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De wedstrijd van vandaag
In de laatste wedstrijd van deze vreemd verlopen competitie ontvangst SV Meerssen op deze
Pinktermaandag de oranje brigade uit Zundert: Moerse Boys. SV Meerssen is in feite al wekenlang uitgespeeld. Maar Moerse Boys moest tot het laatste knokken om handhaving in de aantrekkelijke hoofdklasse veilig te stellen.
De ploeg uit West-Brabant kende een bijzonder slechte start en leek kandidaat nummer één voor
degradatie. Om het allemaal nog wat dramatischer te maken strafte de KNVM Moerse Boys met
drie punten aftrek
omdat de vereniging
eerlijk had toegegeven dat ze door blessures geen fatsoenlijk
elftal bij elkaar kreeg
en zich niet had
verscholen achter het
zwakke excuus ‘corona’. Een onbegrijpelijk
besluit van de bond.
Moerse Boys ging gaandeweg de competitie echter steeds beter spelen en verraste vriend en
vijand met een paar opmerkelijke overwinningen, waardoor de ploeg opeens toch weer uitzicht
kreeg op een langer verblijf in de hoofdklasse.
Na de vroegtijdige aftocht van EHC en het gekwakkel bij Minor moest zich nog één ploeg voorbereiden op de nacompetitie. Het ging tussen Moerse Boys en Longa ‘30 uit Lichtenvoorde.
Longa greep zijn laatste kans door SV Meerssen in de voorlaatste thuiswedstrijd op sportpark
Marsana te verslaan, maar ook Moerse Boys greep de volle winst in zijn thuiswedstrijd tegen het
sterke Orion uit Nijmegen (2-1), waardoor het team uit Zundert met nog twee duels te gaan zes
punten voorsprong behield op Longa. Vorige week verloor Moerse Boys thuis met 0-1 van Halsteren. Maar doordat ook Longa thuis onderuit ging (0-2 tegen UDI ‘19) was de ploeg uit Zundert verzekerd van klassenbehoud. Waardoor de wedstrijd van vanmiddag dus alleen nog om
des keizers baard gaat. Een goed uitgangspunt voor een sportief duel op sportpark Marsana.

PUPILLEN VAN DE WEEK
Voor de laatste thuiswedstrijd van dit seizoen zijn er twee
pupillen van de week: Dean Hendriks (links) en Nolan
van der Stappen (rechts). Dean en Nolan spelen allebei bij SV Meerssen JO8. Dean is fan fan Ajax en Paris
Saint-Germain, Nolan van Liverpool FC. Pupil van de
week zijn vinden ze super leuk, spannend en cool. Ze zijn
er allebei van overtuigd dat SV Meerssen vandaag gaat
winnen. Dean: 3-1, Nolan: 4-1.

SELECTIES

SV MEERSSEN

Moerse Boys

1
21
2
3
4
5
6

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

1
2
3
4
5
6
7

Tom Magielse
Sietse Sebregts
Rik Mol
Joris Goossens
Marvin de Beer
Justin Houtzager
Bart van den Broek

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cas van den Broek
Pim Goossens
Daan van den Broek
Jesse Mouws
Sjoerd Broos
Job de Meijer
Dave Schoenmakers
Lars Jochems
Hein Coremans
Xander Hendrickx
Jorg van Gastel

19

Joep Ceha

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger
teammanager

Jurgen Armouts
Martin Snepvangers

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger
materiaalman

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

het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde

ARBITRAGE
scheidsrechter: Max Kok
assistentscheidsrechter: Wesley Veldman
assistentscheidsrechter: Dylan Verstappen

overige wedstrijden
AWC OJC Rosmalen

De stand in de hoofdklasse:
-

Halsteren Baronie

-

Minor Orion

-

RKZVC Nuenen

-

Silvolde Longa ‘30

-

UDI ‘19 Juliana ‘31

-

TOPSCORERS SV MEERSSEN

1

Baronie

2

(K)

25

60

52-19

OJC Rosmalen

25

52

59-28

3

UDI ‘19

25

46

38-28

4

Orion

25

44

47-34

5

Juliana ‘31

25

41

44-35

6

Halsteren

25

41

46-38

7

Nuenen

25

37

35-29

8

Silvolde

25

32

38-30

9

AWC

25

30

45-49

10 SV Meerssen

25

30

35-45

Bob Vankan

8

11 RKZVC

25

24

23-43

Jordie van der Schoot

7

12 Moerse Boys

25

22

29-48

Richard Hannon en Fons Flapper

3

13 Longa ‘30

(NC) 25

16

32-59

14 Minor

(NC)

14

26-64

Juliën Rompelberg, Fons Flapper en Raoul Last

2

Nino Everaers, Jasper Kuijs, Joep Ceha,
Michiel Knops en Tristan van Hoogdalem

1

15 EHC

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen
L&V

25

gedegradeerd

SV Meerssen biedt Longa laatste strohalm
In de voorlaatste thuiswedstrijd van dit seizoen stond voor SV Meerssen in feite niks meer op
het spel. Voor tegenstander Longa ‘30 was het echter erop of eronder. De ploeg uit Lichten
voorde kon nacompetitie nog ontlopen, maar dan moest in Zuid-Limburg wel gewonnen worden. Zeker toen in de rust de overige tussenstanden bekend werden en alle concurrenten van
Longa ‘30 op winst stonden.
SV Meerssen stond op dat moment met 1-0 voor door een fraai doelpunt van Raoul Last in de
11de minuut. Longa deed er in de tweede helft nog een schepje bovenop. In de 48ste minuut kon
Meerssen-doelman Geoffrey Jacobs nog een schot over de lat tikken, maar in de 58ste minuut
moest ook hij passen en kwam Longa langszij. Bob Vankan zette Meerssen in de 63ste minuut
opnieuw op voorsprong.
De thuisploeg kreeg daarna kans op kans, maar verzuimde om die benauwde voorsprong verder
uit te bouwen. En dat kwam Meerssen duur te staan: in de slotfase scoorde Longa totaal onverwacht twee keer uit een
corner en bepaalde de
eindstand zo op 2-3.
Longa greep daarmee
de laatste strohalm in de
strijd tegen degradatie,
maar bezorgde Meerssen na de onnodige
nederlagen bij OJC
Rosmalen en Juliana ‘31
opnieuw een forse kater.

Het seizoen 2022-2023

assistenttrainer Robert Smeets
De laatste speelronde van de competitie 2021-2022 moet vandaag nog afgewerkt worden,
maar bij SV Meerssen wordt al voorzichtig vooruitgekeken naar de competitie 2022-2023.
Assistenttrainer Robert Smeets is blij dat de ploeg van het afgelopen seizoen grotendeels intact blijft. Een paar spelers zonder basisplaats zoeken hun geluk komend jaar elders, maar de
kern gaat door. De ploeg wordt aangevuld met een paar nieuwkomers: spits Cem Unal (Minor), de jonge Tess Odetola-Benjamin (RVU) en doelman Raf Mertens Groene Ster).
Met die ploeg gaat SV Meerssen 1 volgend seizoen opnieuw voor een plek bij de eerste zes,
die ditmaal hopelijk wel plaatsing voor de ‘grote’ KNVB-beker oplevert.
Dit jaar is het niet gelukt om die ambitie waar te maken. ,,We hebben zelf veel te weinig gescoord en achterin veel te veel onnodige doelpunten weggegeven”, zegt Robert, terugkijkend
op een teleurstellend seizoen. ,,Als je daar volgend jaar beter mee omgaan, efficiënter worden
en elkaar beter bij de les houden, dan moet een plek in de subtop zonder meer haalbaar zijn,
want op zich zit er genoeg kwaliteit in deze selectie.”
De selectie is volgend jaar wat smaller dan dit seizoen. Dat maakt SV Meerssen kwetsbaar,
geeft Robert toe. ,,Maar het geeft ons ook de kans om jonge, talentvolle spelers langzaam in te
passen in het eerste elftal”, zegt hij. ,,We gaan ervoor, in elk geval.”

Oefenwedstrijden SV Meerssen 1 in voorbereiding op seizoen 2022-2023
In de aanloop naar de nieuwe competitie speelt SV Meerssen 1 deze zomer een aantal oefenwedstrijden tegen
gerenommeerde en bevriende clubs uit de regio:
9 juli, 18.00 uur: SV Meerssen - MVV 1; 16 juli, 18.00 uur: SV Meerssen - Roda JC 021
19 juli, 19.30 uur: SV Meerssen - EVV; 23 juli, 17.00 uur: SV Meersen - Blauw Geel ‘38
13 augustus, 18.00 uur: Groene Ster - SV Meerssen; 16 augustus, 19.30 uur: SV Meerssen - EHC
20 augustus, 18.00 uur: SV Meerssen - De Ster; 23 augustus, 19.30 uur: SV Meerssen - RVU

Het laatste woord...
De laatste
Vanmiddag spelen we de laatste wedstrijd tegen Moerse Boys. Voor aanvang van het
seizoen was onze doelstelling een plaats bij de eerste zes. Als coach vond en vind ik
dat we daar met deze selectie thuishoren. De eerste seizoenshelft waren we te wisselvallig, maar gingen we na tien wedstrijden als vierde de lange winter-/coronastop in.
Vol goede moed en met vertrouwen begonnen we 6 februari aan de zware en lange
tweede seizoenshelft waarin we zestien wedstrijd moesten spelen. Het bleek een zeer
teleurstellende periode waarin we enkele belangrijke spelers voor langere tijd zagen
wegvallen. Het maken van doelpunten bleek een groot probleem en als je daarbij de
tegendoelpunten vaak te gemakkelijk weggeeft is het moeilijk wedstrijden te winnen.
Resultaat was dat we met nog zevem wedstrijden te spelen al veilig waren, maar dat
we voor de prijzen niet in aanmerking kwamen. Wedstrijden spelen om niets bleek
mentaal vaak niet op te brengen. Enkele kansloze nederlagen waren het gevolg, met
tussendoor een geweldige wedstrijd tegen nummer drie Orion dat we verzuimden
van het veld te vegen. Dit was een van de weinige hoogtepunten. Ondanks
de zeer matige prestaties zijn onze supporters ons blijven steunen. Ik
vind het onze plicht om hen vanmiddag te bedanken met een mooie
wedstrijd en dat we de seizoensafsluiting vanavond samen met nog
drie bonuspunten kunnen vieren.
Als trainer heb ik dit seizoen niet het maximale uit de groep gehaald. De drang om dat komend seizoen wel te doen zit bij mij dan
ook erg diep. We zullen samen in de spiegel gaan kijken, zodat komend seizoen zeker weten een mooi seizoen gaat worden.
Veel plezier vanmiddag tijdens de wedstrijd.

trainer Danny Volkers

we zien u in het seizoen

2022 - 2023
graag terug op sportpark Marsana

