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Van de redactie
Wat zich al min of meer aankondigde, het amateur 
voetbal is weer verder aan banden gelegd door corona. 
Wedstrijden in de A-categorie liggen eruit. Dus ook 
zaterdag 1 heeft een vrij weekend. Uw schrijver had 
zijn stukje al klaar met zoals gebruikelijk een 
terugblik en een vooruitblik.

Het vlaggenschip van De Meern, zaterdag 1, is in 
middels opgerukt naar plaats 2. En dan moet de blik 
gericht zijn op meedoen om de titel. Dat is een nieuw 
gegeven voor dit relatief nog jonge team. Hopelijk kan 
de routine en de ervaring van Robin Mulder goed van 
pas komen. Inmiddels werd afgelopen weekend de 
vierde achtereenvolgende zege behaald. Het ging wel 
moeizamer dan verwacht werd. CSW is en blijft een 
taaie tegenstander. De volgende (uit) wedstrijd is 
zeker geen makkie. ASC Nieuwland is na een matig 
begin evenals De Meern aan een flinke opmars bezig. 
Ook zij behaalde vier zeges op een rij, waaronder een 
zege op de huidige koploper BFC. ASC Nieuwland is 
de zoveelste fusieclub in de afdeling van De Meern. De 
huidige club is een Combinatie van Amersfoortse boys 
en SOVA “54 en fuseerde in 1997.  En omdat de club 
in de nieuwe Vinexwijk Nieuwland van Amersfoort 
haar domicilie vond werd de naam ASC Nieuwland.

Bij de jeugd blijft de JO19 onverdroten doorgaan met 
winnen. De volle winst werd behaald in de 9 tot nu 

toe gespeelde wedstrijden. Inmiddels voert het team 
de ranglijst aan met acht punten voorsprong. Ook de 
JO14-1 heeft een goede kans najaars-kampioen te 
worden. Nog vier punten zijn nodig met nog drie 
wedstrijden te spelen.

Daar er verder niet al te veel spectaculaire wedstrijden 
zijn is het wellicht leuk de aandacht eens te richten op 
een meisjes selectie team de MO17-1. Dit team speelt 
in de vierde divisie zuid. Als je als meisjesteam hoog 
speelt speel je ook in verre oorden. Afgelopen 
weekend kwam de vereniging Schaesberg uit 
Landgraaf op bezoek. Inderdaad helemaal uit Zuid 
Limburg. Landgraaf nog beter bekend van Pinkpop. 
Maar de verre reis had wel consequenties, want de 
dames waren een klein uurtje te laat, zodat het 
wedstrijdschema danig verstoord werd. Het werd een 
1-1 gelijkspel. Maar naast Landgraaf moet men nog 
naar Sittard, twee keer naar Brabant (Eindhoven en 
Rosmalen), naar Wychen en nog twee keer richting 
Den Haag (Wassenaar en Pijnacker).

Besluiten we met een compliment aan het bestuur met 
hun adequate reactie om zoveel mogelijk trainingen  
mogelijk te maken voor met name de jongste jeugd. 
Mooi.

Jan Vermeulen (oud jeugdvoorzitter)



Programma
14:45 De Meern JO16-1 - Bennekom JO16-1

Stand JO19-1 (Divisie 3 A)
1. De Meern JO19-1 9 27 +37
2. WV-HEDW JO19-1 9 18 +15
3. S.V. Den Hoorn JO19-1 9 17 +5
4. Huizen JO19-1 8 16 +5
5. Volendam (rkav) JO19-1 9 16 +16
6. RKAVV JO19-1 9 15 +5
7. ADO ‘20 JO19-1 9 13 +3
8. FC ‘s-Gravenzande JO19-1 9 10 -9
9. VELO JO19-1 9 7 -7
10. TOGB JO19-1 9 6 -17
11. Oranje Wit JO19-1 9 5 -14
12. DHC JO19-1 8 4 -39
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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

KFC JO17-1 - De Meern JO17-1 (0-1)
Winst in Koog aan de Zaan, in de 85e minuut scoorde 
een ingevallen aanvaller de winnende treffer. De eerste 
helft was onder de maat en moesten we onze keeper 
bedanken dat we met brilstand gingen rusten. De 
tweede helft was een heel ander verhaal. De wissels 
brachten meer energie. We creëerden meer druk op de 
helft van de tegenstander en konden ook in de diepte 
gevaarlijker zijn. Het doelpunt wilde echter maar niet 
vallen, mede door goed keeperswerk van de keeper 
van KFC. Dan eindelijk toch de bevrijdende de 0-1. 
Toch wel met een goed resultaat naar huis, maar de 
wedstrijd was onder ons niveau en dat kwam niet 
door KFC.

DHC JO19-1 - De Meern JO19-1 (1 - 10)
Met nog 3 speelrondes te gaan mocht JO19-1 op 
bezoek bij DHC in Delft. Met de wetenschap dat dit 
onze eerste mogelijkheid was om kampioen te worden 
van de 3e Divisie. We hadden een gat van 5 punten 
t.o.v. de nummer twee Huizen. Die dan wel punten 
moest laten liggen in hun wedstrijd, waardoor wij 
deze speelronde al officieel ons kampioenschap 
konden binnenslepen. We beginnen de wedstrijd 
tegen DHC de eerste 10 minuten slordig. We creëren 
meerdere kansen maar zijn onnauwkeurig in de 
afronding. Na een kwartier komen we met een mooie 
solo vanaf eigen helft op een 0-1 voorsprong. Deze 
voorsprong wordt in 5 minuten zelf uitgebouwd naar 
0-4 met nog 25 minuten te spelen in de eerste helft. 
We creëren vanuit alle hoeken meerdere kansen, maar 
zijn voor rust niet in staat deze voorsprong verder uit 
te bouwen. Met als hoogtepunten nog wel afgekeurde 
goals en kansen die op de doellijn door verdedigers 
van de tegenpartij nog gepareerd werden. Vlak na rust 
krijgen we te horen dat nummer twee Huizen punten 
heeft laten liggen in hun wedstrijd. We maken daarna 
een aantal mooie goals en gaan door tot in de dubbele 
cijfers. De tegenstander komt ook 1 keer tot scoren, 
wat volgens velen ruim buitenspel was. Na het laatste 
fluitsignaal heerste er een feeststemming in de 
kleedkamer en voor een deel in de kantine. We 
kunnen met trots zeggen dat we in 9 
competitiewedstrijden en 4 bekerwedstrijden 13 
overwinningen hebben geboekt waarin we 82 keer 
hebben gescoord en 16 tegentreffers hebben 
geïncasseerd. Dit, in combinatie met het traject 
oefenwedstrijden tegen Sparta, FC Dordrecht, Vitesse, 
PEC Zwolle, FC Den Bosch, De Graafschap, FC 
Eindhoven, en wat er nog gepland staat… zijn we als 
De Meern JO19-1 goed op weg en is het 
kampioenschap een beloning op ons werk tot nu toe!
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Stand JO18-1 (Divisie 6 D (najaar))
1. Hercules JO18-1 10 30 +93
2. Roda ‘46 JO18-1 10 27 +37
3. Kampong JO18-1 10 13 -24
4. VVIJ JO18-1 9 12 -6
5. De Meern JO18-1 10 12 -12
6. Victoria JO18-1 11 10 -39
7. Vriendenschaar JO18-1 10 0 -49

Stand JO16-1 (Divisie 5 C (najaar))
1. Helmond Sport JO16-1 12 36 +55
2. MVV JO16-1 10 27 +25
3. De Meern JO16-1 10 15 +13
4. UNA JO16-1 11 15 -4
5. Roda ‘46 JO16-1 12 14 0
6. Houten JO16-1 11 13 -14
7. Bennekom JO16-1 11 7 -41
8. Jonathan JO16-1 11 2 -34
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Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO13-1 (Divisie 1 A)
1. FC A’dam JO13-1 8 24 +22
2. BFC JO13-1 7 18 +13
3. Koninklijke HFC JO13-1 8 16 +5
4. AFC 34 JO13-1 8 15 +18
5. De Meern JO13-1 8 12 +5
6. Hollandia JO13-1 8 12 +4
7. Quick Boys JO13-1 8 9 -2
8. Fortuna Wormerveer JO13-1 8 7 -10
9. DCG Rksv JO13-1 8 6 -18
10. Unicum JO13-1 9 5 -18
11. Jonathan JO13-1 8 3 -19

AFC ‘34 JO13-1 - De Meern JO13-1 (0-3)
Vandaag de verre uitwedstrijd tegen de subtopper uit 
Alkmaar. Met 3 man bij de JO14-1 en nog zonder 
baltovenaar Taco werd er afgetrapt op het mooie 
hoofdveld. Wij deelden vanaf de start de lakens uit en 
met de enthousiast druk gevende Timo en Teun werd 
de thuisploeg terug gedrongen op eigen helft. Het 
leverde direct gevaar op met een schot over van 
Ayman, bal net naast van Timo en een mooi geplaatst 
afstandsschot van verdediger Noah. Aan de andere 
kant bleef het toch even oppassen bij het korte 
opbouwen. Dat leidde tot gevaarlijk balverlies, maar 
Sebas was vandaag in absolute topvorm. De 
bevrijdende 0-1 kwam op naam van de uitstekend 
spelende Youri na een prachtig afstandschot. Dit bleek 
ook de ruststand. De tweede helft startte met de 
ingevallen Mika en Lennon voor de sterk spelende 
Timo en Ayman. Na wat schermutselingen was het na 
wat gekeerde schoten Ayman die de 0-2 maakte. 

Stand JO15-1 (Divisie 6B)
1. BFC JO15-1 9 27 +41
2. PVCV JO15-1 9 22 +25
3. Houten JO15-1 9 19 +21
4. AS’80 JO15-1 9 18 +9
5. De Meern JO15-1 9 18 +3
6. IJsselmeervogels JO15-1 9 14 +11
7. Unicum JO15-1 8 8 -1
8. Victoria JO15-1 9 8 -5
9. Jonathan JO15-1 8 7 -7
10. Huizen JO15-1 9 7 -18
11. Abcoude JO15-1 9 6 -14
12. Elinkwijk JO15-1 9 0 -65

Stand JO14-1 (Divisie 1 B (najaar))
1. De Meern JO14-1 11 28 +17
2. PVCV JO14-1 12 23 +19
3. TOGB JO14-1 12 20 +11
4. Quick JO14-1 11 17 -1
5. Alexandria’66 JO14-1 12 17 -3
6. Westlandia JO14-1 12 9 -8
7. Quick Boys JO14-1 12 9 -18
8. JVOZ JO14-1 12 7 -17

Ondertussen had wederom Sebas zich weten te 
onderscheiden met een uitstekende redding. De 
thuisploeg werd nog radelozer toen Lennon een 
counter omtoverde in de 0-3 wat uiteindelijk genoeg 
bleek voor de zege. Deze was verdiend en werd 
uitgebreid gevierd in de McDonalds. Complimenten 
voor staf en spelersgroep zijn op zijn plaats. De ploeg 
vocht als eenheid en gaf weinig weg. De 4 verdedigers 
achterin stonden als een huis en werden geholpen 
door keeper en middenveld. Uitblinker Jesper viel 
vlak voor tijd uit, maar kon terugblikken op een sterk 
optreden. Ook Hugo verdiende een pluim na een 
puike pot na zijn blessure. Evenals aanvoerder Sven 
die belangrijker dan z’n goede spel opviel door z’n 
complimenten en de motiverende woorden voor z’n 
medespelers. Dank aan Lars en Justin voor hun goede 
bijdrage. Jullie deden het super!

Stand MO17-1 (4e divisie Zuid (najaar))
1. Woezik MO17-1 9 24 +24
2. DSVP MO17-1 8 19 +19
3. V.V. Schaesberg MO17-1 8 15 +11
4. Fortuna’54 MO17-1 8 12 +1
5. De Meern MO17-1 7 11 +3
6. OJC ROSMALEN MO17-1 9 9 -13
7. FC Eindhoven AV MO17-1 7 1 -25
8. Graaf W II VAC MO17-1 8 1 -20

De Meern MO17-1 - Schaesberg MO17-1 
(1-1)
Vandaag de meiden van Schaesberg uit Landgraaf. We 
zouden om 12:00 uur spelen op veld 1, maar de 
tegenstander stond in de file en kwam pas rond 12:15 
uur aan. Omdat ook de mannen van Zaterdag 1 op het 
hoofdveld gepland stonden werden wij verplaatst naar 
veld 2. Om 12:50 dan eindelijk de aftrap en 
Schaesberg startte sterk. De linksbuiten liep een paar 
keer weg uit de rug van onze back. Na een foutje 
achterin belandde de bal op de paal en mochten we 
blij zijn niet achter te staan. De wedstrijd golfde van 
doel naar doel. Uit weer een corner weten de gasten 
uiteindelijk te scoren. Onze keeper had de bal vast, 
maar werd tegen haar arm getrapt. Dit ontging de 
scheidsrechter en dus 0-1. Met die stand gingen we 
ook rusten. Na de rust startte De Meern sterk en kreeg 
diverse kansen. Uiteindelijk een vrije trap die de 
keeper niet onder controle had, een mooie kop-goal 
en het is 1-1. We blijven sterk spelen en de gasten 
gaan de lange bal spelen. We komen nog een keer 
goed weg met de bal op de lat. Ook wij krijgen nog 
kansen, maar de stand blijft staan. De gasten dus met 
een punt naar Zuid Limburg. Hopen dat we snel weer 
mogen ballen.
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Column

Nieuwsgeilig
Als je het leest, denk je te maken te hebben met de 
uitleg van een nieuwsgierige Chinees. Het zou wat zijn. 
Lachen nietwaar? 
Maar het ligt anders in dit geval. Dit vreemde woord, 
dat nog niet door van Dale serieus wordt genomen, 
bedoelt te zeggen dat er mensen zijn die op nieuws zijn 
belust omdat het nieuws is, maar er verder niets mee 
doen en er zich vervolgens niets van aantrekken. Je 
kunt er bij verschillende uitzendingen getuige van zijn. 
Op1, Jinek, Nieuwsuur, het Journaal, Beau en het 
vreselijke RTL boulevard.  
Het ene programma is nog nieuwsgeiliger dan het 
andere. Ik maak me sterk dat de omroepen hun best 
doen zoveel mogelijk kijkers te trekken want dat is 
commercieel heel handig. Maar om nu te zeggen: wat 
spitten ze een onderwerp goed uit… nee. Er zitten rond 
de tafel meestal 4 of 5 specialisten die allemaal even 
over het thema hun plasje willen doen. En wel zo snel 
mogelijk want er zitten ook deskundigen bij die het 
weer over een ander onderwerp gaan hebben. En dan 
begint het gezeik weer van voren af. Ik ben er sinds de 
Corona nieuwsuitzendingen eens op gaan letten. Het is 
werkelijk diep en diep treurig. Of het erg is? Welnee! 
De mensen kijken toch wel.                                          
En voor de werkgelegenheid is het ook prima. Ik heb 
de voorbereidingen van een Op1 uitzending 
meegemaakt in een ziekenhuis in Utrecht. Vanaf twee 
uur ’s middags liepen er 20 man rond in de kantine die 
twee vrachtwagens met kabels, camera’s, statieven, licht 
en geluid moesten leeghalen. Maar om 20:00 uur was 
dan ook alles in orde. Een wetenschapper van het 

ziekenhuis en een verpleegkundige waren uitgenodigd 
om ons te vertellen dat het Coronavirus zich nog steeds 
verspreidt en dat het tijd werd dat iedereen zich zou 
moeten laten vaccineren..  Het programma wordt bijna 
twee jaar na de eerste uitbraak van het virus 
uitgezonden. Het zag er keurig uit. Alles deed het en 
iedereen was goed verstaanbaar. Petje af voor de 
techniek. Maar Nieuws? Niks geen nieuws onder de 
Hilversumse zon. Een hoop werk, een hoop kosten 
voor bijna een uurtje televisie waarin wordt verteld wat 
we allemaal al wel weten. Als Nederland al op 1 oor 
ligt, -ja op 1!- worden de vrachtwagen weer ingeladen 
voor het volgende spektakel. Zijn we iets wijzer 
geworden? 
Al bijna twee jaar is Corona het belangrijkste 
onderwerp geweest van gesprek. En we zijn in die twee 
jaar niets opgeschoten. Nieuwsgeil. Dat is het. Andere 
onderwerpen als vluchtelingen, huisvesting, 
milieuvervuiling en energieverspilling liggen nog even 
op de plank, maar als de Coronawind is gaan liggen, 
begint het met deze onderwerpen weer van voor af aan. 
De specialisten op die gebieden hebben zich al 
aangemeld. Erg? Welnee. Ergerlijk. Dat is het goede 
woord.
Heeft dit iets met voetbal te maken? Per slot moet het 
in de voetbalkrant. Nou nee, eigenlijk niet. Ofschoon, 
de stadions zijn weer leeg. Het virus verspreidt zich 
blijkbaar nog steeds. Wordt het niet eens tijd om een 
deskundige uit te nodigen die ons komt vertellen dat 
het virus zich nog steeds verspreidt?..

Cees Verweij

Senioren selecties

11. Benschop 1 9 6 -7
12. Victoria 1 8 5 -8
13. NiTA 1 8 4 -9
14. JSV 1 8 0 -22

Moeizame overwinning tegen CSW (3-2) 
De Meern boekte een moeizame overwinning tegen 
middenmoter CSW. De Meern begon voortvarend en 
stond binnen 10 minuten via doelpunten van Mulder 
en Sillé op een 2-0 voorsprong. Maar daarna werd De 
Meern gemakzuchtig en slordig. CSW speelde met 
veel inzet en kwam vlak voor rust met een tegendoel-
punt terug in de wedstrijd. Op slag van rust scoorde 
De Meern via Tim Bijl de comfortabele ruststand 3-1. 
In de tweede helft bleef De Meern het moeilijk houden 
met de speelwijze van CSW.  In de 60e minuut 
scoorde CSW de aansluitingstreffer (3-2). Tot het 
eindsignaal speelde De Meern een moeizame wed-
strijd. Toch wist het de zege veilig te stellen.

Programma
14:00  LRC 1 - De Meern 1 (vr)
11:30  De Meern VR1 - Hercules VR3

Programma zaterdag 1 poule
15:15  NiTA 1 - Victoria 1

Stand zaterdag 1 (2e klasse B)
1. BFC 1 9 22 +17
2. De Meern 1 9 21 +17
3. Maarssen 1 9 19 +9
4. Nieuwland ASC 1 9 17 +4
5. Geinoord 1 9 16 +10
6. CDW 1 9 16 -1
7. Loosdrecht 1 9 14 -2
8. IJFC 1 9 13 +2
9. CSW 1 9 13 0
10. Delta Sports ‘95 1 8 6 -10


