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Van de redactie
Hartelijk welkom op ons sportpark. 
U kunt weer gaan genieten van heel veel wedstrijden. 
Peter Bootsma, onze niet te benijden planner, heeft de 
6 velden weer voor de hele dag volgepland met 
wedstrijden. Om 9:25 kunt u kijken naar onze JO9-1 
tegen B.F.C. Vervolgens kunt u naar onze JO11-1 
tegen C.J.V.V. om 9:50. Snel lopend kunt u om 10:15 
naar onze JO13-1 tegen Hollandia. Ook aantrekkelijk 
is de wedstrijd om 10:20 van onze JOl0-1 tegen FC 
Utrecht. 
Na een heerlijke kop koffie in onze kantine (denk aan 
uw coronapas!) wacht om 11:45 de JO19-1 op u. Na 2 
overtuigende zeges speelt onze topjeugd tegen 
R.K.A.V.V. 
U kunt uiteraard ook om 12:00 naar onze meisjes 019 
tegen Harkemase Boys. Overigens een gekke naam 
voor de meisjes van de tegenstander. Bent u nog niet 
uitgekeken, dan wachten om 14:00 onze dames van 
het 1e elftal op u ter aanmoediging van hun wedstrijd 
tegen Sportlust. Na afloop van deze wedstrijd kunt u 
naar veld 1 waar ons 1e herenelftal het opneemt tegen 
Geinoord. Dat zal een zware klus worden, maar na de 
winst op Nita en het verlies tegen IJ.F.C. volgen 
hopelijk weer 3 punten. Bart Scholts en Robin Mulder 
zijn hopelijk weer hersteld van hun blessures 
waardoor, we op Bob Prins na, weer op volle sterkte 
de strijd kunnen aangaan. Als sluitstuk kunt u dan om 
16:15 naar de meisjes 017-1 en tenslotte om 16:45 
naar JO15-1 tegen IJsselmeervogels. 

Mocht u thuisgekomen voetbalmoe zijn, dan komt dat 
goed uit. Vanavond is er geen eredivisie voetbal, want 
het Nederlands elftal heeft vrijdagavond al gespeeld. 
Zondag kunt u uiteraard weer terecht op ons 
Sportpark waar de jongste jeugd traint en nog enkele 
jeugdteams spelen. Maandagavond speelt het 
Nederlands elftal weer. 

Conclusie: u hoeft zich niet te vervelen op ons 
sportpark en thuis ook niet. 
Veel voetbalplezier!

Wim Stolwijk

Redactie: wedstrijdkrant@vvdemeern.nl
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Programma
11:45 De Meern JO19-1 - RKAVV JO19-1
14:00 Kampong JO18-1 - De Meern JO18-1
14:15 De Meern JO17-1 - Dijk De JO17-1
12:30 Roda 46 JO16-1 - De Meern JO16-1
16:45 De Meern JO15-1 - IJsselmeervogels JO15-1
10:15 Alexandria’66 JO14-1 - De Meern JO14-1
10:15 De Meern JO13-1 - Hollandia JO13-1
16:15 De Meern MO17-1 - Woezik MO17-1

Stand JO19-1 (Divisie 3 A)
1. De Meern JO19-1 2 6 +11
2. Huizen JO19-1 2 6 +6
3. S.V. Den Hoorn JO19-1 2 4 +5
4. RKAVV JO19-1 2 3 +1
5. WV-HEDW JO19-1 2 3 +1
6. ADO ‘20 JO19-1 2 3 +1
7. TOGB JO19-1 2 3 -2
8. Oranje Wit JO19-1 1 1 0
9. Volendam (rkav) JO19-1 1 1 0
10. DHC JO19-1 2 1 -5
11. VELO JO19-1 2 0 -4
12. FC ‘s-Gravenzande JO19-1 2 0 -14
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Stand JO18-1 (Divisie 6 D (najaar))
1. Roda ‘46 JO18-1 5 12 +12
2. Hercules JO18-1 3 9 +33
3. De Meern JO18-1 4 6 +2
4. VVIJ JO18-1 4 6 -1
5. Victoria JO18-1 4 4 -5
6. Kampong JO18-1 4 4 -13
7. Vriendenschaar JO18-1 4 0 -28

De Meern JO18-1 - Victoria JO18-1  (6 - 0) 
De JO18-1 had een lastige start van het seizoen. Een 
door omstandigheden matige voorbereiding op de 
nieuwe competitie leidde tot veel puntenverlies in de 
eerste wedstrijden. Sinds de winst bij Vriendenschaar 
en een stabiel trainingsprogramma met de nieuwe trai-
ner en assistent trainer heeft het team zich goed 
herpakt. Zaterdag 2 oktober ontvingen we Victoria 
JO18-1 op het hoofdveld. Een wedstrijd waarvan we 
vooraf niet goed wisten wat we ervan moesten 
verwachten. Waar we ons de afgelopen wedstrijden in 
de eerste minuten teveel onder druk lieten zetten door 
de tegenstander namen we zaterdag vanaf de aftrap 
het heeft in eigen handen. We speelden sterk, lieten 
de bal goed rond gaan en speelden hoofdzakelijk op 
de helft van de tegenstander. Een belangrijke Cruijffi-
aanse instructie van de hoofdtrainer werd goed 
opgevolgd. ‘Als je wil scoren, moet je op het doel 
schieten en het liefst daar waar de keeper niet staat!’ 
In plaatst van veel acties binnen de 16 met balverlies 
tot gevolg, wisten we nu wel de acties te beperken en 
gewoon te schieten met een 2-0 voorsprong voor rust 
als resultaat.

Na de rust gingen we op dezelfde voet verder en had 
Victoria weinig in te brengen. Met een paar diepe 
passes wisten ze bij vlagen een paar kansen te creëren 
maar deze werden vakkundig door onze keeper 
gepareerd. Hierna konden wij weer opbouwen naar 
onze volgende aanval. Al snel na rust viel de 3-0 en 
hadden we de smaak te pakken. Ook de tweede helft 
waren wij hoofdzakelijk in balbezit, maar slordige 
passes, en een paar acties te veel, zorgde er voor dat 
Victoria kansen kreeg. Onze verdediging stond echter 
als een huis, waardoor er hooguit een hoekschop voor 
de tegenstander te verdienen viel. Met een hattrick op 
zak werd het uiteindelijk 6-0 en zijn we van de laatste 
naar de 3e plaatst in de competitie gestegen. De 
wedstrijd van zaterdag a.s. bij Kampong gaan we 
hierdoor in ieder geval met veel meer vertrouwen 
tegemoet dan een paar weken geleden.

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

Volendam rkav JO17-1 - De Meern JO17-2 
(3 - 1)
Vandaag de uitwedstrijd bij Volendam (rkav). Wij 
hadden de vorige wedstrijd goed gespeeld, maar 
onszelf niet beloond. Volendam won vorige week wel 
duidelijk, dus een mooie uitdaging voor onze man-
nen. We begonnen prima aan de wedstrijd en mede 
door veel diepgang werden we gevaarlijk, maar in de 
eindfase waren we nog slordig. We kregen in de 7e 
minuut een vrije trap rond de middellijn. Deze werd 
snel genomen en onze spits ronde deze kans goed af. 
De 0-1 was een feit. Maar lang konden we niet 
genieten, want bij de eerstvolgende aanval van 
Volendam gaven we onnodig een vrije trap weg en 
deze werd snoeihard in de kruising geschoten. 
Volendam werd sterker en we hadden het lastig. Maar 
onze keeper hield ons op de been. Na deze fase lieten 
we zien dat we goed kunnen voetballen, maar helaas 
beloonden we onszelf niet. Dat we aan elkaar gewaagd 
waren was duidelijk. Dat we de rust ingingen met 1-1 
was een wonder, beide partijen hadden veel vaker 
kunnen scoren. De tweede helft zagen we een ander 
Volendam en werden we vol onder druk gezet en 
waren we aan de bal niet goed genoeg om gevaarlijk te 
worden. Met kunst en vliegwerk bleven we op de 
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been. Maar dat de 2-1 op het scorebord zou verschij-
nen was een kwestie van tijd en in de 52e minuut 
kreeg Volendam dit cadeau aangereikt. We hebben 
een fase gehad waarin we nog dachten aan de 2-2, 
maar we waren niet daadkrachtig genoeg en dat de 3-1 
uiteindelijk valt is voor de statistieken. Al met al een 
leerzame wedstrijd waar we kritisch naar kunnen 
kijken met elkaar om de verbeter punten eruit te 
halen en ook het verschil met de eerste helft te 
analyseren.

Stand JO16-1 (Divisie 5 C (najaar))
1. Helmond Sport JO16-1 5 15 +20
2. MVV JO16-1 5 12 +12
3. De Meern JO16-1 5 9 +11
4. Houten JO16-1 5 9 -3
5. Roda ‘46 JO16-1 5 6 +1
6. UNA JO16-1 5 6 -6
7. Bennekom JO16-1 5 3 -16
8. Jonathan JO16-1 5 0 -19

De Meern JO16-1 - MVV JO16-1 (1 - 4)
Een prachtige affiche: het Maastrichtse MVV bezoekt 
het sportpark van De Meern om het op te nemen 
tegen onze helden van de JO16-1. De nummers 2 en 3 
van de ranglijst. De eerste helft was een genot om naar 
te kijken, zeker als je aanhanger van de thuisploeg 
bent. Met snel spel, veel druk, goede loopacties en 
mooie individuele staaltjes techniek van onze jongens 
speelde de wedstrijd zich vooral op de helft van MVV 
af. Na 13 minuten maakte Theo de terechte 1-0 na een 
prachtige aanname en pegel van Jari. Ook de rest van 
de eerste helft speelde De Meern sterk en kreeg MVV 
nauwelijks kansen. Het was daarom extra zuur dat 
vlak voor rust via een droge knal van buiten de zestien 
toch de gelijkmaker werd gemaakt. De tweede helft 
gaf een compleet ander beeld. MVV speelde regelmatig 
de lange bal en kwam dan gevaarlijk voor het doel van 
Flint. Het leek of de eerste helft te veel van onze 
helden had gevraagd en ze nu de tol betaalden. Na een 
kwartier stond het al 1-3. Er volgde nog wel een 
opleving van De Meern waarin de kans op de aanslui-
tingstreffer zeker aanwezig was. Helaas wilde de bal er 
niet in en ging de wedstrijd op slot nadat MVV er in 
de 35ste minuut 1-4 van maakte. Onze helden gingen 
strijdend ten onder en mogen met trots terugkijken op 
een over het geheel genomen sterke wedstrijd. 
Volgende week naar Roda ‘46. Nieuwe ronde, nieuwe 
kansen!

Stand JO15-1 (Divisie 6B)
1. Huizen JO15-1 2 6 +9
2. IJsselmeervogels JO15-1 2 6 +8
3. Houten JO15-1 2 6 +6
4. BFC JO15-1 2 6 +5
5. PVCV JO15-1 2 3 +2
6. De Meern JO15-1 2 3 -1
7. AS’80 JO15-1 2 3 -2
8. Victoria JO15-1 2 1 -1
9. Unicum JO15-1 2 1 -1
10. Abcoude JO15-1 2 0 -5
11. Jonathan JO15-1 2 0 -5
12. Elinkwijk JO15-1 2 0 -15

Unicum JO15-1 - De Meern JO15-1  (0 - 1)
Vandaag kon de nederlaag van vorige week 
goedgemaakt worden, uit tegen Unicum. Na een 
rommelig begin met veel spelers op een kleine ruimte, 
diende zich na een kwartier spelen de eerste grote 
kans aan wanneer een hoge bal door verdediging van 
Unicum verkeerd wordt verwerkt. Het gehaaste schot 
gaat helaas over. Vijf minuten later krijgt De Meern 
weer een kans: een schot dat helaas recht op de keeper 
af gaat. Met nog 10 minuten op de klok in de eerste 
helft ontstaat de derde grote kans voor De Meern. De 
bal wordt behendig over de uitkomende keeper 
gewipt. De daarop volgende kopbal wordt helaas net 
weggewerkt door een verdediger. Daarmee eindigt de 
eerste helft waarin veel strijd is geleverd, De Meern 
achter niets weggaf, maar de kansen niet kon 
benutten. De eerste 10 minuten van de tweede helft 
begint De Meern rommelig en tikt Unicum een 
strakke voorzet net over het doel. De Meern herpakt 
zich en neemt langzaam het initiatief in handen. Na 
een kwartier komt De Meern er met een mooie 
combinatie op links snel uit. De voorzet kan net niet 
goed verwerkt worden. Tien minuten later is het 
eindelijk raak voor De Meern. Na een fraaie 
voortzetting van de keeper wordt de ruimte op rechts 
achter de verdediging benut. Een strakke voorzet 
wordt in het centrum behendig gecontroleerd en 
afgerond (0-1). De resterende tijd gooit Unicum alles 
in de strijd. Met kick-and-rush voetbal probeert 
Unicum iets te forceren. De Meern gaat mee in de 
strijd, de verdediging die de hele wedstrijd niets heeft 
weggegeven blijft geconcentreerd en houdt stand. Na 
het laatste fluitsignaal gaat De Meern verdiend met de 
3 punten naar huis.
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Stand JO13-1 (Divisie 1 A)
1. AFC 34 JO13-1 2 6 +13
2. Hollandia JO13-1 2 6 +3
3. De Meern JO13-1 2 4 +2
4. Koninklijke HFC JO13-1 2 4 +2
5. FC A’dam JO13-1 1 3 +7
6. DCG Rksv JO13-1 2 3 -1
7. Quick Boys JO13-1 2 1 -6
8. Unicum JO13-1 2 1 -7
9. BFC JO13-1 1 0 -1
10. Fortuna Wormerveer JO13-1 2 0 -3
11. Jonathan JO13-1 2 0 -9

Unicum JO13-1 - De Meern JO13-1  (2 - 2)
Vandaag is de JO13-01 vetrokken richting Lelystad. 
Zouden we net als vorige week 3 punten binnenha-
len? De Meern begon sterk en voerde de opdracht 
lange ballen naar voren om achter de hoge laatste lijn 
te komen goed uit. Echte kansen kwamen er alleen 
nog niet uit, maar dat leek een kwestie van tijd. 
Unicum scoorde alleen in de zevende minuut uit een 
rommelige situatie in ons doelgebied. Op zich niets 
aan de hand, maar in de achtste minuut was het weer 
raak. Uit een corner werd de bal prima ingekopt. 2 
kansen, 2 doelpunten, het zat ons niet mee. Ook een 
vrije trap van Youri in de 14e minuut en een solo op 
de keeper af van Timo hadden helaas geen doelpunt 
tot gevolg. De Meern had daarna wat meer geluk, 
want in de 21 ste minuut werd er weer vanuit een 
corner ingekopt. Deze bal kwam op de paal. Een vrije 
trap van Unicum een minuut later werd goed gered 
door Sebastiaan. In de 28 ste minuut kregen we loon 
naar werken en schoot Teun volle bak in de kruising. 
De tweede helft probeerden we met volle inzet door te 
gaan. Deze gretigheid resulteerde wel in een wat 
rommelig begin van de tweede helft, soms wat slordig, 
maar veroorzaakte geen problemen. Unicum speelde 
geen rol in de tweede helft. Al na 33 seconden schoot 
Timo nipt over. Daarna kwamen er kansen, maar het 
lukte maar niet om de bal in net te krijgen. Na 30 
minuten stond het nog steeds 2-1 en kon er elk 
moment worden afgefloten. Toeschouwers stonden al 
op van de bankjes en keken vol spanning naar het 
laatste offensief van De Meern. Zou het dan toch nog? 
Lennon liep zo hard hij kon via de rechtervleugel, 
speelde de bal langs de tegenstander, liep zelf via de 
andere kant en voorbij en stond in de 16. Een strakke 
voorzet op Shaadi en hoppa, raak! Nog geen 20 tellen 
later werd er afgefloten. Enerzijds blij met de 2-2, 
maar gezien het hele spelbeeld hebben we 2 punten 
verloren.

Stand JO14-1 (Divisie 1 B (najaar))
1. De Meern JO14-1 5 13 +11
2. PVCV JO14-1 5 12 +15
3. Alexandria’66 JO14-1 5 7 +3
4. TOGB JO14-1 5 7 +2
5. Quick JO14-1 5 5 -7
6. Quick Boys JO14-1 5 5 -7
7. Westlandia JO14-1 5 3 -6
8. JVOZ JO14-1 5 2 -11

Westlandia JO14-1 - De Meern JO14-1
(3 - 3)
De Meern begon wat slap aan de wedstrijd en na 10 
minuten scoorde Westlandia de 1-0. De Meern kwam 
nog steeds niet echt in de wedstrijd en na 21 minuten 
stond er 2-0 op het scorebord, alhoewel zowat 
iedereen de wegens hands toegekende strafschop 
betwijfelde. Westlandia kreeg zelfs een kans op 3-0, 
maar de bal belandde in het zijnet. Het lukte amper 
om onze spitsen goed aan te spelen en daarbij werd 
ons middenveld veelal overgeslagen, waardoor het 
spel steeds onrustiger werd. Eindelijk, toch een goed 
uitgespeelde aanval en een overtreding op onze spits 
in het strafschopgebied, penalty. Dit betekende de 2-1 
en daarmee misschien wat meer rust en overleg in het 
spel van De Meern. De goede kans op 2-2 kwam er, 
maar werd helaas niet benut. Geen enkele spits zal het 
leuk vinden om tegen Lode en Seger te moeten spelen, 
maar tegen de behendige spits van Westlandia had 
onze verdediging het niet gemakkelijk. Westlandia 
wist met goed verzorgd voetbal hun spitsen te 
bereiken en trokken vaak ten aanval. Na rust een 
fanatieker De Meern wat in de 55ste minuut 
resulteerde in de verdiende 2-2. Het wachten was op 
de 2-3, maar Westlandia bleef een stugge 
tegenstander, die toch vaak snel counterde en het was 
aan goed optreden van onze keeper te danken dat het 
2-2 bleef. Na geblunder in de opbouw werd de 3-2 
kado gedaan aan Westlandia. Wederom maar weer 
proberen een achterstand goed te maken. Daarbij 
werd vaak de lange bal gespeeld terwijl aan de 
linkerkant Akram telkens vrij aanspeelbaar was. 
Uiteindelijk lukte het om in de voorlaatste minuut de 
gelijkmaker te scoren, maar weer moest Sven daarna 
laten zien dat hij (net als Vygo in de oefenwedstrijd 
van dinsdag) heel goed kan keepen en behoedde ons 
daarmee voor de eerste competitie nederlaag. Het 
leuke aan dit team is, dat de spirit goed is en er 

keihard geknokt is om een nederlaag te voorkomen, 
een goede teamprestatie! Komende zaterdag gaat de 
14-1 wederom als koploper op bezoek, dan bij 
Alexandria’66, nummer 3 op de ranglijst.

© KNVB/Media
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Programma
14:30  De Meern 1 - Geinoord 1
14:30  Renswoude 2 - De Meern 2
14:00  De Meern VR1 - Sportlust ‘46 VR1
16:15  De Meern O23-1 - A’damse Bos O23-1

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

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

Stand MO17-1 (4e divisie Zuid (najaar))
1. DSVP MO17-1 2 6 +5
2. Fortuna’54 MO17-1 2 6 +5
3. De Meern MO17-1 2 4 +3
4. V.V. Schaesberg MO17-1 2 4 +2
5. Woezik MO17-1 2 3 +4
6. Graaf W II VAC MO17-1 2 0 -4
7. FC Eindhoven AV MO17-1 2 0 -6
8. OJC ROSMALEN MO17-1 2 0 -9

VV Schaesberg MO17-1 -  De Meern MO17-1 
(1 - 1)
De eerste uitwedstrijd in de 4e divisie is direct de 
verste. We verzamelen om 10:30 uur en komen rond 
13:00 uur aan in Landgraaf. Na even rekken en 
strekken gaan we omkleden en beginnen aan warming 

up. Om 14:15 uur start dan de wedstrijd na wat 
oponthoud door ballen die niet de juiste spanning 
hadden. Het blijkt een pittig potje te gaan worden met 
veel strijd. Het spel gaat heen en weer en beide teams 
krijgen kansen. In de eerste helft wordt uiteindelijk 
niet gescoord. Na rust gaat Schaesberg de lange bal 
spelen en blijkt dat ze ook snel zijn. De meiden uit De 
Meern hebben het zwaar maar blijven knokken voor 
iedere bal. Dan valt toch de 1-0 uit een corner 
ongeveer kwartier voor tijd. We gaan daarna nog 
aanvallender spelen met extra aanvaller. Dit lijkt 
weinig succesvol tot een minuut of 5 voor tijd. Uit een 
vrije trap maken we de 1-1 en dat was op dat moment 
tegen de verhouding in maar voelde wel goed. Daarna 
nog een minuut strijd aan beide kanten maar geen 
doelpunten meer. Tevreden met punt naar huis.

Senioren selecties

2 rake afstandsschoten bezorgen De Meern 
nederlaag tegen IJFC (2-0)
De Meern startte zonder de vorige week geblesseerd 
geraakte Lars Bootsma en Remco de Smit. Op hun 
plaatsen speelden Roel van Wiggen en Ruben Baas. In 
de wedstrijdselectie waren de in de voorbereiding 
geblesseerd geraakten Robin Mulder en Bart Scholts 
opgenomen. Zij startten op de bank.
De Meern begon sterk aan de wedstrijd met al in de 1e 
minuut een doelgerichte actie van Ruben Baas toen hij 
een afvallende bal op doel probeerde te schieten. 
Helaas werd het een afzwaaier. Ondanks dat De Meern 
het heft in handen had, was het toch IJFC dat in de 5e 
minuut op voorsprong kwam door uit een vrije trap 
vanaf de rand van het 16-meter gebied te scoren. 
Ondanks de muur, belandde de bal in de uiterste rech-
terbenedenhoek. Keeper Juran Doezeman dook wel de 
hoek in en was dichtbij de bal, maar die wist hij 
slechts te toucheren (1-0)  
De Meern behield het betere van het spel en in de 12e 
minuut was de snelle Gendrich Sille dichtbij de 
gelijkmaker. Hij werd diep gestuurd met een bal 
achter de laatste linie van IJFC en probeerde de 
uitgekomen IJFC-doelman te verschalken met een 
lobje. Hij zag de bal net naast het doel gaan. In 26e 
minuut was Tom Gentenaar ook dichtbij de gelijkma-
ker. Na een aanval via meerdere schijven, schoot hij 
de bal laag in de rechterbenedenhoek, maar de 
IJFC-doelman zag kans de bal nog net uit het doel te 
werken. En uit het niets viel vlak voor rust de 2-0, 
toen na Meerns balverlies op het middenveld uit de 
tegenstoot een afstandsschot van een IJFC’er vanaf 
zeker 25 meter zomaar in de rechterbenedenhoek van 
het Meernse doel verdween (2-0).
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Consumeren
Heel lang geleden kregen we op de middelbare school 
een boekje onder ogen van Bob Goudzwaard en Harry 
de Lange, met als titel: Kapitalisme en vooruitgang.  
Eerste druk: 1976                                                                                             
Het besprak de Economie van het genoeg. Deze term 
werd destijds geïntroduceerd door de Wereldraad van 
kerken. 
We maakten daar vervolgens een werkstuk over. Met 
veel tabellen en statistieken. En we kwamen tot de 
conclusie dat economie een wetenschap is die zich 
niets aantrekt van sentimenten. Kortom: Economie is 
rekenen i.p.v. betekenen.
Ik zal er wel geen dikke voldoende aan overgehouden 
hebben, aan dat werkstuk. Met een tien had mijn 
carriere er wellicht anders uitgezien, maar ik moet er 
nog wel eens aan terugdenken:  Economie van 
Genoeg. 
In de tijd van de Corona dook de gedachte regelmatig 
op. Waar zijn we met z’n allen in godesnaam, zo u 
wilt, mee bezig ? Produceren en consumeren. Het zijn 
de termen waar we ons geluk aan opgehangen hebben. 
En veel! zoveel mogelijk!   
Destijds bedachten we in ons werkstuk een nieuw 

woord: consuminderen. Het staat in het voorlaatste 
hoofdstuk: zou dat wat zijn: minder i.p.v. meer ?              
En nu ik het weer lees, denk ik:  Nou, mijnheer vd 
Berg, u had ons ook wel een dikke acht kunnen geven. 
Al was het alleen maar vanwege onze vooruitziende 
blik. Wisten wij veel…  Mijnheer van de Berg vertelde 
ons nog dat Economie gaat over groeicijfers. Een 
economie die niet groeit, gaat achteruit… Onthoud 
dat nou toch eens.
En toch ?.. Als we nu eens uitgaan van het eerste getal 
in onze getallenreeks: 1. Wat zouden we daar al niet 
van kunnen leren:
Ik noem maar: we nemen genoegen met  1 huis, 1 
auto, 1 paar schoenen voor doordeweeks en 1 paar 
voor de zondag, 1 vakantie, 1 vrouw of 1 man en 
daarnaast  1 vriend en 1 vriendin, 1 fiets, 1 
krantenabonnement, en we spreken af: 1x per 0 dag / 
0 week / 0 maand / 0 jaar. 1x invullen naar behoefte 
en 1 kratje bier per week, en in ieder geval 1x in je 
carriere kampioen worden, 1x in een vliegtuig gezeten 
hebben, 1 paar sportschoenen, 1 televisie, 1 
televisiezender.
Ik denk dat we bij het laatste al afhaken.
Cees Verweij

In de 2e helft probeerde trainer Alain Hijman met de 
nodige wissels de aanval van De Meern te versterken. 
Zo kwamen Abel Prins(45e min) en Robin Mulder 
(70e min), Bart Scholts (70e min), Arne Kalmeijer 
(70e min) in het veld voor resp. Stan de Groot, Tim 
Bijl, Gendrich Sille, Ruben Baas.
Met name door het inbrengen van Robin Mulder 
kwam er wel meer power in het Meernse aanvalsspel 
maar lukte het De Meern toch niet echt gevaarlijk te 
worden voor het IJsselsteinse doel. IJFC loerde op de 
ruimte en voetbalde zich vanuit de counter naar een 
paar scoringsmogelijkheden. Zo kwam een IJFC’ er in 
blessuretijd alleen voor de Meernse goal, maar zijn 
inzet werd uitstekend gekeerd Juran Doezeman. En 
zo werd de ruststand ook de eindstand.
Zaterdag as komt Geinoord op bezoek. De Nieuwe-

geiners wonnen zaterdag van streekgenoot Benschop. 
In deze wedstrijd wisten zij een 0-2 achterstand om te 
buigen naar een 2-3 overwinning. Zij zagen hun eerste 
competitiewedstrijd tegen Nieuwland afgelast worden 
ivm corona bij de Amersfoorters. Deze wedstrijd 
moeten zij inhalen op 12 oktober.
 
Opstelling: Juran Doezeman, Trevor Mulders, Roel van 
Wiggen, Sven Jansen, Tyrell Zinhagel, Ruben Baas 
(70e Arne Kalmeijer), Tim Bijl (70e Robin Mulder), 
Indy van de Poll, Gendrich Sillé (70e Bart Scholts) 
,Tom Gentenaar, Stan de Groot (45e Abel Prins)
 
Wissels: Chahid Harouach, Robin Mulder, Arne 
Kalmeijer, Martijn Smorenburg, Abel Prins, Bart 
Scholts 
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