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Van de redactie

ZATERDAG 1 BLIJFT OP TITELKOERS

Na een opnieuw gewonnen wedstrijd met 0-3 tegen 
CDW blijft Zaterdag 1 de trotse lijstaanvoerder. 
Bovendien verspeelden twee van de drie directe 
concurrenten punten, met name het verlies van 
CSW was onverwacht.

Voor de wedstrijd verwijs ik naar het wedstrijd-
verslag. De verslaggever is in zijn berichtgeving niet 
helemaal te spreken over het geboden spel de laatste 
wedstrijden. Misschien gaan de zenuwen toch een rol 
spelen. Kom op mannen, jullie kunnen het zeker!

Op de aloude Koninginnedag van 30 april word tegen 
middenmoter Nieuwland gespeeld. Doordat de 
‘staartclubs’ punten verzamelen is het gat tussen 
nummer zes en voorlaatste nog maar 5 punten. 
Kortom, Nieuwland heeft de punten hard nodig na 
drie nederlagen op rij. Of dat iets te maken heeft met 
het vertrek van de trainer Ernst Kraak is mij 
natuurlijk niet bekend. Op de site van Nieuwland 
kan men in ieder geval lezen dat in goed overleg de 
samenwerking beëindigd is (in een bericht van 
30 maart) en dat assistent trainer Mustafa Aydin het 
seizoen afmaakt.

De club ASC Nieuwland is in 1997 opgericht na een 
fusie tussen de verenigingen Amersfoortse boys en 
SOVA ’54 vandaar de naam ASC (beginletters en 

de C voor ‘Combinatie’. De achtervoeging 
Nieuwland komt van de geheel nieuwe wijk die in 
het buiten gebied van de plaats Hoogland gebouwd 
ten noorden van Amersfoort in de periode 
1995-2001 als Vinex-wijk. In totaal 4500 huizen. 
Een flinke wijk, maar toch nog geen Leidsche Rijn. 

De jeugd blijft wisselend presteren. Vooral de 
forse nederlaag van JO19-1 kwam hard aan. 
De vrouwenteams presteren goed. We hebben 
zowel op de zondag als op de zaterdag een eerste 
elftal. Vooral de vrouwen Zaterdag 1 draaien als 
een tierelier. Een prima tweede plaats. Afgelopen 
zaterdag speelde de vrouwen een uitwedstrijd tegen 
VEP in Woerden, de zo op het oog onaantastbare 
koploper. Met een mooi gelijkspel van 1-1 liet 
men zien niet onder te doen voor de vrouwen 
uit Woerden. 
Hoewel het kampioenschap misschien niet meer 
reëel is kan men via de nacompetitie wellicht 
een promotie naar de tweede klasse realiseren. 
De tweede periode titel is al binnen. Ze haalden 
een maximale score van 27 punten uit 9 wed-
strijden. De zondag dames bleven voorlaatste staan. 
Ze boekten wel twee zeges op rij, dat gaat de goede 
kant op.

Alle ploegen veel succes gewenst komend weekend.

Jan Vermeulen (ex-jeugdvoorzitter)



PROGRAMMA
10:00  De Meern JO15-1 - Barneveld JO15-1(vr)
12:00  De Meern MO17-1 - Fortuna’54 MO17-1
14:30  De Meern MO19-1 - Baronie MO19-1

Stand JO19-1 - Divisie 2 A (voorjaar)
1. Quick ’20 JO19-1 5 15 +16
2. De Meern JO19-1 5 10 +7
3. Drachtster Boys JO19-1 5 9 +10
4. Roda ’46 JO19-1 5 8 +3
5. Fortuna Wormerveer JO19-1 5 4 -6
6. ATC ’65 JO19-1 5 3 -6
7. RODA ’23 Rksv JO19-1 5 2 -10
8. Dijk De asv JO19-1 5 2 -14

Stand JO18-1 - Divisie 6 B (voorjaar)
1. De Meern JO18-1 7 15 +27
2. Kampong JO18-1 7 15 +14
3. FC A’dam JO18-1 7 15 +7
4. Victoria JO18-1 7 10 -12
5. Abcoude JO18-1 7 7 -3
6. Geinburgia JO18-1 7 0 -33

Stand JO17-1 - Divisie 6 F (voorjaar)
1. PVCV JO17-1 6 12 +7
2. csv Apeldoorn JO17-1 7 12 +9
3. De Meern JO17-1 7 12 -1
4. DVS’33 Ermelo JO17-1 6 8 0
5. DOVO JO17-1 6 7 -3
6. Sparta Nijkerk JO17-1 6 2 -12

De Meern JO17-1 - PVCV JO17-1 (0-1)
Zaterdag 23 april stond de derby op het programma 
tegen onze buren PVCV die met 3 punten onder ons 
stonden in de stand. We hadden al twee gewonnen 
wedstrijden in de benen deze week, dus we waren 
benieuwd hoe we fysiek ervoor stonden.

De scheidsrechter floot voor de start van de wedstrijd. 
Er blies een harde wind over het veld. We begonnen 
met onrustig spel. De eerste grote kans was voor 
PVCV, na een snelle ingooi. PVCV speelde in het 
begin frisser en scherper. In de dertigste minuut 
kregen we een vrij trap tegen, deze werd goed 
ingeschoten in de verre hoek. De laatste fase van de 
eerste helft nam de wind fors toe, het werd moeilijker 
om te aanvallen voor ons maar ook PVCV creëerde niet 
veel kansen. We gingen rusten met 0-1 achterstand.
In de tweede helft begonnen we met wind mee. Bijna 
direct hadden we al de mogelijkheid om te scoren,  
maar dat lukte niet. Ook een prachtige voorzet bij de 
tweede paal scoorde niet. De keeper van PVCV stond 
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Jeugd divisie teams

prima en kon de bal tegen houden, een mooie aanval.
Even later werd een vrije trap door de keeper van 
PVCV uit de hoek getikt. We bleven allemaal keihard 
werken om de gelijkmaker te forceren. 
In de 74ste minuut kon onze aanvaller vrij schieten 
maar weer stond de keeper van PVCV op de juiste 
plaats. Veel kansen voor ons maar scoren wilde niet 
lukken. Het bleef helaas bij 0-1. Nog drie wedstrijden 
te gaan. Alles is nog mogelijk in deze competitie.

Stand JO16-1 - Divisie 5 B (voorjaar)
1. BFC JO16-1 7 18 +15
2. PVCV JO16-1 7 13 +9
3. De Meern JO16-1 7 11 +7
4. Victoria JO16-1 7 7 -15
5. Roda ’46 JO16-1 7 5 -3
6. Houten JO16-1 7 5 -13

Stand JO15-1 - Divisie 6 D (voorjaar)
1. Houten JO15-1 7 16 +12
2. De Meern JO15-1 7 11 +1
3. VVIJ JO15-1 7 10 +1
4. Jodan Boys, de JO15-1 7 10 0
5. DHSC JO15-1 7 9 0
6. Sportlust ‘46 JO15-1 7 2 -14

Stand JO14-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. Barendrecht JO14-1 5 15 +12
2. Quick JO14-1 5 12 +11
3. Alexandria’66 JO14-1 5 7 +5
4. PVCV JO14-1 5 6 +2
5. TOGB JO14-1 5 5 -5
6. De Meern JO14-1 5 4 -8
7. Jonathan JO14-1 5 4 -8
8. UNA JO14-1 5 4 -9
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Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand JO13-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. JOGA Fortius asv JO13-1 7 14 +7
2. Sporting Martinus JO13-1 7 13 +9
3. De Meern JO13-1 7 9 -5
4. BFC JO13-1 7 9 -6
5. FC A’dam JO13-1 6 7 -3
6. PVCV JO13-1 6 6 -2
 
De Meern JO13-1 - Sporting Martinus  
JO13-1 (5-2)
Vandaag staat de return op het programma tegen het 
sterke Sporting Martinus. De eerste wedstrijd was een 
feest voor Sporting, maar vanaf de eerste minuut laat 
De Meern zien dat ze er staan.

Iedereen is fit, de verdediging staat sterk en op het 
middenveld weten Mika en Jesper elkaar en de voorste 
linie goed te vinden. Vanaf de linkerkant strooit 
Ayman met voorzetten die voor veel gevaar zorgen. 
Lennon zorgt voor het eerste schot en Shaadi en Jelte 
proberen een corner in te koppen maar zowel de 
eerste inzet als de tweede raken de lat. De Meern jaagt 
vol energie, ook  als ze de bal niet hebben. Teun doet 
dat voorin, op het middenveld en zelfs bij de eigen 
zestien meter gebied. Zijn harde werk wordt net niet 
beloond als hij een kans krijgt en met links net over 
schiet. Twee minuten later gaat Ayman het duel aan 
met de keeper na een hoge voorzet van Lennon. 
Shaadi zet nog wel even een verdediger aan de kant 
voordat Ayman het kan afmaken. Van Sporting liggen 
twee verdedigers en een keerper geblesseerd op de 
grond. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. 
De vrije trap van Sporting is lang en komt achterin bij 
Youri terecht die de bal net zo hoog weer terug schiet. 
Het slim verlengen van Shaadi brengt Ayman alleen 
voor de keeper en nu is het wel raak (1-0). Sporting 
krijgt zeker momenten voor de gelijkmaker maar 
vooralsnog houden Nawfal, Senne, Youri en Jelte het 
achterin goed dicht. De linkerknie van Senne lijkt 
alleen niet helemaal mee te werken. Halverwege de 
eerste helft begint Sporting meer aan te dringen en na 
een aantal sterke reddingen van keeper Sebas weet 
Sporting te scoren (1-1). De Meern pakt voor het 
einde van de eerste helft het overwicht terug en 
probeert het nog een keer met een schot van Jesper en 
een pogingen van Shaadi en Lennon op voorzetten 
van de sterk voetballende Ayman.

Na de rust zien we Daniëlle het spel van De Meern 
nog een niveau hoger tillen. Met haar rust, overzicht 
en sublieme passes op Ayman, Shaadi en Lennon 
wordt De Meern zo gevaarlijk dat een doelpunt in de 
lucht hangt. In de zesde minuut komt De Meern op 
een verdiende voorsprong door een afstandsschot  
van Ayman (2-1).

Hard werken op  het middenveld en de aanvoer van 
mooie passes voor de aanvallers gaat echter niet 
zonder pijnlijke enkels en knieën. Na Senne moet 
Nawfal en later ook Jesper gewisseld worden.  
De Meern blijft als team er vol voor gaan en elk 
balverlies wordt gevolgd door jagen op en het op-
nieuw veroveren van de bal. In de 17e minuut geeft 
Daniëlle een prach tige pass op Ayman die de raak 
schiet (3-1). Sporting moet alle zeilen bijzetten en 
heeft een aantal overtredingen nodig om de snelle 
Shaadi af te stoppen. Youri probeert de vrije trappen 
van afstand op het doel te schieten maar ook met hulp 
van de wind laat de keeper zich niet verrassen.  
Dan maar een aanval over over links met Ayman en 
Shaadi die zijn voorzet in de 20ste minuut erin kopt 
(4-1). Achterin bij De Meern hebben Noah en Timo 
het duidelijk naar hun zin en spelen voor ‘stofzuiger’ 
en ‘grasmaaier’. Even later minuut zet Ayman de 
kroon op een geweldige wedstrijd. Jelte stuurt hem 
met een lange pass de diepte in en Ayman scoort met 
een heerlijk lobje (5-1). Dit levert hem zelfs een 
publiekswissel op en hij kan het applaus zichtbaar 
waarderen. 

Sporting doet in de laatste minuut nog een poging er 
iets van te maken. De directe tegenstander van Timo 
loopt gefrustreerd rond. Hij heeft het niet makkelijk 
gehad deze wedstrijd, eerst Nawfal die hem in de 
eerste helft nauwelijks liet voetballen, in de tweede 
helft verloor hij de duels van Timo en moest op het 
middenveld onderdoen voor ‘Mika-power’. Na een 
onschuldige overtreding van Mika, geeft hij een klap 
op zijn hoofd. Een gele kaart vond de scheidsrechter 
genoeg maar de trainer is verstandig en haalt hem 
eruit. Ver in de blessuretijd scoort Sporting nog (5-2).
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Jeugd divisie teams (vervolg)

Stand MO19-1 Hoofdklasse Top (najaar)
1. UVV MO19-1 16 39 +49
2. Saestum MO19-1 17 33 +28
3. ADO ’20 MO19-1 16 32 +29
4. De Bilt MO19-1 17 31 +7
5. Fortuna’54 MO19-1 16 30 +16
6. Hapert MO19-1 16 25 +12
7. Harkemase Boys MO19-1 12 24 +32
8. DSS MO19-1 16 21 -7
9. Baronie MO19-1 16 12 -51
10. Eldenia MO19-1 17 11 -29
11. De Meern MO19-1 16 10 -24
12. OJC ROSMALEN MO19-1 17 6 -62

Stand MO17-1 4e divisie Zuid (najaar)
1. DSVP MO17-1 17 41 +41
2. Woezik MO17-1 18 40 +38
3. De Meern MO17-1 18 36 +19
4. V.V. Schaesberg MO17-1 17 35 +24
5. Fortuna’54 MO17-1 16 21 +2
6. OJC ROSMALEN MO17-1 19 14 -42
7. FC Eindhoven AV MO17-1 18 9 -42
8. Graaf W II VAC MO17-1 19 7 -40

De Meern MO17-1 -DSVP MO17-1 (4-2)
Het leek een beetje saai, twee weken achter elkaar 
speeldne we thuis tegen dezelfde tegenstander, op 
hetzelfde tijdstip en op hetzelfde veld. Maar achteraf 
was het dat allerminst en werden het twee verma-
kelijke wedstrijden met bij vlagen goed voetbal.
Vorige week verloren we met 1-3. Deze week wonnen 
we terecht met 4-2. Een goed voetballend DSVP, met 
een hele snelle rechtsbuiten, speelden we in de tweede 
helft helemaal weg.

In de eerste helft ‘stond het goed’. Eén van onze  
snelle centrale verdedigers ging als linksback spelen. 
De snelle rechtsbuiten van DSVP wisten de meiden 
goed tegenstand te bieden. Hierdoor werd de angel 
een beetje uit het spel van DSVP gehaald. 
Tóch kwam DSVP op 0-1 voorsprong. Maar een 
scherpe onderschepping op het middenveld, gevolgd 
door een mooi combinatie, een voorzet en een 
prachtig schot vanaf een meter of achtien eindigde in 
de kruising. Ruststand (1-1).

Direct in het begin van de tweede helft beland een 
scherpe voorzet vanaf het middenveld via een speel-
ster van DSVP in het eigen doel (2-1). Aangemoedigd 
door deze snelle goal en de wind in de rug, zetten de 
meiden enorme druk.  Ondanks het goede voetbal van 
DSVP komen ze niet goed onder de druk uit en 
proberen meer en meer de lange bal te spelen. De 
snelle rechtsbuiten ontsnapt tóch weer één keer en 
scoort (2-2). 

Maar de meiden gooien er een schepje bovenop en uit 
een onderschepping scoren ze door een schot van 
buiten het strafschopgebied (3-2). 

Het wordt ook nog (4-2). Een dik verdiende over-
winning voor de meiden.
Wat is de MO17 Divisie Zuid toch een leuke competi-
tie, met teams die aan elkaar gewaagd zijn. Bij vlagen 
wordt goed voetbal gepseeld en een strijd tussen de  
vier bovenste teams die het einde spannend houdt.

© KNVB/Media© KNVB/Media
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Senioren selecties

PROGRAMMA
Zaterdag 30 april
11:45  De Meern VR1 - DESTO VR1
12:00  Maarssen 2 - De Meern 2
14:30  De Meern 1 - Nieuwland ASC 1

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

Stand Zaterdag 1 (2e klasse B)
1. De Meern 1 19 44 +32
2. BFC 1 19 41 +30
3. Maarssen 1 19 38 +17
4. CSW 1 19 37 +15
5. Geinoord 1 19 35 +21
6. Loosdrecht 1 19 25 -4
7. Delta Sports ’95 1 19 24 -8
8. Nieuwland ASC 1 19 23 -5
9. IJFC 1 19 23 -8
10. CDW 1 19 23 -10
11. Victoria 1 19 22 -1
12. Benschop 1 19 21 -3
13. NiTA 1 19 18 -11
14. JSV 1 19 0 -65

De Meern verslaat CDW (0-3)  
en blijft koploper

De Meern was vandaag met een complete 
selectie afgereisd naar Wijk bij Duurstede  
voor de return van de eerder met 8-1 gewonnen 
thuiswedstrijd tegen CDW. Bij de tegen stander, 
die beducht was voor weer een afstraffing, 
kampte men met grote personele problemen.  
Er waren veel afwezigen wegens blessures, 
ziekte en vakantie, zodat slechts de helft van  
het basiselftal aan de aftrap stond.

In het eerste half uur van de wedstrijd was een 
rommelig spelbeeld te zien. Beide kanten leden 
veel balverlies en veel ballen kwamen niet aan.  
Er werden nauwelijks vloeiende aanvallen opgezet.  
In de vijfde minuut zag  Indy van de Poll zijn 
schot afketsen op de buitkant paal. In de 20e 
minuut verprutste een speler van CDW een grote 
kans en kopte enaast het Meernse doel. 

Na een half uur spelen begon het beter te lopen  
bij De Meern en kreeg het grip op het spel. In de 
35ste minuut legde Genrich Sillé de bal vanaf de 
achterlijn klaar voor Robin Mulder die met een 
onhoudbare poeier de score opende (0-1). 

De Meern kwam steeds beter in haar spel. Kort na 
rust zorgde Stan de Groot met een fraaie vrije trap 
vanaf 30 meter voor de tweede treffer (0-2).  

Kort hierna schoot de spits van CDW, uit een 
draai,  op het Meernse doel. Keeper Juran  
Doezeman voorkwam met een mooie redding de 
aansluitings treffer. In de 65ste minuut stond het 
vizier van CDW weer niet op scherpen, een 
voorzet uit vrije schietpositie werd overgetikt en 
in de 70e minuut was De Meern doeltreffend.  
Het was Stan de Groot die met een subtiel buiten-
kant rechts voor de (0-3) zorgde. Genrich Sillé 
maakte op rechts de actie en zette met een voorzet, 
via de voet van een verdediger, Stan de Groot in 
scoringspositie. CDW liep op de laatste benen en 
was niet in staat nog iets terug te doen. In de 
slotfase was De Meern nog dicht bij (0-4), maar de 
Wijkse keeper wist een schot van Bart Scholts, op 
aangeven van Bob Prins, uit het doel te tikken.

De Meern blijft koploper en wordt op drie punten 
gevolgd door BFC dat vandaag ook won. De 
afstand tot Maarssen en CSW is groter geworden, 
beiden verloren vandaag. Volgende week komt het 
Amersfoortse Nieuwland op bezoek, dat na een 
sterke seizoenstart de laatste weken slecht speelt.

© KNVB/Media
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Column

  V.V. De Meern 75 jaar

Blues
We gaan gitaarspelen. Het is dinsdag drie uur, dus.. 
Trouwens morgen ook en donderdag ook. Heerlijk 
toch? Van drie tot tien uur. Drie dagen in de week.  
Veertig weken achter elkaar. Rekenen is niet mijn 
sterkste vak, maar dat wordt per jaar dan bijna 
500 uur gitaarspelen en zingen. Grofweg, want het 
kopje koffie drinken met elkaar gaat eraf en de borrel 
bij de laatste groepen. Dan wordt er niet gezongen. 
Dan heeft iedereen wel iets te vertellen ook. Dus 
luisteren we naar elkaar. Dat is ook het leuke van 
muziek maken.  Er valt altijd wel ergens een pauze.

Enfin, om een lang verhaal kort te houden, vanmiddag 
wil de gitarist graag iets bijzonders meedelen over 
Oekraïne. Je ziet het al als ie binnenkomt. Beetje 
verhit, lijkt ie. Ik merk dat ie iets gehoord of gezien 
heeft wat mij nog onbekend is. Hij wil het zo graag 
zeggen, maar de anderen leggen hun spullen op de 
lessenaar en halen hun gitaar uit de hoes. Vandaag 
staat de e-minor op het program. Het leuke daarvan 
is, dat er een heerlijke blues van te maken is. Onze 
gitarist pakt ook zijn gitaar uit wacht netjes tot 
iedereen klaar is. Uiteindelijk hebben we de muziek 
voor onze neus. Ik denk het goed voorbereid te 
hebben want ik ga een verhaal vertellen over de 
slavernij in Amerika. Nou ja, vooral over de armoede 
waarin mensen zijn terecht gekomen. De jaren 1920. 
De boeken van Steinbeck. 
De Blues. Uiteindelijk wil ik daar terecht komen. 
Want in die periode wordt er vaak muziek gemaakt in 
mineur. Dat is het bruggetje. Maar in plaats van te 
zeggen de armoede in de Verenigde Staten, zeg ik de 
armoede in Rusland. Ik vergis me dus. Dat Rusland 
ligt ook op mijn tong. Ik lees veel over de 19e eeuw 

© KNVB/Media

Het programma is bekend! 
Deze de zomer bestaat V.V. De Meern 75 jaar!
De Jubileumcommissie heeft het programma klaar. 
De komende weken zal er steeds meer informatie 
bekend worden dus houd de website, social media, 
VAR en e-mail in de gaten.

Vragen over 18 en 19 juni: 
evenementen@vvdemeern.nl
Overige vragen: 
jubileum@vvdemeern.nl

We hebben er zin in!!

Jubileumcommissie V.V. De Meern

5 juni:
Feest 19+ met DJ’s Belle de Vries, 
Tinka Verweij, Mees Bijvoet en Jan Schenkels. 
Kaartverkoop start na de meivakantie.

11 juni: 
Walking Football 35+ en reunie. 

18 en 19 juni: 
Sponsorloop, Penalty Bokaal, Voetbalpark, 
Panna Toernooi en Show

25 en 26 juni:
Jeugdtoernooi

2 juli:
Coupe De Meern

van Rusland. Sinds Waterdrinker (journalist) met zijn 
Tsjaikovskistraat. Ik wil er alles van weten. Tolstoi, 
Tsjechov, het kan me niet gek genoeg. 
Dat ik me vergis met Rusland is op zich niet zo gek 
want ook veel Russische muziek heeft een mineur-
stemming. Op het moment dat ik Rusland zeg, springt 
de gitarist in zijn rol. Heb je het al gehoord, begint 
hij. Putin komt eraan. Let maar op.  Hij rijdt zo Polen 
door en Duitsland en stopt pas in Scheveningen! 
Het zweet breekt hem uit. Ook de anderen hebben iets 
gehoord en willen dat graag laten horen. Binnen een 
mum van tijd rollen Hitler en Sadam over tafel. 
Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Een 
oudere vrouwelijke gitarist zegt al toiletpapier 
ingeslagen te hebben. Gelukkig moet ze er bij lachen. 
Maar mijn gitarist weet voorlopig niet van ophouden. 
Hij heeft zoveel gezien en gehoord. Nee, dat gaat 
helemaal verkeerd aflopen! Concludeert hij en na 
een lang betoog kijk hij eens rond wie er nog meer 
weet te vertellen.
Nou ja, eigenlijk wil ik best ook nog wat zeggen. 
De gitarist is benieuwd. Het valt stil nu. Ook de 
gitarist van het toiletpapier is benieuwd wat ik er 
nog aan toe te voegen heb. Nou, zeg ik, eigenlijk 
komt het omdat wij de C en de Russen de A als 
uitgangspunt genomen hebben. Dan wordt het 
automatisch een mineur… 

Iedereen kijkt me aan of ik gek ben. Zo voel ik me 
ook. Volgende week ga ik het nóg eens vertellen, 
van die mineur-toonladder. Als de Russen tenminste 
niet in Scheveningen zitten.       

Cees Verweij


