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De wedstrijd van vandaag

Met Juliana ‘31 krijgt SV Meerssen vanmiddag opnieuw een geduchte tegenstander op bezoek. 
Een subtopper, zoals vrijwel alle ploegen uit de sterke voetbalregio rond Nijmegen per definitie 
gevaarlijke tegenstanders zijn in de vierde divisie.
Juliana ‘31 begon sterk aan de competitie met een overtuigende 0-3 overwinning bij AWC, de 
huidige nummer twee op de ranglijst. Daarna zakte de ploeg wat weg en wisselden remises en 
nederlagen elkaar af. Maar de 1-1 van afgelopen zondag tegen subtopper HVCH maakt duidelijk 
dat de lage klassering - Juliana ‘31 staat op de veertiende plek - zeker niet te onderschatten is.
De ambities die Juliana ‘31 uitstraalt, passen bij de groei die het dorp op de grens van Gelder-
land met Limburg momenteel doormaakt. Het aantal inwoners stijgt nog steeds, vooral door de 
bedrijvigheid in Nijmegen die de vraag naar woningen ook in de dorpen rond de stad enorm 
stimuleert.
Het heeft voor Juliana ‘31 in elk geval al tot gevolg dat de club moet uitkijken naar een nieuw 
complex. De huidige voetbalvelden aan de rand van Malden worden straks bebouwd. Bij de 
zoektocht naar een andere plek is het oog vooralsnog gevallen op een lap grond aan de noord-
kant van het dorp. 
Een perspectief dat de club ongetwijfeld extra energie geeft. 
SV Meerssen is gewaarschuwd. 

Wilt u volgende week met de supportersbus mee naar Nuenen?

Dat kan, voor slechts 10 euro per persoon, inclusief entree. 

Aanmelden bij Harry Schobbe, tel. 06-24810361.



SV MEERSSEN Juliana ‘31
 

1 Raf Mertens 1 Kevin de Bruin
2 Démen Roumen 2 Dave Goudt
3 Jeroen Kuijs 3 Maarten Bosch
4 Michiel Knops 4 Rick Stuurwold
5 Jasper Kuijs 5 Dirk Pijnenburg
6 Tristan van Hoogdalem 6 Jeroen Meijer
7 Cem Unal 7 Vincent van Beek
8 Nino Everaers 8 Denny van Luijk
9 Richard Hannon 9 Owen Mbila

10 Bob Vankan 10 Thomas Loning
11 Siem van Dijck 11 Jop van Lith
12 Gianni Theunisz 12 Carlito Armando de Zeeuw
13 Cédric Mertens 13 Sam Janssen
14 Joep Ceha 14 Daan Verlijsdonk
15 Raoul Last 16 Mitchell Nguyen
16 Fons Flapper 17 Lorenzo Hendriks
17 Testimony Odetola-Benjamin 19 Jesper Eigenhuijsen
18 Stan Smeets 20 Jens Rossen
20 Geoffrey Jacobs 22 Jep van Dijck

41 Alex Joosten

trainer Danny Volkers trainer Ton Kosterman
assistenttrainer Robert Smeets assistenttrainer Ivo de Bruijn
keeperstrainer Marcel Spa assistenttrainer Stephan Lokhoff
verzorger Marcel Tuinstra verzorger Rick Stoffelen
materiaalman Mau Spronck en Robbin Limpens teammanager Paul Leverington

SELECTIES

          het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde



ARBITRAGE

scheidsrechter: Nick Ooms
assistentscheidsrechter:
assistentscheidsrechter:

overige wedstrijden

Unitas ‘30 Moerse Boys -

SV Venray EVV -

Spcl Silvolde AWC -

RKZVC Longa ‘30 -

HVCH Nuenen -

Kampong Halsteren -

Orion Hoogland -

programma 30 oktober

Nuenen SV Meerssen

Longa ‘30 Spcl Silvolde

AWC SV Venray

EVV Unitas ‘30

Moerse Boys Hoogland

Kampong Orion

Halsteren HVCH

Juliana ‘31 RKZVC

programma overige elftallen SV Meerssen voor  30 oktober

FC Hoensbroek 2 - SV Meerssen 2 11.00 uur, sportpark Overbroek, Hoensbroek
DBSV 6 - SV Meerssen 3 14.30 uur, sportpark Heugem, Maastricht
RKMVC VR2 - SV Meerssen VR 1 13.30 uur, sportpark Spetseweide, Mechelen
SV Meerssen G1 vrij

   De stand in de vierde divisie B:

1 SV Meerssen 7 16 17-7

2 AWC 7 15 11=7

3 HVCH 7 13 11-10

4 Orion 7 12 6-4

5 Longa ‘30 6 11 8-5

6 SV Venray 7 11 12-12

7 Kampong 7 9 7-3

8 Hoogland 7 9 10-9

9 Nuenen 6 8 6-5

10 Unitas ‘30 6 7 9-9

11 Halsteren 7 7 5-6

12 Silvolde 6 6 5-6

13 EVV 7 6 8-11

14 Juliana ‘31 7 6 7-11

15 Moerse Boys 7 5 10-14

16 RKZVC 7 4 7-20



Meerssen oppermachtig in topper tegen AWC
Nadat beide ploegen vier wedstrijden op rij hadden gewonnen deelden SV Meerssen en AWC 
de eerste plaats op de ranglijst met HVCH. De wedstrijd tussen de twee verrassende koplopers 
mocht dan ook met recht een topper worden genoemd. 
Wie een spannend duel had verwacht kwam echter bedrogen uit. Meerssen was veel sterker dan 
de gasten uit Wijchen en domineerde vanaf het begin de wedstrijd. Toch moest Meerssen tot de 
45ste minuut wachten op het eerste doelpunt: Cem Unal knalde een strakke voorzet van Nino 
Everaers keihard binnen. 
Na de rust bleef Meerssen de bovende liggende partij, wat op het uur resulteerde in een 2-0 
voorsprong: het was opnieuw Cem die een scherp genomen corner van Bob Vankan onhoud-
baar in het doel werkte. Vijf minuten later brak invaller Tess Odetola-Benjamin door en tikte de 
bal behendig naar Cem, die de wedstrijd met zijn derde treffer vam de dag definitief in het slot 
gooide. 
Doordat ook HVCH verrassend verloor stond Meerssen in elk geval één week alleen op kop.

Strafschop goed voor één punt in de Achterhoek
Vorige week reisde Meerssen af naar de Achterhoek voor de uitwedstrijd bij Longa ‘30. De ploeg 
uit Lichtenvoorde was net als Meerssen verrassend goed uit de startblokken geschoten en stie-
kem opklommen naar een plekje in de sub-
top. 
Vanaf de aftrap liet de thuisploeg al zien 
waarom: Longa zette Meerssen meteen onder 
druk en kwam na 9 minuten via Tim Bader 
op 1-0. Meerssen kwam in de 22ste minuut 
langszij toen Tess Odetola de bal attent in het 
doel schoot, maar amper tien minuten later 
zette Thom Berendsen de Achterhoekers uit 
een hoekschop opnieuw op voorsprong. 
Ook na de rust gaf Longa Meerssen geen 
ruimte om zijn inmiddels befaamde tiktak-
spel uit te voeren. Maar Meerssen bleef knokken en sleepte uiteindelijk toch nog een puntje uit 
het vuur met een perfect ingeschoten strafschop - toegekend wegens hands - van Cem Unal. 

                    de wedstrijdbal is deze week geschonken door Aarts Cleaning Solutions  



Interview

Marij Hannon en Ton Vandewall
Elke zaterdagmorgen loopt de wekker al vroeg af bij Marij Hannon en Ton Vandewall. Al vele 
jaren zijn zij dan als eersten op sportpark Marsana om te zorgen dat de vele jeugdteams van 
SV Meerssen hun wedstrijden kunnen spelen.
Op een doorsnee-zaterdag arriveren ze rond kwart voor acht op sportpark Marsana. ,,We kij-
ken of de acht kleedlokalen schoon zijn, ruimen als het nodig is de laatste rommel op, zetten 
buiten de goaltjes en de hoekvlaggen klaar en vangen de teams op”, vertelt Ton. ,,En we zorgen 
dat in de rust het drinken klaarstaat. Ranja, en in de winter als het koud is warme thee.”
Het zijn meestal lange dagen. ,,De laatste wedstrijd begint dan om half drie”, zegt Marij. ,,Het 
betekent dat je niet voor half zes klaar bent. Als de voetballertjes weg zijn, maken wij nog een 
laatste rondje om te kijken of ze de boel netjes heben achtergelaten.”
Maar ze doen het allebei nog steeds graag. ,,We zijn het visitekaartje van SV Meerssen. Ik 
krijg regelmatig te horen dat we een voorbeeld zijn voor andere clubs. Dan weet je weer waar 
je het allemaal voor doet.”

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen

L&V



Het laatste woord...
Scherp en geconcentreerd
Vanmiddag treffen we met Juliana ’31 een ploeg die dit seizoen in de top-5 thuis-
hoort. Ondanks hun mindere start verwacht ik dat deze ploeg langzaam maar zeker 
zal stijgen naar een plek waar ze thuishoort. Hopelijk kunnen wij hun opmars nog 
een weekje uitstellen.  
 
Verleden week speelden we zeker de eerste helft matig en was Longa ’30 de betere 
ploeg. Zij gingen dan ook met een verdiende 2-1 voorsprong de rust in. De tweede 
helft kwamen we beter in de wedstrijd en kwamen we in de slotfase op gelijke hoogte 
door een benutte strafschop. 
 
Tijdens onze drie thuiswedstrijden dit seizoen hebben we de maximale score be-
haald. Vaak met goed voetballen en veel doelpunten. Ik verwacht van-
middag een zeer strijdvaardig Juliana ’31. Beide ploegen staan voor 
aanvallend en verzorgd voetbal. Het zal een wedstrijd worden waar-
in de onderlinge verschillend zeer klein zullen zijn.  
 
Ik hoop dat we geleerd hebben van de eerste helft bij Longa ’30 
waarin we niet scherp en strijdvaardig aan de wedstrijd begonnen. 
Willen we tegen een ploeg als Juliana ’31 een goed resultaat halen, 
dan zullen we als team vanaf het begin scherp en geconcentreerd 
moeten spelen. 

trainer Danny Volkers

                                            tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

             Meerssen - Halsteren
                                          
                                     zondag 6 november, 14.30 uur, sportpark Marsana


