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Van de redactie
Afgelopen zaterdag was het een prachtige voetbaldag. 
Stralend weer en de resultaten waren uitstekend. 
Zaterdag 1 won overtuigend met 5-2 van Geinoord 
waarbij Stan de Groot met 3 treffers de absolute 
uitblinker was. Vandaag de uitwedstrijd tegen 
Benschop dat met 2 punten onderaan staat. Willen we 
bovenin meedraaien dan zullen de 3 punten 
meegenomen moeten worden. Voor de 
jeugdselectieteams was het ook feest. Alle jeugd-
selectieteams boekten een overwinning. Of dit weleens 
eerder is gebeurd weet ik niet, maar het is wel het 
vermelden waard. 

Gelukkig was ik per fiets naar ons prachtige sportpark 
gekomen en dat deed ik bewust want ik zag dat Roelof 
Luinge scheidsrechter was bij zaterdag 1. Mijn vrouw 
had ik van tevoren al geïnformeerd, want ik kwam om 
20:30 aangeschoten thuis. Als gastheer wist ik dat 
Roelof graag zelf het licht uitdoet in de kantine. Onder 
andere onze veteranen bleken uitstekende 3e helft 
makkers te zijn.

Ook niet onbelangrijk: de mooie dag zorgde ook voor 
een topomzet: goed voor De Middenstip en voor onze 
club.

Ik wil onze leden wijzen op een boek dat Amin Assad, 

onze voormalige aanvoerder en laatste man van 
zondag 1 die in volgens mij het mooiste elftal speelde 
dat we ooit hebben gehad en daarmee de 3e divisie 
bereikte, heeft geschreven met als titel “Alles voor 
jullie” (uitgegeven door Deviant). Dit jaar uitgeroepen 
tot docent van het jaar bij de Hogeschool Utrecht, 
beschrijft Amin hoe hij als zoon van Iraakse 
vluchtelingen met zijn ervaringen een verbinding 
maakt met zijn grootste passie: lesgeven. Een prachtig 
boek van een prachtig mens.

Tenslotte nog een pluim voor onze scheidsrechters. 
Regelaar Ben Hendrikx dient deze klus elke zaterdag 
maar weer voor elkaar te hebben.
En als hij bijvoorbeeld op het laatste moment een 
beroep doet op Lennaert de Bokx, dan staat Lennaert 
er. Klasse mannen.

En als ik toch wat mensen bedank, dat moet ik 
uiteraard de organisatoren van de Grote Club Actie 
bedanken. Door hen onder andere zijn we nog steeds 
een financiëel gezonde club.

Veel voetbalplezier dit weekend!

Wim Stolwijk

Redactie: wedstrijdkrant@vvdemeern.nl



Programma
13:15 TOGB JO19-1 - De Meern JO19-1
12:15 BFC JO17-1 - De Meern JO17-1
14:15 De Meern JO16-1 - Helmond Sport JO16-1
13:00 Abcoude JO15-1 - De Meern JO15-1
10:15 De Meern JO14-1 - JVOZ JO14-1
10:00 Fortuna Wormerv. JO13-1 - De Meern JO13-1
13:00 OJC ROSMALEN MO17-1 - De Meern MO17-1

Stand JO19-1 (Divisie 3 A)
1. De Meern JO19-1 3 9 +14
2. S.V. Den Hoorn JO19-1 3 7 +7
3. Huizen JO19-1 3 7 +6
4. WV-HEDW JO19-1 3 6 +5
5. Volendam (rkav) JO19-1 2 4 +1
6. ADO ‘20 JO19-1 3 4 +1
7. RKAVV JO19-1 3 3 -2
8. TOGB JO19-1 3 3 -6
9. FC ‘s-Gravenzande JO19-1 3 3 -9
10. Oranje Wit JO19-1 3 1 -3
11. DHC JO19-1 3 1 -10
12. VELO JO19-1 2 0 -4

V.V. De Meern - 3 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams

De Meern JO19-1 - RKAVV JO19-1 (4 - 1)
Het viel niet mee vanmiddag. Slordig aan de bal en 
apathisch zonder bal. Niemand kan tevreden zijn over 
vandaag. Deze potjes zitten er blijkbaar ook tussen, als 
eerdere duels grote uitslagen hebben gebracht. En dan 
doordeweeks net niet winnen van PEC Zwolle. Teveel 
deden vandaag niet 100% maar 50% van wat ze 
kunnen. Niemand heeft zijn niveau gehaald wat 
resulteert in een potje waar verder niemand iets aan 
heeft. Ontzettend balen! Uitslag 4-1.

Stand JO18-1 (Divisie 6 D (najaar))
1. Hercules JO18-1 5 15 +52
2. Roda ‘46 JO18-1 5 12 +12
3. VVIJ JO18-1 5 9 +1
4. Kampong JO18-1 5 7 -11
5. De Meern JO18-1 6 6 -11
6. Victoria JO18-1 5 4 -13
7. Vriendenschaar JO18-1 5 0 -30

Stand JO17-1 (Divisie 6 A)
1. Houten JO17-1 3 9 +14
2. Volendam (rkav) JO17-1 3 9 +9
3. BFC JO17-1 3 9 +7
4. WV-HEDW JO17-1 3 7 +6
5. De Meern JO17-1 3 4 -1
6. Zeeburgia avv JO17-2 2 3 +2
7. DVS’33 Ermelo JO17-1 2 3 +2
8. KFC JO17-1 2 0 -9
9. Dijk De asv JO17-1 3 0 -6
10. Foresters (de) JO17-1 3 0 -12
11. Sparta Nijkerk JO17-1 3 0 -12

De Meern JO17-1 - De Dijk asv JO17-1(2 - 1)
We begonnen uitstekend aan de wedstrijd en met 
verzorgd voetbal creëerden we een handvol kansen, 
maar het scorebord bleef nog op 0-0 staan. Na goed 
druk zetten kregen we in de 19e minuut een vrije trap. 
Na een ingestudeerde variant was de 1-0 een feit. De 
fase ern hadden we ons goede spel moeten belonen 
met doelpunten, maar als we scoorden werd er 
gevlagd. De Dijk was nauwelijks gevaarlijk, 1 corner 
en 1 schot van afstand, we stonden goed georgani-
seerd. We kregen in de blessuretijd van de eerste helft 
een corner tegen en het leek wel of de concentratie 
volledig weg was. De speler van De Dijk kon op zijn 
gemak de bal goed leggen en binnen schieten. We 
konden met 1-1 en een rot gevoel de kleedkamer 
opzoeken. De tweede helft begonnen we net zoals we 
de eerste helft geëindigd waren, wat slap en ongecon-
centreerd, en het duurde een kwartier voordat we 
weer meer controle aan de bal kregen en gevaarlijk 
werden. Het harde werken werd beloond in de 65e 
minuut toen we de 2-1 scoorden uit een vrije trap. De 
vrije trap was vanwege onze spits die werd neerge-
haald terwijl hij een vrije tocht richting de keeper had 
en waarvoor de tegenstander geel kreeg. Des te beter 
was het gevoel na het verdiende doelpunt. Een paar 
min later werd onze spits weggestuurd richting de 
keeper,  maar werd van achteren neergehaald. Ieder-
een dacht dit is een duidelijke penalty, maar de 
scheidsrechter gaf de tweede keer deze wedstrijd geen 
strafschop. In blessuretijd konden we onszelf nog 
belonen door de 3-1 binnen te schieten, maar de 
keeper van De Dijk voorkwam dit. De eerste 3 punten 
waren desondanks een feit. Complimenten aan het 
team hoe ze geknokt hebben, ondanks een aantal 
tegenslagen door blijven gaan

Stand JO16-1 (Divisie 5 C (najaar))
1. Helmond Sport JO16-1 6 18 +33
2. MVV JO16-1 6 15 +13
3. De Meern JO16-1 6 12 +15
4. UNA JO16-1 6 9 -3
5. Houten JO16-1 6 9 -4
6. Roda ‘46 JO16-1 6 6 -3
7. Bennekom JO16-1 6 3 -29
8. Jonathan JO16-1 6 0 -22

Roda ‘46 JO16-1 - De Meern JO16-1(0 - 4)
Op deze zonovergoten herfstdag speelden onze 
jongens in Leusden. Roda ‘46 stond bij aanvang één 
plek onder De Meern, maar won twee weken geleden 
wel met 4-8 van UNA, de ploeg waar De Meern thuis 
(onnodig) van verloor. In de eerste helft was Roda ‘46 
echter nauwelijks gevaarlijk. Toch was het, doordat 
De Meern de kansen niet benutte, slechts 0-1 met 
rust. Die 0-1 kwam uit een, volgens velen onterechte 
penalty, die door Kaan koelbloeding werd ingescho-



V.V. De Meern - 5 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO15-1 (Divisie 6B)
1. Houten JO15-1 3 9 +24
2. BFC JO15-1 3 9 +8
3. PVCV JO15-1 3 6 +9
4. IJsselmeervogels JO15-1 3 6 +7
5. Huizen JO15-1 3 6 +2
6. AS’80 JO15-1 3 6 0
7. De Meern JO15-1 3 6 0
8. Victoria JO15-1 3 4 +2
9. Unicum JO15-1 3 1 -3
10. Abcoude JO15-1 3 0 -8
11. Jonathan JO15-1 3 0 -8
12. Elinkwijk JO15-1 3 0 -33

De Meern JO15-1 - IJsselmeervogels JO15-1 
(2 - 1)
Vandaag stond er een late wedstrijd tegen 
IJsselmeervogels op het programma. Met veel 
geblesseerden en gelukkig goede invallers op de bank 
begonnen we heel voorzichtig. Zoals al eerder 
gebleken is het voor het team moeilijk om gelijk de 
concentratie op te brengen en er vol in te gaan. Het 
eerste kwartier was daardoor rommelig en niet 
doortastend met als resultaat een 0-1 achterstand, een 
onnodige gele kaart en een vroege wissel. Na 25 
minuten begint de ploeg iets meer grip te krijgen en 
vooral meer energie in de wedstrijd te stoppen. 
IJsselmeervogels scoort de 0-2 maar gelukkig terecht 
afgevlagd voor buitenspel. De laatste 5 minuten van 
de eerste helft zijn gelijk de beste. Eerste een halve 
kans, gevolg door een schitterend afstandsschot in de 
kruising: 1-1 met rust! In de rust vooral de nadruk op 
de laatste 10 minuten van de eerste helft, die moet een 
vervolg krijgen. En dat is wat er gebeurde! De eerste 

ten. Omdat er bij de J016-1 soms een groot niveauver-
schil zit tussen de eerste en tweede helft, bleef het nog 
even spannend, maar gelukkig werd het niet zo’n 
tweede helft als tegen MVV en UNA. Meteen in de 
eerste aanval maakte de tegenstander hands, waardoor 
Kaan zijn tweede penalty kon benutten. Tien minuten 
later kreeg De Meern een vrije schop net buiten het 
16-metergebied. Net als op corners, is ook hier 
duidelijk op geoefend: Theo steekt de bal op Koen en 
Koen scoort, 0-3. Pas na 23 minuten is er een eerste 
schot op doel van Roda ‘46. Lange tijd leek het de 
wedstrijd van de dode spelmomenten te worden, met 
goals uit twee penalty’s en een vrije schop, maar in de 
laatste minuut van de officiële speeltijd verscheen na 
een mooie pass van Noah op Theo de eindstand op 
het scorebord: 0-4. Defensief was het ook solide, dus 
verdiend de nul gehouden en gewonnen. En belang-
rijk, spelers én ouders verlost van het twee-
de-helft-trauma. Een mooie generale voor de wedstrijd 
van volgende week: thuis tegen de ongeslagen 
koploper, Helmond Sport!

vijf minuten (met 3 wissels uit de JO14-1) nog wat 
onwennig, maar de beste kansen waren nu voor De 
Meern. Een mooi schot leverde nog een knappe 
redding van de keeper op, maar na 18 minuten weten 
we na een aanval over de linkerkant de tweede mooie 
goal te maken (2-1). IJsselmeervogels zet de druk er 
vervolgens op en vooral de laatste 10 minuten is het 
overleven en kunnen we er moeilijk onderuit 
voetballen. Toch leveren de uitbraken nog 1 of 2 echte 
kansen op die we helaas niet benutten, maar moet 
onze keeper ook nog een keer of vijf handelend 
optreden. Al met al, vooral op basis van de tweede 
helft, een verdiende overwinning.

Stand JO14-1 (Divisie 1 B (najaar))
1. De Meern JO14-1 6 16 +12
2. PVCV JO14-1 6 12 +14
3. TOGB JO14-1 6 10 +3
4. Quick JO14-1 6 8 -6
5. Alexandria’66 JO14-1 6 7 +2
6. JVOZ JO14-1 6 5 -8
7. Quick Boys JO14-1 6 5 -10
8. Westlandia JO14-1 6 3 -7

Alexandria’66 JO14-1 - De Meern JO14-1
(1 - 2)
Het is leuk dat je als koploper aan een wedstrijd mag 
beginnen, maar geen enkele tegenstander in de 1e 
divisie is een makkie en dus ook niet nummer 3 op de 
ranglijst Alexandria’66. Werd dit de slechtste 
wedstrijd van dit seizoen? In ieder geval wel de 
rommeligste wedstrijd. Beide teams maakten er een 
soort kick-and-rush voetbal maar dan één met heel 
veel balverlies over en weer. Al snel leek het dat De 
Meern de 3 punten mee zou gaan nemen uit 
Rotterdam, maar dan moet je uiteraard wel de goede 
kansen die je krijgt/creëert benutten en dat ging 
vandaag heel moeizaam. Twee goede kansen bleven 
onbenut en daardoor was het Alexandria’66 dat in de 
15e minuut de leiding kon nemen en stond De Meern 
voor de derde wedstrijd op rij op een 1-0 achterstand. 
Maar als je dan meteen vanaf de aftrap de 1-1 scoort 
zegt dat wel iets over de mentaliteit in dit team, hup 
kop omhoog en weer gaan, klasse hoor. In het restant 
van de 1e helft kreeg De Meern wederom goede 
kansen om de leiding te nemen maar met 1-1 gingen 
we de rust in. Zou de tweede helft een ander spelbeeld 
gaan brengen? Nee, helaas! Het werd nóg rommeliger 
dan voor rust. Beide teams probeerden het wel, maar 
het bleef bij veelal lange ballen. Uiteindelijk viel de 
beslissende 1-2. Souf kwam zoals zo vaak weer op aan 
de rechterkant, speelde Nilan aan in het 
strafschopgebied en zijn voorzet werd uiteindelijk 
door Kees, met zijn linker in het doel geschoten. 
Hierna was het voor De Meern voornamelijk héél hard 
werken en werden Seger, samen met rots in de 
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Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO13-1 (Divisie 1 A)
1. AFC 34 JO13-1 3 9 +16
2. De Meern JO13-1 3 7 +4
3. FC A’dam JO13-1 2 6 +11
4. Hollandia JO13-1 3 6 +1
5. Koninklijke HFC JO13-1 2 4 +2
6. Quick Boys JO13-1 3 4 -4
7. BFC JO13-1 2 3 +4
8. DCG Rksv JO13-1 3 3 -6
9. Unicum JO13-1 3 1 -10
10. Fortuna Wormerveer JO13-1 3 0 -7
11. Jonathan JO13-1 3 0 -11

De Meern JO13-1 - Hollandia (4-2)
Een strijd tussen de nummers 2 (Hollandia) en 3 (De 
Meern) uit de competitie. De jongens zullen het gemis 
van Noah, Taco en Hugo en hun voetbalkunsten 
moeten opvangen, want deze zijn of geblesseerd of 
niet fit genoeg om mee te doen. De jongens beginnen 
de wedstrijd sterk en het spel speelt zich vooral af op 
de helft van Hollandia. Ayman zorgt voor gevaar vanaf 
zijn linksbuiten positie met een strakke voorzet die 
net gemist wordt, maar de toon is gezet. Als het 
Hollandia lukt om een aanval op te zetten wordt deze 
vrij snel geneutraliseerd door de ijzersterke verdedi-
ging bestaande uit Shaadi, Senne, Jelte en Mika. Zij 
kunnen ook deze wedstrijd weer vertrouwen op 
keeper Sebas en zijn voetballende kwaliteiten. De 
aanvallen van De Meern over links en rechts lopen 
goed. Ze verdienen in de 14e minuut een vrije trap 
aan de rechterkant voor het 16 meter gebied. Ideaal 
voor linkspoot Ayman die de bal dan ook geweldig 
indraait in de lange hoek, net over de keeper in het 
net, 1-0 voor De Meern. Al snel volgt een goede kans 
voor Teun die een fijne dieptepass net niet kan 
verzilveren in de korte hoek. Twee minuten later gaat 
de aanval via de rechterkant en legt Teun de bal terug 
op Sven die vanaf 18 meter de bal vol raakt, de keeper 
is kansloos, maar de bal spat op de lat terug het veld 
in. De jongens houden de druk er vol op en Jesper 
krijgt vanaf de 16 een kans maar schiet de bal net 
naast. De beloning komt in de 26ste minuut als Timo 
via de linkerkant Teun de diepte in stuurt. Teun geeft 
een heerlijke strakke voorzet op Nawfal die op de 
keeper afgaat en de bal haast achteloos door de benen 
van de keeper schiet, 2-0 voor De Meern. Vlak voor de 
rust gaat het dan toch even mis. Hollandia krijgt een 

branding Lode de mannen van de wedstrijd en waren 
de spelers, staf en het DeMeernpubliek blij dat de 
scheidsrechter affloot en wij met 3 punten richting 
Utrecht konden vertrekken. Leuk was het, dat wij na 
afloop hoorden dat nummer 2 op de ranglijst PVCV 
had verloren en daarmee begint De Meern volgende 
week, met 4 punten voorsprong op PVCV, aan de 
thuiswedstrijd tegen JVOZ uit Vlissingen.

cadeautje van De Meern en de ploegen gaan met een 
2-1 stand de rust in. Genoeg kansen gecreëerd, dus 
het vertrouwen blijft. De tweede helft is net 2 minuten 
oud als de toeschouwers getrakteerd worden op het 
mooiste team-doelpunt van de wedstrijd. De aanval 
van De Meern gaat in hoog tempo over verschillende 
schijven. Rechtsbuiten Lennon gaat een 1-2-tje aan 
met Ayman die de bal met buitenkantje links over de 
verdedigers in de loop legt van Lennon, die vervolgens 
de bal vol overtuiging raak schiet, 3-1. Youri die 
linkshalf is gaan spelen zorgt samen met Jelte voor een 
paar goede acties over links. De voorzetten zijn goed 
maar een aantal kansen wordt helaas door onnodig 
buitenspel om zeep geholpen. Ayman besluit dan om 
er alleen voor te gaan en begint links net over de 
middenlijn zijn solo. Hij stoomt door de 16 in en met 
de verdedigers in zijn nek haalt hij vol uit, hoog 
richting de linker bovenhoek. Hij raakt de paal die 
helaas zijn tweede doelpunt voorkomt. In deze tweede 
helft blijkt de extra training op een correcte ingooi 
zijn vruchten af te werpen. Iedere foute ingooi van 
Hollandia levert na een ‘geoefende’ ingooi het balbezit 
op voor De Meern. In de 17e minuut van de 2de helft 
is de 4-1 in de maak als De Meern op links een vrije 
trap krijgt en de bal heerlijk ligt voor een rechtspoot. 
Senne schat de afstand tot de lange hoek goed in en 
schiet de bal perfect waar hij hem hebben wil, over de 
keeper en in het net, 4-1. Hollandia begint wat meer 
terug te doen en via een paar corners en vrije trappen 
wordt af en toe erg gevaarlijk voor het doel van keeper 
Sebas. In de 24e minuut scoort Hollandia de 4-2, een 
kopie van de 1-0 van De Meern. De vrije trap op 
rechts gaat hoog in het doel bij de tweede paal, buiten 
bereik van Sebas. De laatste 5 minuten zijn voor de 
voet van Jelte niet meer te doen. Gelukkig heeft 
trainer Sanujo gastspeler Lars van de O13-2 geregeld 
die net klaar is met zijn eigen wedstrijd. De 3 punten 
zijn binnen als het laatste fluitsignaal klinkt en met 7 
punten uit 3 wedstrijden neemt De Meern de 2de plek 
over in de stand in de competitie. Na afloop is er nog 
een speciale eer voor FC Utrecht-captain Willem 
Janssen. Hij mag samen met de trotse jongens van De 
Meern JO13-1 op de foto.



V.V. De Meern - 9 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams (vervolg)

Programma
14:30  Benschop 1 - De Meern 1
12:00  De Meern 2 - Valleivogels 2
15:30  Vreeswijk VR1 - De Meern VR1
14:30  Vriendenschaar O23-1 - De Meern O23-1

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

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

De Meern MO17-1 - Woezik MO17-1 (2 - 3)
De derde wedstrijd in de 4e divisie is een 
thuiswedstrijd tegen Woezik. Afgaande op de 
resultaten van de eerste twee wedstrijden, verwachten 
we vooraf een zeker niet te onderschatten 
tegenstander. De wedstrijd is pas 16.15 uur in de 
middag. Woezik trapt af en er volgt direct een diepe 
pass op de snelle linksvoor die doorbreekt richting de 
keeper. Gelukkig wordt een achterstand binnen 20 
seconden door goed ingrijpen van onze keeper 
voorkomen, maar we zijn direct gewaarschuwd. Toch 
helpt de waarschuwing niet en worden we nog een 
aantal keren verrast door de snelle linksvoor en uit 
één van de steekpasses scoort Woezik de 0-1. Binnen 
een kwartier worden we nog een keer verrast over 
rechts en een lange voorzet gaat over onze keeper 
heen en (moet gezegd worden) wordt prima ingekopt 
door de spits van Woezik. Zo staan we dus heel snel 
op 0-2 achterstand. In de korte drinkpauze worden de 
meiden nogmaals op scherp gezet en er volgt een 
betere periode. De rust wordt beter bewaard en de 
combinaties gaan beter lopen. Langzamerhand krijgen 
we lichtjes de overhand. Direct na rust wordt dat 
beloond met een mooie goal uit een vrije trap met 
kopbal (1-2). De meiden doen er nog een schepje 
bovenop, maar Woezik is een stugge ploeg. We 
krijgen wel wat kansjes op de gelijkmaker, maar uit 
een diepe bal op de snelle spits van Woezik en een 
communicatiefout achterin valt de 1-3. De meiden 
blijven knokken voor elke bal en door achterin één op 
één te gaan spelen met een extra middenvelder scoren 
we 2 minuten voor tijd nog de aansluitingstreffer: 2-3. 
Maar het is uiteindelijk te laat en de gelijkmaker valt 
niet meer. Een slechte start met een snelle 0-2 
achterstand, wordt dus ondanks veel strijd en inzet 
niet meer goedgemaakt.

Senioren selecties

De Meern MO19-1 - Harkemase Boys 
MO19-1 (3-2)
In de eerste helft ging het redelijk gelijk op met een 
1-0 voorsprong (Nina) voor De Meern. In de rust 
zeiden we tegen elkaar dat de bal sneller rond moest, 
want de tegenstander hanteerde een hoge balsnelheid 
en blokte veel van onze passes. Zij zouden in de 
aanval gaan om de gelijkmaker te scoren en dus 
kregen we enige ruimte voorin. De tegenstreffer viel 
desondanks 1-1. Vervolgens is het zaak om bij de les 
te blijven en toch proberen te scoren om de 3 punten 
veilig te stellen. We creëerden een beperkt aantal 
kansen, maar gingen daar uiterst efficiënt mee om. 
Renske scoorde vanuit een scrimmage de 2-1. De druk 
van de tegenstander werd alsmaar groter en de 
frustraties liepen op bij hen omdat het niet lukte, 
dankzij het zeer goede verdedigingswerk van de 
laatste linie en in het bijzonder onze keeper (Femke). 
Tijdens één van de counters werd de bal nog tegen de 
lat geschoten door ons en direct daarna scoorde Anna 
de 3-1 na een snelle spelhervatting vanuit een ingooi. 
Maar, nog 10 minuten te spelen, de tegenstander 
schoof nog een centrale verdediger mee naar voren en 
bij ons ging er een aanvaller op het middenveld spelen 
om een nog hogere muur te vormen. In de 94e minuut 
scoorden ze toch nog, maar direct daarna floot de 
scheidsrechter af. Eindstand 3-2. Hulde voor de 
meiden. Keihard gewerkt en gewonnen!
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Senioren selecties (vervolg)

Ruime zege op Geinoord in aantrekkelijke 
wedstrijd (5 - 2)
Bij De Meern maakte de uit onze eigen jeugd 
afkomstige Chahid Harouach, zijn basisdebuut op het 
middenveld. Hij is dit seizoen de tweede jeugdspeler 
in de basis. Eerder was dat aanvaller Genrich Sillé , 
die inmiddels een vaste plek veroverd lijkt te hebben. 
Verder was Remco de Smit weer terug na een 
blessure. Hij startte op de linksback-positie. Routinier 
Robin Mulder blijkt na zijn invalbeurt van vorige 
week nog wat langer tijd nodig te hebben om te 
herstellen van een spierblessure.
Bij Geinoord is dit seizoen veel routine in de ploeg 
gekomen, met name in de aanval. Daar bekende 
namen als Daniel Kops en Eser Ozkilit, die van 
Breukelen overkwamen. En ook achterin, daar staat 
de verdediging onder leiding van Michiel Valk, die 
wij kennen van JSV. Nog een bekend gezicht was dat 
van keeper Kevin Memel, die eerder onze 
reservekeeper was en besloot over te stappen naar 
Geinoord. Omdat eerste keeper Temming in de 
warming-up geblesseerd raakte, nam Memel plaats 
onder de lat.
Voor veel publiek en in prachtig zonnig herfstweer, 
ontstond onder leiding van scheidsrechter Roelof 
Luinge de eerste helft een boeiende en enerverende, 
doelpuntrijke wedstrijd. Het spel ging op en neer en 
in het eerste half uur vielen aan beide kanten al 2 
doelpunten. Al in de 4e minuut was Genrich Sillé 
dichtbij de openingstreffer, maar hij kwam een 
teenlengte te kort om de lage voorzet binnen te 
tikken. Twee minuten later was het de deze middag 
goed op dreef zijnde Stan de Groot, die de score 
opende voor De Meern. Hij liep bij een dieptepass 
vanaf het middenveld goed weg uit de rug van de 
ervaren Michiel Valk, die kennelijk op buitenspel 
speelde. Maar doordat zijn 2 medeverdedigers waren 
blijven hangen, was het geen buitenspel en kon Stan 
de Groot alleen op de keeper af en eenvoudig 
afronden (1-0). De vreugde voor De Meern was van 

korte duur, want al 2 minuten later verlengde Eser 
Ozkilit een vrije trap doeltreffend (1-1). Het speel 
bleef op en neer golven en in de 17e minuut was het 
weer Stan de Groot die op links weg sprintte op een 
diepe bal, sneller was dan zijn Geinoord-opponent en 
de bal langs keeper Memel in het doel schoot (2-1). In 
de 30e minuut kwam Geinoord weer op gelijke hoogte 
via een penalty, die Ozkilit benutte (2-2). Luinge gaf 
de penalty vanwege shirtje trekken in het 
strafschopgebied door Trevor Mulders.
In de 37e minuut moest Roel van Wiggen geblesseerd 
het veld af. Zijn vervanger was Arne Kalmeijer. Hij 
ging naar het middenveld en Remco de Smit zakte een 
linie naar de verdediging. In de 40e minuut kwam De 
Meern voor de derde keer op voorsprong. En weer 
was het Stan de Groot die bij een diepe bal twee 
Geinoord-verdedigers te snel en te slim af was. Uit de 
stuit wipte hij de bal over de keeper (3-2). Met deze 
hattrick was Stan de Groot de uitblinker deze middag. 
En nog was de doelpuntenkoek niet op; vlak voor rust 
heroverde Tim Bijl op het middenveld de bal en gaf 
een dieptepass op maat, waaruit de snelle Genrich 
Sillé de 4-2 scoorde.
Vlak na rust deelde De Meern de knock-out uit. 
Mocht Geinoord al gehoopt hebben op de 
aansluitingstreffer. Dan werd die hoop al snel de 
grond in geboord. Tom Gentenaar kopte uit een 
voorzet van Genrich Gillé de 5-2 binnen. De score had 
nog hoger kunnen uitvallen in de 60e minuut, toen 
een diagonaal afstandsschot van Tim Bijl op de paal 
belandde. Geinoord leek er niet meer in te geloven en 
De Meern kon de voorsprong vrij eenvoudig 
consolideren. Daarmee werd de wedstrijd 
aanmerkelijk minder boeiend, dan de eerste helft. 
Maar gezien het verloop wel begrijpelijk.
Zaterdag gaan we op bezoek bij Benschop, dat dit 
seizoen nog niet goed draait. Het verloor tot nu toe 
alle wedstrijden. Maar zoals het cliché luidt staan alle 
wedstrijden op zich en begin je beide op 0-0. 
Benieuwd of De Meern de vorm en spirit van 
vanmiddag kan vasthouden.

Opstelling: Juran Doezeman, Trevor Mulders (85e 
Lorenzo Lassooij), Roel van Wiggen (37e Arne 
Kalmeijer), Sven Jansen, Remco de Smit, Chahid 
Harouach (85e Tom Dam), Tim Bijl (80e Abel Prins) 
), Indy van de Poll, Genrich Sillé (80e Tim de 
Graauw),Tom Gentenaar, Stan de Groot (485e Abel 
Prins)

Wissels: Tim de Graauw, Lorenzo Lassooij, Arne 
Kalmeijer, Mats Heus, Abel Prins, Tom Dam  

Stand zaterdag 1 (2e klasse B)
1. BFC 1 3 9 +5
2. Maarssen 1 3 7 +5
3. Loosdrecht 1 3 7 +2
4. De Meern 1 3 6 +5
5. CDW 1 3 6 +1
6. CSW 1 3 6 0
7. Victoria 1 3 4 0
8. Geinoord 1 3 4 -2
9. IJFC 1 3 3 0
10. Delta Sports ‘95 1 3 3 -1
11. NiTA 1 3 3 -4
12. Nieuwland ASC 1 3 2 -1
13. JSV 1 3 0 -4
14. Benschop 1 3 0 -6
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Geluk
Geluk zit in een klein hoekje, zei mijn moeder 
vroeger. Ik wist toen niet precies wat ze daar mee 
bedoelde, maar had het idee dat ze wilde zeggen: je 
hebt goede ogen nodig om het geluk te zien. Per slot 
van rekening had ik wel in de gaten dat elke hoek in 
huis een hoek was van 90 graden. Kleiner waren ze 
niet. Zij moest er mee gezegd hebben dat de hoek niet 
klein was, maar het geluk. Je moest ervoor goede ogen 
hebben.
Hoeveel gelijk ze had, bevestigt John Heartfield, 
Psycholoog uit Michigan (USA). Hij al eerder aan het 
woord geweest op dit podium. De uit Detroit 
afkomstige denker houdt ons voor dat alle 
bewegingen, gevoelens en motivaties in de hersenen 
worden aangemaakt. Dat de keeper van Gibraltar een 
penalty tegenhoudt, heeft ie niet aan zijn 
handschoenen te danken, maar aan de aanmaak van 
chlyrofine in de achterste kwab van onze hersenpan. 
Ga er maar aan staan. Depay dacht dat ie hem slecht 
ingeschoten had, maar wij weten dankzij Heartfield 
wel beter.  
Geluk zit in een klein hoekje dacht de keeper. Hebbes.
Hoe gelukkig kan je zijn? De keeper vergeet zijn finest 
hour van zijn leven niet meer. 
Ik ben zelf ook verschillende keren gelukkig geweest. 
Ben geen topper maar moet het doen met het behalen 

Column

van mijn zwemdiploma. En later met het behalen van 
mijn MULO diploma. Het geluk kan niet op en de 
achterste kwab raakt op volle toeren. Zo beleef ik ook 
meerdere finest hours. De hoeken lijken zelfs voor het 
uitkiezen. Op een gegeven moment raak ik er van 
overtuigd dat ik zelf die stoffen kan aanmaken. 
Chlyrofine.  Dat gaat het worden in de toekomst. John 
Heartfield bevestigt mijn vermoeden. De stof wordt 
buitengewoon actief als je negatieve gevoelens 
vermijdt of buitensluit. Natuurlijk had het tegen 
Gibraltar 8-0 kunnen worden. Nou en? 6-0 is toch 
ook prachtig ? Laat die achterste kwab zij  werk doen. 
Wees gelukkig met wat is bereikt. Ik ben gelukkig met 
mijn hutje op de hei. Mijn zwager is gelukkig met zijn 
auto van de zaak. Tante Jo  is gelukkig met oom Piet. 
Buurman Frits is gelukkig dat zijn hond hersteld is 
van een operatie. Ik kan me er niets bij voorstellen, 
maar soi. Laat iedereen zijn geluk koesteren. En laat 
de kwab zijn werk doen. Stimuleer hem maar. En 
mocht het ooit nog tegenzitten in het leven, dan wil ik 
u graag herinneren aan onze grootste voetballende 
filosoof. Die zei: elk nadeel heeft zijn voordeel. ’t 
Geluk komt vanzelf. 
Maar soms zit het in een klein hoekje.

Cees Verweij
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Speler team   doelpunten

1 Stan de Groot Za1   5
2 Cas Bleeker Za9  4
3 Joris Thesingh Za11   4
4 Junior Welten Za2   3
5 Thijs van der Lugt  Za9  3
6 Mauro Abbingh Za9  3
7 Tess Wilschut  VrZa1   3
8 Ousmane Fofana 23-1  2
9 Allessandro Naarden 23-1  2
10 Morris de Jong 23-1  2
11 Genrich Sille Za1   2
12 Tim de Grauw Za2   2
13 Max Versteeg  Za3  2
14 Patrick Peulen Za3  2
15 Jort Nobel Za9  2
16 Jan Verkerk Za10  2
17 Thijs van der Lught  Za10  2
18 Kaj Geelhoed Za10  2
19 Jeen Postma Za11   2
20 Thomas van Roessel Za11   2
21 Joeri Ankersmit Za11   2
22 Tamar van der Sluijs VrZa2   2
23 Sander Blijleven  35+1   2
24 Daan Habers 23-1  1
25 Noah Samson 23-1  1
26 Indy van de Poll Za1   1
27 Tom Gentenaar Za1   1
28 Tim Bijl  Za1   1

Speler team   doelpunten

29 Jeffrey de Kruijf Za3  1
30 Eduard Versteeg Za3  1
31 Robin Capiteijns Za3  1
32 Gino Schuur  Za3  1
33 Jerryl Smeenk Za4  1
34 Sjoerd Dekker Za6  1
35 Lasse Bostelaar Za6  1
36 Jesse Gentenaar Za6  1
37 Hidde Kuiken Za6  1
38 Damian Jacobs  Za6  1
39 Joeri de Reuver Za6  1
40 Denzel van der Horst Za6  1
41 Duco van den Biezenbos Za6  1
42 Jur de Heus Za9  1
43 Bart Timmer Za9  1
44 Toon van Oostrom Za9  1
45 Tim Koot Za9  1
46 Mick Bostelaar Za10  1
47 Rins Tiemersma Za10  1
48 Timo Sinneker Za10  1
49 Danny Okhuijsen Za10  1
50 Nino Gruijters Za11   1
51 Manon Kok VrZa1   1
52 Julia van Klaveren VrZa1   1
53 Sanne Versteeg VrZa1   1
54 Kim Wittebol VrZa2   1
55 Wouter Blijleven 35+1  1
56 Eric Groenheiden 35+1  1

Topscorers senioren


