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Van de redactie

ZATERDAG 1 BLIJFT IN DE RACE...
Het was spannend afgelopen dinsdagavond in 
Bussum. Onze Zaterdag 1 moest ’s avonds aantreden 
tegen medekoploper BFC. Aanvankelijk leek het 
een grauwe avond te worden. In het donker en met 
paraplu op weg naar het veld. Daar aangekomen, 
felle verlichting, droog, niet al te koud, een slecht 
kunstgrasveld, geen tribune, maar verrassend 
veel publiek. 

De strijd kon beginnen. Na een onnodige en wat 
ongelukkige nederlaag tegen Maarssen af gelopen 
zaterdag, mocht er eigenlijk niet verloren worden. 
De Ramadan was inmiddels ook begonnen en dat was 
in de opstelling te merken. In de eerste helft was BFC 
de bovenliggende partij, echter ook voor ons waren 
er kansen. Uiteindelijk werd na een snelle aanval via 
hun rechterkant de linksbuiten bereikt en de 
topscorer van BFC tikte de 1-0 binnen. 

In de tweede helft zagen we ons team agressiever 
spelen. BFC kon het tegen ons fittere team niet 
meer bijbenen en de ingevallen Stan de Groot 
maakte na een mooie actie van Genrich de hele 
fraaie gelijkmaker. Ze gingen voor de winst maar 
het bleef gelijk. Een boeiende pot voetbal met een 
voortreffelijke scheidsrechter. We blijven dus 
meedoen in de race om het kampioenschap maar 
de winnaars vandaag waren Maarssen en CSW. 
CSW kan nu de 2e periodetitel pakken. 

Ons JO19 team wist weer in de 2e divisie hun derde 
opeenvolgende wedstrijd te winnen. Vandaag spelen 
ze om 12:00 uur thuis tegen Drachster Boys. De 
tegenstander staat op de derde plaats, dus dat wordt 
waarschijnlijk een hele serieuze tegenstander. Ik kan 
u aanraden onze JO19-1 eens te gaan bekijken, want 
daar lopen vele goede voetballers. Dat moet ook wel 
van 2e Divisie voetballen is een hoog podium. 
Wat verder opvallend is dat zeven jeugdteams tegen 
PVCV teams spelen. Heerlijk om dit soort 
wedstrijden te spelen tegen onze naaste buur. 

Tenslotte wensen we Jan Vermeulen een goed en snel 
herstel toe na zijn operatie van afge lopen maandag. 

Wim Stolwijk

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 9 april
12:00  De Meern JO19-1 - Drachtster Boys JO19-1
17:10  De Meern JO18-1 - FC Amsterdam JO18-1
11:00  Sparta Nijkerk JO17-1 - De Meern JO17-1
12:10  Victoria JO16-1 - De Meern JO16-1
14:00  De Meern JO15-1 - Houten JO15-1
14:15  De Meern JO14-1 - Quick JO14-1
10:15  De Meern JO13-1 - BFC JO13-1

Stand JO19-1 - Divisie 2 A (voorjaar))
1. De Meern JO19-1 3 9 +10
2. Quick ‘20 JO19-1 2 6 +4
3. Drachtster Boys JO19-1 2 5 +8
4. Roda ‘46 JO19-1 3 4 0
5. ATC ‘65 JO19-1 3 2 -3
6. Dijk De asv JO19-1 3 2 -5
7. Fortuna Wormerveer sv JO19-1 3 1 -6
8. RODA ‘23 Rksv JO19-1 3 -1 -8

De Meern JO19-1 - ATC’65 JO19-1(3-0)
Het beschikbare spelersaantal neemt langzaam weer 
toe, topfit zijn we nog niet als ploeg. De eerste helft 
hebben we volledige controle over de tegenstander. 
Geen doelpogingen van de tegenpartij en wij doen 
onszelf wellicht wat tekort met een 2-0 voorsprong. 
Eén doelpunt werd helaas afgekeurd. De grensrechter 
vlagde de steekpass op onze spitsen consequent af. 
We namelijk voldoende mogelijkheden om de score  
te vergroten. 

De tweede helft verwachten we een stormloop van de 
tegenpartij. Maar hier wass geen sprake van en ook de 
tweede helft gaven we geen kansen weg. Er werden 
doelpunten afgekeurd. Het doelpunt dat viel was een 
mooi moment. Metehan die zijn eerste minuten 
mocht maken na een flinke knieblessure en operatie, 
maakt direct na zijn invalbeurt 3-0. 

We hebben niets weggegeven en genoeg kansen 
gecreëerd. We blijven werken aan een vaste fitte ploeg 
om de koppositie in de 2e Divisie nog vier wedstrijden 
vast te houden.

Stand JO18-1 - Divisie 6 B (voorjaar)
1.  De Meern JO18-1 4 9 +18
2. FC Amsterdam JO18-1 4 9 +4 
3. Victoria JO18-1 4 7 -6 
4. Kampong JO18-1 4 6 +8 
5. Abcoude fc JO18-1 4 4 -3 
6. Geinburgia sv. JO18-1 4 0 -21 

De Meern - 3 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams

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 3 3 -2
4. De Meern JO17-1 3 3 -4 
5. DVS’33 Ermelo JO17-1 1 1 0 
6. Sparta Nijkerk JO17-1 3 0 -11

De Meern JO17-1 - DOVO JO17-1 (3-2)
Aanhaken of afhaken, dat was vandaag de insteek voor 
de wedstrijd tegen DOVO. Na twee nederlagen tegen 
twee uitstekende tegenstanders is het tijd om het 
geloof weer terug te krijgen. We hadden veel blessures 
en de JO16-1 en JO17-2 konden ons helpen.  
Waarvoor dank.

Mooie woorden nu de daden: de wedstrijd. De 
scheidsrechter floot voor de start van de wedstrijd, 
DOVO had het gehoord, wij niet 0-1. Nu is aan het aan 
het team om hun rug te rechten en te antwoorden met 
hun voeten. En dit deden ze ook want we maken 1-1 
in de zevende minuut met schot buiten de zestien.

Wij warendominant aan de bal en DOVO speelde uit 
de omschakeling. Dat DOVO gevaarlijk was kwam ook 
door ons keuzes aan de bal, daar ligt de focus op de 
komende week. In de 26ste minuut is er een 
miscommunicatie tussen drie spelers, de DOVO spits 
speelde onze verdediger wel heel makkelijk uit en 
schoot de 1-2 binnen.

Twee kansen voor DOVO werden 2 doelpunten en dat 
kwam biede keren door onnodig balverlies op eigen 
helft. Maar ons antwoord volgende al snel. Een vrije 
trap werd werd verlengd bij de tweede paal en onze 
linkerspits tikte de bal binnen: 2-2.  
Saai was het zeker niet de eerste helft.

Het doel voor de tweede helft was het positie spel 
verbeteren en DOVO niet in de kaart te spelen met 
onnodig balverlies. We begonnen uitstekend en 
creëerde meteen een mooie scoringskans via de zijkant. 
De eerste 20 minuten waren we dominant aan de bal 
en al snel was daar de beloning: 3-2. Onze midden-
velder werd goed vrij gespeeld met een dieptepas en 
kon de bal rustig in het doel schieten. 
Een verschil met vorige wedstrijden was dat er nu 
keihard gewerkt werd om na balverlies de bal terug te 
winnen. Een compliment is op zijn plaats.   
Het begon ook nog te sneeuwen en dat op 2 april.

In de laatste fase van de wedstrijd werd het nog een 
beetje hectisch maar dat hoort erbij als het 3-2 staat. 
Complimenten voor de getoonde winnaars mentaliteit. 
Gebruik deze ‘doping’ voor de komende wedstrijden. 



De Meern - 5 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO16-1 - Divisie 5 B (voorjaar)
1. BFC JO16-1 4 10 +12
2. PVCV JO16-1 4 9 +78
3. De Meern JO16-1 4 5 +4 
4. Roda ‘46 JO16-1 4 5 -2 
5. Victoria JO16-1 4 3 -14
6. Houten JO16-1 4 1 -12 

De Meern JO16-1 - PVCV JO16-1 (1-1)
Vandaag op 2 april stond de derbywedstrijd op het 
programma. PVCV was al aanwezig met net zo 
enthousiaste ouders, opa’s en oma’s als die van ons. 
PVCV kwam om te winnen. Dit werd duidelijk door 
de zelfverzekerde houding van de spelers. De jongens 
van PVCV waren bijna allemaal een stuk groter dan 
onze jongens maar dat is geen zekerheid voor winst. 
In de eerste helft komen wij al snel op voorsprong. 
PVCV is hiervan onder de indruk. De keeper van  
De Meern moedigt de boys aan en vraagt om aan-
pakken. Nog een kans doet zich voor toen Jari met 
een kopbal bijna scoorde. Uiteindelijk is het de 
combinatie Jari met Kaan die het eerste doelpunt 
oplevert. Helaas komt na ongeveer 15 minuten 
speeltijd de gelijkmaker van PVCV. Het was even niet 
goed opletten en een weggeefmomentje. Maar onze 
jongens blijven hard werken en krijgen nog meer 
mooie combinatiekansen. PVCV wordt hierdoor 
nerveus en hun jongens beginnen dit op elkaar af te 
reageren. Dit resulteert in een gele kaart voor één van 
de PVCV-ers. Jesper krijgt een vrije trap die niet voor 
de voorsprong zorgt. Het was wel een erg mooi schot. 
Net voor rust gaat er vanuit PVCV een kopbal richting 
het net maar de bal valt er naast. Het geluk lijkt aan 
onze zijde.

In de tweede helft krijgt PVCV meteen een uitgelezen 
kans maar onze Flint is scherp en pakt de bal op.  
Het valt op dat PVCV enkel met lange ballen vooruit 
komt. De lange spits van PVCV komt er toch niet 
doorheen. Dan krijgen wij diverse corners maar ook 
deze zorgen er niet voor dat de bal in het doel valt.  
De keeper van PVCV is erg lang en hoeft eigenlijk 
nauwelijks omhoog te springen om de bal te pakken 
te krijgen. De Meern probeert via het middenveld 
sneller bij het doel van de tegenstander te komen. 
Maar ook dit levert niet het gewenste resultaat op. 
Wederom krijgt PVCV een kans vanuit een corner 
maar raakt deze de lat. Er volgt een tweede gele kaart 
voor PVCV. Ze willen voort maken om de winst mee 
naar huis te pakken. Dean neemt de vrije trap maar  
de bal gaat over. We eindigen nog met een flink schot 
van Jari maar ook deze is voor de keeper van PVCI 
geen enkel probleem. We eindigen met 1-1.  
Mijn jongere zoon zou hebben gezegd: “We hebben 
allebei gewonnen!” 

Stand JO15-1 - Divisie 6 D (voorjaar)
1.  Houten JO15-1 4 12 +10
2. De Meern JO15-1 4 10 +5 
3. Jodan Boys, de JO15-1 4 6 -1 
4. DHSC JO15-1 4 4 -1 
5. VVIJ JO15-1 4 3 -2 
6. Sportlust ‘46 JO15-1 4 0 -13

DHSC JO15-1 - V De Meern JO15-1 (2-2)
Vandaag de uitwedstrijd tegen DHSC. Het is guur 
weer en bij aankomst ligt een hard en hobbelig veld te 
wachten. De wedstrijd begint rommelig. Het veld 
maakt het onmogelijk elkaar goed over de grond aan 
te spelen, laat staan verzorgd combinatievoetbal te 
laten zien. Er wordt van achteruit dan ook vaak de 
lange bal naar voren gespeeld. Veel ballen komen niet 
aan. DHSC krijgt in het begin wat kansen door 
slordigheidjes in onze verdediging, maar Bas voor-
komt dat gescoord kan worden. Ook De Meern krijgt 
wat kansen met een afstandsschot van Rida en kopbal 
uit een corner. Echt hoogdravend is het spel niet en 
met een 0-0 wordt de kleedkamer opgezocht.

De tweede helft laat wat meer vuur zien. Er is van 
beide kanten meer strijd en inzet en het spel gaat in 
fases op en neer waarbij de teams wisselend balbezit 
hebben. De scheidsrechter houdt het spel heel kort. 
De eerste kans van de tweede helft is een afstands-
schot op lat van DHSC. In een fase waarin De Meern 
meer druk geeft komen ook de kansen. Een corner 
wordt door Coen net naast gekopt. De volgende 
corner is raak. De bal wordt goed voorgegeven waarna 
Kick de bal in tweede instantie achter de keeper krijgt, 
0-1. Het lijkt erop dat de ban gebroken is en De Meern 
kan doordrukken.  Helaas blijft voetballen lastig door 
het veld en het vele oponthoud. DHSC lijkt hiervan te 
profiteren. Bas redt nog een keer goed, maar even later 
wordt het toch 1-1. Nu kan DHSC doordrukken en al 
snel is het 2-1 na een wat gelukkige kluts gevolgd 
door een afstandsschot. De M eern zet nog eens aan en 
meldt zich steeds meer rond het doel van DHSC. Als 
het voetballend niet kan, dan maar uit een van de vele 
dode spelmomenten. Bij een vrije trap van links wordt 
de bal goed voorgezet en met een duikvlucht kopt de 
van ver aankomende Mischa 2-2 binnen. In de 
resterende minuten worden geen grote kansen meer 
gecreëerd. De eindstand blijft 2-2. Op naar volgende 
week tegen de koploper Houten.

© KNVB/Media



De Meern - 7 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO14-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. Barendrecht JO14-1 3 9 +7 
2.  Quick JO14-1 2 6 +9 
3. Alexandria’66 JO14-1 3 4 +3 
4. De Meern JO14-1 3 4 +1
5. TOGB JO14-1 2 3 -3 
6. PVCV JO14-1 3 3 -2 
7. UNA JO14-1 3 3 -5
8. Jonathan JO14-1 3 0 -10

PVCV JO14-1 - De Meern JO14-1 (0-2)
Waar dit in de vorige competitie een wedstrijd tussen 
beide koplopers was, stonden vandaag de nummers 4 
en 6 tegen over elkaar in de ‘stadsderby’. 

Tegen een stugge ploeg als PVCV is de vraag: zijn de 
spitsen Ruben en Nilan in vorm en kunnen zij het 
verschil maken? En ja dat waren zij. Nilan krijgt 
vandaag vier goede kansen en scoort na de 0-1 ook de 
winnende 0-2. Hij is van grote waarde voor dit team. 
Maar niet alleen hij en Ruben, het hele team speelde 
met de instelling om te willen winnen.  
In de eerste helft kreeg PVCV vier corners op rij en 
hadden ze wat veldoverwicht, maar Sven keepte 
vandaag uitstekend en straalde rust uit. Nadat Nilan 
een eerdere kans niet kon benutten was het vlak voor 
rust wel raak. Na een goeie pass van Amine kruiste 
Nilan voorlangs de uitgelopen keeper en konden wij 
met een voorsprong gaan rusten.
In de tweede helft was het wederom een gelijk- 
opgaande wedstrijd.Het in grote getale aanwezige 
publiek zag dat de spelers van De Meern als team het 
vertrouwne uitstraalden dat PVCV hier vandaag niet 
zou gaan scoren. Ondanks het zéér solide spelen van 
de De Meern was er toch een kans op de gelijkmaker, 
gelukkig werd deze prachtig gepareerd door Sven. Na 
een goeie loopactie, scoorde Nilan de verdiende 0-2 en 
geloofde PVCV het wel.
Deze wedstrijd bewees dat de oude vorm en bovenal 
ook de enorme teaminzet er weer is, dus wie weet 
worden de 5 punten achterstand op de koploper 
alsnog ingehaald. Een uitstekende teamprestatie 
vandaag. Het publiek kijkt al uit naar de confrontatie 
met nummer 2, Quick, op ons sportpark.

Stand JO13-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1.  Sporting Martinus JO13-1 4 10 +12 
2. JOGA Fortius asv JO13-1 4 10 +8 
3. PVCV JO13-1 4 6 +1 
4. FC Amsterdam JO13-1 4 6 -2 
5. BFC JO13-1 4 3 -6 
6. De Meern JO13-1 4 0 -13

PVCV JO13-1 - De Meern JO13-1 (3-2)
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 rechts-
buiten. 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 o p. 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 zestien 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.© KNVB/Media



De Meern - 9 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand MO19-1 Hoofdklasse Top (najaar)
1. UVV MO19-1 13 30 +34
2.  ADO ‘20 MO19-1 14 29 +28 
3. Fortuna’54 MO19-1 14 27 +14
4. Saestum MO19-1 13 24 +24
5. Bilt De FC MO19-1 13 24 +6
6. Hapert MO19-1 14 24 +13
7. Harkemase Boys MO19-1 10 20 +31
8. DSS MO19-1 13 20 0
9. Eldenia MO19-1 14 11 -23
10. De Meern MO19-1 13 7 -26
11. OJC ROSMALEN MO19-1 14 6 -45
12. Baronie MO19-1 13 3 -56

Stand MO17-1 4e divisie Zuid (najaar)
1. Woezik MO17-1 16 37 +378
2. DSVP MO17-1 14 35 +37
3. V.V. Schaesberg MO17-1 15 31 +22
4. De Meern MO17-1 15 30 +18
5. Fortuna’54 MO17-1 15 21 +3
6. OJC ROSMALEN MO17-1 17 10 -43
7. FC Eindhoven AV MO17-1 16 9 -36
8. Graaf W II VAC MO17-1 16 5 -39

OJC Rosmalen MO17-1 - De Meern  
MO17-1 (1-4)
De competitie van de 4e Divisie zuid bestaat uit acht 
teams. Over het hele seizoen komen de teams elkaar 
3x tegen. Vandaag de derde wedstrijd tegen  
OJC Rosmalen. De eerste uitwedstrijd in oktober vorig 
jaar ging onnodig verloren met 4-3. De tweede 
wedstrijd thuis werd vorige maand met een gehavend 
team gewonnen met 3-1. Nu, dan de derde ontmoe-
ting, deze keer weer een uitwedstrijd. ’s Morgens een 
behoorlijke tegenslag door de ziekmelding van een 
speelster en onze keepster. Uiteindelijk met dertien 
meiden afgereisd naar Rosmalen. Maritt toont lef en is 
bereid om de keepershandschoenen aan te trekken en 
doet dat nog goed ook. Complimenten daarvoor!

Het doel is om de goede lijn van vorige week door te 
zetten: hoog druk zetten, Rosmalen op hun helft 
houden en onze onervaren gelegenheidskeepster niet 
in problemen brengen. Toch gebeurt wéér wat dit 
seizoen al vaker gebeurde: dat de eerste minuten niet 
scherp genoeg zijn en de tegenstander veel te veel 
ruimte gegeven wordt. Rosmalen profiteert in de 10e 
minuut met twee simpele combinaties en de bal ligt er 
in: 1-0. De meiden zijn wakker zetten Rosmalen beter 
onder druk. De opbouw vanaf de keepster van 
Rosmalen wordt direct verstoord, de bal wordt 
afgepikt en na drie balcontacten en goed wegdraaien 
vanaf een meter of twintig ingeschoten: 1-1.  

De 1-2 wordt nog vóór rust gescoord uit een 
identieke situatie. We zette direct zetten en 
straffen balverlies van de tegenstander af.

Na rust krijgen de meiden beter grip op de 
wedstrijd, hoewel er toch nog teveel balverlies 
geleden wordt. Het is makkelijker gezegd dan 
gedaan, maar simpel het balletje rond laten  
gaan en de vrije vrouw zoeken is de oplossing.  
De 1-3 wordt gescoord door goed doorzetten 
vanaf het middenveld met een schot op de paal, 
die attent wordt binnengewerkt door onze spits. 
Het hoogtepunt van de wedstrijd is de assist en 
het doelpunt bij de 1-4: De bal wordt halverwege 
onze eigen helft, dicht bij de zijlijn afgepakt en 
direct met een prachtige lange bal buiten bereik 
van de verdedigers klaargelegd voor onze 
linksvoor. Omdat ze rechtsbenig is, kapt ze naar 
binnen, ziet de keepster van Rosmalen ver voor 
de goal staan en schiet vanaf 25 meter over de 
keepster binnen.

De winst komt niet meer in gevaar. Voor de 
meiden nog zes wedstrijden te gaan in de 
competitie. In theorie zijn er nog vier teams die 
kampioen kunnen worden, waaronder De Meern, 
dus weer trainen om beter te worden en er  
voluit voor gaan!

© KNVB/Media



De Meern - 11 - WedstrijdKrant

Senioren selecties

PROGRAMMA
Zaterdag 9 april
14:30 Geinoord Nieuwegein 1 - IJFC 1
14:30 CDW 1 - JSV Nieuwegein 1
14:30 Victoria 1 - Delta Sports ‘95 FC 1
14:30 Loosdrecht 1 - De Meern 1
14:30 Benschop 1 - BFC 1
14:30 Nieuwland ASC 1 - CSW 1
14:30 Maarssen 1 - NiTA 1

Stand Zaterdag 1 (2e klasse B)
1. De Meern 1 16 35 +26
2. BFC 1 16 35 +24
3. Maarssen 1 16 32 +15
4. CSW 1 16 31 +15
5. Geinoord Nieuwegein 1 16 26 +14
6. Nieuwland ASC 1 16 23 +2
7. Victoria 1 16 22 +3
8. Delta Sports ‘95 FC 1 16 21 -4
9. IJFC 1 16 20 -3
10. CDW 1 16 20 -7
11. Loosdrecht 1 16 19 -6
12. Benschop 1 16 15 -6
13. NiTA 1 16 12 -18
14. JSV Nieuwegein 1 15 0 -56

Topper tegen BFC eindigt  
in gelijkspel (1-1)

De Meern heeft haar koppositie (op doelsaldo) op 
de ranglijst gehandhaafd door dinsdagavond in de 
inhaalwedstrijd met 1-1 gelijk te spelen tegen de 
gedeeld koploper BFC.

Bij De Meern startten Roel van Wiggen en Tom 
Gentenaar in de basis. Bart Scholts startte op de 
linksbuitenpositie. Vanuit De Meern waren veel 
supporters naar Bussum afgereisd om de strijd om 
de koppositie met eigen ogen te kunnen 
aanschouwen.

De eerstehelft werd in hoog tempo gespeeld en  
De Meern kreeg niet veel ruimte van BFC om in 
haar spel te komen. Gaandeweg kreeg BFC het 
betere van het spel. Na een corner voor BFC was er 
in de  zevende minuut een scrimmage voor het 
Meernse doel, waarbij De Meern de grootste moeite 
had de bal weg te werken. In de 20e minuut 
verdedigde De Meern uit met een bal in de breedte 
via het centrum. Deze werd onderschept door een 
Bussumse aanvaller, die de bal maar net naast 
schoot. Halverwege de eerste helft was het wel raak, 
toen de Bussumse spits een harde lage voorzet vanaf 
rechts, onberispelijk en onhoudbaar langs onze 
keeper Juran Doezeman in het doel schoot, 1-0. In 
de 35e minuut was De Meern gevaarlijk   met een 
kopbal van Roel van Wiggen die maar net over ging.

In de rust kwamen Stan de Groot en Abel Prins in 
het veld voor Bart Scholts en Tim Bijl. In de tweede 
helft kreeg De Meern meer grip op het middenveld 
en knokte het zich terug in de wedstrijd. Na een 
aan vallende actie in de 73e minuut via meerdere 
schijven op links, kwam de bal op de linkerpunt van 
het strafschopgebied bij Stan de Groot die uithaalde 
en de bal onhoudbaar in de verre hoek schoot, 1-1.
In het laatste deel van de wedstrijd zat er nog meer 
in voor  
De Meern, dat conditioneel beter leek dan BFC.  
Vlak voor tijd was Stan de Groot dichtbij de 
winnende treffer, maar hij zag zijn schot in de korte 
hoek, uit het doel gebokst worden door de BFC-
keeper. In de resterende tijd lukte het De Meern niet 
meer de genadeklap uit te delen. Gezien de gehele 
wedstrijd was het gelijkspel terecht.

Zaterdag speelt De Meern uit bij Loosdrecht. Bij 
winst kan het de tweede periode binnenhalen, dit is 
wel afhankelijk van de resultaten van CSW en 
Victoria, die in de periodestand respectievelijk één 
punt boven en gelijk staan met De Meern.
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