
e BVC'28 is de kampioen in de eerste klas
se D na de 2-6 winst op Sittardia'BO. De 
ploeg uit Bingelrade was sterker en kwam 
op voorsprong door een treffer van Nico 
Bakker. Nog voor de thee scoorde de thuis
club de gelijkmaker, maar door treffers van 
Roger Meyers, Lou Cremers en drie van Ni
co Bakker liep BVC uit naar 1-6, waarna 
de degradant uit Sittard een tweede keer 
het net vond. "We hadden in eerste instantie 
wat moeite met scoren. Uiteindelijk is het in 
de tweede helft dan toch gelukt," aldus trai-

' 

ner René Cremers. De BVC-coach formeerde 
zijn selectie dit seizoen uit: Mathieu Schmit, 
Jos Schmetz, Roger Meijers, Leo Gooijen, 
John Cremers, Rob Korputty, Pierro Carta, 
Manjred Huliselan, Roger Schulz, Nico 
Bakker, Berto Pijls, Loek Cremers, Leon 
Hanssen, Alain Krummes en John van de 
Brink. De leiders Math Gojjin en Leo Be
melmans en grensrechter Math Schmit 
maken het feestende Bingelraadse gezel
schap compleet. 
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