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VAN DE REDACTIE

Na een korte onderbreking neem ik de draad weer op 
om een voorwoord te schrijven. Meestal behelst dat 
een terugblik en een vooruitblik van onze standaard 
teams. Ik kan me voorstellen dat onder de lezers 
ideeën leven om ook andere zaken aan te kaarten. 
Suggesties zijn van harte welkom.

In ieder geval speelt Zaterdag 1 komend paas weekeind 
tegen Victoria uit Hilversum. Ik heb goede jeugd-
herinneringen aan Hilversum waar ik in de jaren ’60 
op kostschool zat bij de fraters aan de Oude 
Amersfoortse weg en nog een blauwe maandag voor 
EMM voetbalde. In een eerder schrijven al eens 
uitgelegd dat Victoria een van de oudste verenigingen 
van ons land is. De officiële naam luidt HC & FC 
Victoria oftewel ‘Hilversumse Cricket en Football 
Club’. De club werd in 1893 opgericht. In die tijd 
werden in diverse steden door de gegoede klasse 
voetbalclubs opgericht waarbij de naamgeving vaak 
verwees naar Engeland, de bakermat van het voetbal. 
De naam Victoria verwees naar de Engelse koningin 
Victoria (1837-1901). Deze vorstin belichaamde 
‘The Victorian Age’. Een tijdperk getypeerd door een 
preutse levens houding, maar waarin het Verenigd 
Koninkrijk wel het centrum van de wereld was en 
Victoria het zelfs schopte tot keizerin van India.
Victoria was aan een ijzersterke tweede periode bezig. 
Net als De Meern overigens. Maar zoals oplettende 
lezers inmiddels weten, De Meern kwam na afgelopen 
weekend één punt tekort op de winnaar van deze 
tweede periode CSW. Laten we er niet al te dramatisch 

over doen. Misschien is het wel een voordeel om 
nu al geen ‘prijsje’ te hebben. Men zal nu de derde 
periode nog scherper moeten zijn om voor promotie 
in aanmerking te komen. 
We hebben nog negen wedstrijden voor de boeg. 
Drie punten zijn uiterst gewenst komende zaterdag, 
vooral omdat de concurrenten BFC en CSW elkaar 
gaan bestrijden. Hopelijk kunnen de trouwe 
supporters de oranje mannen zien schitteren in 
een naar verwachting sportieve strijd.

Intussen moeten we ook Zaterdag 2 in de gaten 
houden. Dit team is aan een gestage opmars bezig 
na een enigszins valse start, waarbij men drie 
aftrekpunten van de KNVB moest zien recht te 
trekken. Wie weet wat er nog in het vat zit.
De jeugd selectie teams blijven wat wisselend 
presteren. Loop de standen maar eens na in deze 
wedstrijdkrant. Je kan voor alle teams de site 
raadplegen voor een mooi overzicht van de 
verrichtingen van alle teams. Voor de jongste 
jeugd wordt geen officiële stand bijgehouden.

Een mooi Paasweekend gewenst. Het belooft 
aardig weer te worden.

Jan Vermeulen (oud-jeugdvoorzitter)
wedstrijdkrant@vvdemeern.nl

Op Goede Vrijdag en eerste- en tweede paasdag 
is het sportpark gesloten.



Programma
Zaterdag 16 april
09:30 Jodan Boys, de JO15-1 - De Meern JO15-1
10:30 JOGA Fortius asv JO13-1 - De Meern JO13-1
12:00 De Meern MO17-1 - DSVP MO17-1
12:00 De Meern JO16-1 - Houten JO16-1
12:15 Barendrecht JO14-1 - De Meern JO14-1
12:30 DVS’33 Ermelo JO17-1 - De Meern JO17-1
14:30  De Meern MO19-1 - OJC ROSMALEN MO19-1
14:30 Kampong JO18-1 - De Meern JO18-1

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

De Meern JO19-1 - Drachtster Boys JO19-1 (1-1)
Vandaag mochten we het opnemen tegen Drachtster 
Boys. Ze hebben puntenmindering gekregen vanwege 
een staking en ongeregeldheden tijdens de eerste 
wedstrijd. Wij hebben controle en overwicht aan het 
begin van deze wedstrijd en kansen. Maar we krijgen 
halverwege de eerste helft een rode kaart die de 
wedstrijd doet kantelen. Ook hebben we wat uitvallers 
wegens blessures maar gelukkig kunnen we vrij 
gemakkelijk de 0-0 vasthouden tot de rust. In de rust 
stellen we een plan op voor de tweede helft waar we 
met met een man minder aan beginnen. Volle bak, 
hard werken, compact houden en counteren.

Dat doen we en we komen hierdoor terecht op een 
1-0 voorsprong. Het spel ligt veel stil de tweede helft 
wat voor ons gunstig is. Tegen het einde van de 
wedstrijd zijn wij hoog op het veld in balbezit. Helaas 
verliezen we hier de bal en staan we verkeerd in de 
omschakeling. De linksbuiten van de tegenstander 
krijgt de bal, op dat moment glijdt onze keeper ook 
nog eens ongelukkig uit waardoor de bal van 30 meter 
in leeg doel wordt geschoten.1-1.  

De Meern - 3 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams

Stand JO18-1 - Divisie 6 B (voorjaar)
1. De Meern JO18-1 5 12 +24
2. FC A’dam JO18-1 5 9 -2
3. Victoria JO18-1 4 7 -6
4. Abcoude JO18-1 5 7 +3
5. Kampong JO18-1 4 6 +8
6. Geinburgia JO18-1 5 0 -27

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

Stand JO16-1 - Divisie 5 B (voorjaar)
1. BFC JO16-1 5 12 +10
2. PVCV JO16-1 5 10 +11
3. Victoria JO16-1 5 6 -13
4. De Meern JO16-1 5 5 +3
5. Roda ’46 JO16-1 5 5 0
6. Houten JO16-1 5 4 -11

Stand JO15-1 - Divisie 6 D (voorjaar)
1. Houten JO15-1 5 15 +13
2. De Meern JO15-1 5 10 +2
3. DHSC JO15-1 5 7 0
4. VVIJ JO15-1 5 6 0
5. Jodan Boys, de JO15-1 5 6 -1
6. Sportlust ‘46 JO15-1 5 0 -14

Stand JO14-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. Barendrecht JO14-1 4 12 +9
2. Quick JO14-1 3 9 +15
3. Alexandria’66 JO14-1 4 7 +7
4. TOGB JO14-1 3 4 -3
5. De Meern JO14-1 4 4 -5
6. PVCV JO14-1 4 3 -4
7. UNA JO14-1 4 3 -9
8. Jonathan JO14-1 4 1 -10
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De Meern - 5 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams (vervolg)

De Meern JO14-1 - Quick JO14-1 (0-6)
In een heerlijk zonnetje op de tribune van veld 1 ging 
het publiek er eens goed voor zitten. Zou het na de 
knappe teamprestatie van vorige week tegen PVCV 
ook nu weer gaan lukken te winnen en zal Quick 
zonder punten naar Den Haag gaan…  
Waar in de vorige competitie twee keer werd gewon-
nen van Quick leek dat ook nu weer te gaan gebeuren. 
Er wordt voornamelijk op de helft van Quick gevoet-
bald en het wachten is tot de echte kansen gecreëerd 
worden en de doelpunten gaan vallen.
Ondanks de voortdurende dreiging op de rechterflank 
van Nilan worden de twee goeie kansen niet benut.  
En dan gebeurt wat het spelbeeld niet weergeeft, 
Quick scoort de 0-1. Opkomend door het midden kan 
niemand de man aan de bal afstoppen. En dan wordt 
het later ook nog 0-2.
In de rust bespreekt het publiek of het straks alsnog 
3-2, 4-2 of zelfs 5-2 gaat worden… Kees valt goed in 
en krijgt een dot van een kans op de snelle 1-2. Al snel 
weer een niet te missen kans maar ook deze wordt 
niet benut. Seger raakt nog de buitenkant van de paal 
maar helaas geen aansluitingstreffer.
En, zoals dat vaker voorkomt in het voetbal, Quick 
scoort wel (0-3), als we dan ook nog met tien man op 
het veld komen te staan wordt het een zeer feestelijke 
middag voor de gasten uit Den Haag en reizen zij met 
0-6 terug naar huis.

Stand JO13-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. Sporting Martinus JO13-1 5 13 +13
2. JOGA Fortius asv JO13-1 5 11 +8
3. FC A’dam JO13-1 5 7 -2
4. PVCV JO13-1 5 6 0
5. BFC JO13-1 5 3 -8
6. De Meern JO13-1 5 3 -11

De Meern JO13-1 - BFC JO13-1: (2-0)
Deze wedstrijd moest gewonnen worden aansluiting 
te houden. De eerste helft was matig en we konden 
geen echte kansen creëren, maar gaven er ook geen 
weg. De tweede helft hadden wij het voordeel van de 
wind. Doordat wij direct druk zette kwam BFC er 
nauwelijks uit. Het jagen werd direct beloond door 
een Goal die via een corner van Lennon bij Shaadi 
belandde. Raak: 1-0!

Daarna bleven wij druk zetten en in de veertiende 
minuut kwam door collectief jagen en druk zetten bij 
Mika, die van afstand de 2-0 erin schoot. De laatste 
tien minuten werden nog spannend omdat we iets de 
grip verloren, maar we hielden staand. Met één 
minuut voor het eind nog een schot op de lat van 
Ayman bleef het bij 2-0. 

Stand MO19-1 Hoofdklasse Top (najaar)
1. UVV MO19-1 14 33 +36
2. ADO ’20 MO19-1 15 32 +30
3. Fortuna ’54 MO19-1 15 30 +18
4. De Bilt MO19-1 14 25 +6
5. Saestum MO19-1 14 24 +22
6. Hapert MO19-1 15 24 +12
7. Harkemase Boys MO19-1 11 23 +32
8. DSS MO19-1 14 21 0
9. Eldenia MO19-1 15 11 -27
10. De Meern MO19-1 14 7 -28
11. Baronie MO19-1 14 6 -54
12. OJC ROSMALEN MO19-1 15 6 -47

Stand MO17-1 4e divisie Zuid (najaar)
1. DSVP MO17-1 15 38 +41
2. Woezik MO17-1 17 37 +34
3. V.V. Schaesberg MO17-1 16 34 +24
4. De Meern MO17-1 16 33 +19
5. Fortuna ’54 MO17-1 16 21 +2
6. OJC ROSMALEN MO17-1 18 11 -43
7. FC Eindhoven AV MO17-1 17 9 -38
8. Graaf W II VAC MO17-1 17 6 -39

Fortuna ’54 Sittard MO17-1 - De Meern 
MO17-1 (0-1)
Dit keer een vroege wedstrijd tegen Fortuna ’54 uit 
Sittard. Een aantal meiden hebben onderweg naar 
Limburg nog wat geslapen, maar eenmaal op het veld 
is iedereen goed wakker. Om half twaalf trapt Fortuna 
af en probeert met de wind mee De Meern op eigen 
helft te houden. Fortuna speelt snel en vaak de lange 
bal. Veel duels worden in de verdediging of op het 
middenveld uitgevochten. De ballen worden wel 
veroverd maar even zo vaak zijn de meiden de bal 
weer kwijt. Er ontstaan voor beide teams maar weinig 
kansen. Mede door het balverlies lukt het de meiden 
niet goed om uit duels te blijven en wordt het een 
fysieke wedstrijd. Vóór rust komt Fortuna tot een paar 
schoten op doel en krijgen de meiden twee kansen: 
één op één op de keeper wordt niet gescoord en een 
redelijk vrij schot buiten de 16 gaat over. Bij rust is 
het 0-0.
In de tweede helft is het spelbeeld gelijk aan de eerste 
helft. Er zijn weinig kansen aan beide zijden en de 
wedstrijd lijkt op een gelijkspel de eindigen. Een klein 
kwartier voor het einde valt dan tóch dat doelpunt. 
Met goed spel en een foutje in de verdediging van 
Fortuna komt onze spits plotseling weer één op één 
met de keeper. Het schot wordt nog gered door de 
keeper, maar de rebound wordt beheerst ingeschoten 
door onze linksvoor. Fortuna probeert het nog wel, 
maar de meiden houden stand en trekken de 0-1 over 
de streep. Toch lekker om met drie punten vanuit 
Limburg weer naar huis te rijden.
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Senioren selecties

Programma
Zaterdag 16 april
11:45  De Meern VR1 - Focus ’07 VR1
12:15  CDW 2 - De Meern 2
14:30  De Meern 1 - Victoria 1

Programma
Zaterdag1 poule
14:30  BFC 1 - CSW 1
14:30  IJFC 1 - Maarssen 1
14:30  Benschop 1 - Nieuwland ASC 1
14:30  JSV 1 - Loosdrecht 1
14:30  De Meern 1 - Victoria 1
15:00  NiTA 1 - CDW 1
15:00  Delta Sports ’95 1 - Geinoord 1

Stand Zaterdag 1 (2e klasse B)
1. BFC 1 17 38 +28
2. De Meern 1 17 38 +28
3. Maarssen 1 17 35 +16
4. CSW 1 17 34 +16
5. Geinoord 1 17 29 +18
6. Nieuwland ASC 1 17 23 +1
7. CDW 1 17 23 -3
8. Victoria 1 16 22 +3
9. Delta Sports ‘95 1 16 21 -4
10. IJFC 1 17 20 -7
11. Loosdrecht 1 17 19 -8
12. Benschop 1 17 15 -10
13. NiTA 1 17 12 -18
14. JSV 1 17 0 -60

  
De Meern veel sterker dan  
Loosdrecht (2-4)
De wedstrijd begint onder wisselende omstandig heden 
van zon, regen en hagel en met weer veel supporters 
uit De Meern. Er wordt om 14.30 uur afgetrapt met 
wat wijzigingen in het elftal. Chahid Harouach begint 
in de basis, Bart Scholts is wisselspeler en Trevor 
Mulder is nog geblesseerd.
Als snel begint het te hagelen en na drie minuten is  
het zo erg dat de wedstrijd wordt stilgelegd, zo’n 
heftige hagelbui hebben we de laatste jaren nog niet 
meegemaakt.
Na vier minuten hervatten we de wedstrijd en in de 
zevende minuut wordt er al gescoord door Robin 
Mulder met hoofd en via binnenkant paal gaat de bal 
in het netje. Zes minuten later volgt een grote kans 
voor Stan de Groot, deze wordt door een verdediger 
voor de lijn weggeschoten., Maar in de elfde minuut is 
het dan toch raak door Tom Gentenaar (0-2).

We zijn op dat moment veel sterker maar ook wat 
slordig in de afwerking. In de 20e minuut gaat een 
kopbal Robin Mulder net over. Even later nog een 
grote kans voor Genrich Sillé, die goed gekeerd wordt 
door de keeper van Loosdrecht. 
Wij hebben genoeg kansen. In de 40e minuut is er een 
grote kans voor Robin Mulder, hij lobt de bal over de 
keeper en naast het doel. We blijven strijden ook al 
gaat dat niet altijd even nauwgeurig. Met de harde 
wind en heftige regenbuien valt het ook niet mee, april 
doet wat het wil.  Het is nog best koud maar gelukkig 
kunnen we schuilen en we genieten van de wedstrijd. 
Er volgt kans nog een hele grote kans. Tyrell kopt de 
bal naar Genrich en hij legt de bal terug op Stan. Zijn 
schot is te zwak om het vrije doel te treffen en wordt 
gered door een verdediger van Loosdrecht. 

We beginnen voortvarend aan de tweede helft. Genrich 
wordt op snelheid geraakt door een paar noppen op 
zijn knie (we hopen dat de blessure meevalt) en hij 
wordt vervangen door Bob Prins.
In 60e minuut is de eerste schietkans voor Bob. Tien 
minuten later draait Bob mooi van zijn tegenstander 
weg en legt de bal af op Chahid.  De inzet is te zwak en 
ook de rebound van Stan  treft geen doel. Dan wordt 
Chahid gewisseld voor Tim Bijl. In de 74e minuut een 
uitbraak van een Loosdrecht speler en Tyrell vloert 
zijn man in het strafschopgebied. Het gevolg is een 
Penalty tegen en geel voor Tyrell. Zo wordt de stand 
1-2. Maar voordat we met onze ogen kunnen 
knipperen wordt het 1-3 door Bob Prins. In de 80e 
minuut komt een kopbal van Bob op een arm en wordt 
een penalty gegeven door, de zeer goed leidende jonge 
scheidsrechter, Andy Wolf. Robin schiet trefzeker van 
elf meter binnen en zo komen we op 1-4. Even later 
krijgen we toch nog een tegengoal en wordt de 
eindstand 2-4. Er wordt nog gewisseld in de 87e 
minuut, Ruben Baas, Arne Kalmeijer en Bart Scholts 
vervangen Stan de Groot, Tommy Gentenaar en  
Robin Mulder.

Zo loopt de wedstrijd ten einde en hebben we er weer 
drie punten bij. Onze concurrenten winnen ook dus de 
stand blijft hetzelfde. Volgende week spelen we tegen 
Victoria. De trainer van Victoria, Robert Roest, was 
vandaag als toeschouwer aanwezig om alvast de nodige 
informatie in te winnen. Het blijven spannende weken.
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