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De wedstrijd van vandaag
Bij de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen ontvangt SV Meerssen vandaag meteen een 
nieuwkomer in de tot vierde divisie omgedoopte hoofdklasse B: Unitas ‘30.
Meerssen stuitte in de hoofdklasse al eerder op een Unitas. Die ploeg uit Gorkum is inmiddels 
een vaste waarde in de derde divisie. Dit Unitas, met als toevoeging het jaartal van de oprichting,   
komt uit Etten-Leur. De geel-zwarten uit West-Brabant zijn vorig seizoen kampioen geworden in 
de eerste klasse en daarmee voor het eerst in de geschiedenis van de club gepromoveerd naar de 
aantrekkelijk hoofdklasse c.q. vierde divisie.
Bij de KNVB is de vereniging officieel ingeschreven onder de naam sc Unitas ‘30, waarbij Uni-
tas staat voor Eenheid. Bij de 
oprichting in 1930 heette de 
club nog Sparta. De leden had-
den daarvoor veelal bij andere 
clubs uit Etten-Leur gespeeld, 
maar daarvan bestond alleen 
nog Internos - een vereniging 
waar SV Meerssen ook nog ooit 
tegen gevoetbald heeft.
Unitas ‘30 groeide langzaam 
maar zeker uit tot een solide 
amateurvereniging. In 2005, 
het jaar dat de club 75 jaar be-
stand, had het eerste elftal zich 
geplaatst voor de KNVB-beker. 
Daarin verloor het thuis met 
1-4 van... jawel: Fortuna Sittard.
In 2011 kon de secretaris het duizendste lid inschrijven, en in het seizoen 2016-2017 stond de 
teller al vijftienhonderd. De groei zette zich ook op sportief vlak voort. De jeugdelftallen van 
Unitas ‘30 spelen al jaren op het hoogste niveau. En nu heeft dan ook het eerste elftal de landelij-
ke competitie bereikt. 

PUPIL VAN DE WEEK
Dean Hendriks uit Bunde is dit seizoen de eerste pupil van de week 
op sportpark Marsana. Hij verzorgt vanmiddag de aftrap voor de 
wedstrijd tegen Unitas ‘30 en zit tijdens het duel tussen de reserve-
spelers van het eerste op de bank. ,,Super leuk”, vindt hij dat. Dean 
speelt zelf bij de JO8-1, meestal in de spits of op het middenveld. 
Zijn favoriete clubs zijn Ajax en Paris Saint-Germain. Ronalda is zijn 
grote voorbeeld. Hij is ervan overtuigd dat SV Meerssen vanmiddag 
gaat winnen, met 3-1. ,,Geen twijfel mogelijk.”  



SV MEERSSEN Unitas ‘30
 

1 Raf Mertens 1 Jeroen Sebregts
2 Démen Roumen 2 Yoran Stoop
3 Jeroen Kuijs 3 Delano Valentijn
4 Michiel Knops 4 Ferdy Barendse
5 Jasper Kuijs 5 Jan van Oers
6 Tristan van Hoogdalem 6 Robert Frerichs
7 Richard Hannon 7 Papito Puriel
8 Nino Everaers 8 Danny Lauwen
9 Cem Unal 9 Jan Bos

10 Bob Vankan 10 Justin Kwee
11 Siem van Dijck 11 Ayoub Boudouch
12 Gianni Theunisz 12 Bas Rockx
13 Cédric Mertens 14 Achraf Ouadaf
14 Joep Ceha 15 Mitchell Baptist
15 Raoul Last 17 Richard de Koomen
16 Fons Flapper 19 Illyasse Bghiel
17 Testimony Odetola-Benjamin 20 Remco Verstrepen
18 Stan Smeets 34 Ayman Ben Omar
20 Geoffrey Jacobs

trainer Danny Volkers trainer Juliën van Vugt
assistenttrainer Robert Smeets assistenttrainers Joris Hendriks en Eddie van Vugt
keeperstrainer Marcel Spa verzorger Sjoerd Krauweel
verzorger Marcel Tuinstra teammanager Maurice Hermus
materiaalman Mau Spronck en Robbin Limpens coördinator Cees van de Luijtgaarden

SELECTIES

          het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde



ARBITRAGE

scheidsrechter: Steve Janssen
assistentscheidsrechter: Dennis Maurmair
assistentscheidsrechter: Lars van Crey

overige wedstrijden

RKZVC SV Venray -

HVCH Hoogland -

Kampong Moerse Boys -

Halsteren EVV Echt -

RKSV Nuenen AWC -

Juliana ‘31 Longa ‘30 -

Orion Spcl Silvolde -

programma 11 september

Hoogland SV Meerssen

Longa ‘30 RKSV Nuenen

AWC Halsteren

EVV Echt Kampong

Moerse Boys HVCH

Unitas ‘30 RKZVC

SV Venray Spcl Silvolde

Juliana ‘31 Orion

programma overige elftallen SV Meerssen voor  11 september

SV Meerssen 2 - Haslou 3 12.00 uur, sportpark Marsana
SV Meerssen 3 vrij
SV Meerssen VR 1 - GSV ‘28 VR1 10.00 uur, sportpark Marsana
SV Meerssen G1 vrij

   De stand in de vierde divisie B:

1 Juliana ‘31 1 3

2 HVCH 1 3

3 SV Venray 1 3

4 EVV 1 1

5 Halsteren 1 1

6 Longa ‘30 1 1

7 Moerse Boys 1 1

8 Orion 1 1

9 Nuenen 1 1

10 Hoogland 1 1

11 Kampong 1 1

12 RKZVC 1 1

13 Silvolde 1 1

14 SV Meerssen 1 0

15 Unitas ‘30 1 0

16 AWC 1 0



Meerssen in blessuretijd onderuit in Venray
SV Meerssen is de nieuwe competitie ongelukkig gestart met een onnodige nederlaag bij het pas 
gepromoveerde Venray: door een late 
goal van de thuisploeg eindigde het 
duel in 2-1.
Meerssen, dat achterin een paar ba-
sisspelers miste, begon gretig aan de 
wedstrijd. Het eerste kwartier werden 
vrijwel alle duels gewonnen. Veel kan-
sen leverde dat echter niet op.
Allengs kreeg Venray meer greep op 
het spel, maar ook de thuisploeg cre-
eerde nauwelijks kansen. In de 35ste 
minuut verspeelde Meerssen de bal achterin knullig, en dat cadeautje nam Venray dankbaar aan: 
Sjors Boots knalde de bal keihard langs Meerssen-doelman Raf Mertens.
In de tweede helft bracht gelegenheidstrainer Robert Smeets topscorer Joep Ceha in het veld. 
Onder zijn leiding ging Meerssen op zoek naar de gelijkmaker. Bob Vankan schoot eerst op de 
lat, zag een tweede schot even later knap gestopt door Venray-keeper Arjan Ardts, maar bij de 
derde kans op tok was het raak: in een scrimmage tikte hij de bal over de lijn.
In de slotfase was Meerssen een paar keer dicht bij de winnende treffer. Die viel in de 91ste mi-
nuut echter aan de overzijde. De hele Meerssen-defensie appelleerde voor buitenspel, maar de 
assistent-scheidsrechter hield de vlag naar beneden, waarop Niek Versteegen de bal ongehinderd 
in de goal kon schieten. 

Meerssen sluit oefenprogramma succesvol af
In de voorbereiding op het nieuwe seizoen kwam het vernieuwde SV Meerssen al vroeg in ac-
tie voor een oefenduel tegen MVV. In een aantrekkelijke wedstrijd hield Meerssen de gasten uit 
Maastricht knap op 0-0.
Na de vakantie pakte de ploeg de draad half augustus weer op met een vriendschappelijke wed-
strijd tegen Germania Teveren. Het sportieve duel eindigde in 2-2. Een paar dagen later kwam 
Groene Ster op bezoek in Meerssen. Meerssen speelde een prima wedstrijd, maar verloor nips 
met 1-2 van de derdedivisionist uit Heerlerheide.
Het oefenprogramma werd afgesloten met twee thuiswedstrijden op gras. De Ster uit Stein werd 
met 1-0 geklopt, buurman RVU met 6-0. 

                    de wedstrijdbal voor deze week is geschonken door Leon en Berry Habets  



Meerssen neemt nieuwe kantine in gebruik

Exact twee jaar na de fatale brand op sportpark Marsana heeft SV Meerssen vlak voor het 
begin van het seizoen 2022-2023 de nieuwe kantine in gebruik genomen. ,,Het heeft lang 
geduurd”, zegt clubvoorzitter Jack Franssen. ,,Maar het wachten was de moeite waard: het is 
prachtig geworden.”
De afgelopen twee seizoenen heeft SV Meerssen zich beholpen met de bestuurskamer, een 
dubbele tent en de businessruimte. Dat is prima gegaan, vindt Jack. ,,Door corona was het in 
die periode betrekkelijke rustig op sportpark Marsana. Op zich vervelend, maar in deze situa-
tie kwam ons dat eerlijk gezegd niet slecht uit.”
De voorzitter is echter blij dat de nieuwe kantine klaar is nu alles weer normaal wordt in 
voetballend Nederland. ,,Als voetbalclub heb je die kantine hard nodig”, legt hij uit. ,,Vooral 
uit sociaal oogpunt; het is toch de plek waar spelers, supporters en vrijwilligers elkaar na de 
trainingen en de wedstrijden ontmoeten. Maar het is voor ons natuurlijk ook financieel van 
belang. Zonder gezellige kantine loop je een groot deel van je inkomsten mis.”
De nieuwe kantine voldoet aan de laatste eisen, ook op hygiënisch gebied. Zo zijn er in de 
ruime keuken achter het buffet twee gescheiden werkbladen, zoals in de horeca tegenwoordig 
is voorgeschreven. De apparatuur is vernieuwd, zodat de medewerkers de gasten in de rust en 
na de wedstrijd goed kunnen verzorgen.
Er wordt nog bekeken of de kantine ook gebruikt kan worden op dagen dat er niet gevoetbald 
wordt op sportpark Marsana. ,,Het zou zonde zijn om zo’n fantastische ruimte alleen ‘s avonds 
en in het weekeinde te gebruiken,” benadrukt de trotse voorzitter.

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen

L&V



Het laatste woord...
Gretiger en zakelijker
Na een korte zomerstop en een relatief korte voorbereiding ontvangen we vanmiddag een 
van de zes nieuwe ploegen in de vierde divisie, de nieuwe benaming voor de voormalige 
hoofdklasse. 
Zoals gezegd was de voorbereiding korter dan normaal en wegens blessures en vakanties is 
de groep geen enkele oefenwedstrijd compleet geweest. Het zal dan ook nog wel een paar 
weken duren, voordat de automatismes te zien zijn. Maar dat zal voor alle tegenstanders 
gelden.  
Afgelopen week begon voor ons het seizoen zeer ongelukkig. In en tegen Venray verloren 
we totaal onnodig en tegen de verhouding in met 2-1. We waren negentig minuten lang 
de bovenliggende partij, maar zagen Venray in de 91ste minuut uit een van de spaarzame 
kansen 2-1 maken.  
Ik vond dat we tussen beide zestienmetergebieden in dominant waren en bij vlagen prima 
speelden. Maar in de zestien waren we niet zakelijk en volwassen genoeg. Bij 
de 1-0 leveren we simpel de bal in tijdens onze opbouw in de eigen zestien-
meter, aan de andere kant missen we enkele grote kansen of maken we de 
verkeerde keuze in de eindfase. We doen onszelf enorm tekort door deze 
wedstrijd te verliezen. 
Willen we dit seizoen enige rol van betekenis spelen, dan zullen we 
op die momenten zowel verdedigend als aanvallend snel zakelijker 
moeten worden. 
Ik verwacht een gretig Unitas’30 dat zich net zoals wij wil revancheren na 
de 1-3 nederlaag van verleden week thuis tegen een andere promoven-

dus HVCH. 

trainer Danny Volkers

                                            tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

          Meerssen - Moerse Boys
                                          
                                     zondag 18 september, 14.30 uur, sportpark Marsana


