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De wedstrijd van vandaag
Eigenlijk zou SV Meerssen pas op 10 april tegen AWC spelen. Maar door corona en het schrappen van de wedstrijden tegen EHC, dat het eerste elftal onverwachts terugtrok uit de competitie,
ontvangt het de gasten uit Wijchen vandaag al op sportpark Marsana.
AWC ontstond in 1945 toen de voetbalclubs Alverna en Wijchen besloten om samen te gaan als
Alverna Wijchen Combinatie. Wijchen was voortgekomen uit Eendracht, dat voor de oorlog was
opgericht door drie voetbalfanaten uit het dorp onder de rook van Nijmegen. Eendracht moest
zijn naam veranderen toen de club toetrad tot de NVB, waar al een club onder de naam Eendracht meedeed aan de competitie.
In het Rijk van Nijmegen
heeft AWC concurrentie
van heel wat amateurclubs.
Net ruim duizend leden
behoort het tot de grotere
verenigingen in de regio.
AWC neemt met liefst elf
seniorenteams, één dames- en één meisjesteam
en - jawel - eenendertig
juniorenteams deel aan
de competitie. Daarnaast
zijn er nog twee recreantenteams die puur voor de lol nog regelmatig een balletje trappen op het
sportcomplex van AWC.
In oktober, aan het begin van deze rommelige competitie, trok Meerssen naar Wijchen voor
de uitwedstrijd bij AWC. Meerssen won enigszins gelukkig met 1-2, met doelpunten van Nino
Everaers en matchwinnaar Jordie van der Schoot. Enig minpuntje was het uitvallen van Julien
Rompelberg, die al na twintig minuten geblesseerd het veld moest verlaten.
In de stand bivakkeren Meerssen en AWC zo’n beetje in de middenmoot. Meerssen heeft nog
altijd een ruime voorsprong op de gasten uit Wijchen, maar om uitzicht te houden op de fel
begeerde zesde plaats zou een overwinning vanmiddag zeer welkom zijn. Alle hens aan dek, dus.

PUPIL VAN DE WEEK
Finn Sandhövel (7) verricht vanmiddag als pupil van de week
de aftrap bij de thuiswedstrijd van SV Meerssen tegen AWC.
Finn speelt zelf bij SV Meerssen JO8-1 alscentrale verdediger.
Zijn favoriete club is - buiten SV Meerssen, natuurlijk - Ajax.
Zijn grote droom is om daar ooit zelf in het eerste elftal te
spelen. De beste speler is in zijn ogen Cristiano Ronaldo. Bij
Meerssen heeft hij geen favoriete speler: ,,Ik vind ze eigenlijk
allemaal even goed.” Finn rekent dan ook op een zege: 2-0.
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Geoffrey Jacobs
Quint Franssen
Démen Roumen
Jeroen Kuijs
Michiel Knops
Jasper Kuijs
Bob Vankan
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Mitchell de Kluis
Sven Jansen
Idar Kramer
Nicky van der Groes
Teun Vlassak
Jaap Jansen
Fren Stevens
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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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11
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18
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23

Bas Brussaard
Boy Visser
Safa Kizir
Job van der Groes
Daan Pauwels
Dennis Straten
Jorn Reuvers
Youri Hubers
Bos Bosman

19

Joep Ceha

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger
materiaalman

Danny Volkers
Robert Smeets. Ammar Jabri
Marcel Spa
Marcel Tuinstra
Mau Spronck en Robbin Limpens

trainer
keeperstrainer
leider
leider
verzorgers

Camiel Jaber
Jurgen Jasper
Raymond van Gemert
Rene Wijshake
John Eichelsheim, Jurgen Verbiesen

het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde

ARBITRAGE
scheidsrechter: Dominique Prick
assistentscheidsrechter: Samir Aboujid
assistentscheidsrechter: Bram Witsiers

overige wedstrijden
Halsteren Longa ‘30

De stand in de hoofdklasse:
-

Juliana ‘31 Minor

-

1

Baronie

14

37

36-9

Moerse Boys Silvolde

-

2

OJC Rosmalen

14

31

35-14

OJC Rosmalen Baronie

-

3

UDI ‘19

15

26

21-18

Orion Nuenen

-

4

Halsteren

13

23

30-22

RKZVC UDI ‘19

-

5

Juliana ‘31

13

23

23-18

6

SV Meerssen

14
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21-23
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Silvolde

15

20

21-17

8

Orion

12

19

20-20

9

AWC

14

17

26-28

10 Nuenen

12

16

13-14

Nuenen Moerse Boys

11 RKZVC

12

11

9-19

RKZVC Juliana ‘31

12 Longa ‘30

15

10

18-36

UDI ‘19 AWC

13 Minor

13

7

11-29

14 Moerse Boys

14

7

10-27

programma 27 maart
Silvolde SV Meerssen
Baronie Orion
Minor OJC Rosmalen

Longa ‘30 vrij
EHC uit competitie genomen

15 EHC

gedegradeerd

programma overige elftallen SV Meerssen voor 27 maart
Voerendaal 2 - SV Meerssen 2
SV Meerssen 3 - Daalhof 3
SV Meerssen 4 - RKVV Neerbeek 4
SVME 3 - SV Meerssen 5
SV Meerssen VR - Geulsche Boys VR
SV Meerssen G1 - SC Susteren G1

11.00 uur, sportpark Voerendaal
09.30 uur, sportpark Marsana
11.30 uur, sportpark Marsana
10.30 uur, sportpark Eijsden-Mariadorp
10.30 uur, sportpark Marsana
26/3, 10.30 uur, sportpark Marsana

SV Meerssen wint derby tegen Minor
SV Meerssen heeft de derby thuis tegen Minor overtuigend gewonnen. De ploeg was negentig
minuten lang de baas op het veld. In de eerste helft kon Minor de aanvallen van Meerssen nog
opvangen, waardoor de spitsen geen uitgespeelde
kansen kregen. Maar na de rust stortte het Nuthse
kaartenhuis in. In de 50ste minuut verraste Richard Hannon de sterk spelende keeper van Minor
met een geraffineerd afstandschot: met de buitenkant van zijn schoen krulde hij de bal onhoudbaar
in de verre hoek. Vijf minuten later was Meerssen
dicht bij de beslissing, maar de grabbelende doelman stopte de bal op de lijn. Daardoor bleef het
spannend, ondanks het overwicht van Meerssen.
In de 78ste minuut schoot Bob Vankan het laatste
sprankje hoop bij Nuth echter aan flarden met een vernietigend schot van zeker 35 meter: 2-0.
Boeken toe.

Trefzeker Baronie klopt SV Meerssen
’Blijf thuis’, stond voor de uitwedstrijd bij Baronie op het scorebord langs het veld. Een oproep
aan mensen met coronaverschijnselen. Maar blijkbaar ook een welgemeend advies aan de meegereisde supporters van SV Meerssen. Want hun wachtte in Breda een zware middag.
De eerste tien minuten legden beide ploegen een hoog tempo op de mat, wat een leuke wedstrijd
beloofde. Maar al snel nam Baronie, niet voor niets stijf bovenaan
in de ranglijst, het heft in handen.
De thuisploeg drong Meerssen
achteruit. Met als onvermijdelijke
gevolg dat Baronie met een 2-0
voorsprong de rust in ging.
In de tweede helft bleef Baronie het
spel dicteren. Waarbij het de kansen die zich voordeden resoluut afmaakte. Ook Meerssen kreeg
een paar kansjes, maar ging daar veel slordiger mee om. De wedstrijd eindigde uiteindelijk een
duidelijke 5-0 overwinning voor de bijna-kampioen uit Breda.

TOPSCORERS SV MEERSSEN
Bob Vankan

6

Fons Flapper

3

Jordie van der Schoot

Nino Everaers, Michiel Knops, Dylano van Dijk, Julien Rompelberg, Raoul Last, Tristan van Hoogdalem, Richard Hanon, Jasper Kuijs, Joep Ceha, Koen Claassens en Siem van Dijck

4
1

SV Meerssen op internet en social media

René Vandewall zorgt ervoor dat SV Meerssen zich de laatste jaren ook steeds nadrukkelijker
presenteert op internet en de sociale media. Communicatiekanalen van nu weer een zichzelf
respecterende vereniging in deze tijd echt niet meer zonder kunnen.
René is een jaar of vier gestart met het bouwen van een nieuwe website voor SV Meerssen.
,,Veel informatie over de club, de elftallen en de competities kun je tegenwoordig makkelijk
vinden op sites als voetbal.nl en op Facebook”, vertelt hij. ,,Maar voor de vindbaarheid van de
club is het ook belangrijk dat je als vereniging zelf op internet zit. Ouders die hun kinderen
willen aanmelden bij een voetbalclub oriënteren zich vaak toch eerst op internet. Maar ook
tegenstanders die iets willen weten tikken op internet al snel ‘SVMeerssen’ in.”
Hij houdt niet bij hoeveel mensen onze site bezoeken. ,,Daar heb je wel tools voor, maar die
gebruik ik niet.” Uit de reacties die hij hoort, en ook uit de antwoordformulieren die hij terugkrijgt blijkt echter dat de site toch regelmatig wordt aangeklikt.
Vroeger stond op de websites ook veel informatie over bestuursleden, trainers en spelers.
Dat kan tegenwoordig niet meer, legt René uit: ,,We hebben vandaag de dag te maken met de
AVG. De privacywetgeving is heel streng geworden. Het betekent dat je moet oppassen met
het publiceren van namen, adressen en telefoonnummers.”
Voor de jeugd is internet ‘iets van vroeger’. Jongeren maken veel meer gebruik van Facebook
en - vooral - Instagram. Daarom is SV Meerssen ook op die social media actief. ,,Tot de jeugd
weer massaal kiest voor iets nieuws”, zegt René, lachend. ,,Dan gaan we ook daarin weer mee.”
kijk zelf eens rond op de officiële website van SV Meerssen: www.svmeerssen.nl
SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen
L&V

Het laatste woord...
Gretig
Het mooie aan voetbal is dat je na een zware nederlaag, zoals zondag bij koploper
Baronie, enkele dagen later alweer de mogelijkheid krijgt om je te revancheren.
Na twee prima wedstrijd tegen Juliana’31 en Minor gingen we vol vertrouwen richting Baronie. De eerste twintig minuten waren wij ook de bovenliggende partij.
Helaas moest Demen Roumen na vijftien minuten het veld verlaten met een zware
enkelblessure. Dat de ruststand 2-0 was, hebben we puur en alleen onszelf te verwijten, we maken twee cruciale fouten waardoor Baronie wel heel eenvoudig aan de
doelpunten kwam. Na rust creëerden we enkele uitstekende mogelijkheden, maar
ontbrak het beetje geluk dat nodig was om in de wedstrijd terug te keren. Uit een corner en twee prima counters liep Baronie uit naar een zwaar geflatteerde 5-0.
Vanmiddag krijgen we de kans om ons te herstellen tegen een AWC dat in een zeer
goede vorm steekt. Na de lange winter- en coronastop, versloegen ze Orion, Baronie
en Longa ’30.
In het uitduel in Wijchen, dat wij moeizaam met 1-2 wonnen, hebben
we ervaren dat AWC een ploeg is die aanvallend zeer sterk is; het is
de op drie na meest scorende ploeg in de hoofdklasse, we zijn dus
gewaarschuwd.
Ik verwacht een gretig SV Meerssen dat er alles aan gaat doen om
zich te herstellen. Het is wel noodzaak dat we in beide zestienmetergebieden volwassener worden. Meer rendement uit de kansen halen,
en aan de andere kant de doelpunten niet zo simpel weggeven.

trainer Danny Volkers
tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

SV Meerssen - UDI ‘19
zondag 3 april, 14.30 uur, sportpark Marsana

