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Van de redactie
Deze week starten alle teams weer na twee weken vrij 
geweest te zijn in de herfstvakantie.
Een goede gelegenheid een kleine toelichting hierbij te 
geven. Sinds dit seizoen hanteert de KNVB voor de 
meeste jeugdteams het 4-fasen model. Het seizoen 
wordt opgedeeld in vier perioden. Na elke periode 
vindt een herindeling plaats. Het doel is om de 
krachtsverhoudingen steeds meer in balans te krijgen 
tussen de teams. En uitslagen met dubbele cijfers te 
voorkomen. Er is een vaste jaarplanning waarbij de 
vakanties worden vrijgehouden en er geen beker- en 
inhaalwedstrijden worden gepland. De tweede periode 
loopt van 30 oktober tot 11 december. Zo’n 75 
jeugdteams van De Meern vallen onder het 4-fasen 
model. Daarnaast spelen een kleine 20 teams in een 
najaars- en een voorjaarsreeks (m.n.meisjesteams). 
Slechts vier team spelen een hele competitie (de oude 
A1, B1, C1 en D1). 

Het vlaggenschip van de vereniging, zaterdag 1, gaat 
op bezoek bij Victoria. Victoria is één van de oudste 
voetbalverenigingen van Nederland. In 1893 waren 
het drie scholieren die aan de ‘s Gravelandse weg in 
Hilversum de club hebben opgericht. Doet me 
herinneren aan de beginjaren ‘60 toen we als 
leerlingen door de fraters van de Aartsbisschoppelijke 
kweekschool hier naar toe werden gestuurd om netjes 

te leren dansen. Maar dit terzijde. Omdat Engeland de 
bakermat van de voetbalsport was gaven zij de club de 
naam Victoria, naar de toenmalige koningin Victoria 
van Engeland (1937-1901). Hopelijk weet Zaterdag 1 
de nare smaak van de nederlaag tegen Loosdrecht weg 
te spoelen.
We zullen het moeten doen op ons sportpark met de 
jeugd. En daar zitten zeer interessante wedstrijden bij. 
De JO19-1, fier aan kop met een 100% score, ontvangt 
nummer 2 Huizen. 
De JO15-1 ontvangt de trotse koploper BFC uit 
Bussum. En ook de JO17-1 ontvangt een hoger 
geplaatst team. Kortom, er valt heel wat te winnen.
De JO16-1 gaat naar de nummer twee…een bezoek in 
Maastricht bij MVV. Die zijn niet voor het avondeten 
terug. Zal onderweg wel een McDonalds worden in 
Weert.
Bij de meisjes valt op de ontmoeting van MO19-1 
tegen UVV 19-1. Die kunnen wel wat steun gebruiken, 
gezien de stand op de ranglijst.
In ieder geval alle teams veel succes toegewenst.

Veel voetbalplezier en veel leesplezier met deze 
WedstrijdKrant!

Jan Vermeulen (oud jeugdvoorzitter)

Redactie: wedstrijdkrant@vvdemeern.nl



Programma
12:00 De Meern JO19-1 - Huizen JO19-1
10:00 Victoria JO18-1 - De Meern JO18-1
14:15 De Meern JO17-1 - Houten JO17-1
15:30 MVV JO16-1 - De Meern JO16-1
11:45 De Meern JO15-1 - BFC JO15-1
10:15 De Meern JO14-1 - Westlandia JO14-1
10:15 De Meern JO13-1 - Quick Boys JO13-1
13:30 Fortuna’54 MO17-1 - De Meern MO17-1

Stand JO19-1 (Divisie 3 A)
1. De Meern JO19-1 5 15 +18
2. Huizen JO19-1 5 13 +9
3. RKAVV JO19-1 5 9 +4
4. WV-HEDW JO19-1 5 9 +4
5. S.V. Den Hoorn JO19-1 5 8 +3
6. Volendam (rkav) JO19-1 4 7 +5
7. TOGB JO19-1 5 6 -5
8. ADO ‘20 JO19-1 5 4 -2
9. Oranje Wit JO19-1 5 4 -3
10. FC ‘s-Gravenzande JO19-1 5 4 -12
11. DHC JO19-1 5 4 -13
12. VELO JO19-1 4 0 -8
12. VELO JO19-1 2 0 -4

V.V. De Meern - 3 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams

Stand JO18-1 (Divisie 6 D (najaar))
1. Hercules JO18-1 5 15 +52
2. Roda ‘46 JO18-1 6 15 +21
3. Kampong JO18-1 6 10 -9
4. VVIJ JO18-1 5 9 +1
5. De Meern JO18-1 6 6 -11
6. Victoria JO18-1 6 4 -22
7. Vriendenschaar JO18-1 6 0 -32

PVCV JO18-1 - De Meern JO18-1 (1 - 1,    
S1 - 4)
Vandaag de 1e bekerwedstrijd uit bij PVCV. Een 
derby waar vooraf tussen de mannen al de nodige 
woorden zijn gevallen. PVCV komt uit in de 5e divisie 
en wij in de 6e divisie. En wordt dus een wedstrijd die 
alle kanten op kan. De eerste 15 minuten van de 1e 
helft spelen we sterk. Direct na de aftrap zijn we 
gevaarlijk in de 16 van de tegenstander. Over en weer 
worden er kansen gecreëerd, maar het is PVCV die in 
de eerste helft door een ongelukkig aangenomen en 
teruggespeelde bal van de verdediging weet te scoren. 
De laatste 15 minuten van de 1e helft spelen we 
minder en met een 1-0 gaan we de kleedkamer in. De 
trainer legt de vinger op een paar zere plekken en 
geeft aan dat we van dit team zeker niet hoeven te 
verliezen. Na aftrap zijn we gelijk weer fel op de bal 
en zetten we druk. Dit resulteert snel in de gelijkma-
ker. We coachen elkaar, de bal gaat goed rond en de 

passes zijn strak. Kort na de 1-1 komt er een mooie 
voorzet die met een omhaal in het doel van PVCV 
beland. De grensrechter keurt het doelpunt echter af 
vanwege buitenspel. We zijn er echter op gebrand om 
deze derby te winnen, maar ook PVCV wil dat. Beide 
teams benutten hun kansen niet, maar het is VV De 
Meern die de bal toch in het doel van de tegenstander 
weet te krijgen. Helaas wordt deze weer afgekeurd 
vanwege hinderlijk buitenspel. De wedstrijd eindigt in 
1-1, dus er dienen penalty’s genomen worden in deze 
directe knock-out fase. De trainer wijst 5 spelers aan 
en het is VV De Meern die de eerste penalty direct 
benut. De eerste penalty van PVCV wordt fantastisch 
geblokt door onze keeper. Ook de tweede penalty 
benutten we, gevolgd door PVCV. Penalty 3 van ons 
gaat er ook in. De 3e van PVCV gaat echter hoog over. 
Als onze 4e er in gaat dan is het klaar. Ook die weten 
we te benutten en uitzinnig wordt dit gevierd. We 
hebben een geweldige wedstrijd gespeeld met ook veel 
leermomenten en zijn door in de beker.

Stand JO17-1 (Divisie 6 A)
1. BFC JO17-1 5 13 +11
2. Volendam (rkav) JO17-1 4 12 +16
3. Houten JO17-1 4 12 +15
4. WV-HEDW JO17-1 4 10 +13
5. De Meern JO17-1 5 7 -3
6. DVS’33 Ermelo JO17-1 4 6 +5
7. Zeeburgia avv JO17-2 4 4 -5
8. Foresters (de) JO17-1 5 3 -12
9. KFC JO17-1 3 0 -16
10. Dijk De asv JO17-1 4 0 -8
11. Sparta Nijkerk JO17-1 4 0 -16

De Foresters JO17-1 - De Meern JO17-1      
(2 - 4)
In Heiloo een pittige strijd waarin we de eerste 20 
minuten erg slordig en onrustig aan de bal waren. 
Daarna kregen we meer controle en door een snelle 
aanvaller die een goede voorzet de 0-1 creëerde. Mede 
door een goede redding van onze keeper bleef het 0-1. 
Na rust moesten we alle zeilen bijzetten want de 
Foresters gaf volle bak druk naar voren, maar we 
profiteerden met een snelle aanval waarmee we de 0-2 
scoorden. Al snel viel de de 0-3 door een prachtige 
solo van onze spits. Niks aan het handje met nog 20 
minuten te spelen zou je zeggen, maar ons niveau viel 
naar beneden en de Foresters scoorde de 1-3. Kort 
daarna een penalty en de 2-3 stond op het scorebord. 
De emoties liepen hoog op door warrige beslissingen 
of buitenspel momenten. Al met al na goed druk 
zetten scoorde onze linksback de bevrijdende 2-4. 
Hard gewerkt voor de 3 punten en trots op het team.
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Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO15-1 (Divisie 6B)
1. BFC JO15-1 5 15 +29
2. Houten JO15-1 5 15 +26
3. PVCV JO15-1 5 12 +13
4. AS’80 JO15-1 5 12 +9
5. De Meern JO15-1 5 12 +3
6. IJsselmeervogels JO15-1 5 7 +6
7. Huizen JO15-1 5 7 -7
8. Victoria JO15-1 5 4 -1
9. Unicum JO15-1 5 2 -4
10. Jonathan JO15-1 5 1 -9
11. Abcoude JO15-1 5 0 -12
12. Elinkwijk JO15-1 5 0 -53

De Meern JO15-1 - Victoria JO15-1 (2 - 0)
Vandaag de thuiswedstrijd tegen Victoria. Nog steeds 
veel blessures en vakanties maar met een vijftal goede 
vervangers uit de JO14-1 is het vandaag een wedstrijd 
die wat betreft de stand een belangrijke is. Bij winst 
doen we mee met de beste in de poule. We starten 
echter slap, met het beste van het spel voor de gasten 
zonder dat dit veel kansen oplevert. Na 15 minuten 
hebben we twee goede momenten in een paar minuten 
en uit het niets scoren we twee mooie voetballende 
goals 2-0! Daarna kunnen we meer druk geven en 
ondanks enkele kansen van Victoria komen we de rest 
van de eerste helft niet meer in gevaar. Al met al zijn 
we de eerste helft gewoon beter dan de tegenstander. 
In de rust wordt er op gehamerd dat we scherp 
moeten blijven en niet mogen verslappen. We 
beginnen goed, maar verslappen daarna weer even. De 
hele tweede helft gaat het gelijk op zonder echte 
kansen voor beide partijen. Tot 10 minuten voor tijd, 
waar we de 3-0 lijken te maken. Helaas, maar terecht, 
afgekeurd voor buitenspel. Resultaat: een mooie 
overwinning. Volgende week de topper tegen BFC.

Stand JO16-1 (Divisie 5 C (najaar))
1. Helmond Sport JO16-1 7 21 +34
2. MVV JO16-1 7 18 +17
3. De Meern JO16-1 7 12 +14
4. UNA JO16-1 7 12 0
5. Houten JO16-1 7 9 -7
6. Roda ‘46 JO16-1 7 7 -3
7. Bennekom JO16-1 7 3 -33
8. Jonathan JO16-1 7 1 -22

Stand JO14-1 (Divisie 1 B (najaar))
1. De Meern JO14-1 7 19 +13
2. PVCV JO14-1 7 15 +16
3. Alexandria’66 JO14-1 7 10 +4
4. TOGB JO14-1 7 10 +2
5. Quick JO14-1 7 8 -8
6. Quick Boys JO14-1 7 8 -9
7. JVOZ JO14-1 7 5 -9
8. Westlandia JO14-1 7 3 -9

Stand JO13-1 (Divisie 1 A)
1. FC A’dam JO13-1 4 12 +16
2. AFC 34 JO13-1 5 12 +16
3. Koninklijke HFC JO13-1 4 10 +8
4. BFC JO13-1 4 9 +7
5. Hollandia JO13-1 5 9 +3
6. De Meern JO13-1 5 8 +3
7. DCG Rksv JO13-1 5 6 -8
8. Quick Boys JO13-1 4 4 -6
9. Fortuna Wormerveer JO13-1 5 1 -11
10. Unicum JO13-1 5 1 -15
11. Jonathan JO13-1 4 0 -13

De Meern JO13-1 - FC Amsterdam JO13-1 
(1 - 2)
Vandaag FC Amsterdam op bezoek. Het belooft een 
zware wedstrijd te worden, want de uitploeg heeft 9 
punten uit 3 wedstrijden. Al na 3 minuten kwam De 
Meern achter bij een corner. Gedurende de rest van de 
eerste helft gingen de ploegen gelijk op met wat 
kansen over en weer. De Meern werd steeds 
gevaarlijker en de 1-1 hing in de lucht, maar viel niet. 
Na rust kwam De Meern sterk uit de startblokken en 
domineerde de wedstrijd. Wij kregen veel kansen en 
vanuit een corner belandde de bal op de lat in de 22e 
minuut. In de 24e minuut schoot Jelte raak. We 
gingen vol door voor de winst, maar kwamen in de 
28e minuut toch weer op 2-1 achterstand. En dat was 
meteen ook de eindstand. Voor de toeschouwers een 
spannende en leuke wedstrijd om naar te kijken. Voor 
de spelers was een gelijkspel verdiend geweest.

Stand MO17-1 (4e divisie Zuid (najaar))
1. DSVP MO17-1 4 10 +8
2. Woezik MO17-1 4 9 +7
3. V.V. Schaesberg MO17-1 4 8 +3
4. Fortuna’54 MO17-1 4 6 +2
5. OJC ROSMALEN MO17-1 4 6 -7
6. De Meern MO17-1 4 4 +1
7. FC Eindhoven AV MO17-1 4 1 -7
8. Graaf W II VAC MO17-1 4 1 -7

© KNVB/Media



V.V. De Meern - 7 - WedstrijdKrant

Senioren selecties

Programma
14:30  Victoria 1 - De Meern 1
12:00  De Meern 2 - GVVV 2
14:30  Focus 07 VR1 - De Meern VR1

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

Stand zaterdag 1 (2e klasse B)
1. BFC 1 5 15 +12
2. Maarssen 1 5 13 +12
3. CDW 1 5 12 +6
4. CSW 1 5 10 +1
5. Loosdrecht 1 5 10 0
6. De Meern 1 5 9 +5
7. Geinoord 1 5 8 -1
8. IJFC 1 5 6 0
9. Delta Sports ‘95 1 5 6 -2
10. Nieuwland ASC 1 5 5 -1
11. Victoria 1 5 4 -5
12. NiTA 1 5 3 -7
13. Benschop 1 5 0 -8
14. JSV 1 5 0 -12

De Meern verliest in eigen huis van 
Loosdrecht (1 - 2)
Doordat De Meern nog steeds te kampen heeft met 
veel geblesseerden, met name in de verdediging, 
startte jeugdspeler Djamello Eersteling in de basis. 
Deze uit JO19-1 afkomstige speler, speelde een prima 
wedstrijd op de linksbackpositie. Op de 
rechtsbackpositie speelde de van een blessure 
teruggekeerde Lars Bootsma. Langzamerhand keren 
geblesseerde spelers wel terug bij de wedstrijdselectie. 
Zo begonnen Robin Mulder en Bob Prins op de bank. 
En ook Trevor Mulders zat op de bank.
Na twee mooie overwinningen was het de vraag of De 
Meern daar vandaag een vervolg aan kon geven. En 
daar leek het wel op toen De Meern al in de 12e 
minuut op voorsprong kwam via Tim de Graauw. Bij 
het wegwerken van een bal in het Loosdrechtse 
doelgebied, kwam de bal op de rand van het 
16-metergebied op de schoen van Genrich Sillé, die 
direct uithaalde. Tim de Graauw wist de bal met zijn 
voet te verlengen in het Loosdrechtse doel (1-0). Het 
spel van De Meern bleef er daarna op gericht om de 
voorsprong te vergroten. Maar voorin was het vaak 
slordig en echt grote kansen konden niet gecreëerd 
worden. Ook Loosdrecht probeerde gevaarlijk te 
worden, maar achterin had De Meern het redelijk 

onder controle. En zo leek de rust bereikt te worden 
met een 1-0 voorsprong. Vlak voor rust ging het toch 
nog mis voor De Meern. Binnen 5 minuten stond de 
wedstrijd op zijn kop. Een corner van Loosdrecht 
werd goed weggestompt door keeper Juran Doezeman, 
maar de bal viel vrij voor de voeten van de inkomende 
Loosdrechtspeler Olijfveld. Zijn dwarrelschot 
belandde in het Meernse doel (1-1). En een paar 
minuten later verkeek doelman Juran Doezeman zich 
op een schot van Loosdrecht. Maarten Nikkessen 
werd op links op de rand van het strafschopgebied van 
De Meern aangespeeld en kon ongehinderd diagonaal 
op het Meernse doel  schieten. Doezeman leek de bal 
te pakken, maar kon niet klemmen. En via de borst 
van de keeper ging de bal het doel in (1-2). En in 
plaats van met een voorsprong ging De Meern met 
deze tegenslag de rust in.
De niet geheel fitte Tim de Graauw werd vervangen 
door Robin Mulder. De Meern leek de domper slecht 
te verteren en Loosdrecht rook de overwinning. Het 
was in de tweede helft bij vlagen sterker dan De 
Meern en een paar keer dichtbij een derde treffer. 
Rond de 60e minuut ging een vrije kopkans over het 
Meernse doel en redde keeper Juran Doezeman fraai 
op een schot van dichtbij. Even later wist De Meern 
niet goed uit te verdedigen en kwam de bal voor de 
voeten van een Loosdrechtse speler. De bal stuiterde 
via de paal terug en werd opnieuw op doel geschoten. 
Nu stuiterde de bal via onderkant lat het veld weer in. 
De Meern kwam goed weg.  Na deze stormloop kwam 
De Meern in het laatste deel van de wedstrijd wel weer 
terug in de wedstrijd. Het ging op zoek naar de 
gelijkmaker. Trainer Alain Hijman bracht de van een 
blessure teruggekeerde Bob Prins in het veld en ook 
zijn broer Abel Prins werd in de aanval geposteerd. In 
de 70e minuut soleerde Bob Prins het Loosdrechtse 
strafschopgebied binnen en gaf keurig op tijd af op de 
mee opgekomen Robin Mulder. Deze schoot in de 
korte hoek, maar zag zijn schot gestuit door de 
Loosdrechtse keeper. In de resterende tijd lukte het 
De Meern niet meer om door de solide verdediging 
van Loosdrecht te komen. En zo leed De Meern toch 
wel een pijnlijke nederlaag in eigen huis.
Volgende week spelen we de uitwedstrijd tegen 
Victoria in Hilversum. Deze club, getraind door onze 
oud-trainer Robbert Roest, draait nog niet zo best deze 
competitie.

Opstelling: Juran Doezeman, Lars Bootsma, Remco de 
Smit, Sven Jansen, Djamello Eersteling, Chahid 
Harouach (85e Abel Prins), Tim Bijl, Indy van de Pol, 
Genrich Sillé , Stan de Groot (63e Bob Prins), Tim de 
Graauw (45e Robin  Mulder)

Wissels: Robin Mulder, Trevor Mulders, Lorenzo 
Lassooij, Christiaan Pompies, Abel Prins, Bob Prins


