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Van de redactie

PIJNLIJKE NEDERLAAG ZATERDAG 1
Dat was afgelopen zaterdag even slikken. Een even 
onverwachte als pijnlijke nederlaag tegen een zich 
fel verwerend Nieuwland. Het werd duidelijk dat de 
passing in een overvol strafschop gebied onzuiver 
was, dat de snelle buitenspelers moeite hadden met 
de dubbele dekking en maar moeilijk gevaar konden 
stichten. Kortom, het ontbrak ook wel aan een beetje 
voetbal intelligentie.
Maar goed, de koppositie bleef in handen. Men zal de 
komende twee wedstrijden uit een ander vaatje 
moeten tappen om de winst binnen te halen. 

Er volgt na de komende zaterdag wedstrijd op dinsdag 
10 mei opnieuw een wedstrijd, een midweeks 
programma. Dit is allemaal terug te voeren op de vele 
onder brekingen vanwege corona. 
We beginnen aanstaande zaterdag tegen FC Delta 
Sports ’95. Wikipedia vermeldt als oprichtingsdatum 
29 februari 1996. Het waren SV Houten leden die 
een nieuwe club wilden oprichten waarbij het accent 
minder op het presteren kwam te liggen en meer op 
het opleiden van spelers. De naam Delta ontleende 
men aan de Griekse letter Delta. De drie zijden van 
deze letter verwezen naar de drie afdelingen veld-
voetbal, zaalvoetbal en G-voetbal. Inmiddels telt 
de club 1.500 leden. 
Het eerste elftal heeft zich na een moeizaam begin 
gestaag omhoog gewerkt tot de zesde plek op de 
ranglijst en zal zich gesterkt voelen door de fraaie 
zege afgelopen week tegen CSW (4-1).

Toevallig moet men de dinsdag daarop de uit-
wedstrijd tegen CSW spelen. CSW is na de oorlog 
opgericht in 1946. Oorspronkelijk met de naam 
Christelijke Sportvereniging Wilnis, maar al heel 
snel veranderd in Combinatie Sportclub Wilnis. 
De club is altijd een typische zaterdagclub gebleven. 
CSW staat vierde. Een overwinning voor deze 
club is dus noodzakelijk, wil men nog voor het 
kampioen schap gaan. Na deze speelronden zal wel 
meer duidelijk zijn hoe de vlag ervoor hangt. 
We hopen dat De Meern zich herstelt en dat de 
spelers beseffen dat niet elk jaar een kans voorbij 
komt om kampioen te worden.

Intussen is ook de eerste spelerstransfer een feit. 
Genrich Sille, de ontdekking van dit seizoen gaat 
het komend seizoen zijn geluk beproeven in 
Veenendaal bij de 2e divisie club GVVV. Een 
mooie promotie. Wij wensen hem veel succes toe.
Hoewel er nog geen volledig programma voor 
7 mei is, wens ik alle teams die aan de bak 
moeten veel succes.

Jan Vermeulen (oud-jeugdvoorzitter)

De Meern jeugdtoernooi 2022
V.V. De Meern thuis jeugdtoernooi: 25 en 26 juni 2022.
Kijk op vvdemeern.nl of op pagina 7 voor informatie



PROGRAMMA
09:00  Houten JO15-1 - De Meern JO15-1
10:00  De Meern JO13-1 - TOGB JO13-1(vr)
11:00  Eldenia MO19-1 - De Meern MO19-1
11:45  De Meern JO19-1 - Quick ’20 JO19-1
11:45  Graaf WII VAC MO17-1 - De Meern MO17-1
12:00  De Meern JO17-1 - Sparta Nijkerk JO17-1
12:00  De Meern MO17-1 - onbekend(vr)
14:30  De Meern JO18-1 - De Meern JO19-2(vr)

Stand JO19-1 - Divisie 2A (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 7 15 +11
2. csv Apeldoorn JO17-1 7 12 +9
3. De Meern JO17-1 7 12 -1
4. DVS’33 Ermelo JO17-1 7 8 -1
5. DOVO JO17-1 7 7 -7
6. Sparta Nijkerk JO17-1 7 5 -11

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

De Meern - 3 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams

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 6 7 +2
5. TOGB JO14-1 5 5 -5
6. UNA JO14-1 6 5 -9
7. De Meern JO14-1 5 4 -8
8. Jonathan JO14-1 5 4 -8

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. FC A’dam JO13-1 7 10 -1
4. De Meern JO13-1 7 9 -5
5. BFC JO13-1 7 9 -6
6. PVCV JO13-1 7 6 -4

Stand MO19-1 Hoofdklasse Top (najaar)
1. UVV MO19-1 17 42 +55
2. ADO ’20 MO19-1 17 33 +29
3. Saestum MO19-1 18 33 +26
4. De Bilt MO19-1 17 31 +7
5. Fortuna’54 MO19-1 16 30 +16
6. Hapert MO19-1 17 28 +15
7. Harkemase Boys MO19-1 13 25 +32
8. DSS MO19-1 16 21 -8
9. De Meern MO19-1 17 13 -21
10. Baronie MO19-1 17 12 -54
11. Eldenia MO19-1 18 11 -35
12. OJC ROSMALEN MO19-1 17 6 -62

Stand MO17-1 4e divisie Zuid (najaar)
1. DSVP MO17-1 18 44 +43
2. Woezik MO17-1 19 40 +36
3. V.V. Schaesberg MO17-1 18 38 +26
4. De Meern MO17-1 19 37 +19
5. Fortuna’54 MO17-1 17 22 +2
6. OJC ROSMALEN MO17-1 19 14 -42
7. FC Eindhoven AV MO17-1 19 9 -44
8. Graaf W II VAC MO17-1 19 7 -40

De Meern MO17-1 - Fortuna’54 MO17-1 (1-1)
In de vorige twee duels tegen Fortuna ’54 uit Sittard 
hadden de meiden het zwaar. De wedstrijden werden 
beide nipt gewonnen. Vandaag begonnen we goed en 
komen uit een goede aanval over rechts op 1-0 voor. 
Deze voorsprong houden we echter niet lang vast.  
Uit een lange bal vanuit achter komt de bal bij aanvalster 
Fortuna terecht en keeper kan alleen de eerste bal 
tegenhouden. De rebound gaat er helaas wel in. 
Na rust hebben we overwicht maar spelen te slordig en 
komen niet meer aan voetballen toe. Toch raken we nog 
een keer de lat maar meer zat er helaas niet in vandaag. 
Teleurstelling, maar dat hoort er ook bij helaas. 
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Senioren selecties

PROGRAMMA
Zaterdag 30 april
14:30  De Meern 1 - Delta Sports ‘95 1
12:30  Odysseus ’ 91 2 - De Meern 2
12:00  De Meern VR1 - Houten VR1

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

Stand Zaterdag 1 (2e klasse B)
1. De Meern 1 20 44 +31
2. BFC 1 20 42 +30
3. Maarssen 1 20 39 +17
4. CSW 1 20 37 +12
5. Geinoord 1 20 36 +21
6. Delta Sports ‘95 1 20 27 -5
7. Nieuwland ASC 1 20 26 -4
8. Loosdrecht 1 20 26 -4
9. IJFC 1 20 26 -7
10. CDW 1 20 26 -9
11. Victoria 1 20 23 -1
12. Benschop 1 20 21 -4
13. NiTA 1 20 19 -11
14. JSV 1 20 0 -66

Onfortuinlijk verlies
tegen Nieuwland (0-1)
Zaterdag speelde De Meern thuis tegen het Amersfoort-
se Nieuwland dat de punten hard nodig heeft om uit de 
degradatiezone weg te blijven. De Meern-trainer Alain 
Hijman kon weer beschikken over een complete 
selectie.  In de basis opstelling één wijziging ten 
opzichte van vorige week; Ruben Baas startte op het 
middenveld in plaats van Chaid Harouach.

In de eerste helft kwam de wedstrijd niet echt op gang. 
Al was er in de 20e minuut wel een doelpunt voor  
De Meern, dat vanwege buitenspel werd afgekeurd door 
- de overigens goed leidende - scheidsrechter Barrales. 
Een steekpass van Stan de Groot door het centrum rich-
ting Tim Bijl werd, voordat de bal de buitenspel staande 
Bijl bereikte, onderschept door een Nieuwland-verdedi-
ger en belandde voor de voeten van Genrich Sillé, die 
de bal in het doel schoot. Er waren daarna over een 
weer wel wat mogelijkheden.  
In de 30e minuut ging een schot van Nieuwland net 
over het Meernse doel en kort erna ging een vrije 

kopkans voor De Meern uit een voorzet van Indy van 
de Pol, net naast het Amersfoortse doel.  Vlak voor 
rust had Nieuwland erg veel geluk toen het de 0-1 
scoorde met een afstandsschot, dat via de rug van een 
speler van richting werd veranderd en onhoudbaar in 
de rechterhoek ging.

In de tweede helft verzette De Meern de bakens. Tom 
Gentenaar kwam de aanval versterken ten koste van 
Ruben Baas en De Meern ging vol op de aanval spelen. 
Nieuwland kwam nauwelijks nog van de eigen helft. 
Er kwamen tal van kansen. Maar ook de speelruimte 
werd klein. Bij De Meern ontbrak vandaag het geluk. 
Ondanks de vele gecreëerde kansen wist het niet tot 
scoren te komen. De grootste kans was in de 65e 
minuut voor Robin Mulder die zijn kopbal op de lat 
zag belanden. In de laatste 25 minuten gooide trainer 
Alain Hijman alles op de aanval. Hij wisselde verdedi-
ger Roel van Wiggen voor Bob Prins en Abel Prins 
kwam in het veld voor Tim Bijl. Abel Prins was in de 
70e minuut dichtbij een treffer maar zag zijn kopbal 
naast gaan. En ook zijn broer Bob kopte van dichtbij 
op het Amersfoortse doel, maar zag zijn inzet met een 
katachtige reflex gekeerd worden door de Amersfoort-
se keeper. In de 85e minuut kwam Nieuwland weer 
goed weg door het prima keeperswerk van keeper 
Moghaddasian toen hij meerdere schoten van Stan de 
Groot en Bob Prins uit zijn doel wist te houden. Met 
veel ‘kunst en vliegwerk’ wist Nieuwland in deze fase 
overeind te blijven. Omdat De Meern volledig gefo-
cust was op de aanval, ontstond er bij De Meern 
achterin veel ruimte en daarvan probeerde Nieuwland 
in de blessuretijd nog te profiteren. Keeper Juran 
Doezeman wist bij een counter een tweede doelpunt 
voor Nieuwland te voorkomen. Toen Nieuwland kort 
daarna nogmaals een counter inzette, greep Tyrell 
Zinhagel nog net op eigen helft naar de noodrem 
(shirtje trekken), welke actie door de scheids rechter 
met geel werd bestraft. Het leek duidelijk een gevalle-
tje rode kaart, maar omdat deze actie op eigen helft 
plaatsvond, ontsnapte Tyrell aan rood.
Ook de concurrentie verspeelden punten en dus bleef 
de schade in de titelrace beperkt. Volgende week 
speelt De Meern weer thuis.  
De tegenstander is Delta Sports.
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Column

Het verhaal van de appel

Precies je vader, knikte een onbekende man naar mij. 
Godheremetijd, het is net of ik je vader zie! Ik wist 
even niet waar ik kijken moest. En of ik mijnheer 
moest bedanken voor zijn opmerking. Vader was 
allang niet meer onder ons en waar mijnheer mijn 
vader van kende, was me niet duidelijk. Van de 
brandweer? vroeg ik. Er waren destijds naast een 
voetbalclub nog drie verenigingen op het dorp: het 
zangkoor, de brandweer en het fanfarekorps. Ik gokte 
de brandweer. Nee joh, de Bazuin! Tjonge, wat kon 
jouw vader toneelspelen! Gelachen dat we hebben.  
Ja, dat was een leuke tijd. En jij? Precies Dirk! 
Godheremetijd.

Ik heb geen idee wie die oudere man geweest is en heb 
og eens nagevraagd hoe dat er destijds aan toeging.  
De verwarring is ontstaan toen de man over toneel-
spelen begon terwijl hij mijn vader van de fanfare 
kende. Het is me inmiddels duidelijk. De fanfare 
speelde jaarlijks de nieuwe tien nummers die ze 
hadden ingestudeerd af voor de pauze van het pro-
gramma en na de pauze kon je kijken naar een 
toneelstuk. De acteurs waren de drie trompetspelers, 
twee trommelaars en de saxofoniste van het orkest. 
Nu verkleed als boeren en boerinnen. Drie bijrollen 
waren weggelegd voor de tuba, de sousafoon en de 
hoornspeler. De laatste had slechts één been en kreeg 
een zittende rol. De dirigent was souffleur. Enfin, dat 
was het feest der herkenning voor de onbekende man. 
Maar waarom ik op mijn vader leek... ik speel geen 
trompet en houd niet van toneel. Hij zal mijn gezicht 
wel bedoeld hebben.Want verder lijk ik echt niet op 
mijn vader. Hoop ik soms. Hoezo dan? Hij was een 
vader als veel vaders. Hard werken, drie weken 

vakantie per jaar, alleen op zondag een sigaar en elke 
dinsdag kaarten met vrienden. Maar, er is ook een 
andere vader. Die vader kon zich werkelijk over van 
alles en nog wat opwinden en druk maken. Een 
regenbui, een lekke band, voetbal op zondag, de 
herrie op straat, mijn Beatleplaten, mijn vrienden en 
vooral de regering. De regering kon in zijn ogen geen 
goed doen. Oplichters waren het. Allemaal. De Jong, 
Biesheuvel, den Uyl waren boeven, die geen oog 
hadden voor wat er in de fabriek gaande was! Jammer, 
als je dat in je jeugd moet horen. Onbewust gaat dat 
allemaal in je hoofd nestelen. En om er nu tegenin te 
gaan.. daar was ik dan te braaf voor. Jammer, wat 
jammer, denk ik wel eens. En dat allemaal voor niets, 
achteraf. Die regenbuien zijn allang verdwenen, de 
Beatles trouwens ook. Regeringen komen en gaan en 
de band is inmiddels geplakt. Pa heeft mij laten zien 
dat mopperen geen enkel nut dient. Die dank daar-
voor ben ik hem wel verschuldigd. Ik heb wel eens 
gedacht: pa ik wil wel op je lijken, maar dan vooral 
het gezicht. Dat is ook wat die oude heer opmerkte: 
Godheremetijd, het is alsof ik je vader zie. 

Wat mis ik hem nu. Ik zou zo graag nog eens met hem 
willen praten over hoe goed ik het heb, dat ik middels 
ook het viervoudige verdien, ik zou hem mijn klein-
kinderen willen laten zien en over Rutte praten, over 
de gekkigheid met Corona over het voetballen van 
onze kinderen en over de fanfare die 100 jaar bestaat. 
Er is zoveel te vertellen. En dat ie destijds mopperde 
over die 600 gulden die hij maandelijks verdiende  
op de fabriek. Het is hem vergeven. Ik heb niets te 
mopperen. Niets! Godheremetijd, wat zouden we 
elkaar veel te vertellen hebben.          

Cees Verweij

Wil je graag meedoen met dit toernooi, 
laat het ons dan zo snel mogelijk weten 
en stuur een mail naar:

toernooicommissiejeugd@vvdemeern.nl. 

Geef door: je team, vereniging, klasse, 
naam leider, mailadres en telefoon
nummer. Zodra je mail ontvangen is 
zullen we je inschrijving bevestigen.

V.V. De Meern jeugdtoernooi 2022

Tijdens het toernooi hebben  
we verschillende (grote)  
spring kussens, een merchandise 
stand en Fanmarkt met vele 
betaalbare voetbalshirts (direct  
te bedrukken). Gezellige catering  
en hopelijk mooi weer!

De toernooicommisie

Dit jaar organiseren we bij V.V. De Meern het thuis 
jeugdtoernooi in het weekend van 25 en 26 juni 2022.
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