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De wedstrijd van vandaag
Met UDI ‘19 komt vanmiddag een oude bekende op bezoek. In het verleden heeft SV Meerssen
menig spannend potje gespeeld tegen de gasten uit Uden, met soms een spectaculaire score op
het bord.
Dit seizoen kwam UDI was traag op gang. Baronie leek onbedreigd op de titel af te stevenen.
Maar in Uden kreeg de kampioenskandidaat uit Breda onlangs onverwacht klop, waarmee UDI
de spanning weer volledig
terugbracht in de toch al
onvoorspelbare Hoofdklasse. Had Baronie gewonnen,
dan had de voorsprong op
de naaste achtervolgers liefst
negen punten bedragen,
maar nu was het verschil
weer drie punten, oftewel
één gewonnen wedstrijd.
De subtop is voor UDI - Uitspanning Door Inspanning
- bekend terrein: de club
draait steevast bovenin mee,
en maakte in 2016 zelf even
een uitstapje naar de Derde
Divisie, maar dat bleek uiteindelijk toch een beetje te hoog gegrepen voor de ploeg uit het oosten
van de provincie Noord-Brabant.
In september zorgde SV Meerssen in Uden voor een daverende verrassing door UDI op eigen
veld met 1-3 te verslaan, met doelpunten van Bob Vankan, Tristan van Hoogdalem en Julien
Rompelberg. Een zege waar verder ook helemaal niets op af te dingen viel.
Zo gemakkelijk als toen zal het vanmiddag wellicht niet gaan, gezien de prestaties van UDI in de
laatste competitiewedstrijden. Maar in Uden heeft Meerssen laten zien dat het UDI kan verslaan.
En waarom zou dat vanmiddag op sportpark Marsana niet weer lukken?

PUPIL VAN DE WEEK
Pupil van de week is vandaag Sieb Linssen. Sieb is 7 jaar en is
keeper bij SV Meerssen JO8-1. Zijn favoriete clu is Paris Saint-Germain. Daar speelt ook zijn favoriete voetballer van dit moment.
Nee, niet de doelman van PSG, maar goaltjesdief Mbappé. Zijn
grote voetbaldroom is om ooit nog eens onder de lat staan in de
Johan Cruyff Arena, als keeper van Ajax 1. Vanmiddag supportert
Sieb uiteraard voor SV Meerssen. Hij verwacht een klinkende zege
op de gasten uit Uden: het wordt 3-1, voorspelt hij.

SELECTIES

SV MEERSSEN

UDI ‘19
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Geoffrey Jacobs
Quint Franssen
Démen Roumen
Jeroen Kuijs
Michiel Knops
Jasper Kuijs
Bob Vankan

1
2
3
5
6
7
9

Ralph Vos
Tufan Koca
Thijs van der Linden
Dick Smits
Willem Tieben
Wietse van Lankveld
Jeroen van Schoonhoven

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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18

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

10
11
12
14
17
18
19
20
21
22

Roald van Hout
Stijn van den Broek
Simon Cuppen
Gijs Toonen
Lars van Geelkerken
Dennis Janssen
Martin Aikir
Jaouad Chraou
Sem Verhoeven
Noud Kraan

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
teammanager
materiaalman

Lodewijk de Kruif
Rudie Geurts
Etienne Alvares
Gijs Sevat

het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde

ARBITRAGE
scheidsrechter: Luc Baars
assistentscheidsrechter: Delano Kusters
assistentscheidsrechter: Roel Metsemakers

overige wedstrijden
AWC Minor

De stand in de hoofdklasse:
-

Halsteren Silvolde

-

1

Baronie

16

40

37-10

Longa ‘30 Nuenen

-

2

OJC Rosmalen

16

34

41-14

Moerse Boys Baronie

-

3

UDI ‘19

17

32

25-20

Orion RKZVC

-

4

Juliana ‘31

15

29

27-19

-

5

SV Meerssen

16

25

25-25

6

Halsteren

14

24

31-23

7

Orion

14

22

21-21

8

Nuenen

15

22

20-15

9

Silvolde

17

22

22-18

10 AWC

16

17

28-33

11 RKZVC

15

11

11-26

RKZVC AWC

12 Longa ‘30

16

11

19-37

Silvolde UDI ‘19

13 Moerse Boys

17

11

15-33

14 Minor

16

7

12-39

OJC Rosmalen vrij

programma 10 april
Baronie Juliana ‘31
Minor Longa ‘30
Nuenen Halsteren
OJC Rosmalen Orion

SV Meerssen vrij
EHC uit competitie genomen

15 EHC

gedegradeerd

programma overige elftallen SV Meerssen voor 10 april
RKHSV 2 - SV Meerssen 2
11.45 uur, sportpark Heugem
SV Meerssen 4 - Bunde 4
11.30 uur, sportpark Marsana
Leonidas W. 5 - SV Meerssen 5
10.00 uur, sportpark Wolder
SV Meerssen VR1 - Leonidas W. VR1
10.00 uur, sportpark Marsana
SV Meerssen G1 - Sportclub ‘25 G1
zat 9/4, 10.30 uur, sportpark Marsana
***** woensdag 6 april, 20.00 uur: Nuenen - SV Meerssen *****

SV Meerssen makkelijk langs AWC...
Na de dramatische wedstrijd in Breda - 5-0 verlies bij koploper Baronie - tapte SV Meerssen
thuis tegen AWC uit een ander vaatje. Trainer Danny Volders wilde een gretige ploeg zien. En
die kreeg hij te zien. In de 4de minuut kwam Meerssen al op voorsprong, al kwam het laatste
zetje van een voet van AWC-speler Job van der Goes. Daarna verzuimde Meerssen de voorsprong verder uit te bouwen, wat de ploeg bijna nog duur te staan kwam toen AWC vlak voor
rust de paal raakte. In de tweede helft bleef Meerssen de betere ploeg. En nu werd het verschil
wel uitgedrukt in doelpunten: in de 77ste en de 80ste minuut liep Meerssen via goals van invaller
Dylano van Dijk en aanvoerder Richard Hannon uit naar 3-0. In de rommelige slotfase scoorde
AWC via Bas Brussaard nog tegen, maar de zege van Meerssen kwam niet meer in gevaar.

... en brengt punt mee uit verre Achterhoek
Vorige week stond de verre trip naar de Achterhoek op het programma. De zomertijd was net
ingegaan, dus was het al vroeg opstaan voor spelers, begeleiders en supporters. Maar in Silvolde
bleek dat een van de grensrechters in de file
stond, waardoor de wedstrijd een uur later
begon. SV Meerssen schoot meteen fel uit de
startblokken en kwam al in de 9de minuut via
Jordie van der Schoot op 0-1. De eerste helft
bleef Meerssen de betere ploeg, maar het verzuimde om de voorsprong verder uit te bouwen. Wat de ploeg in de tweede helft opbrak:
Silvolde stak een tandje bij, kwam verdiend gelijk en had zelfs nog kans op de volle winst, maar
dat liet Meerssen niet gebeuren: het nam uiteindelijk een duur punt meer naar Zuid-Limburg.

TOPSCORERS SV MEERSSEN
Bob Vankan

6

Jordie van der Schoot

5

Fons Flapper

3

Richard Hannon en Dylano van Dijk

2

Nino Everaers, Michiel Knops,
Julien Rompelberg, Raoul Last,
Tristan van Hoogdalem

1

EVEN VOORSTELLEN:

Materiaalman Mou Spronck
Mou Spronck is René Lahaije dit seizoen opgevolgd als materiaalman. Hij zorgt dat op zondag alle shirts keurig klaarliggen voor de spelers van het eerste, brengt de ballen op de juiste
spanning en zet op dinsdag- en donderdagavond alles klaar voor de trainingen. Waarbij hij
overigens hulp krijgt van Robbin Limpens.
Mou was vroeger zelf een getalenteerde voetballer. Hij werd zelfs gescout door MVV, waar hij
onder George Knobel nog even samen trainde met jongens als Willy Brokamp en Jo Bonfrère.
Een gebroken enkel maakte echter een voortijdig einde aan zijn carrière. ,,Ik heb daarna nog
wel op het derde en vierde elftal gespeeld”, vertelt hij, ,,maar toen mijn enkel opnieuw gekneusd raakte ben ik helemaal gestopt met voetballen en verder gegaan als leider bij de jeugd
en scheidsrechter bij de veteranen.”
Het materiaal waarmee het eerste elftal moet trainen en spelen is in Meerssen tiptop in orde.
Bij de fatale brand in de kantine, waarbij veel verloren ging, bleef dat gelukkig gespaard: ,,De
opslagruimte ligt onder de businessruimte, waar de brand door het snelle ingrijpen van de
brandweer geen schade heeft kunnen aanrichten.”
De club heeft meer last van de Geul, vertelt Mou lachend: ,,Er komt bij ons wel eens een bal in
het water terecht. En als de Geul hoog staat en snel stroomt, ben je die dus kwijt...”

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen
L&V

Het laatste woord...
Top 5
Daar waar de laatste drie thuiswedstrijden 7 punten opleverden, wil het uit maar niet
lukken om een overwinning mee huiswaarts te nemen.
Afgelopen zondag moesten we in Silvolde genoegen nemen met gelijkspel (1-1). De
eerste helft waren we veruit de betere ploeg.
Na de snelle 0-1 via Jordie van der Schoot verzuimden we (niet voor het eerst dit
seizoen) de wedstrijd voor rust al te beslissen. Via Raoul, Siem en
Jordie kregen we enkele mogelijkheden.
De tweede helft speelden Silvolde uitsluitend de lange bal,
wat op dit veld ook het enige mogelijke was.
Wij hadden veel moeite met deze speelwijze van de thuisploeg, verloren veel duels en konden geen tweede ballen
meer oppikken.
Dat Silvolde ietwat gelukkig op 1-1 kwam was in deze fase
dan ook terecht.
Over negentig minuten een terechte uitslag, al hadden we
voor de rust de wedstrijden moeten beslissen.
Vanmiddag ontvangen we UDI’19, de ploeg waarvan
we uit met 1-3 wisten te winnen.
Ik verwacht twee aanvallende ploegen, die
strijden op een plekje in de top 5.

trainer Danny Volkers

tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

SV Meerssen - Nuenen
zaterdag 16 april, 18.00 uur, sportpark Marsana

