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Van de redactie

ZATERDAG 1 GAAT GEWELDIG...
Aldus in het gastenboek een eerste reactie op de fraaie 
zege van de oranjehemden afgelopen weekend op 
Geinoord. Nota bene een reactie van onze oud 
technisch directeur Sjaak van den Helder. Zaterdag 1
behaalde een even fraaie als nuttige overwinning en 
kwam door puntverlies van BFC steviger aan kop. 
Sjaak ging nog een stapje verder en vroeg zich af 
wanneer de competitie al beslist zou zijn.
Zover is het uiteraard nog lang niet. Ik sprak vorige 
week over drie komende wedstrijden als een 
belangrijke testcase. Een zelfde gedachte leefde ook bij 
trainer Alain Hijman, getuige het uitgebreide interview 
in het AD. Want hoe zouden de spelers omgaan met 
hun nieuwe status als koploper?
Nou, voor het eerste tentamen zijn de spelers 
geslaagd. Het komend weekend zal een nog belang-
rijker signaal kunnen worden afgegeven. Immers 
binnen een tijdsbestek van vier dagen moet men tegen 
de nummers drie en twee spelen. Twee nederlagen of 
twee overwinningen maakt een wereld van verschil. 
Dus voldoende spanning.
De tweede test staat a.s. zaterdag op het programma. 
Dan komt Maarssen de nummer drie op bezoek. 
Ik telde al snel zes spelers bij Maarssen die ooit het 
oranje shirt droegen. Maarssen is wat wisselend gaan 
presteren sinds de vrij onverwachte nederlaag in de 
heenwedstrijd tegen De Meern. Men verloor niet 
alleen, maar men verspeelde ook de periodetitel met 
één goal verschil.

Maarssen is inmiddels aan haar derde trainer/coach 
bezig. Etienne Kelders, een sierlijke buitenspeler die 
bij FC Utrecht nog speelde van 1988-1994, heeft 
gezien de nette overwinning op Delta Sports de neuzen 
weer richting kampioenschap gezet. De wedstrijd 
tegen De Meern is alzo een echte zes punten wedstrijd. 
Het is voor Maarssen aanhaken of voorlopig een 
toontje lager zingen.
Dinsdag is de uitgestelde uitwedstrijd tegen BFC uit 
Bussum. BFC is een grote vereniging met ruim 1800 
leden en een prima jeugdafdeling. Drie van onze jeugd 
selectie teams spelen tegen BFC, namelijk de JO16 
(onlangs met 2-1 verloren), de JO13 en de JO11.
Maar daar gaat het even niet om. BFC maakt een sterk 
seizoen door. Het afgelopen weekend speelde men wat 
teleurstellend gelijk tegen CDW. De laatst genoemde 
club had een sterk verdedigende tactiek afgesproken 
en met succes gezien de uitslag. In ieder geval 
Zaterdag 1, veel succes gewenst dit weekend. 
Een wens ook uiteraard voor alle overige teams.

Jan Vermeulen (oud jeugdvoorzitter)

Onze voetbalclub bestaat in juni 75 jaar!
Een mijlpaal. 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
Zaterdag 2 april
11:45 De Meern JO19-1 - ATC ‘65 JO19-1
13:00 Geinburgia sv. JO18-1 - De Meern JO18-1
11:45 De Meern JO17-1 - DOVO JO17-1
15:15 De Meern JO16-1 - PVCV JO16-1
10:30 DHSC JO15-1 - De Meern JO15-1
12:25 PVCV JO14-1 - De Meern JO14-1
13:30 Bilt De FC MO19-1 - De Meern MO19-1
13:00 OJC ROSMALEN MO17-1 - De Meern MO17-1
Dinsdag 5 april
20:00  De Meern JO17-1 - DVS’33 Ermelo JO17-1

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

Fortuna Wormerveer JO19-1 -  
De Meern JO19-1 (2-4)
Met negen afwezige spelers en niet iedereen fit wordt 
het vandaag een zware opgave. In de eerste helft 
creëren zeker een vijftal goede kansen, die we niet 
benutten. Daarna kwam de tegenstander een aantal 
keer goed voor onze goal. Toch zijn wij de ploeg die 
scoren en gaan we met 0-1 de rust in. 

In de tweede helft bouwen we score in korte tijd snel 
uit naar 0-3. Maar laten ook drie kansen liggen. De 
tegenstander weet in de 70ste minuut 1-3 en snel 
daarna 2-3 te maken. Een ontzettend spannend 
kwartier voor onze alles behalve fitte ploeg. In deze 
fase kregen de jongens om de beurt kramp en we 
hadden naar het einde vna de wedstrijd geen 
mogelijk heid meer om te wisselen. Met onze laatste 
krachten en een enorme strijd als team krijgt de 
tegenstander geen kans meer op een gelijkmaker.

In de extra tijd, na een uitbraak, neergelegd in de 
zestien, scoren we uit een penalty 2-4. Na 100 
minuten voetbal fluit de scheidrechter af. We behou-
den de kop posite in de Divisie 2 A.

De Meern - 3 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams

Stand JO18-1 - Divisie 6 B (voorjaar)
1.  De Meern JO18-1 3 6 +11
2. Kampong JO18-1 3 6 +9 
3. FC Amsterdam JO18-1 3 6 +3 
4. Victoria JO18-1 3 6 -6 
5. Abcoude fc JO18-1 3 3 -3 
6. Geinburgia sv. JO18-1 3 0 -14 

Stand JO17-1 - Divisie 6 F (voorjaar)
1.  PVCV JO17-1 3 9 +8
2. csv Apeldoorn JO17-1 3 7 +9
3. DOVO JO17-1 2 3 -1 
4. DVS’33 Ermelo JO17-1 1 1 0 
5. De Meern JO17-1 2 0 -5 
6. Sparta Nijkerk JO17-1 3 0 -11

CSV Apeldoorn JO17-1 -  
De Meern JO17-1 (4-0)
CSV Apeldoorn stond op het programma. We kregen 
nog 2 afmeldingen dus tijdens de heen reis konden we 
gaan puzzelen. Het strijdplan was snel gereed en we 
waren klaar om te gaan knallen met elkaar. Tijdens de 
warming up bleek al dat het warm weer was.

CSV Apeldoorn liet ons aan de bal en wij speelden de 
bal op eigen helft rond en na snel balverlies op het 
middenveld lag de bal al in het mandje. We waren 
duidelijk nog niet bij de les. Een paar minuten later na 
eerst een uitstekende aanval over links, wederom 
balverlies op de helft van de tegenstander en 
Apeldoorn gaf een diepte pass en 2-0 was een feit. 
Na de drinkpauze kwamen we beter in de wedstrijd. 
Een paar goede kansen wisten we niet te verzilveren. 
En een (buitenspel) doelpunt van CSV Apeldoorn 
wordt goedgekeurd, 3-0.

Het zat allemaal niet mee ... Apeldoorn kreeg alle tijd 
om met passes te strooien. Gelukkig was onze keeper 
zeer alert en hij heeft de schade weten te beperken. 

Over de tweede helft kan ik kort over zijn. Het werd 
4-0. Het was de slechtste wedstrijd van dit seizoen. 
Dus werk aan de winkel met elkaar. 

Stand JO16-1 - Divisie 5 B (voorjaar)
1. BFC JO16-1 2 6 +8
2. PVCV JO16-1 2 6 +7 
3. De Meern JO16-1 3 4 +4 
4. Roda ‘46 JO16-1 3 2 -2 
5. Houten JO16-1 2 1 -5 
6. Victoria JO16-1 2 0 -14
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De Meern - 5 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO15-1 - Divisie 6 D (voorjaar)
1.  Houten JO15-1 3 9 +8
2. De Meern JO15-1 3 9 +5 
3. Jodan Boys, de JO15-1 2 3 +1 
4. DHSC JO15-1 2 3 +1 
5. VVIJ JO15-1 3 0 -6 
6. Sportlust ‘46 JO15-1 3 0 -9

De Meern JO15-1 - VVIJ JO15-1 (2-1)
Op deze zonnige zaterdag staat de thuiswedstrijd 
tegen VVIJ JO15-1 op het programma. Dankzij een 
goede voorbereiding beginnen we fel aan de wedstrijd 
en staan achterin goed georganiseerd. Voorin zijn we 
zoekende en spelen we slordig. 
Toch lijkt het een makkelijke middag te worden.  
We hebben duidelijk overwicht tegen een mindere 
tegenstander. Desondanks gaat het spel op en neer en 
krijgt ook VVIJ een paar kansjes. Ons bal tempo is te 
laag (we passen ons aan aan het lekkere weer) en 
nemen te weinig initiatief om voor echt gevaar te 
zorgen. In de eerste 20 minuten zijn de beste kansen 
dan ook voor VVIJ. Uit een rommelige situatie weten 
we dan toch enigszins gelukkig 1-0 te maken.
In de rust leggen de coaches de nadruk op het nemen 
van meer individueel initiatief, de ruimte aan de 
zijkanten benutten maar vooral ook plezier te hebben. 
Ondanks de aanmoedigingen starten we slap aan de 
tweede helft. De tweede aanval na de rust is al raak en 
trekt VVIJ de stand gelijk op 1-1.
Langzaam pakken we het weer op en even golft het 
spel op en neer. Beide ploegen krijgen kansjes, maar 
halverwege de tweede helft weet Elvi met een zuiver 
en mooi afstand schot de keeper te verrassen en de 
eindstand van 2-1 op het scorebord te zetten. Met een 
aantal blessures en wissels spelen we de wedstrijd uit. 
Hoogstaand voetbal speelden we niet. Genoeg 
verbeterpunten om de komende week aan te werken!

Stand JO14-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1.  Quick JO14-1 2 6 +9 
2. Barendrecht JO14-1 2 6 +6 
3. Alexandria’66 JO14-1 2 4 +4 
4. PVCV JO14-1 2 3 0 
5. TOGB JO14-1 2 3 -3 
6. De Meern JO14-1 2 1 -1
7. UNA JO14-1 2 0 -6
8. Jonathan JO14-1 2 0 -9

Stand JO13-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1.  Sporting Martinus JO13-1 3 7 +11 
2. JOGA Fortius asv JO13-1 3 7 +4 
3. FC Amsterdam JO13-1 3 6 -1 
4. PVCV JO13-1 3 3 0 
5. BFC JO13-1 3 3 -2 
6. De Meern JO13-1 3 0 -12

De Meern JO13-1 - FC Amsterdam  
JO13-1 (0-3)
Prima voetbalweer vandaag met volop zon. De Meern 
komt in het begin van de wedstrijd niet ver richting 
het doel van FC Amsterdam. Amsterdam speelt zodra 
ze kunnen de lange bal richting hun snelle rechtsbui-
ten. Deze maakt het de verdediging van De Meern erg 
moeilijk en na een aantal pogingen is in de achtste 
minuut zijn schot nauwelijks te houden voor de 
keeper en wordt het in de rebound 0-1. De eerste kans 
voor De Meern volgt twee minuten later na een vrije 
trap maar levert niets op. Een vrije trap tegen gaat 
richting de tweede paal waar gered wordt op de 
doellijn. Uit de corner die volgt komt een schot maar 
weer voorkomt een verdedigend blok een tweede 
doelpunt. Als de keeper de bal na de derde corner in 
zijn handen heeft kan De Meern even uitblazen en zelf 
weer wat proberen.
Een volgende aanval van De Meern lijkt in niets te 
eindigen maar de scheidsrechter heeft een terugspeel-
bal gezien die de keeper heeft opgepakt. Daar is de 
keeper het niet mee eens maar De Meern krijgt een 
indirecte vrije trap in het 16 meter gebied. Hierbij 
wordt een flinke muur opgesteld met een paar 
verdedigers op de doellijn. Echter, zodra De Meern 
begint met de aanloop lopen de verdedigers ook in en 
is iedereen tegelijkertijd bij de bal. Geen vrij schot 
helaas en de scheids laat het gaan. Aan de andere kant 
komt een verdediger van De Meern goed weg als een 
doorgebroken speler wordt vastgehouden. Geen geel 
en de vrije trap is een vangbal voor de keeper. De 
scheidsrechter fluit voor het rustsignaal. 
In de tweede helft speelt De Meern iets vloeiender 
voetbal waardoor ze gevaarlijker kunnen worden. Ze 
weten de laatste verdedigingslinie echter nog niet te 
doorbreken en schoten vanaf de tweede lijn maken 
het de keeper van FC Amsterdam niet moeilijk. Het 
beproefde recept van FC Amsterdam blijft de lange bal 
naar voren en in de zevende minuut na rust scoren ze 
uit een counter de 0-2. In de elfde minuut volgt na 
ongelukkig balverlies op eenzelfde wijze 0-3. De 
Meern laat in het laatste kwartier van de wedstrijd 
toch een aantal scherpe aanvallen zien, door handige 
een-tweetjes en soms prachtige passes, snijdend door 
de verdediging. Echter, de keeper steekt goed zijn 
been uit als het nodig is. De Meern blijft steken op de 
nul en zal het volgende week opnieuw proberen.
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De Meern - 7 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand MO19-1 Hoofdklasse Top (najaar)
1.  ADO ‘20 MO19-1 13 29 +31 
2. UVV MO19-1 12 27 +30
3. Fortuna’54 MO19-1 13 27 +18
4. Saestum MO19-1 12 21 +22
5. Bilt De FC MO19-1 12 21 +5
6. Hapert MO19-1 13 21 +10
7. Harkemase Boys MO19-1 10 20 +31
8. DSS MO19-1 13 20 0
9. Eldenia MO19-1 13 11 -20
10. De Meern MO19-1 12 7 -25
11. OJC ROSMALEN MO19-1 14 6 -45
12. Baronie MO19-1 13 3 -56

Stand MO17-1 4e divisie Zuid (najaar)
1. DSVP MO17-1 14 35 +37
2. Woezik MO17-1 15 34 +37
3. V.V. Schaesberg MO17-1 15 31 +22
4. De Meern MO17-1 14 27 +15
5. Fortuna’54 MO17-1 14 21 +4
6. OJC ROSMALEN MO17-1 16 10 -40
7. FC Eindhoven AV MO17-1 15 9 -34
8. Graaf W II VAC MO17-1 15 2 -41

V.V. De Meern MO17-1 -Woezik  
MO17-1 (4-1)
Vandaag de thuiswedstrijd tegen Woezik, de koploper 
in de 4e divisie zuid en een mooie gelegenheid voor 
de meiden om de zure nederlaag van vorige week in 
Zuid Limburg weg te spelen. Vijf weken geleden werd 
de uitwedstrijd tegen Woezik gewonnen door het 
hoge druk zetten en zorgen dat de snelle aanvallers 

van Woezik niet aan de bal komen. Dat was opnieuw 
de opdracht vandaag en de opstelling werd een beetje 
aangepast om nog meer druk te kunnen zetten op het 
middenveld. Dit pakte goed uit want vanaf het begin 
was duidelijk dat de meiden de baas waren en werden 
kansen gecreëerd uit snelle omschakelingen na 
balveroveringen. Binnen tien minuten werd gescoord, 
maar de goal werd afgekeurd door buitenspel. 
Niet lang daarna een mooie goal door een middenvel-
der met een hard schot vanaf de punt van het straf-
schopgebied (1-0). Helaas werd al snel de 1-1 ge-
scoord doordat de keepster een diepe bal met stuit 
niet goed verwerkte buiten de zestien en de spits van 
Woezik kon door lopen en binnenkoppen. Nog vóór 
het einde van de eerste helft scoren de meiden nog 
twee keer. Beide uit een diagonaal scherp aangesneden 
vrije trap, die lastig te verdedigen is. Onze spitsen 
reageren zeer attent op deze vrije trappen en scoren 
prima doelpunten. Woezik doet wat terug met een 
vlammend schot, waarbij onze keepster de bal nog nét 
raakt waardoor deze op de lat beland. Zo is het 3-1 
bij rust. 

In de tweede helft gaan de meiden goed door en 
blijven de baas op het veld. Woezik heeft daar geen 
antwoord op. De lange ballen van Woezik worden 
door onze verdedigers goed verwerkt door steeds de 
ballen vóór de stuit te raken. Ook de aanvalscombina-
ties van Woezik worden er uit gehaald door de 
middenvelders of goed verdedigd. Uit een scrimmage 
na een corner wordt de 4-1 gescoord en is de wed-
strijd beslist. Eigenlijk een onverwacht makkelijke 
overwinning. Laten we hopen dat we deze lijn kunnen 
doorzetten in de komende weken.



De Meern - 9 - WedstrijdKrant

Senioren selecties

PROGRAMMA
Zaterdag 2 april
14:30  IJFC 1 - Victoria 1
14:30  BFC 1 - Nieuwland ASC 1
14:30  CSW 1 - Loosdrecht 1
14:30  JSV Nieuwegein 1 - Geinoord Nieuwegein 1
14:30  De Meern 1 - Maarssen 1
15:00  NiTA 1 - Benschop 1
15:00  Delta Sports ‘95 FC 1 - CDW 1
Dinsdag 5 april
20:00  BFC 1 - De Meern 1
20:00  Loosdrecht 1 - NiTA 1

Stand Zaterdag 1 (2e klasse B)
1. De Meern 1 14 34 +27
2. BFC 1 14 33 +24 
3. Maarssen 1 15 29 +14
4. CSW 1 15 28 +11
5. Geinoord Nieuwegein 1 15 23 +10
6. Nieuwland ASC 1 15 22 +2
7. IJFC 1 15 20 -2
8. Delta Sports ‘95 FC 1 15 20 -4
9. Victoria 1 15 19 +2
10. CDW 1 15 19 -7
11. Loosdrecht 1 14 18 -2
12. Benschop 1 15 12 -8
13. NiTA 1 14 11 -15
14. JSV Nieuwegein 1 15 0 -52

De Meern wint regioderby tegen  
Geinoord (1-2)
De Meern startte vandaag op een zon overgoten 
sportpark van SV Geinoord een serie van drie zware 
wedstrijden tegen tegenstanders uit de top van de 
competitie. Vandaag waren we dus te gast bij Geinoord 
in Nieuwegein, daarna volgen Maarssen en BFC. 
Geinoord heeft veel routine in huis en is doorgaans 
een lastige tegenstander. Bij De Meern ontbraken 
Trevor Mulders (blessure) en Roel van Wiggen (werk). 
Tim Bijl startte weer in de basis.

Onder leiding van scheidsrechter Dhr Remco Appel 
werd om 14.30 uur onder belangstelling van veel 
supporters van beide zijden afgetrapt. In de zesde 
minuut werd er al gescoord door Sven Banfi van 
Geinoord (1-0). In de achtste minuut volgde een goede 
poging van Geinoord maar deze werd gestopt door 
onze keeper Juran Doezeman. Kort daarna volgde een 
voorzet van Genrich Sillé op Tim Bijl, waarbij de bal in 
de rebound terugkwam bij Genrich die de 1-1 scoorde. 
Met 15 minuten op de klok een goede actie van 
Genrich op het doel, maar deze werd gestopt door  

de keeper. Grote inzet, motivatie en vechtlust bij  
De Meern. Na 22 minuten was er een gele kaart voor 
Luc Jansen Veneboer na overtreding op Chahid 
Harouach. Bij een corner van Stan de Groot wist 
Robin Mulder de bal uit de kluts richting het doel te 
werken, maar de bal werd van de doellijn gehaald 
door keeper van Geinoord.Een flinke botsing tussen 
tussen Lars Bootsma en Michiel van der Valk in de 
48ste minuut bleef zonder consequenties. 

Het tweede doelpunt viel in de 56ste minuut. Op 
aangeven van Stan de Groot scoorde Genrich Sillé 
(1-2). Even later eindigde een goede actie van Stan 
centimeters naast het doel en minuten later kreeg  
Sven Jansen een gele kaart na overtreding.  
Een kwartier voor het einde werd Robin Mulder 
vervangen door Tom Gentenaar en vlak daarna  
Tim Bijl voor Bob Prins. 
In de 81ste minuut viel de tweede gele kaart voor 
Geinoord, Stijn Gerrits kreeg deze nadat hij Genrich 
van achter aantikte. Vijf minuten later viel de derde 
gele kaart na onbesuisd inkomen van Mark de Koning 
op de keeper van De Meern. 
Daarna creeërde Geinoord een goede kans maar de 
redding van onze keeper Juran was nog beter. De laatste 
minuten waren wat rommelig met lange passes die niet 
goed aankwamen, gelukkig ging het bij Geinoord niet 
veel beter. In de 90ste minuut werd Stan de Groot 
gewisseld en kwam Bart Scholts erin. Hij kreeg na drie 
minuten een gele kaart voor gevaarlijk spel. In de 
laatste minuut probeerde Bart er nog een doelpunt uit 
te slepen, deze ging over het doel. 

Het was een mooie voetbalmiddag. Mede door het 
gelijkspel van concurrent BFC heeft De Meern haar 
koppositie verstevigd.

Verslag van Léon en Annemieke Ebbenhorst
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De Meern - 11 - WedstrijdKrant

Column

Geluid (1)
Het is zondag. Op de slaapkamer staat een gigantisch 
televisiescherm. Nou ja, laten we zeggen dat ie een 
stuk groter is dan dat apparaatje beneden. Op dat 
beeldscherm in de huiskamer kun je op afstand 
nauwelijks zien of Cambuur nou wel of niet van 
Sittard gewonnen heeft. Gelukkig is er geluid bij.  
De commentator maakt duidelijk dat het inderdaad 
2-1 geworden is. Dat Cambuur toch, zeg ik tegen  
mijn vrouw. Wat heb jij met Cambuur? Wat ik met 
Cambuur heb, nou, daar is jouw neef toch trainer.  
Oh ja. En verder vind ik het altijd leuk als er een club 
uit het noorden meedoet om de punten. Ik heb ook 
nog een petje van Emmen. Kom er eens om. Emmen...

Terug naar die veel grotere tévé op de slaapkamer.  
We kijken naar het verhaal van Nederland. Een 
prachtige productie. Hoe de Germaanse bevolking 
overgaat van de jacht naar de landbouw. Mooi hoe ze 
dat laten zien. En wat daarbij opvalt, is dat niemand 
erbij praat. Men zaait, oogst, eet en slaapt zonder 
geluid te maken. Wonderlijk. Eigenlijk ook wel 
logisch want de taal moest nog uitgevonden worden. 
Tja, wat zou je moeten zeggen van de smaak van een 
appel als je niet eens weet dat het appel heet. 
Rust dus. Tot iemand de ander de hersens in slaat.  
Dan is het uit met de rust en hoor je vooral het 
kletteren van de zwaarden. Wat maakt dat toch een 
kabaal! Maar erbij praten? ho maar. Het gaat verder in 
alle rust. Grappig.

Tja, waarom zou je er ook bij praten als je iemand een 
dolk in zijn rug steekt. Je kunt moeilijk je veront-
schuldigingen aanbieden als er nog geen woorden 
voor zijn. Je kunt wel zeggen dat de grootste moord-
partijen er rustig aan toegingen.
Ik mis trouwens het geluid niet van schreeuwende 
mensen. Of in het ergste geval van een commentator. 
Die er live verslag van doet. Dat zou erg zijn. Dat 
Daan Schuurman uitlegt wat er gebeurd is, is al mooi 
genoeg. Ik heb dat trouwens ook bij voetbalwedstrij-
den. Wat zou het heerlijk zijn als die commentator er 
het zwijgen toe zou doen en wij alleen het publiek 
-het mag weer!- zouden horen. Dan moet je zelf 
beoordelen of die pass goed geweest is en die redding 
van de keeper. Zag je die? Weergaloos. En het publiek 
maar juichen en op de trommel slaan. Maar helaas. De 
televisieredactie heeft bepaald dat er een commentator 
aan te pas moet komen. Meestal praat ie het commen-
taar er later bij als hij zelf de wedstrijd al twee keer 
heeft bekeken en ook al op de hoogte is van de uitslag. 
Wat een nep, eigenlijk! En dan die hinderlijke 
interpretatie: hij heeft het niet over die fantastische 
redding, maar over het slappe schot van de tegenstan-
der. Jammer hoor. 

Geluid (2)
Als er al sprake is van overbodig geluid, bedoel ik 
vooral een pratend mens. Andere geluiden vind ik 
prima: vogels, wind, een lachend kind, zelfs een 
passerende brommer of een trein die over de spoorbrug 
rijdt en niet te vergeten: muziek. Oh jazeker, muziek. 
Daar kan ik nooit genoeg van krijgen. Muziek is een 
heel oud middel om met elkaar te communiceren, 
elkaar lief te hebben of elkaar gerust te stellen. Als 
koning Saul driftig was 3000 jaar geleden, liet hij David 
opdraven om een beetje op de harp te pingelen. Bach 
maakte er werk van om met zijn muziek een inkomen 
bij elkaar te spelen. En wat te denken van Bob Dylan. 
Kon nauwelijks gitaarspelen, nog slechter harmonica 
spelen, maar hij maakte de mooiste gedichten. En dat 
schaar ik, omdat het me nu goed uitkomt, ook onder 
muziek. Wie kent trouwens niet de prachtige muziek 
die over de maísvelden klonk in de tijd van de slavernij: 
de gospels en de blues. Die klinken nu nog als een 
gebed, een gedicht, een roep om liefde. Het laat me niet 
meer los, die muziek. Het is heel anders dan het verhaal 
wat mensen elkaar vertellen over Corona, de storm, 
Rusland, de hoge benzineprijzen, Ali, Mark, Marco en 
de schade die aangericht wordt als er in de straat een 
asielzoekerscentrum komt. Nee, op die verhalen zit ik 
niet meer te wachten. 

Nu het toch zondag is, zet ik nog even de radio aan enn 
kies ik voor een zender uit mijn heerlijke Drenthe. 
Vierentwintig uur achter elkaar mooie gospels, blues en 
countryliedjes. De zanger die ik hoor, maakt een 
gedicht over zijn verloren liefde en gebruikt daarbij drie 
akkoordjes. Hij vertelt dat hij vanmorgen opstond en 
dat de tranen over zijn wangen biggelden. Die zin 
herhaalt ie overigens een keer of zes in het liedje. Hij 
legt vervolgens in één zin uit dat het al langer niet goed 
ging tussen hem en het meisje en besluit zijn versje 
door te zeggen dat ie haar nooit meer wil zien. En dat 
met drie akkoorden. Prachtig toch als je met muziek al 
je ellende bij elkaar kan harken? En om het nummer 
toch drie minuten te laten duren, speelt ie er ook nog 
twee solo’s doorheen. Ik kan er maar niet genoeg van 
krijgen. En het volgende nummer wat ik op de radio 
hoor, behandelt hetzelfde thema in een andere 
toonsoort. Zo makkelijk kan het gaan. 

Als al die schreeuwende mensen op radio en tévé nu 
eens een instrument zouden gaan leren bespelen. 
Muziek maakt het allemaal veel mooier. Zelfs als je 
boos of verdrietig bent. Wilders met een harp, Rutte 
weer achter de piano en Poetin met een balalaika.  
De wereld kan er zoveel mooier op worden. En wees 
eerlijk, een beetje gitaar is veel goedkoper dan een UZI.

Cees Verweij


