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De wedstrijd van vandaag
Met het Nijmeegse Orion krijgt SV Meerssen vanmiddag opnieuw een subtopper op bezoek. 
De oranje brigade van trainer Jeroen van Haaren strijdt met een aantal clubs uit Noord-Brabant 
voor een plekje vlak achter het ongenaakbare Baronie. Een positie die ook Meerssen lang in het 
vizier heeft gehad, maar die na wat wisselende resultaten dit seizoen buiten bereik lijkt te liggen.
Orion is een relatief onbekende tegenstander voor Meerssen. Begin februari ontmoetten beide 
ploegen elkaar voor het eerst in competitieverband. Op een verregend veld aan de sjieke rand 
van Nijmegen ging Meerssen met 3-1 onderuit, waarbij Jordie van der Schoot de Meerssense eer 
nog redde door een penalty feilloos te verzilveren. De drie punten bleven echter achter in Gel-
derland.
SV Orion werd op 19 sep-
tember 1938 opgericht. 
De club kwam voort uit de 
Jonge Wacht, het patronaat 
van de parochie Christus 
Koning in de wijk Kwak-
kenburg. Sinds 2006 speelt 
Orion zijn thuiswedstrijden 
op sportpark Mariënbosch, 
waar ook tennisvereniging 
Nijmegen-Quick is geves-
tigd. De bekendste speler die Orion heeft voortgebracht is ongetwijfeld Patrick Joosten, die voor 
FC Utrecht en FC Groningen een vaste waarde in de eredivisie is geworden.
Orion bivakkeerde lange tijd in de vierde klas, met af en toe een uitstapje naar de derde klas. 
In 2010 begon Orion aan een opmerkelijke opmars, die de club uiteindelijk in de Hoofdklasse 
bracht. Het damesteam van Orion doet het nog beter en speelt al een aantal seizoenen in de lan-
delijke eerste klasse.
De vereniging heeft ruim zevenhonderd leden en neemt met twaalf seniorenteams en vier zaal-
teams deel aan de competitie. Met bijna zeventig jeugdteams heeft Orion nog steeds de grootste 
jeugdafdeling van de hele regio Nijmegen.

PUPIL VAN DE WEEK
Owen (7), verdediger bij SV Meerssen JO8-1, verricht vanmiddag 
als pupil van de week de aftrap voor de wedstrijd van het eerste elftal 
tegen Orion. ,,Leuk en spannend”, vindt hij dat zelf. Owen is fan van 
Feyenoord en van Borussia Dortmund-aanvaller Erling Haaland. De 
beste speler bij SV Meerssen is volgens hem zijn vriend Cedric. Owen 
hoopt uiteraard dat SV Meerssen vanmiddag wint van de gasten uit 
Nijmegen. Hij is vol vertrouwen dat dit ook gaat lukken: het wordt 
3-2 voor de thuisploeg, verwacht hij. 



SV MEERSSEN Orion
 

1 Geoffrey Jacobs Stan Bruijsten
21 Quint Franssen Jeroen van de Wetering
2 Démen Roumen Marco Loen
3 Jeroen Kuijs Mitchell Nguyen
4 Michiel Knops René Willemse
5 Jasper Kuijs Sjoerd Freriks
6 Bob Vankan Tijn Jellema
7 Dylano van Dijk Alex Kwieman
8 Nino Everaers Doeke Hamminga
9 Richard Hannon Frenk Wouterse

10 Koen Claasens Jevrin Nunez
11 Robbie van Dijk Marvin Thomasia
12 Gianni Theunisz Naud Bernards
13 Julien Rompelberg Vince Alberts
14 Jordie van der Schoot Gijs Walthaus
15 Raoul Last Ischa Perquin
16 Tristan van Hoogdalem Mick Alberts
17 Siem van Dijck Noud Jilesen
18 Fons Flapper Sam Huismans
19 Joep Ceha Michiel Kok

Nathan van Valkenhoef

trainer Danny Volkers trainer Jeroen van Haaren
assistenttrainer Robert Smeets. Ammar Jabri assistenttrainer Erik Ipema
keeperstrainer Marcel Spa keeperstrainer Yannick Döring
verzorger Marcel Tuinstra verzorger Yoran Kuhlmann
materiaalman Mau Spronck en Robbin Limpens teammanager Eric Bender, Michiel Kompier

SELECTIES

          het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde



ARBITRAGE

scheidsrechter: Remon Tulen
assistentscheidsrechter: Ricardo Pieterse
assistentscheidsrechter:

overige wedstrijden

AWC Halsteren -

Minor RKZVC -

Moerse Boys OJC Rosmalen -

Silvolde Juliana ‘31 -

UDI ‘19 Baronie -

Orion vrij -

programma 15 mei

OJC Rosmalen SV Meerssen

Baronie Minor

Juliana ‘31 Moerse Boys

Longa ‘30 RKZVC

Nuenen UDI ‘19

Orion Halsteren

Silvolde vrij

EHC uit competitie genomen

programma overige elftallen SV Meerssen voor  15 mei

UOW ‘02 2 - SV Meerssen 2 11.30 uur, sportpark Terwaerden, Landgraaf
RKHSV 3 - SV Meerssen 3 09.30 uur, sportpark Heugem
De Ster 5 - SV Meerssen 4 11.00 uur, sportpark ‘t Hetjen, Stein
SV Meerssen 5- Geusselt Sport 4 09.45 uur, sportpark Marsana
SV Meerssen dames vrij
SV Meerssen G1 vrij

    De stand in de hoofdklasse:

1 Baronie 22 53 46-15

2 OJC Rosmalen 21 44 52-26

3 Orion 21 40 38-25

4 UDI ‘19 22 39 33-26

5 Halsteren 21 37 40-29

6 Nuenen 22 36 21-22

7 Juliana ‘31 21 32 33-30

8 Silvolde 21 28 31-23

9 SV Meerssen 21 27 29-34

10 AWC 21 24 37-41

11 RKZVC 22 21 20-36

12 Moerse Boys 21 18 26-42

13 Longa ‘30 22 13 29-54

14 Minor 22 8 17-59

15 EHC gedegradeerd



Meerssen opnieuw onderuit tegen Nuenen
Na de onnodige nederlaag in Nuenen, amper ander halve 
week daarvoor, was SV Meerssen op paaszaterdag ge-
motiveerd om thuis revanche te nemen op de gasten uit 
Brabant. Maar na amper negen minuten kwam Meerssen 
op achterstand toen Matt Bolhuis een uitval succesvol af-
rondde: 0-1. Meerssen probeerde dat recht te zetten, maar 
kwam niet verder dan een schot op de lat van  Tristan van 

Hoogdalem.In de 95ste minuut besliste Nuenen de wedstrijd definitief met een late goal van Billy 
de Jong: 0-2. Scheidsrechter Kevin Puts floot daarna meteen af. 

Ook RKZVC klopt gehavend SV Meerssen
Twee dagen later stapte SV Meerssen alweer in de bus 
voor de verre reis naar de Achterhoek, waar het in Zieu-
went aantrad tegen RKZVC. Het werd weer een enorme 
teleurstelling. Na een kwartier was Meerssen dicht bij de 
openingstreffer toen Jordie van der Schoot de bal uit een 
corner net over kopte. Maar bij de tegenaanval omzeilde 
Sjors Storkhorst behendig de buitenspelval en scoorde wel, waardoor de thuisploeg op 1-0 kwam. 
Daarmee was de wedstrijd in feite gespeeld. Na een uur spelen maakte Jens Schutten er 2-0 van 
en was het pleit definitief beslecht: de drie punten bleven in Oost-Gelderland.

Maar in Halsteren toont ploeg veerkracht
Na drie nederlagen op rij waren de verwachtingen voor de uitwedstrijd bij subtopper Halsteren 

niet al te hoog gespannen. Maar juist daar, in het wes-
ten van Noord-Brabant, toonde Meerssen veerkracht. 
De ploeg begon uitstekend aan de wedstrijd, kwam via 
Bob Vankan op voorsprong en kreeg zelfs twee uitge-
lezen kansen om de voorsprong verder uit te bouwen. 
Via een makkelijk gegeven penalty kwam Halsteren 
gelijk. Daarna kwam de thuisploeg op een 3-1 voor-

sprong. In de slotfase kwam Meerssen echter via een frommelgoal van Julien Rompelberg en een 
rake kopbal van Jordie van der schoot nog langszij: 3-3, en eindelijk weer loon naar werken.

TOPSCORERS SV MEERSSEN
Bob Vankan 7 Richard Hannon, Dylano van Dijk

en Juliën Rompelberg
2

Jordie van der Schoot 6
Fons Flapper 3 Nino Everaers, Jasper Kuijs, 

Michel Knops, Raoul Last
en Tristan van Hoogdalem

1



ELFTAL VAN DE WEEK:

de allerkleinsten
Sinds twee jaar heeft SV Meerssen een eigen teampje voor voetballertjes onder de zeven jaar. 
Vroeger waren dat de Bambino’s, maar tegenwoordig is dat SV Meerssen JO7-1.
Het team wordt getraind door Marco en René Thoma. ,,In het begin liepen ze op een kluitje 
achter elke bal aan”, vertelt Marco. ,,Maar dat zie je toch veranderen. Bij een uittrap zetten we 
de kids in een ruit, met een spelertje op rechts, een op links en twee voorin. De bal gaat dan 
niet meer blind naar voren, maar via die buitenspelertjes naar de spitsen. Heel simpel nog, 
uiteraard, want ze zijn nog klein. Maar zo krijg je op den duur toch meer lijn in het spel.”
Op zaterdag spelen de teams hun wedstrijdjes. Drie partijtjes van telkens tien minuten tegen 
drie verschillende tegenstanders. De score wordt niet echt bijgehouden, want winnen is op 
deze leeftijd nog bijzaak; het gaat vooral om het plezier. Na afloop reiken de trainers wel een 
wisselbekertje uit aan de ‘man of the match’. ,,Dat is elke week iemand anders” , legt René uit. 
,,De winnaar mag die trofee tot aan de volgende training mee naar huis nemen. Dat is een 
enorme stimulans, merk ik; sommigen nemen dat bekertje mee naar bed...”
 Pernille en Noa Smeets zijn dit seizoen gestart met een tweede teampje ‘onder de zeven’. 
Daar zit inmiddels ook één meisje bij.   

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen

L&V



Het laatste woord...
Kleur

We zitten momenteel in de lastige fase, waarin we buiten de wedstrijd tegen RKZVC 
voetballend nog wel een redelijk niveau halen, alleen de score valt niet in ons voor-
deel uit. Uiteindelijk vallen de resultaten na de winterstop tegen. We kunnen allerlei 
oorzaken opnoemen die hieraan ten grondslag liggen, maar ik wil niet in excuses 
denken. We hebben gewoon niet gebracht wat we vooraf verwacht hadden. 
Vanmiddag ontvangen we een ploeg die de laatste maanden de omgekeerde weg heeft 
bewandeld. SV Orion is aan een uitstekende serie bezig en staat op een verdienstelij-
ke derde plaats. Juist tegen deze goed voetballende ploeg kwam begin februari voor 
beide ploegen het omslagpunt. We begonnen in Nijmegen na een lange pauze weer 
aan de competitie. Na een snelle voorsprong gaven persoonlijke fouten de doorslag,  
wat resulteerde in een 3-1 nederlaag. 
We treffen vanmiddag een ploeg die ongetwijfeld vol zelfvertrouwen 
naar Limburg is afgereisd. Wij moeten het vertrouwen vooral halen 
uit de manier waarop we de meeste wedstrijden gespeeld hebben, 
en hoe we afgelopen week bij Halsteren een 3-1 achterstand nog 
wisten om te buigen in een 3-3 gelijkspel. 
Als ik één ding heb geleerd is dat vorm snel kan verdwijnen, maar 
dat alles plotseling ook weer de goede kant op kan vallen. We hopen 
het teleurstellende seizoen in de laatste vijf wedstrijden nog wat 
kleur te geven. 
Beginnend met een positief resultaat tegen Orion.  

trainer Danny Volkers

                                             tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

          SV Meerssen - Longa ‘30
                                        donderdag 26 mei, 14.30 uur, sportpark Marsana


