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De wedstrijd van vandaag
Nadat EHC zich heeft teruggetrokken uit de competitie zijn er in Limburg nog maar twee 
Hoofdklassers: SV Meerssen en Minor. Vanmiddag treffen beide teams elkaar op sportpark 
Marsana. De enige derby die op het programma staat, dus. 
De twee ploegen ontmoetten elkaar eind augustus in Nuth voor de opening van het seizoen 
2021-2022. 
Het werd een 
wedstrijd 
waarover ze-
ker in Meers-
sen nog lang 
werd nage-
praat. Hoewel 
het elftal van 
trainer Dan-
ny Volkers 
veel sterker 
was, vooral 
in de tweede 
helft, bleven 
de drie pun-
ten in Nuth: Minor won de wedstrijd uit 2-1 en stuurde Meerssen met lege handen naar huis.
In het verdere verloop van de competitie, die door corona opnieuw wekenlang stil lag, kon Mi-
nor die stunt niet meer herhalen. De ploeg zakte steeds verdere weg en moet oppassen dat het 
na EHC niet de tweede Limburgse ploeg wordt die volgend seizoen een trapje lager moet gaan 
spelen.
Dat wil niet zeggen dat het voor Meerssen een gemakkelijke middag gaat worden op sportpark 
Marsana. Minor blijft een gevaarlijke ploeg die altijd weer voor een kleine verrassing kan zorgen. 
Dat bleek dus wel bij het eerste duel tussen de twee ploegen in Nuth.
Daar komt bij dat Meerssen zelf heel wisselvallig speelt, ook al doordat de trainers door blessures 
van basisspelers telkens weer moet puzzelen om alle posities op het veld goed bezet te krijgen. 
Maar na die 2-1 in Nuth zijn de spelers gewaarschuwd.

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen

L&V



SV MEERSSEN RKSV Minor
 

1 Geoffrey Jacobs 1 Sven Swakhoven
21 Quint Franssen 2 Onur Polat
2 Démen Roumen 3 Ton Hermans
3 Jeroen Kuijs 4 Kevin Gegvataj
4 Michiel Knops 5 Raymond Buis
5 Jasper Kuijs 6 Jean Louis Hassan
6 Bob Vankan 7 Cem Unal
7 Dylano van Dijk 8 Jorick Schilken
8 Nino Everaers 9 Anass Mephtah
9 Richard Hannon 10 Ceylan Amory

10 Koen Claasens 11 Sabri Haruna
11 Robbie van Dijk 12 Brahim Benahmed
12 Raoul Last 13 Shero Gergeri
13 Julien Rompelberg 14 Mounir El Mrissani
14 Jordie van der Schoot 15 Younes El Arbaoui
15 Gianni Theunisz 17 Zlatko Zejnilovic
16 Tristan van Hoogdalem 19 Gionel Paulo
17 Siem van Dijck 21 Mounain El Mrissani
18 Fons Flapper 23 Mike Bertrand
19 Joep Ceha

trainer Danny Volkers trainer Chris Burhenne
assistenttrainer Robert Smeets. Ammar Jabri assistenttrainer Roger Wijnen
keeperstrainer Marcel Spa keeperstrainer Sieb Dijkstra
verzorger Marcel Tuinstra verzorger Peter Brune
materiaalman Mau Spronck en Robbin Limpens teammanager Jos Souren

SELECTIES

          het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde



ARBITRAGE

scheidsrechter: Max Kok
assistentscheidsrechter: Ahmed Chahid
assistentscheidsrechter: Samir Aboujid

overige wedstrijden

AWC Nuenen -

Moerse Boys Longa ‘30 -

Orion Silvolde -

RKZVC Baronie -

UDI ‘19 OJC Rosmalen -

Halsteren vrij -

programma 13 maart

Baronie SV Meerssen

Longa ‘30 AWC

Minor Halsteren

Nuenen Juliana ‘31

Silvolde OJC Rosmalen

UDI ‘19 Moerse Boys

Orion vrij

EHC uit competitie genomen

programma overige elftallen SV Meerssen voor  13 maart

Weltania 2 - SV Meerssen 2 11.45 uur, sportpark Koekoeksweg, Heerlen
SV Meerssen 3 - Simpelveld/Zwart Wit 2 09.30 uur, sportpark Marsana
SV Meerssen 4 - Walram 3 11.30 uur, sportpark Marsana
Iason 1 - SV Meerssen 5 11.00 uur, sportpark Kromme Steeg, Houthem
SV Meerssen dames vrij
SV Meerssen G1- Heythuysen G3 12/3, 10.30 uur, sportpark Marsana

    De stand in de hoofdklasse:

1 Baronie 13 34 31-9

2 OJC Rosmalen 12 25 31-12

3 UDI ‘19 12 23 19-14

4 Halsteren 13 23 30-22

5 Juliana ‘31 12 20 21-17

6 Orion 11 19 20-17

7 SV Meerssen 12 18 19-18

8 Silvolde 12 17 15-12

9 AWC 13 14 23-28

10 Nuenen 10 13 10-11

11 RKZVC 11 10 8-18

12 Longa ‘30 12 9 16-30

13 Minor 11 7 10-25

14 Moerse Boys 12 4 6-26

15 EHC gedegradeerd



SV Meerssen laat Juliana ‘31 ontsnappen
Na 90 minuten had SV Meerssen de overwinning op Juliana ‘31 binnen. Leek het. Maar ver in 
blessuretijd ging het toch nog mis en maakten de gasten uit Malden verrassend nog gelijk.
Meerssen begon sterk aan het 
duel - de eerste thuiswedstrijd na 
de lockdown - en kwam al in de 
10de minuut verdiend op voor-
sprong toen Fons Flapper een 
vrijetrap onhoudbaar over het 
muurtje in de verre hoek knalde. 
Door geklungel achterin kwam 
Juliana vijf minuten later via Paul 
Diesel op 1-1. Maar Meerssen 
bleef de bovenliggende partij. In 
de 53ste minuut schoot Bob Vankan de 2-1 binnen. Daarna werd de partij rommeliger. Meers-
sen liet de kans op 3-1 liggen. En daar betaalde het in de blessuretijd de tol voor: scheidsrechter 
Sander Huijs liet een duwfout op keeper Geoffrey Jacobs onbestraft waardoor Paul Diesel in 
extremis opnieuw gelijk kon maken. 

Nuenen - SV Meerssen
Afgelast in verband met groot aantal positieve coronatesten.

TOPSCORERS SV MEERSSEN
Bob Vankan 5

Jordie van der Schoot 4 Fons Flapper 3
Nino Everaers, Michiel Knops, Dylano van Dijk,
Julien Rompelberg, Raoul Last en Tristan van Hoogdalem, ieder

1



Herbouw kantine van start
De nieuwe kantine van SV Meerssen moet nog gebouwd worden, maar heeft bij de jeugd nu 
al een opvallende bijnaam: het McDonaldshome. Want inderdaad: de speelse M die het dak 
ondersteunt zou zo van de reclamemast bij het fastfoodrestaurant kunnen komen.
Anderhalf jaar geleden ging de oude kantine in rook op. Ook twee kleedkamers gingen bij die 
enorme brand verloren. Maar door snel ingrijpen van de brandweer konden de overige kleed-
kamers en de businessruimte behouden blijven.
Daarna begon voor SV Meerssen het lange wachten. In de gesprekken met de verzekeringen 
kwam maar geen schot. Het gebouw was van de gemeente Meerssen, de inboedel van de club, 
en die moest maar bewijzen wat in de afgebrande kantine had gestaan. ,,Gelukkig hadden 
we kort daarvoor nog foto’s laten maken voor een geplande verbouwing van de kantine”, zegt 
bestuurslid Jack Franssen. ,,Dat kwam ons nu goed van pas.”
In  juli 2021 kreeg SV Meerssen opnieuw te maken met een forse tegenslag. Tijdens het nood-
weer dat over Zuid-Limburg trok, trad de Geul buiten de oevers. Ook sportpark Marsana 
kwam blank te staan. In de bestuurskamer stond het water zeker dertig centimeter hoog. 
Door snel ingrijpen konden vrijwilligers voorkomen dat het archief dat in de kasten was op-
geslagen verloren ging. 
In november 2021 gaven de verzekeringen eindelijk groen licht om te beginnen met de her-
bouw van de kantine. ,,We moeten de nieuwe kantine per se bouwen op de oude fundering”, 
legt Jack uit. ,,Anders hadden we op de kantine een mooi terras met uitzicht op het veld kun-
nen realiseren. Dat gaat nu niet.”
Bij mooi weer kunnen straks wel de glazen puien aan de voorzijde opengeschoven worden, 
zodat daar een terras ontstaat. Met aan de zijkant dus die speelse gele M van... Meerssen.
Als aannemer Eijkerbouw geen onverwachte tegenslagen tegenkomt bij de werkzaamheden 
zou de nieuwe kantine in augustus klaar moeten zijn. De opening wil de club graag vieren 
met een oefenwedstrijd van SV Meerssen 1, dat zich dan voorbereidt op de competitie 2022-
2023, tegen een profclub uit de regio. Waarover later meer. 



Het laatste woord...
De juiste remix

Een week na een fantastische vastelaovend staat door het terugtrekken van EHC de 
enige overgebleven derby in de hoofdklasse op het programma.
In de vorige thuiswedstrijd tegen Juliana’31 verzuimden we de 2-1 voorsprong verder 
uit te breiden, met als gevolg dat de gasten tegen de verhouding en diep in blessure-
tijd alsnog een punt mee naar huis konden nemen.
We presteren dit seizoen erg wisselvallig, met name thuis hebben we te veel punten 
onnodig laten liggen. Tijd om de komende wedstrijden de drie punten op sportpark 
Marsana te houden, beginnend met vanmiddag tegen RKSV Minor.
Ondanks het feit dat Minor voorlaatste staat, zijn we gewaarschuwd. Ze hebben ons 
op wedstrijddag één al verslagen, toen noemde iedereen dat nog verassend. 
Destijds waren ze verre van fit en niet optimaal op elkaar ingespeeld, maar 
inmiddels zijn ze conditioneel in vorm en hebben ze zich in de win-
terstop versterkt. Ze verliezen twee wedstrijden nipt en spelen gelijk 
tegen het sterke SV Silvolde. 
Ik hoop dat wij onze les hebben geleerd van de wedstrijd in Nuth. 
Destijds werden we de eerste helft onder de voet gelopen en wilde 
we lekker voetballen. We moeten de juist remix zoeken van strijd 
en verzorgd aanvallend voetbal in een hoog tempo. Als we dat voor 
elkaar krijgen ben ik ervan overtuigd dat we vanmiddag als winnaar 
van het veld stappen.

trainer Danny Volkers

                                             tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

           SV Meerssen - AWC
                                          zondag 20 maart, 14.30 uur, sportpark Marsana


