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Wedstrijdbal 
De wedstrijdbal van vandaag wordt gesponsord door Zef Finger. 
Zef, dankjewel dat we ook dit jaar weer op je steun mogen 
rekenen! 
 

3 uit 2 
Na 2 wedstrijden staat de teller op 3 punten. Vorige week werd er 
thuis verloren van Brunssum (2-3). Onze mannen vochten zich nog 
knap terug na op een 0-2 achterstand maar moesten uiteindelijk 
toch gewonnen geven. Vandaag dan de 1e thuisoverwinning van 
het seizoen? 

 

Maïs 
Het zal u vast niet zijn ontgaan. Het maïs is eraf. Door het koude 
voorjaar en de vele regen dit jaar later dan normaal. ‘Een enorme 
opluchting dat de maïs achter ons veld afgedaan wordt’ aldus Miel 
Cox (speler 1e elftal). ‘Het is voor mij lastig trainen als het maïs 
hoog staat. Ik schiet namelijk geen enkele bal op doel en dus breng 
ik vrijwel de gehele training door in het doolhof van het hoge 
maïsveld (om ballen te zoeken, red.)’. We snappen dat onze Miel 
vanaf nu met een geruster hart naar de training gaat.  

Bart Kerkhof, ook 1e elftal speler, vindt het juist jammer dat de 
maïs dalijk niet meer zichtbaar is. ‘Ik ben gek op Maïs’ aldus Bart. 

  
 
    Trotse hoofdsponsor: 



Sponsornieuws 
Ook dit seizoen mogen we weer een flink aantal nieuwe 
sponsoren verwelkomen. We zijn blij en trots jullie te mogen 
voorstellen aan de nieuwe leden van de blauw-rode 
sponsorfamilie: 
 
- Friture Peters Amstenrade 
- Assurantiekantoor De Ruijter 
- Jemakelaar.nu (De Ruijter) 
- Ergotherapie Nadieh 
- Loonbedrijf Cremers 

 
Ook onze Notaris (Dhr. Van Kan) heeft een extra sponsorbord 
afgenomen voor dit jaar! 
 
Het is mooi om te zien dat we ook dit jaar weer bedrijven die een 
band hebben met onze vereniging kunnen binden aan de club. We 
zullen onze nieuwe sponsoren beurtelings aan jullie voorstellen, 
we beginnen deze week met onze eigen Nadieh Andrieu 
(Ergotherapie Nadieh)! 

 

 
Ergotherapie Nadieh is een ergotherapiepraktijk gericht op het 
behandelen van kinderen. Kinderergotherapie is er voor 
kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten, de motoriek of de verwerking van zintuigelijke 
prikkels. Meer weten over de werkwijze van Ergotherapie 
Nadieh? Kijk dan eens op www.ergotherapienadieh.nl 


