
De Meern - weekeinde 19/20 maart 2022

Van de redactie
Na een paar maanden niet uitgekomen te zijn 
verschijnt de wedstrijd krant weer. Personele 
problemen waren hiervan de oorzaak. Mirte Aalbers 
neemt de taak over van Martine Leroi als redactielid. 
Ik weet zeker dat ik namens het bestuur de wens kan 
uitspreken Mirte alle succes toe te wensen en 
Martine te bedanken voor haar haar toewijding om de 
wedstrijd krant elke week weer te doen verschijnen.
Intussen is het voetballen weer in alle hevigheid 
losgebarsten na alle corona perikelen. En zien we 
tot onze blijdschap ons eerste team op de bovenste 
plek staan na de 5-2 overwinning van afgelopen 
zaterdag tegen regiogenoot Benschop. Om deze plek 
vast te houden moet men de komende weken flink 
aan de bak. Er wachten drie pittige tegenstanders, 
te beginnen a.s. zaterdag Geinoord uit.
Geinoord is aan een opmars bezig en verraste 
afgelopen zaterdag met een keurige 1-3 overwinning 
bij CSW. Routinier Daniel Kops, een bekende regio 
voetballer zorgde voor een onvervalste hattrick.
Ik ben benieuwd of er voldoende scherpte in het 
team aanwezig is om de koppositie vast te houden.
Daarna volgen wedstrijden tegen de nummers drie 
en twee t.w. Maarssen met veel oud voetballers van 
De Meern en BFC uit Bussum. Nu nog met een 
verliespunt minder op de tweede plaats staand. 
Een wedstrijd die door corona al twee keer verzet is.
Intussen zijn alle selectieteams bij de jongens 
begonnen in een nieuwe poule. Dat betekent dat in de 
meeste gevallen tegen sterkere tegenstanders gespeeld 
moet worden omdat men in de vorige fase hoog 

eindigde. De Jo19-1 startte opnieuw voortvarend na 
haar behaald kampioenschap en boekte een fraaie 
6-1 zege. De 18-1 won en verloor. De 17-1 startte met 
een toch wel pijnlijke nederlaag tegen plaatsgenoot 
PVCV (0-1). Alleen de 15-1 kende een goede start met 
twee overwinningen. Dat kon niet gezegd worden van 
de 14-1. Na een fraai kampioenschap wacht men nu 
nog op de eerste zege.

Intussen wordt er achter de schermen druk gewerkt 
aan de trainersstaf voor komend seizoen. Zo af en 
toe lezen we de vorderingen bij het Laatste Nieuws. 
Het wachten is op een ALV waarin we kunnen horen 
wat de sportieve doelstellingen van onze club de 
komende jaren zijn, zeker ook met de jeugd.
Twee jaar corona heeft wat dat betreft wel een 
informatie achterstand opgeleverd.
Hoe het zij, allen een mooi voetbalweekend gewenst. 
Aan het weer zal het zo te horen niet liggen.

Jan Vermeulen (oud jeugdvoorzitter)

Onze voetbalclub bestaat in juni 75 jaar!
Een mijlpaal. Er worden voorbereidingen getroffen om 
dat te gaan vieren. Er komt een mooi herinneringsboek 
van onze vv De Meern. Alle leden die zo’n exemplaar 
willen hebben of cadeau doen, kunnen dat melden. 
Stuur een mail naar: cdverweij@hotmail.com 
Namens de voorbereidingscommissie,
Eef Oskam, Cees Verweij en Martine Leroi



Programma
Geen programma.

Stand JO19-1 - Divisie 2 A (voorjaar))
1. De Meern JO19-1 1 3 +5
2. Drachtster Boys JO19-1 1 3 +4
3. ATC ’65 JO19-1 1 1 0 
4. Fortuna Wormerveer sv JO19-1 1 1 0 
5. Quick ’20 JO19-1 0 0 0 
6. Roda ’46 JO19-1 0 0 0
7. RODA ’23 Rksv JO19-1 1 0 -4
8. Dijk De asv JO19-1 1 0 -5

Stand JO18-1 - Divisie 6 B (voorjaar)
1.  Kampong JO18-1 2 6 +10 
2.  Victoria JO18-1 2 6 +3 
3.  De Meern JO18-1 2 3 +2 
4.  FC Amsterdam JO18-1 2 3 -1 
5.  Abcoude fc JO18-1 2 0 -4 
6.  Geinburgia sv. JO18-1 2 0 -10 

Stand JO17-1 - Divisie 6 F (voorjaar)
1.  PVCV JO17-1 2 6 +5
2. csv Apeldoorn JO17-1 2 4 +5 
3.  DOVO JO17-1 2 3 -1 
4.  DVS’33 Ermelo JO17-1 1 1 0 
5.  De Meern JO17-1 1 0 -1 
6.  Sparta Nijkerk JO17-1 2 0 -8

PVCV JO17-1 - De Meern JO17-1 (1-0) 
De Meern speelde de eerste helft op eigen helft door 
een dominant spelend PVCV. Er stond een straffe 
wind. Het idee was om geen tegen doelpunt te krijgen 
en vanuit de omschakeling gevaarlijk te worden. Het 
lukte ons om PVCV van scoren af te houden, tot twee 
minuten voor de rust, waar we een moment verslapte. 
Het werd 1-0.  In de rust konden de jongens een 
mentale oppepper gebruiken. We moeten alle duels 
winnen, de tweede bal veroveren en rust aan de bal 
houden. Dit leverde in de tweede helft een hele andere 
wedstrijd op. Er werd gespeeld met passie en strijd. 
We hebben laten zien dat we vergeleken de afgelopen 
ontmoetingen PVCV kunnen bijbenen.We moeten 
aanvallend meer kansen gaan creëeren en daar gaan 
we mee aan de slag.

De Meern - 3 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams

Stand JO16-1 - Divisie 5 B (voorjaar)
1. De Meern JO16-1 2 4 +5 
2. BFC JO16-1 1 3 +7 
3. PVCV JO16-1 1 3 +2 
4. Roda ’46 JO16-1 2 1 -2 
5. Houten JO16-1 1 0 -5 
6. Victoria JO16-1 1 0 0 

De Meern JO16-1 - Roda ’46 JO16-1 (1-1)
Een derde ontmoeting al weer dit seizoen tussen onze 
helden en Roda ’46. Tot vandaag zijn de resultaten in 
balans, dus we zijn benieuwd.

De straffe wind blies over het veld en speelde een 
belangrijke rol tijdens dit duel. Het maakte combine-
ren niet eenvoudig. De eerste helft hadden we wind 
mee. Voor De Meern bleek het lastig de bal te temmen 
en er schieten er veel passes. Roda ’46 was van meet af 
aan feller, ze veroverden regelmatig de tweede bal en 
kwamen er dan gevaarlijk uit. DeMeern stelden daar 
fysiek en qua agressiviteit te weinig tegenover. 
Desondanks was het De Meern dat als eerste wist te 
scoren. Via een aanval over rechts wist Jamahl de bal 
het laatste zetje te geven.

Tweede helft met de wind tegen was het wedstrijd-
beeld meer in evenwicht. Nu zag je Roda last hebben 
van de wind en de doorgeschoten ballen. De Meern 
pegelde via Dean nog een bal op de lat en keeper Flint 
wist op miraculeuze wijze een afgeketste bal over de 
lat te tikken. Roda ’46 wist uiteindelijk toch de 
gelijkmaker te fabriceren. Door een fout in onze 
verdediging kon de rechterspits de bal eenvoudig 
binnenschuiven. 
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De Meern - 5 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO15-1 - Divisie 6 D (voorjaar)
1.  Houten JO15-1 2 6 +7 
2.  De Meern JO15-1 2 6 +4 
3.  DHSC JO15-1 1 3 +2 
4.  Jodan Boys, de JO15-1 1 0 -1 
5.  VVIJ JO15-1 2 0 -5 
6.  Sportlust ‘46 JO15-1 2 0 -7

Sportlust ’46 JO15-1 - De Meern JO15-1 (0-3)
Na een rommelig begin krijgt De Meern al snel een 
strafschop. Stijn Peters schiet de bal droog tegen het 
net: 0-1. Dan gaat het snel. Stijn Peters wordt in de as 
diep gestuurd en rond netjes af (0-2). Na een corner 
krijgt Sportlust de bal niet weg en bij de tweede 
voorzet is Lars alert en scoort met het hoofd (0-3).  
De wedstrijd lijkt daarmee gespeeld. Sportlust komt  
er af en toe nog uit, maar wordt niet echt gevaarlijk.

Stand JO14-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1.  Barendrecht JO14-1 2 6 +6
2.  Alexandria’66 JO14-1 2 4 +4 
3.  Quick JO14-1 1 3 +3 
4.  PVCV JO14-1 2 3 0 
5.  TOGB JO14-1 2 13 -3 
6.  De Meern JO14-1 2 1 -1 
7.  Jonathan JO14-1 1 0 -3 
8.  UNA JO14-1 2 0 -6 

TOGB JO14-1 -De Meern JO14-1 (5-4)
De start was moeizaam. Al snel scoorde TOGB 1-0 en 
2-0. Na de 2-1 valt kort daarna de goal aan de andere 
kant. Voor rust maakt De Meern toch nog 3-2. Alles is 
nog mogelijk op dat moment. Na de rust speelt De 
Meern met meer overtuiging. Met Kick en Rush wordt 
het 4-4. Dan valt uit het niets na een ongelukkig 
moment bij de De Meern de 5-4 voor TOGB. Een goal 
die de Meern niet meer te boven komt.

Stand JO13-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1.  Sporting Martinus JO13-1 2 6 +11 
2.  JOGA Fortius asv JO13-1 2 6 +4 
3.  PVCV JO13-1 2 3 +3 
4.  FC Amsterdam JO13-1 2 3 -4 
5.  BFC JO13-1 2 0 -5 
6.  De Meern JO13-1 2 0 -9

Stand MO17-1 (4e divisie Zuid (najaar))
1.  Woezik MO17-1 14 34 +40
2.  DSVP MO17-1 13 32 +34
3.  V.V. Schaesberg MO17-1 14 28 +20
4.  De Meern MO17-1 13 24 +12
5.  Fortuna’54 MO17-1 13 21 +6
6.  OJC ROSMALEN MO17-1 15 10 -39
7.  FC Eindhoven AV MO17-1 14 6 -35
8.  Graaf W II VAC MO17-1 14 2 -38

V.V. Schaesberg MO17-1 - De Meern  
MO17-1 (3-2)
Uit voorgaande wedstrijden weten we dat Schaesberg 
een goed voetballende tegenstander is, die de duels 
niet schuwt. De Meern mag aftrappen en start goed en 
binnen 4 minuten staat de 0-1 op het scorebord door 
een goede combinatie van de 3 aanvalsters. Schaesberg 
krijgt in de eerste helft maar één kans die goed gepakt 
wordt door onze keepster. Een vrije trap voor De 
Meern wordt prachtig genomen, maar belandt helaas 
op de paal en zo blijft het bij 0-1 in de eerste helft.

Na rust schiet Schaesberg uit de startblokken en 
scoort 1-1. Schaesberg leeft op en zet met de wind 
mee de druk er op. Onze meiden zetten een tandje bij 
en Schaesberg weet geen grote kansen te creëren.  
Na 12 minuten in de tweede helft kan onze linksvoor 
doorlopen op een diepe bal en op de keepster af gaan 
en kan zo De Meern weer op voorsprong zetten (1-2). 

In de fase daarna toont Schaesberg een goed voetbal-
lend team te zijn en weten onze meiden de bal minder 
goed in de ploeg te houden. Halverwege de tweede 
helft komt Schaesberg op 2-2 door een hard schot van 
buiten de 16. Beide ploegen willen voor de winst gaan. 
Schaesberg komt met een diepe bal over links, de 
grensrechter vlagt voor buitenspel, maar de scheids-
rechter laat ook dit doorgaan, waardoor 5 minuten 
voor tijd de 3-2 en als de eindstand op het scorebord 
komt. Volgende week thuis tegen Woezik.

Stand MO19-1 (Hoofdklasse Top (najaar)
1.  ADO ’20 MO19-1 13 29 +30
2.  Fortuna’54 MO19-1 12 26 +18
3.  UVV MO19-1 11 24 +28
4.  Saestum MO19-1 12 21 +22
5.  De Bilt MO19-1 12 21 +5
6.  DSS MO19-1 12 20 +1
7.  Harkemase Boys MO19-1 9 19 +31
8.  Hapert MO19-1 12 18 +7
9.  Eldenia MO19-1 12 11 -18
10. OJC ROSMALEN MO19-1 13 6 -42
11. De Meern MO19-1 11 4 -26
12. Baronie MO19-1 13 3 -56



De Meern - 7 - WedstrijdKrant

Senioren selecties

Programma
Geen programma.

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

Stand zaterdag 1 (2e klasse B)
1.  De Meern 1 13 31 +26
2.  BFC 1 12 29 +21
3.  Maarssen 1 14 26 +13
4.  CSW 1 14 25 +9
5.  Geinoord 1 14 23 +11
6.  Delta Sports ‘95 1 14 20 -3
7.  Victoria 1 14 19 +4
8.  Nieuwland ASC 1 14 19 0
9.  Loosdrecht 1 14 18 -2
10. CDW 1  14 18 -7
11. IJFC 1 14 17 -3
12. Benschop 1 14 12 -7
13. NiTA 1 14 11 -15
14. JSV 1 13 0 -47

De Meern 1 verslaat Benschop 1 (5-2) 
en pakt koppositie
Zaterdag stond de streekderby tegen het laag 
geklasseerde Benschop op het programma. In een 
uitbundige lentezon en voor een goed gevulde tribune 
blies scheidsrechter en regiogenoot Martin Wateler  
om half drie voor de aftrap.

De Meern was vanaf het begin veel sterker dan 
Benschop en had gedurende vrijwel de gehele 
wedstrijd een veldoverwicht. Al vroeg in de wedstrijd 
opende Abel Prins voor De Meern de score. Hij werd 
door Stan de Groot uitstekend alleen voor de keeper 
gezet en rondde beheerst af (1-0). Hierna verzuimde 
De Meern de score te vergroten en het veldoverwicht 
om te zetten in een ruimere voorsprong. En zo kon 
het gebeuren dat Benschop in de 25e minuut in staat 
was de gelijkmaker te scoren. Thomas Koense kreeg 
uit het niets de bal mee op links en kon niet meer 
bijgelopen worden (1-1). In de 35e minuut was 
Genrich Sillé dichtbij een treffer, maar zijn inzet in de 
korte hoek werd gestopt door de Benschop-keeper. 

Kort na rust een identieke situatie tussen Sillé en de 
keeper. Maar halverwege de tweede helft moest 
Benschop zich toch gewonnen geven, toen De Meern 
binnen een kwartier 3x scoorde. En weer was het Sillé 
die met zijn snelheid de Benschop-defensie te rap af 
was. Een rush vanaf de middenlijn rondde hij fraai af 
(2-1). Kort daarna was het de beurt aan Robin Mulder, 
die de teruggelegde bal van Bob Prins, die naar de 
achterlijn was opgestoomd, langs de keeper schoot 
(3-1). Een minuut later was het definitief gebeurd met 
Benschop toen Stan de Groot de Benschop-keeper met 
een lobje verschalkte (4-1). In de 75e minuut deed 
Benschop nog wel wat terug toen Thomas Koense een 
lage voorzet in het Meernse doel schoof (4-2).  
Kort daarna keurde scheidsrechter Wateler resoluut 
een Benschops doelpunt af, wegens een overtreding op 
keeper Juran Doezeman, waarbij deze de bal losliet, 
die binnengeschoten werd. In de slotfase was het  
Bob Prins die met een rush vanaf de middenlijn de 
eindstand op 5-2 bepaalde.

Column
De overall
Het was wel een dingetje bij ons thuis vroeger:  
waar ga jij later je brood mee verdienen? Regelmatig 
volgden er dan vaak onder het eten, als iedereen er 
was, gesprekken over de legio mogelijkheden.  
De meeste ooms en soms ook tantes passeerden de 
revue. Een kapitein, een politieman, een advocaat,  
een schooljuffrouw. Mogelijkheden te over.  
Vader  probeerde de druk wat op te voeren: als je  
maar niet je brood  gaat verdienen met een overall 
aan! Daar liet ie het bij. Jammer.

Ik zou achteraf nog wel willen weten waarom je geen 
overall aan zou doen als je ging werken. Wat is daar 
verkeerd aan? Naast ons huis stond een werkplaats 
waar mijn opa en vader wagens maakten die de boeren 

in de wijde omgeving goed konden gebruiken om 
mest te vervoeren, aardappels van het land te halen 
en meer van die karweitjes. En met de overkapte 
exemplaren kon je er ’s zondag mee naar de kerk. 
Prachtige wagens waren dat met rubber banden. 
Maar ja, om die te maken, was het handig als je  
een overall aan had.Het was duidelijk. Dat ging ’m 
niet worden. Maar wat dan?

Het toeval wilde dat meester S. op school in klas 3 
prachtig kon vertellen over Borneo. En niet alleen 
over dat eiland, maar ook over de mensen die er 
woonden en de dieren. Prachtige verhalen over de 
orang oetans. En over de bevolking die nog niet in 
god geloofde. Potverdrie, niet in god geloven?  
Hoe is dat nu toch mogelijk. 


