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Eindelijk, we zijn weer begonnen. De 1e 
competitiewedstrijden zitten er weer op. En eindelijk 
weer een wedstrijdkrant.
Leiders, trainers stuurt u de wedstrijdverslagen weer 
aan de redactie, want we zijn benieuwd hoe de diverse 
teams het doen.

Zaterdag 1 is de competitie goed begonnen. Althans 
goed begonnen: na 1 minuut stonden ze al met 1–0 
achter. Gelukkig liep het goed af: een mooie 5–1 
overwinning. En meteen de leiding in de 
competitiestand. 
Aanstaande zaterdag naar IJFC, dat nipt met 3-2 
verloor van CDW. Dus met zijn allen naar IJFC om 
onze jongens aan te moedigen.

Onze André Bakker had weer eens een verrassing in 
petto. De doelpunten kunnen nog eens rustig worden 
bekeken. Wat een leuke noviteit.

Deze week kregen we van de KNVB te horen dat de 
club niet aansprakelijk gesteld wordt voor het 
“kopstootincident”. De club heeft de nasleep hiervan 
uitstekend afgehandeld en kon aan dit individuele 
nare incident niets doen. De KNVB moet nog wel 
uitspraak doen tegen de bewuste speler.

De Corona maatregelen zijn helaas nog niet helemaal 
voorbij: realiseer u dat u bij het betreden van de 
kantine uw coronapas bij de hand moet hebben. 
Helaas, het is niet anders.
In ieder geval kunnen we weer genieten van de vele 
voetbalwedstrijden.
Nieuwe kunstgrasmat, nieuwe verlichting, camera’s 
voor opname wedstrijden, een door de dinsdag-
onderhoudsploeg weer een op- en top  verzorgde 
accommodatie, wat willen we meer.

Veel voetbalplezier!

Wim Stolwijk

Iedereen veel plezier en succes dit weekeinde!

Redactie: wedstrijdkrant@vvdemeern.nl

Van de redactie



Programma
14:30 ‘s-Gravenzande JO19-1 - De Meern JO19-1
14:45 De Meern JO18-1 - Victoria JO18-1
14:30 Volendam rkav JO17-1 - De Meern JO17-1
13:00 De Meern JO16-1 - MVV JO16-1
12:00 Unicum JO15-1 - De Meern JO15-1
10:30 Westlandia JO14-1 - De Meern JO14-1
10:15 Unicum JO13-1 - De Meern JO13-1
14:00 Schaesberg MO17-1 - De Meern MO17-1

Stand JO19-1 (Divisie 3 A)
1. WV-HEDW JO19-1 1 3 +5
2. Huizen JO19-1 1 3 +2
3. De Meern JO19-1 1 3 +2
4. TOGB JO19-1 1 3 +1
5. DHC JO19-1 1 1 0
6. Oranje Wit JO19-1 1 1 0
7. S.V. Den Hoorn JO19-1 1 1 0
8. Volendam (rkav) JO19-1 1 1 0
9. ADO ‘20 JO19-1 1 0 -1
10. RKAVV JO19-1 1 0 -2
11. VELO JO19-1 1 0 -2
12. FC ‘s-Gravenzande JO19-1 1 0 -5

De Meern JO19-1 - VELO JO19-1 (4 - 2)
O19-1 trof een tegenstander die zich goed had 
ingelezen in de bekeruitslagen. De onderlinge ver-
schillen waren vooraf voor beide partijen vrij duide-
lijk. VELO had een succesvolle strategie de eerste 
helft. Snel scoren (vanuit de aftrap 0-1) en tot halver-
wege eigen helft inzakken. De Meern die vanaf dat 
moment moest en ontzettend hoog kwam te staan. 
VELO die tot op 30 meter was ingezakt wist nog 
eenmalig een succesvolle counter plaatsen voor de 
0-2.  Tot het laatste kwartier krijgt De Meern het voor 
elkaar om precies elke minuut tot een kans te komen. 
Waarvan één derde benoemd mag worden tot een 
100% kans. Op de bank vroegen we ons af waar we 
het ongeluk aan te danken hadden, het was onvoor-
stelbaar. Wordt het dan echt zo’n dag? Gelukkig niet, 
in het laatste kwartier weten we alsnog 4 goals te 
maken. In tegenstelling tot de eerste helft werden deze 
niet afgevlagd. Gelukkig 3 punten in een week waarbij 
we 11 blessures hadden.
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Jeugd divisie teams

Stand JO18-1 (Divisie 6 D (najaar))
1. Roda ‘46 JO18-1 4 9 +8
2. Hercules JO18-1 2 6 +15
3. VVIJ JO18-1 3 6 +3
4. Victoria JO18-1 3 4 +1
5. Kampong JO18-1 4 4 -13
6. De Meern JO18-1 3 3 -4
7. Vriendenschaar JO18-1 3 0 -10

Stand JO17-1 (Divisie 6 A)
1. Zeeburgia avv JO17-2 1 3 +5
2. BFC JO17-1 1 3 +3
3. Volendam (rkav) JO17-1 1 3 +3
4. Houten JO17-1 1 3 +2
5. De Meern JO17-1 1 1 0
6. WV-HEDW JO17-1 1 1 0
7. DVS’33 Ermelo JO17-1 0 0 0
8. Dijk De asv JO17-1 1 0 -2
9. Foresters (de) JO17-1 1 0 -3
10. Sparta Nijkerk JO17-1 1 0 -3
11. KFC JO17-1 1 0 -5

De Meern JO17-1 - WV-HEDW JO17-1 
(2 - 2)
We hadden met de groep nog voor de wedstrijd een 
video analyse gedaan van de oefenwedstrijd van 
afgelopen dinsdag tegen JSV. Aandachtspunten waren 
opbouw fase 1 en druk zetten fase 3. We begonnen 
goed aan de bal en scherp in de duels. In de 7e minuut 
lag het 1e doelpunt in het netje na een prachtige 
aanval uit het boekje. En om onze scherpe start te 
belonen lag een minuut later de 2e in het netje. De 
beelden hadden blijkbaar toch iets getriggerd want de 
opbouw in fase 1 was zeer verzorgd. De rust aan de 
bal was goed om te zien en de 2 vs. 1 werd goed 
uitgespeeld waardoor we via onze backs of een 
middenvelder weer verder konden bouwen aan een 
aanval. WV-HEDW probeerde via de lange bal de 
spitsen te bereiken. Hier reageerden we het eerste 
kwartier goed op, maar daarna werden we wat 
slordiger aan de bal waardoor WV-HEDW beter in de 
wedstrijd kwam. Uit het niets dan een aanval via de 
rechterkant en twee van onze spelers werden er 
zomaar uit gespeeld en uit de voorzet scoorde WV-
HEDW de 2-1. Een moment van verslapping verdedi-
gend en dat werd direct afgestraft. We hadden wat last 
van de warmte en het verdedigen kostte veel energie. 
Daarom was balbezit ook belangrijk, we werden 
echter slordiger in de passing en daardoor werd 
WV-HEDW steeds gevaarlijker met hun snelle 
aanvallers. Maar de laatste 10 minuten van de eerste 
helft kregen we weer controle over de wedstijd. Onze 
inval keeper Kyrill stond een puike eerste helft te 
keepen en is niet in de problemen gekomen want aan 
het tegen doelpunt kon hij niks doen.De tweede helft 
begonnen beide teams sterk en werd het gevecht 
vooral op het middenveld uitgevochten en golfde het 
spel heen en weer. In de 49e minuut veroverden de 
bal van de centrale verdediger. We hadden deze 100% 
kans moeten verzilveren, maar door te traag te 
handelen kon de bal weer verdedigd worden. Na 15 
min spelen was WV-HEDW was nog niet gevaarlijk 
geweest omdat we als team goed georganiseerd 
stonden en elkaar hielpen. In de 57e minuut een 
goede aanval over rechts en de bal kwam bij de 16m. 
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Onze spits had alle tijd om de bal op doel te schieten, 
maar hij koos voor een pass en helaas ging wederom 
een grote kans verloren. En dan is er weer een 
moment waar de organisatie niet goed stond en 
scoorde WV-HEDW de 2-2 uit een snelle spelhervat-
ting. Dit was een tegenslag en uit de volgende aanval 
scoorde WV-HEDW weer,  maar gelukkig was dit 
buitenspel. De laatste fase van de wedstrijd ontstond 
er een echt gevecht voor de overwinning en ondanks 
kansen aan beide kanten bleef het scorebord op 2-2 
staan.

Stand JO16-1 (Divisie 5 C (najaar))
1. Helmond Sport JO16-1 4 12 +17
2. De Meern JO16-1 4 9 +14
3. MVV JO16-1 4 9 +9
4. Roda ‘46 JO16-1 4 6 +4
5. Houten JO16-1 4 6 -5
6. UNA JO16-1 4 3 -8
7. Bennekom JO16-1 4 3 -14
8. Jonathan JO16-1 4 0 -17

Jonathan JO16-1 - De Meern JO16-1 (1 - 5)
JO16-1 heeft in de uitwedstrijd tegen Jonathan een 
ruime 5-1 zege geboekt. Hoewel het veldspel bij tijd 
en wijle slordig was, viel op de uiteindelijke zege niets 
af te dingen. Na de onnodige competitienederlaag 
tegen UNA vorig weekend en een nipte oefenneder-
laag midweeks tegen FC Dordrecht, moesten de 
Merenezen het pad der victorie weer eens zien te 
vinden. Het Zeister Jonathan leek, als puntloze rode 
lantaarndrager, op voorhand een ideale opponent. Al 
na 5 minuten opende Jamahl de score na een lange bal 
van achteruit door Thijmen en het subtiel doortikken 
van Kaan. Thijmen was een klein kwartier later ook 
belangrijk bij de 0-2. Na sterk doorgaan via rechts 
bereikte hij Koen die koel binnen kopte. Jonathan 
loerde, met hun 2 spitsen, op de counter en kreeg ook 
wel een paar kansen, maar Flint redde een aantal keer 
knap. Juist op het moment dat de thuisploeg hun kans 
rook wellicht de aansluitingstreffer te noteren, 
scoorde Theo met een schitterend afstandsschot; 0-3. 
Na een rommelige beginfase van de tweede helft, tilde 
Kaan de stand, vanaf 11 meter naar 0-4 en niet veel 
later viel ook de vijfde Meernse treffer toen Theo, na 
een loepzuivere voorzet van Kaan, van dichtbij binnen 
knikte. Twintig minuten voor tijd wist ook Jonathan 
te scoren nadat De Meern te makkelijk balverlies leed 
op het middenveld. Bij deze ene smet zou het blijven 
omdat in het restant van de wedstrijd beide ploegen 
elkaar probeerden af te troeven in slordigheid. Door 
deze zege is De Meern gestegen naar een gedeelde 
tweede plaats. Die positie wordt gedeeld met de 
tegenstander van volgende week, het Maastrichtse 
MVV, dat deze speelronde in eigen huis verloor van 
Helmond Sport.

Stand JO15-1 (Divisie 6B)
1. Huizen JO15-1 1 3 +8
2. PVCV JO15-1 1 3 +4
3. BFC JO15-1 1 3 +3
4. Houten JO15-1 1 3 +2
5. IJsselmeervogels JO15-1 1 3 +1
6. Unicum JO15-1 1 1 0
7. Victoria JO15-1 1 1 0
8. Abcoude JO15-1 1 0 -1
9. De Meern JO15-1 1 0 -2
10. AS’80 JO15-1 1 0 -3
11. Jonathan JO15-1 1 0 -4
12. Elinkwijk JO15-1 1 0 -8

De Meern JO15-1 - Houten JO15-1  (0 - 2)
Vandaag was na lang wachten eindelijk de eerste 
competitiewedstrijd van JO15-1 thuis tegen Houten. 
De eerste 10 minuten golft het spel op en neer met 
enkele halve kansjes voor beide ploegen. In de 12e 
minuut opent Houten de score. Een speler van Houten 
kan na balverlies op het middenveld doorlopen naar 
het doel van De Meern. Ingrijpen van de verdediging 
wordt door de scheidsrechter gezien als overtreding 
met een benutte strafschop tot gevolg. Het restant van 
de eerste helft weet een moeizaam voetballend De 
Meern de weg naar het doel lastig te vinden. Spelers 
zijn steeds net een stapje te laat, duels worden 
verloren en er zijn te veel balaanrakingen nodig in de 
opbouw. Desondanks kreeg De Meern nog 2 kansen; 
een volley die net verkeerd geraakt wordt na een goed 
voorzet van rechts en kopbal voorlangs. Na rust komt 
De Meern met meer dreiging de kleedkamer uit en 
bepaalt steeds meer de wedstrijd. In de wedstrijd - 
waarin veel werd gefloten voor kleine overtredingen- 
zijn kansen schaars en de 3 à 4 grote kansen die De 
Meern creëert worden niet verzilverd. De grootste 
kans voor Houten is een vrije trap op de rand van het 
strafschopgebied die met een mooie redding van de 
keeper uit het doel wordt gehouden. Hoewel de 
gelijkmaker eerder in de lucht hangt, is het het 
Houten die de wedstrijd enkele minuten voor tijd 
definitief beslist. Na een miscommunicatie in de 
verdediging belandt een weggeschoten bal via een 
speler van Houten in het doel (0-2). In de laatste 
minuut wordt er nog een speler van Houten met 2 
keer geel van het veld gestuurd en in blessuretijd 
krijgt De Meern nog een heel grote kans. In lijn met 
de wedstrijd waarin het De Meern niet meezit en de 
scherpte in de afronding mist, levert ook deze kans 
geen doelpunt op. De 0-2 op het scorebord na het 
laatste fluitsignaal voelt wat onbevredigend en 
geflatteerd en is iets om volgende week in de 
uitwedstrijd tegen Unicum recht te zetten.
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Stand JO13-1 (Divisie 1 A)
1. AFC 34 JO13-1 1 3 +6
2. De Meern JO13-1 1 3 +2
3. Hollandia JO13-1 1 3 +2
4. FC A’dam JO13-1 0 0 0
5. BFC JO13-1 0 0 0
6. Jonathan JO13-1 0 0 0
7. Koninklijke HFC JO13-1 0 0 0
8. Unicum JO13-1 0 0 0
9. DCG Rksv JO13-1 1 0 -2
10. Fortuna Wormerveer JO13-1 1 0 -2
11. Quick Boys JO13-1 1 0 -6

De Meern JO13-1 - DCG Rksv JO13-1  (3 - 1)
O13-1 piekt in eerste competitiewedstrijd tegen DCG 
O13-1! Na mindere resultaten in de oefen- en beker-
wedstrijden stonden de koppies deze week op scherp. 
Er werd goed getraind en ook bij binnenkomst op 
zaterdag stond de ‘focus knop op aan’. In de eerste 
helft (30 minuten) verovert De Meern veelvuldig de 
bal door goed druk zetten wat uiteindelijk resulteert 
in meerdere kansen, een keer de paal en ‘slechts’ 1 
goal, ruststand 1-0 voor.
De tweede helft verandert dit spelbeeld niet. De Meern 
blijft agressiever in de duels en daardoor de betere op 
het veld. Wederom zijn er veel kansen nodig om tot 
een goal te komen, gelukkig valt deze wel na zo’n 45 
minuten spelen. Net daarvoor mist DCG een reuze, en 
enige, kans van de wedstrijd... even later valt de 
beslissing in de wedstrijd, de 3-0 wordt net als de 2-0 
door een invaller gemaakt, goede goals! Het enige 
smetje in deze uitstekende wedstrijd van de O13-1 
valt 5 minuten voor tijd wanneer DCG een bal van 25 
meter net onder de lat over de kansloze keeper heen 
schiet. Spannend wordt het niet meer en de eerste 3 
punten zijn binnen!

Stand JO14-1 (Divisie 1 B (najaar))
1. De Meern JO14-1 4 12 +11
2. PVCV JO14-1 4 9 +13
3. Alexandria’66 JO14-1 4 7 +5
4. TOGB JO14-1 4 4 +1
5. Quick JO14-1 4 4 -7
6. Quick Boys JO14-1 4 4 -7
7. Westlandia JO14-1 4 2 -6
8. JVOZ JO14-1 4 2 -10

De Meern JO14-1 - Quick Boys JO14-1
(5 - 2)
Leuk om als koploper aan een wedstrijd te beginnen, 
maar geen enkele tegenstander in de 1e divisie is 
gemakkelijk en zeker Quick Boys niet, dat voetballend 
niet onder deed en met een zeer behendige nr 10 goed 
meevoetbalde. VVDM creëerde een goede kans op de 
1-0, maar het was Quick Boys dat de 0-1 scoorde en 
nadat VVDM een zeer goed uitgespeelde kans voor 
open doel miste zelfs de 0-2 maakte,  na een 
misverstand in onze verdediging. 
Onze verdediging die verder overigens een solide 
wedstrijd speelde. Geen enkele spits zal het leuk 
vinden om tegen Lode en Seger te moeten spelen… 
Nadat Akram was ingevallen (hij zou zijn gemiste 
kans van vorige week waar hij zelf zo van baalde méér 
dan goed gaan maken deze wedstrijd)  was hij het die 
de verdiende 1-2 scoorde.
Met koppies omlaag ging VVDM naar de kleedkamer.
Wat de trainers in de rust hebben gezegd weet deze 
stukjesschrijver niet, maar wel dat ons team in de 2e 
helft als een soort wervelwind overal op het veld de 
tegenstander de baas was.
Akram bekroonde zijn Topwedstrijd met de 2-2 en 
nadat Seger met zevenmijlspassen over de linkerkant 
opstoomde en Ruben in staat stelde de 3-2 te maken 
was het een gelopen wedstrijd.
Quick Boys leek het fysiek niet meer aan te kunnen en 
nadat Ruben voor de 4-2 en Nilan na een mooie assist 
van Shaadi de 5-2 maakte werd de wedstrijd 
gecontroleerd uitgespeeld en gaan WE komende 
zaterdag, wederom als koploper op bezoek bij 
Westlandia. 
Het leuke aan dit team is, dat het ook vandaag weer 
een zeer goede teamprestatie was!

Stand MO17-1 (4e divisie Zuid (najaar))
1. Fortuna’54 MO17-1 1 3 +4
2. DSVP MO17-1 1 3 +3
3. De Meern MO17-1 1 3 +3
4. V.V. Schaesberg MO17-1 1 3 +2
5. Woezik MO17-1 1 0 -2
6. OJC ROSMALEN MO17-1 1 0 -3
7. Graaf W II VAC MO17-1 1 0 -3
8. FC Eindhoven AV MO17-1 1 0 -4

De Meern MO17-1 - Graaf WII VAC MO17-
1 (3 - 0)
De MO17-1 start met een thuiswedstrijd tegen Graaf 
W II uit Wassenaar. De meiden beginnen sterk en 
staan al snel op een 1-0 voorsprong. Met hele goede 
combinaties maken we zelfs voor rust nog de 2-0 en 
komt tegenstander er niet aan te pas. De meiden 
blijven goed doorvoetballen en maken ook nog de 3-0. 
Lekker begin.
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Programma
14:30  IJFC 1 - De Meern 1
11:30  De Meern 2 - Odysseus 91 2
16:30  Rivierwijkers VR2 - De Meern VR1
11:30  JSV O23-1 - De Meern O23-1

Programma zaterdag 1 poule
14:30  CDW 1 - Almere 1
14:30  Benschop 1 - Geinoord 1
14:30  IJFC 1 - JSV 1
14:30  Nieuwland ASC 1 - Victoria 1
14:30  De Meern 1 - Loosdrecht 1
15:00  Waterwijk asc 1 - Delta Sports ‘95 1
15:00  BFC 1 - Maarssen 1

Stand zaterdag 1 (2e klasse B)
1. De Meern 1 1 3 +4
2. Maarssen 1 1 3 +3
3. BFC 1 1 3 +2
4. CDW 1 1 3 +1
5. Loosdrecht 1 1 3 +1
6. Victoria 1 1 3 +1
7. Geinoord 1 0 0 0
8. Nieuwland ASC 1 0 0 0
9. IJFC 1 1 0 -1
10. Delta Sports ‘95 1 1 0 -1
11. JSV 1 1 0 -1
12.CSW 1 1 0 -2
13.Benschop 1 1 0 -3
14.NiTA 1 1 0 -4

Prima competitiestart De Meern; winst 
tegen NiTA (5-1)
De Meern is de competitie goed gestart met een ruime 
overwinning op NiTA. De Meern startte in vrijwel 
dezelfde opstelling als de laatste weken. Slechts één 
wijziging had trainer Alain Hijman in de opstelling 
aangebracht, maar wel een opmerkelijke; vaste waarde 
Roel van Wiggen was door de trainer buiten de 
basisopstelling gelaten. Tyrell Zinhagel begon nu in de 
basis, op de linksbackpositie
De tegenstander uit Nieuwer ter Aa, met in hun 
geledingen voormalig De Meern-speler Danny 
Berkhouwer op de rechtsback-positie, gaf De Meern 

erg veel ruimte om het spel te maken en daar maakte 
De Meern gretig gebruik van.
Toch was het in de aanvangsfase nog even schrikken 
geblazen voor de Merenezen, toen NiTA al naar 2 
minuten de 0-1 binnenkopte, waarmee het een 
misverstand in de Meernse defensie direct afstrafte. De 
Meern leek hierdoor wakker geschud en trok direct 
het initiatief naar zich toe. In de 12e minuut schoot de 
vrijgekomen Indy van de Poll de gelijkmaker binnen 
(1-1) en 3 minuten later zette Stan de Groot met een 
fraaie lob, waarmee hij de NiTA-keeper kansloos liet,  
De Meern op voorsprong (2-1). NiTA was in deze fase 
nauwelijks in staat tegenstand te bieden. En al in de 
20e minuut leek de wedstrijd te worden beslist toen 
Tom Gentenaar uit een voorzet van Genrich Sillé de 
3-1 binnenschoot. Twee minuten later was Tim Bijl 
dichtbij de beslissende 4-1,maar alleen voor de keeper 
zag hij zijn schot door de NiTA-keeper uit het doel 
getikt worden.
Het enige vermeldenswaardige wapenfeit van NiTA 
was in de 50e minuut, toen een schot in de korte hoek 
door onze keeper Juran Doezeman tot corner getikt 
moest worden. Ook in de 2e helft behield De Meern 
het veldoverwicht. En in de 63e minuut was het 
wederom Stan de Groot die voor De Meern scoorde en 
met een fraai afstandsschot de 4-1 op het scorebord 
zette. Halverwege de 2e helft raakten Remco de Smit 
en Lars Bootsma geblesseerd. Zij werden vervangen 
door Roel van Wiggen en Chahid Harouach. In de 80e 
minuut deelde Genrich Sillé de genadeklap uit. Hij 
rondde met een beheerste intikker fraai af uit een op 
maat breed gelegde bal van Stan de Groot die 
aangespeeld was door de over rechts diepgegane Tim 
Bijl (5-1).
Al met al een prettige start van de competitie voor De 
Meern, dat vanwege het doelsaldo de koppositie van 
de ranglijst inneemt. Zoals het bekende spreekwoord 
luidt, maakt één zwaluw nog geen zomer en de 
komende weken gaan we zien hoe de 
krachtsverhoudingen liggen. Te beginnen volgende 
week al als we op bezoek gaan bij het IJsselsteinse 
IJFC dat zijn eerste competitiewedstrijd verloor van 
CDW. Bij rust stond het nog met 0-2 voor en leek er 
geen vuiltje aan de lucht. Maar toen in de 2e helft de 
keeper met direct rood het veld af moest, keerde het 
tij  en verloor het alsnog met 3-2.

Opstelling:
Juran Doezeman, Trevor Mulders, Lars Bootsma (75e 
Chahid Harouach), Sven Jansen, Tyrell Zinhagel, 
Remco de Smit (65e Roel van Wiggen), Tim Bijl, Indy 
van de Poll, Gendrich Sillé ,Tom Gentenaar, Stan de 
Groot (85e Abel Prins)

Wissels: Roel van Wiggen, Chahid Harouach,Tim de 
Graauw, Ruben Renner, Abel Prins 

© KNVB/Media
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Column
Corona, een zegen
Het is me wel een jaar geweest, Wat een gekkigheid.
Blij dat het inmiddels september is. We gaan de goede 
kant op. Iedereen zit onder de medicamenten. Er kan 
ons niets meer gebeuren. Het is de hoogste tijd om te 
zeggen: als je nu nog ziek wordt, is het je eigen 
schuld. Er is namelijk van alles aan gedaan. Het heeft 
miljarden gekost, maar nu is er eindelijk weer een 
moment om normaal te doen.
De formule 1 heeft onze ogen geopend. We kunnen 
weer los met koninklijke goedkeuring. Je kunt je nog 
wel verstappen, maar je hoeft je niet meer te 
verstoppen. Eindelijk weer ‘s normaal.
Alhoewel, normaal is eigenlijk het goede woord niet, 
wat mij betreft. Het is een ander normaal geworden 
voor mij. De bakens zijn verzet. De krant opgezegd en 
de televisie uit. Ik ga 50 jaar terug. Zonder tv en krant. 
De wereld bestaat uit wat ik zie, voel en ruik. Klaar is 
Cees. En over wat ik zie, voel en ruik, heb ik een 
eigen mening. Dichter bij jezelf kun je niet blijven. 
Daarbij lees ik veel over onderwerpen die mij erg 
interesseren. Voetbal bijvoorbeeld, maar ook veel 
geschiedenis en goede journalistiek.
Het begon anderhalf jaar geleden met Pieter 
Waterdrinker, Tsjaikovskistraat 40. Het lag toevallig 
bij Kees voor een tientje in de uitverkoop. Gek, op 
zo’n korting heb ik het aangeschaft. Sindsdien 
verkocht. Rusland. Ik ben er anderhalf jaar aan 

verknocht geraakt. Veel van Waterdrinker gelezen, 
vervolgens Tolstoi, Dostojevski, Gogol, Poesjkin, Jan 
Brokken en Toergenjev. Geleend bij de bieb. Prachtige 
verhalen allemaal. En het verzameld werk van 
Tsjechov zelf aangeschaft. 7 delen.  
Over de laatste schrijver kan ik melden dat het ’s 
werelds beste auteur is van de korte verhalen. De 
eerste kennismaking met Tsjechov was een boek wat 
ik cadeau kreeg op mijn verjaardag. Deel V. In 
Amsterdam en Utrecht heb ik de overige zes delen 
gekocht. Alles tweedehands. Maar nu heb ik de serie 
wel compleet. En ik haast me erbij te zeggen dat ik ze 
bijna allemaal gelezen heb. Wat een ontdekking. Dat 
lezen.
In de zomervakantie tussendoor nog Wesley Snijder 
gelezen en van der Gijp. Je moet tenslotte ook een 
beetje ontspannen..
Het hele Corona gedoe is mij een zegen geweest. 
Dat boekje van Wesley is trouwens wel een bruggetje 
naar ons voetbal. Want daar moet het ook over gaan 
natuurlijk. Het voetbal is weer begonnen. Gelukkig. 
Wat hebben we dat gemist. En dat gepraat erover. 
Heerlijk. Ik kijk er naar uit. Het seizoen kan 
beginnen!

Cees Verweij 


