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De wedstrijd van vandaag
Pasen is voor voetballiefhebbers het mooiste weekend van het jaar, met binnen drie dagen liefst
twee wedstrijden. Vandaag, op paaszaterdag, ontvangt SV Meerssen op sportpark Marsana het
Brabantse Nuenen. Maandag moet de ploeg zelf in de bus stappen voor de verre reis naar de
Achterhoek, waar Meerssen in het kleine Zieuwent moet aantreden tegen RKZVC.
Door de vele afgelastingen en verschuivingen treffen Meerssen en Nuenen elkaar twee keer
achter elkaar. Vorige week woensdag stond het duel Nuenen - SV Meerssen op het programma
(eindstand 2-1), vandaag de wedstrijd SV Meerssen - Nuenen.
RKSV Nuenen is
de voetbaltrots van
de fusiegemeente
Nuenen, Gerwen
en Nederwetten.
De club werd op 15
mei 1922 opgericht
en is daarmee dus
iets jonger dan SV
Meerssen, dat 1918
als oprichtingsjaar
in zijn logo heeft
staan.
Het eerste elftal heeft lang gebivakkeerd in de vierde en de derde klassen, maar is sinds de eeuw
wisseling een vaste gast in de eerste klasse en - na het kampioenschap in de eerste klasse in het
seizoen 2018-2019 - de Hoofdklasse. Het eerste én het tweede vrouwenteam van Nuenen spelen
overigens op landelijk niveau.
De bekendste speler die Nuenen heeft voortgebracht is ongetwijfeld Louis Coolen, die een vaste
waarde was bij Helmond Sport en FC Eindhoven. De kenners klinken de namen Stef Nijland en
Josemar Makiavala wellicht bekend in de oren.
Vandaag kan SV Meerssen de onnodige nederlaag van vorige week in Nuenen meteen recht
zetten. Voorin de kansen benutten en achterin de boel gesloten houden: kat in ‘t bakkie!

PUPIL VAN DE WEEK
PSV-fan Cas Stijns (7) uit Bunde is vandaag bij de thuiswedstrijd
tegen Nuenen pupil van de week. Cas speelt zelf bij de JO8-2, meestal
als rechtsachter. Dat hij vandaag met de spelers van het eerste het veld
op mag lopen vindt hij ‘erg leuk’. Later hoopt hij zelf op dat elftal te
spelen. De beste voetballer van de wereld is in zijn ogen nog steeds
Lionel Messi. Bij Meerssen is Kai Librechts zijn favoriete speler. Vandaag hoopt hij uiteraard op een overwinning voor SV Meerssen. Al
zal het niet gemakkelijk worden: het wordt 2-1, verwacht Cas.

SELECTIES

SV MEERSSEN

RKSV Nuenen

1
21
2
3
4
5
6

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

Jeroen Keeris
Joey Maas
Max Verkuijl
Jordi Wapenaar
Janic Teunissen
Tim Keetelaers
Edje Craenen

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dylano van Dijk
Nino Everaers
Richard Hannon
Koen Claasens
Robbie van Dijk
Gianni Theunisz
Julien Rompelberg
Jordie van der Schoot
Raoul Last
Tristan van Hoogdalem
Siem van Dijck
Fons Flapper

Luud Nijenboer
Jayden Valies
Matt Bolhuis
Max NIjst
Sil Sanders
Dylan Gielis
Sem van de Broek
Roy Olislagers
Wiebe van Rooij
Billy de Jong
Fousseiny Diallo
Niels Waterschoot

19

Joep Ceha

Antoni Forner Cuenca
Remco Wilbers

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger
materiaalman

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

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger
verzorger

Maurice Verberne
Martin Nieuwlaat
Danilo Verus
Joost van Deursen
Frank van Oudenhoven

het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde

ARBITRAGE
scheidsrechter: Kevin Puts
assistentscheidsrechter: Cas Wessels
assistentscheidsrechter:

overige wedstrijden

De stand in de hoofdklasse:

AWC Silvolde

-

Halsteren RKZVC

-

1

Baronie

19

47

42-12

Juliana ‘31 OJC Rosmalen

-

2

UDI ‘19

19

36

27-20

Longa ‘30 Baronie

-

3

OJC Rosmalen

17

34

42-16

-

4

Halsteren

17

31

35-25

-

5

Juliana ‘31

17

29

28-23

6

Nuenen

18

29

26-18

7

Orion

17

28

26-24

8

SV Meerssen

18

26

26-27

9

Silvolde

19

22

22-21

10 AWC

18

20

32-36

11 RKZVC

18

17

15-28

12 Moerse Boys

18

12

17-35

13 Longa ‘30

18

12

21-42

14 Minor

19

8

15-47

Moerse Boys Minor
UDI ‘19 vrij

programma 18 april
RKZVC SV Meerssen
Baronie AWC
Halsteren UDI ‘19
Minor Silvolde
OJC Rosmalen Longa ‘30
Orion Juliana ‘31
Nuenen vrij
EHC uit competitie genomen

15 EHC

gedegradeerd

programma overige elftallen SV Meerssen voor 18 april
SV Meerssen 2
vrij
Lindenheuvel/Heidebloem - SV Meerssen 3 11.00 uur, sportpark Lindenheuvel, Geleen
GSV ‘28 4 - SV Meerssen 4
12.00 uur, sportpark Jaen Nijsten, Genhout
Geusselt Sport 4 - SV Meerssen 5
11.00 uur, sportpark Geusselt-Zuid, Maastricht
SV Meerssen dames
vrij
***** SV Meerssen G1 is vorige week kampioen geworden - proficiat! *****

SV Meerssen houdt UDI ‘19 in bedwang
In Uden had SV Meerssen nog vrij gemakkelijk gewonnen van UDI ‘19, maar in de thuis
wedstrijd had de ploeg vde handen vol aan de tegenstander uit Brabant. De eerste helft zagen de weinige toeschouwers een tactisch
schaakspel, met nauwelijks doelrijpe kansen voor een van de twee doelen. Na rust
werd de wedstrijd wat opener, waarbij
Meerssen af en toe gevaarlijk opdook voor
de UDI-goalie. Bob Vankan was nog het
dichtste bij een treffer, maar zijn afstandschot werd uitstekend gepareerd door de
keeper. Het bleef ondertussen opletten
voor een scherpe counter. In de achterhoede hielden Gianni Theunisz en uitblinker Juliën Rompelberg de boel echter op slot. Het bleef
0-0, waarmee Meerssen weer een dik verdiend punt kon toevoegen aan zijn totaal.

Onnodig puntenverlies in Nuenen
IJzige kou, stormachtige windvlagen, felle regenbuien: voetballen was vorige week woensdag
op het kunstgras van Nuenen niet bepaald
een pretje. Ondanks die barre weersomstandigheden ging SV Meerssen in Brabant fel
van start en trok de wedstrijd meteen naar
zich toe. Door twee onnodige fouten achterin
stond het bij rust tot ieders verrassing met
de rust echter 2-0 voor de thuisploeg... In de
tweede helft kreeg Meerssen legio kansen om
de boel recht te zetten, maar verder dan een
goal van verdediger Jasper Kuijs in de 80ste
minuut kwam de ploeg niet. Prima gevoetbald, maar met lege handen terug naar Meerssen...

TOPSCORERS SV MEERSSEN
Bob Vankan

6

Jordie van der Schoot

4

Fons Flapper

3

Richard Hannon en Dylano van Dijk

2

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

1

ELFTAL VAN DE WEEK:

SV Meerssen 4
Het eerste elftal is het vlaggenschip van een voetbalvereniging. Het tweede elftal is de achtervang van het eerste, en het derde is - zeker bij SV Meerssen - de feestfabriek. Hoe moet je het
vierde in dat rijtje plaatsen?
,,Het is een team waar alles mag en niets moet”, legt leider René Vandewall uit. ,,Een elftal
voor spelers die het leuk vinden om op zondagmorgen nog een wedstrijdje te spelen, maar
waar niemand boos wordt als je geen tijd of geen zin hebt om doordeweeks ook nog eens stevig te trainen. We hebben een grote groep van zeker dertig man, dus het is ook helemaal niet
ergens als een paar spelers ontbreken.”
Het vierde van SV Meerssen komt uit in de zesde klasse reserve. ,,Lager kan niet”, zegt René,
lachend. Maar dat wil niet zeggen dat er niet serieus gevoetbal wordt: ,,Laatst hebben we nog
met 9-1 gewonnen. We hebben dus best wel een paar jongens in ons team die aardig tegen dat
balletje kunnen trappen, hoor.”
Na de wedstrijden is het tijd voor een gezellige nazit. Thuis, in de eigen kantine, of bij uit
wedstrijden in de kantine van de tegenstanders. ,,We vinden het wel zo netjes om ook daar
nog even wat te drinken”, vindt René. En na afloop uiteraard nog even naar café De Keizer
aan de Markt, dat het vierde heeft voorzien van keurige poloshirts.

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen
L&V

Het laatste woord...
De juiste keuzes
Helaas moesten we de laatste thuiswedstrijd tegen UDI’19/CSU genoegen nemen met
één punt. Beide teams speelden vanuit een goed georganiseerde defensie. Voor de
neutrale toeschouwer was het wellicht niet de meest aantrekkelijke wedstrijd om naar
te kijken. Het werd dan ook een terechte 0-0.
Drie dagen later gingen we op bezoek bij het stugge en goed
presterende Nuenen. Zoals verwacht hadden wij veelvuldig de bal, maar counterde
Nuenen voor de rust twee keer uitstekend: 2-0.
Na de thee domineerdenwij de wedstrijd en kwam de thuisploeg amper nog van de
eigen helft af. De aansluitingstreffer van Jasper Kuijs viel voor ons jammer genoeg
wat te laat.
Vandaag weten we dus exact wat ons te wachten staat. We zullen in balbezit geduldig
moeten zijn en onze restverdediging moeten bewaken, zodat we niet
in een counter lopen. We zullen het spel moeten maken en door
middel van een hoog baltempo gaten proberen te vinden in hun
sterke defensie.
Belangrijk is dat we vanmiddag op voorsprong komen, dan zal er
ruimte ontstaan waarvan we hopelijk kunnen profiteren.
Zoals al aangeven verwacht ik een wedstrijd waarin wij veel balbezit
hebben en het spel bepalen. Als we in de eindfase nu eens de juiste
keuzes gaan maken, ben ik ervan overtuigd dat de drie punten
ditmaal in Meerssen blijven.

trainer Danny Volkers
tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

SV Meerssen - Orion
zondag 8 mei, 14.30 uur, sportpark Marsana

