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WEDSTRIJDBULLETIN
SV Meerssen - AWC
vierde divisie zondag B, seizoen 2022-2023
sportpark Marsana, Meerssen

zondag 2 oktober 2022
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De wedstrijd van vandaag

SV Meerssen ontvangt vandaag op sportpark Marsana het sterke AWC. Een oude bekende, inmiddels, want de afgelopen seizoenen hebben beide ploegen elkaar al vaker ontmoet. Wat in een
vierde divisie met zoveel nieuwkomers lang niet zo vanzelfsprekend is als het op het eerste oog
wellicht lijkt.
Meersssen bewaart over het algemeen goede herinneringen aan de wedstrijden tegen de ploeg
uit Wijchen, onder de rook van Nijmegen. In 2019 delfde Meerssen in Gelderland nog het onderspit, maar vorig seizoen klopte het AWC twee maal: in Wijchen werd het 1-2 voor Meerssen,
op sportpark Marsana 3-1. Uiteindelijk eindigden beide teams met 33 punten op een gedeelde
achtste plaats.
Of het vandaag weer een makkie wordt, valt nog te bezien. Na een nederlaag in de openings—
wedstrijd tegen Juliana ‘31 wist AWC vier wedstrijd op rij te winnen, waarbij de ploeg uti Wijchen vorige week zelfs afrekende met koploper HVCH. Doordat Meerssen hetzelfde huzarenstukje liet zien staan beide ploegen nu samen met HVCH aan kop.
De wedstrijd Meerssen - AWC is daarmee een heuse topper geworden.
Spanning gegarandeerd, dus.

Met de spelersbus mee naar Lichtenvoorde
Supporters van SV Meerssen kunnen ook dit seizoen
weer met de spelersbus mee naar de uitwedstrijden.
Dat kost 10 euro per persoon, inclusief entree en koffie
of thee onderweg. Betalen kan in de bus. Aanmelden
bij Richard Hannon, tel. 06-41194940. De bus naar
Lichtenvoorde vertrekt volgende week zondag vanaf de
Proost De Beaufortstraat.

SELECTIES

SV MEERSSEN

AWC

1
2
3
4
5
6
7

Raf Mertens
Démen Roumen
Jeroen Kuijs
Michiel Knops
Jasper Kuijs
Tristan van Hoogdalem
Cem Unal

1
2
3
4
5
6
7

Tijn van de Groes
Sven Jansen
Idar Kramer
Nicky van der Groes
Wiebe Veltmaat
Jaap Jansen
Fren Stevens

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

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

8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20

Mels Lantang
Bas Brussaard
Boy Visser
Daan de Bruijn
Job van de Groes
Mitchel de Kluis
Vinay Saltani
Cas van de Wal
Daan Pauwels
Dennis Straten
Jorn Reuvers
Maxi Mondi

21
22
23

Rai Jansen
Lennart Nieuwenhuis
Youri Hubers

trainer
assistenttrainer
keeperstrainer
verzorger
materiaalman

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

trainer
assistenttrainers
keeperstrainer
verzorger
teammanager

Camiel Jager
Nick Graveth, Bjorn van der Groes
Jurgen Jasper
John Eichelsheim
Twan Reuvers

het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde

ARBITRAGE
scheidsrechter: Alwin Steeg
assistentscheidsrechter: Semih Kiremit
assistentscheidsrechter: Maik Schrama

overige wedstrijden
Venray Hoogland
Spcl Silvolde Moerse Boys

De stand in de vierde divisie B:
-

1

SV Meerssen

5

12

12-5

-

2

HVCH

5

12

10-6

HVCH Longa ‘30

-

3

AWC

5

12

5-4

Kampong Juliana ‘31

-

4

Orion

5

9

5-3

Halsteren Nuenen

-

5

SV Venray

5

8

8-8

-

6

Longa ‘30

4

7

3-3

7

Unitas ‘30

4

6

7-6

8

Kampong

5

6

3-2

9

Juliana ‘31

5

5

6-6

10 Moerse Boys

5

5

8-9

11 Hoogland

5

5

5-6

12 Nuenen

4

4

4-4

Hoogland Unitas ‘30

13 Spcl Silvolde

4

3

3-4

Halsteren Orion

14 EVV

5

3

5-7

15 Halsteren

5

3

3-5

16 RKZVC

5

1

3-12

RKZVC EVV

Orion Unitas ‘30

programma 9 oktober
Longa ‘30 SV Meerssen
AWC RKZVC
EVV Spcl Silvolde
Moerse Boys Venray

Nuenen Kampong
Juliana ‘31 HVCH

programma overige elftallen SV Meerssen voor 9 oktober
Caesar 2 - SV Meerssen 2
Schimmert 4 - 9SV Meerssen 3
Haslou VR 1 - SV Meerssen VR 1
Minor G1 - SV Meerssen G1

11.00 uur, sportpark De Haamen, Beek
9.30 uur, sportpark Schimmert
9.30 uur, sportpark Mergelakker, Elsloo
8/10, 15.40 uur, sportpark Kollenberg, Nuth

SV Meerssen wervelt langs Moerse Boys...
De thuiswedstrijd tegen Moerse Boys begon met een regelrechte kraker: de spelerbus reed pardoes een voortuin aan de Proost De Beaufortstraat in en duwde daar een boom omver. Op het
veld ging het er een uurtje later eveneens flink aan toe.
SV Meerssen speelde net als een week eerder bij Hoogland wervelend. Vlotte combinaties over
beide flanken leverden een dot aan vrije schietkansen op. In de 6de minuut zorgde Jasper Kuijs
al voor de
1-0. Moerse
Boys kwam
kort daarna uit een
hoekschop
gelijk, maar
Meerssen
herstelde
zich vlug van die tegenslag en stormde weer naar voren. Nog voor de rust kwam de thuisploeg
via goals van Cem Unal en Siem van Dijck op een geruststellende 3-1 voorsprong.
In de tweede helft schakelde Meerssen een tandje lager, wisselde vijf keer, bleef de aanval zoeken,
gaf de gasten uit Klein-Zundert geen meter ruimte en raakte zelf lat en paal. Bob Vankan bepaalde de eindstand in de 67ste minuut met een droog schot op 4-1. Een dik verdiende overwinning
die met gemak nog veel hoger had kunnen uitvallen, maar ook zo goed was voor drie punten.

... en wint spektakelstuk bij EVV in Echt
Vorige week trok SV Meerssen naar Echt voor wat je, als je het begrip wat oprekt, een heuse derby zou kunnen noemen: de uitwedstrijd bij het uit de derde divisie gedegradeerde EVV.
EVV had nog geen wedstrijd gewonnen en kon ook nu geen potten breken. Meerssen dicteerde vanaf de aftrap het spel. In de 25ste minuut leek de
ploeg op voorsprong te komen, maar de prachtige goal
van Jasper Kuijs werd tot ieders verbazing afgekeurd
vanwege een vermeende duwfout. In de 31ste minuut
was het wel raak toen Nino Everaers de bal fraai uit een
voorzet van Siem van Dijck in het net werkte.
Meerssen bleef ook na de rust de bovenliggende partij.
De bijna zekere winst glipte echter bijna door de vingers toen EVV twee keer voor het doel van Raf Mertens
opdook en zowaar op een 2-1 voorsprong kwam. In de
slotfase maakte Cem Unan echter vanaf elf meter gelijk, waarna invaller Tess Odetola-Benjamin
Meerssen in blessure met een schittende frommelgoal alsnog de drie punten bezorgde: 2-3.

de wedstrijdbal voor deze week is geschonken door glashandel Meijers

EVEN VOORSTELLEN:
bestuurslid Pascal Ravesteijn

SV Meerssen heeft een oude bekende opnieuw verwelkomd op sportpark Marsana. Pascal
Ravesteijn, in het verleden jeugdtrainer bij de F’jes en de E’tjes, is onlangs toegetreden tot het
bestuur. In eerste instantie als rechterhand van penningmeester Leon Brands, ,,maar we zien
wel wat er verder nog van komt”.
Pascal kwam destijds bij SV Meerssen terecht doordat zij dochter daar ging voetballen. ,,Er
was ook toen al een schreeuwend tekort aan trainers en leiders”, vertelt hij. ,,Omdat ik er toch
elke week was, vroegen ze of ik niet wilde helpen. Waarom niet, dacht ik. Ik heb zelf in de
gloriedagen bij Amicitas gevoetbald, en ook later genoeg naar voetbal gekeken om iets zinnigs
over dat spelletje te kunnen zeggen tegen de kinderen.” Opmerkelijk detail: diezelfde dochter
helpt sinds kort zelf in de nieuwe kantine van SV Meerssen.
Pascal woont twee huizen verder dan assistenttrainer Robert Smeets. ,,Smeets wist dat ik vanwege mijn gezondheid niet meer werk en dus veel vrijetijd heb”, vertelt hij. ,,Bovendien kent
hij mij als verenigingsman; ik ben jarenlang actief geweest bij de carnavalsvereniging. ‘Zou je
niet wat voor de SV willen doen’, vroeg hij mij. Nou: hier ben ik.”

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen
L&V

Het laatste woord...
Keuzes maken
Wij mogen na de benauwde, maar verdiende overwinning in de derby bij EVV (2-3),
net als AWC spreken van een prima competitiestart. We delen samen de koppositie
en wisten beide na een valse start vier overwinningen op rij aan elkaar te rijgen.
Ik ben onder de indruk van AWC, ze zijn met een geweldige reeks bezig. Als ik zie
welke tegenstanders ze al gehad hebben, zijn dat op papier beter ploegen dan waar
wij tegen gespeeld hebben (Halsteren, HVCH, Kampong, Juliana’31 en Nuenen). Dan
is het geen toeval dat ze 12 punten behaald hebben. We zijn dus gewaarschuwd.
Verleden jaar wisten we beide wedstrijden te winnen, in Wijchen werd het een benauwde 1-2, thuis ging de wedstrijd lange tijd gelijk op, maar wisten we in de slotfase
naar 3-1 uit te lopen.
Ik verwacht vanmiddag een hele zware wedstrijd. Beide ploegen
blaken van het zelfvertrouwen. De verschillen zullen klein zijn en de
wedstrijd zal op details beslist worden.
Voor ons is het belangrijk dat we efficiënter gaan worden. We missen te veel kansen of mogelijkheden tot kansen, doordat onze laatste
keuzes voor het doel nog vaak verkeerd zijn, waardoor we de
tegenstander te lang en onnodig in de wedstrijd laten.

trainer Danny Volkers

tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

Meerssen - Juliana ‘31
zondag 16 oktober, 14.30 uur, sportpark Marsana

