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De wedstrijd van vandaag
Aan het begin van deze competitie sprak de krant haar lof uit voor de uitstekende prestatie van 
SV Meerssen in Tilburg, waar het plaatselijke Longa met 1-3 werd verslagen. Maar het ging om 
een ander Longa, net als vanmiddag op sportpark Marsana: dit Longa komt uit Lichtenvoorde, 
een dorpje op het platteland in de Achterhoek.
Longa - Lichamelijke Ontspanning Na Gedane Arbeid) werd, zoals de toevoeging ‘30 al aan-
geeft, opgericht in 1930. Om precies te zijn: op 1 april van dat jaar. En nee, al vlug bleek dat het 
geen aprilgrap betrof. Aanvankelijk speelde de club in het zwart-wit, maar later koos de vereni-
ging voor oranje shirts en witte 
broekjes. Nog weer later werd 
een grote, witte V op de borst 
aan die outfit toegevoegd.
Met meer dan 1100 leden is 
Longa een van de grotere clubs 
in het amateurvoetbal. De ver-
eniging neemt dit seizoen met 
zeventien seniorenteams (waar-
onder ook een vrouwenteam), 
achttien junioren-, liefst 28 
pupillen- en twee G-teams deel 
aan de competitie.
In het seizoen 2010-2011 werd 
het eerste elftal van Longa ‘30 
kampioen in de eerste klasse E. Daarmee promoveerde de vereniging als eerste club in de Ach-
terhoek naar de hoofdklasse. Na drie jaar moest de ploeg uit Lichtenvoorde weer een stapje terug 
zetten, maar in 2019 promoveerde het voor de tweede keeer naar de hoofdklasse.
Blijkbaar heeft Longa ‘30 een uitstekende keepersopleiding, want liefst twee oud-spelers van de 
vereniging werden uiteindelijk doelman in het betaald voetbal: Sander Boschker (bij FC Twente 
en Ajax) en Hidde Jurjus (De Graafschap, PSV, Roja JC en KFC Uerdingen). 
Boschker speelde zelfs één wedstrijd voor het echte Oranje...

PUPIL VAN DE WEEK
De 7-jarige Cas Janssen, speler van SV Meerssen JO8-2, zit vandaag 
als pupil van de week op de bank bij de trainers en de reservespelers 
van het eerste. Cas speelt in zijn team meestal op het middenveld. 
Zijn favoriete club is Ajax, zijn favoriete speler Karim Benzema. De 
beste speler van Meerssen is volgens hem Finn Sandhövel. Dat hij is 
gekozen als speler van de week en dus de aftrap mag verrichten voor 
de wedstrijd tegen Longa ‘30 vindt hij ‘geweldig’. Cas is ervan over-
tuigd dat Meerssen de gasten uit de Achterhoek met 3-1 klopt.



SV MEERSSEN Longa ‘30
 

1 Geoffrey Jacobs Bjorn Dankbaar
21 Quint Franssen Luuk Doppen
2 Démen Roumen Kevin Wagenaar
3 Jeroen Kuijs Janik Wolkters
4 Michiel Knops Jurgen Weijman
5 Jasper Kuijs Rolf Kruip
6 Bob Vankan Lucas Paashuis
7 Dylano van Dijk Thom Berendsen
8 Nino Everaers Tim Harmelink
9 Richard Hannon Sybe Heutinck

10 Koen Claasens Mark Elferink
11 Robbie van Dijk Simon Klein Goldewijk
12 Gianni Theunisz Dion Hartgerink
13 Julien Rompelberg Jelma Stevens
14 Jordie van der Schoot Thomas Kerperien
15 Raoul Last Rutger Tenhagen
16 Tristan van Hoogdalem Kabir Sabotic
17 Siem van Dijck Mattheys Kuypers
18 Fons Flapper Siep Rompelaar
19 Joep Ceha Lowie te Dorsthorst
RK Brian Dodemont Tim Bader, Jordi Berendsen

Rick Bosma, Mart Hummelink

trainer Danny Volkers trainer Denis van Toor
assistenttrainer Robert Smeets. Ammar Jabri assistenttrainer Timo Klein Hesselink
keeperstrainer Marcel Spa keeperstrainer René Boschker
verzorger Marcel Tuinstra verzorger René Weterkamp
materiaalman Mau Spronck en Robbin Limpens teammanager Bas Knippenborg

SELECTIES

          het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde



ARBITRAGE

scheidsrechter: Maik Schrama
assistentscheidsrechter: Olaf Lamers
assistentscheidsrechter: Steve Janssen

overige wedstrijden

AWC Juliana ‘31 -

Halsteren OJC Rosmalen -

Minor Nuenen -

Moerse Boys Orion -

Silvolde Baronie -

RKZVC vrij -

programma 29 mei

Longa ‘30 UDI ‘19

Moerse Boys Halsteren

Nuenen Silvolde

OJC Rosmalen RKZVC

Orion AWC

Baronie vrij

EHC uit competitie genomen

programma overige elftallen SV Meerssen voor  29  mei

SV Meerssen 2 - Spcl. Jekerdal 12.00 uur, sportpark Marsana
BMR 2 - SV Meerssen 3 11.30 uur, sportpark De Gelimment, Mheer
SV Meerssen 4 - Walram 3 11.30 uur, sportpark Marsana
SV Meerssen 5 vrij
Leonidas W VR1 - SV Meerssen VR1 12.00 uur, sportpark Wolder, Maastricht
SV Meerssen G1 vrij

    De stand in de hoofdklasse:

1 Baronie 23 54 47-16

2 OJC Rosmalen 23 46 55-27

3 UDI ‘19 24 43 36-28

4 Orion 23 41 43-31

5 Halsteren 23 38 44-36

6 Juliana ‘31 24 38 40-34

7 Nuenen 23 36 32-24

8 Silvolde 23 31 34-25

9 AWC 23 30 43-42

10 SV Meerssen 24 30 33-42

11 RKZVC 24 24 23-41

12 Moerse Boys 23 19 27-46

13 Longa ‘30 23 13 29-55

14 Minor 23 11 22-61

15 EHC gedegradeerd



SV Meerssen pakt drie punten tegen Orion
Na twee maanden zonder winst was SV Meerssen in de wedstrijd tegen Orion wel weer eens toe 
aan een overwinning. Met een door blessures en schorsingen gehavend gelegenheidsteam begon 
Meerssen fel aan de wedstrijd. De gasten uit Nijmegen hielpen de thuisploeg in de eerste helft 
met een fraai eigengoal in het zadel. Na rust moest Orion aanvallen om de zaken weer recht te 
trekken, maar daarmee nodigde het Meerssen uit om te counteren. En dat deed Meerssen: via 
schitterende doelpunten van Richard Hannon en Joep Ceha liep de ploeg uit naar 3-0. Het had 
daarna makkelijk 4-0 of 5-0 kunnen zijn, maar in plaats daarvan werd het in de slotfase nog even 
spannend toen Orion twee keer tegenscoorde. Daar bleef het echter bij.

OJC te sterk voor Meerssen
In Rosmalen had SV Meerssen echter weinig in te brengen 
tijdens de uitwedstrijd bij OJC. Meerssen startte sterk met 
een schot op de lat, maar in de counter scoorde de thuis-
ploeg. Voor rust liep OJC, dat nog uitzicht had op de perio-
detitel, simpel uit naar 3-0. In de slotfase van het duel ver-
zachtte Jordie van der Schoot de pijn een beetje: hij maakte 
er 3-1 van.

Meerssen zwak in Malden
De uitwedstrijd bij Juliana ‘31 werd op verzoek van de 
thuisploeg een week naar voren gehaald. Maar blijkbaar 
was SV Meerssen er nog niet klaar voor. Nadat Juliana 
door een fout achterin makkelijk op voorsprong was 
gekomen liep de ploeg na rust simpel uit naar 3-0. Meers-
sen leek opgebrand en kon ditmaal zelfs niet eens de eer 
redden.



EREGALERIJ

SV Meerssen 2 kampioen
SV Meerssen 2 kon al vier wedstrijden voor het einde van de competitie de kampioensvlag 
hijsen. Het elftal van trainer Youssef Marouani had alle wedstrijden gewonnen en kon met 
een zege op WDZ 2 de titel veiligstellen. Het werd nog even spannend doordat de reser-
ves van WDZ flink tegenstribbelden, maar uiteindelijk bleek een doelpunt van spits Koen 
Claasens in de eerste helft voldoende te zijn: het tweede won de wedstrijd met 1-0.

Ook SV Meerssen G1 pakt de titel
Begin april ging op sportpark Marsana al de vlag uit 
voor de G1. Na een klinkende zege op Sportclub ‘25 
(eindstand: 13-7) pakte het team van trainer Leroy 
Verhoeven de titel in de derde klasse 3. 
Met 25 punten uit negen wedstrijd was het kampi-
oenschap definitief binnen. Het succes werd uit-
bundig gevierd, zowel op het veld als na de match 
in de kantine van SV Meerssen.

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen

L&V



Het laatste woord...
Sportieve plicht
Vanmiddag ontvangen we met Longa ’30 een ploeg die nog vol aan de bak 
moet om de nacompetitie te ontlopen.  
Voor ons is de competitie uitgegaan als een nachtkaars. We hebben na de 
winterstop zelden ons niveau kunnen aantikken. De laatste zes wedstrijden 
nergens voor spelen is heel vervelend, dat merk je goed op trainingen en 
in de wedstrijden op het moment dat we op achterstand komen. 
We hebben als groep afgesproken om uit de laatste twee thuiswedstrijden 
6 punten te pakken. Dat is de enige manier om het seizoen toch nog een 
beetje waardig af te sluiten en vooral om met een goed gevoel het nieuwe 
seizoen te starten  
Uit bij Longa ’30 speelden we een prima wedstrijd die we dan 
ook terecht met 1-3 wisten te winnen. De gasten moeten 
nog alles uit de kast halen om een langer verblijf in de 
hoofdklasse veilig te stellen. 
Ik verwacht dat wij onze sportieve plicht vervullen en de 
drie punten in eigen huis houden. Maar daarvoor zullen 
we als team echt meer energie en strijd moeten leveren dan 
we de laatste weken hebben gedaan. 

trainer Danny Volkers

                         tot ziens bij de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen:

       SV Meerssen - Moerse Boys
pinkstermaandag 19 september, 14.30 uur, sportpark Marsana


