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De wedstrijd van vandaag
Vorig jaar sloot SV Meerssen de wisselvallig verlopen competitie af met een klinkende 5-0-zege
op Moerse Boys. De overwinning zorgde ervoor dat Meerssen toch nog op een representatieve
plek in de middenmoot eindigde, en dat spelers, staf en supporters met een goed gevoel de vakantie in gingen.
Het was ook voor Moerse Boys een feestelijke middag op sportpark Marsana. Na de wedstrijd
gingen de spelers van de gasten uit Klein-Zundert vrolijk mee in de polonaise van het damesteam van SV Meerssen, dat na een geweldig verlopen competitie op overtuigende wijze het
kampioenschap had
behaald.
De feestelijke stemming bij de Brabanders was begrijpelijk.
Vrijwel het hele seizoen had de ploeg op
een degradatieplaats
gestaan. Tot overmaat
van ramp strafte de
KNVM de vereniging
ook nog eens met drie
punten aftrek omdat de club open kaart speelde toen ze met carnaval geen representatieve ploeg
bij elkaar kregen voor de uitwedstrijd bij Minor en zich niet verschool achter de coronacrisis.
Maar zie; met een fabuleuze eindsprint had Moerse Boys zich op de voorlaatste speeldag alsnog
veilig gespeeld en stond in Meerssen dus eigenlijk niets meer op het spel voor de oranje brigade.
Dit seizoen treffen beide ploegen elkaar echter al vroeg in de competitie op sportpark Marsana.
In deze fase is het voor alletwee de teams dus nog punten sprokkelen. Voor een polonaise door
de kantine is het nog wat vroeg.
Moerse Boys is goed begonnen aan de competitie in de nieuwe vierde divisie met twee gelijk
spelen en een nipte nederlaag tegen koploper HVCH. Meerssen is met twee zeges op rij geklommen naar de derde plaats. Genoeg ingrediënten dus voor een spannende wedstrijd.

Officiële opening kantine
Vrijdag 28 oktober opent SV Meerssen officieel de nieuwe
kantine op sportpark Marsana.
Na het doorknippen van het traditionele lintje wordt op
het hoofdveld een openingswedstrijd gespeeld.
Daarna kunnen de voetbalschoenen uit en de dansschoenen aan voor een feestavond in de nieuwe accommodatie.

SELECTIES

SV MEERSSEN

Moerse Boys

1
2
3
4
5
6
7

Raf Mertens
Démen Roumen
Jeroen Kuijs
Michiel Knops
Jasper Kuijs
Tristan van Hoogdalem
Richard Hannon

Thijs Bastiaensen
Ties Bastiaensen
Teun Bastiaensen
Marvin de Beer
Bart van den Broek
Cas van den Broek
Daan van den Broek

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20

Nino Everaers
Cem Unal
Bob Vankan
Siem van Dijck
Gianni Theunisz
Cédric Mertens
Joep Ceha
Raoul Last
Fons Flapper
Testimony Odetola-Benjamin
Stan Smeets
Geoffrey Jacobs

Hein Coremans
Joris Goossens
Justin Houtzager
Gijs Klep
Tom Magielse
Rik Mol
Bas Naalden
Dave Schoenmakers
Sietse Sebregts

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger
materiaalman

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

trainer
assistenttrainers
verzorger
teammanagers

Jurgen Arnouts
Martin Snepvangers
Ron Traets
Ronald Rombouts, Jack Roelands

het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde

ARBITRAGE
scheidsrechter: Max Kok
assistentscheidsrechter: Sander Verboven
assistentscheidsrechter: Michael Evers

overige wedstrijden

De stand in de vierde divisie B:

Spcl Silvolde Unitas ‘30

-

RKZVC Hoogland

-

1

HVCH

3

9

8-4

HVCH EVV

-

2

SV Venray

3

7

6-4

Kampong AWC

-

3

SV Meerssen

3

6

5-2

Halsteren Longa ‘30

-

4

AWC

3

6

2-3

Nuenen Juliana ‘31

-

5

Orion

3

5

3-2

Orion Venray

-

6

Longa ‘30

3

4

2-1

7

Juliana ‘31

3

4

4-2

8

EVV

3

3

2-2

9

Kampong

3

3

0-0

10 Unitas ‘30

3

3

4-5

11 Moerse Boys

3

2

3-4

12 Halsteren

3

2

2-3

Hoogland Spcl Silvolde

13 Silvolde

3

2

1-2

Unitas ‘30 Venray

14 Nuenen

3

1

1-2

15 Hoogland

3

1

1-4

16 RKZVC

3

1

2-6

programma 25 september
EVV SV Meerssen
Longa ‘30 Kampong
AWC HVCH
Moerse Boys RKZVC

Nuenen Orion
Juliana ‘31 Halsteren

programma overige elftallen SV Meerssen voor 25 september
RKHSV 2 - SV Meerssen 2
RKASV 6 - SV Meerssen 3
SV Meerssen VR 1
Caesar G1 - SV Meerssen G1

11.00 uur, sportpark Heugem
14.15 uur, sportpark Geusselt-Noord
vrij
24/9, 11.45 uur, sportpark De Haamen, Beek

Eerste driepunter voor SV Meerssen
Na de ongelukkige nederlaag in Venray was SV Meerssen erop gebrand om in de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen drie punten te pakken tegen het pas gepromoveerde Unitas ‘30
uit Etten-Leur. De ploeg koos vol voor de aanval en stapelde kans op kans. Maar het bleef lang
0-0: de lat, de paal en vooral de in bloedvorm verkerende Unitas-keeper Jeroen Sebregts stonden
een treffer in de weg.
Na de rust bleef de Brabantse schiettent op. Maar het was uitgerekend een half mislukte kopbal
van Tristan van Hoogdalem die de ban brak: van zijn hoofd zeilde de bal zwabberend in de verre
hoek. Meerssen kreeg daarop nog uitgelezen mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen.
Zonder resultaat. Totdat Siem van Dijck de wedstrijd in de 89ste minuut met een solo definitief
besliste. 2-0: missie geslaagd, eerste winst binnen.

Simpele zege in Hoogland
Voor amper tien meegereisde supporters speelde Meerssen in Amersfoort een puike partij bij Hoogland. De
degradant uit de derde divisie had negentig minuten
lang niks in de melk te brokkelen. Meerssen dicteerde
het spel, combineerde alsof het alleen op het veld stond, creëerde kans op kans en kwam via twee
prachtige doelpunten van uitblinker Richard Hannon - één voor de rust en één erna - op 0-2. De
tweede zege op rij, met als beloning voorlopig een derde plaats in de rangschikking.

de wedstrijdbal voor deze week is geschonken door LEVO

Even voorstellen:
JO19-trainer Bjorn Schuffelen

SV Meerssen JO19, de vroegere A-jeugd, begint dit jaar aan de competitie met een nieuwe
trainer: Bjorn Schuffelen. Bjorn (21) is overgekomen van Alfa Sport in Oirbeek, waar hij zelf
ook in het eerste elftal speelt.
,,Voetbal is altijd al mijn grote passie geweest”, vertelt hij. ,,Ik ben zes dagen per week bezig
met die sport. Als trainer kun je de groep in een bepaalde richting duwen. De jeugd onder
15 kon ik aardig onder controle houden. Ik vind het een uitdaging om dat ook voor elkaar te
krijgen met spelers die amper drie jaar jonger zijn dan ikzelf.”
Het is nog onduidelijk op welk niveau SV Meerssen JO19 dit seizoen gaat spelen. De KNVB
had het team aanvankelijk ingedeeld in de tweede klasse. ,,Dat was wel erg laag”, vindt de
trainer. Voor de beker speelt de ploeg de komende weken op hoofdklasseniveau. Aan de hand
van de resultaten wordt vervolgens beslist of het inderdaad de hoofdklasse wordt of toch de
eerste klasse.
Wordt het de eerste klasse, dan wil Bjorn met zijn ploeg meedoen voor de bovenste plaatsen.
In de hoofdklasse is dat wellicht iets te ambitieus. ,,Maar we willen wel wat wedstrijden van
andere hoofdklassers winnen”, benadrukt hij. ,,Het gaat er mij en ons vooral om dat de jongens met plezier voetballen. En winnen maakt het altijd toch nog net iets leuker.”

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen
L&V

Het laatste woord...
Zelfvertrouwen
Met zes punten uit drie wedstrijden mogen spreken van een prima start van de competitie. Het had nog veel mooier kunnen zijn, want de nederlaag bij SV Venray hadden we vooral aan ons zelf te wijten.
De vorige thuiswedstrijd tegen Unitas’30 hebben we bij vlagen zeer goed voetbal
gespeeld. Het enige dat we ons kunnen aanrekenen, is dat we de wedstrijd niet veel
vroeger wisten te beslissen. Ondanks de vele uitgespeelde kansen duurde het tot de
90ste minuut voordat we de 2-0 maakten en wedstrijd op slot gooiden.
Verleden week in de uitwedstrijd bij degradant VV Hoogland lukte het wel om halverwege de tweede helft de 0-2 te scoren. Mede door een rode kaart bij de gasten
konden we de wedstrijd zonder problemen uitspelen.
Vanmiddag ontvangen we het stugge Moerse Boys. Verleden jaar sloten we het seizoen thuis af met een waar doelpuntenfestijn. Na veertig mintuen stond
reeds 5-0 op het scorebord.
Dit seizoen blijkt Moerse Boys een taaie tegenstander die lastig
te verslaan is. Na twee remises tegen Halsteren en Kampong verloor men afgelopen zondag zeer ongelukkig met 2-3 van koploper
HVCH.
We zijn dus gewaarschuwd!
Ik verwacht een open wedstrijd waarin beide teams met veel energie
en zelfvertrouwen zullen spelen.

trainer Danny Volkers

tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

Meerssen - AWC
zondag 2 oktober, 14.30 uur, sportpark Marsana

