigingsduo met de alom geprezen en
gelouterde Martin. De middelste linie van het elftal werd gevormd door Lars, Roel en Mohammed.
Voorin stond op papier de sterkste aanvalslinie van de reserve zesdeklassen: Jeroen, Mido en Ralf.
Hierdoor bleven Tom, Noud, Tim, Ludwig en Bart (hij wilde weer eens voelen hoe het was om het
paars om zijn schouders te hebben) over om op de bank plaats te nemen.
Een sterke selectie dus, maar er moest dan ook gespeeld worden tegen de lijstaanvoerder.
Scheidsrechter voor dit duel was Piet Verwijlen. Even na half 12 blies deze op zijn fluitje om de
wedstrijd op gang te brengen. Al snel bleek dat SHH 6 de best voetballende tegenstander was die
men was tegengekomen tot dan toe. De bal werd rondgespeeld en echte zwakke schakels waren er
niet bij de tegenstander. Alleen had Herten de pech dat het tegen Stevensweert 2 moest spelen. Het
niveau van de paarswitte lijkt iedere week te stijgen. Met afwisselende lange ballen over links, rechts
en combinatievoetbal zorgde de thuisploeg voor mooi spel. Toch blijft het afmaken van de kansen
een heikel punt. Opnieuw werden er bij de vleet kansen gecreëerd maar Ralf bleek het vizier niet op
scherp te hebben staan, Martin raakte nog de lat met een van zijn welbekende boogballetjes. Zo
bleef SHH toch gevaarlijk, door een paar halve kansjes. Het was echter diezelfde Ralf die zijn vizier
halverwege de eerste helft toch op scherp kreeg en de ban brak: 1 – 0. Die andere Ralph zorgde
ervoor met een prachtige safe dat het ook zo bleef tot aan de rust.
In de rust was iedereen uitermate tevreden met het spel. Zelfs de toeschouwers waren lyrisch.
Enkele wissels werden doorgevoerd: Roel en Tom werden eruit gehaald en Tim en Tom C namen hun
plaats in.
De thee was nog niet gezakt, of Ralf tekende voor zijn tweede treffer van de morgen. Uit een lange
uittrap van de doelman, wist hij de bal knap achter de verbouwereerde Hertense keeper te werken: 2
– 0! Het leek niet meer stuk te kunnen voor paarswit. In een hoog tempo werden de groenwitte op
de pijnbank gelegd. De uitstekend spelende Mido hield de bal vast, de buitenspelers werden
afwisselend gelanceerd en de verdediging hield de deur dicht. Jeroen maakte misschien wel het
doelpunt van zijn leven: ingespeeld op het middenveld, passeerde hij op volle snelheid drie man,
haalde de achterlijn en schoot de bal in een schitterende boog over de keeper van Herten in de verre
hoek. De bank en toeschouwers ontplofte, 3 – 0 tegen de koploper, wie had dat gedacht? De gifbeker
was echter nog lang niet leeg voor de bezoekende club. Mido en Ralf voerde nog een show op: Mido
speelde de keeper uit, zag Ralf naast hem en speelde af. Ondertussen waren drie man van SHH op de
doellijn te vinden, maar Ralf besloot nog eens koeltjes af te geven op Mido. Deze maakte er maar een
eind aan door zijn tweede treffer van het seizoen te maken: 4 -0! Ondertussen waren ook Ludwig,
Noud en Roel (opnieuw) het veld in gekomen. De euforie was groot, zowel naast als op het veld.
Stevensweert speelde de wedstrijd geroutineerd uit en bleef maar zoeken naar doelpunten.
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Mohammed zorgde voor de kers op de taart met het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Jeroen
zette weer eens voor, maar de bal leek echter net achter Mohammed te vallen. Deze bedacht zich
echter geen moment en gooide zich in een omhaal met de rechtervoet tegen de bal. De bal knalde
tegen de onderkant lat achter de doellijn, een schitterend doelpunt. ‘Als zo een goal op de TV wordt
gemaakt, gaat hij de hele wereld over’ aldus een enthousiaste toeschouwer.
Door deze ruime zege op SHH 6 stijgt Stevensweert 2 naar de 3e plaats. Het is zaak om met de
voeten op aarde te blijven en de wedstrijden te blijven winnen. Wie weet wat er dan nog mogelijk is.
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6 HINGEN - STEVENSWEERT 3 - 7
Zaterdag 24 oktober 2009
Het was een druilerige echte herfst zaterdagmiddag in Echt. We gingen voor onze laatste wedstrijd
dit kalenderjaar spelen tegen Hingen. Normaal gesproken niet zo’n hele zware tegenstander, ( al
hadden ze een paar zwaargewichten op het veld staan),maar je weet maar nooit wie ut ‘’Belke’’ rolt!
Veertien mensen aanwezig die ons mooie oranje tenue aantrokken, waaronder Hans Hees die voor
de 2de keer sinds de voor hem noodlottige wedstrijd in Birrisborn!! De vraag was of Ralf zijn aantal
doelpunten kon opvoeren of dat Chris hem zou evenaren 9 keer het net te vinden?? Het leek op het
laatste want de eerste 2 doelpunten werden op naam van Chris genoteerd. Henri maakte onze
derde met een mooi afstandschot, toch niet te merken dat hij de marathon in de benen heeft. Ralf
scoorde onze 4de goal, en het Hingen kon zowaar nog tegen scoren voordat de scheids voor het
rustsignaal floot. Zodoende stond 1-4 op het scorebord tijdens de rust.
In de 2de helft werd Maurice vervangen door Louis en Peter door Rinus. Bij het 2de balcontact van
Louis rand strafschopgebied bedacht hij zich niet lang en haalde uit en vond meteen het net 1-5. Het
Hingen scoorde tegen 2-5, er kan altijd iets mis gaan in de verdediging ‘’ahum’’. Hans scoorde zowaar
onze 6de goal en of dit nog niet genoeg was scoorde Chris nogmaals. Dat het Hingen nog tegen
scoorde doet eigenlijk niet meer ter zake de eindstand was en is 3-7.
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We hebben dit jaar 25 punten gehaald zie onder.
Onze topscoorder is Ralf Dierx met als goede 2de Chris Kieboom
Linne – Stevensweert
1-0
Stevensweert-Susteren
Afgelast
Stevensweert-Hingen
3-0
Stevensweert-St Joost
1-1
Horn-Stevensweert
3-4
Stevensweert-Holtum
0-3
Stevensweert-SVH
4-0
Slek/Suster.-Stevensweert
3-3
Stevensweert-Thorn
2-2
Stevensweert-Brachbaek
1-5
OVCS-Stevensweert
3-3
Stevensweert-Wessem
4-0
Thorn-Stevensweert
0-1
St Joost-Stevensweert
4-5
Stevensweert-Horn
Afgelast
Hingen-Stevensweert
3-7
Totaal
Topscorers:
Ralf
Chris
Bart
Maurice
Henri
John
Albert
Hans
Louis

10
9
5
4
4
2
1
1
1
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0
3
1
3
0
3
1
1
0
1
3
3
3
3
25

7 STEVENSWEERT1 - ALTWEERTERHEIDE 1 3-0
Zondag 1 november 2009
Na 2 weken rust speelde Stevensweert tegen de nr 2 van de competitie Altweerterheide.
Sebastiaan Uuldriks is vader geworden van een dochter en we konden hem dus een mooi
cadeau aanbieden, namelijk 3 punten.
De eerste helft was Stevensweert de sterkere ploeg. Altweerterheide heeft geen goede
mogelijkheden gehad tot scoren in tegenstelling tot Stevensweert. Jan Klinkers schoot net
naast en ook Rick op het Veld kreeg de bal niet binnen getikt.
We gingen rusten met een doelpuntloze 1e helft.
De thee had blijkbaar gesmaakt want Jan Klinkers wist in de 53e minuut het net te vinden. 10. Na de voorsprong liet Stevensweert de druk wat vieren en ook achterin waren er
nonchalante momenten. Blijkbaar dachten we dat we al gewonnen hadden. Stevensweert
moest de 2e goal zien te vinden om dit niet meer weg te geven. Het bleef heel lang stil hoewel
Jan Klinkers wel nog de paal wist te raken. 5 minuten voor tijd kwam dan eindelijk de
geruststellende 2e goal. Jan Klinkers liep met de bal en speelde een man uit en legde toen
terug op Xander Boelens die het netjes afmaakte. De wedstrijd was zeker gespeeld toen ook
nog de 3-0 viel in de 90e minuut wederom van de voet van Jan Klinkers.
Met deze winst stijgt Stevensweert naar een mooie 2e plaats op de ranglijst.
Gele kaarten: Funs Peters
Opstelling: Ruben Rutten, Funs Peters, Casper Peeters, Kai van Ool, Remco Hannen(’30
Xander Boelens), Jeffrey Beulen(’70 Luc Winteraken), Rick op het Veld(’85 Roel Heijnen),
Sven Sibbald, Jules Salden, Jeroen Janssen, Jan Klinkers.
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8 SVC '2000 DA2 - STEVENSWEERT DA1 3-1
1 november 2009
Na een weekje rust gingen wij vandaag op bezoek bij het reserve team van Svc uit Roermond. In een
gelijkopgaande wedstrijd werden door beide teams diverse kansen gecreëerd maar hieruit werd niet
gescoord. De spitsen van beide teams hadden het vizier niet op scherp staan of de keepers deden
uitstekend hun werk. Na een twintigtal minuten kwamen wij verdiend op een 0-1 voorsprong na een
prima actie van Romy Paal aan de linkerkant. Uit deze voorzet wist Floor alweer haar 9de doelpunt
van het seizoen te maken, 0-1.
De thuisploeg had de grootste moeite met onze vleugelspelers. Keer op keer snelde ze hun directe
tegenstander voorbij maar we wisten hier niet uit te scoren. Ook de thuisploeg probeerde er via
snelle uitvallen door te komen, maar onze verdedigsters wisten deze steeds te onderscheppen. Een
foutje bij een uittrap van onze keepster werd door de aanvoerster van Svc meteen afgestraft en
stonden beide teams alweer op gelijke hoogte, 1-1. Dit was tevens de ruststand.
In de 2de helft werden er 2 wissels toegepast. Lieke nam de positie in van Froukje en Jeanique kwam
voor Milou erin. Dit pakte voor ons deels goed uit want in de eerste 15 minuten van de 2de helft
kregen wij 6 goede doelkansen maar wisten deze niet te benutten. De thuisploeg kwam weer op
voorsprong na een goed actie van een middenveldster van hun. Met een extra spits voor een
verdedigster probeerden wij de gelijkmaker te forceren. Maar de keepster van Svc stond steeds op
de goede plek. Het werd ipv 2-2, 3-1 voor de thuisploeg na een foutje bij ons achterin. Gezien het
spelbeeld was een gelijkspel zeker verdiend geweest.
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9 STEVENSWEERT 2 - EMS 4 1-5
Zondag 1 november 2009
Op deze heilige dag trof Stevensweert 2 een geduchte concurrent. Eendracht Maak Sterk uit
Roermond deed afgelopen zondag Sportpark de Werken aan. Een overwinning zou een reuzenstap
richting plaats 1 betekenen.
Al ruim voordat er iemand op het fluitje ging blazen voor het begin van deze clash, waren er een
paar problemen. Zo waren de leiders Math en Frans, onbegrijpelijk voor de vaste volger, juist
afgelopen weekend een weekend weg. Het grootste probleem deed zich echter voor rond de man
die dat fluitje nu moest gaan hanteren: Piet Verwijlen, Huub Peeters, Louis Cretskens,.. allen waren
verhinderd. Toen zelfs de KNVB geen uitsluitsel kon bieden, sloeg er toch lichte paniek toe in het
Stevensweerter 2 kamp. Gelukkig was daar Frans, de man die zich geroepen voelde om een vooraf te
lijden nederlaag af te wenden.
Dan de selectie. In vergelijking met het team dat SHH 5 overklaste, waren Martin, Tim en Jeroen er
niet bij. Daartegenover stond de (zoveelste) rentree van de ongelukkige Bart. Peter had zijn
voetbalschoenen ook weer gevonden. Dit leidde tot de volgende opstelling:
Ralph; Remco, Peter, Pieter, Tom; Mohammed, Roel, Noud; Ralf, Mido en Tom C. Op de bank namen
Ludwig, Harry en Bart plaats.
Toen interim-scheidsrechter en interim-grensrechter John hun plaatsen hadden ingenomen, kon de
wedstrijd beginnen. Al snel bleek dat de gasten over zeer snelle aanvallers beschikte die nauwelijks
te achtervolgen waren voor de backs. Het spel golfde wat op en neer; de paarswitte hadden het
betere van het spel maar EMS kwam er een paar keer gevaarlijk uit. Toch was het de thuisploeg die in
het begin van de wedstrijd voldoende, grote kansen kreeg op een openingstreffer. Via aardig
combinatiespel werden Ralph en Mido 2 maal vrij voor een nagenoeg lege goal gezet, maar beide
faalde. Ook Mohammed had weinig geluk in de afwerking, Roel schoot rakelings langs de paal. Het
was echter EMS dat profiteerde van knullig uitverdedigen van Stevensweert, 1- 0. Dit bleek een
mokerslag te zijn geweest voor de mannen van Maikel. Niet veel later volgden de 2 en 3 – 0, al dan
niet door persoonlijke fouten of collectief falen. Zo stond men bij rust met 3 – 0 achter, iets wat men
al lang niet meer had meegemaakt. Maikel was dan ook niet te genieten onder de rust. Zijn ogen
registreerde te weinig strijd en vechtlust. Noud werd gewisseld voor Harry, de rest bleef ongewijzigd.
De tweede helft liet Stevensweert zich minder de kaas van de boterham eten. EMS werd langzaam
teruggedrukt maar bleef uiteraard gevaarlijk vanuit de counter. Stevensweert 2 bleef een tijdje op
twee gedachten hinken: vol op de aanval of de schade beperken? Men koos uiteindelijk voor de
eerste, zeker nadat Mido voor de anschlusstor had gezorgd. Ondanks aanvallend wissels (Bart voor
Tom), werden er geen echte kansen meer gecreëerd en counterde EMS naar een geflatteerde 1 -5.
De eilandbewoners hebben een lesje in effectiviteit gekregen. Kansen genoeg de eerste helft, echter
geen rendement. Dit zal toch moeten verbeteren, wil Stevensweert 2 nog een rol spelen in de
bovenste regionen.
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10 STEVENSWEERT 1 – VLODROP 1 2-2
Zondag 8 november 2009
Op een mooie zonnige herfstzondag moest Stevensweert laten zien dat ze de 2e plaats waardig
zouden zijn. Als er nu verloren zou worden tegen Vlodrop, dan zouden de afgelopen 2 weken voor
niks zijn geweest.
De eerste helft verliep een beetje sober en Vlodrop kreeg enkele kansen die uitstekend werden
gehouden door onze keeper Ruben Rutten. Stevensweert ging op zoek naar het openingsdoelpunt en
die viel ook in de 25e minuut. Jules Salden gaf een steekbal op Jan Klinkers die het mooi afmaakte
met een schuiver langs de keeper. De euforie was groot onder de spelers.
Ruim 5 minuten voor de rust ging het toch mis. Ruben Rutten redde de bal voortreffelijk met de voet
die daarna ongelukkig op de voet van een medespeler viel.
De bal rolde met pech in de goal. 1-1.
In de rust werd het een en ander overlegd, want de organisatie was niet goed en het spel van
Stevensweert liep ook niet.
De 2e helft verliep niet veel beter voor Stevensweert en daardoor kwamen we in de 75e minuut op
achterstand door geblunder achterin. 1-2. Ruben Rutten voorkwam even later nog de 1-3 door
wederom een schitterende redding. Stevensweert kreeg ook nog kans op de gelijkmaker maar ook de
keeper van Vlodrop voorkwam dit. In de blessuretijd kreeg Stevensweert nog een vrije trap. Jules
Salden bracht de bal in op 11 meter, en nadat de bal stuiterde kopde Roel Heijnen toch nog de
gelijkmaker in. 2-2. Het inbrengen van Roel Heijnen bleek een gouden wissel.
Stevensweert had toch nog een punt gewonnen en complimenten voor het team omdat ze er 90
minuten in geloofd hadden. Ondanks het punt blijft Stevensweert toch 2e staan. Ruben Rutten werd
na de wedstrijd uitgeroepen tot Man of the Match!
Gele kaarten: Kai van Ool, Casper Peeters.
Opstelling: Ruben Rutten, Funs Peter, Casper Peeters, Kai van Ool, Sebastiaan Uuldriks(’85 Roel
Heijnen), Chris Voets, Jeffrey Beulen, Sven Sibbald, Jules Salden, Jeroen Janssen(’70 Muhammed
Mazzouz), Jan Klinkers.
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11 SHH DA1 - STEVENSWEERT DA1 2-1
15 november 2009
Vandaag gingen we op bezoek bij een van de koplopers, namelijk SHH uit Herten. Ondanks dat er een
vijftal spelers niet aanwezig waren gingen we met 12 speelsters naar Herten toe.
Tijdens de wedstrijdbespreking werd het een en ander doorgenomen, en bekeken hoe we de
koploper niet in de wedstrijd konden laten komen. Dit lukte deels maar niet door toedoen van ons.
Net zoals wij bakte de thuisploeg er ook niet veel van. De koploper had een lichtveldoverwicht en
wisten de onderlinge duels in hun voordeel te beslissen waardoor wij steeds achter de feiten aan
liepen. Door 2 foutjes aan onze kant kwamen ze op een 2-0 voorsprong. De kansen die wij kregen in
de 1ste helft waren op 1 hand te tellen.
Tijdens de rust werden de dames op hun vertoonde spel gewezen. Van ons goede spel van de laatste
weken tegen de bovenste ploegen was totaal niks meer van te zien.
Dat de speech van ons had geholpen was meteen te merken. Vanaf het begin van de 2de helft werd
ineens voor iedere meter geknokt. We creëerden diverse goede kansen maar de keepster van de
thuisploeg wist haar doel schoon te houden. De thuisploeg kwam er niet meer aan te pas. Met
enkele snelle counters probeerden ze eruit te komen maar ditmaal maakte onze verdedigers geen
fouten. In de 70ste minuut kregen we een vrije trap op 25 meter voor het doel. Met een precies
geplaatst schot schoot Lesly de aansluitingstreffer erin, 2-1. Dit doelpunt gaf ons werkelijk vleugels.
Maar de slordigheid aan onze kant werd ons fataal. We kwamen er regelmatig door en de laatste
pass was dan weer slordig dat er weer een kans verloren ging.
De speelsters van Herten wisten hier geen raad mee en probeerden met lange halen hun snelle
spitsen te bereiken. Na weer zo’n pass kon de spits van Herten onze keepster passeren maar haar
schot ging rakelings voor ons doel langs en een meegelopen speelster kon haar voet er net niet tegen
zetten. Zo bleef het 2-1 en hadden wij nog alle kans op een verdiende gelijkspel. Een prima actie van
Floor ging maar rakelings over. We hielden de druk op het doel van Herten, maar het geluk was niet
aan onze zijde.
De thuisploeg kreeg nog een riante mogelijkheid om de score uit te breiden maar met een katachtige
reactie wist Sacha de bal net over te tikken.
De tijd begon voor ons te dringen. De scheidsrechter gaf het signaal voor de laatste minuut. Hierin
wisten wij nog 2 riante kansen te creëren. Een schot van Floor werd goed afgestopt. In de rebound
zette Floor de bal hard en hoog voor richting de 2de paal waar Lesly klaar stond om de gelijkmaker in
te schieten maar ze kon haar voet net niet goed tegen de bal krijgen waardoor de stand 2-1 bleef
voor de koploper. Een grote opluchting voor de speelsters van Herten toen de scheidsrechter voor
het einde floot.
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12 STEVENSWEER DA1 - BOEKOEL DA1 6-0
22 november 2009
Tegenstander van vandaag waren de dames uit Boekoel. Voor ons de mogelijkheid om meer afstand
te nemen van de onderste plaatsen. Na een redelijke warming-up en de wedstrijdbespreking
begonnen we onder leiding van scheidsrechter Fons Vischer aan de wedstrijd.
We probeerden meteen onze tegenstander vast te zetten wat ons redelijk lukte. We konden via de
vleugels diverse aanvallen opzetten. Een prima pass vanuit het middenveld op onze spits Floor werd
al in de 3de minuut beloond met een doelpunt. Vanaf de rechterkant speelde zij zichzelf vrij en
schoot de bal hoog over de keepster in het doel, 1-0. Het meeste gevaar van ons kwam van de
linkerkant waar onze supersnelle vleugelspeelster Lieke diverse keren haar tegenstander voorbij wist
te gaan. Maar de keepster van Boekoel wist enkele voorzetten van haar goed te onderscheppen
waardoor het gevaar was geweken. Op het middenveld verloren wij onze tegenstander te vaak uit
het oog waardoor ze met snelle uitvallen eruit probeerden te komen. Door goed opstellen van onze
verdedigsters werden de meeste aanvallen onderschept.
Er was een fase aangebroken waarin beide teams moeite hadden om de bal in de ploeg te houden.
We kregen enkele mogelijkheden om de score uit te breiden maar de keepster van Boekoel ranselde
een paar keer uitstekend de bal uit het doel. De corners die hieruit volgde leverde geen gevaar op.
Vlak voor rust dacht Floor zeker dat ze dan maar zelf iets moest doen. Ze draaide goed van haar
mannetje weg en schoot met links de bal onder de keepster door in het doel, 2-0.
Dit was tevens de ruststand.
In de 2de helft zag je hetzelfde spelbeeld als in de 1ste helft. Een veel sterkere thuisploeg dat de
tegenstander geen ruimte gaf om te voetballen. Ondanks de 3 wissels die we hadden toegepast
gingen we gewoon door. De keepster van Boekoel ging steeds beter keepen en met enkele prima
reddingen wist ze de schade beperkt te houden.
Toen brak er een fase aan van 10 minuten waarin Floor haar fantastische voetbaltalent liet zien. In de
20ste, 24ste en 30ste minuut scoorde ze een loepzuivere hattrick. De ene doelpunt nog mooier dan
de andere.
Vlak voor tijd besloot ze ook nog maar haar 6de doelpunt te maken door een diagonaal schot van net
buiten het 16meter gebied onhoudbaar voor de keeper erin te schieten.
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13 ROOSTEREN 3 - STEVENSWEERT 2 0-4
Zondag 22 november
Na de moeizame 3 – 1 overwinning op Linne 4 en het personele debacle tegen Vlodrop 3 (er werd
gestart met slechts 10 spelers en tot overmaat van ramp viel doelman Ralph geblesseerd uit; uitslag 4
– 0 voor Vlodrop), wachtte een oude bekende voor de paarswitte: Roosteren 3.
Aangezien het vlaggenschip van de vereniging een weekend vrij had, kon de equipe van Math, Frans,
Frans en Maikel uit een ruimere spelerspoel vissen. Dit betekende echter niet dat er maar lukraak
spelers werden binnengehaald. Doelman Ruben werd bereid gevonden om het keepersprobleem
(Ralph ondervond nog teveel hinder van zijn blessure) op te lossen, Funs was zijn roots niet vergeten
en Xander was net hersteld van het H1N1 virus, beter bekend als de Mexicaanse griep, en zag deze
wedstrijd als een testcase.
Dit leidde dan ook tot de volgende opstelling:
In het doel Ruben, Remco en Tom bestreken de backposities, Martin en Pieter namen hun
vertrouwde plekje in het centrum van de verdediging weer in. Het middenveld bestond uit
Mohammed, Roel en de terug van een uitleenperiode gekeerde Jeroen. Voorin moesten Xander,
Mido en Ralf voor het nodige vuurwerk zorgen. Funs en Tim namen plaats op de bank.
Bij het vallen van de woorden ‘Roosteren – uit’ zullen bij de trouwe volgers van het tweede elftal
belletjes gaan rinkelen. Vorig seizoen sneden de eilandbewoners zich lelijk in de vingers, toen na rust
een 3 – 0 voorsprong uit handen gaven. Men was dus gewaarschuwd.
De toss werd in ieder geval al gewonnen, waardoor Stevensweert 2 kon aftrappen. Al snel tekende
zich af dat de bezoekers de betere voetballers had. De Roosterse defensie stond regelmatig op
kraken, vooral door het tandem Jeroen – Xander, maar ze brak niet. Ralf had opnieuw moeite met
het afmaken van de kansen. Had Roosteren dan helemaal niks in de pap te brokkelen? Wat heet. De
grootste kans was voor de thuisploeg, maar door goed keeperswerk van Ruben belandde de bal op
de paal. Niet veel later wist Ralf dan toch het net te vinden: 0 – 1. De beer was los, al moest men
achterin geconcentreerd blijven om de counters onschadelijk te maken. Vooral de tegenstander van
Tom zal nog wel eens zwetend wakker zijn geworden die zondagnacht. Via afwisselende dieptepasses
en vlotte combinaties werd Roosteren goed onder druk gehouden. Het was opnieuw Ralf die de
scoorde verdubbelde.
Er waren kansen genoeg om al voor de rust of 4,5 of 6 – 0 te komen, maar ironisch genoeg was het
enkel Jeroen die een afvallende bal in de 16 in de touwen werkte. Opnieuw dus een score van 3 – 0
bij rust, in het voordeel van Stevensweert 2 tegen Roosteren 3.
Tijdens de rust was Frans tevreden over het spel. Hij vroeg de spelers op dezelfde voet door te gaan,
maar toch rekening te houden met de lepe aanvallers van de thuisploeg. Tim nam de plaats in van
Xander, waardoor Jeroen doorschoof naar de linksbuitenpositie.
Helaas voor de meegereisde supporters verloor de wedstrijd haar glans in de tweede helft. Nadat
Roosteren 3 door had dat er deze keer niets meer te halen viel, we schrijven een kwartier na rust,
bloedde de wedstrijd een beetje dood. De gemakzucht sloeg er in bij diverse spelers, ook de goed
ingevallen Funs kon dit tij niet keren, waardoor het aantal gecreëerde kansen drastisch daalde.
Alleen de Luis Suarez van Stevensweert 2, Mido, zorgde voor een lichtpuntje. Na zijn zoveelste solo
haalde hij verwoestend uit met rechts: de sluitpost van de tegenpartij stond er bij en keek ernaar, de
bal belandde in de rechterbovenhoek. Zonder echt gevaarlijk te worden speelden de paarswitte de
wedstrijd uit. Eindelijk revanche.
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14 BRACHTERBEEK 3 - STEVENSWEERT 2
Zondag 13 december 2009
Op deze eerste winterse zondag van het seizoen moest het tweede elftal van V.V. Stevensweert al in
alle vroegte (9:15u) verzamelen voor de uitwedstrijd tegen Brachterbeek. Kijkend naar de ranglijst en
de uitslag van de vorige ontmoeting tussen deze twee dorpen (6 – 0 voor de paars – witte, met 10
tegen 11) zou dit varkentje wel even gewassen worden.
De selectie bestond uit de normale namen, alleen verloren zoon Didier keerde terug en mocht
meteen aantreden. Dit leidde tot de volgende elf die aan de aftrap mochten verschijnen, nadat
Harrie en Tom C op de bank hadden plaatsgenomen:
Remco, Don, Pieter, Tom, Didier, Roel, Mohammed, Ralf, Mido, Bart
Degene die het lijstje afloopt zal tot de conclusie komen dat de spelers op twee handen te tellen zijn,
wat betekent dat er eentje ontbreekt om tot een elftal te komen. Was dit een tactische manoeuvre
van de leiding, gezien de thuiswedstrijd? Nou, nee: er was simpel weg geen keeper, aangezien Ralph
met het eerste mee zou moeten doen. Gelukkig voor het tweede elftal werd die wedstrijd afgelast ’s
morgens, zodat Ralph vlak voor de aftrap toch nog op het veld stond.
Al snel na de aftrap bleek dat Stevensweert geen kind had aan Brachterbeek. De eerste kansen
werden gecreëerd en het duurde dan ook niet lang voor dat Ralf de 0 – 1 aantekende. De bezoekers
speelde echter slordig en veel te ongeduldig om sneller de thuisploeg op een veilige afstand te
zetten. De individuele klasse van Mido, die de keeper te ver uit de goal zag staan, zorgde echter voor
een verdubbeling van de score. De wedstrijd leek al gespeeld bij 0 – 2, want de thuisploeg wist niet
veel in te brengen. De eerste helft bracht de meegereisde supporters nog 2 doelpunten, van
opnieuw Ralf en een knap ingeschoten eigen goal, voordat men zich naar de kantine of kleedlokaal
begaf.
Het mag duidelijk zijn dat men niet kritisch kon zijn in de rust. Men stond 0-4 voor, geen vuiltje aan
de lucht. Toch werden er een paar opmerkingen geplaatst: er mochten wel wat meer kansen en
doelpunten worden gecreëerd. Mido stond zijn plaats af aan Tom, Remco verliet het veld voor Harrie
die linksbuiten ging spelen.
De offensieve speelwijze (3-4-3) zorgde er in eerste instantie niet voor dat er meer kansen werden
gecreëerd. Brachterbeek kwam er sporadisch uit zonder echt gevaarlijk te worden, voorin liep men
elkaar meer voor de voeten dan dat er een numeriek overwicht werd gevonden. Uit de kluts
verdween een voorzet van de linkerkant van Harrie in het doel van de thuisploeg: opnieuw een eigen
doelpunt. Net toen men zich langs de lijn ging afvragen of er ook nog iemand met een paars shirt
ging scoren, brak Ralf door aan de rechterkant en zette strak voor waaruit Tom de bal knap binnen
kon glijden. Jammer genoeg kon Stevensweert de nul niet vasthouden. Uit een halve kans wist
Brachterbeek toch nog de 1 – 6 te maken. Het slotakkoord was echter weer voor de dominerende
uitploeg: uit een pass van Roel wist Ralf in de laatste seconde zijn 3e van de morgen en de 7e voor de
ploeg te maken.
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15 SHH 6 – STEVENSWEERT 2 2 – 6
Zondag 28 maart 2010
De mannen van Frans, Frans, Maikel en Math leken nog bezig aan hun toch al lange winterslaap. In
de eerste drie wedstrijden na de winterstop werden slechts drie schamele puntjes behaald. Vooral
de uitnederlaag bij het laaggeklasseerde SVH ’39 deed pijn. Tel daar bij op dat de enige overwinning
in competitieverband in 2010, thuis tegen St. Odillienberg, met pijn en moeite in de laatste seconde
werd veiliggesteld (3 – 2), en men kan zich dus wel voorstellen dat men met gematigd vertrouwen
richting Herten trok.
In dit duel om de 4e plaats (Stevensweert 2 had bij aanvang van de wedstrijd een voorsprong van 6
punten op nummer 5 SHH 6) beschikte het leidend kwartet over slechts 11 spelers, waarvan een
lichtgeblesseerde: Noud. Na wat telefoonverkeer met de geblesseerde spits Mido, kwam in de loop
van de eerste helft de twaalfde man in de vorm van Mohammed toch opdagen. Vooraf hoefde dus
niemand te vrezen voor zijn basisplaats:
Ralph, Remco, Don, Pieter, Tom, Remco, Noud, Roel, Martin, Jeroen, Tom, Ralf
De noppen van deze elf spelers betraden het kunstgrasveld van de thuisploeg. Voor de meesten was
dit de eerste kennismaking met dit fenomeen. Veel voordeel van hun ervaring met deze ondergrond
had SHH niet. Het waren de paarswitte die, na de aftrap, de tegenstander bij de keel grepen en 45
minuten lang niet meer los lieten. Met mooie combinaties en prachtige dieptepasses wist de
thuisploeg niet meer waar ze het zoeken moesten. Doordat Martin leep wat meer naar het midden
toe trok creeerde hij ruimte voor de opstomende TGV Remco. Men speelde bijgevolg eerder 3 – 4 -3
dan 4 – 3 – 3. Herten had hier geen antwoord op, net zoals ze dat niet hadden op het collectieve druk
zetten door de aanvalslinie en het middenveld. De 0 – 1 van Ralf viel dan ook al snel te noteren. Wat
heet, precies 17 minuten later stond het al 0 – 4 voor de uitploeg. De ene treffer was nog mooier dan
de andere. Zo zag Martin zijn schot van 25 meter prachtig in de kruising vliegen en maakte Jeroen
een persoonlijk bevrijdende treffer naar een schitterende aanval over vele schijven. Spits Tom pikte
ook nog zijn doelpuntje mee. Wie dacht dat de eilandbewoners gas terug zouden nemen in het
vervolg van de eerste helft, had het mis. De paarswitte stoomwals walste over SHH heen. Een legio
aan kansen en afstandsschoten hadden er voor moeten zorgen dat al voor rust de dubbele cijfers
hadden bereikt moeten worden. Het bleef echter bij ‘slechts’ 1 – 5 door de tweede goal van Ralf.
Enig smetje op de eerste helft werd veroorzaakt door de tegentreffer uit de enigste aanval van de
thuisploeg.
Onder het genot van een (welliswaar verlaat) kopje thee, sprak Frans: ‘Dit is een wedstrijd waar je als
leider eigenlijk niets hoeft te zeggen. De combinaties lopen, de steekpasses komen aan: het is echt
genieten langs de kant.’ Er werd op gehamerd dat er scherp verdedigt moest worden en dat er
opzoek moest worden gegaan naar de dubbele cijfers.
Of het aan de thee lag, aan de tactische omzettingen bij de tegenstander of aan de gemakzucht in
combinatie met de conditie (beter: het gebrek daar aan), de tweede helft verliep veel minder
spectaculair. SHH 6 kwam wat vaker onder de druk uit van Stevensweert 2, dat veel slordiger ging
spelen. Te veel spelers speelden te diep en de verdediging schoof niet op, waardoor er een te groot
gat ontstond op het middenveld. Niet adequaat genoeg ingrijpen nabij de eigen 16 meter zorgde dan
ook voor een aantal hachelijke situaties, waaruit ook uiteindelijk de 2 – 5 viel te noteren. Gelukkig
was het slotakkoord weer aan de Stevensweertenaren: uit een corner maakte Tom zijn 2e van de
middag.
Een overweldigende eerste helft kreeg in de tweede helft een matiger vervolg. Desondanks kan men
stellen dat Stevensweert 2 zichzelf weer heeft wakker geschud. Door deze overwinning staan de
eilandbewoners stevig op de 4e plaats en kan wellicht voorzichtig naar boven gekeken worden.
Paasmaandag doet het altijd lastige Roosteren Sportpark de Werken aan.
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16 STEVENSWEERT1 - BIESLO1 2-2
Zondag 24 januari 2010
Na een winterstop met veel sneeuw konden we eindelijk weer voetballen, hoewel er in onze klasse
enkele wedstrijden waren afgelast. Deze thuiswedstrijd was gelijk een kraker tegen Bieslo, de
nummer 1 van de competitie.
We kregen voor de wedstrijd al te horen dat Bieslo zenuwachtig was. Stevensweert was namelijk al
vanaf 3 januari aan het trainen, een van de weinige die dit deden hier in onze regio. De conditie van
het team was uitstekend in orde. Stevensweert begon sterk. Na amper 5 minuten ging Jan Klinkers
via de rechtervleugel naar binnen op de goal af en schoot, waarna de keeper van Bieslo de bal
wegstompte. De afgeslagen bal was voor Xander Boelens die dit keurig afmaakte. 1-0.
Het komende half uur van de eerste helft ging een beetje op en neer. In de 25e minuut ging de spits
van Bieslo, Jasper van de Boel richting onze goal. Sebastiaan Uuldriks tackelde correct de bal, maar
de scheidsrechter floot een penalty, onbegrijpelijk! De penalty was onhoudbaar en na een klein half
uur was de stand weer gelijk 1-1. Stevenweert was van slag want 5 minuten later wist Bieslo weer te
scoren uit een perfect opgezette aanval. 1-2.
In de rust werd er op gehamerd dat we terug ons spel moesten maken en ons bezig moesten houden
met voetballen.
Wederom begonnen we de 2e helft zeer sterk. We moesten en zouden deze wedstrijd niet verliezen.
Na een goede 10 minuten kregen we een vrije trap rand 16. Jan Klinkers krulde de bal mooi in de
linker onderhoek. 2-2. De hele 2e helft kregen we kansen door o.a. Didier Clout, Casper Peeters en
Xander Boelens. De beste kans kwam van Jan Klinkers die wederom een vrije trap kreeg maar deze
miste net via de buitenkant paal. Voor de toeschouwers was het een zeer vermakelijke wedstrijd.
Schijnbaar zou het 2-2 moeten eindigen want ook na 2 handsballen in de 16 van Bieslo leverde ons
geen penalty’s op, jammer. De mannen krijgen een dikverdiend compliment voor hun inzet en
werklust ondanks een gelijkspel.
Jules Salden werd na de wedstrijd uitgeroepen als Man of the Match.
Gele kaarten: Opstelling: Ruben Rutten, Dave Merry, Funs Peter, Casper Peeters, Kai van Ool (’48 Didier Clout),
Sebastiaan Uuldriks, Raymond Meeuwissen, Sven Sibbald (’90 Harry Klinkers), Jules Salden, Xander
Boelens, Jan Klinkers.
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17 BRACHTERBEEK 1 - STEVENSWEERT 1 2-2
Zondag 7 maart 2010
Op een koude maar zonnige zondag moest Stevensweert afreizen voor de streekderby tegen
Brachterbeek. Zoals altijd waren dit moeilijke wedstrijden voor beide clubs en ook nu op een slecht
“knollenveld”.
Voor aansluiting naar de top waren 3 punten essentieel voor Stevensweert. Zoals verwacht ging de
eerste helft zeer moeizaam. Allebei enkele mogelijkheden maar geen echte kansen. Brachterbeek
was iets beter van spel ook daardat ze net iets feller op de bal zaten. Na een half uur leden we
balverlies in de achterhoede waardoor Brachterbeek het openingsdoelpunt kon maken. 1-0. In de
rust werden we er op attent gemaakt dat we met zen allen ervoor moesten gaan. Meer beleving en
wat meer strijd zou de 2e helft beter moeten maken.
Stevensweert begon de 2e helft dan ook goed te drukken. De mannen zaten er wat korter op en
jaagde Brachterbeek goed op. Ondanks het betere spel kwam Stevensweert verder in de problemen.
Wederom door balverlies leidde ertoe dat Brachterbeek zijn voorsprong kon uitbreiden. 2-0.
Met nog 20 minuten te gaan leek het niet mogelijk om hier nog iets weg te halen. Maar enkele
minuten later kregen we een penalty. De keeper van Brachterbeek liep een speler van Stevensweert
van de voeten tijdens een corner. Jeffrey Beulen stond achter de bal en schoot de bal in de
rechterhoek. 2-1. Het geloof kwam hierdoor terug. 10 minuten voor tijd kwamen we zelfs langszij.
Door een goede rush van Casper Peeters die de bal aflegde aan Jan Klinkers die dit prima afmaakte.
2-2.
De scheidsrechter liet nog heel lang doorspelen maar verder kwamen de twee ploegen niet. Gezien
de wedstrijd hebben we ons de punten verdiend gedeeld.
Gele kaarten: Sebastiaan Uuldriks, Jan Klinkers.
Opstelling: Ruben Rutten, Casper Peeters, Sebastiaan Uuldriks, Don Joosten (’70 Jeroen Janssen), Kai
van Ool, Jules Salden, Sven Sibbald, Jeffrey Beulen (’85 Remco Hannen), Xander Boelens, Roel
Heijnen (’45 Dimitri Romeijnders), Jan Klinkers.
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18 STEVENSWEERT 1 - LEVEROY 1 3-1
Zondag 14 maart 2010
Met veel wind en af en toe regen, speelt Stevensweert thuis tegen Leveroy. Een belangrijke wedstrijd
tussen de nummers 4 en 5. Stevensweert had met Leveroy nog iets recht te zetten want de
uitwedstrijd werd dramatisch verloren met 4-0. Wie nu de 3 punten pakt slaat een klein gat in de
top.
Stevensweert kreeg de opdracht om direct druk te zetten. De eerste 10 minuten waren dan ook voor
de thuisclub. Na een kwartier kwam het openingsdoelpunt. Na een hoge bal van Casper Peeters
richting Jan Klinkers die verzuimde te scoren en de paal raakte. Xander Boelens was alert en tikte de
bal binnen. 1-0. Na precies een half uur breidde de thuisploeg de score uit. Jeffrey Beulen schiet hard
op goal en de keeper laat de bal los. Wederom is Xander Boelens alert en schiet ook de 2-0 binnen.
Leveroy kreeg ook nog een goede kans maar onze keeper Ruben Rutten voorkwam dit. Leveroy kreeg
regelmatig de kans om goed rond te tikken omdat we toch iets te veel ruimte weggaven. De eerste
helft bleef bij een 2-0 voorsprong.
Ondanks de goede woorden van de trainer dat we er korter op moesten zitten, kwam na 15 minuten
dan toch de tegengoal. Leveroy schoot de bal op goal waarbij Sebastiaan Uuldriks de bal van de lijn
haalde, maar volgens de scheidsrechter was ie er toch over geweest. 2-1.
Stevensweert was matig want er werden te veel duels verloren en er werden te veel fouten gemaakt.
Ondanks dat profiteerde Leveroy hier niet van. 10 minuten voor tijd werd Jan Klinkers gevloerd in de
16 door de keeper van Leveroy. De scheidsrechter kon niet anders dan rood geven. Helaas schoot Jan
Klinkers de penalty net naast. 2 minuten later toonde Klinkers karakter door toch die gerustellende 31 binnen te schieten. De vreugde was dan ook groot bij Klinkers. Leveroy stond met 10 man en kon
eigenlijk niet veel meer beginnen. In de laatste minuut kregen we echter een penalty tegen, maar
niemand begreep waarom. Achteraf maakte dit ook niet uit want Ruben Rutten redde de bal prachtig
uit de hoek. Een compliment voor deze 3 zwaarbevochte punten waardoor Stevensweert terug op de
3e plaats staat.
Gele kaarten: Sebastiaan Uuldriks.
Opstelling: Ruben Rutten, Casper Peeters, Sebastiaan Uuldriks, Kai van Ool, Raymond Meeuwissen,
Didier Clout, Jules Salden, Sven Sibbald, Jeffrey Beulen (’82 Funs Peters), Xander Boelens (’70 Dimitri
Romeijnders), Jan Klinkers.
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19 BOEKOEL 1 - STEVENSWEERT 1 2-2
Zondag 21 maart 2010
3 weken geleden nog 1-1 gelijk gespeeld thuis tegen Boekoel. Nu was de inhaalwedstrijd uit tegen
Boekoel. Na veel regen besloot de scheidsrechter de wedstrijd door te laten gaan, terwijl het veld
zeer slecht was.
De 1e helft was voor Stevensweert. Voetballen d.m.v. opbouwen was onmogelijk omdat het heel
moeilijk was om de bal te controleren. Het gevolg was veel lange ballen. In de 12e minuut ging Jan
Klinkers langs de vleugel naar voren en gaf de bal voor en Xander Boelens hoefde alleen maar in te
tikken. 0-1. Na een kwartier werd nog een strafschop voor de 0-2 gemist. 5 minuten later was het
toch raak na een verre pass van Dimitri Romeijnders waardoor Jan Klinkers de 0-2 kon maken.
Boekoel was de 1e helft nergens en we gingen met een goed gevoel de rust in.
De 2e helft ging echter anders dan verwacht. We kregen een heel ander Boekoel te zien, en wel een
Boekoel vol strijd. Stevensweert wist zich even geen raad en ging achteruit voetballen. Terwijl
Stevensweert enkele mogelijkheden creërde om op 0-3 te geraken was het Boekoel dat terug in de
wedstrijd kwam. Een kwartier voor tijd wist Boekoel raak te koppen. 1-2. Boekoel ging meer en meer
drukken. Voor Stevensweert een heel andere 2e helft. Het noodlot sloeg toe, toen Boekoel de
gelijkmaker binnen schoot 2 minuten voor tijd. Een intikker uit een vrije trap. Al met al heeft Boekoel
het punt verdiend. Stevensweert heeft echter 2 punten verloren en had het aan zichzelf te danken.
Ondanks dat konden we tevreden zijn met een punt op een zeer slecht bespeelbaar veld.
Gele kaarten: Opstelling: Ruben Rutten, Casper Peeters, Funs Peters, Dimitri Romeijnders, Kai van Ool (’55 Dave
Merry), Didier Clout, Jules Salden, Sven Sibbald, Jeffrey Beulen (’60 Peter Welters), Xander Boelens
(’84 Mohammed Mazzouz), Jan Klinkers.
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20 BIESLO 1 - STEVENSWEERT 1 1-4
Zaterdag 3 april 2010
Na punten te laten liggen hebben tegen Boekoel en RKAVC, wedstrijden om snel te vergeten, kregen
we de zaterdag voor pasen de uitwedstrijd tegen de koploper Bieslo. Het zag er 's morgens niet veel
belovend uit i.v.m. het weer maar om 5 uur was het toch al een tijdje droog en het veld lag er
gelukkig nog redelijk bij.
Bieslo stond onder druk omdat zij degene waren die moesten winnen, omdat ze ook tegen Asenray
punten hadden laten liggen en de hete adem van KOC in de nek voelen. Ondanks dat begon
Stevensweert uitstekend met creëren van mogelijkheden. Na een kwartier was het raak. Na een
prima pass van Xander Boelens wist Jan Klinkers de 0-1 binnen te tikken. Na deze goal gingen we
verder waarvoor we kwamen. Een kwartier later was het omgekeerd. Door een pass van Jan Klinkers
wist Xander Boelens te scoren. 0-2. En alweer 3 wedstrijden achter elkaar stonden we 2-0 voor. Maar
dit keer was het toch echt anders, ondanks de aansluiter van Bieslo net voor rust door een kopbal. 12.
De tweede helft waren we vastbesloten om het niet nog een keer weg te geven. Bieslo kreeg wel een
dikke kans op de gelijkmaker maar wij hadden het geluk aan onze zijde. Stevensweert was gelijk
wakker en ging knokken. Iedere 2e bal van Bieslo was voor ons en er werden veel duels gewonnen. In
de 60e minuut ging Jan Klinkers 2 man voorbij en schoot op de paal. Gelukkig was Jeffrey Beulen alert
en hij maakte de rebound netjes af. 1-3.
Het laatste half uur hebben we Bieslo niet meer gezien.
Jeffrey Beulen zag nog zijn streep van 20 meter helaas net overgaan. In de laatste minuut wist
Raymond Meeuwissen nog zelfs de 1-4 te scoren uit een corner. Met deze hele belangrijke
overwinning hebben we laten zien dat we die nacompetitie verdienen. Mannen proficiat voor
misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen.
Gele kaarten: Opstelling: Ruben Rutten, Dave Merry, Kai van Ool, Remco Hannen (’55 Didier Clout), Dimitri
Romeijnders, Raymond Meeuwissen, Casper Peeters, Jules Salden, Jeffrey Beulen, Xander Boelens,
Jan Klinkers.
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21 STEVENSWEERT 2 – ROOSTEREN 3 5-1
Maandag 5 april 2010
Langzaam aan druppelden de spelers van Stevensweert 2 de kantine binnen voor de wedstrijd tegen
het altijd lastige Roosteren. Een ervaren ploeg die het ons in het verleden knap lastig gemaakt had,
zo niet in de uitwedstrijd eerder dit seizoen die overtuigend gewonnen werd. Het stond al ruim op
voorhand vast dat er, in vergelijking met die wedstrijd, niet beschikt kon worden over de Tovenaar
van ’t Eiland in de Maas Mido, maar ook Ralf bleek in eerste instantie verhinderd, ware het niet dat
hij opeens toch in het kleedlokaal stond. Omdat routinier Peter bereid was een helpende hand toe te
steken, rolde de volgende opstelling uit de bus:
Ralph, Remco, Peter, Pieter, Noud, Jeroen, Roel, Mohammed, Harrie, Tom, Ralf
Op de bank begonnen Bart, Tim en Robin. Grote afwezige was Tom D, die wegens het succesvol
uitlopen van de Kennedymars niet deelnam aan deze wedstrijd.
Stevensweert 2 begon redelijk aan de wedstrijd en bewees zich snel de betere in deze wedstrijd. Al
snel viel de 1 – 0 te noteren door linkshalf Jeroen, waardoor men wellicht rekende op opnieuw een
eenvoudige overwinning. Lang kon men echter niet genieten van deze, overigens verdiende,
voorsprong, want door een communicatiefout tussen Pieter en Roel kon de mee opgekomen laatste
man van de roodwitte de stand weer gelijktrekken. Beduusd was men echter zeker niet. De
eilandbewoners gingen verder met gedoseerd aanvallen, waar zeker weer enkele pareltjes te
noteren vielen, maar hoe scherp de voorzet en hoe vrij men ook stond: de bal ging er niet in. Doordat
de Roosteren, mede door de als een huis staande verdediging, ook niet gevaarlijk werd, stevende
men af op een gelijke ruststand. ‘Als het combinerend niet lukt, ‘ moest Pieter gedacht hebben, ‘dan
maar met een afstandsschot.’ De onzekere doelman kon geen controle krijgen over het schot van de
vaste voorstopper: 2 – 1. Vlak voor het rustsignaal van scheidsrechter Verwijlen bracht Ralf, na een
pass van Roel, Stevensweert 2 in schijnbare veilige haven door de marge te verdubbelen.
Na de thee, de woorden van Frans (‘aardig spel, weinig effectief’) en de wissel (Tim in de plaats van
Pieter) kon de tweede helft beginnen. Het spel golfde wat op en neer en wat tactische omzettingen
zorgden ervoor dat Roosteren iets meer druk naar voren kon geven. Sober en degelijk spel van met
name Peter zorgde er echter voor dat Ralph geen enkele keer hoefde in te grijpen. Aan de andere
kant van het veld had men de handen vol aan de snelle aanvalshoede van de thuisploeg. Men zag
zich ook regelmatig genoodzaakt om met een grove charge de behendige Ralf te temmen. In
vergelijking met de eerste helft creëerden men minder kansen, maar werd er wel effectiever mee
omgesprongen. Na opnieuw een steekpass gaf Ralf af op Tom die de bal in een leeg doel kon
schuiven: 4 – 1. Intussen had Bart zijn rentree gemaakt op de plaats van Noud en mocht Tom, wiens
goal zijn laatste wapenfeit bleek, plaats maken voor Robin. De wedstrijd was gespeeld en werd dan
ook degelijk uitgespeeld door de paarswitte: Roosteren werd, zoals de hele wedstrijd, niet meer
gevaarlijk en Mohammed knikte de 5 – 1 binnen.
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22 STEVENSWEERT 1 - RKHVC 1 4-1
5 april 2010
2 dagen na de overwinning op koploper Bieslo stond ons nu de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter
Hunsel te wachten. Voor de winterstop hadden we nog een 1 - 3 voorsprong verspeeld in de 2e helft
door eigen geblunder. Resultaat was een 3 – 3 gelijkspel tegen het zwakkere Hunsel. Maar nu was
het andere koek. Het resultaat tegen Bieslo wilden we natuurlijk voortzetten, zodat we het
paasweekend met 6 punten konden afsluiten.
De voorsprong kwam door een afgezwaaide bal uit een corner. Dave Merry kwam goed in lopen en
knalde binnen. 2-0. Hunsel had de eerste helft niks in te brengen en dat bleek ook toen Stevensweert
vlak voor rust de stand nog uitbreidde op 3-0. Dit keer was het een assist van Xander Boelens die Jan
Klinkers prima verzorgde. De 2 spitzen bleken zich goed te kunnen vinden deze wedstrijd.
In de rust werd er op gehamerd dat we onze concentratie vast moesten houden en niet te lakoniek
met deze stand om moesten gaan.
Na 10 minuten in de 2e helft was er opeens de tegentreffer. Een eigen goal die in de kluts niet goed
weggewerkt kon worden. Maar gelukkig in de 66e minuut werd Hunsel direct afgestraft door een
knal van Jules Salden in de driehoek. Met een marge van 3 goalen konden we enkele wissels
doorvoeren om sommige spelers te sparen. Ook Robin Laumen kreeg een kans en maakte zijn debuut
op deze paasmaandag.
Mannen proficiat voor de 6 dik verdiende punten dit weekend, en we zijn wederom een stapje
dichterbij het halen van de nacompetitie.
Gele kaarten: Opstelling: Ruben Rutten, Dave Merry, Kai van Ool (’70 Remco Hannen), Didier Clout, Dimitri
Romeijnders (’60 Sebastiaan Uuldriks), Raymond Meeuwissen, Casper Peeters, Jules Salden, Jeffrey
Beulen, Xander Boelens, Jan Klinkers (’80 Robin Laumen).
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23 LINNE 4 - STEVENSWEERT 2 0-4
18 april 2010
Op deze zonnige zondag, de thermometer gaf hetzelfde getal aan als het aantal tegendoelpunten in
de vorige wedstrijd uit bij EMS met negen man, mochten de paarswitte zich revancheren voor het
debacle van die wedstrijd. Alhoewel het eerste elftal vrij had, hoefde er slechts beroep worden
gedaan op een speler: Ramon. Omdat Ralf en Ralph beide ontbraken wegens andere verplichtingen
kwam men tot de volgende selectie: Robin (voldoende hersteld en gelukkig bereid gevonden
opnieuw de handschoenen op te pakken), Remco, Don, Pieter, Tom; Ramon, Roel, Martin; Jeroen,
Bart en Tom. Mido, Mohammed en Marijn moesten de eerste helft hun heil zoeken naast het trio
leiders.
Na de warming-up , gedurende welke diverse spelers nog binnenkwamen druppelen, kon een van de
laatste wedstrijden op het sportpark van V.V. Linne van start gaan. De toss bleek gelukkig het enigste
wat verloren werd die morgen. Het verschil op de ranglijst werd ook op het veld duidelijk gemaakt.
Alhoewel Stevensweert 2 slordig speelde, bleek het toch al snel te sterk voor de Zebra’s. Na wat
speldenprikjes, was het Ramon die opstoomde aan de linkerkant om een voorzet op maat af te
leveren. Rechtsbuiten Tom kwam knap los van zijn man en de grond en knikte de bal in de
linkerbovenhoek. Men maakte zich langs de lijn, zittend in een erg vroeg zomerzonnetje, op voor een
makkelijke morgen. Echter, zoals al reeds vermeld, speelde de eilandbewoners onrustig en knoeide
men er op los. Echt gevaarlijk werd Linne nooit, waar Stevensweert toch enkele kansen kon creëren
maar zoals zo vaak geen afmaakten. Een droge knal van buiten de 16 van Roel zorgde voor de 0 – 2
op het scorebord. Veel meer gebeurde er niet die eerste helft en dus ging men met een op het oog
comfortabele voorsprong de rust in.
Leider Frans was, terecht, niet tevreden met het vertoonde spel. Dientengevolge voerde hij een
rigoureuze driedubbele wissel door: Don maakte plaats voor Marijn, Mido nam de plaats in van Bart
en Jeroen stond zijn plaats af aan Mohammed. Tactisch betekende dit dat Martin laatste man ging
voetballen en Marijn op de rechtshalf plaats kwam te staan.
De tweede helft voltrok zich op ongeveer dezelfde wijze als de eerste. Stevensweert 2 controleerde
de wedstrijd zonder zelf echt gevaarlijk te worden. Het spelniveau ging iets omhoog, maar kon nog
niet tippen aan eerdere wedstrijden. Achterin hield men het potdicht, behoudens een tweetal
counters, maar voorin stond het vizier niet op scherp. Spits Mido haalde de trekker na een solo
uiteindelijk toch over: 0 – 3. Niet veel later tekende Tom voor zijn tweede van de morgen, op vrijwel
identieke wijze als zijn eerste goal, ware het niet dat hij nu niet met hoofd maar met de voet de bal
de beslissende richting gaf. Diep in blessuretijd kregen de paarswitte alsnog een mokerslag te
voorduren. Midden in een solo verstapte Mido zich en stortte hij ter aarde. Dezelfde knie die hem al
een aantal weken aan de kant hield, speelde hem weer parten. Op het moment van schrijven is de
ernst van de blessure nog niet bekend. We wensen Mido veel sterkte met het herstel.
Door deze overwinning lijkt de vierde plaats zeker. Met wedstrijden tegen SVC 2000 (2x), Vesta en
SNA kunnen er echter nog wat puntjes aan het totaal worden toegevoegd.

28

24 STEVENSWEERT 2 – SNA 4 7-3
25 april 2010
Alhoewel het bij het ochtendkrieken deze zondag nog wat grijzig aandeed, werd de wedstrijd tussen
de paarswitte en de uitvinders van de ‘moerevlaaij’ gespeeld bij tropische temperaturen. Na de
nederlaag die Stevensweert 2 leed bij de seizoensouverture in Montfort, waren de spelers én leiders
tot op het bot gemotiveerd dit weer recht te trekken. In tegenstelling tot die kermiszondag beschikte
Stevensweert 2 over een goed gevulde, weliswaar niet voltallige, selectie. Maarliefst 15 spelers
stonden te popelen om het hoofdveld van het zonovergoten Sportpark de Werken te betreden.
De drie keuzeheren deden hun naam eer aan en kozen voor de volgende opstelling:
Robin, Remco, Peter, Pieter, Funs, Don, Roel , Marijn, Jeroen, Tom, Mohammed
Bijgevolg namen maarliefst vier reservespelers hun plaats in op de bank: Tom D, Tim, Noud en Bart.
Maar met deze temperaturen is een brede selectie nooit weg en bleek achteraf zelfs van onschatbare
waarde.
Omdat vaste scheidsrechter Piet Verwijlen verstek moest laten gaan nam Frans L., die normaliter de
vlag hanteert, de fluit ter hand. Nadat de gasten uit Montfort de helft hadden gekozen, mocht de
thuisploeg aftrappen. Meteen werd duidelijk dat deze ploegen aan elkaar gewaagd waren. Het spel
speelde zich wat af op het middenveld, al hadden de eilandbewoners de lichte overhand. Deze
overhand speelden de Stevensweertenaren professioneel uit: de pijlsnelle linksbuiten Jeroen trok de
bal secuur voor en Mohammed knikte beheerst binnen. Nauwelijks bekomen van de schrik, kreeg
SNA 4 opnieuw de deksel op de neus. Man in vorm Tom zag zijn vermeende voorzet op schitterende
wijze in de verre hoek verdwijnen. Zo stond het al vroeg in de wedstrijd 2 – 0, al was de wedstrijd nog
lang niet gespeeld. Daarvoor deden de gasten te weinig onder voor de thuisploeg. Ook al creëerden
men geen gevaarlijke kansen, echt gerust was men niet in de dugout van Stevensweert. Deze vrees
bleek dan ook zeker niet ongegrond, aangezien Marijn, na gezapig verdedigen aan de buitenkant, de
bal ongelukkig en pardoes in eigen doel tikte. De anschlusstreffer leidde echter niet tot grote paniek
bij de paarshemden die zeker niet hun beste wedstrijd van het seizoen speelde. De gemoederen
werden misschien nog wel meer gerust gesteld toen de, imponerend fluitende leidsman, Frans een
speler van de uitploeg met een rode kaart van het veld stuurde wegens vermeend natrappen in een
duel met Pieter, die ook nog een gele kaart pakte. Met elf tegen tien kon Stevensweert 2 verder
uitlopen. Op vrijwel identieke wijze als de 1 – 0 verdubbelde Mohammed zijn doelpuntenaantal deze
morgen, 3 – 1. Nog voor de rust stuurde Roel de blakend in vorm zijnde Jeroen diep die koelbloedig
afrondde. Aldus een comfortabele 4 – 1 voorsprong bij rust.
Onder genot van de dampende thee werd het verloop van de eerste helft geanalyseerd. Goede
combinaties werden afgewisseld met slordig balverlies, iets wat de leiders logischerwijs de tweede
helft niet terug wilden zien. Er werd maarliefst een driedubbele wissel doorgevoerd: Bart nam de
plaats in voor Tom, Noud ging voorstopper spelen op de plaats van Pieter en Funs wisselde van stek
met Tim.
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Om nu te zeggen dat de in overtal zijnde thuisploeg ongenaakbaar was in de tweede helft, nee. Er
werden wellicht minder fouten gemaakt, maar het tempo lag niet hoog genoeg. Montfort bleek een
taaie ploeg met veel ervaring, maar deed zich toch stukbijten op de jonge thuisploeg. Het was Marijn
die zijn ‘fout’ uit de eerste helft herstelde na een Maradonniaanse solo: 5 – 1. Onoplettendheid
achterin leidde vervolgens tot de eerste Montfortse goal van die morgen. Stevensweert zakte weg
en speelde, misschien bevangen door de zon of door de man meer situatie, gemakzuchtig. Diezelfde
gemakzucht leidde tot de 5 -3 uit een corner. SNA geloofde er echter niet meer echt in en via de
opnieuw ingevallen Tom, die werd weggestuurd door Roel, stelde de thuisploeg orde op zake. Het
slotakkoord was echter aan de messcherpe, veelgeplaagde spits Bart. Uit een aanval uit het boekje
(een één – tweetje met Don) schoof hij de bal, zoals alleen topspitsen dat doen, beheerst langs de
doelman. De vreugde explosie in het veld en langs de lijn gaf het belang aan van dit doelpunt, niet
alleen voor Bart zelf, die een persoonlijke overwinning boekte na zijn blessureleed, maar ook voor de
ploeg die nu nog uitzicht heeft op de derde plaats.
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25 ALTWEERTERHEIDE 1 - STEVENSWEERT 1 2-1
02 mei 2010
Zondag 2 mei de 2e wedstrijd tussen de paars-witten. Stevensweert speelde vandaag in de witte
uitshirts. De dag begon met veel regen en ook in de warming-up hielden de spelers het niet droog.
Gelukkig is het tijdens de wedstrijd geheel droog gebleven.
Het was erop of eronder voor Stevensweert om nog een verschil te kunnen maken in het behalen
van de nacompetitie. Echter kwam Stevensweert op achterstand door een te korte terugspeelbal op
de keeper. 1-0.
Stevensweert liet zich niet uit het veld slaan. Een pass van Casper Peeters over de vleugel waardoor
Xander Boelens de bal voor kon trekken. De bal werd echter door een eigen speler van
Altweerterheide in het doel gewerkt. 1-1.
Een zeer rommelige wedstrijd met veel “gebraggel” aan beide kanten. Hier en daar kleine kansjes
voor de teams. Stevensweert ging met billenknijpen de rust in. Tijdens de rust werden Don Joosten
en Dimitri Romeijnders ingezet wegens het uitvallen van Funs Peters en Dave Merry.
De eerste 20 minuten van de 2e helft ging stukken beter voor Stevensweert. Ze gingen aanvallen en
er werden mogelijkheden gecreëerd. Altweerterheide had het vooral moeilijk met Jules Salden die
een paar keer hard werd aangepakt. Het gevolg, enkele gele kaarten voor de thuisploeg. Halverwege
de 2e helft viel ook Raymond Meuwissen uit met een hamstring blessure. We hadden helaas geen
wissels meer en moesten met 10 man verder. Dit werd vooral op het middenveld zwaar.
Altweerterheide werd sterker en ook na een afgekeurd doelpunt voor Altweerterheide hing de goal
nog steeds in de lucht. Stevensweert deed er alles aan maar kreeg een paar minuten voor tijd de
deksel op de neus. Een binnentikker uit een vrije trap zorgde voor de 2-1.
Stevensweert moest de laatste 2 wedstrijden sowieso winnen om enige zekerheid te hebben voor de
nacompetitie. Zeker nu andere uitslagen van 2 mei mee bleken te vallen. Theoretisch is het nog
steeds mogelijk maar dan zullen de concurrenten moeten verliezen.
Gele kaarten: Opstelling: Ruben Rutten, Casper Peeters, Funs Peters (’48 Don Joosten), Sebastiaan Uuldriks, Jeffrey
Beulen, Sven Sibbald, Raymond Meuwissen, Didier Clout, Jules Salden, Dave Merry (’45 Dimitri
Romeijnders), Xander Boelens.
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26 STEVENSWEERT DA1 - HELDEN DA1 0-4
In onze eerste wedstrijd van het seizoen moesten we tegen Helden. Door omstandigheden bij onze
gasten werd deze wedstrijd uitgesteld naar afgelopen dinsdag 15 september.
Meteen vanaf de aftrap waren het onze gasten uit Helden die de wedstrijd dicteerde. Met goed
verzorgd voetbal wisten ze het ons erg moeilijk te maken. Uit een counter van ons probeerde Floor
de ver voor haar doelstaande keeper te verrassen, maar haar schot ging naast het doel. Onze nieuwe
keepster Sacha Houben wist met enkele goede reddingen het doel schoon te houden. Uit een corner
wisten de dames uit Helden dan toch nog op voorsprong te komen. Vlak voor de rust kwamen ze nog
op een 0-2 voorsprong.
Tijdens de rust werden de dames op hun vertoonde spel gewezen. Tevens werden er enkele
omzettingen gedaan.
Dit pakte goed uit toen we aan de 2de helft begonnen. We wisten onze tegenstander onder druk te
zetten en creëerden diverse kansen om de aansluitingstreffer te maken.
Maar onze spitsen wisten deze niet te benutten en mede door uitstekend keeperswerk van de
keepster van Helden. Ook kwamen de dames van Helden er snel uit met enkele counters. Uit een van
deze counters wisten ze hun 3de doelpunt te maken. Het werd uit eindelijk nog 0-4 voor Helden.
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27 RKSVO DA2 - STEVENSWEERT DA1
Vandaag moesten we tegen het reserveteam van RKSVO uit Ospel. Vorig seizoen kampioen
geworden in de 6de klasse en nu dus uitkomend in de 5de klasse en meteen in de eerste 2
wedstrijden hun visitekaartje afgegeven door 2 overwinningen tegen SHH Da2 en
kampioenskandidaat Panningen Da1.
Doordat wij afgelopen dinsdag niet goed van start gingen en verloren van Helden werd het elftal op
diverse posities gewijzigd.
In het begin ging het spel gelijk op. Er werd door beide teams voor iedere meter gestreden, wat
resulteerde in enkele kansen voor RKSVO en voor ons. Aan beide kanten werd er slordig met de
geboden kansen omgegaan en de keepers hielden hun doel schoon.
Een foutje in de verdediging werd ons fataal en de spits van RKSVO benutte de geboden kans en
zette de thuisploeg op voorsprong, 1-0. Een goede mogelijkheid om op gelijke hoogte te komen was
voor Lieke Sangers, maar haar schot ging via de lat over. Onze nieuwe spits, Lesly Verschuren had
maar 1 doel en opdracht. Zet je medespelers vrij voor doel en laat ze scoren. Diverse keren wist ze de
combinatie aan te gaan met Lieke en Froukje maar er werd niet gescoord. Bij balverlies probeerde de
thuisploeg er snel uit te komen. Maar onder leiding van Joyce wisten onze verdedigers ook hun het
scoren te beletten. We gingen met een 1-0 achterstand rusten…
Tijdens de rust werd er het een en ander doorgenomen en enkele wissels toegepast.
In de 2de helft had dit al meteen resultaat. Een pass door het centrum van Danique op Lesly, werd
door lesly goed meegegeven aan Jeanique Tonnaer. Deze speelde haar mannetje uit en van net
buiten de 16-meter schoot ze de bal hard en laag onder de keeper door in het doel en kwamen we
op de verdiende gelijkmaker.
In het verdere verloop van de 2de helft werd er door beide teams fel maar wel fair gespeeld en om
iedere bal gestreden. Ook kregen we allebei goede scoringsmogelijkheden maar beide keepers
keepten vandaag de wedstrijd van het seizoen. In de laatste minuten van de wedstrijd konden beide
teams alsnog de winst naar zich toetrekken maar een speelster van RKSVO schoot de bal veels te
zacht richting het lege doel (op nog geen 5 meter afstand) waardoor keepster Sacha Houben de bal
net nog voor de lijn kon wegschieten.
De allerlaatste acties was voor ons. Uit een corner van Floor wist Lesly de bal maar net over te
koppen en zo bleef de stand gelijk en hadden beide teams verdiend een punt gehaald.
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28 STEVENSWEERT DA1 - KOC DA1 1-4
KOC uit Kelpen was de tegenstander van vandaag. Van vorig seizoen stond bij ons nog fris in het
geheugen dat dit een team is dat best redelijk kan voetballen maar ook goed zijn in schoffelen.
Meteen vanaf het begin zochten wij de aanval op. We probeerden de dames uit Kelpen op hun helft
al vast te zetten. Dit lukte ons niet en na een minuut of 5 liepen wij achter de feiten aan. Het spel aan
onze kant was slordig en KOC wist ervan te profiteren. Ze kwamen steeds beter in de wedstrijd. Door
hard te werken aan onze kant konden wij ze van het scoren af houden. Een misverstand bij ons op
het middenveld werd meteen afgestraft. De spits van KOC werd meteen in stelling gebracht en zette
haar ploeg op een 0-1 voorsprong. Na een minuut of 30 kreeg een vader van 2 speelsters van ons
onwel en werd voor de zekerheid met de ambulance meegenomen voor controle. De dames van ons
waren door dit voorval behoorlijk aangeslagen. Na een korte rustperiode werd op verzoek van de 2
meiden doorgespeeld.
Vlak voor het verstrijken van de 1ste helft wist Floor door te breken maar haar schot werd in eerste
instantie door de keepster geblokt. Maar de keepster kreeg de bal niet onder controle en Floor
maakte verdiend de gelijkmaker voor ons.
In de 2de helft werd de druk wat opgevoerd en kwamen de dames van KOC er haast niet mee uit. De
zelfde scenario als vorig seizoen kregen we toen te zien. Met meer schoppen dan voetballen
probeerden ze te overleven. Lieke werd enkele keren aan de rechterkant gewoon onderuit geschopt.
Floor was voor de defensie van KOC niet te houden. Tot drie keer toe werd ze gewoon weg
neergehaald. Zelfs wist hun aanvoerster dit in een tijdsbestek van 2 minuten ook 2 keer te doen.
Normaal gesproken zou je dan ook denken aan een rode kaart maar de kaarten bleven op zak.
Door de aanslagen op haar benen liet Floor zich halverwege de 2de helft wisselen. In de laatste 10
minuten gingen we achterin een op een spelen. De opgelapte Floor (die werd door Romy eventjes
snel opgelapt op de bank) kwam er weer in. De kansen die we nog kregen wisten we niet te
benutten.
Jammer genoeg wisten onze gasten met 2 snelle uitvallen dit wel te doen zodat we een eindstand
kregen van 1-4 in het voordeel van KOC.
Misschien een geflatteerde overwinning en had er een gelijkspel voor ons zeker in gezeten
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29 SHH DA2 - STEVENSWEERT DA1 2-4
De tegenstander van vandaag was het eveneens laaggeklasseerde reserveteam van SHH dat ook uit
de eerste 3 wedstrijden 1 punt wist te behalen. Ondanks dat we tegen RKSVO en KOC redelijk
hebben gevoetbald stonden we toch na het laatste fluitsignaal met lege handen.
Voor vandaag hadden de dames maar 1 opdracht. Het spel van de laatste 2 weken doorzetten en dan
zeker proberen om de drie punten mee naar huis te nemen. Grootste probleem van vandaag is dat
nog steeds onze keepster is geblesseerd en we niet echt een reserve keepster hebben. Voor vandaag
hadden Chantal Broer en Brit Hulsman zich hiervoor opgeofferd zodat we toch aan de wedstrijd
konden beginnen.
In het begin van de wedstrijd probeerden werd er meteen fel op de bal gejaagd. De thuisploeg had
hier grote moeite mee en moest dan ook toezien dat we enkele goede kansen creëerden, maar hier
niet uit wisten te scoren. Ook bij de thuisploeg stond niet de vaste keepster in het doel vanwege een
blessure.
We kwamen op een 0-1 voorsprong door een foutje van hun reserve keepster. Uit een ongevaarlijk
lijkend schot van Floor Delsing verdween de bal door de handen van de keepster in het doel, 0-1.
De thuisploeg kwam op gelijke hoogte na een prima geschoten vrije trap die over onze keepster in
het doel verdween, 1-1. Het voetbal aan onze kant zakte weg naar een zeer laag niveau waardoor
SHH af en toe nog een combinatie kon opzetten. We kregen vlak voor de rust nog 2 kansjes maar
zowel Floor als Lesly hadden teveel tijd nodig om tot een schot te komen.
In de rust werden onze dames erop gewezen op hun vertoonde spel. We passen ons teveel aan het
niveau van de tegenstander van vandaag. Willen wij hier met de drie punten weggaan, dan zullen we
uit een ander vaatje moeten tappen.
Ook een opmerkelijke wissel in de rust was de grensrechter van SHH die op verzoek van de
scheidsrechter de vlag moest overdragen aan iemand anders.
In de 2de helft leek het erop of er een heel ander team het veld op kwam. Er werd vanaf het begin
voor ieder bal gestreden. Het positiespel aan onze kant bleef van een bedenkelijk niveau. Maar dit zal
alles te maken hebben met onze tegenstander.
Een actie van Floor, die drie man voorbij stoof alsof ze er niet stonden, belande bij Lieke in de voeten.
Ze had alle tijd om aan te leggen en schoot de bal onhoudbaar voor de keepster in de verre hoek en
bracht ons op een 1-3 voorsprong.
De thuisploeg kon iets terug doen en wederom uit een vrije trap ging de bal over de keepster heen in
het doel, 2-3. Onze vierde doelpunt kwam op naam van Danique le Sage die een voorzet van Floor
maar in hoefde te tikken en ons op een verdiende 2-4 voorsprong bracht.
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30 STEVENSWEERT DA1 - PANNINGEN DA1 2-3
Vandaag moesten we spelen tegen Panningen. Een team dat vorig jaar samen met Baarlo streed om
het kampioenschap. De beide voorgaande onderlinge duels gingen beiden verloren. Ook nu stonden
ze weer in de top van deze competitie.
Na een veels te slappe warming up begonnen we aan de wedstrijd.
Meteen vanaf het begin waren het de dames uit Panningen die de dienst uitmaakten. Ze creëerden
kans na kans. Het leek wel of Panningen met 15 man speelde. Ons geluk was dat ze alle kansen om
zeep hielpen, of onze keepster wist steeds redding te brengen. Er werd geen duel gewonnen of zelfs
aangegaan.
Het enigste wat bij ons goed werkte in deze fase was de buitenspelval. Na ongeveer een 15 minuten
spelen begonnen we eindelijk wakker te worden. We wonnen zomaar een paar duels en wisten een
keertje gevaarlijk voor het doel te komen van Panningen.
De aanvalsdrift van de kampioenskandidaat zakte langzaam weg en wij kwamen steeds beter in de
wedstrijd. Ipv dat het al 0-5 stond wisten wij uit het niets een mooie aanval op te zetten en het was
uiteraard onze spits Floor die ons bijna op een voorsprong kon zetten. Haar schot werd door de
keepster van Panningen goed geblokt zodat we met een 0-0 stand gingen rusten.
Tijdens de rust werd er het een en ander doorgenomen en probeerden wij zo de dames weer klaar te
maken voor een betere 2de helft.
Toen we aan de 2de helft begonnen hadden we eigenlijk wel verwacht dat onze gasten meteen
zouden doorgaan met hun spel van de 1ste helft. Maar er werd ineens voor ieder meter gevochten
en nu waren wij het die de kansen kregen. De dames van Panningen probeerden er met snelle
uitvallen uit te komen maar door goed optreden van onze verdedigsters wisten wij hun het scoren te
beletten.
Gezien het spelbeeld in de 2de helft, kwamen wij dan ook verdiend op een 1-0 voorsprong door een
doelpunt van Floor Delsing. We konden niet lang van deze voorsprong genieten want kort hierna
werd een foutje bij ons in de verdediging meteen afgestraft en stond het alweer 1-1.
In de 66ste minuut kregen we een penalty tegen nadat Joyce de bal tegen haar handen kreeg terwijl
ze uitgleed. De aanvoerster liet zich deze kans niet ontnemen en zetten haar ploeg op een 1-2
voorsprong. Ondanks dit doelpunt lieten we ons niet gek maken. We bleven goed door voetballen en
creëerden diverse kansen. Onze supersnelle spits Lieke snelde enkele keren langs haar verdedigster
alsof ze er niet stond. Maar we kwamen niet tot scoren. Ook Froukje en Floor kregen enkele mooie
kansen maar zoals Panningen in de 1ste helft hun kansen om zeep hielpen deden wij dat nu in de 2de
helft.
Een vijftal minuten voor tijd kwamen we dan ook verdiend op gelijke hoogte door een mooi lob van
Lesly over de keepster, 2-2.
De wedstrijd zat er normaal gesproken op en de blessure tijd liep al toen het onwaarschijnlijke toch
gebeurde. Een misverstand op het middenveld zette 2 speelsters van Panningen vrij voor doel. Van
schrik bleef iedereen staan in plaats van achter hun mannetje aan te gaan. Alleen Romy probeerde
nog een doelpunt te voorkomen en liep de speelster van Panningen omver en we kregen een penalty
tegen in de allerlaatste seconde van de wedstrijd.
Ook nu weer nam de aanvoerster van Panningen dit op zich en pakte zo voor haar team drie
belangrijke punten.
Zeer teleurgesteld dropen onze dames dan ook het veld af na het laatste fluitsignaal en stonden we
weer met lege handen na een prima wedstrijd tegen een sterke ploeg.
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31 STEVENSWEERT DA1 - LINNE DA1 6-1
In strijd om de onderste plaatsen kwamen vandaag de dames uit Linne op bezoek. Na de wedstrijd
van vorige week hadden de dames voor vandaag een heel ander en betere warming-up in petto.
Tijdens de wedstrijdbespreking werden de dames erop gewezen om deze tegenstander meteen
onder druk te zetten en proberen om snel tot score te komen.
Dit lukte ons vandaag heel goed. Want de wedstrijd was nog geen 7 minuten oud en we stonden al
met 4-0 voor. Ons eerste doelpunt viel al in de 1ste minuut uit een vrije trap van Floor Delsing. Een
terugspeelbal van een verdedigster op de keepster van Linne werd bestraft met een indirecte vrije
trap op 5 meter voor het doel. Floor bedacht zich geen moment en de kort genomen vrije trap van
Lesly werd door Floor hoog en hard ingeschoten, 1-0.
Linne trapt af en wij kwamen meteen weer in balbezit. Een pass van Froukje op Floor bracht deze vrij
richting de achterlijn. Haar voorzet werd door iedereen gemist en de bij de 2de paal inkomende Lieke
hoefde de bal maar in te tikken, 2-0 voor ons. In de 5de minuut werd een door Floor genomen corner
prefect ingedraaid en de bal vloog over de keeper in het doel en stonden we al binnen 5 minuten
met 3-0 voor. In de 7de minuut maakte wederom Floor ons 4de doelpunt en voor haar de 3de
doelpunt. Een hattrick in 7 minuten tijd. De organisatie was bij Linne even zoek. Bij ons viel het
tempo wat terug en Linne kon iets meer n de wedstrijd komen. Maar echte kansen kregen ze niet.
Steeds was onze supersnelle verdedigster Lonneke op tijd terug om het de spits van Linne af te
stoppen. En anders waren onze andere verdedigsters die dat wel deden.
Na een dertigtal minuten scoorde Floor haar 4de doelpunt en kwamen we op een riante 5-0
voorsprong. In de rust werden er enkele wissels toegepast.
Bij het begin van de 2de helft probeerden we weer de tegenstander vast te zetten. Dit lukte ons niet
goed doordat ook Linne enkele wisselingen op het veld had gedaan. We hadden hier wat moeite mee
en het spel zakte langzaam naar een te laag niveau. Ook de dames van Linne kwamen er af en toe uit.
Ze kwamen nog tot een eretreffer door een schot van buiten de 16 meter over onze keepster heen.
Froukje Tillie wist nog eenmaal voor ons te scoren in de 2de helft zodat we een eindstand bereikte
van 6-1.
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32 SVC’2000 DA2 - STEVENSWEERT DA1 3-1
Na een weekje rust gingen wij vandaag op bezoek bij het reserve team van Svc uit Roermond.
In een gelijkopgaande wedstrijd werden door beide teams diverse kansen gecreëerd maar hieruit
werd niet gescoord. De spitsen van beide teams hadden het vizier niet op scherp staan of de keepers
deden uitstekend hun werk. Na een twintigtal minuten kwamen wij verdiend op een 0-1 voorsprong
na een prima actie van Romy Paal aan de linkerkant. Uit deze voorzet wist Floor alweer haar 9de
doelpunt van het seizoen te maken, 0-1.
De thuisploeg had de grootste moeite met onze vleugelspelers. Keer op keer snelde ze hun directe
tegenstander voorbij maar we wisten hier niet uit te scoren.
Ook de thuisploeg probeerden er via snelle uitvallen door te komen, maar onze verdedigsters wisten
deze steeds te onderscheppen.
Een foutje bij een uittrap van onze keepster werd door de aanvoerster van Svc meteen afgestraft en
stonden beide teams alweer op gelijke hoogte, 1-1.
Dit was tevens de ruststand.
In de 2de helft werden er 2 wissels toegepast. Lieke nam de positie in van Froukje en Jeanique kwam
voor Milou erin.
Dit pakte voor ons deels goed uit want in de eerste 15 minuten van de 2de helft kregen wij 6 goede
doelkansen maar wisten deze niet te benutten. De thuisploeg kwam weer op voorsprong na een
goed actie van een middenveldster van hun. Met een extra spits voor een verdedigster probeerden
wij de gelijkmaker te forceren. Maar de keepster van Svc stond steeds op de goede plek. Het werd
ipv 2-2, 3-1 voor de thuisploeg na een foutje bij ons achterin.
Gezien het spelbeeld was een gelijkspel zeker verdiend geweest.
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33 SHH DA1 - STEVENSWEERT DA1 2-1
Vandaag gingen we op bezoek bij een van de koplopers, namelijk SHH uit Herten. Ondanks dat er een
vijftal spelers niet aanwezig waren gingen we met 12 speelsters naar Herten toe.
Tijdens de wedstrijdbespreking werd het een en ander doorgenomen, en bekeken hoe we de
koploper niet in de wedstrijd konden laten komen. Dit lukte deels maar niet door toedoen van ons.
Net zoals wij bakte de thuisploeg er ook niet veel van. De koploper had een lichtveldoverwicht en
wisten de onderlinge duels in hun voordeel te beslissen waardoor wij steeds achter de feiten aan
liepen. Door 2 foutjes aan onze kant kwamen ze op een 2-0 voorsprong. De kansen die wij kregen in
de 1ste helft waren op 1 hand te tellen.
Tijdens de rust werden de dames op hun vertoonde spel gewezen. Van ons goede spel van de laatste
weken tegen de bovenste ploegen was totaal niks meer van te zien.
Dat de speech van ons had geholpen was meteen te merken. Vanaf het begin van de 2de helft werd
ineens voor iedere meter geknokt. We creëerden diverse goede kansen maar de keepster van de
thuisploeg wist haar doel schoon te houden. De thuisploeg kwam er niet meer aan te pas. Met
enkele snelle counters probeerden ze eruit te komen maar ditmaal maakte onze verdedigers geen
fouten. In de 70ste minuut kregen we een vrije trap op 25 meter voor het doel. Met een precies
geplaatst schot schoot Lesly de aansluitingstreffer erin, 2-1. Dit doelpunt gaf ons werkelijk vleugels.
Maar de slordigheid aan onze kant werd ons fataal. We kwamen er regelmatig door en de laatste
pass was dan weer slordig dat er weer een kans verloren ging.
De speelsters van Herten wisten hier geen raad mee en probeerden met lange halen hun snelle
spitsen te bereiken. Na weer zo’n pass kon de spits van Herten onze keepster passeren maar haar
schot ging rakelings voor ons doel langs en een meegelopen speelster kon haar voet er net niet tegen
zetten. Zo bleef het 2-1 en hadden wij nog alle kans op een verdiende gelijkspel. Een prima actie van
Floor ging maar rakelings over. We hielden de druk op het doel van Herten, maar het geluk was niet
aan onze zijde.
De thuisploeg kreeg nog een riante mogelijkheid om de score uit te breiden maar met een katachtige
reactie wist Sacha de bal net over te tikken.
De tijd begon voor ons te dringen. De scheidsrechter gaf het signaal voor de laatste minuut. Hierin
wisten wij nog 2 riante kansen te creëren. Een schot van Floor werd goed afgestopt. In de rebound
zette Floor de bal hard en hoog voor richting de 2de paal waar Lesly klaar stond om de gelijkmaker in
te schieten maar ze kon haar voet net niet goed tegen de bal krijgen waardoor de stand 2-1 bleef
voor de koploper. Een grote opluchting voor de speelsters van Herten toen de scheidsrechter voor
het einde floot.
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34 STEVENSWEERT DA1 - BOEKOEL DA1 6-0
Tegenstander van vandaag waren de dames uit Boekoel. Voor ons de mogelijkheid om meer afstand
te nemen van de onderste plaatsen. Na een redelijke warming-up en de wedstrijdbespreking
begonnen we onder leiding van scheidsrechter Fons Vischer aan de wedstrijd.
We probeerden meteen onze tegenstander vast te zetten wat ons redelijk lukte. We konden via de
vleugels diverse aanvallen opzetten. Een prima pass vanuit het middenveld op onze spits Floor werd
al in de 3de minuut beloond met een doelpunt. Vanaf de rechterkant speelde zij zichzelf vrij en
schoot de bal hoog over de keepster in het doel, 1-0. Het meeste gevaar van ons kwam van de
linkerkant waar onze supersnelle vleugelspeelster Lieke diverse keren haar tegenstander voorbij wist
te gaan. Maar de keepster van Boekoel wist enkele voorzetten van haar goed te onderscheppen
waardoor het gevaar was geweken. Op het middenveld verloren wij onze tegenstander te vaak uit
het oog waardoor ze met snelle uitvallen eruit probeerden te komen. Door goed opstellen van onze
verdedigsters werden de meeste aanvallen onderschept.
Er was een fase aangebroken waarin beide teams moeite hadden om de bal in de ploeg te houden.
We kregen enkele mogelijkheden om de score uit te breiden maar de keepster van Boekoel ranselde
een paar keer uitstekend de bal uit het doel. De corners die hieruit volgde leverde geen gevaar op.
Vlak voor rust dacht Floor zeker dat ze dan maar zelf iets moest doen. Ze draaide goed van haar
mannetje weg en schoot met links de bal onder de keepster door in het doel, 2-0.
Dit was tevens de ruststand.
In de 2de helft zag je hetzelfde spelbeeld als in de 1ste helft. Een veel sterkere thuisploeg dat de
tegenstander geen ruimte gaf om te voetballen. Ondanks de 3 wissels die we hadden toegepast
gingen we gewoon door. De keepster van Boekoel ging steeds beter keepen en met enkele prima
reddingen wist ze de schade beperkt te houden.
Toen brak er een fase aan van 10 minuten waarin Floor haar fantastische voetbaltalent liet zien. In de
20ste, 24ste en 30ste minuut scoorde ze een loepzuivere hattrick. De ene doelpunt nog mooier dan
de andere.
Vlak voor tijd besloot ze ook nog maar haar 6de doelpunt te maken door een diagonaal schot van net
buiten het 16meter gebied onhoudbaar voor de keeper erin te schieten.
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35 STEVENSWEERT DA1 - SHH DA2 7-0
In strijd om de onderste regionen moesten we vandaag tegen het reserve-team van SHH. De
heenwedstrijd wisten we overtuigend te winnen met 2-4.
Vandaag zouden 2 spelers hun competitie debuut maken. Viola van Gendt maakte haar debuut als
vervangster van de geblesseerde keepster Sasja Houben en Laura Bours maakte na eerst enkele
maanden meegetraind te hebben haar debuut.
Vanaf het begin probeerden wij onze gasten op hun helft te houden. Door goed storend werk op het
middenveld van Danique en Claudia kwamen de dames uit Herten niet verder dan de middellijn.
Onze verdedigers stonden vandaag goed in positie en gaven geen kans weg. Na goed doorzetten van
Jeanique Tonnaer kwam Lesly in balbezit en vanaf randje zestien schoot ze de bal onhoudbaar voor
de keepster in de verre hoek, 1-0. We bleven druk houden op het doel van SHH en krijgen diverse
mogelijkheden om de voorsprong uit te breiden. Uit een scrimmage wist Floor de bal in het doel te
schieten en stonden we binnen een kwartier al voor met 2-0.
Met een prima steekpass van Lesly op Floor kwam ze vrij voor het doel en maakte haar 3de doelpunt
van de wedstrijd. Ook voor de 4-0 was Floor verantwoordelijk.
Uit een van de vele corners wist Romy Paal ons op een 5-0 voorsprong te zetten. Onze nieuwe
keepster Viola kreeg in de eerste helft erg weinig te doen en werd in de 2de helft als keepster
gewisseld met de licht geblesseerde Joyce Nacken.
In de 2de helft zag je hetzelfde spelbeeld als in de eerste helft. Een sterk aanvallende thuisploeg dat
diverse kansen wist te creëren maar niet te benutten.
Halverwege de helft van de tegenstander kreeg Floor de bal van Claudia en die wist de geheel
vrijstaande Lesly te bereiken en heel beheerst vergrootte Lesly de voorsprong naar 6-0.
Ook de 2de nieuwe speelster die haar debuut kon maken viel een half uur voor tijd in. Laura Bours
verving de geblesseerde Milou Nacken en mocht zich aan de linkerkant op het middenveld uit leven.
Onze nieuwe keepster Viona viel nog in als speelster en deed dit erg goed.
De laatste doelpunt van de wedstrijd werd door Floor gescoord na een diepte pass van Froukje en zo
werd de eindstand op 7-0 gebracht.
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36 STEVENSWEERT DA1 - REUVER DA2 4-1
Vandaag kregen we de dames uit Reuver op bezoek. Het betreft hier hun 2de damesteam. Gezien de
uitslagen van hun moest het mogelijk zijn om net zoals vorige week ook vandaag een goede uitslag
neer te zetten.
Al meteen vanaf het begin werden de dames uit Reuver op hun helft vastgezet. Dit resulteerde in
enkele kleine kansjes voor ons. Al in de 7de minuut wist Lesly ons uit een goed genomen vrije trap op
voorsprong te brengen, 1-0. We creëerden veel kansen maar wisten hieruit niet te scoren. Diverse
keren was Froukje haar tegenstander de baas. Maar haar voorzetten kwamen niet goed aan.
Romy Paal wist zelfs nog enkele keren de bal vlak voor het doel hoog over te schieten. Na weer een
goede actie van Froukje aan de rechterkant wist ze de bal goed voor te krijgen en werd de bal door
Lesly ingeschoten, 2-0.
Een van de betere speelsters vandaag was Claudia van der Horst die met hard werken en goed
voetbal het spel dicteerde op het middenveld.
Na een prima combinatie wist Lesly, Romy Paal vrij voor het doel te zetten. Maar ook deze kans wist
Romy niet te benutten.
We gingen rusten met een 2-0 voorsprong.
In de 2de helft zag je het zelfde spelbeeld als in de eerste helft. Ook nu kregen wij diverse kansen
maar wisten er niet uit te scoren.Het was Claudia die een opening wist te vinden en de bal diep op
Floor Speelde. Op snelheid liep Floor haar tegenstander voorbij alsof ze er niet stond. Uit haar
voorzet wist wederom Lesly haar 3de doelpunt van de wedstrijd te scoren en ons op een 3-0
voorsprong zette. Onze gasten konden nog iets terug doen door een slecht uitgetrapte doeltrap van
onze keepster meteen terug te schieten richting het verlaten doel, 3-1.
Een van onze nieuwe speelsters Viola liet vorige week al zien dat ze over vele talent beschikt.
Afgelopen dinsdag wist ze in een oefenwedstrijd tegen Veritas haar 1ste doelpunt te scoren. Vandaag
mocht ze een kwartier voor tijd invallen en ook nu wist ze handig gebruik te maken van haar
snelheid. Uit een diepte pass liep ze haar tegenstander eruit en ging alleen richting het doel. Heel
beheerst scoorde ze haar eerste officiële doelpunt en bracht de stand op 4-1 voor ons.
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37 TERUGBLIK 2DE ELFTAL
Eigenlijk eindigt het voetbalseizoen elk jaar op het verkeerde moment. Net op het moment dat het
veld er het beste bij ligt, prachtig groen kleurend door de zonnestralen besluit, de KNVB dat de
(reguliere) competitie er op zit. En, aangezien opmerkelijk genoeg niemand van Stevensweert 2
opgeroepen is door bondscoach van Marwijk, dus ook het hele seizoen. Misschien wel een van het
meest succesvolle seizoen dat een tweede elftal van de paarswitte vereniging het afgelopen
decennium beleefd heeft. Een seizoen dat uiteindelijk werd afgesloten met twaalf winstpartijen, één
gelijkspel en zeven nederlagen in de zesde klasse reserve 615. Bij elkaar opgeteld levert dit 37 punten
uit 20 wedstrijden, met een doelsaldo van +1, leidend tot een verdienstelijke vierde plaats.
Ouverture
Zo goed als het uiteindelijk geëindigd is, begon het zeker niet. Tien veldspelers en vier leiders
verzamelden zich, licht beneveld door het kermisgeweld, die eerste competitiezondag voor de
uitwedstrijd naar Montfort. Dat beloofde veel goeds voor de rest van het seizoen. De tweede
wedstrijd werd echter al met ruime cijfers (en met weer 10 man) gewonnen van de latere
hekkensluiter SC Brachterbeek. Ondanks dat er dus wel gewonnen werd, was de vijver waaruit de
leiders iedere zondag konden vissen veel te klein. Er moesten mensen bij komen.
Nieuwe spelers
Gelukkig beschikt leider Frans Cretskens over een uitgebreid netwerk, waardoor er snel mensen
bereid werden gevonden om het tweede uit te helpen. De (semi) veteranen Ad en Ralf bleken zeker
niet onwelwillend om de groep uit te helpen. Helaas bleef het voor Ad bij slechts een maal, maar
Ralf bleek een blijvertje. Om de week stond hij klaar om de aanvalslinie van Stevensweert 2 te
voorzien van extra impulsen. Daarnaast heeft ook good old John regelmatig de voetbalschoenen
aangetrokken om een potje mee te ballen, en natuurlijk oud-aanvoerder Martin niet te vergeten.
Peter, net gestopt bij het eerste elftal, zag het ook zitten om zo af en toe de helpende hand (of voet)
toe te steken. Zo beschikte men al over een stuk ruimere selectie, die na een paar weken werd
aangevuld met twee transfervrije spelers. Verloren zoon Mido keerde terug naar de club waar het
allemaal voor hem begon en nam in zijn kielzog Mohammed mee. Daarnaast kon men vrijwel altijd
bouwen op jeugdspelers als Harrie, Robin, Stan en Noud.
Hoogtepunten en dieptepunten
Het seizoen 2009 – 2010 werd gekenmerkt door vele hoogtepunten, maar ook enkele dieptepunten.
Iedereen herinnerd zich nog het debacle uit bij EMS, waar slechts negen spelers vochten tegen de
bierkaai of het matige spel in de dubbele confrontatie met SVH ’39, die van hun zeven behaalde
punten er maarliefst vier tegen de eilandbewoners behaald hebben. Persoonlijk leed bleef het
tweede ook niet bespaard: Mido raakte, net terug van een blessure, wéér zwaar geblesseerd in de
wedstrijd uit bij VV Linne. Daarentegen zijn de hoogtepunten (gelukkig) talrijker. Zo is daar de
wedstrijd uit bij VV Roosteren waar eindelijk werd afgerekend met het ‘Roosteren-uit-syndroom’
door de voorsprong eens vast te houden. Ook de twee schitterende partijen tegen SHH liggen nog
vers in het geheugen. Thuis werd SHH finaal van de mat gespeeld, met de ene goal nog mooier als de
andere (halve omhaal van Mohammed, oogstrelend schot van Jeroen) en uit op het kunstgras, voor
vele toch de eerste keer, het nog eens dunnetjes overdoen. Ook werd er een mooie – revancheoverwinning behaald op SNA, met een bevrijdende treffer voor de getergde Bart. En, natuurlijk
zeker niet geheel onbelangrijk voor een lager elftal, de zeer gezellige afsluiting van het seizoen bij de
hoofdsponsor De Beertuin. Aldaar kreeg Frans Laumen tot zijn grote verbazing de Gouden Vlag
uitgereikt voor grensrechter van het jaar, alsmede de Gouden Fluit voor scheidsrechter van het jaar.
Dat hem dit niet onbetuigd liet, bleek uit de emotionele toespraak die hij daarna voerde.
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Seizoen 2010 – 2011
Uiteraard moet er ook even vooruit worden gekeken aan het einde van het seizoen. Achter de
schermen is de technische staf druk bezig met de evaluatie van het afgelopen seizoen en het
bekijken van potentiële aankopen. Een geweldig seizoen als deze verdient natuurlijk een passend
vervolg. Het deed goed om te horen dat de selectie nagenoeg volledig intact blijft en dat de
uithelpers ook volgend seizoen weer paraat staan, Ralf zelfs iedere week. Er wordt helaas afscheid
genomen van Tim Jamlean, waar men langs deze weg hem nog willen bedanken voor zijn inzet voor
Stevensweert 2. Een selectie zonder technische staf is natuurlijk als een auto zonder bestuurder,
gelukkig ziet het er op het moment van schrijven naar uit dat ook deze in stand blijft.
Met een stijging van zowel negen punten ten opzichte van seizoen 2008 – 2009 (28 om 37) als twee
plaatsen op de ranglijst, hoopt men die stijgend lijn, wellicht met iets meer trainingsarbeid, door te
trekken naar het komend seizoen. Wie weet waar het dan eindigt.
Geniet van de welverdiende zomerstop en tot volgend seizoen!
Roel Heijnen
Aanvoerder Stevensweert 2

44

38 EINDSTAND
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Team
Bieslo 1
KOC 1
RKSVV 1
Leveroy 1
Vlodrop 1
Altweerterheide 1
Stevensweert 1
Horn 1
Crescentia 1
Boekoel 1
Brachterbeek 1
RKAVC 1
RKHVC 1

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Team
EMS 4
Vesta 4
SNA 4
Stevensweert 2
SVC 2000 6
SHH 6
St Odiliënberg 3
Roosteren 3
Linne 4
SVH'39 4
Brachterbeek 3

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

G
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

G
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
20

Team
SHH DA1
Panningen DA1
KOC DAco comb. met Grathem
Helden DA1
RKSVO DA2
SVC 2000 DA2
Stevensweert DA1
SHH DA2
Boekoel DA1
Reuver DA2

W
15
15
12
11
10
9
9
10
7
6
6
6
4

W
18
18
14
12
9
8
8
6
4
2
0

GL
4
2
4
5
7
8
7
2
7
8
7
6
5

GL
2
0
1
1
2
1
0
2
2
4
3
G
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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V
5
7
8
8
7
7
8
12
10
10
11
12
15

V
0
2
5
7
9
11
11
11
13
13
17
W
15
11
12
11
8
9
5
3
3
1

P
49
47
40
38
37
35
34
32
28
26
25
24
17

P
56
54
43
37
29
25
24
20
14
10
3
GL
3
5
2
2
5
2
1
2
0
2

V
0
2
4
5
5
7
12
13
15
15

DPV
52
33
43
40
44
30
45
40
26
36
34
27
21

DPT
30
19
38
33
34
26
38
34
40
47
43
45
44

DPV
129
124
64
62
33
58
44
34
31
25
13
P
48
38
38
35
29
29
16
11
9
5

DPT
26
15
47
61
54
61
65
57
80
58
93
DPV
71
85
66
76
55
46
38
19
17
19

DPT
11
20
25
31
29
34
54
77
89
122

