
LSVV Selectie 19-20, sterker in de breedte! 
 
Ieder jaar vinden er weer wisselingen plaats in de voetbalselecties bij de diverse verenigingen. Zo ook 
bij LSVV. Er zijn weer een aantal spelers vertrokken, een paar (terug-)gekomen vanaf andere clubs, 
een aantal jeugdspelers hebben hun intrede gedaan in de selectie bij LSVV en vanuit een lager LSVV-
team heeft er ook nog aanvulling plaatsgevonden. De begeleidingsteams van zowel het 1e team als 
het 2e team zijn in tact gebleven, wat zorgt voor rust vanuit deze kant.   
 
Alle spelers die, om verschillende redenen, komend jaar niet meer bij LSVV in de selectie spelen 
willen we bedanken voor hun inzet bij LSVV en veel succes bij de voortzetting van jullie 
voetbalactiviteiten.  
 
Selectie 1 & 2 
We zijn weer blij dat LSVV met 2 sterke teams in de 1e klasse en de res. 1e klasse kan aantreden, met 
een goede mix van eigen opgeleide spelers samen met een aantal spelers vanuit de regio die zeer 
gemotiveerd zijn om zich bij LSVV thuis te voelen.  
 
Binnenkort verschijnt uiteraard weer de officiële nieuwe selectiefoto op de website van LSVV, maar 
voordat het zover is voor u dit overzicht. Om bij de wedstrijden van LSVV 1 & 2 alle poppetjes nog te 
herkennen hierbij een kleine voorstelronde! 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                              
 

                      
 

                                                 
 
 
 

 
 
 
Van alle spelers en begeleiders die zijn gebleven zijn waarschijnlijk de namen wel bekend. Toch hier 
nog even een overzichtje van deze krachten in de LSVV-selectie en hun begeleiders!  
 
Achterste rij: Cherson Chirino, Toine Merk, Tom Melten, Mark Soemers, Tim Emmerik, Jordy Cretier 
en Dennis Ooteman.  
 
Middelste rij: Rick Molenaar (fysio), Toine Groot, Jacco Paauw, Maik den Iseger, Boy Kansen, Chris 
Berkhout, Freek Hink, Remco Reinhard, Maarten Duijs, Sven de Ruiter, Gert-Jan Molenaar en Midas 
Rood. 
 
Voorste rij: Edwin Goedhart (teammanager 1), Rob ter Burg (ass. trainer), Rob Klanker (hoofdtrainer), 
Kai Botman, Dustin Daanen, William vd Leeden, Rutger de Vreeze (trainer 2), Frank Bergen (11-tal 
begeleider 2) en Marcel Meester (ass. scheidsrechter).  
 
Ontbrekende spelers 



       
Luuk  Mitchel 
 
Naast bovenvermelde spelers zijn er enkele spelers die wel al in de selectie acteerden. Luuk de Jong 
ontbrak op bovenstaande foto en Mitchel Deken is afgelopen jaar al, vanuit het 4e elftal, toegetreden 
tot de selectie 1&2 van LSVV. Afgelopen jaar een vaste kracht voor het 2e, maar zeker ook een aantal 
goede potten gespeeld voor het 1e team van LSVV. Ga zo door Mitchel! 
 

 
Kevin van Cleef heeft na bijna 2 jaren blessureleed de weg weer omhoog gevonden en is zo goed als 
fit weer aan het seizoen 19/20 begonnen. Kevin, hou die blessures buiten de deur en veel succes, dit 
jaar en de komende jaren, bij LSVV! 
 
Allemaal succes komend jaar en hopelijk kunnen we nog langere tijd genieten van jullie activiteiten 
bij LSVV op de velden! Ga er voor!  
 
Eigen jeugd 
Vanuit de eigen jeugd zijn er in het seizoen 19/20 een vijftal nieuwe gezichten in de seniorenselectie.  
 

 
Wesley     Jort & Lars  Kay    Jens  
 
Wesley de Lange, Jort Merk, Lars Goosensen, Kay Bakker en Jens Koenis. Heel veel succes en plezier 
in deze selectie. Met goede inzet en vasthoudendheid ligt er voor jullie een leuke uitdaging en 
vormen jullie een mooie basis voor de LSVV-selectie de komende jaren! Succes mannen! 
 
LSVV 
2 spelers die opgeleid zijn bij LSVV, maar die de laatste jaren eerst even buiten de selectie hebben 
gekeken en deze ervaring weer mee terug brengen.  
 

 
Nonchi   Mounir 
 
Vanuit LSVV 5 heeft Chanfernon Chirino (Nonchi), de stap gewaagd naar de selectie 1&2. Hopelijk 
weet hij, net als zijn broertje Cherson, een goede plek in de selectie te bemachtigen. Ga ervoor en 
veel succes Nonchi! 
Naast Nonchi heeft ook Mounir El Fakiri een uitgebreid LSVV verleden. Vele jaren speelde hij in de 
jeugd bij LSVV en na een uitstapje van een paar jaar heeft hij de weg naar LSVV weer gevonden. 
Welkom terug Mounir! 



 
Aantrekkingskracht LSVV 
Dat LSVV een goede naam heeft in de regio bleek ook afgelopen jaar weer. Een 5-tal spelers komt af 
op de aantrekkingskracht van LSVV en gaat ervoor om bij LSVV een vaste plaats in de selectie te 
veroveren en zich om te turnen tot 1 van de Geel/Blauwe Leeuwen! 

 
Dylan   Joost       Tim          Melvin             Martijn Grooff 
 
Vanaf onze dorpsgenoten van DTS heeft Dylan Bruin de weg naar LSVV ingeslagen. Deze 
getalenteerde linkspoot zal gaan proberen om zijn kunsten in het geel en blauw van LSVV te gaan 
vertonen om daarin net zo betrouwbaar te worden als de afgelopen jaren bij DTS.   
 
Joost Groenveld, Tim Kramer en Melvin Habets hebben de weg naar LSVV gevonden vanuit SVW’27. 
Ongetwijfeld zullen ze bij SVW’27 wel even gebaald hebben door het vertrek van deze 3 spelers, 
maar de uitdaging bij LSVV in de 1e klasse bleek toch sterker te zijn. Mannen, jullie zijn allemaal uit 
het juiste hout gesneden en hopelijk kunnen we jullie de komende jaren bij LSVV in de selectie 
blijven zien.  
 
Martijn Grooff moest wegens zijn werk het zaterdagvoetbal bij Reiger Boys vaarwel zeggen, maar is 
teveel liefhebber van het spelletje om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. Het zondagavontuur 
bij LSVV is hij voortvarend aangegaan. Hou dat vol en je zult menig doelpuntje mee gaan pakken in 1 
van de selectieteams bij LSVV! Succes allemaal! 
 
Zo heeft u bij LSVV weer een goed beeld van de seniorenselectie 1&2 en zijn alle namen en gezichten 
weer eens de revue gepasseerd.  
 
LSVV 1 & 2 wensen we allen veel succes toe in respectievelijk de 1e klasse en res. 1e klasse in regio 
West 1.  
 
Komt allen eens kijken op zondag op het mooie complex Voorwaarts van LSVV! 
 
Namens het bestuur van LSVV 
Koen van der Voort 
Technische zaken 


