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SVE pakt titel én record

ONGESLAGEN Zesdeklasser uit Einighausen heeft al 115 doelpunten gemaakt

door Dennie Sormani

H

SVE uit Einighausen voerde
in het restant van veertien
minuten tegen Jabeek de
score op van 1-5 naar 1-8 en
kroonde zich tot kampioen
van 6A.

H et was een vreemde ge-
waarwording gisteravond
in Jabeek, waar de thuis-
club en SVE de resteren-

de veertien minuten afwerkten van
het duel dat op 16 april bij een 1-5
stand werd gestaakt vanwege de in-
vallende duisternis. Met slechts een
tiental toeschouwers langs de lijn
was de ambiance een kampioens-

wedstrijd onwaardig.
De gasten trokken zich daar echter
weinig van aan en scoorden nog
drie keer, waarna spelers en staf op
het veld op een ingetogen manier
het kampioenschap vierden.
„Wij zagen dit niet echt als een
kampioenswedstrijd”, gaf SVE-
topscorer Boy Biesmans -die nog
twee keer scoorde en zijn seizoens-
totaal opschroefde naar 34- direct
na het laatste fluitsignaal toe. „Op
deze manier is het natuurlijk een
beetje saai. We gaan wel nog even
in Sittard wat drinken om het een
beetje te vieren, maar zondag gaan
we er na de thuiswedstrijd tegen
Sanderbout een groot feest van ma-
ken. Alle voorbereidingen zijn al ge-
troffen.”
Trainer Hafid Bendaoud had voor
de hervatting tegen Jabeek maar
één doel voor ogen: zo veel moge-
lijk scoren om het doelpuntenre-
cord van DESO (113) uit 2007 te ver-

breken. Dat lukte. SVE maakte nog
drie goals, waarmee het totaal op
115 uitkwam. „Wij zijn de eerste
Limburgse ploeg die dit presteert.
Dat was tegen Jabeek ons grote
doel en het is gelukt. Fantastisch.”
Wat eigenlijk iedereen aan het be-
gin van het jaar verwachtte, gebeur-
de. SVE werd - zonder een duel te
verliezen - met gemak kampioen
in 6A. „Het was voor ons een prach-
tig jaar. Het is alleen jammer dat je
op zo’n manier kampioen wordt.
We hebben ook geen bloemen en
champagne geregeld, dat komt zon-
dag allemaal”, vertelde Bendaoud.
„Ik ben trouwens ontzettend blij
met Sibbe dit seizoen. Dat is toch
de club die de competitie span-
nend maakte en ons het hele jaar
scherp heeft gehouden. Dat vind ik
ook een compliment waard. Nu
hoop ik dat we de resterende twee
duels niet verliezen, zodat we onge-
slagen de competitie afsluiten. Dat

zou het seizoen echt compleet ma-
ken”, aldus Bendaoud, die alvast
een maand vooruitkeek. „Op 31
mei spelen we een beslissingswed-
strijd om promotie naar de vierde
klasse. Het zou fantastisch zijn als
we zouden promoveren.”
Nadat SVE vorig jaar degradeerde
uit de vijfde klasse, versterkte de
club zich aan het begin van het sei-
zoen met enkele spelers die de no-
dige ervaring met zich meebrach-
ten. Verrassend is het kampioen-
schap van de gedoodverfde titelkan-
didaat daarom zeker niet te noe-
men. Met jongens als Michiel
Pluim, Boy Biesmans (beide
ex-Meerssen), Bart Zelis (Linden-
heuvel) en Nicky Munz (Heide-
bloem) in de gelederen, is het een
verplichting om in de kelder van
het amateurvoetbal kampioen te
worden. Dat lukte ook, ongeslagen
en met een doelpuntenrecord op
zak.
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De spelers van Jabeek bieden de kampioenen van SVE alvast een biertje aan. De ploeg uit Einighausen zal zondag pas echt feest gaan vieren.  foto Luc Lodder


