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De wedstrijd van vandaag
Baronie is één brok voetbalgeschiedenis. De club werd in 1926 opgericht onder de naam Vitesse 
Ginneken. Een jaar later werd de naam gewijzigd in VV Mastbosch. In 1929 fuseerde de vereni-
ging met Bredania en kreeg ze de huidige naam: Baronie, naar de Baronie van Breda.
De tweede club van Breda (na NAC) kwam van 1955 tot 1971 uit in het betaald voetbal. In die 
glorietijd bracht de club enkele grote spelers voort die het later bij clubs uit de eredivisie ver 
zouden schoppen, met als bekendste namen wellicht Nico Rijnders, Kees van Ierssel en Gerrie 
Deijkers. 
Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Maar in het wat gedateerde sportpark van de club aan de 
Blauwe Kei hangt nog altijd iets van de roem van toen. Bij elke thuiswedstrijd van ‘de Baronnen’ 
klinkt het opbeurende clublied uit de blikken luidsprekers, gezongen door Vader Abraham.
Ook bij de amateurs 
was Baronie altijd 
een club om rekening 
mee te houden. De 
ploeg werd vier keer 
landskampioen bij de 
zondagamateurs, en 
plakte daar in 1997 en 
2001 de titel algemeen 
landskampioen bij de 
amateurs aan vast. In 
2009 werden de Bredanaars voor het laatst kampioen in de Hoofdklasse, waardoor ze promo-
veerden naar de toenmalige Topklasse. Na één seizoen moest Baronie alweer een stapje terug-
doen, waarna het zich comfortabel nestelde in de subtop van de Hoofdklasse.
Ook dit seizoen steekt Baronie zijn ambities niet onder stoelen of banken. De ploeg is voort-
varend begonnen aan de competitie en voert de ranglijst souverein aan. Wat dat betreft weet 
SV Meerssen waar het vanmiddag aan toe is. Baronie komt ongetwijfeld naar Meerssen om te 
winnen. De SV zal alles uit de kast moeten halen om daar een stokje voor te steken. Maar met de 
opgaande lijn van de laatste wedstrijden moet dat mogelijk zijn.

PUPIL VAN DE WEEK
Walter Bremmers (7) loopt vanmiddag met de selecties van Meers-
sen en Baronie het veld op als Pupil van de Week. Walter is ver-
dedigende middenvelder bij de JO8. Zijn zusje Emily zit eveneens 
op voetbal en is net gestart bij Marco. Zijn favoriete speler bij SV 
Meerssen is Kai Liebregts. Walter is fan van Ajax, Frenkie de Jong 
en natuurlijk het eerste van SV Meerssen. Dat Meerssen vanmid-
dag wint van Baronie is voor hem vanzelfsprekend. Al verwacht hij 
een spannende wedstrijd: het wordt 3-2, verwacht hij.



SV MEERSSEN Baronie
 

1 Geoffrey Jacobs 1 Michel van Butselaar
21 Quint Franssen 2 Bram Umar
2 Démen Roumen 3 David Vermeulen
3 Jeroen Kuijs 4 Aart Veldhof
4 Michiel Knops 5 Wouter Prent
5 Jasper Kuijs 6 Noel de Graauw
6 Bob Vankan 7 Mustafa Mohammad
7 Dylano van Dijk 8 Sander Wirix
8 Nino Everaers 9 Jorik Mijnhijmer
9 Richard Hannon 10 Jens Wirix

10 Koen Claasens 11 Jason Tjien-Fooh
11 Robbie van Dijk 12 Jawad El Morabit
12 Raoul Last 13 Jamie Kankam
13 Julien Rompelberg 14 Mark Schuit
14 Jordie van der Schoot 15 Daniel Noels
15 Gianni Theunisz 16 Max Denisov
16 Tristan van Hoogdalem 17 Achraf Ouaddaf
17 Siem van Dijck 19 Vincent Vroomans
18 Fons Flapper 20 Bob Melis
19 Joep Ceha 21 Joep Brosky

trainer Danny Volkers trainer Jurriaan van Poelje
assistenttrainer Robert Smeets. Ammar Jabri assistenttrainer Bas Liebregts
keeperstrainer Marcel Spa keeperstrainer Erik Kruithof
verzorger Marcel Tuinstra teammanager Sheulmar Lawender, Bjorn Quartel
materiaalman Mau Spronck en Robbin Limpens teammanager

SELECTIES

          het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde



ARBITRAGE

scheidsrechter: Herm-Jan van Boxtel
assistentscheidsrechter: Maik Schrama
assistentscheidsrechter: Robin Koster

overige wedstrijden

AWC Longa ‘30 -

Silvolde EHC -

OJC Rosmalen Moerse Boys -

RKZVC Minor -

Halsteren Orion -

Juliana ‘31 Nuenen -

programma 14 november

Moerse Boys SV Meerssen

UDI ‘19 Halsteren

Orion OJC Rosmalen

Juliana ‘31 AWC

Longa ‘30 Minor

Baronie Silvolde

Nuenen RKZVC

EHC vrij

programma overige elftallen SV Meerssen voor  14  november

SV Meerssen 2 - Sportclub ‘25 2 12.00 uur, sportpark Marsana, 
SV Meerssen 3 vrij
RKUVC 3 - SV Meerssen 4 10.00 uur, sportpark Ulestraten
SV Meerssen 5 vrij
SV Meerssen G1 - Minor G1 zat 13 nov, 12.00 uur, sportpark Marsana
BEKER: SV Meerssen 1 - RVU 1, donderdag 11 november, 20.00 uur, sportpark Marsana

    De stand in de hoofdklasse:

1 Baronie 9 25 26-8

2 Halsteren 7 16 20-12

3 Orion 8 16 16-9

4 UDI ‘19 9 16 12-10

5 OJC Rosmalen 8 15 20-8

6 Nuenen 9 15 13-9

7 Juliana ‘31 8 13 13-10

8 Silvolde 9 13 12-10

9 SV Meerssen 7 11 11-10

10 AWC 7 7 12-14

11 Longa ‘30 8 6 11-18

12 RKZVC 8 6 6-15

13 Minor 8 6 8-21

14 Moerse Boys 8 4 4-14

15 EHC 7 2 5-21



BEKER

SV Meerssen - RVU 
donderdag 11 november, 20.00 uur

Meerssen wint na sterk begin van Silvolde
Met de overtuigende 
bekerwinst op Sport-
club ’25 nog in het 
achterhoofd begon 
Meerssen vol zelfver-
trouwen aan de lastige 
thuiswedstrijd tegen 
Silvolde. De eerste 
helft ontspon zich een 
open wedstrijd, waar-
bij Meerssen voor het 
meeste gevaar zorgde. 

In de 24ste minuut was het raak. Meerssen kreeg een hoekschop, waarbij de bal langs links naar 
rechts door het doelgebied flipperde en uiteindelijk door Fons Flapper onhoudbaar in het net 
werd gekopt: 1-0. Amper vier minuten later stond het al 2-0 voor SV Meerssen toen Jordie van 
der Schoot een vlot lopende aanval via Tristan van Hoogdalem en Raoul Last feilloos afrondde. 
In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Silvolde drukte Meerssen achteruit. Een tegen-
treffer kan bijna niet uitblijven. En die kwam dan ook: in de 54ste minuut bracht Wouter Ebbers 
de stand op 2-1. Meerssen wankelde, maar viel niet om: het hield de benauwde voorsprong tot 
het eindsignaal vast. 

Orion - SV Meerssen afgelast
De uitwedstrijd van SV Meerssen bij Orion in Nijmegen is afgelopen zondag op het laatste mo-
ment afgelast in verband met een aantal coronameldingen.

TOPSCORERS SV MEERSSEN
Jordie van der Schoot 4 Nino Everaers 1

Bob Vankan 2 Julien Rompelberg 1
Fons Flapper 2 Tristan van Hoogdalem 1



EVEN VOORSTELLEN:

Leon Brands
Leon Brands is bestuurslid en penningmeester bij SV Meerssen en coördinator van de bo-
venbouw bij de jeugdafdeling. Samen met Geert van Dijk, die de onderbouw aanstuurt, en de 
vele vrijwilligers probeert hij de jeugdopleiding weer wat steviger neer te zetten.
Leon komt oorspronkelijk uit Houthem en heeft daar bij Iason gevoetbald. Via carnavals-
vereniging Sjots & Sjeif is hij bij SV Meerssen terechtgekomen, waar hij nog een paar jaar op 
het vijfde heeft gespeeld. Door een heupblessure is hij moeten stoppen. Daarna is hij bijna 
automatisch leider bij de jeugd geworden: ,,Als je als vader - van Puk - langs de lijn staat, ben 
je al heel vlug leider, trainer en coach.”
Het jeugdbestuur heeft er bewust voor gekozen om voor de bovenbouw (vanaf 13 jaar) ge-
diplomeerde trainers aan te trekken. Met succes: de elftallen tot 17 en tot 19 spelen onder-
tussen weer in de hoofdklasse. ,,Het is mooi dat spelers zich door deze aanpak verder ont-
wikkelen. Al blijft het voor ons als club een belangrijk aandachtspunt dat jonge spelers plezier 
houden in het voetballen en ze samen een team vormen.”
Op die manier vormt de jeugdopleiding straks weer een stabiel fundament voor de hele 
 vereniging, verwacht hij: ,,Het is leuk als je spelers de hele jeugd ziet doorlopen en uiteindelijk 
ziet door stromen naar de senioren. En later misschien wel tegenkomt in het tweede of - wie 
weet - het eerste elftal.”

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen

L&V



Het laatste woord...

Alles uit onszelf halen
Na twee weekenden zonder wedstrijd ben ik blij dat we vanmiddag weer kunnen en 
mogen voetballen. 
In de laatste wedstrijd, thuis tegen SV Silvolde, speelden we een uitstekende eerste 
helft. De 2-0 ruststand was een magere afspiegeling van het spelbeeld. De tweede 
helft was zeer matig, waardoor het tot de laatste seconden billenknijpen was.  
Uiteindelijk sleepten we de 2-1 overwinning over de streep. We hebben in deze wed-
strijd laten zien dat we goed kunnen voetballen, maar dat we ook een ploeg zijn die 
kan knokken. 
Vanmiddag zal er in elk geval geen sprake zijn van onderschat-
ting. Met Baronie krijgen we een ploeg op bezoek die verleden 
seizoen en ook dit seizoen nog geen wedstrijd verloren heeft. 
Een ploeg die wil en moet promoveren. Een mooie uitdaging, 
dus.
Ik verwacht een goed voetballend en aanvallend ingesteld Ba-
ronie dat met heel veel zelfvertrouwen vandaag de afstand op de 
ranglijst naar de concurrentie wil vergroten. 
Ik denk dat wij het Baronie moeilijk kunnen maken, maar dan 
zullen we 90 minuten lang het maximale uit onszelf moe-
ten halen. Alleen dan kunnen we de competitie in 
de hoofdklasse hopelijk weer enigszins spannend 
maken. 
 
trainer Danny Volkers

                                            tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

              SV Meerssen - EHC
                                     zaterdag 20 november, 19.00 uur, sportpark Marsana


