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De wedstrijd van vandaag
Met EHC komt vanavond een oude bekende naar sportpark Marsana. SV Meerssen en EHC zijn 
elkaar al vaal tegengekomen in de Hoofdklasse. Met het publiek vaak als grote winnaar: duels 
tussen de twee clubs uit Zuid-Limburg staan meestal garant voor spanning, strijd, emoties en 
een onvoorspelbare afloop.
De Emma Hoensbroek Combinatie ontstond in augustus 1964, toen Sportclub Emma en SV 
Hoensbroek na lange en soms moeizame gesprekken alsnog besloten om samen verder te gaan. 
Beide clubs konden bogen op een lange, succesvolle historie, waarbij met name SC Emma was 
uitgegroeid tot een grote naam 
in het Nederlandse amateur-
voetbal.
Met steun van de staatsmijn 
Emma streed de gelijknamige 
club kort na de bevrijding mee 
om de prijzen. In 1961 werd 
de vereniging kampioen in de 
eerste klasse. In de finale om 
het landskampioenschap moest 
de club het uiteindelijk afleg-
gen tegen het sterke Xerxes uit 
Rotterdam. 
Bij de start van het betaald voet-
bal in Nederland in 1954 haakte 
Sportclub Emma af. De club bleef bij de amateurs, waarbij ze opnieuw in de top meedraaide. Na 
de fusie zette EHC die lijn voort. De vereniging uit Hoensbroek werd in 1979 en 1985 kampioen 
in de Hoofdklasse en pakte in 1991 en 1997 de districtsbeker.
De laatste jaren heeft EHC het wat moeilijker. In 2018 degradeerde de club naar de eerste klasse. 
Na één seizoen was EHC echter alweer terug in de Hoofdklasse. Vorig jaar ontving SV Meerssen 
EHC in stadion De Geusselt. Daarna gooide corona roet in het eten: de competitie werd niet 
afgemaakt. 
Dit seizoen kende EHC een valse start. De ploeg zakte naar de laatste plaats. Maar de laatste 
wedstrijden begint de club toch weer wat puntjes te sprokkelen. Wat dat betreft is SV Meerssen 
gewaarschuwd: EHC is ongetwijfeld sterker dan die lage positie op de ranglijst doet vermoeden.

Geen publiek bij amateurvoetbal
Door de gestegen coronacijfers heeft het kabinet besloten dat de komende weken zonder 
publiek gevoetbald wordt. Die maatregel geldt ook voor het amateurvoetbal. Het betekent dat 
ook bij de derby tussen SV Meerssen en EHC geen toeschouwers langs de lijn mogen staan.



SV MEERSSEN EHC
 

1 Geoffrey Jacobs 1 Collin van Eijk
21 Quint Franssen 2 Tom Hanssen
2 Démen Roumen 3 Mitch Kok
3 Jeroen Kuijs 4 Roy Goossens
4 Michiel Knops 5 Milan Maggen
5 Jasper Kuijs 6 Zev van Melick
6 Bob Vankan 7 Kamyar Baroshi
7 Dylano van Dijk 8 Dennis Dengering
8 Nino Everaers 9 Rick Polman
9 Richard Hannon 10 Lars Gulpen

10 Koen Claasens 11 Thiemo Vanmaris
11 Robbie van Dijk 12 Bodari Knippels
12 Raoul Last 13 Jerome Beckers
13 Julien Rompelberg 14 Hendrik-Jan Kauffmann
14 Jordie van der Schoot 15 Job Rybakowski
15 Gianni Theunisz 16 Luca Graziano Carta
16 Tristan van Hoogdalem 17 Lars Reck
17 Siem van Dijck 18 Dex Liedgens
18 Fons Flapper 23 Mitch Loomans
19 Joep Ceha 93 Dion Jafar Watson

trainer Danny Volkers trainer Mirsad Mujanovic
assistenttrainer Robert Smeets. Ammar Jabri assistenttrainer Irvan Reijnders
keeperstrainer Marcel Spa teammanager Sanders Berns
verzorger Marcel Tuinstra verzorger Jos Hoenen
materiaalman Mau Spronck en Robbin Limpens tech. adviseur Paul Meulenberg

SELECTIES

          het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde



ARBITRAGE

scheidsrechter: Mike Theelen
assistentscheidsrechter: Lars van Crey
assistentscheidsrechter:

overige wedstrijden

AWC Orion -

Halsteren Moerse Boys -

Minor UDI ‘19 -

OJC Rosmalen Juliana ‘31 -

RKZVC Longa ‘30 -

Silvolde Nuenen -

programma 28 november

Longa ‘30 SV Meerssen

Baronie UDI ‘19

EHC RKZVC

Juliana ‘31 Orion

Moerse Boys AWC

OJC Rosmalen Halsteren

Silvolde Minor

Nuenen vrij

programma overige elftallen SV Meerssen voor  28 november

Spcl. Jekerdal 2 - SV Meerssen 2 11.45 uur, sportpark Jekerdal, Maastricht
Daalhof 2 - SV Meerssen 3 11.00 uur, sportpark Hazendans, Maastricht
SV Meerssen 4 - SV Hulsberg 4 11.30 uur, sportpark Marsana
Geusselt Sport 4 - SV Meerssen 5 11.00 uur, sportpark Geusselt, Maastricht
SV Meerssen VR1 - Geusselt/Willem I VR1 10.30 uur, sportpark Marsana  
Sportclub ‘25 G1 - SV Meerssen G1 zat 27/11, 13.30 uur, Bocholtzerheide

    De stand in de hoofdklasse:

1 Baronie 10 28 28-8

2 Halsteren 9 19 24-14

3 Juliana ‘31 10 19 17-11

4 UDI ‘19 10 19 14-11

5 Orion 9 16 16-12

6 OJC Rosmalen 8 15 20-8

7 Nuenen 10 15 13-11

8 SV Meerssen 9 14 13-12

9 Silvolde 9 13 12-10

10 Longa ‘30 9 9 16-20

11 AWC 9 7 15-21

12 RKZVC 8 6 6-15

13 Minor 8 6 8-21

14 Moerse Boys 9 4 4-16

15 EHC 7 2 5-21



Meerssen houdt Baronie lang in bedwang
SV Meerssen kon in de topper tegen Baronie niet stunten. Maar de trotse koploper in de Hoofd-
klasse moest op sportpark Marsana alles uit de kast halen om de drie punten veilig te stellen.
Meerssen begin dapper aan de wedstrijd en kwam al in de derde minuut bijna op voorsprong, 
maar de bal van Demen Roumen ging rakelings over. Aan de andere kant ontsnapte Meerssen 
toen de scheidsrechter een vroeg doelpunt van 
Baronie afkeurde wegens handspel.
Baronie drong aan, maar de Meerssense defen-
sie hield stand. Vlak voor rust had Meerssen 
zelfs op voorsprong moeten komen toen een 
schot van Baronie afketste op de paal en Jordie 
van der Schoot in de counter alleen opdook 
voor doelman Michel van Butselaar. Hij pas-
seerde de goalie, maar zijn schot was te zwak waardoor een verdediger de bal nog net uit het 
doel kon tikken.
Vlak na rust bracht strafte Moustafa Mohammad een fout achterin genadeloos af: 0-1. Meerssen 
gaf zich echter niet gewonnen en ging op jacht naar de gelijkmaker. Tot twee maal toe werd de 
thuisploeg een strafschop onthouden. In de 79ste minuut besliste Jens Wirix de wedstrijd in het 
voordeel van Baronie door in vrije positie de 0-2 binnen te koppen. Meerssen streed voor wat 
het waard was, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven.  

Meerssen overleeft veldslag bij Moerse Boys
Door de aangescherpte coronaregels moest SV Meerssen 
zonder supporters naar Zundert voor de lastige uitwedstrijd 
bij Moerse Boys. Via een livestream op Facebook kon de 
aanhang de wedstrijd thuis toch volgen. De supporters wa-
ren digitaal getuige van een ware veldslag, met van de kant 
van het onmachtige Moerse Boys soms veel te harde tack-
les. Siem van Dijck en Demen Roumen moesten met zware 
blessures gewisseld worden. Meerssen reageerde op de enig juiste manier: het hield het hoofd 
koel en won met 0-2 door fraaie doelpunten van Delano van Dijk en Michiel Knops. 

TOPSCORERS SV MEERSSEN
Jordie van der Schoot 4 Michiel Knops 1

Bob Vankan 2 Dylano van Dijk 1
Fons Flapper 2 Julien Rompelberg 1

Nino Everaers 1 Tristan van Hoogdalem 1



ELFTAL VAN DE WEEK:

SV Meerssen G1

Het G-team van SV Meerssen heeft onlangs zijn eerste lustrum gevierd. Spelers en begeleiders 
zijn gaan steengrillen en bowlen, en afgelopen vrijdag is het feestprogramma afgesloten met 
een gezellige avond in de kantine met muziek van dj Danny, de keeper van het team.
In die vijf jaar heeft het team zich enorm ontwikkeld, vindt coach Leroy Verhoeven. Op het 
veld, waar regelmatig een wedstrijd wordt gewonnen, maar ook op sociaal terrein. ,,Je ziet de 
spelers groeien”, legt Leroy uit. ,,Door het voetballen krijgen ze meer zelfvertrouwen, terwijl 
sommigen minder prikkelbaar zijn geworden. Die persoonlijke ontwikkeling zijn voor mij 
eigenlijk veel belangrijker dan de prestaties van het team in de competitie.”
In Zuid-Limburg staat het G-team - destijds ontstaan uit een samenwerking tussen SV Meers-
sen en de Gehandicapten Organisatie Meerssen - bekend als een van de gezelligste en spor-
tiefste teams uit de regio. Nieuwe spelers voelen zich snel thuis bij SV Meerssen, zegt Leroy, 
en dat zegt volgens hem genoeg over de sfeer binnen het team.
Het G-team is vijf jaar geleden gestart met zeven à acht spelers. Inmiddels heeft Leroy zeven-
tien spelers tot zijn beschikking. Dat vraagt af en toe om creatief wisselen, zegt hij, want de 
G-teams spelen zeven tegen zeven, ,,en ik wil toch iedereen zoveel mogelijk laten voetballen”.
EHC - vanavond met het eerste elftal te gast op sportpark Marsana - is met drie teams het 
boegbeeld van het G-voetbal in Zuid-Limburg. Het zijn ook sterke teams, zegt Leroy. ,,Maar 
we hebben toch al van ze gewonnen!” Twee weken geleden zelfs in Hoensbroek: 1-2.

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen

L&V



SV Meerssen klopt RVU

Bij de loting voor de vierde ronde van de districtsbeker rolde voor SV Meerssen een 
thuiswedstrijd uit de bus. En wat voor een: het lot had Meerssen gekoppeld aan buur-
man RVU!
Duels tussen de twee clubs staan garant voor spanning, emoties op en langs het veld 
en een onvoorspelbaar wedstrijdverloop. Dat was ditmaal niet anders: SV Meerssen 
en RVU zorgden op sportpark Marsana opnieuw voor spektakel.
RVU kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Na een overtreding op de rand 
van het strafschopgebied floot de arbiter in eerste instantie voor penalty. Na overleg 
met zijn grensrechter zette hij dat alsnog om in een vrijetrap net buiten de zestien-
meter. Maar dat maakte voor RVU geen verschil: spits Mike Willems schoot de bal 
subliem in de bovenhoek.
Na voor rust kwam SV Meerssen terug via een rommelgoal, waarbij Jordie van der 
Schoot de bal het laatste tikje gaf. In de tweede helft scoorde Jasper - Japie - Kuijs de 
2-1 binnen. Ondanks heftige protesten van Rothemse zijde keurde de scheidsrechter 
het doelpunt goed.
In de spannende slotfase hield SV Meerssen die benauwde voorsprong vast, waarmee 
de ploeg zich verzekerde van een plekje in de volgende bekterronde. 

                                           tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

         SV Meerssen - Juliana ‘31
                                        zondag 5 december, 14.30 uur, sportpark Marsana


