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Van de redactie
Na twee weken zonder wedstrijdkrant ligt er voor dit 
weekend weer eentje klaar. Allereerst de mededeling 
dat ondergetekende de komende maanden het 
beginstukje schrijft om de voorzitter te ontlasten.
In het afgelopen weekend kwamen alle teams weer in 
actie na twee weken vrij geweest te zijn.
Een goede gelegenheid om (nogmaals) 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. (Maar gezien een positieve  
uitslag van 18-1 van onze Jo11-1 nog niet helemaal 
gelukt.) 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.) Dus met promotie en degradatie 
aan het einde van het seizoen.
Terugkerend tot de realiteit van het komende 
weekend. Het eerste speelt thuis tegen CDW uit Wijk 
bij Duurstede. Deze club is in 1981 opgericht na een 
fusie van Dorestad (1952) en Wijk bij Duurstede 
(1927) Men koos een voor de hand liggende naam; 

Combinatie Dorestad Wijk bij Duurstede.
Een leuk weetje is dat onze onvolprezen 
wedstrijdplanner Peter Bootsma in zijn jongere jaren 
heel lang furore maakte in het eerste team van CDW. 
Vrijwel wekelijks met lovende kritieken in de pers.
De Meern en CDW staan met 12 punten op een 
gedeelde derde plaats. CDW doet het verrassend goed 
en speelde afgelopen zaterdag een berensterke 
wedstrijd tegen de koploper Maarssen met agressief 
aanvalsspel, aldus het CDW verslag. Slechts door een 
paar onnodige foutjes werd verloren. Dus aan de bak 
zaterdag 1. En na de zege afgelopen weekend tegen 
Victoria hopelijk opnieuw de volle buit.
Bij de jeugd gaan alle credits naar de Jo19-1. Zij 
wisten vorige week fraai te winnen van nummer 2, 
Huizen, en gaan nu met 5 punten voorsprong trots 
aan de leiding. Dus mag gedroomd worden van het 
kampioenschap. Ook de Jo14-1 bleef aan kop en zag, 
obdanks een moeizame zege tegen nummer laatst 
Westlandia, de voorsprong op nummer 2 PVCV 
groeien tot 7 punten. Het ging bij de overige 
selectieteams helaas allemaal een stuk minder. Al mag 
je een nederlaag van 4-3 van de Jo16 bij MVV in 
Maastricht sneu noemen.
Rest mij nog te melden dat maandag de 15e november 
de ALV gepland is. Noteer alvast in je agenda.

Veel voetbalplezier en veel leesplezier met deze 
WedstrijdKrant!

Jan Vermeulen (oud jeugdvoorzitter)



Programma
14:00 Den Hoorn JO19-1 - De Meern JO19-1
15:15 De Meern JO18-1 - Vriendenschaar JO18-1
17:15 De Meern JO16-1 - Jonathan JO16-1
09:30 Huizen JO15-1 - De Meern JO15-1
10:15 Quick Boys JO14-1 - De Meern JO14-1

Stand JO19-1 (Divisie 3 A)
1. De Meern JO19-1 6 18 +21
2. Huizen JO19-1 6 13 +6
3. WV-HEDW JO19-1 6 12 +10
4. RKAVV JO19-1 6 12 +6
5. S.V. Den Hoorn JO19-1 6 11 +4
6. Volendam (rkav) JO19-1 5 10 +7
7. TOGB JO19-1 6 6 -10
8. ADO ‘20 JO19-1 6 4 -3
9. Oranje Wit JO19-1 6 4 -5
10. FC ‘s-Gravenzande JO19-1 6 4 -14
11. DHC JO19-1 6 4 -19
12. VELO JO19-1 5 3 -3
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Jeugd divisie teams

Stand JO18-1 (Divisie 6 D (najaar))
1. Roda ‘46 JO18-1 7 18 +25
2. Hercules JO18-1 6 15 +41
3. Kampong JO18-1 6 10 -9
4. VVIJ JO18-1 6 9 -3
5. De Meern JO18-1 7 9 -9
6. Victoria JO18-1 7 4 -24
7. Vriendenschaar JO18-1 7 3 -21

Victoria JO18-1 - De Meern JO18-1 (0 - 2)
Of het een psychologisch spel van Victoria was of niet, 
maar een uitwedstrijd die van 15.30 uur naar 10.00 
uur verplaatst was, viel niet bij iedereen in goede 
aarde. Om 08.00 uur voorbespreking bij De Meern en 
om 08.30 uur richting Hilversum rijden. Dat voelde 
alsof we weer F-jes waren. Ook voor de ouders. De 
overwinning van de bekerwedstrijd vorige week, uit 
bij PVCV, zat nog vers in het geheugen en zorgde 
voor een goede motivatie. De trainer was duidelijk in 
de spreekkamer; ‘als we net zo spelen als vorige week, 
met dezelfde gretigheid, dan gaan we vandaag 3 
punten ophalen in Hilversum.’ Omdat Victoria met 
een net ziekgemelde keeper te maken had werd er om 
10.10 uur afgetrapt. Van beide kanten werd er gelijk 
druk gezet. Victoria had geen zin om thuis ook van 
ons te verliezen. De Meern was geenszins van plan om 
te verliezen en wist een aantal mooie kansen te 
creëren. Niemand leek echter zin te hebben in de 
openingstreffer. We legde bal af aan een medespeler of 
liepen ons vast in de verdediging van de tegenstander. 
In de 17e minuut wisten we ons onszelf te belonen, 
0-1. De linksback van Victoria was de gevaarlijkste 
van het team. Deze jongen was werkelijk overal te 
vinden en maakte het ons soms erg lastig. Onze 
verdediging stond echter als een huis en tot serieuze 

dreiging kwam Victoria niet. Circa 10 minuten voor 
rust haalde Victoria een speler van ons onderuit in de 
16 en kregen we een penalty mee. Deze werd met een 
streep in de rechter kruising geschoten. Met 0-2 
gingen we de rust in. Na rust wisten we dat we de 0-3 
moesten maken om de wedstrijd comfortabel uit te 
kunnen spelen. Zouden we dat niet doen, dan zou 
Victoria met veel druk blijven spelen. Het lukte ons 
echter niet om de 0-3 te maken. Hierdoor ging ons 
tempo omlaag en gaven we Victoria de gelegenheid 
om bij vlagen gevaarlijk te zijn. Van beide kanten 
bleef het scoren uit en met een 0-2 eindstand namen 
we 3 punten mee naar De Meern. Een mooi resultaat 
voor de vroege zaterdagochtend.

Stand JO17-1 (Divisie 6 A)
1. Houten JO17-1 5 15 +19
2. Volendam (rkav) JO17-1 5 15 +17
3. BFC JO17-1 5 13 +11
4. WV-HEDW JO17-1 4 10 +13
5. Zeeburgia avv JO17-2 5 7 -4
6. De Meern JO17-1 6 7 -7
7. DVS’33 Ermelo JO17-1 5 6 +4
8. Foresters (de) JO17-1 5 3 -12
9. Sparta Nijkerk JO17-1 5 3 -13
10. Dijk De asv JO17-1 6 3 -3
11. KFC JO17-1 5 0 -25

De Meern JO17-1 - Houten (0 - 4)
De uitslag, 0-4 verlies, doet vermoeden dat het een 
makkie voor Houten was, maar we speelden de eerste 
30 minuten prima. We hadden onszelf ook moeten 
belonen, maar door kunst en vliegwerk bleef het 0-0. 
De laatste 10 minuten van de eerste helft maken we 2 
fouten waar Houten optimaal gebruik van maakt. Met 
0-2 rusten. Na rust een paar wissels gedaan, maar ja, 
zeggen en uitvoeren is dan wel een dingetje. We 
konden aanvallend niet meer brengen wat we voor 
rust brachten. Houten ging met de geboden kansen 
prima om en de uitslag was dan ook niet meer dan 
logisch, zeker gezien de tweede helft.

© KNVB/Media
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Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO15-1 (Divisie 6B)
1. BFC JO15-1 6 18 +32
2. Houten JO15-1 6 15 +25
3. PVCV JO15-1 6 15 +19
4. AS’80 JO15-1 6 15 +12
5. De Meern JO15-1 6 12 0
6. IJsselmeervogels JO15-1 6 10 +8
7. Huizen JO15-1 6 7 -10
8. Unicum JO15-1 6 5 -3
9. Victoria JO15-1 6 4 -3
10. Jonathan JO15-1 6 4 -7
11. Abcoude JO15-1 6 0 -14
12. Elinkwijk JO15-1 6 0 -59

De Meern JO15-1 - BFC JO15-1 (0 - 3)
Vandaag de topper tegen de nummer 1 van de 
competitie. Twee ploegen die willen voetballen, dus 
het belooft op voorhand een mooie wedstrijd te 
worden. Zeker mooier dan het weer, want de wind en 
regen maken het spel niet makkelijk. De Meern begint 
scherp met direct een kans. Op rechts wordt de 
BFC-verdediging op de achterlijn uitgespeeld, maar de 
hoek is te scherp om het de keeper echt moeilijk te 
maken. Ook De Meern-verdediging wordt zwaar op de 
proef gesteld, maar houdt goed stand. In de 10e 
minuut breekt De Meern wederom door de 
verdediging, alleen gaat het schot recht op de keeper 
af. Na een gelijk opgaande eerste 10 minuten is het 
BFC die de score opent. Na verlies van de bal op het 
middenveld eindigt een snelle en mooie combinatie 
over rechts met een schot achter de keeper (0-1). Dat 
luidt een fase in waarin De Meern wat minder scherp 
is. Een minuut later wordt de keeper van De Meern 
uitgespeeld en kan de bal ternauwernood van de lijn 
gehaald worden en weer een minuut later voorkomt 
de voet van de keeper een verdubbeling van de score. 
De Meern herpakt zich en vecht zich terug in de 
wedstrijd. Een aanval over rechts leidt tot een voorzet 
die op het natte gras doorschiet en precies voor de 
voeten van een De Meern speler komt. Het doelpunt 
wordt aan de zijlijn al geteld, maar het schot gaat 
helaas recht op de enige resterende verdediger. De 
eerst helft gaat op en neer, waarbij de kans op 1-1 net 
zo groot is op 0-2. Tot doelpunten leidt het echter niet 
meer voor de rust. De tweede helft begint zoals de 

Stand JO16-1 (Divisie 5 C (najaar))
1. Helmond Sport JO16-1 8 24 +35
2. MVV JO16-1 8 21 +18
3. De Meern JO16-1 8 12 +13
4. UNA JO16-1 8 12 -2
5. Houten JO16-1 8 12 -6
6. Roda ‘46 JO16-1 8 7 -4
7. Bennekom JO16-1 8 6 -31
8. Jonathan JO16-1 8 1 -23

eerste geëindigd is. Enkele kansen over en weer 
waarbij De Meern net niet tot het laatste deel van de 
aanval komt en BFC gevaarlijk is, maar de goed 
spelende verdediging van De Meern wijkt niet. Toch 
wordt BFC langzaam beter; ze combineren 
makkelijker en hebben vaak de tweede bal. De Meern 
komt steeds moeilijker tot uitgespeelde kansen. Met 
nog 5 minuten op de klok kan een eventueel doelpunt 
nog steeds aan beide kanten vallen, al speelt het spel 
zich meer en meer op de helft van De Meern af. Dan 
gaat het opeens snel. BFC maakt de 0-2 en 0-3 door 
snel combineren door het midden en koel afronden. 
Daarmee is de eindstand bereikt. De Meern heeft 
gestreden, lang in de wedstrijd gezeten, maar trekt 
uiteindelijk aan het kortste einde. Op basis van de 
tweede helft wint BFC terecht, al is de score wellicht 
iets geflatteerd.

Stand JO14-1 (Divisie 1 B (najaar))
1. De Meern JO14-1 8 22 +14
2. PVCV JO14-1 8 15 +15
3. TOGB JO14-1 8 13 +6
4. Alexandria’66 JO14-1 8 13 +5
5. Quick JO14-1 8 11 -6
6. Quick Boys JO14-1 8 8 -11
7. JVOZ JO14-1 8 5 -13
8. Westlandia JO14-1 8 3 -10

De Meern JO14-1 - Westlandia JO15-1 
(2 - 1)
Na de ruime bekeroverwinning tegen Desto afgelopen 
dinsdag kwam vandaag de enige ploeg (de nummer 
laatst van de ranglijst) die deze competitie 2 punten 
van ons wist af te snoepen naar ons sportpark. Net als 
in het Westland hadden wij het ook nu weer moeilijk 
tegen deze goed georganiseerd spelende ploeg. Het 
spel ging redelijk gelijk op en neer, tot Akram in het 
team kwam en hij de 1-0 maakte. Flink nat geregend 
gingen de ploegen met de rust de kleedkamer in. Waar 
De Meern in de eerste helft een overwicht had was dat 
in de tweede helft anders. Westlandia voetbalde wat 
makkelijker en een lob van hen ging van de ene 
binnenkant paal richting de andere binnenkant paal, 
maar Sven kon gelukkig de bal pakken. Toch viel de 
1-1, met een afstandsschot, waar Sven wel zijn 
vingertoppen tegen kreeg maar niet voldoende om de 
bal te keren. Wat ook nu weer mooi was om te zien: 
de De Meern koppies gingen omhoog, want de 
overwinning moest en zou behaald worden. Dat 
gebeurde uiteindelijk met de mooiste aanval van de 
wedstrijd. Daar bleef het bij en omdat PVCV verloor 
van Alexandria’66 is het gat met nummer 2 op de 
ranglijst PVCV inmiddels 7 punten. Met nog 6 
wedstrijden voor de boeg hoorde ik de feestcommissie 
al voorzichtig plannen maken….
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Senioren selecties

Programma
14:30  De Meern 1 - CDW 1
12:00  Woudenberg 2 - De Meern 2
11:45  De Meern VR1 - VEP VR1

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

Stand zaterdag 1 (2e klasse B)
1. Maarssen 1 6 16 +14
2. BFC 1 6 15 +11
3. De Meern 1 6 12 +6
4. CDW 1 6 12 +4
5. Geinoord 1 6 11 +3
6. CSW 1 5 10 +1
7. Loosdrecht 1 5 10 0
8. IJFC 1 6 9 +1
9. Nieuwland ASC 1 6 8 0
10. Delta Sports ‘95 1 6 6 -6
11. Victoria 1 6 4 -6
12. NiTA 1 6 4 -7
13. Benschop 1 6 1 -8
14. JSV 1 6 0 -13

Stand JO13-1 (Divisie 1 A)
1. FC A’dam JO13-1 5 15 +17
2. AFC 34 JO13-1 5 12 +16
3. BFC JO13-1 5 12 +10
4. Koninklijke HFC JO13-1 5 10 +5
5. De Meern JO13-1 6 9 +3
6. Hollandia JO13-1 6 9 +2
7. DCG Rksv JO13-1 6 6 -10
8. Quick Boys JO13-1 5 5 -6
9. Fortuna Wormerveer JO13-1 6 4 -7
10. Unicum JO13-1 6 4 -13
11. Jonathan JO13-1 5 0 -17

De Meern JO13-1 - FC Amsterdam JO13-1 
(1 - 2)
Een spannende pot tegen de Quick Boys uit Katwijk. 
Beide ploegen gaan er vol voor vandaag. De Meern 
begint sterk maar na 10 minuten is het raak voor 
Quick Boys. De Meern antwoord met een vrije trap 
van Youri op de doorkoppende Sven en de onderkant 
lat binnenschietende Timo. De eerste helft eindigt na 
een sterke fase van Quick Boys waar De Meern een 
paar keer goed onderuit voetbalde maar niet tot 
scoren kwam. Na rust kijkt De Meern snel tegen een 
achterstand aan van 1-3. Ayman laat vanaf de 
linkerkant goed zien dat hij mooie acties in huis heeft 
en uitstekend overzicht kan bewaren zodat Nawfal de 
2-3 binnen kan tikken en net voor tijd Lennon de 3-3. 
In de tijd die nog over is maakt Quick Boys 3-4 en 
moet De Meern wederom op zoek naar de 
gelijkmaker. Diep, diep in blessuretijd maakt Lennon 
de 4-4 op weer een fijne voorzet van Ayman. 
Doorweekt verdelen de jongens van De Meern en 
Quick Boys de punten.

Stand MO17-1 (4e divisie Zuid (najaar))
1. Woezik MO17-1 5 12 +8
2. DSVP MO17-1 5 10 +7
3. OJC ROSMALEN MO17-1 5 9 -3
4. V.V. Schaesberg MO17-1 4 8 +3
5. De Meern MO17-1 5 7 +2
6. Fortuna’54 MO17-1 5 6 +1
7. FC Eindhoven AV MO17-1 4 1 -7
8. Graaf W II VAC MO17-1 5 1 -11

Fortuna ‘54 MO17-1- De Meern MO17-1 
(2 - 3)
Vandaag stond er weer een lastige uitwedstrijd op het 
programma. We verzamelen om 10:45 uur voor de 
reis naar Sittard. Aangekomen blijkt er geen kleedka-
mer beschikbaar en moeten we een half uur wachten. 
Dat is op zich niet erg, maar de scheidsrechter heeft 
haast en wil op tijd naar huis. Uiteindelijk een 
warming up van 10 minuten en we beginnen. Aange-
geven dat de meiden scherp moeten starten en niet 
snel op achterstand moeten komen net als afgelopen 
weken. Dit gaat precies 5 minuten goed. Overtreding 
en dus vrije trap voor Fortuna. Deze blijft hangen in 
de zestien en na het uitverdedigen komt deze voor de 
voeten van een tegenstander die niet aarzelt en de bal 
in de kruising schiet. Dan worden we wakker en 
komen we uit een corner op 1-1. We zetten door en 
onze goalgetter Merle maakt een echte hattrick. Net 
voor rust komt Fortuna op 2-3 en met die stand gaan 
we rusten. Na een minuut of wat WIL de scheids 
alweer beginnen. In de tweede helft kansen over en 
weer tot laatste kwartier. Fortuna kwam niet meer aan 
voetballen toe en wij kregen kans op kans. Maar 
helaas niet verzilverd en met 2-3 eindstand de file in.

Jeugd divisie teams (vervolg)
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Senioren selecties (vervolg)

Column

Moeder
Er zijn nogal wat uitdrukkingen die betrekking 
hebben op moeder. Grappig is dat. Is het niet 
opvallend dat vaders met de scepter zwaaien, maar dat 
het de moeders zijn die er toe doen. Iedereen is uit 
een moeder geboren. Zij heeft gedragen en gebaard, 
terwijl vaders grootste prestatie was dat ie twee keer 
mee geweest is toen hij moest meepuffen…
De geschiedenis heeft het nog steeds over het 
vaderland, maar hoe onjuist eigenlijk. Je doet er de 
moeder mee tekort. Daar waar je ter wereld komt, is je 
moederland. Sommige vaders zijn dan al lang met de 
noorderzon vertrokken..
Ik lees een boek van Gontsjarov over hoe het er 
vroeger aan toeging in Rusland. En iedereen weet 
sinds John Steinbeck dat het aan de andere kant van 
de wereld niet veel beter was. 19e eeuw. Niet eens zo 
lang geleden.
Het wordt werkelijk tijd dat moeders op het voetstuk 
geplaatst worden wat ze verdienen. Mooi in dit 
verhaal is dat voetballers het bijna altijd over hun 
moeder hebben. Zij hebben begrepen dat pa langs het 
veld staat om met de rest van het publiek te praten 

over de prestaties van hun pupil om vervolgens er in 
de kantine een goed glas op te nemen. Terwijl moeder 
de shirts heeft gewassen, de sokken bij elkaar gezocht 
en de boterhammen gesmeerd heeft voor na de 
wedstrijd. Ze verontschuldigt zich bij vrienden dat ze 
niet precies weet in welke klasse zoonlief speelt. Zo is 
moeder.                                                            
En nu de uitdrukkingen:
Bij “eert uw vader en uw moeder” houden ze nog 
gelijke tred. Anders wordt het met “hoe langer de weg, 
hoe moeder de vader..” en wat te denken van: “Vlijt is 
de moeder van geluk” en “armoede is de moeder van 
de kunst” of “ledigheid is de moeder van alle kwaad”. 
Terwijl vader niet verder komt dan om je aan te 
moedigen tijdens het voetbal: “pak aan, ’t is je moeder 
niet!!”
Zomaar een verhaal over moeder. Ik heb het graag 
gedaan. Meestal bedenk ik zo’n verhaaltje ’s nachts als 
het rumoer verdwenen is, want “de nacht is de 
moeder van de gedachten”.

Cees Verweij

Geen victorie voor Victoria tegen De Meern 
(1 - 2)
Op een regenachtige herfstmiddag heeft De Meern 3 
punten weten weg te kapen bij Victoria in Hilversum, 
getraind door oud De Meern-trainer Robbert Roest. Bij 
De Meern konden de backs Trevor Mulders en Tyrell 
Zinhagel na hun blessures weer op hun vertrouwde 
posities starten en begon aanvoerder Robin Mulder 
ook in de basis.
Victoria startte vol gas en het duurde even voordat het 
bij De Meern positioneel goed stond en het vat kreeg 
op het spel. Gaandeweg kreeg De Meern de overhand. 
In de 8e minuut kon een diagonaal schot van Stan de 
Groot nog net tot corner getoucheerd worden door de 
Victoria-keeper. In de 19e minuut werd Tim Bijl vrij 
voor de keeper gezet door Stan de Groot. Zijn 
afronding was niet goed en kon gepakt worden door 
de keeper. In de 38e minuut was het wel raak. Robin 
Mulder stuurde Tim Bijl diep op rechts en de voorzet 
van Tim werd vanaf de rand van het 16-metergebied 
door Stan de Groot feilloos langs de keeper geschoten 
(0-1). Victoria bracht hier weinig tegen in en De 
Meern ging met een voorsprong de rust in.
Kennelijk heeft trainer Roest in de kleedkamer een 
flinke donderspeech gehouden, want in de 2e helft 
kreeg De Meern het behoorlijk moeilijk  tegen het 
opdringende Victoria. De Meern liet zich vaak op 
eigen helft terugdringen. In de 51e minuut wist 

doelman Juran Doezeman een gevaarlijke voorzet uit 
zijn doelgebied te werken. Tot halverwege de tweede 
helft was Victoria de bovenliggende partij, maar wist 
voor het doel van De Meern niet echt gevaarlijk te 
worden. Pas in de 80e minuut was er echt gevaar, 
maar wist Doezeman met een fraaie redding de 
gelijkmaker te voorkomen. De Meern zette er enkele 
speldenprikjes tegenover met een kopbal van Ruben 
Baas en een  afstandsschot van Stan de Groot. Het 
duurde tot vlak voor tijd dat De Meern de bevrijdende 
tweede treffer wist te maken. Een counter van Bob 
Prins deed Victoria de das om. Hij gaf precies op tijd 
de bal af aan de mee opgekomen Genrich Sillé, die 
uitstekend afrondde met een schot langs de kansloze 
Victoria-keeper (0-2). Bij Victoria leek de pijp leeg en 
Sven Jansen had even later de 1-3 op zijn schoen, toen 
hij met een volgende snelle counter in het Victoria-
strafschopgebied verscheen. Zijn afronding was onder 
de maat en het zwakke schot kon door de Victoria-
keeper naast het doel gewerkt worden. Ondanks de 
verstreken tijd gaf Victoria de moed niet op en bleef 
het strijden. En het wist zowaar in blessuretijd nog de 
eer te redden (1-2). De resterende tijd was te kort om 
nog een gelijkspel uit het vuur te slepen.
Komende zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen 
CDW uit Wijk bij Duurstede. Deze ploeg presteert 
verrassend goed en heeft evenveel punten verzameld 
als De Meern. 
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Speler team   doelpunten

1 Junior Welten Za2   7
2 Thijs van der Lugt  Za9  7
3 Stan de Groot Za1   6
4 Cas Bleeker Za9  6
5 Tess Wilschut  VrZa1   6
6 Tim de Grauw Za2   5
7 Nino Gruijters Za11   5
8 Joris Thesingh Za11   5
9 Melvin van Nood Za4  4
10 Wouter Blijleven 35+1  4
11 Genrich Sille Za1   3
12 Laurens Wolswijk Za3  3
13 Jerryl Smeenk Za4  3
14 Jesper Capiteijns Za8  3
15 Mauro Abbingh Za9  3
16 Kaj Geelhoed Za10  3
17 Danny Okhuijsen Za10  3
18 Jeen Postma Za11   3
19 Joeri Ankersmit Za11    3    
20 Tamar van der Sluijs VrZa2   3
21 Jurren van der Gun  Za2   2
22 Ousmane Fofana Za2   2
23 Allessandro Naarden Za2   2
24 Morris de Jong Za2   2
25 Max Versteeg  Za3  2
26 Jeffrey de Kruijf Za3  2
27 Stef Vermeulen Za3  2
28 Eduard Versteege Za3  2
29 Patrick Peulen Za3  2
30 Carlo de Bruin  Za5  2
31 Hidde Kuiken Za6  2
32 Mitchell van Kippersluis Za6  2
33 Bas van de Woestijne Za9  2
34 Jort Nobel Za9  2
35 Niels Hoekstra Za9  2
36 Jan Verkerk Za10  2
37 Thomas van Roessel Za11   2
38 Julia Kok VrZa1   2
39 Manon Kok VrZa1   2
40 Julia van Klaveren VrZa1   2
41 Lente Bongers  VrZa1   2
42 Sander Blijleven  35+1   2
43 Eric Groenheiden 35+1            2 

Speler team      doelpunten

44 Indy van de Poll Za1   1
45 Tom Gentenaar Za1   1
46 Tim Bijl  Za1   1
47 Diede van de Woestijne  Za2   1
48 Saul van der Vegt Za2   1
49 Ruben Baas  Za2   1
50 Morris de Jong  Za2   1
51 Daan Habers Za2   1
52 Noah Samson Za2   1
53 Robin Capiteijns Za3  1
54 Gino Schuur  Za3  1
55 Robin Vermeent  Za5  1
56 Maikel de Reuver Za5  1
57 Thomas de Bruin Za5  1
58 Sjoerd Dekker Za6  1
59 Lasse Bostelaar Za6  1
60 Jesse Gentenaar Za6  1
61 Damian Jacobs  Za6  1
62 Jasper Verweij Za6  1
63 Joeri de Reuver Za6  1
64 Denzel van der Horst Za6  1
65 Duco van den Biezenbos Za6  1
66 Jasper Singh Za8  1
67 Eskil de Koning Za8  1
68 Gijs van de Sandt  Za8  1
69 Rik van der Linden Za9  1
70 Jur de Heus Za9  1
71 Bart Timmer Za9  1
72 Toon van Oostrom Za9  1
73 Tim Koot Za9  1
74 Bram Evers Za9  1
75 Mick Bostelaar Za10  1
76 Rins Tiemersma Za10  1
77 Timo Sinneker Za10  1
78 Bram Verheul  Za11   1
79 Hind VrZa1   1
80 Charlotte de Jager VrZa1   1
81 Sanne Versteeg VrZa1   1
82 Kyara Ronkes VrZa2   1
83 Kim Wittebol VrZa2   1
84 Dionne Akkerman  VrZo1   1
85 Joyce Zwijger VrZo1   1
86 Jasper Hilverts 35+1  1

Topscorers senioren
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