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De wedstrijd van vandaag
Na RKZVC komt vandaag een tweede club uit de Achterhoek naar sportpark Marsana: Sportclub
Silvolde. De ploeg komt uit het gelijknamige dorp in de fusiegemeente Oude IJsselstraat en telt
ruim vijfduizend inwoners. Het ligt aan de spoorlijn van Arnhem naar Winterswijk, maar heeft
geen eigen station; wie met de trein wil, moet reizen via het station Terborg.
Sportclub Silvolde werd opgericht in 1915 en is daarmee dus welgeteld drie jaar ouder dan ons
eigen SV Meerssen. Al moet daarbij worden gezegd dat de huidige vereniging in 1947 ontstond
door een fusie
van Zwart-Wit
(dat al eerder
was samengegaan met een
andere club uit
Silvolde: Velocitas) en RKVVS.
De ploeg bivakkeerde lange
tijd in de vierde
en derde klasse,
maar begon in 2009 aan een gestage opmars naar de hogere afdelingen. Na drie jaar in de eerste
klasse promoveerde de Gelderse club in 2012 voor het eerst in haar lange geschiedenis naar de
eerste klasse. Uitgerekend in 2015, het jaar dat SV Silvolde het honderdjarig bestaan vierde, zette
het eerste elftal de volgende stap: in een dubbel duel met de amateurs van NEC stelde de ploeg
promotie naar de landelijke Hoofdklasse veilig. Daar nestelde de ploeg zich meteen in de subtop
met een vierde, een vijfde en ten slotte een derde plaats in de eindrangschikking.
De club heeft ruim vierhonderd leden en omschrijft zichzelf op de eigen website als ‘ambitieus,
vooruitstrevend en gastvrij’. De vereniging komt met vijf seniorenelftallen en één veteranenteam
uit in de competitie. De thuiswedstrijden worden gespeeld op sportpark De Munsterman. Bij de
dames en de jeugd werkt SV Silvolde samen met buurman VV Terborg: gezamenlijk hebben ze
twintig jongens- en meidenteams.

PUPIL VAN DE WEEK
Siem Hamers (7) zit vandaag bij de spelers van SV Meerssen 1 op
de bank als pupil van de week. Siem komt uit Rothem en speelt
zelf bij SV Meerssen JO-8. In de aanval, vertelt hij. Zijn favoriete
club is Ajax, de club waar hij later ook graag zou willen voetballen. De beste voetballer van dit moment is in zijn ogen Mpappé
van PSG. Pupil van de week zijn is ‘heel leuk’, zegt hij, maar ook
wel een beetje spannend. Siem rekent er vast op dat SV Meerssen
vandaag wint van Silvolde. Het wordt 3-1, voorspelt hij.
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Geoffrey Jacobs
Quint Franssen
Démen Roumen
Jeroen Kuijs
Michiel Knops
Jasper Kuijs
Bob Vankan
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Marco Olthuis
Pim Olthuis
Gijs Hakvoort
Wouter Ebbers
Mike van Aken
Chiel Terhorst
Joris Bieleveldt
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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
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Brian Smit
Swen te Kaat
Roel Gebbink
Luke Groot Wassink
Max Tamboer
Jordi Sticker
Tolgahan Yayla
Jorn Eijkelkamp
Mats Hegman
Mike Severs
Cem Köse
Evert Römer

19
--

Joep Ceha
Mischa Urlings

Dion Teloh
Wout Blasman
Stan ten Vaarwerk

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger

Danny Volkers
Robert Smeets. Ammar Jabri
Marcel Spa
Marcel Tuinstra

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger

Stéven Verheijen
Mark Schepers
Geno Mijnen
Niek Berendsen

het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde

ARBITRAGE
scheidsrechter: Stan Verhaag
assistentscheidsrechter: Wesley Veldman
assistentscheidsrechter: Tom Colen

overige wedstrijden
OJC Rosmalen Nuenen
Orion Longa ‘30
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SV Meerssen
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9-9

Halsteren Minor
Moerse Boys EHC

programma 31 oktober
Orion SV Meerssen
Longa ‘30 OJC Rosmalen
UDI ‘19 Silvolde

10 Longa ‘30

6

6

10-13

Baronie RKZVC

11 RKZVC

7

6

5-11

Nuenen AWC

12 Minor

7

6

6-16

13 AWC

5

4

8-10

14 Moerse Boys

6

2

2-12

15 EHC

6

1

4-20

EHC Halsteren
Moerse Boys Juliana ‘31
Minor vrij

programma overige elftallen SV Meerssen voor 31 oktober
Simpelveld/Zwart Wt 2 - SV Meerssen 2
SV Meerssen 3 - VV Maastricht-West 4
SV Meerssen 4 - SVM 4
Willem I 4 - SV Meerssen 5 SV Meerssen VR1 - SV Geuldal VR1
SV Meerssen G1 - Sportclub ‘25 G1

11.00 uur, sportpark Hanzon, Eys
09.30 uur, sportpark Marsana
11.30 uur, sportpark Marsana
24/10, 12.00 uur, sportpark Geusselt-Noord
11.00 uur, sportpark Marsana
23/10, 10.30 uur, sportpark Marsana

Meerssen laat zich afbluffen door OJC
De eeerste avondwedstrijd van dit seizoen is voor SV Meerssen uitgedraaid op een zware teleurstelling. Hoewel het elftal van trainer Danny Volkers lange tijd het betere van het spel had, ging
OJC Rosmalen met een uiteindelijk toch wel verdiende 1-3 overwinning terug naar Noord-Brabant.
OJC startte fel en agressief aan de wedstrijd, die met een kwartier vertraging begon omdat een
van assistent-scheidsrechters nog in de veronderstelling leefde dat de wedstrijd op zondag zou
worden gespeeld en te laat op sportpark Marsana verscheen. OJC-trainer Willem Leushuis
stormde voortdurend het veld op
om scheidsrechter Gerbert Stegeman te attenderen op het ‘grove’
spel van Meerssen. Met succes:
de geïntimideerde Stegeman trok
in tien minuten tijd drie keer geel
voor een Meerssen-speler, waardoor de thuisploeg de handrem
moet aantrekken.
Vlak na rust onthield de arbiter Meerssen een vrijtrap. Uit
de counter die daarna ontstond
scoorde Kennis Knuiman 0-1
voor OJC. Vier minuten later
bracht Jordie van der Schoot de
stand weer in evenwicht met een typische Van der Schoot-goal: hij liep de complete verdediging
van OJC eruit en schoot de bal beheerst langs de kansloze keeper.
Op het uur kwam OJC opnieuw op voorsprong via een wat gelukkig doelpunt van Saad Laazizi.
Die klap kwam Meerssen niet meer te boven. In de slotfase moest het zelfs nog een derde doelpunt incasseren, gescoord door Tom Wijckmans, waarmee de eindstand op 1-3 kwam.

TOPSCORERS SV MEERSSEN
Jordie van der Schoot

3

Bob Vankan

2

Nino Everaers

1

Julien Rompelberg

1

Fons Flapper

1

Tristan van Hoogdalem

1

ELFTAL VAN DE WEEK:

SV Meerssen 2
Het tweede elftal heeft in de bekerwedstrijden meteen zijn visitekaartje afgegeven door eersteklasser Caesar overtuigend te verslaan. Het geeft trainer Youssef Marouani vertrouwen dat hij
zijn ambities met dit elftal kan waarmaken: promotie van de tweede naar de eerste klasse, via
een periodetitel of het kampioenschap, zodat de kloof met 1 kleiner wordt.
Youssef heeft zelf bij Neerbeek en Caesar gespeeld, maar is door blessures al jong moeten
stoppen. Daarna heeft hij zich op het trainerschap gestort. In Meerssen heeft hij vorig seizoen
de jeugd onder-17 gecoacht. Daarna is hij door SV Meerssen gevraagd om dit seizoen het
tweede elftal onder zijn hoede te nemen.
Het is een goed team met veel talentvolle jonkies, vindt de trainer: ,,Ik heb drie, vier jongens
die de stap naar het eerste in de toekomst zouden moeten kunnen zetten. En volgend jaar
krijgen we er een paar jongens vanuit de jeugd bij die dat niveau eveneens kunnen
halen als ze zich op deze wijze blijven ontwikkelen.”
Daarmee zou het tweede elftal weer kunnen worden wat het eigenlijk zou moeten
zijn: een stabiele basis onder het standaardelftal, waar jonge spelers kunnen laten
zien dat ze rijp zijn voor het eerste elftal, en waar basisspelers van dat eerste
na een blessure op niveau kunnen werken aan hun terugkeer.

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen
L&V

Het laatste woord...
Goede kans op eerste thuiszege
Eerlijk is eerlijk, onze seizoenstart verloopt niet zoals we verwacht hadden, met 8
punten uit zes wedstrijd is de start ronduit teleurstellend.
We kunnen genoeg excuses aanhalen waardoor we nog niet stabiel genoeg spelen,
maar dat zou een teken van zwakte zijn. ‘Verliezers hebben immers altijd een excuus,
terwijl winnaars een plan hebben.’ Willen we niet nog verder achterop raken, dan
zullen we de komende wedstrijden positieve resultaten moeten behalen.
Te beginnen met vanmiddag tegen het uitstekend presterende Silvolde. Zij kennen in
tegenstelling tot ons een prima start en staan met goed verzorgd voetbal op een tweede plaats, achter het ijzersterke Baronie. Dat Silvolde met drie tegendoelpunten de minst gepasseerde verdediging heeft in de hoofdklasse zegt genoeg waar de kracht van dit team zit.
Afgelopen zaterdag tegen OJC Rosmalen speelden we zestig
minuten echte prima, alleen moeten we ons zelf gaan belonen
in de vorm van doelpunten. Waar verleden jaar elke halve kans
benut werd, is het rendement dit seizoen juist hetgeen ons opbreekt in bepaalde wedstrijden.
Als we ons rendement verbeteren door in de laatste fase de juiste
keuzes te maken, heb ik er alle vertrouwen in dat we vanmiddag
een goede kans maken op de eerste thuisoverwinning.

trainer Danny Volkers

tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

SV Meerssen - Baronie
zondag 7 november, 14.30 uur, sportpark Marsana

