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SAMENVATTING
Derde klasse A

Vierde klasse B

WDZ pakt verrassend
punt tegen Leonidas

Kakertse Boys wint
vierde keer op rij

De wedstrijd tussen WDZ en Leonidas stond in het teken van verschillende belangen. Leonidas wilde de aansluiting met Willem I behouden; WDZ wilde goede zaken
doen in de derde periode. Uiteindelijk moesten beide partijen genoegen nemen met een gelijkspel:
1-1.
Voor WDZ-trainer Joop Dacier zagen de eerste minuten er veelbelovend uit. „We speelden de eerste
25 minuten foutloos. Toch kwamen we met 1-0 achter. Ons oppurtunisme leidde nog tot de 1-1.
Ik ben tevreden met die beloning,
maar we hadden eigenlijk een
overwinning verdiend.”
Vorig seizoen had WDZ het gemakkelijker. Als promovendus
werd de ploeg verrassend tweede.
Nu staat de ploeg uit Bocholtz zevende. Dacier: „Het tweede jaar in
dezelfde klasse is altijd moeilijker.
We proberen nog voor de vierde
plaats te gaan, zodat we in mei
ook nog iets hebben om voor te
strijden.”
KVC Oranje-Willem I 3-3 (1-1)

Er lijkt maar geen einde te komen
aan de goede vorm van Kakertse
Boys. De ploeg uit Landgraaf won
gisteren opnieuw. Vijlen werd met
4-0 verslagen. Kakertse Boys-trainer Marcel Kruishaar had zich
goed voorbereid op Vijlen. „Ik ben
donderdag naar hun inhaalduel
gaan kijken en ik zag dat ze erg verdedigend speelden. Daarop heb ik
onze tactiek aangepast. Normaal
spelen we aanvallend, nu juist verdedigend. Daar had Vijlen moeite
mee, waardoor we terecht wonnen.” Kakertse Boys is grote verrassing in de competitie. De promovendus staat momenteel op de derde plek. Kruishaar: „Alles klopt gewoon. Er wordt veel tijd in dit
team gestoken en dat betaalt zich
uit. Kakertse Boys heeft haar reputatie enorm verbeterd.”
Volgens Kruishaar heeft zijn ploeg
nog drie punten nodig om nacompetitie veilig te stellen. Kruishaar:
„Dat zou het derde jaar op rij zijn
dat we nacompetitie gaan spelen.
Dat is ongelooflijk.”
NEC’92-Sylvia 2-3 (1-0)

Rodney Klinkenberg 1-0, Muran Martiaux
1-1, Guido Valcq 1-2, Rodney Klinkenberg
2-2, Guido Valcq 2-3, Rene Kemmerling 3-3.

Rick Holthuysen 1-0 (strafschop), Lee van
Wijck 1-1, 1-2 (strafschop) en 1-3, Marvin
Velting 2-3 (strafschop).

SC Jekerdal- FC Kerkrade-West 4-2
(1-1)

Passart-VKC-Partij 5-1 (3-0)

David van Rooij 1-0, Jamie Scheeren 1-1,
Casper Ritzen 2-1, Jamie Scheeren 2-2, David van Rooij 3-2 en 4-2.

RKASV-Voerendaal 0-0
DBSV-Sportclub’25 0-3 (0-1)
Kevin Cruno 0-1 en 0-2, Leon Coolen 0-2 en
0-3.

SVME-Simpelveld 1-1 (0-0)
Didier Dooyen 1-0, Tom Gulikers 1-1.

WDZ-Leonidas1-1 (0-1)
Dwayne Berben 0-1, Kenny Hennen 1-1.

Jason Trinidad 1-0, 2-0 en 3-0, Martij Kollee
4-0, Danny Lemmens 5-0, Dwayne Scholtes
5-1.

Kakertse Boys-Vijlen 4-0 (2-0)
Roy Lubbersen 1-0, Junior Boelijn 2-0 en
3-0, Danny Hendriks 4-0.

Heksenberg-RKHBS 0-3 (0-1)
Kay Houtackers 0-1 en 0-2, Dannt Stoeber
0-3.

Zwart-Wit’19-Weltania 0-3 (0-1)
Tim Maassen 0-1, Jacques Amkreutz 0-2,
Tim Maassen 0-3.

Derde klasse B

Vierde klasse C

OVCS leidt Swalmen
naar de slachtbank

SSOC pakt tweede
punt na winterstop

Met verrassend grote cijfers heeft
OVCS het hoger geplaatste Swalmen verslagen: 6-0. Saillant detail:
de laatste overwinning van OVCS
dateert van 28 oktober 2012. Ook
toen was Swalmen de opponent.
Volgens OVCS-trainer Harrie Nijbelen is dat puur toeval. „Een overwinning van ons zat er al weken
aan te komen.”
Volgens Nijbelen was zijn ploeg in
voorgaande wedstrijden al vaker
de bovenliggende partij. Dit overwicht wisten de Sittardenaren echter niet in punten om te zetten.
Nijbelen: „Vandaag zat het eens
mee. Swalmen liet ons te veel voetballen, waardoor we vrij snel op
2-0 kwamen. Swalmen raakte toen
gefrustreerd en later kwam het
met negen man te staan.”
Met de overwinning kan OVCS
weer eens voorzichtig omhoog kijken. Nijbelen blijft echter realistisch. „Ik denk dat de tiende plek
het hoogst haalbare is. We hopen
op een stunt, maar in principe
kunnen we ons gaan opmaken
voor nacomptetitie.”
PSV’35-Langeberg 0-2 (0-2)

Na vijf nederlagen op rij heeft
SSOC weer eens een punt weten
te pakken. Op bezoek bij RKVV
Neerbeek werd met 0-0 gelijkgepeeld. SSOC-trainer Danny Potthoff spreekt van een slechte wedstrijd. „Maar het was wel spannend. Neerbeek kreeg veel kansen
en wij moesten vooral tegenhouden. We hebben als team een
punt weten te behalen en daar
moeten we tevreden mee zijn.”
Na de winterstop gaat het moeizaam bij de ploeg uit Sittard. Volgens Potthoff heeft zijn ploeg in
de laatste wedstrijden veel pech gehad. Potthoff: „De pech stapelt
zich op. Het is haast onterecht te
noemen, maar daar schieten we
ook niks mee op. We scoren gewoon niet en maken te veel fouten.” SSOC staat zevende op de
ranglijst, maar dat geeft geen enkele garantie voor een positief resultaat aan het einde van het seizoen.
Potthoff: „Het is vervelend dat alles zo dicht bij elkaar ligt. Na een
paar nederlagen sta je er ineens
heel anders voor. Toch ben ik positief en denk ik dat we deze competetitie goed af zullen sluiten.”
De Leeuw-Born 1-1 (0-1)

Marcel Aitjdag 0-1, Bas Smid 0-2.

Almania-UOW’02 1-1 (0-0)
Joey Heiligers 1-0, Aksel Ahmetoglu 1-1.

Veritas-De Ster 1-0 (1-0)
Lennart Moonen 1-0.

Lindenheuvel-Brevendia 3-0 (1-0)
Noël Nieling 1-0, Eric van Loo 2-0 en 3-0.

FC Geleen Zuid-MMC Weert 1-0
(0-0)
Kevin Gegvataj 1-0.

OVCS-Swalmen 6-0 (3-0)
Jorn Koehoorn 1-0, Stefan Ochse 2-0, Jorn
Koehoorn 3-0, Roy Smit 4-0, Thijs Paulussen
5-0, Jordy Cops 6-0.

Rick Storms 0-1, Robin Kleintjens 1-1.

Haslou-Adveo 0-1 (0-1)
Rick Janssen 0-1.

Neerbeek-SSOC 0-0
Schinnen-Roosteren 0-1 (0-0)
Kevin Goldsteijn 0-1.

Spaubeek-RKUVC 3-1 (0-0)
Charlie Caelen 1-0, Joost Glaser 2-0, Tjeerd
Ouwehand 3-0, Dave Hensen 3-1.

Urmondia-HBC’09 2-2 (0-1)
Raymond Habets 0-1, Vincent Borger 1-1,
Remco Peeters 1-2, Randy Walraven 2-2.

