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Van de redactie

ZATERDAG 1 ALLEEN AAN KOP

Na het Paasweekend staat het eerste alleen aan kop. 
De benauwde thuisoverwinning en een nederlaag van 
mede koploper BFC tegen CSW waren daar debet 
aan. Voor een koploper speelde men tegen Victoria 
vooral een matige tweede helft. Sommigen spreken 
van ‘spelen op zekerheid’, anderen van ‘het 
handhaven van de nul’, maar om kampioen te 
worden zal men toch wat moediger moeten opereren.
Te beginnen met komende zaterdag tegen de midden-
moter CDW. Ongetwijfeld zullen de gastheren 
gebrand zijn  op revanche. Want de eerste wedstrijd 
was een ‘walk-over’ voor De Meern. Het werd toen 
maar liefst 9-0.
CDW is in 1981 opgericht toen twee verenigingen 
fuseerden; Wijk bij Duurstede in 1927 opgericht met 
het in 1952 opgerichte Dorestad. Dorestad doet me 
niet alleen herinneren aan de lagere schooltijd – een 
grote schoolkaart met de tekst ‘de Noormannen 
verwoesten Dorestad’ – maar aan een eigen wedstrijd. 
Rond 1970 leek alles afgelast te worden en op 
zondagmorgen gingen we met een mannetje of tien 
trainen in het Panbos. Teruggekeerd in Kockengen 
kregen we te horen dat de wedstrijd Dorestad-
Kockengen zo’n beetje als enige in Nederland 
doorging. We stonden al na een kwartier met 3-0 
achter toen onze keeper verklaarde dat hij lasogen 
had vanwege een klus op zaterdag en weinig kon 
zien. Met een nieuwe keeper gingen we verder 

zonder dat er overigens iets veranderde in de stand. 
Maar dit terzijde. Het is zaterdag afwachten hoe het 
nieuwe jasje van koploper past.

Kijken we naar de hoogste jeugdteams, dan zagen we 
ook deze week wisselende uitslagen. In ieder geval 
een compliment voor de schrijvers van de verslagen 
en het  elke week weer inleveren van de kopij.

Deze week kijken we vooral eens naar de hoogste 
meisjes teams. Zij worden nog wel eens over het 
hoofd gezien. Dat is ten onrechte, want de meiden-
afdeling gaat een steeds prominentere rol innemen 
binnen onze vereniging. Een team speelt op divisie  
niveau, MO17-1 speelt in 4e divisie zuid. Of dat nu 
zo prettig is met de gestegen benzine prijzen 
is de vraag. Want men moet zelfs naar Zuid-Limburg 
afreizen. Maar goed, je komt nog eens ergens.
MO12-1, MO13-1, MO14 -1 en MO15-1 spelen 
dichter bij huis, maar spelen allemaal in competities 
van jongens. Vooral de MO13 valt op met een eerste 
plaats. Maar ze schijnen ook drie(!) keer te trainen. 
En wie de trainers wel eens heeft zien sjouwen met 
futuristisch trainersmateriaal moet wel onder de  
indruk zijn van de professionele begeleiding. Kortom, 
voldoende reden om eens een wedstrijd te bezoeken.

Veel voetbalplezier gewenst komend weekend.

Jan Vermeulen (oud-jeugdvoorzitter)



PROGRAMMA
10:15  De Meern JO13-1 - Sporting Martinus JO13-1
11:00  Roda ’46 JO19-1 - De Meern JO19-1
12:00  Baronie MO19-1 - De Meern MO19-1
12:00  De Meern MO17-1 - DSVP MO17-1
13:00  Roda ’46 JO16-1 - De Meern JO16-1
13:00  De Meern JO15-1 - Sportlust ’46 JO15-1
16:15  De Meern JO18-1 - Abcoude JO18-1
17:15  De Meern JO17-1 - PVCV JO17-1

Stand JO19-1 - Divisie 2 A (voorjaar)
1. Quick ’20 JO19-1 4 12 +8
2. De Meern JO19-1 4 10 +10
3. Drachtster Boys JO19-1 4 6 +7
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

Stand JO18-1 - Divisie 6 B (voorjaar)
1. De Meern JO18-1 6 12 +23
2. FC A’dam JO18-1 6 12 0
3. Victoria JO18-1 5 10 -3
4. Kampong JO18-1 5 9 +9
5. Abcoude JO18-1 6 7 +1
6. Geinburgia JO18-1 6 0 -30

Stand JO17-1 - Divisie 6 F (voorjaar)
1. De Meern JO17-1 6 12 0
2. csv Apeldoorn JO17-1 6 11 +9
3. PVCV JO17-1 5 9 +6
4. DVS’33 Ermelo JO17-1 5 7 0
5. DOVO JO17-1 5 6 -3
6. Sparta Nijkerk JO17-1 5 1 -12

DVS’33 Ermelo JO17-1 - De Meern  
JO17-1 (0-1)
Heerlijke zaterdagochtend met een zonnetje naar 
Ermelo waar we de wedstrijd gingen spelen om een 
plek bovenaan proberen te bemachtigen. De toon  
was gezet voor deze wedstrijd. We speelden op het 
mooie hoofdveld van DVS’33 en dat maakte het  
alleen maar leuker. 

De scheidsrechter floot voor de start van de wedstrijd. 
De gekozen tactiek bleek zijn vruchten af te werpen, 
DVS’33 had hier duidelijk moeite mee. Het lukte het 
ons om ballen te veroveren op de helft van de 
tegenstander door een goede samenwerking van de 
twee voorste linies. Op de momenten dat we 
gevaarlijk waren lukte het niet om de keeper van 

De Meern - 3 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams

DVS’33 te passeren. Maar de intenties waren prima; 
passie, strijd en de wil om te winnen werden er 
getoond. Dit was een van de hoofdpunten in de 
voorbespreking geweest.
In de rust het team hier complimenten voor gegeven. 
Ook de tactiek geanalyseerd en beproken waar de 
kwetsbare punten bij DVS’33 te vinden zijn.

De eerste tien minuten van de tweede helft speelden 
we op een hoge intensiteit waar DVS’33 heel veel 
moeite mee had, een prima start van de tweede helft.
De beloning kwam in de 60ste minuut. Onze centrale 
verdediger gaf een mooie assist op de spits die 
koelbloedig de keeper van  DVS’33 passeerde (0-1) .
Een meer dan verdiende voorsprong. In de tien 
minuten erna kregen we kansen maar het lukte niet 
om te scoren, mede door goed keepers werk van 
DVS’33 die zijn team in de wedstrijd hield. DVS’33  
ging ‘alles of niks’ spelen, maar we gaven niks weg. 
Op het einde kregen we nog een één op één kans 
tegenover de keeper van DVS’33, maar deze was 
duidelijk in vorm want ook deze situatie won hij.
Door de fantastische instelling van alle spelers op  
het veld nemen we 3 punten mee naar huis.  

Aanstaande dinsdag gaan naar Nijkerk en als we deze 
vorm kunnen behouden met elkaar, dan gaan we 
richting onze doelstelling. We houde de beide beentjes 
op de grond en werken keihard door met elkaar. 

Stand JO16-1 - Divisie 5 B (voorjaar)
1. BFC JO16-1 6 15 +12
2. PVCV JO16-1 6 13 +12
3. De Meern JO16-1 6 8 +5
4. Victoria JO16-1 6 6 -15
5. Roda ’46 JO16-1 6 5 -1
6. Houten JO16-1 6 4 -13
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Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO15-1 - Divisie 6 D (voorjaar)
1. Houten JO15-1 6 16 +13
2. De Meern JO15-1 6 10 +1
3. Jodan Boys, de JO15-1 6 9 0
4. DHSC JO15-1 6 8 0
5. VVIJ JO15-1 6 7 0
6. Sportlust ’46 JO15-1 6 1 -14

Jodan Boys JO15-1 - De Meern JO15-1 (1-0)
Na de nederlaag tegen koploper Houten, hebben we 
vandaag de kans om dat recht te zetten bij Jodan Boys. 
Door veel afwezigen en blessures is het nog wel even 
puzzelen om een elftal in het veld te krijgen. Gelukkig 
schiet de JO14-1 te hulp.

De Meern begint rommelig en gehaast. Daarnaast zit 
Jodan Boys overal bovenop en dat maakt het voor  
De Meern moeilijk om te voetballen. Er wordt snel 
balverlies geleden en de tweede bal is vaak voor de 
tegenstander. Het resultaat is dat de lange bal naar 
voren wordt gespeeld. En waar Jodan Boys fel op de 
man is, geeft De Meern de tegenstander ruimte om 
aan te nemen. Het eerste kwartier heeft Jodan Boys 
dan ook licht de overhand, zonder gevaarlijk te 
worden overigens. Na 17 minuten ontstaat de eerste 
kans. Na een corner komt de bal op de rand van de  
16 meter, voor de voeten van Sander die, met een 
bekeken boogbal, de bal in het doel probeert te 
krijgen. Helaas wordt de bal door de keeper nog net 
over de lat getikt. Meteen daarop krijgt ook Jodan 
Boys de eerste kans. Bas reageert katachtig en haalt 
een lage bal in de korte hoek knap weg. Helaas wordt 
uit de daarop volgende corner alsnog gescoord. De bal 
blijft hangen in het strafschopgebied en Jodan Boys 
kan simpel 1-0 intikken. Het lijkt erop dat De Meern 
dit tegendoelpunt nodig heeft, want men is daarna 
rustiger aan de bal en er wordt meer gecombineerd. 
Het laatste kwartier van de eerste helft is dan ook voor 
De Meern, maar grote kansen levert dat niet op.

De eerste vijf minuten na rust heeft De Meern moeite 
van de eigen speelhelft weg te komen. Langzaam komt 
er meer pit in de ploeg en wordt er harder gestreden. 
Dat leidt tot overwicht en enkele (halve) kansen. Na 
zo’n 15 minuten heeft De Meern pech als een snoei-
hard schot van Jurriaan op doel afketst op een rug van 
een tegenstander. Vijf minuten later is het Bas die een 
tweede tegendoelpunt voorkomt door gewaagd met de 
zijn voet de bal net voor een aanstormende aanvaller 
weg tikken.

Het laatste kwartier zet De Meern alles op alles om de 
gelijkmaker te maken. Aan inzet ligt het niet, maar 
ook deze wedstrijd blijkt De Meern het geluk niet aan 
de zijde te hebben. Goed doorzetten van Stijn Peters 

zorgt voor paniek in de verdediging waarbij de keeper 
de bal tegen Stijn aanschiet en de bal net naast het 
doel gaat. Even later is het dezelfde Stijn die zijn schot 
via de buitenkant van de paal naast ziet gaan. In de 
allerlaatste minuut krijgt De Meern de laatste kans van 
de wedstrijd. Stijn gaat achtervolgd door twee verde-
digers op de keeper af, maar de keeper redt knap. 
De eindstand (1-0) voelt -zeker gezien de tweede 
helft- onverdiend. De Meern is wellicht de betere 
ploeg, maar staat het uiteindelijk met lege handen.

Stand JO14-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. Barendrecht JO14-1 5 15 +12
2. Quick JO14-1 4 12 +17
3. Alexandria’66 JO14-1 4 7 +7
4. TOGB JO14-1 4 4 -5
5. De Meern JO14-1 5 4 -8
6. PVCV JO14-1 4 3 -4
7. UNA JO14-1 4 3 -9
8. Jonathan JO14-1 4 1 -10

Stand JO13-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. Sporting Martinus JO13-1 6 13 +12
2. JOGA Fortius asv JO13-1 6 11 +5
3. FC A’dam JO13-1 5 7 -2
4. PVCV JO13-1 5 6 0
5. BFC JO13-1 6 6 -7
6. De Meern JO13-1 6 6 -8
 
JOGA Fortius asv JO13-1 - De Meern  
JO13-1 (0-3)
JOGA Fortius asv JO13-1 uit is altijd lastig. Maar vol 
goede moed zijn we aan de wedstrijd begonnen. Na 
vier minuten kreeg JOGA Fortius een mega kans die 
via de lat gelukkig net voor de lijn landde.  
Na acht minuten schoot Shaadi raak (0-1). Het bleef 
spannend, want JOGA Fortius zette steeds meer druk.  
 
Na een half uur belandde de bal via het hoofd van de 
tegenstander in het doel. Gelukkig maar, want wij 
stonden buitenspel (0-2).  
 
De tweede helft begon met een kans voor JOGA 
Fortius, in de derde minuut. De Meern bleef bij de 
opbouw van JOGA Fortius druk zetten. Dat werkte 
effectief en resulteerde in een de zesde minuut in 
opnieuw een goal van Shaadi (0-3). In de 12e minuut 
haalde De Meern nog een bal van de lijn en bleef het 
spannend.  
Vlak voor tijd hadden wij eigenlijk nog een penalty 
moeten krijgen (vonden wij), maar het bleef bij 0-3. 
Een prima overwinning tegen de nummer twee.
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Stand MO19-1 Hoofdklasse Top (najaar)
1. UVV MO19-1 15 36 +40
2. ADO ’20 MO19-1 16 32 +29
3. Saestum MO19-1 16 30 +25
4. Fortuna’54 MO19-1 16 30 +16
5. De Bilt MO19-1 16 28 +6
6. Hapert MO19-1 16 25 +12
7. Harkemase Boys MO19-1 12 24 +32
8. DSS MO19-1 15 21 -4
9. Eldenia MO19-1 16 11 -28
10. De Meern MO19-1 15 10 -22
11. Baronie MO19-1 15 9 -53
12. OJC ROSMALEN MO19-1 16 6 -53

Stand MO17-1 4e divisie Zuid (najaar)
1. DSVP MO17-1 16 41 +43
2. Woezik MO17-1 17 37 +34
3. V.V. Schaesberg MO17-1 16 34 +24
4. De Meern MO17-1 17 33 +17
5. Fortuna’54 MO17-1 16 21 +2
6. OJC ROSMALEN MO17-1 19 14 -42
7. FC Eindhoven AV MO17-1 17 9 -38
8. Graaf W II VAC MO17-1 18 6 -40

De Meern MO17-1 - DSVP MO17-1 (1-3)
Op deze zonnige zaterdag spelen we een inhaalwed-
strijd tegen DSVP uit Pijnacker. Beide ploegen doen 
nog mee voor het kampioenschap, alleen weten onze 
meiden dat alle resterende wedstrijden dan gewonnen 
moeten worden. De opdracht is dus duidelijk. Van de 
uitwedstrijd weten we nog dat DSVP een goed 
voetballende ploeg is, zonder zwakke plekken en met 
een hele snelle rechtsbuiten. De wedstrijd gaat gelijk 
op zonder dat er echt grote kansen ontstaan voor 
beide teams. Bij een corner in de twaalfde minuut 
wordt er niet kort genoeg verdedigd en kan DSVP 
binnen schieten (0-1). Dat is een tegenvaller, maar  
de meiden laten de koppies niet hangen en rond de  
35ste minuut wordt de gelijkmaker gescoord uit een 
vrije trap. De keeper van DSVP komt te laat en een 
middenvelder kan binnenkoppen. De ruststand is 1-1.

In de tweede helft blijft het lange tijd gelijk op gaan. 
DSVP is de beter voetballende ploeg, maar onze 
meiden geven niet veel weg. We hebben, net als in  
de vorige wedstrijden, snel balverlies. Veel van onze 
meiden zijn nét niet goed genoeg vandaag, terwijl 
DSVP geen zwakke plekken in het team heeft. De 
snelle rechtsbuiten blijft dreigend en wordt een 
kwartier voor tijd weer diep gestuurd. Deze keer is  
ze nét te snel voor onze verdedigers, kan ze de bal 
terugleggen en wordt de 1-2 binnengeschoten.  
Er is tijd ook deze achterstand weer te herstellen.  
Maar DSVP houdt de deur dicht. We gaan achterin  
één op één spelen om nog wat te forceren, maar het  
zit er niet in. Twee minuten vóór tijd wordt dan de  
1-3 nog gescoord. Volgende week opnieuw thuis  
voor de derde wedstrijd tegen DSVP.
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Senioren selecties

PROGRAMMA
Zaterdag 23 april
11:45  De Meern 2 - IJFC 2
13:00  VEP VR1 - De Meern VR1
14:30  CDW 1 - De Meern 1

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

Stand Zaterdag 1 (2e klasse B)
1. De Meern 1 18 41 +29
2. BFC 1 18 38 +27
3. Maarssen 1 18 38 +18
4. CSW 1 18 37 +17
5. Geinoord 1 18 32 +20
6. Nieuwland ASC 1 18 23 -4
7. CDW 1 18 23 -7
8. Victoria 1 17 22 +2
9. Loosdrecht 1 18 22 -6
10. Delta Sports ’95 1 17 21 -6
11. IJFC 1 18 20 -9
12. Benschop 1 18 18 -5
13. NiTA 1 18 15 -14
14. JSV 1 18 0 -62

De Meern weer alleen aan kop na 
moeizame zege op Victoria (1-0)

Op deze zonnige paaszaterdag ontbraken bij  
De Meern Tom Gentenaar (ziek) en Robin Mulder 
(werk). Trevor Mulders en Lars Bootsma waren 
er weer bij. Tegenstander van vandaag is het 
Hilversumse Victoria waar onze voormalig trainer 
Robert Roest al weer drie seizoenen aan het  
roer staat. Na een stroeve competitiestart doen  
ze het de laatste tijd goed en bivakkeren in  
de middenmoot.

Bij De Meern startte Bob Prins in de basis achter de 
spitspositie. In het eerst deel van de eerste helft had 
De Meern het betere van het spel. Het creëerde een 
behoorlijk aantal kansen, maar had het vizier niet 
op scherp staan. De eerste kans was voor Tim Bijl 
en daarna in de elfde minuut schoot Genrich Sillé, 
na een sprint, uit vrije schietkans op de keeper  
en in de 13e minuut stuitte de bal in een onover-
zichtelijke situatie op de Hilversumse paal.  
Na een half uur spelen was het dan toch raak  
voor De Meern. Een vrije trap van Stan de Groot 
belandde op de paal en in de rebound schoot 
Chahid Haraouch alsnog de bal binnen(1-0).  
Vijf minuten later had De Meern de marge kunnen 
vergroten, maar schoten van Bob Prins en in de 
rebound Stan de Groot gingen er niet in.  
Op slag van rust voorkwam onze keeper Juran 
Doezeman de gelijkmaker door een vrije trap  
van voormalig proffesional Khalid el Jebli uit  
de kruising te tikken.

In de tweede helft zocht Victoria meer de aanval  
op en ging op zoek naar de gelijkmaker. Zij wisten 
weinig gevaar te stichten voor het Meernse doel. 
De Meern wist daar ook weinig tegenover te zetten. 
Ruben Baas, voor Bob Prins in het veld gekomen, 
bracht wat meer evenwicht op het middenveld.  
Hij was in de 70e minuut dicht bij een treffer, maar 
zag zijn schot uit een corner op de doellijn worden 
tegengehouden door een Victoria-speler. In de 
slotfase ging Victoria vol voor de gelijkmaker.  
De Meern kwam goed weg toen bij een vrije trap 
de bal via lat en keeper over de achterlijn 
caramboleerde. Door met een schitterende reactie 
de bal uit de korte hoek van het doel te houden 
voorkwam keeper Juran Doezeman, in de 
blessuretijd, voor de tweede keer de gelijkmaker.

Zo trok De Meern moeizaam de zege over de 
streep. BFC verloor van CSW, nu gaat De Meern 
alleen aan kop. Volgende week spelen we uit  
tegen CDW in Wijk bij Duurstede.
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Column

Topscorers Senioren

GELUID (3)

Met onze stem kunnen we geluid maken. Wat een 
rijkdom. We kunnen precies zeggen wat we willen, 
voelen en denken. Handig ook. Heel vroeger kwam er 
ooit een groenteman door de straat met een bakfiets 
vol bloemkolen en ander eten. Maar die bloemkolen.. 
Ik hoorde de man al van verre: “Háágelwitte bloem-
kool!” Ik herinner me dat ze 25 cent moesten opbren-
gen. Dat riep ie er achteraan: “Veur een koewartje!” 
Zo’n stem heeft hem in ieder geval een inkomen 
opgeleverd. Ik denk er nu weer aan dat ie  
die kar de brug over het kanaal moest opduwen.  
Dat kon hij fietsend niet. 

Hij moet stembanden gehad hebben als kabeltouwen, 
bedenk ik. Sommige radioreporters zullen die 
trouwens ook nodig hebben om boven het gejoel van 
de supporters uit te komen, of boven het verkeer in de 
straat of bombardementen op de achtergrond. Tja, dan 
moet je wel uit je dak. En het moet nog duidelijk ook, 
want anders snappen we niet wie wie bombardeert of 
waar al dat verkeer naar toe gaat. 

De menselijk stem doet er toe. Laat dat duidelijk zijn. 
Zonder stem zijn we immers stom. Maar je moet tegen 
al dat gepraat wel opgewassen zijn. Je moet zo kien zijn 
om het gepraat een plekje te gunnen in je herinneringen 
of het meteen maar te vergeten. Ook een vaardigheid. 
Vergeten. 
Stel je eens voor dat we een praatloze zondag zouden 
instellen. Net als heel vroeger de autoloze zondag. Het 
zou wat zijn, rondkijken, lezen, zingen en een goed  
glas erbij natuurlijk, want het blijft wel zondag.  
’s Morgens naar de kerk met mooie orgelmuziek en een 
dominee die wat handbewegingen maakt als we mogen 
gaan zingen. (En dan niet stiekem weglopen) ’s Middags 
een mooi muziekoptreden lekker dansen en tenslotte  
’s avonds naar Studio Sport kijken zonder commentaar. 
Alleen met de zingende supporters erbij en die trommel 
dan ook maar.. en aan het eind lekker naar bed met een 
zoen, maar zonder een heel verhaal. 
Als dat nu eens geregeld zou kunnen worden. Stop met 
dat gepraat! Als is het maar één zondag in de maand.  
Je kunt er zomaar naar uitkijken. Eéntje maar. 

Cees Verweij
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 speler team doelpunten
1 Thijs van der Lugt  Za9 35
2 Tess Wilschut  VrZa1  23
3 Junior Welten Za2  22
4 Cas Bleeker Za9 17
5 Joris Thesingh Za11  16
6 Nino Gruijters Za11  15
7 Stan de Groot Za1  12
8 Jesper Capiteijns Za8 12
9 Bob Prins Za1  9
10 Jan Verkerk Za10 9
11 Manon Kok VrZa1  9
12 Julia van Klaveren VrZa1  9
13 Genrich Sille Za1  8
14 Sander van Buuren Za5 8
15 Toon van Oostrom Za9 8
16 Mauro Abbingh Za9 8
17 Jasper van Buuren Za5 7
18 Duco van den Biezenbos Za6 7
19 Bas van de Woestijne Za9 7
20 Mick Bostelaar Za10 7
21 Kaj Geelhoed Za10 7
22 Thomas van Roessel Za11  7
23 Charlotte de Jager VrZa1  7
24 Julia Kok VrZa1  7
25 Tamar van der Sluijs VrZa2  7

  speler team doelpunten
26 Mitchell Schuur Za2  6
27 Jurren van der Gun  Za2  6
28 Sjors Smulders Za2  6
29 Tim de Grauw Za2  6
30 Melvin van Nood Za4 6
31 Luuk Gijsbertsen Za10 6
32 Wouter Blijleven 35+1 6
33 Robin Mulder Za1  5
34 Stef Vermeulen Za3 5
35 Carlo de Bruin  Za5 5
36 Job van Leeuwen Za5 5
37 Sjoerd Dekker Za6 5
38 Mitchel Kippersluis Za6 5
39 Jasper Singh Za8 5
40 Kim Wittebol VrZa2  5
41 Sander Blijleven  35+1  5
42 Allessandro Naarden Za2  4
43 Lasse Bostelaar Za6 4
44 Jesse Gentenaar Za6 4
45 Pardeep Girdhari Za8 4
46 Bram Evers Za9 4
47 Leon Looman Za10 4
48 Danny Okhuijsen Za10 4
49 Glenn van Dijk Za11  4
50 Joeri Ankersmit Za11  4


