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De wedstrijd van vandaag
SV Meerssen krijgt vandaag opnieuw bezoek uit de Achterhoek. Met Longa ‘30 komt de sterkste 
van de drie ploegen uit Oost-Gelderland naar sportpark Marsana. De club uit Lichtenvoorde 
- en dus niet uit Tilburg, zoals de krant twee jaar geleden nog dacht - heeft zich met een aantal 
goede wedstrijden stevig in de subtop gevestigd en maakt nog steeds kans op minimaal de na-
competitie.
Met 1100 leden behoort Longa ‘30 tot de grotere amateurclubs van Nederland. De vereniging 
neemt met liefst negentien seniorenteams (waaronder twee damesteams) deel aan de competitie. 
Ook bij de jeugd zit 
het in Lichtenvoorde 
wel snor: Longa ‘30 
telt vijftien junioren-
teams, vierentwintig 
pupillenteams en één 
G-jeugdteam.
Longa, wat staat voor 
Lichamelijke Ont-
spanning Na Gedane 
Arbeid, werd zoals 
de naam al aangeeft 
opgericht in 1930. De 
club speelde aanvankelijk in zwartwitte tenues. Later werd gekozen voor oranje shirts en witte 
broeken. Uiteindelijk werd de wedstrijdkleding gecompleteerd met de opvallende witte V op de 
borst. 
In Lichtenvoorde hield Longa ‘30 Meeerssen afgelopen herfst met snelle combinaties op 2-2. De 
thuisploeg kwam tweemaal op voorsprong, maar Meerssen kwam beide keren knap terug en kon 
dankzij een door Cem Ünal benutte strafschop uiteindelijk toch nog een puntje meenemen naar 
Zuid-Limburg.

SV Meerssen bekert verder na zege op Laar
SV Meerssen heeft zich ten koste van SV Laar ge-
plaatst voor de volgende bekerronde. In de eerste 
helft had Meerssen de handen vol aan de gasten 
uit Weert, die lieten zien dat ze niet zo maar bo-
venaan staan in de derde klasse. Kort na de rust 
brak Meerssen echter het verzet van Laar: na een 
overtreding op Tes Odetola schoot Bob Vankan de 
penalty feilloos binnen. In de slotfase liep Meers-
sen via doelpunten van Cem Ünar en Richard 
Hannon uit naar 3-0. Laar bepaalde de eindstand 
even later op 3-1. 



SV MEERSSEN Longa ‘30
 

1 Raf Mertens 1 Dyon Esink
2 Démen Roumen 2 Lowie te Dorsthorst
3 Jeroen Kuijs 4 Floris Eskee
4 Michiel Knops 5 Mattheys Kuypers
5 Jasper Kuijs 6 Bjarne te Brake
6 Tristan van Hoogdalem 7 Willem Wupping
7 Cem Unal 8 Rolf Kruip
8 Nino Everaers 9 Thorn Berendsen
9 Richard Hannon 10 Tim Bader

10 Bob Vankan 11 Mika Boonderes
11 Siem van Dijck 12 Mart Hummelink
12 Mike Bastiaan 13 Niels Wekking
13 Cédric Mertens 14 Mark Elferink
14 Joep Ceha 15 Jaco Klein Goldewijk
15 Raoul Last 16 Thomas Kerperien
16 Gianni Theunisz 17 Sybe Heutinck
17 Testimony Odetola-Benjamin 18 Dayani Timmerhuis
18 Fons Flapper 19 Luuk Doppen
19 Stan Smeets 20 Bjorn Kuster
20 Geoffrey Jacobs 22 Rutger Tenhagen

trainer Danny Volkers trainer Dennis van Toor
assistenttrainer Robert Smeets assistenttrainer Raimond Massop
keeperstrainer Marcel Spa verzorger Albert Haveman
verzorger Marcel Tuinstra teammanagers Tim Hulshof en Bas Knippenborg
teammanager Harry Schobbe elftalleider Charles Boschker
materiaalman Mau Spronck en Robbin Limpens

SELECTIES

          het levensmiddelenpakket voor de loterij is geschonken door Albert Heijn Bunde



ARBITRAGE

scheidsrechter: Steve Janssen
assistentscheidsrechter: Wesley Veldman
assistentscheidsrechter: Dennis Maurmair

overige wedstrijden

Unitas ‘30 Hoogland -

Venray Moerse Boys -

Spcl. Silvolde EVV -

RKZVC AWC -

HVCH Juliana ‘31 -

Kampong Nuenen -

Orion Halsteren -

programma 19 maart

SV Meerssen Venray

Kampong Hoogland

HVCH Unitas ‘30

Halsteren Moerse Boys

Nuenen EVV

programma overige elftallen SV Meerssen voor  19 maart

SV Meerssen 2  - FC Hoensbroek 2 12.00 uur, sportpark Marsana
SV Meerssen 3 - DBSV 6 10.30 uur, sportpark Marsana
SV Meerssen VR 1 - RKMVC VR2 10.00 uur, sportpark Marsana
SV Meerssen G1 vrij

   De stand in de vierde divisie B:

1 SV Meerssen 20 42 35-18

2 Kampong 20 40 38-14

3 Orion 21 37 33-33

4 HVCH 20 33 29-26

5 Juliana ‘31 21 33 41-30

6 AWC 21 33 33-36

7 Longa ‘30 21 31 28-22

8 Venray 20 30 35-29

9 Halsteren 20 28 28-24

10 Nuenen 20 28 21-23

11 EVV 20 26 26-27

12 Hoogland 20 25 32-35

13 Unitas ‘30 20 23 34-40

14 Silvolde 21 19 20-28

15 Moerse Boys 20 15 27-46

16 RKZVC 21 10 19-48



SV Meerssen op karakter langs fel EVV
EVV was gebrand om revanche te nemen voor de thuisnederlaag tegen SV Meerssen, eerder dit 
seizoen, en begon furieus aan de derby op sportpark Marsana. Meerssen wist zich aanvanke-
lijk geen raad met het felle spel van de gasten uit Echt, moest lijdzaam toezien hoe EVV na een 
halfuur via Bob Nijsten op 0-1 kwam en incasseerde drie onnodige gele kaarten. Doelman Raf 
Mertens voorkwam met enkele fraaie reddingen dat de gasten nog verder konden uitlopen.
Maar na de rust waren de rollen plots omgekeerd. Meerssen schakelde een paar tandjes bij en 
drong EVV terug op de eigen helft. Tes Odetola schoot in de 62ste minuut raak. Een kwartier-
tje later kwam Meerssen via Tristan van Hoogdalem zelfs op voorsprong. Terwijl EVV nog zijn 
wonden likte besliste Michiel Knops - ja, hij weer - de wedstrijd door de bal keihard in de tou-
wen te werken. EVV was knock-out: de punten bleven in Meerssen, waarmee de SV prompt 
weer de eerste plaats op de ranglijst pakte.

Goal van Jasper Kuijs drie punten waard
In Wijchen wist SV Meerssen die koppositie te handhaven met een knappe overwinning op 
AWC. De thuisploeg had de eerste periodetitel onverwacht binnengehaald doordat Meerssen ver 
in blessuretijd nog de gelijkmaker moest incasse-
ren tegen Halsteren. Meerssen had dus nog een 
appeltje te schillen met de ploeg uit Gelderland.
Op het modderige veld in Wijchen ontspon zich 
een rommelige wedstrijd, met veel balverlies aan 
beide kanten en daardoor weinig kansen. Na 
ruim een halfuur kwam Meerssen op voorsprong 
toen Jasper Kuijs een vrije trap van Bob Vankan 
fraai in de touwen kopte. Meer viel over de eerste helft eigenlijk niet te vertellen.
Na de rust golfde het spel op en neer. AWC kreeg een aantal goede kansen, maar keeper Raf 
Mertens was in topvorm en hield alles tegen. In de slotfase raakte AWC de paal. Even later ketste 
aan de overkant ook een schot van invaller Richard Hannon af op het aluminium. Het bleef uit-
eindelijk 0-1: goed voor drie punten en nog steeds plaats één op de ranglijst. 

                    de wedstrijdbal voor deze week is geschonken door Knops Vastgoed



Interview

Ron Zenden van de technische commissie

Voor Ron Zenden staat één ding voorop: ,,Onze jeugdspelertjes moeten plezier hebben in het 
voetbal. Ze moeten zich verheugen op de trainingen en de wedstrijden. Als ze het graag doen, 
dan komt de rest vanzelf.”
Ron is onlangs toegetreden tot de technische commissie van de jeugdafdeling bij SV Meers-
sen. Hij volgt de jeugdteams 
en kijkt of er talentjes tussen 
lopen. ,,In de toekomst willen 
we kijken of we die getalen-
teerde spelertjes met wat extra 
begeleiding nog een stapje 
verder kunnen brengen”, zegt 
hij. ,,Maar zo ver zijn we op dit 
moment nog niet, dat is echt 
iets voor later.”
Hij wil ook klankbord zijn voor 
de trainers en begeleiders van 
de jeugdteams. ,,Misschien kun 
je hen wat tips meegeven hoe je 
een training nog leuker en aan-
trekkelijker kunt maken”, legt 
hij uit. ,,Het zijn vaak goedwil-
lende ouders die wellicht blij zijn dat ze af en toe met iemand kunnen sparren.”
Ron heeft zelf de hele jeugdopleiding bij SV Meerssen doorlopen, van de E’tjes tot en met de 
A1. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar de senioren. ,,Ik heb even bij de selectie van 1 
en 2 gezeten”, vertelt hij. ,,Maar ik heb meestal op het tweede gespeeld. Later ben ik bij het 3de 
gaan spelen. Inderdaad: de sponsors van de kantine...”
Na een uitstapje naar Amicitas is hij via zijn zoon Kevin opnieuw betrokken geraakt bij de 
jeugdopleiding van SV Meerssen: ,,Ik bracht hem naar de trainingen. En tja, als je daar dan 
toch bent, ga je de trainers en begeleiders ook maar wat helpen. Het is mooi als je er samen 
met al die andere vrijwilligers voor kunt zorgen dat die kinderen lekker kunnen voetballen.” 

SHIRT- EN BROEKSPONSORS SV MEERSSEN:

GLASHANDEL MEIJERS BV, Meerssen

L&V



Het laatste woord...
Alles geven
Met vijf competitie-overwinningen op rij en twee gewonnen bekerwedstrijden zijn we pri-
ma uit de winterstop gekomen. Al moet ik bekennen dat we in al die wedstrijden niet echt 
hebben kunnen overtuigen en het niveau van de eerste seizoenshelft nog niet aantikken.  
Maar deze ploeg laat wel zien dat we, als we het voetballend niet voor elkaar krijgen, in staat 
zijn om vechtvoetbal te spelen en dat is iets wat maar weinig teams kunnen. Vaak zijn ze 
voetballend goed of is het een vechtmachine, wij kunnen beide. 
Voor ons is de competitie afgelopen week pas echt begonnen. De eerste vier overwinningen 
waren op ploegen die tegen degradatie strijden. De komende zeven wedstrijd spelen we 
tegen het gehele linkerrijtje en zullen we vol aan de bak moeten, willen we de koppositie 
behouden. Wij zijn nu gejaagd wild. Iedereen wil van de koploper winnen en vaak kunnen 
ze dan net iets meer energie leveren.  
De eerste horde, verleden week bij AWC, hebben we genomen. De 0-1 winst was 
moeizaam, maar dat telt in deze fase niet meer. Ik denk dat veel ploegen het 
bij AWC zeer moeilijk zullen hebben op het slechte grasveld.  
Vandaag stuiten we op de tweede lastige horde: het uitstekend presterende 
Longa ’30. Zij gingen als koploper de winterstop in. De uitwedstrijd ein-
digde in een 2-2 gelijkspel en daar waren wij als SV Meerssen het meest 
tevreden mee. 
Longa ’30 is een fysiek sterke ploeg die weinig doelpunten tegen krijgt en 
zowel voetballend als uit spelhervattingen kan scoren. We zullen ook van-
middag weer negentig minuten alles moeten geven om tot een resultaat 
te komen. Ik verwacht een gelijk opgaande wedstrijd, waarin details 

beslissend zullen zijn.

trainer Danny Volkers

                                            tot ziens bij de volgende thuiswedstrijd:

               Meerssen - Venray
                                          
                                     zondag 19 maart, 14.30 uur, sportpark Marsana


