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1 RUIME OVERWINNING STEVENSWEERT 1 OP BINGELRADE. 6-0
04-09-2011
Na een snelle start waarbij Stevensweert al vroeg op voorsprong kwam bleef het in de eerste helft
'slechts' 1-0. Stevensweert moest op zoek naar de 2-0 om het fysieke Bingelrade niet te laten
aansluiten. Halverwege de 2e helft gebeurde dit ook en stond het 3-0. Na een rode kaart voor de
tegenstander was het gespeeld en de laatste 5 minuten werden er nog 3 doelpunten gemaakt.
Een nieuw seizoen en een nieuwe klasse. Enkele onbekende tegenstanders staat ons te wachten in
6B. Zo ook BVC '28 uit Bingelrade.
Hoe dan ook wilden wij gewoon ons eigen spel spelen en het eerste kwartier wilden wij druk zetten.
Dit werd dan ook uitbetaald toen Jan Klinkers al in de 3e minuut wist te scoren.
Maar hier bleef het de eerste helft bij, want zowel Jan Klinkers als Chris Cuypers kregen de bal er niet
in om de score uit te breidden.
Na een goeie kop thee was het zaak om de wedstrijd te beslissen. Een mooie run van Jan Klinkers
omspeelde enkele spelers en de keeper, de 2-0 in de pocket. 10 minuten later in de 70e minuut was
het wederom Jan Klinkers die zijn hattrick verzilverde en hierbij de wedstrijd al had beslist.
Bingelrade kreeg steeds meer commentaar op de leiding en dit was ook aan enkele spelers in het
veld te zien, die af en toe hun aandacht verloren. Na een slaande beweging van de keeper (gele
kaart) en even later een veldspeler (rode kaart) stond BVC met 10 man terwijl de wedstrijd al
gespeeld was.
Tom Clerx profiteerde hiervan en schoof 4 minuten voor tijd de 4-0 binnen. Amper 2 minuten later
zorgde Jan Klinkers voor zijn vierde treffer. 5-0. En vlak voor tijd hoefde Rick op het Veld maar de bal
binnen te lopen bij de 2e paal waardoor de eindstand op 6-0 kwam.
Achteraf bleek het doelsaldo voldoende te zijn om na de eerste wedstrijd de koppositie te pakken
zonder kaarten op zak. Een mooi begin van de competitie die deze kermis extra goed deed smaken.
Kaarten: Opstelling: Ruben Rutten, Sebastiaan Uuldriks ('75 Rick op het Veld), Martin Spelthan, Chris Cuypers,
Luuk van Pol, Harrie Klinkers ('61 Jorg Smeets), Kai van Ool, Robbert Golsteijn ('80 Max
Vleeshouwers), Jan Klinkers, Jules Salden (c), Tom Clerx.
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2 VERDIENDE OVERWINNING NA GOED VOETBAL. 5-2
19-9-2011
Na de eerste verliesmatch vorige week in Bingelrade stond de thuiswedstrijd tegen SVE op het
programma. De voorlopige koploper met 6 punten uit 2 wedstrijden. Ook voor Stevensweert een
nieuwe ploeg onder leiding van de niet onbekende Theo Stoffels die van Walburgia was
overgekomen. Sebastiaan Uuldriks viel in de warming-up uit met een kuitblessure maar gelukkig was
Luc Winteraeken van het 2e elftal bereidt om plaats te nemen op onze reservebank.
Opstelling: Ruben Rutten, Dimitri Romeijnders, Raymond Meuwissen, Chris Cuypers, Luuk van Pol,
Jorg Smeets(’60 Luc Winteraeken), Martin Spelthan, Robbert Golsteijn, Jan Klinkers, Jules Salden(’41
Harrie Klinkers), Tom Clerx(’75 Rick op het Veld).
Stevensweert begon zeer geconcentreerd aan de wedstrijd en nam gelijk het voortouw. SVE werd
flink onder druk gezet en dat leidde al gauw tot de openingsscore. In de 8e minuut ging Jan Klinkers
op volle snelheid langs de zijlijn en legde de bal voor op Jules Salden die de bal maar in hoefde te
lopen. 1-0.
Na amper een kwartier werd de score niet uitgebreid nadat de keeper van Einighausen heel knap het
schot van Jan Klinkers uit de hoek plukte. Een corner tot gevolg en heel even dacht Chris Cuypers de
2-0 binnen te koppen uit diezelfde corner, maar de goal werd afgekeurd wegens hangen op de
schouders. Echter, een minuut later werd het uiteindelijk dan toch 2-0 toen Tom Clerx vrij op goal
kwam en de bal koel afmaakte.
Lang genieten konden we niet want een paar minuten later kwam SVE terug door de verdediging van
Stevensweert uit te kaatsen en de bal makkelijk intikte. 2-1.
Maar lang genieten kon SVE ook niet want 2 minuten later in de 25e minuut zorgde Jan Klinkers met
een droge knal dat het 3-1 werd. In de 41e minuut een vervelend moment toen Jules Salden
getackeld werd en met een enkelblessure van het veld moest. Harrie Klinkers was zijn vervanger.
Vlak voor rust zorgde wederom Jan Klinkers voor de 4-1. Klinkers draaide mooi weg van de
tegenstander en schoof de bal beheerst binnen.
Na een lekkere kop thee was het zaak om de wedstrijd rustig uit te voetballen.
Maar zoals we de eerste helft begonnen was dat zeker niet in de tweede helft het geval. In de 47e
minuut kregen we al een waarschuwing toen SVE na een vrije trap op de lat schoot. Een minuut later
kregen we zelf nog een dikke kans toen een pass van Jan Klinkers op Tom Clerx niet het net vond.
Weer een minuut later kreeg SVE wederom een vrije trap en deze werd wel benut door een mooie
uithaal. 4-2
Even later verzuimde Jan Klinkers een doelpunt door de bal nipt voorlangs te schuiven. Maar in de
55e minuut werd de wedstrijd helemaal beslist door de marge weer op 3 te zetten. Na een mooie
combinatie van Jan Klinkers en Tom Clerx en weer naar Jan Klinkers werd de eindscore bepaald op 52.
Complimenten voor deze prachtige overwinning, maar ook voor het feit dat al 3 wedstrijden
kaartloos zijn gebleven voor het team van Stevensweert.
Tom Clerx werd na de wedstrijd uitgeroepen tot Man of the Match!
Kaarten: -
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3 BELANGRIJKE OVERWINNING VOOR KOPPOSITIE. 3-0
03-10-2011
Na het teleurstellende gelijkspel vorige week in Schinveld waardoor we 'slechts' 1 punt mee naar huis
namen, was het afgelopen zondag andere koek. Een belangrijke wedstrijd om bij de kop van de
competitie te blijven. De tegenstander was een oude bekende van enkele jaren geleden. FC RIA uit
Nieuwstadt werd ontvangen op ons eigen sportcomplex. In de warming-up al gelijk een enorme
tegenvaller. Onze keeper Ruben Rutten viel op zijn schouder en moest voor foto's naar het
ziekenhuis. Ralph Craemers, de keeper van het 2e was gelukkig bereid om ons uit te helpen, en hoe!
Na de wedstrijd iets verlaat te zijn begonnen was het RIA dat het initiatief toonde. Ralph Craemers
werd na enkele minuten al op de proef gesteld door ver uit zijn goal te komen en op de bal te duiken.
Toch was het Stevensweert dat na 11 minuten tegen de verhouding in op voorsprong kwam. Jan
Klinkers begon zijn run vanaf de helft waardoor hij het veld diagonaal overstak en 4 man achter zich
liet, tenslotte schoot ie de bal diagonaal langs de keeper. 1-0. Een enorme euforie langs de kant op
deze zonnige drukbezochte middag.
Voor de rest van de helft werden er weinig kansen gecreëerd door onze mannen. RIA was wel nog af
en toe gevaarlijk in de lucht. Maar Ralph Craemers zat er steeds goed bij, door of de bal- klemvast te
houden of weg te boksen.
De 2e helft begonnen we iets beter. Na een kwartier kreeg Jan Klinkers een beste kans maar stuitte
op de keeper. De rebound was voor Tom Clerx maar deze ging helaas over het doel. Amper 2
minuten later werd Klinkers gevloerd op 20 meter. Robbert Golsteijn ging achter de bal staan en
vlamde met wat pech op de lat.
Een kwartier voor het einde van de wedstrijd kwam Stevensweert goed weg. Een schot van de
aanvaller van RIA schampte de buitenkant van de paal. Stevensweert zette zich nog even schrap en
dat pakte goed uit. 8 minuten voor tijd was het Tom Clerx die scoorde uit een verre pass van
Raymond Meuwissen. 2-0. Dus waar de 1-1 had kunnen vallen was het 2-0 in het voordeel van
Stevensweert en eigenlijk nu de wedstrijd had beslist.
De weelde werd echter groter in de 87e minuut. Een hoogstandje van Klinkers aan de zijkant van de
zestien. Hij draaide van 2 verdedigers weg richting de 1e paal en legde de bal toen af op Rick op het
Veld die met zijn maat 48 de bal erin schoot. Een tikkeltje geflateerd maar dat heet efficiënt omgaan
met de kansen. Een verdiende overwinning dat leidde tot de 1e plaats in 6B.
Gele kaarten: Dimitri, Sebastiaan
Opstelling: Ralph Craemers, Dimitri Romeijnders, Raymond Meuwissen, Chris Cuypers, Luuk van Pol,
Jorg Smeets ('56 Max Vleeshouwers), Martin Spelthan, Sebastiaan Uuldriks ('70 Luc Winteraeken),
Jan Klinkers, Robbert Golsteijn ('77 Rick op het Veld), Tom Clerx.
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4 STEVENSWEERT 1 THUIS WEER HEER EN MEESTER. 6-0
18-10-2011
Na de dramatische wedstrijd van vorige week, waarbij de spelers van Stevensweert 1 af moesten
reizen naar Jabeek. Was het zaak om de knop weer om te schakelen en weer op het rechte spoor te
belanden. Het verlies van 3-1 deed veel pijn en was niet het Stevensweert dat we gewend waren.
Hoewel we de thuiswedstrijden normaliter goed speelden dit seizoen moest men laagvlieger Puth
zeker niet onderschatten. Er stond dan ook een heel ander Stevensweert op de mat.
Even leek het op een superstart. Jan Klinkers scoorde in de 1e minuut, maar de goal werd afgekeurd
omdat hij even daarvoor een lichte overtreding had gemaakt. In de 9e minuut werd bijna alsnog het
openeningsdoelpunt gemaakt. Een mooie run van Jan Klinkers die 3 man voorbij ging en toen langs
de keeper op de paal schoof. Maar in de 26e minuut kwam het verlossende doelpunt. Na een
overtreding van Puth stond Harrie Klinkers achter de bal, die snel naar Martin Spelthan speelde en de
bal voorgaf. De bal was op maat en Raymond Meuwissen kopte de bal in het net. 1-0. Het ijs was
gebroken en amper 5 minuten later was het Tom Clerx die de bal uit een kluts over de keeper kon
koppen. 2-0.
In de 33e minuut was de wedstrijd gespeeld. Op een assist van Kai van Ool kon Jan Klinkers de keeper
omzeilen en zo de marge op 3 zetten. Dit werd ook onze ruststand.
De thee smaakte goed en iedereen was tevreden over het veldspel.
3 minuten na rust ging Stevensweert verder met zijn spel. Jan Klinkers draaide weg van zijn
tegenstander en krulde de bal mooi in de hoek, en liet de keeper van Puth kansloos. 4-0.
De spelers van Puth waren het niet altijd eens met de scheidsrechter en hierdoor kregen ze enkele
gele kaarten wegens commentaar op de leiding. Stevensweert probeerde zich niet van zijn stuk te
laten spelen door het uitlokkende gedrag. Jan Klinkers zag zijn kans en schoof de perfect gesneden
voorzet van Tom Clerx binnen. 5-0. Er waren al enkele opstootjes geweest met spelers van Puth die
niet altijd even sportief waren. Zo verloor Tom Clerx even zijn geduld en maakte een bepaalde
beweging die de scheidsrechter als rood zag. Geen speler geraakt maar het was genoeg om het als
natrappen te zien. Zo stond Stevensweert een kwartier voor tijd met 10 man. Stevensweert moest de
kop erbij houden en de wedstrijd gewoon rustig uitspelen. Bijna maakte wederom Jan Klinkers zijn 4e
nadat hij 3 man voorbij was gelopen. Dit keer stond de keeper in zijn weg en stompte een cornerbal.
Maar 10 minuten voor tijd werd de eindstand dan toch op 6-0 gezet. Een historisch moment want
Jan Klinkers maakte zijn 4e goal van de wedstrijd met zijn hoofd na een voorzet van Martin Spelthan.
Martin Spelthan werd tevens uitgeroepen tot man of the match vanwege zijn harde arbeid, inzet, en
beide assists. Na de wedstrijd viel er nog rood voor Puth toen een speler na commentaar zijn 2e gele
kaart kreeg.
Gele kaarten: Harrie, Kai
Rode kaarten: Tom
Opstelling: Ralph Craemers, Sebastiaan Uuldriks, Raymond Meuwissen, Luuk van Pol, Chris
Cuypers('73 Jorg Smeets), Harrie Klinkers, Martin Spelthan, Robbert Golsteijn('68 Rick op het Veld),
Jan Klinkers, Kai van Ool, Tom Clerx.
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5 STEVENSWEERT 1 KRIJGT DE DEKSEL OP ZIJN NEUS
01-11-2011
Na een week rust, begon de ploeg van Stevensweert aan de reis naar Obbicht. Het bleek dat de
thuiswedstrijden tot nu toe geen probleem waren, maar dat de uitwedstrijden toch iets anders in
petto hadden voor de paars-witten. 1 punt is er gepakt tegen Schinveld. Tijd voor verandering zou je
zeggen tegen de jonge ploeg uit Obbicht. Na 2 keer op voorsprong te hebben gestaan bleek Obbicht
effectief in zijn kansen en liet de wedstrijd uit 3 standaard situaties naar zich toe kantelen.
Stevensweert viel letterlijk met zijn neus in de boter, en droop af met lege handen richting het dorp.
Stevensweert begon met een paar man minder door blessures. Gelukkig waren enkele mannen van 2
die deze morgen vrij hadden bereidt om een sterke bank te bezetten. Wij waren vrij snel de sterkere
ploeg met de druk naar voren. De wedstrijd was amper 10 minuten oud toen Jan Klinkers aan de rand
van de 16 een vrije trap kreeg. Klinkers ging zelf aan de bal staan en draaide de bal keurig in de
driehoek. 0-1. Echter men kon niet lang juichen. Wij hadden de gegevens nog amper opgeschreven of
Obbicht kreeg een vrije trap die met een droge knal onze keeper Ruben kansloos liet. Iedereen stond
perplex. Precies 60 seconden na het openingsdoelpunt stond het weer gelijk.
In de 25e minuut ziet Raymond Meuwissen een gaatje en geeft de bal aan Klinkers. Klinkers kapt naar
binnen en krult hem mooi langs de keeper. 1-2. Enige opluchting zou je zeggen, maar het was alsof
iedereen een Dèja-Vu had. Weer kreeg Obbicht een vrije trap, dit keer aan de rechterkant. Uit de
voorzet werd de bal binnen gelopen. En u raadt het al? Weer 1 minuut na onze goal stond het
scorebord weer gelijk. 2-2.
Stevensweert zette zijn schouders eronder en ging op jacht naar de voorsprong. Na een half uur
kreeg Raymond Meuwissen de bal er niet in door voorlangs te schieten.
Ook 2 minuten later lukte het niet. Een mooie combinatie van Raymond naar Luc Winteraeken die de
bal voorgooide. Klinkers zette zijn hoofd aan de bal maar zag deze naast het doel gaan. Zelfs 5
minuten voor rust lukte het niet. Jan Klinkers kreeg de bal door een stiftje van Raymond Meuwissen.
Maar Klinkers schoot de bal over het doel. De enige kans die Obbicht nog kreeg was een kopbal die
ver over Ruben heen ging. 3 dikke kansen maar evengoed met een remise de rust in.
De 2e helft had Stevensweert het lastiger. De duels werden niet meer zo gewonnen als in de 1e helft.
Zo veel kansen kregen we nu ook niet. In de 70e minuut viel het doek voor Stevensweert. Uit een
corner kon de aanvaller van Obbicht de bal vrij binnen koppen en zo ervoor zorgen dat de thuisploeg
voor de eerste keer op voorsprong kwam. Stevensweert probeerde het nog maar het wilde maar niet
lukken. Ook een schot van Klinkers ging rakelings over. Ook de 10 minuten blessuretijd was volledig
voor Stevensweert en het was een wonder dat Obbicht onder deze druk niet bezweek. Het
fluitsignaal klonk en weer droop Stevensweert af in een uitwedstrijd zonder punten. Gezien de
wedstrijd en de kansen was een gelijkspel op zijn minst verdiend geweest. Obbicht verzilverde al haar
kansen en liet de 3 punten thuis.
Na de wedstrijd werd er wel nog na gepraat met een oude bekende. Raymond Kentgens woonachtig
in Obbicht en oud trainer van Stevensweert.
Volgende week wederom een uitwedstrijd en wel tegen Limbricht. Misschien zal het tij deze keer
keren.
Opstelling: Ruben Rutten, Sebastiaan Uuldriks, Luc Winteraeken, Chris Cuypers, Luuk van Pol, Jorg,
Smeets(70 Jeffrey Tan), Martin Spelthan('65 Don Joosten), Raymond Meuwissen, Jan Klinkers,
Robbert Golsteijn, Harrie Klinkers.
Stevensweert haalt een punt met 10 man. 1-1
08-11-2011
Na het teleurstellende verlies vorige week in Obbicht, moest Stevensweert wederom op reis. De
tegenstander was net zoals Obbicht een oude bekende. Het betrof VV Limbricht. Stevensweert was
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zwaar gehavend na veel blessure leed en 1 schorsing. Omdat de jongens van het 2e ons moesten
uithelpen was het zeer vervelend dat de wedstrijd van Stevensweert 2 niet door kon gaan. Enorm
bedankt voor het uithelpen van de 1e ploeg! De eerste helft bleef doelpuntloos en de 2e helft zag er
ook zo uit. Maar uit het niets kwam daar een penalty voor Limbricht die de voorsprong nam. Even
later kon Jan Klinkers de gelijkmaker maken en dat was tevens de eindstand. f
De eerste paar minuten waren voor Limbricht die iets meer druk zette dan onze ploeg. Toch was de
eerste kans voor Stevensweert. Uit een voorzet van Jan Klinkers kon zijn jongere broer Harrie Klinkers
niet scoren. Harrie zag de bal naast gaan. Het was een hele tamme 1e helft waarbij we veel te veel
ruimte lieten. Ook werden alleen maar lange ballen gespeeld, en werden te veel duels verloren op
het middenveld. In de 36e minuut kreeg Limbricht zijn grootste kans. Een hard schot op onze keeper
Ruben, die wist te voorkomen dat we op achterstand kwamen en bokske de bal over de goal.
De 2e helft was echter een stuk feller. Er werd wat meer gevochten voor de bal maar er werden hier
en daar ook hardere overtredingen gemaakt met als gevolg een paar gele kaarten. Een goed kwartier
in de 2e helft kwam er een aanval van Limbricht over rechts. Raymond Meuwissen werkte de bal weg
in het strafschopgebied met een sliding. Tot zijn grote verbazing wees de scheidsrechter naar de stip
die van mening was dat niet de bal maar de man werd gespeeld. Raymond kreeg tevens nog een gele
kaart. De nr 10 Ben Hoop van Limbricht ging klaar staan van 11 meter. En hoewel Ruben er nog aan
zat was de bal te hard en onhoudbaar. 1-0.
Tot overmaat van ramp kreeg Sebastiaan Uuldriks 2 minuten later zijn 2e gele kaart en stond
Stevensweert met 10 man. Jan Klinkers liet het er niet bij zitten en begon aan zijn solo over links. 2-3
man voorbij en schoof zo de bal langs de keeper. Stevensweert stond slechts 1 minuut met 10 man
toen de stand weer gelijk getrokken werd door dit 16e doelpunt van Jan Klinkers. Verder werden van
beide kanten geen grote kansen gecreëerd en deze toch wel matige wedstrijd. 1 punt was zeker
verdiend en meer was er jammer genoeg niet uit te halen op deze kille zondag.
Opstelling: Ruben Rutten, Don Joosten('74 Dimitri Romeijnders), Luc Winteraeken, Chris Cuypers,
Luuk van Pol, Jorg Smeets('76 Jeffrey Beulen), Raymond Meuwissen, Robbert Golsteijn, Jan Klinkers,
Ralf Dierx, Harrie Klinkers('40 Sebastiaan Uuldriks).
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6 STEVENSWEERT SNOEPT KOPLOPER BRUNSSUM PUNTEN AF . 2-2
12-12-2011
Eindelijk weer voetballen op zondag. Dat was weer 3 weken geleden. Na een week vrij, inhaal- en
een afgelaste wedstrijd tegen BVC '28, mocht Stevensweert de laatste wedstrijd voor de winterstop
op eigen veld spelen. De tegenstander was niemand minder dan de koploper SV Brunssum.
Brunssum is eigenlijk de enige ploeg die enigszins los staat van de rest. Vanaf plek 2 kan er vanalles
gebeuren. Dus ook een plicht voor Stevensweert om met een tevreden gevoel de winter in te gaan
en misschien punten te pakken tegen de nr 1.
Opstelling: Ruben Rutten, Dimitri Romeijnders, Sebastiaan Uuldriks, Chris Cuypers, Luuk van Pol,
Robbert Golsteijn, Kai van Ool, Martin Spelthan, Jan Klinkers, Jules Salden, Jeffrey Beulen.
Subs: Harrie Klinkers, Max Vleeshouwers, Jeroen Janssen.
Het blessure leed was groot de afgelopen paar wedstrijden. Gelukkig konden Martin Spelthan en
Jules Salden dit seizoen goed afsluiten door de laatste wedstrijd mee te kunnen doen. Ook het
spitsenduo Jan Klinkers en Tom Clerx werd ingevuld door de vervangende Jeffrey Beulen op Tom zijn
plaats.
We wilden gelijk druk zetten, maar het 1e kwartier was Brunssum veel brutaler. Brunssum kreeg dan
ook tot 2 keer toe en kopkans. Na het kwartier ging Stevensweert beter voetballen. De bal werd
meer rondgetikt, en het eigen spel overheerste. Hierna kwam eigenlijk de eerste echte kans voor de
thuisploeg. Een pass van Jules Salden op Jan Klinkers voor de goal, maar die net een teen te kort
kwam. 2 minuten later was het Kai van Ool die kon vuren maar de keeper van Brunssum hield de bal
klem. In de 20e minuut een voorzet vanaf de zijlijn op Jeffrey Beulen, maar die de bal ongelukkig
raakte en van 2 meter voor het doel over schoot. In de 24e minuut was het een schot van onze
captain Jules Salden, waarbij de keeper de bal deed lossen. De rebound was voor Luuk van Pol maar
die vond uit een lastige hoek alleen het zijnet. Deze fase in de wedstrijd was Stevensweert de betere
ploeg en het was eigenlijk wachten op een doelpunt. Halverwege de 1e helft kwam de verlossende
goal. Een combinatiespel van Kai van Ool en Jules Salden waarbij enkele spelers omspeeld werden en
Kai in de korte hoek kon scoren.
Dit was tevens de ruststand. Dimitri Romeijnders werd in de rust door een liesblessure vervangen
door Max Vleeshouwers.
Het leek iets moois maar de marge was nog erg mager en we moesten weer alert de 2e helft in.
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Brunssum was echter kopsterk uit de lange bal. In de 50e minuut kreeg Brunssum een corner. En hoe
kon het ook anders, er werd gescoord met het hoofd. 1-1.
De 2e helft was zeker feller dan de 1e, maar de jonge scheidsrechter hield echter zijn kaarten op zak.
Dit soms tot ongenoegen van beide trainers. Echte kansen kwamen er niet meer. Brunssum schoot
wel nog even op de buitenkant paal. De wedstrijd leek te zijn gespeeld maar er kwam nog een
spannend en onverwacht slot. Jeroen Janssen die Jeffrey Beulen verving, werd in het veld gebracht.
Hij had nog maar even gespeeld toen hij kon scoren uit een knal van Max Vleeshouwers. De keeper
liet de bal los en Jeroen was er op tijd bij om 3 minuten voor tijd de 2-1 binnen te tikken. Een gouden
wissel! Helaas was de vreugde van korte duur en werd in blessuretijd nog de gelijkmaker
geïncasseerd. Een frommelgoal zoals ze wel zeggen. De bal kregen we niet weg uit de 16 en kwam
uiteindelijk voor een Brunssummervoet terecht. 2-2.
Gezien de wedstrijd zijn de punten terecht verdeeld maar was een overwinning toch leuk geweest.
Luuk van Pol werd door zijn uitstekend verdedigingswerk uitgeroepen tot man of the match!
Mannen fijne feestdagen en denk ook aan de Nieuwjaarsreceptie en het toernooi op 8 Januari!!
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7 PRIMA START NA WINTERSTOP. 0-3
05-03-2012
De winterstop is weer ten einde en de carnaval is weer door iedereen overleefd. Onze eigen
verzorger Prins Ronny van de Leefhöbbers was echter nog een weekje op zijn welverdiende
skivakantie. Verder stond ook Dimitri op de latten en Kai ligt voorlopig nog in de lappenmand door
een gebroken pols. Voor de rest was het team eindelijk compleet. Om het seizoen nog goed te laten
eindigen moest er gewonnen worden om niet te ver achterop te raken. Door goalen van Jeffrey en
Jan (2x), en een hardwerkende ploeg, zorgde ervoor dat de 3 punten mee terug kwamen naar
Stevensweert. Tevens na een aantal remises was dit de eerste uitoverwinning door het 1e elftal.
De thuiswedstrijd tegen Einighausen werd gewonnen, en we wilden ook zeker de uitwedstrijd tegen
SVE winnen. Het team onder leiding van trainer Theo Stoffels kreeg de eerste mogelijkheid om te
scoren. Maar onze keeper Ruben was weer ijzersterk en maakte er een corner van.
Na het eerste kwartier ging het gelijk op. Er werd hard gewerkt en goed gecombineerd. Een goed
spelende Harrie Klinkers op de rechterflank met een paar prima acties. Alleen kwamen er nog geen
doelpunten uit zijn voorzetten. Aan de andere kant op links lukte het na amper 20 minuten wel. Zijn
oudere broer Jan kreeg de bal na een aantal kapbewegingen voor het doel en daar stond Jeffrey
Beulen om de bal binnen te lopen. 0-1.
7 minuten voor rust werd dan toch bijna een voorzet van Harrie benut. De bal kwam bij Jan terecht
maar schoot op de rug van spits Jeffrey die in de loopbaan van het doel stond. Een paar fikse
overtredingen op de "handige Harrie" werden beboet door een aantal gele kaarten voor SVE.
In de rust werd er vooral op gehamerd door zowel Jan Klinkers als de trainer om vooral onze
concentratie vast te houden en de tweede helft weer hetzelfde van start te moeten gaan. SVE
probeerde het in de tweede helft nog wel om druk aan te zetten, maar Stevensweert tikte de bal
goed rond en het team stond als een collectief.
Laatste man Chris zorgde bijna voor de genadeklap. Zijn kopbal uit een corner werd bij de 2e paal van
de lijn gehaald.
Halverwege de 2e helft werd Harrie wederom gevloerd en dit resulteerde in een 2e gele kaart voor
de backspeler. SVE moest de laatste 25 minuten met 10 man verder.
Dit zorgde voor veel ruimte maar zowel kansen van Raymond, Jeffrey en Jules werden niet benut.
10 minuten voor tijd kwam de geruststellende 2e goal. Het moest komen uit een vrije trap. Jan zag
een klein gaatje langs de muur en schoof de bal laag in de hoek. 0-2.
In de laatste minuut zorgde wederom Jan voor de kers op de taart. Een assist van Raymond speelde
Jan vrij en die kon zijn 2e van de middag binnen schuiven. 0-3.
Mannen goed gewerkt en zet dit voort in de komende thuiswedstrijd tegen Schinveld.
Opstelling: Ruben Rutten, Robbert Golsteijn, Jorg Smeets ('71 Sebastiaan Uuldriks), Chris Cuypers,
Luuk van Pol ('85 Max Vleeshouwers), Harrie Klinkers ('80 Rick op het Veld), Martin Spelthan,
Raymond Meuwissen, Jan Klinkers, Jules Salden, Jeffrey Beulen.
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8 VERDIENDE OVERWINNING NA MOEILIJKE POT. 1-2
03-04-2012
Lekker weer om te voetballen was het zeker die 1e zondag in April. Alleen ontbraken er enkele
mensen in de opstelling, maar gelukkig waren daar enkele B-spelers om ons 1e uit de brand te
helpen. Na de mooie overwinning vorige week tegen Jabeek, konden we onze borst nat maken en
koers zetten naar Zuid-Limburg. VV Puth met trainer Dirk-Jan Derksen o.a. bekend als speler van
verschillende Limburgse topclubs. Alhoewel Puth stijf onderaan bungelde wisten we dat we de
punten niet zonder slag of stoot geschonken kregen. In de warming-up merkten we al dat het een
moeilijk bespeelbaar veld was.
Ondanks de afwezigen zouden wij hier niet gaan verliezen. Met genoeg vechtlust en de wil om duels
te winnen zou in principe al genoeg zijn.
Weinig kansen in de eerste helft voor beide ploegen. Een licht veldoverwicht voor Puth in de eerste
20 minuten. Maar later in die eerste helft begon Stevensweert meer vooruit te voetballen. Een
scheidsrechter die vrij strikt floot en weinig toe liet. Dit betekende dus uitkijken voor de vele vrije
trappen.
Toch sloeg het noodlot 3 minuten voor rust toe. Een voorzet vanuit een vrije trap bleef hangen in het
16-meter gebied en keeper Ruben zag de bal met een intikkertje binnen vallen. 1 minuut voor tijd
werd het nog bijna gelijk, maar een schot van Martin Spelthan werd nog net over het doel
getoucheerd. 1-0 was tevens de ruststand.
Na de rust werd Stevensweert slimmer in de duels en kreeg ook de overtredingen mee. Puth bleef
echter meer mopperen op de scheidsrechter. Na een kwartier spelen in de 2e helft versierde Max
Vleeshouwers een vrije trap net buiten de 16. Specialist Jan Klinkers ging aan de bal staan en krulde
de bal prachtig in de kruising. 1-1.
Grote vreugde op het veld maar ook langs de kant bij de meegereisde supporters. Stevensweert
voelde dat er meer in zat en werd ook door de supporters opgezweept om druk naar voren te blijven
zetten. Echter werd de wedstrijd nog bijna gekanteld toen een aanvaller van Puth uit de kluts voor
open doel stond. Zijn intikker met links ging maar net naast, en Stevensweert haalde eens even diep
adem. Men werd niet van de wijs gebracht en ging wederom op zoek naar het winnende doelpunt.
Die kwam er ook! Een kwartier voor tijd kon Luuk van Pol op randje buitenspel alleen op de keeper
af. Luuk bleef koel en schuifde de bal langs de doelverdediger van Puth. Dit was tevens de eindstand.
Voor het eerst dit seizoen werden 2 wedstrijden acher elkaar gewonnen. Mannen goed gewerkt en
hopelijk kunnen we deze lijn de laatste 3 wedstrijden vasthouden en zo toch nog die gewilde periode
binnenslepen.
Kaarten: Opstelling: Ruben Rutten, Chris Cuypers, Luuk van Pol, Martin Spelthan, Raymond Meuwissen,
Dimitri Romeijnders, Sebastiaan Uuldriks, Stan Meevissen, Jan Klinkers, Sean Cuypers('55 Max
Vleeshouwers), Jeffrey Beulen. (Bank; Dylan Beulen).
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9 DOOR 2-1 ZEGE TEGEN LIMBRICHT NOG ALTIJD KANS OP
NACOMPETITIE.
23-04-2012
Na het teleurstellende gelijkspel (3-3) thuis tegen Obbicht, moest er vandaag gewonnen worden om
oog te houden op een mogelijke nacompetitie.
De tegenstander was Limbricht waar we voor de winterstop een puntje mee naar huis namen. Een
grote tegenvaller voor onze keeper Ruben die wegens gezondheidsproblemen niet mee kon doen.
We wensen hem een snel herstel. Zijn jongere broer Sjoerd stond paraat om de taak onder de lat
over te nemen.
De eerste helft ging op en neer in een niet heel denderende wedstrijd. Maar de eerste echte kans
van de wedstrijd ging er gelijk in, ten gunste van de thuisclub. Een verre pass van Dimitri op Jeffrey
die randje buitenspel stond. De Limbrichtse grensrechter hield de vlag echter omlaag en de aanval
kon door gaan. Jeffrey kon alleen op de keeper af gaan en maakt het met een schuiver af. 1-0.
Het komende half uur tot de helft was er weinig bijzonders op een paar gele kaarten na voor
Limbricht wegens commentaar op de leiding. We leken met een 1-0 voorsprong de rust in te gaan
totdat onze aanvoerder Jules ons verraste met een knap schot. Jules kapte zijn tegenstander uit en
schoot met zijn chocolade been de bal in de driehoek. 2-0. Een uitstekende uitgangspositie vlak voor
rust.
Evengoed de kopjes erbij houden na rust want een voorsprong van 2 goalen wil niks zeggen. Vorige
week verspeelden we nog een 3-0 voorsprong.
Waar we de eerste helft nog redelijk weer hadden begon het in de 2e helft geleidelijk aan harder te
waaien en te regenen. En dit keer was het Limbricht dat wist te scoren. Door onoplettendheid in de
verdediging wist de Limbrichtse aanvaller de bal binnen te schuiven. 2-1. Bijna viel de 2-2 toen
Limbricht alleen op doel verder kon, maar ondanks dat de vlag omlaag bleef floot de scheidsrechter
voor buitenspel. In ons voordeel natuurlijk. Even later kreeg een speler van Limbricht wederom
wegens commentaar op de leiding zijn 2e gele kaart. Limbricht moest proberen om met 10 man er
nog iets van te kunnen maken.
Nu moest Stevensweert het eigenlijk verder uitvoetballen, maar werd echter eerst nog even wakker
geschud toen een schot van Limbricht op de lat uiteen spatte.
Verdere pogingen om de score wat uit te breiden leken maar niet te lukken. Allereerst kon Jan alleen
op de keeper af maar deze wist nog net de bal te stoppen.
Ook later toen Jan op links in opmars kwam, 2 spelers omspeelden en de bal op Rick gaf die vrij voor
het doel stond. Maar zelf Rick' zijn maat 50 was niet genoeg om aan de bal te komen. Toch even later
het verlossende eindsignaal in een matige wedstrijd die wel 3 punten opleverde.
Kaarten: Opstelling: Sjoerd Rutten, Kai van Ool, Luuk van Pol, Raymond Meuwissen, Dimitri Romeijnders ('65
Rick op het Veld), Max Vleeshouwers ('75 Robin Laumen), Martin Spelthan, Robbert Golsteijn, Jules
Salden, Jan Klinkers, Jeffrey Beulen
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10 STEVENSWEERT PAKT PERIODE!!
01-05-2012
De laatste wedstrijd voor het 1e team van Stevensweert de dag voor Koninginnedag. En wat voor
eentje, want er moest gewonnen worden. Als dat zo was en de wedstrijd van SVE vs Schinveld zou
gunstig vallen voor SVE dan was Stevensweert zeker van een periode. Dit was belangrijk omdat
Stevensweert volgende week vrij heeft en de rest nog moet voetballen. Maar Stevensweert stelde de
vele meegereisde supporters niet teleur en won met 3-1 van St. Joost. Ook door de overwinning van
SVE (3-2) tegen Schinveld, kwam het gat met Schinveld op 4 punten. Een historische dag volgens
voorzitter Huub Peeters, die later in het lokaal nog zei dat dit de eerste echte prijs is sinds het
kampioenschap in 1983!!
Stevensweert ging met goede moed de wei op. Als snel bleek dat Stevensweert de bal goed kon
rondspelen en dat leverde in de 1e minuut al een dikke kans op voor Jeffrey Beulen. Maar de keeper
kon de bal nog tennauwernood van de lijn halen.
Maar in de 4e minuut was het wel raak. Na goed doorzetten van Robbert Golsteijn kon hij met zijn
linker been de bal op doel werken. De bal werd nog van richting veranderd waardoor de keeper
kansloos bleek. 0-1.
Maar in plaats van door te drukken en de wedstrijd eventueel te beslissen, liet Stevensweert het
touw vieren. Want 10 minuten voor rust kon de Sint Joostenaar Steffan Laumen vrij door op links. Hij
liep verschillende spelers voorbij en wist de bal kruislinks in het doel te schieten. 1-1. Een enorme
deceptie natuurlijk, want met een gelijke stand was het einde oefening.
Natuurlijk wel nog een hele 2e helft om deze stand nog in orde te maken. Een slordige 2e helft
waarbij beide ploegen geen enorme kansen kregen. Pas 10 minuten voor tijd begon de strijd om de
wedstrijd te beïndigen. Eerst was Stevensweert aan de beurt die wederom de voorsprong pakte. Een
mooie combinatie tussen Jules Salden en Rick op het Veld, waarbij eerstgenoemde de bal binnen kon
lopen. 1-2.
Enorme vreugde natuurlijk, maar het was nog niet afgelopen. Zeker na de harde knal van Sint Joost
die keeper Ralph Craemers nog net via de lat over kon tikken. Er werd weliswaar geen corner
geconstateerd door de jonge scheidsrechter uit Maastricht.
5 minuten voor tijd maakte Stevensweert het definitief af. Jan Klinkers legde de bal breed op Rick op
het Veld, die niet aarzelde en de bal hoog in het doel knalde. 1-3.
Bijna was daar nog de 1-4 voor Max Vleeshouwers via de linkerkant, maar de keeper kwam ver zijn
doel uit en via een sliding over de zijlijn. Maar daarbij gebruikte hij ook zijn handen en dus een
handsbal. Maar de scheidsrechter was schappelijk en gaf terecht maar een gele kaart. Intussen had
trainer Ferry Wingelaar SVE aan de telefoon gehad en die wedstrijd werd gewonnen door SVE.
Nadat de scheidsrechter het eindsignaal floot was iedereen door het dolle heen. De nodige
dienbladen bier werden het lokaal in gebracht.
Geel: Raymond Meuwissen.
Opstelling: Ralph Craemers, Don Joosten, Raymond Meuwissen, Luuk van Pol, Chris Cuypers, Max
Vleeshouwers, Martin Spelthan, Robbert Golsteijn, Jan Klinkers, Jules Salden, Jeffrey Beulen.
Reserves: Rick op het Veld, Sebastiaan Uuldriks, Sjoerd Rutten.
Na het omkleden werd de kantine in Stevensweert open gemaakt, en de voorzitter zei vrij drinken
voor iederee
15

11 Vechten tegen de Bierkaai.
18-05-2012
Wat een mooie dag had kunnen worden die zonnige Hemelvaartsdag in Einighausen is uitgelopen op
een waar fiasco. Een dubieuze scheidsrechter waar we het niet al te veel gaan over hebben, want de
meegereisde supporters en toeschouwers van verschillende clubs hebben het met eigen ogen
kunnen aanschouwen. Met hoogtepunten zoals een rode kaart voor Jan Klinkers en 2 penalty's
tegen, nog maar te zwijgen over de rest van de wedstrijd. Al met al kunnen we trots zijn op onze
hardwerkende jongens gisteren die zelfs met 1-0 voorkwamen. Stevensweert heeft wel nog een kans
om te strijden voor nog 1 plek in de 5e klasse. Tegen de nummers 3 uit 6A en 6C. Stevensweert
feliciteert FC Ria en SVE met hun behaalde promotie naar de 5e klasse.
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12 MONSTERSCORE BEHAALD IN 'T "ZUIJE". 1-12
30-05-2012
Erop of eronder is het in de 2e nacompetitieronde, want allebei de duels zullen gewonnen moeten
worden. Pinkstermaandag stond de uitwedstrijd tegen Epen op het programma. Het weer zat in ieder
geval mee, en ook waren er flink wat supporters meegereisd naar het zuidelijke heuvelland. Na een
heerlijke lunch van "Bongaarts" uit Ohé en Laak had iedereen genoeg energie voor de wedstrijd. Even
leek het erop dat Jan Klinkers niet kon beginnen omdat hij wagenziek was geworden. Gelukkig kon hij
toch starten. De wedstrijd begon sterk maar Stevensweert moest wel de eerste treffer incasseren.
Maar na de 1-1 liep de score flink uit en uiteindelijk moest Epen het onderspit delven in een 1-12
eindstand voor Stevensweert!!

Om 11 uur deden we ons al verzamelen omdat we eerst met zijn allen zouden gaan lunchen in de
buurt van Epen. Dimitri had via Bongaarts uit Ohé en Laak een heerlijke lunch geregeld. Sandwiches,
broodjes, eieren, Jus, koffie en nog veel meer. op 2 km van Epen zijn we gestopt op een berg in het
plaatsje Vijlen. Hier hebben we eerst even met zijn allen wat gerelaxed en gegeten. Tevens ook een
kans voor Raymond Meuwissen om wat plaatselijk wielrenners aan te moedigen.
Nadat iedereen goed gegeten en gedronken had, vertrokken we langzaamerhand richting Epen. Een
hele trip van 2 Km. Na de warming-up bleek Jan Klinkers toch te kunnen starten en de opstelling zag
er als volgt uit:
Basis: Ruben Rutten, Luuk van Pol, Chris Cuypers, Dimitri Romeijnders, Sebastiaan Uuldriks, Robbert
Golsteijn, Rick op het Veld, Martin Spelthan, Jules Salden, Jan Klinkers, Raymond Meuwissen.
Reserves: Luc Winteraeken, Don Joosten, Sjoerd Rutten.
Stevensweert begon sterk en won ook veel duels maar toch was daar na een kwartier de verassing
voor Epen. Vanuit het middenveld kwam de Epense speler Danny Vluggen op hoge snelheid door de
Stevensweertse verdediging. Hij legde de bal af en Jelle Willems van Epen hoefde maar binnen te
schuiven. 1-0.
Een domper voor Stevensweert omdat dit tegen de verhouding in was.
Maar Stevensweert herpakte zich snel en kon via 2 afstandsschoten nog gevaarlijk worden. Maar
uiteindelijk in de 23e minuut kon Jan Klinkers via een korte corner de bal binnen draaien. Het grote
lichaam van Rick op het Veld zorgde voor de belemmering van het zicht voor de keeper. 1-1.
Al snel had Stevensweert de smaak te pakken. Een mooie pass van Jules Salden naar Raymond
Meuwissen die met 2 keer raken de bal feilloos in het doel schoot. 1-2.
Raymond Meuwissen was op dreef en was van plan om deze middag nog meer doelpunten te maken.
Wat heet, 3 minuten voor rust kon Raymond scoren uit een assist van Jan Klinkers. En in de
blessuretijd van de 1e helft kon Raymond zijn hattrick volmaken. Een schot van Jan werd door de
keeper gelost en de rebound was voor onze spits.
Met een marge van 3 doelpunten ging Stevensweert de rust in. Maar het was nog zeker niet gedaan,
want Stevensweert had wel eens eerder zon grote voorsprong verspeeld. Iedereen moest volop
geconcentreerd blijven.
Na de rust kon het eigenlijk al niet meer fout gaan toen wederom Raymond Meuwissen de 1-5 kon
binnen lopen uit een voorzet van Jules Salden. Nu was het eigenlijk prijs schieten en iedere aanval
was gevaarlijk. Zeker na een rode kaart voor Epen. Ook Robbert Golsteijn pikte zijn goal mee door
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vanaf rand 16 droog in de hoek te mikken. 1-6.
Met nog een half uur op de klok pikte ook Jan Klinkers al zijn 2e mee met voorbereidend werk van
Luuk van Pol. 1-7.
De 1-8 en de 1-9 was dan wederom van de voet van Raymond door o.a. een voorzet van Jan.
Met nog een kwartier op de klok dacht Jan Klinkers ook om maar even een zuivere hattrick te scoren.
Zowel de 1-10, 1-11 en de 1-12 kwamen van de voet van Klinkers. Die eerste was misschien wel de
mooiste van de hele wedstrijd door een listig lopje over de keeper.

Een prima prestatie om zondag 10 juni weer vol gas te geven op ons eigen voetbalterrein tegen SVVH
uit Heibloem.
Roland Gielis had bij winst sigaren en Jägermeister beloofd dus die werden ook flink uitgedeeld.
Terug in het dorp werden er bij de Beertuin nog de nodige biertjes gedronken.
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13 STEVENSWEERT 2 LIJDT GEFLATTEERDE NEDERLAAG IN EN TEGEN
RIOS’31 2: 3 – 6

19

22-08-2011
In de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen mocht Stevensweert 2 het in het kader van de beker
opnemen tegen het vooraf sterker geachte Rios’31 2. Alhoewel de uitslag anders doet vermoeden,
waren de bezoekers zeker niet de mindere.
Omstreeks tien uur druppelden de manschappen van Frans, Maikel en Roel langzaam binnen, de een
met bijzonder fit, de ander met zonnebril die niet alleen de zon moest tegenhouden. Onder hen
bevonden zich ook Jules en Robbert die, omdat ze die zaterdag ervoor verhindert waren, hun debuut
mochten maken in het tweede. Na wat consternatie rondom de shirts en de pasjes, vertrok men
richting Pey-Echt voor de eerste (beker)wedstrijd van het seizoen. Als de wedstrijd net zo goed zou
worden als het weer, dan zouden we wat beleven.
Eenmaal aangekomen op het sportpark van Rios ’31, werden de nieuwe wedstrijdshirts en broeken
uitgedeeld en kon er aan de warming up begonnen worden. Intussen bakkeleiden de technische staf
over de opstelling en kwamen met het volgende op de proppen:
Ralph, Remco, Robbert, Stan, Funs, Ivo, Jules, Luc, Ralf ©, Bart, Robin, Jeffrey, John en Reggie waren
veroordeeld tot de bank.
Het zweet stond de acteurs op het veld al op het gezicht toen de scheidsrechter de wedstrijd in gang
zette. Mede door de tropische temperaturen, lieten de eilandbewoners Rios’31 2 opkomen tot aan
de bovenkant van de middencirkel waarna er geprobeerd werd druk te zetten. Een combinatie van
zon, weinig trainingsarbeid en nul wedstrijdritme zorgde ervoor dat dit strijdplan nog niet geheel uit
de verf kwam. De thuisploeg kwam niet veel beter voor de dag, waardoor er het eerste kwartier
weinig kansen werden gecreëerd. Halverwege de eerste helft was het dan toch raak. Eerder was al
gebleken dat de rood witte gevaarlijk waren bij spelhervattingen, maar blijkbaar was nog niet
iedereen overtuigd van dit feit. Uit een corner kon de thuisploeg eenvoudig en ongehinderd
binnenkoppen. Op jacht naar de gelijkmaker hanteerde Stevensweert 2 te pas en te onpas de lange
bal, met als gevolg dat de linies veel te groot werden. Men kon het simpelweg (nog) niet belopen. De
wedstrijd kabbelde voort totdat het paars witte kamp opnieuw opgeschrikt werd, ditmaal door een
droge schuiver van de spits van de thuisploeg. Ralph was kansloos, 0 -2. Achterin bleek men het
eerste half uur duidelijk zoekende: er werd niet kort genoeg gedekt en niet of nauwelijks
gecommuniceerd. De zoveelste lange bal van achteruit bracht Stevensweert 2 dan toch terug in de
wedstrijd. Ralf snelde langs de laatste linie en werkte feilloos af. Vervelend genoeg moest Robert, na
een duel op het middenveld, de strijd staken met een lichte blessure. Voor hem in de plaats kwam
Reggie, nadat eerder de moegespeelde Ivo vervangen was door Jeffrey. Na een korte drinkpauze
deelde Ralf, met een identieke treffer, een kleine tik uit aan Rios’31 2. Helaas kon even later het
tweede blessuregeval voor de eilandbewoners genoteerd worden. In een ongelukkige botsing met
Reggie raakte Ralph geblesseerd aan zijn knie, waarop de scheidsrechter direct de eerste helft
uitblies. Zodoende ging men met een 2 – 2 gelijke stand rusten.
In de rust stelde Roel dat er te veel de lange bal gespeeld werd, waardoor zowel de spitsen als het
middenveld zich het licht uit de ogen liepen. De linies werden te groot en tot goed
combinatievoetbal, dat men vorig jaar toch in het leeuwendeel van de wedstrijden op de mat legde,
kwam men niet. Met Robin in de goal en John voor Stan ging Stevensweert 2 opzoek naar de
voorsprong.
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Waar een voorsprong werd gezocht, vond men een achterstand. Uit opnieuw een hoekschop knikte
een Riosspeler knap in de verre hoek, keeper Robin kansloos latend. Ondanks het feit dat er diverse
spelers om wissels smeekte onder invloed van de verzengende hitte, toonden de paars witte wéér
veerkracht. Een van de spaarzame goede aanvallen werd keurig afgerond door Jules, waardoor er
opnieuw een ex aequo stand op het scorebord stond. Langzaam maar zeker vloeide de krachten weg
bij de bezoekers. De thuisploeg, met al meer trainings- én wedstrijdarbeid in de benen, drukten de
Stevensweertenaren steeds verder terug. Toch was het Ralf die een grote kans op 3 – 4 liet liggen.
Enigszins uit evenwicht gebracht door een grove charge van de laatste man van Rios’31 2 mikte hij
het leder net naast de verkeerde kant van de paal. Vlak na de tweede drinkpauze kwam de
thuisploeg opnieuw op voorsprong door een bekeken schot van afstand. Deze tegenslag kwam men
niet meer te boven, waardoor Rios’31 2 nog diverse opgelegde kansen kreeg waarvan het er 2
verzilverde.
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14 OVERWINNING OP ST. JOOST 2 SMAAKT NAAR MEER 5-1
26-08-2011
Na de nederlaag in de eerste bekerwedstrijd tegen Rios ’31 2 mocht Stevensweert 2 in hun eerste
thuiswedstrijd van het seizoen aantreden tegen St. Joost 2. En dat deed men, zeker het eerste uur,
zeer verdienstelijk. Na het laatste fluitsignaal stond er een correcte afspiegeling van de
krachtsverhoudingen op het scorebord: 5 -1.
De hele namiddag was het vooral de vraag of men het droog zou houden. Voorzichtige stapelwolken
pakten zich samen boven Sportpark de Werken toen de spelers richting kleedlokaal 6 liepen. Ten
opzichte van afgelopen zondag waren er enkele wijzigingen in de selectie aangebracht. Routinier
John moest verstek laten gaan, terwijl ook Robin eigenlijk verhindert zou zijn. Maar, dankzij het
management van het restaurant met de grote gele M kon hij toch nog (verlaat) aansluiten. Ruben,
Max en Bas brachten het spelersaantal op maar liefst 15. Ook het leiderstrio was niet compleet:
Maikel moest werken en Frans hanteerde de fluit, terwijl Rinus de vlag hanteerde (waarvoor dank!).
De opstelling zag er als volgt uit:
Ruben, Noud, Don ©, Funs, Remco, Luc, Max, Jeffrey, Ivo, Bart, Ralf, Op de bank zaten Robin, Reggie,
Bas en Stan.
Al vanaf het eerste fluitsignaal begon de thuisploeg sterk aan de wedstrijd. De vooraf gemaakte
afspraken (meer opbouwen, doorverdedigen en organisatie bij corners) werden zo goed mogelijk
nagekomen, hetgeen waar St. Joost 2, dat toch het afgelopen seizoen 2 klassen hoger speelde, het
lastig mee had. Heel lang hoefden de supportersschare niet te wachten met juichen. Na een
zorgvuldige opbouw van achteruit, volgde er een pass in de diepte vanaf het middenveld. Deze werd
op waarde geschat door Ralf die vervolgens de rust bewaarde en de bal bij de meegelopen Bart
afleverde. Voor een spits met het Torinstinct van Bart was het natuurlijk nog een koud kunstje om de
bal in het net te krijgen.
De bezoekers waren gedurende de eerste helft niet bij machte kansen te creëren. Mede door wat
tactische wijzigingen stond er een prima organisatie, dat St. Joost 2 vaker dan het lief had dwong de
lange bal te spelen. Kwam men er dan toch eens over de grond uit, dan stond daar onze uitstekend
spelende laatste linie die de voet dwars zette. De directe tegenstanders van Funs, Remco en met
name Noud moeten geen plezierige avond hebben gehad. Stevensweert 2 probeerde steeds op te
bouwen en ook al lukte het niet altijd, de intentie was er. In de loop van de eerste helft lieten de
paars witte zien ook met de lange bal gevaar te kunnen stichten. Het was opnieuw Ralf die alleen op
de keeper afstormde en nu ook zelf de doelman verschalkte. Max werd vervolgens na een half uur
spelen even wat rust gegund, voor hem kwam Stan in de ploeg.· Na de drinkpauze ging men gewoon
door waar men gebleven was: er werd goed doorgedekt, voor uit verdedigd en men liet de bal lopen.
Dit resulteerde nog in diverse kansen maar leverde helaas (nog) geen treffers op, waardoor met een
2 – 0 voorsprong de rust werd bereikt.
De leiders zaten met een probleem. Wie moest er gewisseld worden? Eigenlijk kwam er niemand in
aanmerking voor een wissel. Luc, Jeffrey, Don, Bart,..: allemaal speelde ze zoals men het graag zag.
Toch werd besloten om Funs en Bart even op adem te laten komen, zodat Bas en Robin nog een helft
de wei in konden. Uiteraard was men verder tevreden over het spelverloop, op wat kleine kritische
nootjes na.
Zoals verwacht probeerde St. Joost 2 in het begin van de tweede helft druk te zetten om wat te
forceren. Hierdoor werd het achterin logischerwijs moeilijker om daadwerkelijk op te bouwen,
alhoewel het de eerste tien minuten nog steeds niet onaardig ging. Veiligheidshalve schakelde de
eilandbewoners het laatste half uur over op de counter. Spijtig genoeg kwam Ralf in een duel
verkeerd terecht waardoor hij geblesseerd raakte aan zijn onderarm. Max nam zijn plaats weliswaar
in, maar viel zelf ook na twee minuten uit. Funs kon zich opmaken voor zijn rentree in de wedstrijd.
Ondertussen was Stevensweert 2 al op 3 – 0 gekomen via een snelle counter door Robin. Door
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verschillende verschuivingen binnen de ploeg en de vermoeidheid bij sommigen, was het achterin
even zoeken. Hierdoor werden de bezoekers nog een enkele maal gevaarlijk maar vormde Ruben een
uitstekende sta-in-de-weg. Men had de wedstrijd redelijk onder controle en kon het zich dan ook
permitteren enkele gerenommeerde krachten rust te geven. De mooiste treffer van de avond kwam
op naam van de inmiddels weer ingevallen Bart. Na een goede aanval over de linkerflank stond hij
oog in oog met de keeper. Waar menig aanvaller waarschijnlijk de bal had afgegeven op de
vrijstaande Ivo of Robin, koos Bart ervoor om uit een onmogelijke hoek de bal op schitterende wijze
binnen te knallen. Niet veel later tekende Stan voor het laatste doelpunt aan Stevensweerter zijde.
Dat St. Joost 2 uit een penalty nog iets terug deed, mocht de pret niet drukken.
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15 NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN: 9 – 2
07-09-2011
In haar eerste wedstrijd van het seizoen bezorgde Stevensweert 2 zichzelf een prachtige kermis. SNA
3 werd geplukt, geslacht en opgegeten door een vooral in de eerste helft goed spelende thuisploeg.
‘Minpunt’ was het niet halen van de dubbele cijfers.
Kermiszondag kwam het gevreesde SNA 3 op bezoek. De ploeg die vorig jaar thuis ruim werd
verslagen (6 – 3) maar uit letterlijk een maatje te groot was (3-2). Daarbij had 80 procent van die
Zweite Mannschaft zich de vorige avond aan het kermisgeweld gelaafd. Reden genoeg dus om vooraf
niet zo zeker te zijn van het slagen van deze seizoens ouverture. Bij aankomst van de tegenstander
bleek deze vrees (deels) ongegrond: een compleet ander team dan vorig jaar was uit Montfort
afgedaald naar het eiland in de maas. Intussen waren ook nagenoeg alle spelers van Stevensweert 2
compleet en kon er, nadat sponsor Beckers autoschade in het zonnetje gezet was, begonnen worden
aan de wedstrijd.
De opstelling:,
Ralph, Funs, Don, John, Remco, Ivo, Luc, Jeffrey, Jeroen, Robin, Ralf, Bart, Bas en Stan mochten nog
even nagenieten van hun escapades die avond ervoor.
In de stromende regen bracht arbiter Piet het gezelschap in gang. Al snel bleek dat Stevensweert 2
niet veel te vrezen had van deze tegenstander. De eilandbewoners hadden veruit het meeste
balbezit maar deden daar in de beginfase nog bijzonder weinig mee. Het veldspel was behoorlijk,
daar niet van, maar de eindpass bleek vaak net niet goed genoeg. Na een twintigtal minuten werd
dan eindelijk de score geopend. Niet uit een fraaie aanval, maar uit een scrimmage. De sluitpost van
SNA 3 trachtte de bal weg te stompen, maar hield geen rekening met de goed mee opgesprongen
Robin die de bal feilloos in het doel kopte. Het hek was van de dam, zo dacht de technische staf,
maar niets was minder waar. Kansen waren er de eerste helft legio, doelpunten slechts drie. Ralf
tilde de stand op karakteristieke wijze van 1 – 0 naar 3 – 0.
In de rust kregen de mannen een pluim voor het vertoonde veldspel, maar werd tegelijk erop
gewezen dat men rustiger en secuurder in de afwerking moest worden. Een dubbele wissel zorgde
voor vers bloed binnen de lijnen: Bart voor Ivo, Stan voor Remco. Al snel na het fluitsignaal zakte het
spelpeil van de paars witte naar een bedenkelijk niveau. In plaats van aantrekkelijk combinatiespel
speelden men nu gemakzuchtig stilstaand voetbal. Hierdoor kon ook SNA 3 een beetje terugkomen in
de wedstrijd, zonder in eerste instantie keeper Ralph te testen. Gelukkig kan Stevensweert 2 ook
doelpunten maken als het slecht speelt. Ralf maakte met twee doelpunten binnen een kort
tijdsbestek een einde aan de illusies van de Montfortse supporters. Doordat er wat
positiewisselingen werden doorgevoerd als gevolg van een aantal wissels was het achterin even
zoeken, hetgeen tezamen met het matige spel leidde tot twee onnodige tegentreffers. Verder dan
dat kwamen de bezoekers niet. Stevensweert 2 herpakte zich enigszins en creëerden weer diverse
100% kansen waarvan er, tot ergernis van de supporters, vele werden gemist. Uiteindelijk stokte de
teller op 9, door toedoen van Bart (2x) en Jeffrey.
Door de zwakte van de tegenstander valt er weinig te zeggen over waar Stevensweert 2 staat.
Volgende week wacht een oude bekende: Xander, heden ten dage speler van PSV ’35 4.
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16 STEVENSWEERT 2 NEEMT DE VOLLE BUIT MEE UIT POSTERHOLT: 3 –
5
16-09-2011
In haar eerste uitwedstrijd van het seizoen slaagde Stevensweert 2 erin de drie punten mee naar huis
te nemen. Zonder groots te spelen werd PSV ’35 4 aan de zegekar gebonden. Op doelpunten van Ralf
(2x), Jeffrey Tan, Ivo en Jeroen had de thuisploeg uiteindelijk geen passend antwoord klaar.
In alle vroegte (9.30u) dienden de spelers en leiders van Stevensweert 2 zich te verzamelen op het
Sportpark de Werken voor het treffen met PSV ’35 4. Omdat dit tijdstip door de meesten nog tot de
nacht wordt toegekend, vertrok men iets later dan gepland richting Posterholt. Zoals het een echt
team betaamt, was wel iedereen aanwezig, zij het de een wat fitter dan de ander. Aangekomen op
de plaats van bestemming gingen de spelers het lokaal in en boog de technische staf zich over de
opstelling. Na lang wikken en wegen kwam het volgende uit de hoge hoed gerold:
Ralph, Bas, Don, Funs, Remco, Jeffrey Tan, Luc, Jeffrey Beulen, Jeroen, Ralf, Bart
Bovenstaande betekende voor Stan, Noud, Robin en Ivo dat ze de eerste helft in de dug out moesten
plaatsnemen.
Of zij daar naderhand teleurgesteld of blij mee waren is de vraag, vanwege de enorme plensbui die
over de Posterholtse velden trok bij aanvang van de wedstrijd. Hopelijk was dit geen slecht
voorteken. PSV ’35 4, dat in de seizoensouverture ruim klop had gekregen van SC Leeuwen 2, bleek
een paar maatjes sterker dan SNA 3. Beide ploegen hielden elkaar wat meer in evenwicht, alhoewel
Stevensweert 2 het betere van het spel had. Dit resulteerde na een kwartier spelen dan ook in de
openingstreffer van Ralf, op aangeven van laatste man Don. Lang kon men echter niet genieten van
de voorsprong. De beste man aan Posterholtse zijde werkte de bal langs Ralph na een solo door de
verdediging. Het spel van de paars witte was daarna niet van een al te hoog niveau, maar men bleef
wel knokken voor elkaar én voor iedere bal. Zo kreeg oud-speler Xander geen poot aan de grond
tegen Funs. Helaas viel diezelfde Funs uit met een enkelblessure, maar ook zijn vervanger Stan stond
zijn mannetje. In de eerste helft vielen er nog twee doelpunten, netjes verdeeld over beide ploegen,
waarbij Jeffrey Tan zijn eerste treffer in het paars wit mocht optekenen. In de rust voerde men een
aantal (noodzakelijke) wissels door. Zo moest Stan alweer het veld ruimen wegens een opspelende
blessure. Voor hem kwam Noud in de plaats. Doelpuntenmaker Jeffrey Tan werd naar de kant
gehaald ten faveure van Robin. In de tweede helft kon Stevensweert 2 de stempel meer en meer op
de wedstrijd drukken. Diverse kansen werden er gecreëerd maar gescoord nog niet. Uiteindelijk
verzilverde Ralf een terecht penalty. De mooiste treffer van de morgen werd echter gemaakt door de
ingevallen Ivo. Een corner van PSV ’35 4 werd afgeslagen, waarna de opnieuw in het veld gekomen
Jeffrey Tan een pass op maat gaf op Jeroen. Deze zette de bal perfect voor waardoor Ivo enkel
hoefde in te tikken. Een counter uit het boekje. Voor wie dacht dat de wedstrijd nu gespeeld was,
kwam bedrogen uit. Onoplettendheid achterin bij een corner van de thuisploeg leidde de
aansluitingstreffer in. Verder dan dat kwam men echter gelukkig niet meer, waarna Jeroen zijn
verdienstelijke optreden bekroonde met een treffer. In het vervolg van de wedstrijd was
Stevensweert 2 nog dicht bij de 3 – 6 via Ralf en via Jeffrey Beulen, die de bal van 30 meter op de lat
knalde.
Volgende week wacht hekkensluiter Vlodrop 2, onderschatting ligt dus op de loer.
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17 STEVENSWEERT 2 WALST OVER VLODROP 2 HEEN: 12 - 0
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20-09-2011
Slechts één goede helft had Stevensweert 2 nodig om de gasten uit Vlodrop het zwijgen op te leggen.
Binnen het kwartier stond er al een 4 – 0 voorsprong op het scorebord, na 45 minuten gaf de teller
aan Stevensweerter zijde zelfs de acht aan. Na wedstrijden tegen de mindere broeders SNA 3 en
Vlodrop 2 uit de 6e klasse reserve 615 wacht volgende week een grotere uitdaging in de vorm van
RIOS ’31 4, eveneens nog zonder puntverlies.
Dit keer regende het geen water voor aanvang van de wedstrijd, maar afmeldingen. Tenminste:
vermeende en te late afmeldingen. Nadat Ralph, Ivo en Robin al ruim op tijd hadden aangegeven er
niet bij te kunnen zijn deze zondag, kwam daar omstreeks 10 uur nog bij dat Bas en Stan wegens
blessures niet konden meedoen. Bovendien was Funs toch niet fit genoeg om te spelen, hetgeen tot
gevolg had dat de technische staf (nu al) slechts 11 man tot zijn beschikking had. Een optimist zou
dan stellen dat het wél makkelijk is een opstelling te maken. De realist herkent het gevaar in een
dergelijke krappe selectie. Daarom werd Dillen Beulen, inderdaad het broertje van, opgetrommeld
om als stand-in te fungeren. De opstelling:
Bart, Remco,Don, John, Noud, Jeroen, Luc, Jeffrey Beulen, Max, Ralf, Jeffrey Tan
Ondanks het feit dat de opponent uit Vlodrop nog nul punten had en zelfs nog geen enkel doelpunt
had gescoord, predikte de technische staf toch bedachtzaamheid bij de start van de wedstrijd. Dat
bleek na tien seconden spelen al niet nodig te zijn geweest. Door goed collectief druk zetten op de
zwalkende Vlodropse verdediging werd Ralf al heel snel in staat gesteld te scoren. En daar bleef het
niet bij. De doelpunten volgden zich in een dergelijk hoog tempo op dat supporters en
ondergetekende nog nauwelijks bij konden houden hoeveel het stond en hoe die bal nu alweer in het
net had kunnen belanden. Toen de thuisploeg even gas terug nam, stond het al 6 – 0.
Doelpuntenmakers: Ralf, Ralf, Ralf, Ralf, Ralf en Ralf. Mede dankzij een uitstekend functionerend
middenveld en een sterk spelende Jeffrey Tan was Ralf in staat een dubbele zuivere hattrick te
scoren. Op dit moment slaat men er de analen op na om te controleren of dit ooit in de geschiedenis
van V.V. Stevensweert is voorgekomen. Tussen het doelpunten geweld in raakte Jeroen nog de lat en
strooide Luc met perfect gegeven steekballetjes. Het was aan de keeper van Vlodrop 2 te danken dat
al niet voor rust de dubbele cijfers gehaald werden. Jeroen vond dan uiteindelijk toch het net. Een
bekeken schot van Max plofte op de lat neer, waarop het voor Jeroen een koud kunstje was om het
leder in het doel te tikken. Misschien wel het mooiste doelpunt werd echter gemaakt door Jeffrey
Tan. Na een mooie aanval over vele schijven zette Ralf de bal loepzuiver voor, waarna Jeffrey Tan
voor zijn man kwam en de bal bekeken achter de keeper kopte.·
En zo was het al bij rust 8 – 0. Hilariteit en opgewektheid in kleedkamer 1, berusting in kleedkamer 6.
De technische staf deelde mee in de euforie maar waakte voor de (onvermijdelijk bij deze stand) dip
direct na rust onder verwijzing naar het SNA – scenario.
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En onvermijdelijk was hij ook. Ondanks aansporingen om op dezelfde voet door te gaan, zakte de
thuisploeg in. Er werd niet meer goed druk gezet en het meeverdedigen werd te vaak ‘vergeten’ .
Vlodrop 2 deed hier weliswaar niets mee, maar langs de lijn was men niet tevreden over het begin
van de tweede helft. De 9 – 0 liet dan ook een tijdje op zich wachten. Jeroen ronde een voorzet van
Ralf koelbloedig af. Dezelfde actoren traden op bij de 10-0, maar nu hadden zij van rol gewisseld. Na
het behalen van de dubbele cijfers mocht Dillen zijn debuut maken. Hij kwam in het veld voor Jeroen
en speelde een verdienstelijk potje mee. In het vervolg van de wedstrijd kwamen de paars witte nog
twee maal tot scoren: Jeffrey Tan op aangeven van Jeffrey en ook Max pikte zijn doelpuntje mee.
Smetje op de wedstrijd was de veldverwijzing van Luc en een speler van Vlodrop die bij een
handgemeen betrokken waren.·Volgende week moet men laten zien wat men nu echt waard is.
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18 ONNODIGE NEDERLAAG STEVENSWEERT 2 IN BOEIEND DUEL: 2 -1.
28-09-2011
In de vierde wedstrijd van het seizoen heeft Stevensweert 2 haar eerst nederlaag geleden. Uit bij
concurrent Rios ’31 4 delfde de paars witte het onderspit, maar waren zij zeker niet de mindere.
Helaas weigerde men in de eerste helft een vijftal zuivere kansen te verzilveren, zodat men de
wedstrijd niet naar zich toe kon trekken.
Doordrongen van de belangrijkheid van deze wedstrijd waren alle spelers stipt op tijd aanwezig op
Sportpark de Werken. Vijftien spelers, drie leiders en een aantal supporters vertrokken vervolgens
richting Pey voor de confrontatie met de nummer drie op de ranglijst. De temperatuur steeg
naarmate men het sportpark naderde, een sterk contrast met de vorige wedstrijden die allemaal
aanvingen bij een regenbui. Toen de spelers zich hadden omgekleed en aan de warming up
begonnen, boog de technische staf zich over de opstelling. Na veel wikken en wegen kwam men tot
de volgende elf namen:
Ralph, Remco, Don, Funs, Stan, Jeroen, Luc, Jeffrey Beulen, Ivo, Jeffrey Tan, Ralf
Bovenstaande betekende dat Bas, Bart, Robin en Noud op de bank zouden starten.
Al snel nadat de, overigens weinig imponerende, leidsman de wedstrijd in gang had gezet bleek dat
deze tegenstander uit een andere categorie kwam dan waar men al tegen gespeeld had. Niet dat
Rios ’31 4 nu direct veel gevaar stichtte, nee, de bezoekers kwamen er simpelweg niet zo gemakkelijk
doorheen. Het spel golfde op en neer en werd vooral beslecht op het middenveld. Gedurende de
eerste helft leek men weinig last te hebben van de verzengende hitte getuige het hoge
tempo. Langzaam aan nam Stevensweert 2 het middenveld in handen en dit resulteerde
onmiddellijk in een aantal 100 procent kansen. Zo verscheen Ralf 2x alleen voor de keeper maar
misten zijn inzetten ofwel kracht ofwel precisie. Ook Jeffrey Tan verzuimde de trekker een paar keer
over te halen na goed combinatiespel. Vervolgens bewees deze wedstrijd dat het oude
voetbaladagium ‘als de bal aan de ene kant er niet in valt, dan valt hij aan de andere kant’ nog steeds
van kracht is. Niet eens een uitgespeelde kans, maar een ingestudeerde vrije trap van de thuisploeg
deed de eilandbewoners de das om. De vrijetrapnemer van Rios ’31 4 legde de bal breed waarna de
ontvangende speler alle tijd en ruimte had om rustig een hoek uit te kiezen. Stevensweert 2 stond
domweg te slapen. In het vervolg van de eerste helft eiste de scheidsrechter een hoofdrol voor zich
op. Eerst werd Jeffrey Tan aan zijn shirt getrokken, binnen de 16 meter, waardoor hij uit balans
raakte en niet meer in staat was de bal de juiste richting te geven. Een duidelijke strafschop, maar
niet volgens de man in het zwart. Daarna soleerde Ralf de 16 meter binnen waar hij getorpedeerd
werd door de voorstopper van de thuisploeg. Weliswaar bestrafte de arbiter de overtreding, maar hij
oordeelde dat de overtreding buiten de 16 was ingezet. Ondanks deze op zijn minst dubieuze
beslissingen bleef Stevensweert 2 rustig en speelde de eerste helft uit.
In de rust was de technische staf er van overtuigd dat als men de lijn uit de eerste helft zou
doortrekken, men het net zéker zou vinden. De laatste pass kwam vaak net niet goed genoeg aan om
een goede doelpoging te wagen. Gezien het hoge tempo en dito temperatuur was het niet
onverstandig om een dubbele wissel door te voeren: Robin voor Ivo, Noud voor Stan.
In de tweede helft was de wedstrijd qua kansen wat meer in evenwicht. De nieuwbakken linksbuiten
van Rios ’31 4 kreeg een tweetal grote kansen, maar dankzij adequaat ingrijpen van keeper Ralph
benutte hij deze niet. Dat deed Stevensweert 2 wel. Een schot uit de tweede lijn van Jeffrey Beulen
bleek onhoudbaar voor de doelman. Daarna eiste alle inspanningen hun tol. Er vielen steeds grotere
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gaten op het middenveld, wat het veldspel zeker niet ten goede kwam. Toch slaagde Stevensweert 2
erin nog een tweetal grote kansen te creëren uit de counter, maar deze waren opnieuw niet aan het
spitsenduo besteed. Een moment van onoplettendheid in de Stevensweerter verdediging leidde haar
eigen Waterloo in. De rechtshalf van Rios ’31 4 kon ongehinderd aanleggen voor een ouderwets
zondagsschot. Met een diagonale streep in de kruising hield hij de drie punten in eigen huis.
Kortom: een zeer boeiende confrontatie waarin Stevensweert 2 zeker niet had hoeven te verliezen.
Ondanks de twee strafschopgevallen, dient men de hand in eigen boezem te steken: maakt men in
de eerste helft de kansen af, dan had men naar alle waarschijnlijkheid de drie punten mee naar ’t
durp kunnen nemen.
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19 STEVENSWEERT 2 DOET ZIJN PLICHT: 5 – 0
06-10-2011
In haar vijfde competitiewedstrijd rekende Stevensweert 2 gemakkelijk af met St. Odilienberg 3. De
gasten bleken met name in de eerste helft meer oog te hebben voor de ledematen van de thuisploeg
dan voor de bal. Via treffers van Jeffrey (3x), Ivo en Jeroen behaalden de paars witte hun vierde
overwinning van deze competitie. Onnatuurlijke oktobertemperaturen zorgden voor onnatuurlijke
desorganisatie bij het kantinepersoneel. Een reeks spelers was namelijk iets voor het aanvangstijdstip
aanwezig op Sportpark de Werken, maar de kantine zat nog in het slot. Gelukkig snelde even later
Elly de parkeerplaats op om de spelers en staf, die nog last hadden van de vele rondjes op de
carrousel (of in de café’s?) van de Echter kermis, een lekkere tas koffie aan te bieden. Stipt om kwart
voor 10 meldde zich ook Frans Laumen, al ruim drie jaar trouwe grensrechter van Stevensweert 2,
om, daadkrachtig als hij is, meteen aan de slag te gaan met de wedstrijdformulieren. Terwijl ook de
speelsters van dames 2 langzaam binnendruppelden, trokken de vijftien uitverkorenen richting
kleedkamer 1 om zich in het paars en wit te hullen. Elf van de vijftien stonden om half elf binnen de
lijnen, vier er buiten.
Ralph, Funs, Don, John, Bas, Jeroen, Luc, Jeffrey Beulen, Ivo, Bart, Jeffrey Tan
Op de bank zaten Noud, Stan, Remco en Robin.
De gasten uit St. Odilienberg bleken een felle ploeg te vormen die de tackles niet schuwden. De spits
maakte het al snel te bont: scheidsrechter Piet was niet gediend van het bewust natrappen richting
Luc en verwees hem tijdelijk van het veld. De thuisploeg bleek vanaf het eerste signaal een maatje te
groot voor de bezoekers. De bal liep redelijk van voet tot voet zonder echt kansen te creëren. Na een
aantal losse flodders produceerde Jeffrey Beulen na een kwartiertje een schot dat de sluitpost van St.
Odilienberg te machtig bleek. Stevensweert 2 ging door met voetballen en ondervond meer hinder
van zichzelf als van de tegenstander. Toch dreigden de rood witte één keer gevaarlijk te worden.
Miscommunicatie achterin zorgde ervoor dat de spits van de bezoekers plots moederziel alleen voor
de keeper stond. Maar helaas voor hem stond Frans Laumen al met de vlag omhoog. De eerlijkste
grensrechter van Nederland had met zijn timmermansoog gezien dat de aanvalsleider nét achter de
laatste man van de eilandbewoners stond op het moment van spelen. In het verdere verloop
gebeurde er bijzonder weinig, buiten een doelpunt van Ivo, die een mooie aanval afrondde.
In de rust wenste men dat de ploeg het veld breed zou houden en het balletje zou laten lopen. Niet
alleen vanwege het feit dat het kwik de glazen behuizing van de thermometer bijna had overstegen,
maar ook om blessures te voorkomen. Noud en Stan kwamen in de ploeg, John en Funs kregen rust.
Helaas trok Stevensweert 2 zich niet veel aan van de aanwijzingen tijdens de thee. Nadat Jeffrey
Beulen op identieke wijze als in de eerste helft de 3 – 0 tegen de touwen joeg, verzandde de
thuisploeg in matig, traag spel met veel lange ballen. Erg onnodig. Om het tij te keren werden Remco
en Robin in het veld gebracht voor Jeroen en Bart. Jeffrey Beulen bracht nog wel zijn wedstrijdtotaal
op 3, alvorens hij een kwartier voor tijd gewisseld werd voor Jeroen. Deze tikte uiteindelijk nog, op
aangeven van Remco, de 5 – 0 op het scorebord.
Met wat beter veldspel in de tweede helft had men zeker meer doelpunten kunnen maken. Volgende
week wacht de zware wedstrijd in en tegen Boekoel 2.

31

20 TANDLOOS STEVENSWEERT 2 DOET ZICHZELF OPNIEUW TE KORT:
1 -0.
14-10-2011
In de derde uitwedstrijd van het seizoen heeft Stevensweert 2 de drie punten misgelopen. In en
tegen Boekoel 2 was men, met name de tweede helft, sterker maar ontbrak het aan scorend
vermogen. In de dying seconds van de wedstrijd verzilverde de thuisploeg een strafschop, waardoor
de paars witten zonder punten huiswaarts konden keren.
Geteisterd door blessureleed (zowel één als twee) was niet de voltallige selectie van Stevensweert 2
aanwezig op het Sportcomplex de Werken om koers te zetten richting de Boekoel. Daarboven op
kwam ook nog eens enkele pasjesproblemen, maar gelukkig werd dit laatste euvel snel opgelost door
Frans. Rond elf uur zette de stoet zich dan eindelijk in gang. Ondanks dat men enkele basiskrachten
misten, bestond die stoet ook nu weer uit 15 spelers. Dat is in het verleden wel eens anders geweest.
Aangekomen op de plaats van bestemming snelden de spelers richting kleedlokaal, terwijl de
technische staf zich boog over de opstelling. Deze luidde als volgt:
Robin, Noud, Kai, Don, Funs, Ivo, Luc, Jeffrey Beulen, Remco, Jeffrey Tan, Jeroen Janssen
Max, Bas, Bart en John zaten op de reservebank.
Nadat Dames 2 afdroop na een onfortuinlijke nederlaag tegen Boekoel Dames 1, was het de beurt
aan ut tweede. De ietwat aangepaste opstelling zorgde ervoor dat Stevensweert 2 niet goed startte.
De thuisploeg had dan ook het meeste balbezit, maar deed daar in het begin niet bijster veel mee. Al
vrij vlot in de wedstrijd bleek dat de voorhoede van de eilandbewoners gemankeerd was. Jeroen
speelde een ongelukkige wedstrijd en Jeffrey Tan kon onmogelijk alleen opboksen tegen de viermans
verdediging van Boekoel. Hierdoor kwam iedere bal die richting de voorwaartse gespeeld werd vrij
snel terug, met als gevolg dat men meer onder druk kwam te staan. Boekel 2 kreeg dan ook 2 grote
kansen maar benutte deze, tot opluchting van een ieder, niet. Een omzetting (Remco en Funs
wisselden van plaats) bood iets meer houvast, maar tot echte grote kansen kwam men niet. Het spel
was min of meer in evenwicht, waardoor een 0 – 0 ruststand terecht was.
In de rust voerde de technische staf enkele wissels door, maar niet voordat men verkondigde dat er
meer rust bij balbezit moest worden gehanteerd. Jeroen werd vervangen door Bart en Max nam de
plaats in van Noud, waardoor Remco op zijn vaste stek, de backplaats, kwam te spelen.
In de tweede helft nam Stevensweert 2 het hef meer en meer in handen. Hierop volgden dan ook
enkele kansjes, maar miste men voorin de overzicht en de rust om de trekker echt over te halen.
Men rammelde wel aan de poort, maar niet hard genoeg om de Boekoelse defensie in verlegenheid
te brengen. De thuisploeg zelf bediende zich nog enkel van de counter en stichtte daarin weinig echt
gevaar. Tot de 85e minuut. De aanvaller van Boekoel 2 dribbelde de 16 meter binnen waar hij laatste
man Kai op zijn pad vond. Deze stak zijn been uit, waarover de aanvaller gretig viel. Penalty en 1 – 0.
Verwoede pogingen om via het één-op-één spelen achterin nog een gelijkmaker te forceren leidde
nog tot twee grote kansen. Allereerst schoot Jeffrey van dichtbij tot twee keer toe op de keeper,
vervolgens faalde Bart oog in oog met de doelman het bal naast de sluitpost door te schuiven.
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21 STEVENSWEERT 2 – PSV ’35 4 7 - 2
02-03-2012
In de eerste wedstrijd na de (lange) winterstop deed Stevensweert 2 wat het moest doen. Het won
zonder al te veel moeite met ruime cijfers van PSV ’35 4, daar waar het in de uitwedstrijd een stuk
moeizamer ging. Via treffers van Sean, Jeroen, Jeffrey, Ralf (2x) en Robin werd een 7 – 2 eindstand
bereikt.
Na al het vasteloavendsgeweld was het even afwachten hoe de selectie er op zou staan. Met het
nodige kunst en vliegwerk kon men vrijdagavond dertien spelers vinden die niet ziek of verhinderd
waren. Funs, Remco en Ivo waren afwezig. Daartegenover stond de terugkeer van Ralf, de
onbetwiste topscorer, die wegens een zware blessure een half jaar buitenspel heeft gestaan. Een en
ander leidde tot de volgende opstelling:
Ralph, Stan, Don, John, Noud, Jeroen, Luc, Jeffrey, Robin, Ralf, Sean
Bart en Reggie startten de tweede competitiehelft vanaf de bank.
Er moet gezegd worden dat de technische staf deze wedstrijd met de nodige bedachtzaamheid
benaderde. Immers, de uitwedstrijd was bepaald geen sine cure. Er werd dan wel ruim gewonnen,
maar de score deed wellicht wat geflatteerd aan. Uiteindelijk bleek dat die bedachtzaamheid niet
nodig was geweest.
Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter (en tevens kersverse Hieëringprins) Piet Verwijlen
acteerde de thuisploeg aanmerkelijk sterker dan de bezoekers. Groots was het echter niet, waardoor
men in de beginfase nog niet tot echte uitgespeelde acties kwam. Uiteindelijk nam Sean, die een
voortreffelijke wedstrijd speelde, het eerste doelpunt van 2012 voor zijn rekening en leek de ban
gebroken. De paars witte voetbalden nochtans slordig: te vaak kwamen simpele passes niet aan. De
bezoekers uit Posterholt waren echter niet bij machte om de Stevensweerter nonchalance af te
straffen. Naarmate de eerste helft vorderde, creëerden de eilandbewoners steeds meer kansen via
de onnavolgbare Sean en de ongrijpbare Jeroen. Die laatste bood Ralf een niet te missen kans: op
twee meter van het lege doel hoefde hij slechts een voet tegen de bal te zetten. De bal zeilde echter
hoog over. “Dan doe ik het zelf maar,” moet Jeroen gedacht hebben toen hij even later de 2 – 0
achter de Posterholtse doelman knalde. Met een bekeken afstandsschot zette Jeffrey vervolgens de 3
– 0 ruststand op het scorebord. Nadat Jeroen op karakteristieke wijze voor 4 – 0 zorgde, deden de
bezoekers uit een spaarzame aanval iets terug: 4 -1.
Er werd opgelucht gekeuveld in kleedkamer 1. Men stond immers op een comfortabele 4 – 1
voorsprong. Desalniettemin was de technische staf kritisch. Er werd slordig gespeeld met als gevolg
onnodig veel balverlies, iets wat wellicht te danken was aan het feit dat deze wedstrijd voor velen de
eerste wederontmoeting met de bal was sinds december 2011. Eén wissel vond plaats: Reggie
verving John.
Al vroeg in de tweede helft maakte Stevensweert 2 aan alle twijfels een einde, mochten die er nog
geweest zijn. Via een snelle omschakeling na een afgeslagen corner kon Ralf zijn tweede van de
morgen maken. Jeffrey, licht aangeslagen, maakte vervolgens plaats voor Bart. De thuisploeg
speelde iets geconcentreerder dan in de eerste helft, maar kon niet verhinderen dat PSV ’35 4 nog
iets terugdeed. Aan de andere kant creëerden de paars witte genoeg kansen om de dubbele cijfers
te halen, maar de scherpte leek nog niet helemaal ontdooid. Uiteindelijk wist men nog tweemaal te
scoren, waarvan de laatste er eentje uit het boekje was: Robin knikte een perfecte voorzet achter de
kansloze sluitpost.
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22 DRIEPUNTER IN EERSTE UITWEDSTRIJD VAN 2012
06-03-2012
De term scorebordjournalistiek is uitermate geschikt voor wedstrijden als ·die tussen Vlodrop 2 –
Stevensweert 2 van afgelopen zondag. De volger van ‘ut tweede’ zal tevreden de uitslagen in de
krant hebben gadegeslagen. Immers, 0 – 6 is een prima uitslag. De trouwe supporter van ‘ut tweede’
die zondagmorgen was afgereisd naar Vlodrop om de wedstrijd met eigen ogen te aanschouwen, zal
iets minder tevreden zijn geweest.
Na de thuisoverwinning op PSV ’35 4 wachtte de mannen van Frans, Maikel en Roel afgelopen
zondag de eerste uitwedstrijd van 2012. Om 11:00 uur zou er afgetrapt worden in en tegen Vlodrop,
de hekkensluiter. Eerder in de competitie verpulverde Stevensweert 2 in eigen huis deze
tegenstander met maar liefst 12 – 0. Mede hierdoor leefde de selectie, weer eens nagenoeg
compleet, ontspannen toe naar dit ogenschijnlijk eenvoudige morgentje.
Terwijl de spelers zich rustig omtrokken, trok de technische staf naar de intieme Vlodropse kantine
om de opstelling op papier te zetten. Al dan niet onder het genot van een kopje koffie vloeide de
volgende elf basisspelers uit de pen:
Ralph, Remco, Don, Funs, Noud, Jeroen, Luc, Stan, Ivo, Ralf, Bart
In de dug-out zaten nog eens drie spelers: Robin, Sean en John.
Tijdens de warming up bleek al dat het veld bepaald geen biljartlaken was, maar tijdens de eerste vijf
minuten van de wedstrijd ondervond men pas echt de erbarmelijke staat waarin de grasmat
verkeerde. De ballen sprongen alle kanten op behalve de goede, passes kwamen niet aan en dribbels
mislukte. Natuurlijk heeft ook de thuisploeg last van dit gegeven, dus daar mochten de
eilandbewoners zich niet achter verschuilen. Feit was echter dat er van voetbal weinig sprake was de
eerste helft, met als gevolg dat men te pas en te onpas verzandde in fysieke duels, waarmee men de
thuisploeg eerder in de kaart speelde dan dat men haar de das om deed. Toch kreeg men genoeg
kansen om de wedstrijd al na vijftien minuten in het slot te gooien. Vooral Ralf had zeldzaam veel
ruzie met de bal maar ook zijn collegae in de spits faalden telkens ·op het moment suprême. De
zoveelste aanval leidde dan eindelijk tot de 0 – 1. Jeroen was zijn man weer eens te snel af en trok de
bal kiezelhard voor. Iemand hoefde slechts zijn voet tegen de bal te zetten, maar dat was voor twee
paarshemden te veel gevraagd. Ivo wist echter wat hem te doen stond en glee de bal bij de tweede
paal binnen. Toen even later Jeroen zelf de 0 – 2 achter de Vlodropse sluitpost schoof na een
steekbal van Luc, leek de wedstrijd gespeeld. De thuisploeg kon namelijk helemaal niks beginnen
tegen de bezoekers, ondanks het slordige spel van laatstgenoemde. De schrik sloeg de bank,
supporters en aanhang toch nog om het hart toen keeper Ralph, na een terugspeelbal, zijn enkel
omsloeg. Stand in Robin moest na een uiterst korte warming up het doel gaan verdedigen en kreeg
meteen een vrijetrap te verwerken. Dit bleek het eerste en laatste wapenfeit van Vlodrop 2 te zijn
geweest. Niet veel later floot de goed leidende scheidsrechter voor de rust.
De 0 – 2 tussenstand betekende weliswaar dat de drie punten al in de tas gestopt konden worden,
maar tevreden waren zowel spelers als leiders zeker niet. Hier en daar werden nog wat punten van
verbetering aangehaald alvorens een dubbele wissel aan te kondigen: Stan verliet het veld voor John,
Sean loste Ivo af.
Het tweede bedrijf verliep iets beter dan het eerste. Waarschijnlijk was dit eerder te danken aan de
fysieke gesteldheid van de tegenstander dan aan het eigen spel. Hoewel Stevensweert 2 iets beter
begon te spelen, kon men niet bepaald spreken van magistraal voetbal. Kenmerkend voor de
wedstrijd was het derde doelpunt van de morgen. De laatste man van Vlodrop 2 zag zijn zoveelste
wanhoopslangebal opnieuw in de voeten van Funs belanden die met een, overigens prima lange
pass, Jeroen vrij voor de keeper zette. Het verdere verloop van de wedstrijd bivakkeerden 21 spelers
34

op de helft van de thuisploeg, maar dankzij goed keeperswerk van de jeugdige sluitpost had
Stevensweert 2 moeite met het uitbreiden van de score. Uiteindelijk bood een standaardsituatie
uitkomst. Uit een hoekschop van Luc wist John de bal bij de eerste paal netjes in het net te tikken.
Stan en Ivo mochten vervolgens de wedstrijd volmaken op de plaatsen van Luc en Jeroen. Don werd
doorgeschoven naar het middenveld waardoor John laatste man ging spelen. Koud op zijn nieuwe
positie bezorgde Don de bal bij Ralf, die eindelijk eens een kans wist te verzilveren. Het teken voor de
technische staf om Ralf maar meteen te wisselen voor Jeroen. Het mooiste doelpunt werd, zoals het
hoort, voor het laatste bewaard. Bart, die een verdienstelijke wedstrijd speelde in dienst van het
team, kreeg loon naar werken. In de laatste vijf minuten van de wedstrijd konden de aanwezigen op
Sportpark Angsterweg toch nog een glimp van zijn klasse opvangen toen hij de keeper op knappe
wijze omspeelde en de bal tergend langzaam het doel in liet rollen.
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23 STEVENSWEERT 2 VERSLAAT SC BRACHTERBEEK 2
02-05-2012
Het tweede elftal van V.V. Stevensweert heeft haar vóórlaatste wedstrijd van het seizoen winnend
afgesloten. Tegen een ‘vernieuwd’ SC Brachterbeek 2 werd de eerste helft bij vlagen goed gespeeld,
maar maakte men het zichzelf de tweede helft onnodig lastig. Uiteindelijk gaf het scorebord van
Sportpark Europlein zes doelpunten voor de bezoekers aan tegen twee voor de thuisclub. Ralf (4x),
Remco en Stan namen de treffers voor hun rekening.
29 april is normaal een dag waarop heel Nederland zich voorbereidt op Koninginnenacht en / of
Koninginnedag. De selectie van Stevensweert 2 moest echter eerst nog af zien te rekenen met
Brachterbeek 2, een tegenstander waar men in de thuiswedstrijd met royale cijfers van had
gewonnen (13-0). Kat in het bakkie, zou men denken, ware het niet dat de selectie van de bezoekers
flink was uitgedund. Vrijdag voorafgaande aan de wedstrijd prijkten er slechts tien zekere namen op
de lijst. Gelukkig kon men zondagmorgen tien spelers verwelkomen op Sportpark de Werken en nog
eens twee in Brachterbeek. Afwezig: Funs en Jeroen, terwijl Don en Ralph genoodzaakt waren het
vlaggenschip van de vereniging te helpen in de strijd om de nacompetitie. Al met al kwam men tot de
volgende opstelling:
Sjoerd, Reggie, Robin, Noud, Remco, Dylan, Luc, Stan, Ivo, Ralf, Sean
De niet lekker in zijn vel zittende spits Bart nam plaats op de reservebank. De gemiddelde leeftijd van
de basis elf was 17,7 jaar. Hoogst waarschijnlijk is dit het jongste seniorenelftal ooit op de been
gebracht door V.V. Stevensweert. Al voor de wedstrijd werd duidelijk dat Brachterbeek 2 in de
winterstop een transformatie had ondergaan. Waar het voor de winterstop nog als kanonnenvoer
diende voor de paars witte, daar had men nu wat meer moeite met een aantal nieuwe, jonge spelers.
Het eerste kwartier verliep dan ook relatief moeizaam. De bezoekers begonnen niet goed aan de
wedstrijd, terwijl SC Brachterbeek er ook niet veel tegenover zette. Een goed uitgespeelde aanval
over links luidde uiteindelijk zowel een doelpuntrijke tien minuten als het einde van de wedstrijd in.
Uit een fraaie voorzet kon Ralf ongehinderd de 0 – 1 binnenkoppen. Binnen een tijdspanne van vijf
minuten was het dezelfde Ralf, die zijn rentree maakte na blessureleed, die de score eerst
verdubbelde en vervolgens zijn zuivere hattrick voltooide. De thuisploeg probeerde met haar rappe
voorhoede een enkele keer gevaar te stichten, maar de uitstekend opererende laatste man Robin
hield de deur goed dicht. Zonder goed te spelen controleerden de eilandbewoners de wedstrijd en
wist men de eerste helft nog twee maal te scoren, waarvan met name het vierde doelpunt van grote
waarde was. Niet alleen betekende het dat, mocht men nog enige illusies hebben, Brachterbeek 2 de
punten kon vergeten, maar meer nog betekende het een beloning voor de doelpuntenmaker. Met
zijn eerste doelpunt in ruim zes seizoenen V.V. Stevensweert beloonde Remco zichzelf voor zijn
tomeloze inzet, zowel op als naast het veld. Een afstandsknal van 35 meter verdween via het lichaam
van een speler ‘vanne Beak’ achter de kansloze doelwachter. Saillant detail: Remco is woonachtig in
Brachterbeek. Ralf kopte vervolgens op Ruud Gullit – achtige wijze een voorzet van Luc keihard in de
touwen. Brachterbeek had ondertussen de nul van het scorebord weten te krijgen. Sjoerd werd
verschalkt door een in de hoek geplaatste vrije trap. Ruststand: 1 – 5.
In de rust werden er weinig woorden vuil gemaakt, een enkele waarschuwing met betrekking tot de
opbouw daargelaten. Gewisseld kon er niet meer worden aangezien Sean in de eerste helft
geblesseerd was uitgevallen.
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De tweede helft verliep ontzettend rommelig en matig vanuit Stevensweerter perspectief. Goede
aanvallen werden niet meer geproduceerd, waardoor men ook nauwelijks gevaarlijk meer werd.
Sjoerd moest zelf via een geweldige redding voorkomen dat Brachterbeek 2 haar tweede doelpunt
van de morgen mocht maken. Uiteindelijk viel die alsnog. Het doelpunt was kenmerkend voor de
tweede helft: een fout in de opbouw werd eenvoudig afgestraft door de oplettende spits van de
thuisploeg. Desalniettemin was het slotakkoord voor Stevensweert. Eerst maakte Stan uit een
vrijetrap de 2 – 6, waarna Bart net de scherpte miste om uit een pass van Noud de bal over de
uitkomende keeper in het doel te werken.
13 mei wacht de laatste wedstrijd van het seizoen (?) tegen St. Odilliënberg 3.
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24 STEVENSWEERT 2 WACHT NOG EEN TOETJE NA GOED COMPETITIEEINDE IN EN TEGEN ST. OBERG 3.
22-05-2012
Het tweede elftal van V.V. Stevensweert heeft de competitie positief afgesloten. Op Moederdag
2012 werd er met 1 – 2 gewonnen van St. Odilliënberg 3. Jeroen en Stan velden het vonnis over de
laagvlieger uit de gelijknamige plaats. Dankzij deze overwinning steeg Stevensweert 2 naar de 4e
plaats op de ranglijst.
Als afsluiter van een geslaagd seizoen wacht er nog een confrontatie met Espérance St Cyr des Gats,
een voetbalclub uit Frankrijk. Gelukkig betreft het hier een thuiswedstrijd. Voor meer informatie
over deze tegenstander zie hun website http://stcyrdesgats.footeo.com/. Uit een grondige analyse
blijkt dat de Kweekvijver zich de borst nat kan maken!
Resterend programma Stevensweert 2:
Vrijdag 25 mei: Trainen
Zondag 27 mei: Stevensweert 2 – St. Cyr des Gats
???? : Afsluitend teamuitje (datum en meer informatie volgt nog).
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25 MONSTERSCORE DAMES 1 TEGEN NIEUWKOMER EMS DA1 0-19
29-08-2011
De eerste wedstrijd voor de beker speelden wij met een gehavend team tegen 6de klasser EMS.
Heel eenvoudig wisten wij deze wedstrijd met een monsterscore af te sluiten. Na een ruststand van
0-10 werd de eindscore 0-19
Doelpunten werden gescoord door:
Floor 10x
Lesly 3x
Romy 3x
Froukje 2x
Andrea 1x

26 STEVENSWEERT DA1 – RKVB DA1 7-0
29-08-2011
Onze 2de tegenstander voor de beker was RKVB uit Baexem dat hun eerste wedstrijd had verloren
van 3de klasser Svc’2000 met 6-2.
Na de goede generale van afgelopen zondag wisten we met een bijna complete selectie maar liefst
met 7-0 te winnen van hun.
Het spel aan onze kant was bijna compleet zoals wij dat graag vaker zouden willen zien.
Man of the match was vanavond Danique le Sage met 4 doelpunten.
Overige doelpunten werden gescoord door:
Danique 4x
Floor 2x
Lesly 1x
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27 STEVENSWEERT DA1 – SVC’2000 DA1 0-2
29-08-2011
Svc’2000 Da1 is onze volgende tegenstander voor de beker. Door een beter doelsaldo aan onze kant
moest Svc winnen om de volgende ronde te bereiken.
Normaal gesproken zou dit voor hun geen probleem moeten zijn aangezien ze twee klasse hoger
spelen dan ons.
Voor vandaag moesten we drie belangrijke basisspelers missen door omstandigheden.
Ondanks dat de dames uit Roermond twee klasse hoger spelen dan ons konden we in de beginfase
goed mee met hun.
Het grootste gevaar van onze kant was Floor die enkele keren gevaarlijk door kon komen maar niet
wist te scoren.
Ook Svc kreeg enkele riante mogelijkheden maar keepster Sacha wist met een paar katachtige
reddingen de nul te houden.
Halverwege de 1ste helft omzeilde Floor de buitenspel val en wist de geheel vrijstaande Lesly te
bereiken.
In plaats van de bal ineens in het doel te schieten nam ze hem aan en met een geplaatst schot
probeerde ze de keepster van Svc te verschalken. Met een prima reactie bracht ze redding zodat de
stand 0-0 bleef.
Door onoplettendheid aan onze kant kwamen onze gasten toch op een 0-1 voorsprong.
Met deze stand gingen we ook de rust in.
In de 2de helft probeerden we wat terug te doen maar na een 15-tal minuten in de 2de helft werd
het 0-2 voor de dames van Svc.
Het spel aan onze kant werd wat slordiger en er werden haast geen kansen meer gecreëerd.
Svc had het betere van het spel maar wist door goed keeperswerk van Sacha de score niet meer uit
te breiden.
Einduitslag: 0-2
Na onze goede serie voor de beker, kunnen wij ons nu opmaken voor de competitie.
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28 VERDIENDE OVERWINNING DAMES 1 OP RKSVN 3-2
16-10-2011
Na de onnodige opgelopen nederlaag van vorige week tegen RKHVC hebben onze dames zich goed
hersteld en wisten de drie punten binnen te halen.
We begonnen voortvarend aan de wedstrijd vergeleken met vorige week. De tegenstander werd
meteen vastgezet en wist zich hier geen raad mee. Al in de 5de minuut kreeg Romy Paal een
uitstekende mogelijkheid om ons op voorsprong te brengen na een goed genomen corner van Floor,
maar haar schot ging over het doel.
Niet lang na deze kans was het goede doorzetten van Joyce de aanleiding naar onze 2de doelkans
maar het schot van Lesly ging net naast.
Lesly wist Floor vrij richting doel te sturen maar ook nu was een voetje van een verdedigster net
voldoende om deze kans te blokken en kregen we een corner.
We bleven in deze fase goed combineren en kansen creëren maar het lukte maar niet om tot score te
komen.
Uit een tweetal corners aan onze kant wist Danique niet te profiteren.
Onze gasten uit Neer hadden nog geen kans gecreëerd maar wisten wel op een 0-1 voorsprong te
komen in de 18de minuut. In buitenspel positie wist een speelster van RKSVN door te gaan op Sacha
en zette zo haar team op een 0-1 voorsprong.
Door dit doelpunt leek het net of wij een tikje waren aangeslagen en wisten de dames uit Neer terug
in de wedstrijd te komen.
Met handen en voeten wisten onze verdedigsters een grotere achterstand te voorkomen. Na een
overtreding op de spits van Neer wist de spits van hun met een prima schot Sacha te verschalken en
schoot de bal onhoudbaar via de binnenkant paal in het doel, 0-2.
Het werd wat rommeliger aan onze kant maar we konden deze stand vasthouden tot het rustsignaal.
In de rust werden de dames op hun vertoonde spel gewezen en wat we moeten doen willen wij
alsnog tot een positief resultaat komen.
Met Britt in de ploeg voor Esther begonnen we aan de 2de helft. We konden onze gasten meteen
weer vastzetten op hun helft en kregen enkele kansjes. Bij een scrimmage om de bal in het
strafschopgebied sloeg ene speelster van RKSVN de bal weg en floot de scheidsrechter terecht voor
een penalty. Danique le Sage liet zich deze kans niet ontnemen en schoot voor ons de
aansluitingstreffer hoog in de touwen.
Dit doelpunt gaf ons vleugels en de speelsters van Neer wisten zich hier geen raad mee. Want een
foutieve pass bij hun op het middenveld werd door Joyce onderschept en via Lesly kwam de bal bij
Danique die ons met een bekeken schot op gelijke hoogte bracht.
We gingen nu op jacht naar de overwinning en die kwam er. Een goede pass vanaf de linkerkant
werd door Floor prima ingeschoten en stonden we ineens voor met 3-2.
Heel af en toe probeerden de dames uit Neer er uit te komen maar onze verdediging wist hier wel
raad mee.
Vlak voor tijd kreeg de spits van RKSVN nog een riante kans. Uit een corner kwam de bal bij haar in
de voeten en alleen voor Sacha schoot ze de bal hard tegen de paal.
Met een 3-2 stand werd er afgefloten.
Doelpunten: Danique 2x; Floor
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29 DANIQUE LE SAGE VELT VONNIS OVER CONVENTUS 4-6
30-10-2011
Door maar liefst 2 penalty’s te benutten, een magnifieke kopbal en een nog mooiere lob over de
keepster werd Danique de held van de dag.
Vandaag moesten wij tegen het lager geklasseerde Conventus spelen. Vooraf gezien geen makkelijke
wedstrijd aangezien wij zelf zonder keepster en enkele afmeldingen aan de wedstrijd moesten
beginnen en er bij de tegenstander toch een paar goede spelers lopen.
Na een redelijke warming-up begonnen we aan de wedstrijd. Wij probeerden de thuisploeg meteen
vast te zetten op hun helft maar dit pakte niet iedere keer goed uit.
Zo ook in de 16de minuut waarbij uit een snelle counter de thuisploeg op voorsprong wist te komen,
1-0.
We lieten ons niet gek maken door dit doelpunt en bleven gelukkig goed voetballen. Met enkel
alleen maar lange halen van achteruit kwamen de dames van Conventus er snel uit, maar onze
verdedigsters stonden meestal goed opgesteld.
Na een prima voorzet van Romy wist Joyce hier niet van te kunnen profiteren. Haar schot werd door
een verdedigster goed geblokt maar in de rebound werd de terugspringende bal door Danique van
buiten strafschopgebied over de keepster gelobd, 1-1.
De druk van ons werd groter en groter op het doel van de thuisploeg. Met een paar prima reddingen
hield de keepster haar ploeg in de wedstrijd.
Uit een corner van Floor kreeg Joyce de kans om ons op voorsprong te zetten maar ze vergat haar
hoofd tegen de bal te plaatsen.
Aan de rechterkant van het veld was Romy een plaag voor haar directe tegenstander en soleerde
regelmatig er langs alsof ze er niet stond.
In de 32ste minuut was het wederom Romy die aan de rechterkant langs haar tegenstander ging en
haar voorzet werd door Lesly binnen geschoten, 1-2.
In de resterende tijd van de 1ste helft kreeg Floor nog een goede kans na goed voorbereidend werk
van Joyce maar haar schot werd door de keepster uitstekend gehouden.
Met een 1-2 voorsprong gingen we de rust in.
Ook in de 2de helft kregen we een op dreef geraakte Romy te zien. Na een prima actie aan de
rechterkant werd haar voorzet door de laatste man met de hand onderschept en terecht floot de
goed leidende scheidsrechtser voor een penalty.
Onze penalty-killer Danique liet ook nu weer zien waarom zij ze neemt. Beheerst schoot ze de bal
langs de keepster in het doel en stonden we met 1-3 voor. Niet lang konden we van deze riante
voorsprong genieten want uit een vrije trap wist de spits van Conventus de aansluitingstreffer te
scoren en was het 2-3.
Ook voor de vrije trappen hebben we normaal een specialist in de vorm van Lesly. Na eerder in de
wedstrijd 2 vrije trappen over te hebben geschoten belandde haar 3de vrije trap buiten bereik van de
keepster op de lat.
Uit een goed genomen corner van Floor wist Danique met een uitstekende kopbal de bal onhoudbaar
voor de keepster in de touwen te koppen en zette ons hiermee op een 2-4 voorsprong.
De verdediging van Conventus had de handen vol aan Floor. Enkele keren moesten ze aan de
noodrem trekken om haar af te stoppen.
Een moment van weer niet opletten werd ons fataal en de spits van de thuisploeg kon haar 3de
doelpunt scoren en bracht ze terug in de wedstrijd, 3-4.
Halverwege de 2de helft kwam Esther Vleeshouwers in het veld voor Froukje. Misschien niet op haar
favoriete positie maar aan de linkerkant liet ze zien dat er zeker potentie aanwezig is.
Na een diepe pass van Joyce kon Esther vrij op de keepster af gaan en schoot ze goed in maar de bal
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kwam via de lat terug in het veld. Esther kwam weer in balbezit en ook nu belandde haar schot op de
lat.
Met een beetje meer geluk had Esther een doelpuntje mee kunnen pikken.
Het moment van Danique was aangebroken want met haar 2de penalty kon ze haar 3de doelpunt
van de wedstrijd scoren en bracht ons hiermee weer op een voorsprong van 2 doelpuntenverschil, 35.
Hoewel de penalty in eerste instantie werd gehouden door de keepster, wist Danique met links
alsnog de bal in het doel te schieten.
Ook Floor wist haar doelpuntje mee te pikken door de bal van buiten 16 meter prima in te schieten,
3-6.
Vlak voor tijd wist de spits van Conventus haar 4de doelpunt te scoren en bracht zo de stand op 4-6.
Vlak voor tijd maakte Anne Sifneou ongewild toch haar debuut in dames 1 doordat Danique met
kramp de wedstrijd moest staken.
Al met al een prima wedstrijd van onze kant.
Doelpunten: Danique 4x; Lesly 1x; Floor 1x
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30 DAMES 1 NOG NIET GEPLAATST VOOR DE KAMPIOENSPOULE….. 0-0
21-11-2011
Door het gelijke spel van vandaag hebben wij ons nog niet weten te plaatsen voor de
kampioenspoule.
Een van de concurrenten Fc Maasgouw, heeft zich niet weten te plaatsen door gelijk te spelen tegen
RKHVC.
De overige concurrent is Born dat nog 2 wedstrijden moet spelen tegen SHH en Conventus.
De wedstrijd van vandaag was een weerzien tussen diverse speelsters en leiders die in het verleden
voor Maasbracht waren uitgekomen.
Bij winst vandaag zouden wij ons definitief plaatsen bij de bovenste zes. Al meteen vanaf het begin
hadden wij een licht overwicht maar kregen niet echt goede scoringskansen.
Ook de thuisploeg kreeg, door kordaat optreden van onze verdedigers, geen kansen.
Het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Wij moesten gaan voor de winst en de thuisploeg
loerde op die ene counter en kans om hun spits Marjo in stelling te brengen.
Na een twintigtal minuten kregen we onze beste kans. Een prima pass van Lesly op Floor bracht Floor
alleen richting doel en haar schot werd maar net door de goed keepende Joyce Wilms tot corner
verwerkt.
Niet lang na deze kans kregen wij onze tweede kans nadat Lesly goed weg draaide bij haar man en
Froukje in stelling bracht maar haar schot ging net over.
In de resterende tijd van de 1ste helft ging de wedstrijd gelijk op en werden er haast geen kansen
gecreëerd aan beide kanten.
In de 2de helft kwam de thuisploeg iets beter in de wedstrijd.
Met hard werken van iedereen konden wij ze van scoren afhouden. Halverwege de 2de helft moest
Andrea het goede spel van haar (ze wist Marjo goed uit de wedstrijd te houden) bekopen met
krampverschijnselen en moest helaas gewisseld worden.
Haar taak werd overgenomen door Femke die dit uitstekend heeft opgevangen. In de laatste 10
minuten kwam de alweer herstelde Andrea terug in het veld maar nu als extra spits.
Jammer genoeg wisten wij hier niet goed mee om te gaan want het was nog de thuisploeg die twee
goede kansen kreeg om alsnog de winst naar zich toe te trekken.
In de allerlaatste minuut kon Marjo alleen op Sacha afgaan. Beide speelsters hielden niet in toen ze
bij de bal kwamen en Sacha bleef geblesseerd liggen op de grond en tot grote verbazing van iedereen
schoot Marjo de bal meteen richting ons doel maar raakte de bal verkeerd waardoor die voor ons
gezien gelukkig naast ging.
Danique nam nog even de positie van keepster over van Sacha die geblesseerd het veld moest
verlaten.
Niet lang hierna floot de goed leidende scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd.
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31 DAMES 1 BEGINT MET NEDERLAAG…..
10-03-2012
Na een korte winterpauze van maar liefst 14 weken (welke Bobo heeft dit bedacht?) begon vandaag
voor ons de kampioenscompetitie.
De bovenste 6 ploegen van de reeks voor de winterstop hadden zich hiervoor geplaatst.
Wij moesten aantreden tegen de dames van Slekker Boys.
Al meteen vanaf het begin wilden wij de thuisploeg onder druk zetten. Maar al uit de eerste corner
die de thuisploeg kreeg verdween de bal via Milou in onze eigen doel, 1-0.
Wij hadden een klein veldoverwicht maar konden dit niet omzetten in doelpunten.
In de 18de minuut werd een aanval over rechts goed opgezet. Romy was haar directe tegenstander
de baas en leverde een perfecte voorzet op Danique die verdiend de gelijkmaker inschoot.
Voetballend waren we iets beter dan de thuisploeg maar met hard werken (letterlijk en figuurlijk)
wist de thuisploeg zich goed staande te houden.
De thuisploeg creëerde zelf geen kans maar kwam toch weer op voorsprong door een slippertje van
onze laatste vrouw Andrea.
De spits van de Slek liet zich deze kans niet afnemen en met een lob schoot ze de bal over Sacha
heen,2-1.
Het spel aan onze kant was rommelig. Tot twee keer toe wist een verdedigster de bal voor de doellijn
weg te halen.
De thuisploeg zag hun tomeloze inzet beloond worden met een 3de doelpunt. Door veel feller, als
diverse speelsters van ons, hun duels aan te gaan kwam een middenveldster in balbezit en schoot
beheerst hun 3de doelpunt binnen.
Met deze stand gingen we rusten. Tijd om het een en ander door te nemen.
In de 2de helft gingen we meteen goed van start. We konden de thuisploeg onder druk houden en
kregen een goede kans op de aansluitingstreffer maar de keepster van de thuisploeg stond goed
opgesteld.
Na weer een prima actie van Romy aan de rechterkant wist Floor de stand terug te brengen naar 3-2.
Je zou verwachten dat we door dit doelpunt de wedstrijd naar ons toe zouden trekken. Maar helaas
bleef ons spel erg slordig en kwam de thuisploeg niet echt in gevaar.
Een schot van Zoef was te zacht om de keepster te verrassen. Het wachten was nu wanneer wij de
gelijkmaker zouden scoren.
Wat de scheidsrechter in de 1ste helft wel af en toe deed vergat hij in de 2de helft te doen. Namelijk
de wedstrijd leiden. Met dubieuze beslissingen wekte hij zo veel irritatie op bij ons. Hij vergat zelfs
nog om uit de middencirkel te komen. Of dacht ie dat de wedstrijd zich afspeelde op het
middenveld? Een goede kans om snel te counteren werd Zoef ontnomen door haar vriendelijk een
vrije trap te geven. Dit leverde dus uiteraard niks op voor ons.
Ook de plaatsvervanger grensrechter van de thuisploeg speelde mee in dit spelletje. Een bal op de
lijn wordt gewoon uitgegeven en uit deze snelle inworp kwam de thuisploeg tot een snelle aanval.
Met een correcte schouderduw dacht Andrea dat ze de bal had, maar de scheidsrechter dacht daar
dus anders over en gaf de thuisploeg een vrije trap. Deze werd door de aanvoerster van de
thuisploeg prima ingeschoten.
Kort na dit doelpunt kwamen wij weer tot een prima aanval aan de rechterkant en het was Danique
die uit een voorzet van Romy (wie anders) haar 2de doelpunt wist te scoren en bracht de stand terug
tot 4-3.
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In de 2de helft hadden we ook twee keer een langdurige blessure behandeling gehad. De wedstrijd
heeft een kleine 7 minuten stilgelegen maar de fluitist vond het niet meer nodig om deze tijd erbij te
trekken. Want stel je voor dat we nog een doelpunt zouden maken.
Al met al een wedstrijd om snel te vergeten. De werklust en uitstekende inzet van de thuisploeg
werd beloond met drie punten.
Volgende week spelen we tegen SHH uit Herten…..
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32 EINDELIJK EEN OVERWINNING OP SHH DA1
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12-03-2012
Na 2 speelrondes in de kampioenspoule staan alle teams weer op gelijke hoogte. Door zelf een van
de favorieten voor het kampioenschap te verslaan met 3-1 en de nederlagen van Armada en Slekker
Boys is het doelsaldo bepalend voor de rangschikking.
Vandaag moesten we aantreden tegen de dames uit Herten.
Omdat onze vaste keepster Sacha en reserve keepster Danique niet aanwezig konden zijn was Femke
bereid om de plaats onder de lat in te nemen.
Zoals zo vaak begonnen we de eerste minuten met een rommelige fase. Maar tot echte doelkansen
voor onze gasten kwam het niet.
Na een vijftal minuten gingen we steeds beter voetballen. Een pass van Danique belande bij Floor.
In een eenmansactie speelde ze 4 speelsters van SHH voorbij alsof ze er niet stonden, maar haar
schot op doel werd alsnog geblokt waardoor een goede doelkans verloren ging.
Ten opzichte van vorige week vonden wij nu veel vaker de vrije man.
Het was dan ook Danique (die zich zelf slim vrij had gelopen) die met een cross pass van over 35
meter Romy wist te bereiken. Ondanks een goede bal aanname van Romy was het vervolg iets
minder want de laatste man van SHH onderschepte de bal voordat ze kon afvuren op het doel.
Nog geen 5 minuten later was het dan raak. Uit een identieke situatie wist Danique alweer een
wereldpass af te leveren op Romy. Deze nam de bal perfect aan en schoot de bal hoog over de
keepster van SHH in de touwen, 1-0.
We bleven goed voetballen en gaven weinig tot geen kansen weg.
We kwamen op een 2-0 voorsprong na een slim kort genomen vrije trap van Lesly op Zoef. Heel slim
speelde zij zich zelf vrij, en verraste de keepster met een goed geplaatst schot.
De dames uit Herten wisten met een bekeken schot op doel van hun spits terug te komen in de
wedstrijd en scoorde de aansluitingstreffer. Uit een goede actie van Floor, waarbij ze 2 verdedigers
haar hielen liet zien, schoot Floor onhoudbaar op het doel. Via de keepster en onderkant lat kwam de
bal weer het veld in.
Russtand: 2-1
In de 2de helft zag je hetzelfde spelbeeld als in de 1ste helft. We hielden onze tegenstander goed
onder druk.
Af en toe wisten ze er snel uit te komen maar dan stond een van onze verdedigsters op de juiste
plaats en wist hun een scoringskans te ontfutselen.
Toch lukte het ons om op een 3-1 voorsprong te komen via Romy die een vrije trap van Lesly er maar
in hoefde te lopen.
In de laatste fase van de wedstrijd kwamen onze gasten steeds vaker en sneller eruit. De felle duels
die er werden uitgevochten tussen Milou en de spits van SHH werden meestal in het voordeel van
Milou beslist. Is alleen jammer dat dan de spits andere middelen gaat gebruiken om als winnaar
tevoorschijn te komen. Een klein elleboogje was genoeg om Milou even het nakijken te geven.
Maar kort hierna kwam er (misschien onbewust?) een gemene overtreding op Milou. Een goed
ingezette sliding van de spits op de bal werd gevolgd met een doortrappend linkerbeen waardoor
Milou geblesseerd het veld moest verlaten.
We konden deze voorsprong goed vast houden en bleef het bij 3-1 voor ons.
Door de nederlagen van Slekker Boys en Armada staan alle ploegen gelijk op 3 punten.
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33 MONSTER OVERWINNING ARMADA OP DAMES 1
18-03-2012
Na de prima wedstrijd van vorige week tegen SHH moesten we vandaag aantreden tegen de
voornaamste kandidaat om de titel binnen te halen, namelijk Armada uit Grevenbicht.
Ook vandaag moesten we aantreden zonder keepster ivm werkzaamheden. Vaste kracht Milou was
ook niet van de partij na de aanslag van vorige week op haar benen.
Vol goede moed begonnen we aan de wedstrijd, maar we kwamen van een koude kermis thuis.
De thuisploeg kwam erg fel uit de startblokken en gaf ons geen moment de gelegenheid om in de
wedstrijd te komen.
We wisten hier geen raad mee. Ieder duel werd verloren. Het leek wel alsof we tegen 15 man
stonden te voetballen.
Door twee eigen doelpunten stonden we binnen 5 minuten al op een 2-0 achterstand. We kregen
geen moment de tijd om in de wedstrijd te komen.
Alles wat we vorige week goed deden ging nu allemaal fout.
De thuisploeg wist nog in de 1ste helft enkele keren te scoren zodat we met een 5-0 stand gingen
rusten.
In de 2de helft kregen we nog eens 9 doelpunten om de oren ondanks dat we iets meer tegenstand
boden als in de 1ste helft.
Normaal zou je zeggen, deze wedstrijd snel vergeten en op naar de volgende week…
Maar deze uitslag zal nog lang nadreunen…..
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34 ZOEF KOMT LANGZAAM IN VORM……..
14-04-2012
Nee, dit is geen grap. Na twee nederlagen weer een overwinning voor dames 1.
Na een aarzelend begin van beide kanten kwamen wij steeds beter in de wedstrijd. Pas in de 20ste
minuut kregen wij onze eerste grote kans toen Lesly met een prima steekpass Danique vrij voor de
keeper zette. Helaas bracht de keepster van de thuisploeg goed redding.
Een van onze aanwinsten na de winterstop, Zoef, heeft haar draai nog niet echt gevonden. Vandaag
liet ze zien dat ze van grote klasse is.
Na een prima combinatie tussen Floor en Zoef wist laatstgenoemde ons met een prachtig
afstandschot terecht op een 0-1 voorsprong te zetten.
Nog geen minuut later wist Floor met een leuke actie aan de linkerkant enkele tegenstanders te
omzeilen en kon zo alleen richting de keepster gaan. Maar deze keer liet de keepster zich niet
verrassen en hield met een uitstekende redding Floor van een doelpunt af.
Ook de thuisploeg probeerde wat terug te doen. Maar verder dan ons 16meter gebied kwamen ze
niet.
Onder leiding van Andrea stond vandaag onze verdediging als een huis.
Met een stand van 0-1 gingen we rusten.
In het begin van de 2de helft kregen we een corner die door Floor werd genomen. De bal belandde
voor de voeten van Romy (op de 5meterlijn) en die wist zich geen raad hiermee. Slim speelde Romy
de bal door naar Lesly die naast haar helemaal vrij stond. Maar ook nu was de keepster van de
thuisploeg attent en kon het schot van Lesly blokken.
De thuisploeg kreeg wat meer grip op de wedstrijd en probeerde de gelijkmaker te forceren.
In de 10de minuut van de 2de helft wist Zoef de bal van de doellijn te halen na een goed genomen
corner van RKHVC.
Enkele minuten later was het dan toch raak. Uit een corner kwam de bal goed voor en met een
mooie kopbal bracht een speelster van RKHVC haar ploeg weer op gelijke hoogte.
Dit doelpunt gaf de thuisploeg vleugels en de druk werd opgevoerd.
Na een pass vanuit het middenveld op de spits van RKHVC werd deze door de scheidsrechter
teruggefloten voor buitenspel. Uit deze vrije trap, die Andrea snel nam, wist Danique een prima pass
te geven op Floor en met een loeihard schot verdween de bal via onderkant in het doel, 1-2.
Na een twintigtal minuten kwamen Britt en Esther erin voor Claudia en Femke.
In de 25ste minuut maakte een speelster van de thuisploeg hands na een corner van Floor. De goed
spelende Zoef ging achter de bal staan en heel beheerst zette ze ons op een 1-3 voorsprong.
Ook de thuisploeg kreeg een penalty na een vermeende overtreding van Esther op haar
tegenstander. Onze keepster Sacha hoefde niet veel te doen om de slecht ingeschoten bal te vangen.
Zoals ik hierboven al vermeld had ging Zoef steeds beter spelen en trok zo de wedstrijd naar zich toe.
Maar haar goede spel leverde ons geen doelpunten op. Floor kwam alleen voor de keepster en
schoot net naast.
Een kwartier voor tijd kwam de thuisploeg weer terug in de wedstrijd. Een vrije trap net buiten het
strafschopgebied werd goed ingeschoten en kwam de stand op 2-3.
De thuisploeg probeerde nog van alles om de gelijkmaker te forceren. Hierdoor kregen wij weer
meer ruimte voorin.
Na een ruzie tussen Romy met een of ander schaap werd ze door Ralf gewisseld.
Vlak voor tijd was het Femke die met een bekeken schot de keepster verraste en de bal langzaam
over de doellijn rolde en wij op een veilige 2-4 voorsprong kwamen.
Al met al een terechte overwinning.

50

35 DAMES VAN ARMADA KAMPIOEN
01-05-2012
Vandaag moesten we spelen tegen Armada die bij winst kampioen zouden worden.
In de 1ste wedstrijd van deze kampioenspoule tegen Armada, hebben we behoorlijk op onze broek
gekregen, 14-0 nederlaag.
Zelf hadden wij nog een kans op de 2de plaats wat recht geeft op promotie maar dan moesten wij
wel winnen. Dat dit een zware opgave zou worden wisten we wel, maar in voetbal is alles mogelijk.
Met de wetenschap dat de verdediging van Armada niet al te best is, probeerden we vanaf het begin
hun 2 beste vleugelspeelsters uit te schakelen door ze mandekking te geven en zo Armada te
verrassen.
Dit lukte ons redelijk goed, want al in de 6de minuut wist Floor haar mannetje op het verkeerde been
te zetten en kon vanaf de zijkant alleen op de keepster afgaan.
Jammer genoeg ging haar doelpoging voorlangs.
Nog geen 5 minuten later werd Floor door Danique de diepte ingestuurd en verscheen wederom
alleen voor de keepster. Nu wist een van de verdedigsters nog redding te brengen, door al glijdend
zich voor het schot te gooien en hield Armada zo in de wedstrijd.
Geheel verdiend kwamen we toch op een 1-0 voorsprong door wederom Floor die zeer eenvoudig
haar directe tegenstander uitspeelde en zo alleen op de keeper afging en ons op voorsprong zette.
De twee vleugelspeelsters van Armada hadden niet veel in te brengen tegen hun directe bewakers
Andrea en Nicole.
Halverwege de 1ste helft kwamen de dames van Armada steeds beter in de wedstrijd en kregen ook
hun kansjes.
Een moment van onoplettendheid werd ons fataal. Een van hun beste speelsters vandaag (Marjo)
wist met haar harde werken en enorme inzet zichzelf vrij te spelen en uit de draai bracht ze Armada
weer op gelijke hoogte, 1-1.
Nog geen 5 minuten later was het weer Marjo die met haar enorme inzet een andere speelster van
Armada vrij aanspeelde en zo de 1-2 voorsprong wist te maken.
Aan de kant van Armada ontstond er ook veel irritatie naar onze scheidsrechter toe, die tot dat
moment gewoon correct had gefloten. Voetballen doen we dacht ik met de voeten en niet met de
handen dus werden ze steeds correct teruggefloten.
We gingen met deze 1-2 stand rusten.
Tijdens de rust werd er het een en ander doorgenomen en de puntjes op de i gezet.
Al meteen vanaf het begin van de 2de helft probeerden wij Armada vast te zetten. Dit resulteerde na
een kleine 10 minuten de geheel verdiende gelijkmaker.
Na een goede opbouw van achteruit kreeg Joyce zoveel vrije ruimte door het centrum en kon alleen
op de keepster afgaan en beheerst schoot ze de 2-2 erin.
We lieten hierna Armada komen en probeerden zo met snelle counters onze gasten te verrassen.
Maar de vaste tegenstander van Floor wist het haar zo moeilijk te maken en als Floor haar al voorbij
was dan stond de volgende haar al op te wachten.
Bij onze gasten van Armada ging het tempo iets omhoog wat resulteerde in diverse mogelijkheden
om op voorsprong te komen. Maar we hebben er niet voor niets een keepster staan en die bracht
steeds goed redding.
Ook werd het spel van Armada feller en harder en probeerden ze op deze manier de bevrijdende
treffer te scoren.
De krachten vloeide langzaam bij onze dames weg en e Armada dames kwamen steeds dichter bij dit
doelpunt.
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Net zoals het 1ste doelpunt was het Marjo die met een eenmansactie de 2-3 wist te scoren en
Armada de titel ging bezorgen.
In de laatste paar minuten van de wedstrijd kreeg Floor nog 2 grote mogelijkheden om de
kampioensdroom aan diggelen te schieten maar bij haar 1ste actie zag ze niet dat Joyce helemaal vrij
stond en schoot ze naast en bij de laatste actie schoot ze de bal in het zijnet.
Geheel terecht liet de scheidsrechter enkele minuten doorspelen vanwege alle blessures in de 2de
helft.
Iets wat de gepensioneerde scheidsrechter van Armada wel eens een voorbeeld van kan aannemen.
Of Armada al met al een terechte kampioen is zal de toekomst uitwijzen wanneer ze hun kunsten
mogen vertonen in de 4de klasse.
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36 MAASBRACHT DA1 - STEVENSWEERT DA2 3-0
25-09-2011
Vandaag speelden onze dames hun 3de competitiewedstrijd. Na de debacle van vorige week tegen
kampioenskandidaat Linne was de tegenstander van vandaag de dames uit Maasbracht.
De dames uit Maasbracht hebben een moeilijke start gehad in de competitie en verloren hun eerste
drie wedstrijden.
Het enigste verschil met ons is dat de meeste dames van Maasbracht al enkele seizoenen voetbal in
de benen hebben zitten, waar wij net begonnen zijn.
Ondanks de nederlaag van vorige week met 13-0 was van onze inzet niks op aan te merken.
Als we met zo’n inzet aan deze wedstrijd zouden beginnen zouden we wel eens een goed resultaat
neer kunnen zetten.
Al meteen vanaf het beginsignaal probeerde de thuisploeg ons vast te zetten. Dit resulteerde in
enkele kansen voor hun. Maar onder leiding van Esther Vleeshouwers wisten onze verdedigers hun
mannetjes het erg moeilijk te maken.
Door hard te werken en op de juiste momenten in te grijpen kregen de tegenstanders van Anouk en
Manouk weinig kansen om erg gevaarlijk te worden.
En kwamen ze er een keer door dan stond Margreet klaar om ervoor te zorgen dat ze niet konden
scoren. Heel af en toe probeerden wij iets terug te doen, maar het ontbrak ons aan stootkracht om
echt door te gaan richting de keeper.
Na een rommelige actie bij ons in het strafschopgebied belande de bal voor de voeten van oud
Stevensweert speelster Viola van Gendt en deze bedacht zich geen moment en zette de thuisploeg
op een 1-0 voorsprong.
Wij lieten ons niet gek maken door dit doelpunt en bleven hard werken en probeerden onze spitsen
te bereiken.
Nadat Kay Bours de bal kreeg en heel eventjes en vrije doorgang kreeg richting het doel van de
thuisploeg werd ze hardhandig neergelegd door een tegenstander.
Met een lelijke blessure moest ze het veld verlaten.
Maasbracht had het betere van het spel en probeerde de score uit te breiden. Maar het waren
steeds onze verdedigers en de keepster die dit konden verhinderen.
Na een pass van Esther op Tanja werd de bal van rechts voorgegeven. Met 2 speelsters van ons voor
het doel kregen wij onze eerste kans. Maar zowel Anne als Dominique konden de bal niet het juiste
tikje geven om onze eerste doelpunt te maken.
Met een 1-0 stand gingen wij rusten.
In de 2de helft zag je weer hetzelfde spelbeeld als in de 1ste helft. De thuisploeg domineerde de
wedstrijd en ons harde werken werd beloond doordat de tegenstander het scoren steeds werd belet.
Met nog een tiental minuten te gaan kwam de thuisploeg toch op een 2-0 voorsprong na een klutsbal
bij ons in het strafschopgebied.
In de 2de helft kwamen Britt en Anne er een paar keer door aan de linkerkant. Dit resulteerde in een
corner voor ons.
In het verdere verloop van de 2de helft was het Maasbracht dat steeds gevaarlijk werd maar uit de
gebode kansen niet wist te scoren.
Vlak voor tijd wist Maasbracht alsnog hun 3de doelpunt te scoren na een goede actie van Viola aan
de linkerkant.
Ondanks deze nederlaag kunnen we toch terugkijken op een goede wedstrijd van onze kant.
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37 DAMES VLODROP TE STERK VOOR DAMES 2 0-4
02-10-2011
In de 4de wedstrijd van de competitie moesten wij het opnemen tegen een team dat mee zal gaan
doen om de promotieplaatsen.
We moesten vandaag enkele speelsters missen vanwege blessures. Onze keepster Margreet moest
werken waardoor wij een beroep deden op Sacha en de wisselspeelsters van dames 1.
Al meteen vanaf het begin werden wij door de dames uit Vlodrop onderdruk gezet. Dit resulteerde in
enkele goede kansen voor hen, maar Sacha hield met een paar uitstekende reacties haar doel
schoon.
Ook vandaag zag je het grote klasse verschil tussen een team wat al jaren aan de weg timmert (maar
nog steeds 6de klasse speelt) en wij, dat al enkele weken goed bezig zijn.
Wat we voetballend nog niet kunnen brengen wordt met keihard werken gecompenseerd.
Onze verdedigsters moeten al voor de 4de week oprij alles uit de kast halen om het de spitsen
moeilijk te maken.
Door een eigen doelpunt kwamen de dames uit Vlodrop op voorsprong. We probeerden zelf met
enkele lange passen onze 2 spitsen Brit en Floor te bereiken. Maar verder tot een kleine doelkans
kwamen we niet. Ook bij het 2de doelpunt voor Vlodrop moest er een beetje geluk bij komen.
De tot dan toe goed keepende Sacha verkeek zich op een zondagsschot en dacht dat de bal naast zou
gaan. Tot overmaat van ramp belande de bal tegen de binnenkant van de paal en ging zo het doel in.
Met een 0-2 stand gingen wij de rust in.
In de 2de helft begonnen we goed en kwamen tot enkele prima aanvallen. Maar door goed
verdedigen van onze gasten konden ze ons het scoren beletten.
Met 2 mooie doelpunten in de resterende tijd van de 2de helft werd er een eindstand bereikt van 04.
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38 BRITT SEEGERS SCHRIJFT GESCHIEDENIS VOOR DAMES 2….. 0-1
23-10-2011
Met een prima doelpunt van Britt Seegers heeft ze de ban gebroken voor dames 2 en zal ze de
boeken ingaan als 1ste doelpunten maakster van dames 2.
Dit doelpunt werd feestelijk gevierd door alle speelsters.
We gingen vol goede moed naar St Odilienberg waar wij de wedstrijd moesten spelen tegen een
ploeg die ook in de onderste regionen bivakkeert.
Na de prima wedstrijd van afgelopen woensdag zat de sfeer bij ons er goed in. De tegenstander had
personele problemen en moest de wedstrijd spelen met 9 speelsters.
Ondanks dit gebrek begon de thuisploeg juist zeer fanatiek aan de wedstrijd en had in de eerste tien
minuten meer balbezit dan wij. Maar onder leiding van de uitstekend spelende Stephanie van Bussel
(laatste vrouw) stond de verdediging als een huis.
We kregen meer grip op de wedstrijd en probeerden onze spitsen in stelling te brengen.
Een prima pass van Stephanie op Jeanique werd door laatstgenoemde meteen doorgespeeld op
Lieke maar die kwam een teenlengte tekort om ons op voorsprong te zetten.
Door hard te werken en goed op te letten wisten wij de wedstrijd naar ons toe te trekken.
Esther Vleeshouwers wist met enkele prima passjes onze twee spitsen Lieke en Britt vrij voor de goal
te zetten, maar beide speelsters wisten zich geen raad met de geboden ruimte en kansen.
De allergrootste kans kreeg Lieke die vlak voor doel het voor elkaar kreeg om de bal er naast te
schieten.
In de 35ste minuut kreeg de thuisploeg pas hun eerste corner die door Tanja goed werd weggewerkt
en bij Esther belandde. Met een lange pass op Britt kon ze alleen op het doel afgaan maar van schrik
schoot ze de bal van 20 meter op het doel en werd een makkelijke prooi voor de keepster.
We bleven flink druk zetten op de speelsters van de thuisploeg en dit leverde dan in de 40ste minuut
eindelijk resultaat.
Ook nu was Esther er weer bij betrokken en ze speelde op het juiste moment de bal op Britt en die
bedacht zich geen moment en schoot ons 1ste doelpunt in de touwen.
De ontlading was groot na dit doelpunt want eindelijk na 6 wedstrijden zijn we van die hatelijke 0 af.
We waren heel eventjes Britt kwijt want die lag onder een kluwen aan speelsters.
We gingen met een 0-1 voorsprong ook de rust in.
In de rust werden de dames erop gewezen dat er nog een helft zou volgen wie weet zouden we zelfs
nog voor iets meer kunnen zorgen, want de krachtsverhouding was enorm in de 1ste helft.
In de 2de helft zag je hetzelfde spelbeeld als in de 1ste helft. Voetballend gezien hadden diverse
dames van de thuisploeg iets meer in huis dan bij ons. Maar als team stonden wij vandaag goed
opgesteld. (misschien omdat we begonnen aan de 2de helft met 12 man?)
Door de drie wissels die we meteen in de 2de helft in brachten vergaten we om er ook drie uit te
halen. Maar na enkele minuutjes te hebben gespeeld was dit al bij de scheidsrechter opgevallen en
kon zo Coach Harald er alsnog eentje uithalen.
Met Margreet in het doel voor Danique, probeerden wij met Danique nog meer druk te zetten op het
middenveld.
Al vroeg in de 2de helft kreeg Danique een prima kans maar die werd goed gered door de keepster.
De thuisploeg ging wat meer risico’s nemen en probeerde er vaak uit te komen. Dominique had haar
handen vol aan de rechterspits maar wist er steeds als winnaar uit te komen.
Het harde werken van onze middenvelders brak ons op een gegeven moment op. Steeds vaker
probeerde de thuisploeg eruit te komen en ze namen weer het initiatief.
Zo ook in de 75ste minuut toen er een pass vanuit het middenveld aan de rechterkant belandde en
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hun rechterspits de bal richting doel schoot. Maar gelukkig voor ons stond Margreet goed opgesteld
en kon de bal onderscheppen.
Door de druk van de thuisploeg op ons, kregen wij steeds meer ruimte en zo kon Manouk aan de
rechterkant, na een prima pass van Stephanie, alleen op het doel afgaan maar ze schoot al van net
binnen 16 meter gebied op het doel en kon de keepster redding brengen.
Na een kortgenomen corner tussen Esther en Melanie wist Esther de bal voor te krijgen en de goed
inlopende Anne schoot jammerlijk genoeg naast.
Nadat de uitstekend leidende scheidsrechter affloot voor de wedstrijd was onze eerste overwinning
een feit. Van blijdschap vielen de meiden elkaar in de armen want het is ze gelukt om de voorsprong
vast te houden.
Deze overwinning is een prima teamprestatie waar jullie met zijn allen hard voor hebben gewerkt.
Dames, namens de leiding proficiat met deze overwinning en wie weet naar nog meer.
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39 EINDSTAND
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Team
SV Brunssum 1
FC RIA 1
SVE 1
Stevensweert 1
Schinveld 1
Jabeek 1
Obbicht 1
Limbricht 1
St Joost 1
VV Puth 1

G
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

W
13
12
10
8
7
7
6
5
3
3

Team
Sportclub Leeuwen 2
RIOS'31 4
SVC 2000 5
Stevensweert 2
PSV'35 4
Boekoel 2
FC Maasgouw 4
St Odilienberg 3
SNA 3
Brachterbeek 2
Vlodrop 2

#
1
2
3
4
5
6

Team
Armada DA1
Brevendia DA1
Stevensweert DA1
SHH DA1
RKHVC DA1
Slekker Boys DA1

#
1
2
3
4
5

Team
Maasbracht DA1
Stevensweert DA2
EMS DA1
St Odilienberg DA1
SVE DA1

GL
4
1
2
4
6
3
4
2
4
2

G
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
G
9
10
10
9
10
10
G
8
8
8
8
8

57

W
19
16
14
12
12
11
7
5
3
2
1

V
1
5
6
6
5
8
8
11
11
13

P
43
37
32
28
27
24
22
17
13
11

GL
1
1
2
1
0
2
4
0
1
2
2

V
0
3
4
7
8
7
9
15
16
16
17

DPV
48
41
46
44
36
44
31
28
29
23
P
58
49
43
37
36
35
25
15
10
8
4

DPV
163
94
105
78
82
35
43
31
29
24
20

DPT
19
27
36
34
29
40
42
34
57
52
DPT
13
27
29
32
63
39
48
100
106
92
155

W
8
6
4
3
2
2

GL
0
1
0
2
3
2

V
1
3
6
4
5
6

P
24
19
12
11
9
8

DPV
42
24
19
9
21
12

DPT
10
14
35
12
28
28

W
8
5
3
3
0

GL
0
1
1
0
0

V
0
2
4
5
8

P
24
16
10
9
0

DPV
29
9
8
15
2

DPT
3
8
14
14
24

