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De wedstrijd van vandaag
In de eerste thuiswedstrijd na de maandenlange lockdown ontvangt SV Meerssen vandaag het 
sterke SV Juliana ‘31 uit Malden.
De streek rond Nijmegen - ook wel het Rijk van Nijmegen genoemd - is dit seizoen opvallend 
sterk vertegenwoordigd in de Hoofdklasse B. Met Orion (Nijmegen), AWC (Wijchen) en Juliana 
‘31 treft SV Meerssen maar liefst drie verenigingen uit dat zuidelijkste stukje Gelderland.
Juliana ‘31werd op 6 augustus 1931 opgericht en is vernoemd naar prinses Juliana, het toenter-
tijd twaalfjarige dochtertje van koningin Wilhelmina. Het jaartal 31 werd aan de naam toege-
voegd om de vereniging uit Malden te onderscheiden van de andere voetbalclubs die de naam 
van de toekomstige vorstin van Nederland kregen:  ook in plaatsen als Spekholzerheide, Mill en 
Hengelo waren destijds clubs met de naam 
Juliana.
VV Juliana uit Spekholzerheide werd in 
1934 nog vierde in de finales om het kam-
pioenschap van Nederland. De club leeft 
nog enigszins voort in de J van Roda JC.
Juliana ‘31 speelt zijn thuiswedstrijden op 
sportpark De Broeklanden aan de rand van 
Malden, letterlijk onder de rook van Nij-
megen. De velden van concurrent Orion 
liggen op een steenworp afstand van het 
eigen complex. 
De club uit Malden bivakkeerde langs in de 
lagere klassen. In 2003 begon Juliana ‘31 echter aan een opmerkelijke opmars. In een paar jaar 
tijd stootte de club door naar de Hoofdklasse, waar het zich ontwikkelde tot een stabiele subtop-
per. Twee keer promoveerden de rood-gelen zelfs naar de Topklasse/Derde Divisie, maar dat was 
toch een stapje te hoog.
Ook dit seizoen doet Juliana ‘31 het weer prima. De vereniging ziet koploper Baronie steeds ver-
der weglopen, maar strijdt met een aantal clubs nog steeds om de ereplaatsen twee tot en met zes 
die aan het einde van het seizoen recht geven op een plek in de landelijke bekerstrijd 2022-2023.

 Oefenwedstrijden
Tijdens de hernieuwede onderbreking van de competitie heeft SV Meerssen enkele nuttige oefenwedstrijden 
gespeeld. 

De uitslagen:

EVV     SV Meerssen 3 - 1 
MVV O21 SV Meerssen 1 - 4 
Bekkerveld SV Meerssen 1 - 3 



SV MEERSSEN Juliana ‘31
 

1 Geoffrey Jacobs 1 Kevin de Bruin
21 Quint Franssen 2 Rick van Beijnen
2 Démen Roumen 3 Maarten Bosch
3 Jeroen Kuijs 4 Davey Goudt
4 Michiel Knops 5 Lars Peters
5 Jasper Kuijs 6 Jeroen Meijers
6 Bob Vankan 7 Vincent van Beek
7 Dylano van Dijk 8 Paul Diesel
8 Nino Everaers 9 Anwar Tuithof
9 Richard Hannon 10 Thomas Loning

10 Koen Claasens 11 Jop van Lith
11 Robbie van Dijk 12 Carlito Armando Zeeuw
12 Raoul Last 14 Rick Stuurwold
13 Julien Rompelberg 16 Dirk Pijnenburg
14 Jordie van der Schoot 17 Daan Verlijsdonk
15 Gianni Theunisz 20 Jens Rossen
16 Tristan van Hoogdalem 22 Dennie van Lijk
17 Siem van Dijck 31 Alex Joosten
18 Fons Flapper
19 Joep Ceha

trainer Danny Volkers trainer Ton Kosterman
assistenttrainer Robert Smeets. Ammar Jabri assistenttrainer Adrie van Roosmalen
keeperstrainer Marcel Spa verzorger Rick Stoffelen
verzorger Marcel Tuinstra teammanagers Jordi Barsch en Paul Leverington
materiaalman Mau Spronck en Robbin Limpens

SELECTIES

          het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde



ARBITRAGE

scheidsrechter: Sander Huijs
assistentscheidsrechter: Olaf Lamers
assistentscheidsrechter: Maik Schrama

overige wedstrijden

UDI ‘19 Longa ‘30 -

Orion Moerse Boys -

RKZVC OJC Rosmalen -

AWC Baronie -

Halsteren Nuenen -

Silvolde Minor -

programma 27 februari

(don 24-2) Nuenen SV Meerssen  (20.00 uur)

Silvolde RKZVC

OJC Rosmalen AWC

Longa ‘30 Juliana ‘31

Baronie Halsteren

Minor Moerse Boys

UDI  ‘19 vrij

EHC uit competitie

programma overige elftallen SV Meerssen voor 6 maart

WDZ 2 - SV Meerssen 2 11.00 uur, sportpark Neerhagerbos, Bocholtz
SV Meerssen 4 - SVM 4 11.30 uur, sportpark Marsana
SV Meerssen 5 - IBC ‘30 2 09.45 uur, sportpark Marsana

de overige elftallen komen niet in actie
De thuiswedstrijd van SV Meerssen 1 tegen AWC uit Wijchen is door de KNVB 
verplaatst naar zondag 20 maart, aanvang 14.30 uur op sportpark Marsana in Meerssen

    De stand in de hoofdklasse:

1 Baronie 11 31 28-7

2 Halsteren 11 22 29-19

3 OJC Rosmalen 10 21 27-10

4 UDI ‘19 11 20 16-13

5 SV Meerssen 11 17 17-16

6 Orion 10 16 18-16

7 Juliana ‘31 10 16 15-14

8 Silvolde 10 13 12-11

9 Nuenen 9 12 10-11

10 AWC 11 11 20-24

11 RKZVC 9 9 8-16

12 Longa ‘30 10 9 14-23

13 Minor 10 6 9-24

14 Moerse Boys 11 4 5-24

15 EHC (degradeert) 8 2 5-28



SV Meerssen wint overtuigend bij Longa...
SV Meerssen behaalde in de laatste westrijd voor de lockdown een gemakkelijke zege bij Longa 
‘30. Op het koude, natte complex in Lichtenvoorde won de ploeg simpel met 1-3.
In de 22ste minuut kwam Meerssen op voorsprong. Na een overtreding op Jordie van der Schoot 

speelde Jasper Kuijs snel op Raoul 
Last, die met enkele snelle schijnbe-
wegingen de verdediging van Longa 
uitspeelde en de bal onhoudbaar langs 
keeper Bjorn Dankbaar schoot.
Na 37 minuten maakte Bob Vankan 
er 0-2 van. In de tweede helft blijft 
Meerssen domineren, wat op het uur 
resulteerde in de 0-3, opnieuw ge-

scoord door Bob. Een kwartier voor tijd redde Longa de eer toen Jurgen Weijman een makkelijk 
gegeven penalty verzilverde, maar de zege van Meerssen kwam niet meer in gevaar.

...maar gaat in Nijmegen hard onderuit
Na een onderbreking van ruim twee maanden pakte SV Meerssen de draad twee weken ge-
leden weer op met een uitwedstrijd bij Orion in Nijmegen. Een nieuwe tegenstander waar de 
geel-zwarten nog niet eerder tegen hadden gespeeld. En wat voor een... Meerssen kwam al vroeg 
in de wedstrijd op voorsprong toen Jordie van der Schoot een penalty feilloos binnenschoot, 
maar amper 
twee minuten 
later kreeg ook 
Orion een straf-
schop en ook 
die werd fraai 
benut. Vlak 
voor en vlak na rust profiteerde Orion twee keer van een fout in de Meerssense verdediging, 
waardoor de ploeg simpel op een 3-1 voorsprong kwam. Die gaven de Nijmegenaren ook niet 
meer uit handen: Meerssen stapte met lege handen in de bus voor de terugreis naar Limburg.

TOPSCORERS SV MEERSSEN
Jordie van der Schoot 4 Bob Vankan 4

Fons Flapper 2
Nino Everaers, Michiel Knops, Dylano van Dijk, 
Julien Rompelberg, Tristan van Hoogdalem en Raoul Last

1



Even voorstellen:

secretaris Maurice van Kan

Als secretaris van SV Meerssen is Maurice van Kan bij de club het aanspreekpunt voor de 
KNVB. Voor alles elftallen: voor het eerste, dat wordt aangestuurd vanuit Zeist, en voor de 
lager spelende teams waarvoor alle administratie naar Eindhoven moet.
Vrijwel dagelijks krijgt hij post binnen, van de bond of van tegenstanders. Over wedstrijden 
die afgelast of verplaatst zijn, bijvoorbeeld. Dat is zeker de afgelopen twee jaar een hele klus 
geweest, want corona heeft het speelplan telkens weer door elkaar gegooid.
Onlangs nog is het programma voor de Hoofdklasse aangepast nadat EHC het eerste elftal 
heeft teruggetrokken uit de competitie. ,,Samen met de overige Hoofdklassers hebben we de 
KNVB gevraagd om een nieuw speelplan op te stellen, zodat je niet elke week twee teams hebt 
die niet in actie komen”, vertelt Maurice. ,,Maar dat was blijkbaar toch te ingewikkeld.”
Maurice, zelf speler van het eerste elftal in de gouden jaren, heeft het secretariaat vijf jaar ge-
leden overgenomen van Loe van der Coelen. Hij heeft de administratie verder gedigitaliseerd. 
,,Ik weet nog dat de opstellingen vroeger werden opgehangen in de kastjes in het dorp”, vertelt 
hij. ,,Nu hoef je maar één appje te versturen en iedereen is weer op de hoogte.” 

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen

L&V



Het laatste woord...

Benieuwd
Op 7 november speelden we onze laatste thuiswedstrijd, we verloren destijds met 0-2 
van Baronie. Wat ik me nog kan herinneren, is dat er zeer zeker voor rust meer had 
ingezeten, we verloren deze wedstrijden door twee ongelukkige momenten.
Vandaag, precies vjftien weken later ontvangen we Juliana ’31. Een stabiele ploeg die 
al vele jaren op hoog niveau speelt. Voor beide is het vandaag een belangrijk duel, de 
winnaar zal voorlopig stevig in de top 6 blijven staan. 
Ik ben erg benieuwd welke niveau we vandaag kunnen aantikken. Na een lange on-
derbreking is het weer zoeken naar ritme, vastigheden en vorm. De afgelopen drie 
weken hebben we erg wisselvallig gespeeld. Uit bij EVV (3-1 verlies) speelden we 
een uitstekende eerste helft. In de competitie tegen Orion (3-1 ver-
lies),was het beduidend minder. Twee dagen later versloegen we 
MVV O21 (1-4 winst) en zondag tegen Bekkerveld (1-3 winst) 
was het weer zeer matig.
Helaas missen we vandaag enkele belangrijke spelers wegens 
blessures. aanvoerder Michiel Knops en Tristan van Hoogda-
lem voorlopig zeker niet kunnen spelen. Voor Julien Rom-
pelberg en Koen Claasens is het afwachten hoe zij de komende 
trainingen doorstaan. Maar ondanks hun afwezigheid staat er 
vanmiddag gewoon een uitstekend elftal. Ik verwacht een 
zware, gelijkopgaande wedstrijd tussen twee voetbal-
lende ploegen.   

trainer Danny Volkers

                                             tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

             SV Meerssen - Minor
                                       zondag 6 maart, 14.30 uur, sportpark Marsana


