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De wedstrijd van vandaag
Nadat SV Meerssen in de Hoofdklasse B een aantal jaren te maken kreeg met tegenstanders uit
de Randstad - Papendrecht, Gorinchem, Hendrik Ido Ambacht, Rotterdam - heeft de KNVB de
provincies Limburg en Noord-Brabant nu weer gekoppeld aan de regio Gelderland. Het betekent
dat SV Meerssen moet aantreden tegen clubs uit het oostelijk deel van het land.
Liefst drie van die clubs komen uit de Achterhoek, net als twee jaar geleden, toen de competitie
door het uitbreken van de coronacrisis voortijdig werd afgebroken. RKZVC is vandaag de eerste
van deze drie clubs die afreist naar het uiterste zuiden van Limburg om de krachten te meten
met SV Meerssen.
RKZVC komt uit Zieuwent, een dorp in de fusiegemeente Oost-Gelre. Tot de herindeling van
2005 maakt Zieuwent deel uit van de toenmalige gemeente Lichtenvoorde, waar een andere
tegenstander van dit seizoen vandaan komt: Longa ‘30. Zieuwent telt op dit moment een kleine
tweeduizend inwoners.
Het dorp in de Achterhoek kent een bloeiend verenigingsleven. Er zijn ruim zestig
clubs actief, waaronder een handbalvereniging (Pacelli), een volleybalclub (Thop) en
dus voetbalvereniging RKZVC.
RKZVC bivakkeerde lange tijd in de vierde
en derde klasse. In de periode 2016-2018
werd de club drie keer op rij kampioen en
stroomde zij door naar de Hoofdklasse. Het
eerste seizoen in die Hoofdklasse strandde
de competitie dus door de coronacrisis.
RKZVC stond op dat moment op een verdiendstelijke vijfde plaats. Vorig seizoen kwam de ploeg
uit de Achterhoek uit in de Hoofdklasse A. Daarin speelde RKZVC slechts zes wedstrijden,
waarin de ploeg 12 punten bij elkaar sprokkelde.
Dit seizoen speelt RKZVC weer in dezelfde klasse als SV Meerssen. De ploeg is goed begonnen
aan de competitie en staat met 5 punten op de vijfde plaats, net boven Meerssen dat 4 punten
heeft. Het belooft vanmiddag dus een spannende wedstrijd te worden.

PUPIL VAN DE WEEK
Bij de wedstrijd tussen SV Meerssen en RKZVC is Kai
Liebregts vandaag Pupil van de Week. Kai speelt zelf bij SV
Meerssen JO8-1. Zijn favoriete club is Paris Saint-Germain,
zijn grote voorbeeld op voetbalgebied de absolute ster van
die ploeg uti de Franse hoofdstad: Mbappé. Kai heeft er alle
vertrouwen in dat SV Meerssen vanmiddag wint van de
gasten uit de Achterhoek: het wordt 2-0, verwacht hij.

SELECTIES

SV MEERSSEN

RKZVC

1
21
2
3
4
5
6

Geoffrey Jacobs
Quint Franssen
Démen Roumen
Jeroen Kuijs
Michiel Knops
Jasper Kuijs
Bob Vankan

Joey Belterman
Harm Bokkers
Toby Bokkers
Björn Doppen
Bart te Focht
Mart Gebbinck
Twan Gebbinck

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dylano van Dijk
Nino Everaers
Richard Hannon
Koen Claasens
Robbie van Dijk
Raoul Last
Julien Rompelberg
Jordie van der Schoot
Gianni Theunisz
Tristan van Hoogdalem
Siem van Dijck
Fons Flapper

Sven Huinink
Steffen IJzereef
Mitchell Jansen
Sven Jurjus
Siebe Klein Goldewijk
Jouke Knippenborg
Michiel Krabbenborg
Remco van Leeuwen
Danieck Nijland
Joël Paijers
Tim Penterman
Jens Schutten

19
--

Joep Ceha
Mischa Urlings

Mart Schutten
Sjors Storkhorst

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger
materiaalman

Danny Volkers
Robert Smeets
Marcel Spa
Marcel Tuinstra
Mau Spronck en Robbin Limpens

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger
teammanager

Jeroen Spies
John Krabbenborg, Berry Radstaat
Sjaak Jansen
Helga Wolsink
Robert te Focht

het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde

ARBITRAGE
scheidsrechter: Marijn Pijnenburg
assistentscheidsrechter: Maik Schrama
assistentscheidsrechter: Delano Kusters

overige wedstrijden

De stand in de hoofdklasse:

OJC Rosmalen RKSV Minor

-

Juliana ‘31 Silvolde

-

1

Baronie

3

9

10-3

Orion EHC

-

2

Juliana ‘31

3

6

5-3

Longa ‘30 Halsteren

-

3

UDI ‘19

3

6

3-3

-

4

RKSV Minor

3

6

3-4

-

5

RKZVC

3

5

4-2

6

AWC

3

4

7-5

7

SV Meerssen

3

4

6-5

8

Silvolde

3

4

3-3

9

Halsteren

3

4

6-7

10 Longa ‘30

3

3

5-4

11 OJC Rosmalne

2

3

3-3

12 Nuenen

3

3

3-2

13 Moerse Boys

2

1

1-3

14 Orion

3

1

1-5

15 EHC

3

0

1-9

Nuenen VV Baronie
Moerse Boys UDI ‘19

programma 26 september
UDI ‘19 Orion
Silvolde AWC
RKZVC Halsteren
VV Baronie Moerse Boys
Nuenen Longa’30
EHC OJC Rosmalen
RKSV Minor Juliana ‘31
SV Meerssen vrij

programma overige elftallen SV Meerssen voor 26 september
Scharn 2 - SV Meerssen 2
RKVV Neerbeek 2 - SV Meerssen 3
SV Meerssen 4 - Schimmert 3
Berg ‘28 3 - SV Meerssen 5
SV Meerssen VR1 - VV Keer VR2
RKSV Minor G1 - SV Meerssen G1

sportpark Scharn, Maastricht, 11.00 uur
sportpark Neerbeek, 11.45 uur
sportpark Marsana, 11.30 uur
sportpark Wippertse Heide, Berg, 10.30 uur
sportpark Marsana, 10.30 uur
sportpark De Kollenberg, Nuth, zat 14.30 uur

SV Meerssen pakt punt in slotseconden
Na de zeperd bij Minor pakte SV Meerssen in de thuiswedstrijd tegen het sterke Halsteren het
eerste puntje van het nieuwe seizoen. Meerssen begon net als een week daarvoor in Nuth opnieuw zwak aan de wedstrijd, wat kampioenskandidaat Halsteren in de 18de minuut afstrafte
met een fraai doelpunt van spits Fouad Idabdelhay. Bob van Kan bracht beide ploegen in de
24ste minuut weer op gelijke hoogte met
een prachtige lob vanaf het middenveld.
Maar nog voor de rust kwam Halsteren
opnieuw op voorsprong toen Idabdelhay een verkeerde pass in de Meerssense
verdediging onderschepte en keihard
in het doel schoot. In de tweede helft
kwam Meerssen wat beter in het spel,
maar gevaarlijke kansen leverde dat niet op. Halsteren ging tijdrekken, komedie spelen bij blessures en de bal irritant wegtikken. De uitstekende scheidsrechter Roy Witlox hield de klok echter
in e gaten en liet acht minuten doorspelen. Nadat Meerssen-keeper Quint Franssen eerst de 1-3
voorkwam en daarna aan de overzijde op de lat schoot, kopte Fons Flapper in de 97ste minuut
een corner keihard binnen: 2-2. Een zwaar bevochten, maar verdiend punt voor de thuisploeg.

Sterk laatste halfuur goed voor drie punten
Een week later deed SV Meerssen het in Uden nog beter. UDI ‘19 was met zes punten uit twee
wedstrijden goed begonnen aan de competitie en wilde die reeks tegen Meerssen voortzetten.
Het was echter Meerssen dat in de 7de minuut op voorsprong kwam toen Bob Vankan een mislukte terugspeelbal onderschepte en die fout
meedogenloos afstrafte. Amper een minuut later ging Meerssen zelf in de fout en kwam UDI
via Roald van Hout alweer gelijk. De wedstrijd
kabbelde daarna voort. In de 60ste minuut
schudde trainer Danny Volkers de boel wakker
met drie wissels. Met succes. In de 80ste minuut kopte Tristan van Hoogdalem een corner
van Julien Rompelberg keihard in het net: 1-2.
En in de 90ste minuut bepaalde diezelfde Julien de eindstand vanaf de penaltystip met een strak
schot op 1-3. De eerste zege van het nog jonge seizoen was binnen voor de ploeg uit Meerssen.

TOPSCORERS SV MEERSSEN
Bob Vankan

2

Jordie van der Schoot

1

Tristan van Hoogdalem

1

Fons Flapper

1

Julien Rompelberg

1

ELFTAL VAN DE WEEK:

SV Meerssen, dames 1
Met ‘dames 1’ heeft SV Meerssen er weer een elftal bij. De meiden deden vorig jaar voor het
eerst mee, maar door corona werd de competitie toen al na drie wedstrijden afgebroken. Dit
jaar rekenen de meiden op een volwaardige competitie.
Het is twee jaar geleden heel bescheiden begonnen, vertelt Noa Smeets: ,,We waren maar met
een stuk of vijf meiden die wilden voetballen en stelden voor om zeven tegen tegen te gaan
spelen op een klein veld. Maar we zaten al snel op vijftien dames, zodat we toch maar besloten
om ons in te schrijven voor de normale competitie, met elf tegen elf op een heel veld.”
Het eerste jaar werd het damesteam getraind door Bernd Caelen. Dit kreeg het echter te druk
met zijn andere teams, zodat de dames op zoek moesten naar een nieuwe oefenmeester. Het
werd uiteindelijk een trainerstrio: Richard Hannon, Youri Poper en Stan Smeets. ,,We trainer
wat vroeger op de avond”, zegt Noa, ,,zodat onze trainers daarna kunnen aansluiten bij de
training van hun eigen team.”
SV Meerssen VR1, zoals het elftal officieel te boek staat, heeft er zelf voor gekozen om dit jaar
uit te komen in de zesde klasse. ,,Er zitten een paar meiden bij die nog nooit gevoetbald hebben”, legt Noa uit. ,,Het lijkt ons daarom niet verstandig om de lat meteen hoog te leggen: het
is leuk als je ook eens een wedstrijd wint...”

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen
L&V

Het laatste woord...
Succes brengt succes
Na de teleurstellende competitiestart hebben we ons tegen twee
op papier lastige tegenstanders redelijk hersteld. Thuis tegen Halsteren sleepten we op basis van een prima tweede helft een terecht
gelijkspel uit het vuur (2-2).
Afgelopen zondag bij UDI ’19/CSU speelden we een zeer degelijke
wedstrijd, ondanks het betere veldspel hadden we moeite om tot
echte kansen te komen. De wedstrijd ontbrandde pas in de slotfase. Nadat UDI in een van de spaarzame counters de paal raakte, scoorden wij 1-2 uit een corner. Toen UDI alles of niets ging
spelen, profiteerden wij van de ruimte. In de omschakeling moest
UDI aan de noodrem trekken. Door de toegekende strafschop
werd de wedstrijd beslist: 1-3.
Een overwinning die we hard nodig hadden en
die ook uitbundig werd gevierd. Terecht: succes moet je vieren, want succes brengt succes.
Ik verwacht een fysiek en agressief spelend RKZVC. Maar ik hoop dat we de
stijgende lijn ook vanmiddag kunnen doortrekken.
trainer Danny Volkers
tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

SV Meerssen - OJC Rosmalen
zondag 10 oktober, 14.30 uur, sportpark Marsana

