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Van de redactie
Nog nagenietend van de fraaie overwinning van 
zaterdag 1 tegen de ongeslagen koploper Maarssen. De 
trainer van Maarssen gaf in een interview bij Radio 
Utrecht volmondig en eerlijk toe dat De Meern een 
sterke indruk had gemaakt en dat zijn team terecht 
verloren had. Ook het AD had een uitgebreid verslag. 
Helaas werd meer aandacht besteed aan de verliezende 
partij dan aan de sterke winnaars van De Meern. 
Memorabel waren de sportieve woorden van Abel 
Prins, invaller in de 80e minuut en twee keer scorend. 
Zichzelf niet op de borst kloppend en ook nog voor de 
vele goede medespelers bij De Meern. Om hem verder 
te citeren “De komende drie wedstrijden moeten we 
laten zien dat we mee willen doen met het 
kampioenschap”. Aan zijn instelling en de sportieve 
voorbereiding op dit seizoen met een uitgebreid 
loopprogramma zal het zeker niet liggen.
Te beginnen komend weekend tegen CSW. CSW is in 
1946 opgericht als christelijke sportvereniging Wilnis, 
maar nam al snel de naam aan  van Combinatie 
Sportvereniging Wilnis. Erg boeiend te lezen hoe deze 
vereniging na de oorlog met niks begon en zich 
ontwikkelde. De vereniging is altijd een typische 
zaterdag vereniging gebleven. CSW heeft dit seizoen 
pas 1x verloren en  is dus moeilijk te verslaan. Maar 
een overwinning moet mogelijk zijn en dan gloort 
zelfs de koppositie omdat de nummers 1 en 2,  BFC en 
Maarssen tegen elkaar moeten.
Wat de jeugd selectie teams jongens betreft zijn er 

weinig aansprekende wedstrijden. Al moet de Jo14 
flink aan de bak om haar fraaie koppositie niet te zien 
verzwakken tegen nummer drie TOGB.
Een goede gelegenheid de blik te richten op de MO19. 
Dat team speelt in de TOP klasse en reist het hele land 
door van Limburg naar Friesland, van Brabant naar 
Gelderland. Komend weekend hebben ze bijvoorbeeld 
een uitwedstrijd tegen Fortuna “54. Jammer genoeg 
blijven de resultaten uit, al wordt men zeker niet 
weggespeeld. Maar een terugreis van twee uur is heel 
wat beter te verteren als men in Sittard wint. Dus 
duimen maar en de moed zeker niet op geven.
Wat wel jammer was dat door corona de ALV niet is 
doorgegaan. Rechtstreekse communicatie blijft toch 
essentieel bij een vrijwilligersorganisatie. Maar goed, 
op dit moment is het hopen dat er geen streep wordt 
gezet door de competitie. Helemaal gerust ben ik er 
niet op. Ondanks alle berichten dat buitensporten zo 
gezond is.
In ieder geval weer een mooi sportweekend gewenst!

Jan Vermeulen (oud jeugdvoorzitter)

GEZOCHT:
Redactieleden voor de wedstrijdkrant, om de 
opmaak te verzorgen. Kun je een beetje met Word 
overweg? Kun je knippen en plakken vanuit e-mail 
en weet je iets van de Nederlandse taal? En heb je 
ergens op dinsdagen of woensdagen een uur of twee 
de tijd? Meld je bij secretaris@vvdemeern.nl.



Programma
15:30 DHC JO19-1 - De Meern JO19-1
14:30 KFC JO17-1 - De Meern JO17-1
11:00 Houten JO16-1 - De Meern JO16-1
10:15 AS 80 JO15-1 - De Meern JO15-1
10:15 De Meern JO14-1 - TOGB JO14-1
12:30 AFC 34 JO13-1 - De Meern JO13-1
12:00 De Meern MO17-1 - V.V. Schaesberg MO17-1

Stand JO19-1 (Divisie 3 A)
1. De Meern JO19-1 8 24 +28
2. Huizen JO19-1 7 16 +10
3. Volendam (rkav) JO19-1 8 16 +19
4. WV-HEDW JO19-1 8 15 +13
5. RKAVV JO19-1 8 15 +7
6. S.V. Den Hoorn JO19-1 8 14 +4
7. ADO ‘20 JO19-1 8 10 0
8. FC ‘s-Gravenzande JO19-1 8 7 -14
9. VELO JO19-1 8 6 -7
10. TOGB JO19-1 8 6 -16
11. DHC JO19-1 7 4 -30
12. Oranje Wit JO19-1 8 4 -14
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Jeugd divisie teams

Stand JO17-1 (Divisie 6 A)
1. Houten JO17-1 8 24 +29
2. Volendam (rkav) JO17-1 7 21 +23
3. WV-HEDW JO17-1 7 16 +19
4. BFC JO17-1 8 13 +2
5. DVS’33 Ermelo JO17-1 7 12 +10
6. De Meern JO17-1 7 10 -6
7. Zeeburgia avv JO17-2 7 7 -7
8. Sparta Nijkerk JO17-1 6 6 -11
9. Foresters (de) JO17-1 6 3 -15
10. Dijk De asv JO17-1 8 3 -8
11. KFC JO17-1 7 0 -36

De Meern JO17-1 - Zeeburgia JO17-2 (2-1)
Zowel wij als Zeeburgia hadden 7 punten behaald en 
qua doelsaldo was de stand ook gelijkwaardig. Met 
deze gegevens was de verwachting een gelijkwaardige 
wedstrijd. De eerste helft verliep ook zoals verwacht. 
Het was vooral een strijd op het middenveld en we 
waren een aantal keer gevaarlijk uit omschakeling 
momenten, maar de keeper van Zeeburgia pareerde 
deze mogelijkheden prima. In de 32e minuut een goed 
opgezette aanval die via een aantal spelers uiteindelijk 
met een afstandschot van 20 meter prachtig binnen 
vloog. De 1-0 was een feit en gezien het spel ook wel 
verdiend. Met deze stand gingen we ook de rust in. 
Zeeburgia was met één afstandschot, die onze keeper 
uitstekend verwerkte, niet gevaarlijk geweest. De 
tweede helft was begonnen, maar dat signaal was bij 
ons nog niet binnen gekomen, want we hebben de 
eerste fase alleen maar achter de bal aan gelopen. We 
kregen geen druk meer op de bal en het was wachten 
op de gelijkmaker. Deze viel dan ook in de 54e 
minuut. Een terugkomend probleem is dat we uit een 
corner een counter tegen krijgen en we niet goed 
staan of te laat reageren, maar door een buitenspel 
moment mazzel hadden. Maar als we dan Zeeburgia 
zo de bal terug geven, ja dan pakken ze dat cadeau wel 
uit, 1-1. De laatste fase van de wedstrijd kon het alle 
kanten op en in de slotminuut scoren we toch de 2-1. 
Maar moet wel zeggen dat er een bijzonder moment 
vooraf ging.
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De Meern JO19-1 - Oranje Wit (5 - 0)
We speelden vandaag tegen een tegenstander die de 
bus had geparkeerd, om naar eigen zeggen te 
voorkomen dat ze met dubbele cijfers het veld af 
zouden gaan. De Meern heeft kennelijk een reputatie. 
Een slechte eerste helft met 2 gele kaarten. Vlak na de 
rust 2 wissels en uiteindelijk 5 goals in de laatste 20 
minuten voor tijd. Onze keeper heeft nul ballen 
hoeven pakken en de verhouding balbezit was 
80-20%. Toen de ban eenmaal was gebroken met de 
1-0, was het eigenlijk jammer dat er nog maar 20 
minuten te spelen waren. We begonnen net wat 
makkelijker te voetballen, voor die tijd zaten we echt 
ver van ons eigen niveau af. Waardoor we iedere keer 
op de helft van de tegenstander wel ergens een stom 
foutje maakten, en daardoor niet een goede aanval of 
tot scoren kwamen (misschien totaal wel 50x). Op 2 
aanvallen na, die wel in het doel belandden. Maar dat 
was volgens de grensrechter buitenspel. Uiteindelijk 
gelukkig nog 5 waar niets op aan te merken was en 
kon zijn, 5-0. Op naar volgende week!

Stand JO18-1 (Divisie 6 D (najaar))
1. Hercules JO18-1 9 27 +92
2. Roda ‘46 JO18-1 9 24 +31
3. Kampong JO18-1 9 13 -18
4. VVIJ JO18-1 8 12 -5
5. De Meern JO18-1 9 12 -11
6. Victoria JO18-1 10 7 -40
7. Vriendenschaar JO18-1 10 0 -49

© KNVB/Media



V.V. De Meern - 5 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams (vervolg)

7. Fortuna Wormerveer JO13-1 8 7 -10
8. Quick Boys JO13-1 7 6 -7
9. DCG Rksv JO13-1 7 6 -13
10. Unicum JO13-1 8 5 -16
11. Jonathan JO13-1 7 0 -21

Stand JO13-1 (Divisie 1 A)
1. FC A’dam JO13-1 7 21 +20
2. BFC JO13-1 7 18 +13
3. Koninklijke HFC JO13-1 7 16 +7
4. AFC 34 JO13-1 7 15 +21
5. Hollandia JO13-1 8 12 +4
6. De Meern JO13-1 7 9 +2

Stand MO17-1 (4e divisie Zuid (najaar))
1. Woezik MO17-1 8 21 +23
2. DSVP MO17-1 7 16 +13
3. V.V. Schaesberg MO17-1 7 14 +11
4. De Meern MO17-1 6 10 +3
5. Fortuna’54 MO17-1 7 9 0
6. OJC ROSMALEN MO17-1 8 9 -12
7. FC Eindhoven AV MO17-1 6 1 -19
8. Graaf W II VAC MO17-1 7 1 -19

De Meern JO13-1 - BFC JO13-1 (2-3)
We kregen vandaag BFC op bezoek en het zou mooi 
zijn om een eind te maken aan hun reeks van 5 
overwinningen en aansluiting te houden bij de eerste 
5. De Meern begint sterk en speelt de eerste 5 minuten 
op de helft van BFC. De hoge druk dwingt de keeper 
tot foute passes en het weggeven van corners. Deze 
kansen blijven onbenut en BFC neemt het initiatief 
over. Een gevaarlijke steekpass tussendoor dwingt 
keeper Sebas om in actie te komen maar als er even 
later een penalty gegeven wordt voor het onderuit 
trekken van een speler in de 16 is de penalty die 
daarop volgt onhoudbaar, 0-1. Een sterk middenveld 
van BFC en steeds een vrije man maakt het erg lastig 
voor De Meern om dreigend naar voren te voetballen. 
Na de rust wordt De Meern direct naar achter gedron-
gen en maakt BFC de 0-2 na een vrije trap die niet 
goed weggewerkt kan worden. Pas laat in de tweede 
helft doet De Meern wat terug met een uitstekend 
uitgespeelde aanval. De 1-2 van De Meern wordt snel 
gevolgd door de 1-3 van BFC door een droge knal in 
de korte hoek. Vlak voor het laatste fluitsignaal zet de 
keeper van BFC de eindstand 2-3 op het scorebord 
door de bal vanuit een corner in zijn eigen doel te 
slaan. Een verdiende overwinning voor BFC.
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Stand JO16-1 (Divisie 5 C (najaar))
1. Helmond Sport JO16-1 11 33 +47
2. MVV JO16-1 10 27 +25
3. De Meern JO16-1 10 15 +13
4. UNA JO16-1 11 15 -4
5. Houten JO16-1 11 13 -14
6. Roda ‘46 JO16-1 11 11 -4
7. Bennekom JO16-1 10 7 -37
8. Jonathan JO16-1 10 2 -26

Stand JO15-1 (Divisie 6B)
1. BFC JO15-1 8 24 +36
2. PVCV JO15-1 8 21 +25
3. Houten JO15-1 8 19 +26
4. De Meern JO15-1 8 18 +5
5. AS’80 JO15-1 8 15 +7
6. IJsselmeervogels JO15-1 8 11 +6
7. Unicum JO15-1 8 8 -1
8. Victoria JO15-1 8 7 -5
9. Jonathan JO15-1 8 7 -7
10. Huizen JO15-1 8 7 -13
11. Abcoude JO15-1 8 3 -16
12. Elinkwijk JO15-1 8 0 -63

Stand JO14-1 (Divisie 1 B (najaar))
1. De Meern JO14-1 10 25 +14
2. PVCV JO14-1 10 19 +17
3. TOGB JO14-1 10 17 +9
4. Alexandria’66 JO14-1 10 17 +6
5. Quick JO14-1 10 14 -5
6. Quick Boys JO14-1 10 8 -16
7. Westlandia JO14-1 10 7 -8
8. JVOZ JO14-1 10 5 -17

Senioren selecties

Programma
14:30  Maarssen 1 - De Meern 1
12:00  De Meern 2 - WV-HEDW 3
12:30  Zwaluwen Utrecht VR1 - De Meern VR1

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

Taal (2)
Een mooi fenomeen, taal. Toen ik jaren geleden besloot 
om de MULO studie te gaan volgen, ontdekte ik drie 
vreemde talen in mijn pakket: Duits, Frans en Engels. 
Ik dacht: da’s mooi. En daar ik het Nederlands ook niet 
machtig was, (Ik zei nog steeds; hij hep ipv hij heeft) 
leerde ik eigenlijk 4 vreemde talen. Kom daar nog eens 
om tegenwoordig: 4 vreemde talen! Daarnaast 
natuurlijk algebra en meetkunde, geschiedenis, 
biologie, aardrijkskunde en boekhouden. Dat zijn toch 
al gauw 10 vakken. Mooie opleiding, die MULO. 4 Jaar 
plezier.
Het Nederlands bestond eruit dat je moest blokken op 
spelling. Stam+t, de voltooid deelwoorden, het kofschip 
(bij de Roomsche school zeiden ze fokschaap) en de 
hele reeks uit het Frans geleende vocabulaire als 
bureau, trottoir, authentiek en vrijen. Vrijen mag dan 
een Nederlands woordje zijn, wij deden dat na de 
eerste klassenavond al op z’n Frans.                                               
Ik haalde altijd een ruim voldoende, voor die Franse 
woordjes. De Franse les was mijn leukste uur op 
school.  Vanwege de woordjes natuurlijk, maar ook, ik 
ben er maar eerlijk in, vanwege de juffrouw Frans. Wat 
een leuk mens!  We hadden de Franse les nog op 
zaterdagochtend. Vond ik niet erg. 
Franse les was het leukst. Nederlands was saai. 
Ondanks de Franse woordjes. Voordat ik de 
Nederlandse spelling in de gaten had, waren we al drie 
jaar verder. Nee, Frans. Dat was het wel! Je moet je bij 
mijn enthousiasme ook realiseren dat de hele klas (14 
leerlingen) op haar trouwerij is uitgenodigd. Dat tekent 

een beetje onze relatie. Heerlijk! Papa fume une pipe !
Het Frans (nog steeds met hoofdletter.) heeft er ook toe 
geleid dat ik me begon te interesseren in de politieke 
kwesties van Willem III en die van Lodewijk XIV. 
Jongens, wat een toestand. En dan met name de acties 
van Louis d’Or. In de geschiedenis is de ellende die de 
Fransen ons land aandeden wel ernstiger dan de 
Duitsers ruim 250 jaar later. Afgezien dan van het 
bizarre feit dat de Duitsers een systeem hadden bedacht 
om een volkerenmoord te kunnen realiseren.
En toch.. Frans heeft mijn voorkeur. Wat te denken 
van de Franse revolutie! De omwenteling in ons 
Europa lijkt wel in Frankrijk begonnen. Frankrijk was 
het land in de achttiende en de negentiende eeuw waar 
je geweest moest zijn. Het klinkt teleurstellend, maar 
Nederland was in die periode geen voorbeeld op 
politiek gebied. Enfin, leest u de geschiedenis er maar 
op na. 
Napoleon is ook een heel bijzondere geweest. Hij 
benoemde zijn broer Lodewijk tot onze eerste koning!  
Bij zijn aantreden wilde hij het Nederlandse volk in het 
Nederlands toespreken: Ik ben verheugd uw nieuwe 
konijn te zijn! 
Zie je wel?
Taal is prachtig. En of het nu Frans is (Albert tombe, il 
pleure) of Nederlands (Krijg nu allemaal de kolere) Het 
is allemaal even mooi. 
En wat heeft dit nu allemaal met voetbal te maken? 
Helemaal niets, vrees ik. Mag toch wel een keer..?

Cees Verweij

Senioren selecties (vervolg)

Stand zaterdag 1 (2e klasse B)
1. BFC 1 8 19 +14
2. Maarssen 1 8 19 +12
3. De Meern 1 8 18 +16
4. Geinoord 1 8 15 +10
5. CDW 1 8 15 -1
6. Nieuwland ASC 1 8 14 +3
7. Loosdrecht 1 8 14 -1
8. IJFC 1 8 13 +3
9. CSW 1 8 13 +1
10. Delta Sports ‘95 1 8 6 -10
11. Victoria 1 8 5 -8
12. NiTA 1 8 4 -9
13. Benschop 1 8 3 -8
14. JSV 1 8 0 -22

De Meern bezorgt Maarssen nederlaag (0-3)
De Meern speelde in de inmiddels vertrouwde 
opstelling. Het strijdplan van trainer Alain Hijman 

pakte goed uit. De wedstrijd bleef tot halverwege de 
tweede helft aardig in evenwicht. De Meern speelde 
compact, gedisciplineerd en met volle inzet, waar-
door Maarssen nauwelijks gevaarlijk kon worden. 
Na rust een zelfde spelbeeld, waarbij De Meern 
sterker werd en Maarssen onder druk zette. Dat 
resulteerde in de 75e minuut in een vrije trap. Stan 
de Groot wist hier wel raad mee en schoot de bal 
langs de muur in de linker benedenhoek (0-1). Dit 
betekende een ommekeer in het wedstrijdbeeld. 
Maarssen moest op zoek naar de gelijkmaker en een 
tandje bijzetten. Dat pakte goed uit, want De Meern 
maakte goed gebruik van de grotere ruimte bij 
Maarssen achterin. In de slotfase zorgden de 
gebroeders Prins gezamenlijk voor de knock out. In 
de rebound van een door de keeper gekeerd schot 
van Bob Prins, maakte Abel Prins het af (0-2). In 
blessuretijd zorgde Abel Prins met zijn 2e treffer 
voor de meer dan verdiende 0-3 overwinning.


