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Van de redactie

Kampioenschap lonkt voor Zaterdag 1

Normaliter lever ik dit stukje voor de krant op 
dinsdag in, nu heb ik gewacht tot de uitslagen van 
het dinsdagavond programma bekend waren. En die 
kwamen met een grote glimlach binnen. Een 1-2 zege 
bij nummer drie CSW (en een nederlaag van runner-
up BFC bij Maarssen). Met nog vier wedstrijden te 
gaan en vijf punten voorsprong mag dit eigenlijk niet 
meer fout gaan. Het zou een zeer mooi cadeau zijn 
bij het 75-jarig bestaan van de club.

Hoe de wedstrijd tegen CSW gegaan is zullen we de 
komende dagen wel horen en ongetwijfeld ook nog in 
deze krant lezen. De eerste berichten spreken over een 
zege voor de poorten van de hel weggehaald. De 
wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Delta Sports ’95 
werd in ieder geval overtuigend gewonnen. Gelukkig 
speelde deze ploeg minder defensief dan een week 
tevoren Nieuwland.

De komende wedstrijd moet ook een zege opleveren. 
Men speelt dan tegen JSV en deze club heeft na 22 
wedstrijden nog geen enkel punt gehaald. Wel speelt 
men de laatste weken  met volle inzet voor de eerste 
punten. Dus in die zin is het zeker geen makkie en 
moet men de wedstrijd niet lichtvaardig opvatten. 
Ook een gunstig doelsaldo moet in de gaten gehouden 
worden. Bij winst zou men in de wedstrijd daarop 
tegen de directe concurrent BFC al het kampioenschap 
kunnen grijpen.

Bij de overige selectie teams was het schrikken bij de 
JO19-1. Bij de uitslagen stond het woordje gestaakt. 
Bleek achteraf vanwege een ongeval. Men stond reeds 
achter tegen koploper Quick. Dus een kampioenschap 
zat er niet.
Voor de overige wedstrijden van de selecties die 
doorgingen verwijs ik naar de verslagen. Hoewel we 
de inzenders van deze verslagen moeten koesteren heb 
ik zelf nog al eens moeite met formuleringen als de 
rechts buiten gaf een goede voorzet die onze spits 
verzilverde. Waarom niet gewoon volledige namen.
Bij de meiden verslagen lees ik wel voornamen, maar 
zelden achternamen.’Roos gaf een voorzet en die werd 
ingeknikt door Sascha.’ Ik begrijp dat men soms 
namen wil weglaten omdat het teamprestaties zijn, 
maar lezers weten dit onderscheid echt wel te maken.

Op naar de zaterdag. Na een paar weken relatieve rust 
is er weer een volledig programma. Het belooft een 
mooi weekend te worden.

Jan Vermeulen (oud-jeugdvoorzitter)

Na twee en half jaar kunnen we als bestuur eindelijk weer 
met jullie in gesprek over het reilen en zeilen van de club! 
De agenda en meer informatie is te vinden op vvdemeern.nl 
Graag tot maandag 23 mei, 20.00 uur in de kantine

Kom naar de Algemene Ledenvergadering



PROGRAMMA
10:45  FC Amsterdam JO13-1 - De Meern JO13-1
11:00  UNA JO14-1 - De Meern JO14-1
12:00  VVIJ JO15-1 - De Meern JO15-1
13:15  De Meern JO16-1 - BFC JO16-1
13:45  FC Eindhoven AV MO17-1 - De Meern MO17-1
14:30  RODA ‘23 Rksv JO19-1 - De Meern JO19-1
14:45  De Meern MO19-1 - Hapert MO19-1
15:15  De Meern JO17-1 - csv Apeldoorn JO17-1
16:15  Victoria JO18-1 - De Meern JO18-1

Stand JO19-1 - Divisie 2A (voorjaar)
1. Quick ‘20 JO19-1 5 15 +16
2. Roda ‘46 JO19-1 6 11 +5
3. De Meern JO19-1 5 10 +7
4. Drachtster Boys JO19-1 6 9 +9
5. RODA ‘23 Rksv JO19-1 6 5 -9
6. Dijk De asv JO19-1 6 5 -13
7. Fortuna Wormerveer JO19-1 6 4 -8
9. ATC ‘65 JO19-1 6 3 -7

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
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Jeugd divisie teams

Stand JO17-1 - Divisie 6 F (voorjaar)
1. PVCV JO17-1 7 15 +11
2. De Meern JO17-1 8 15 0
3. csv Apeldoorn JO17-1 7 12 +9
4. DVS’33 Ermelo JO17-1 7 8 -1
5. DOVO JO17-1 7 7 -7
6. Sparta Nijkerk JO17-1 8 5 -12

De Meern JO17-1 - Sparta Nijkerk JO17-1 (2-1)
JO17-1 wint in blessuretijd van een zeer defensief 
Nijkerk met 2-1.

In de eerste helft misten we wat kansen en de keeper 
van Nijkerk keepte goed. Aanvallend kon het beter dat 
wisten we voor de tweede helft. 

Nijkerk had nog geen mogelijkheid gecreëerd tot nu 
want een verslapping vna onzekant en ze scoorde de 
0-1. Maar opgeven deden we niet maar wisten een 
aantal kansen niet te benutten. We hadden goed naar 
Madrid gekeken want we bleven geloven in een goede 
afloop, naar voren aanvallen en druk zetten op 
Nijkerk. Een corner die bij de tweede paal goed werd 
teruggelegd kon bij de eerste paal worden ingetikt 
(1-1). In de laatste tien minuten gingen we vol voor 
de overwinning.  Het geluk viel onze kant op toen de 
scheidsrechter een penalty gaf, dik in blessuretijd, 
deze werd uitstekend in geschoten. Toen kwam alle 
energie eruit en werd dit goed gevierd als team.
Nog twee finales en dan....

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 8 16 +11
2. De Meern JO15-1 8 14 +2
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

Houten JO15-1 - De Meern JO15-1 (1-2)
Na twee mindere wedstrijden (waarin het ook niet 
echt mee zat) staat vandaag het duel tegen en bij 
Houten (koploper) op het programma. Bij winst kan 
De Meern (tweede in de poule) het gat terugbrengen 
tot 2 punten.

De Meern begint wat slapjes aan de wedstrijd. Dat 
leidt in de tweede minuut direct tot een grote kans 
voor Houten. Gelukkig kan Jurriaan de bal op de lijn 
wegwerken. Na 10 minuten krijgt De Meern de eerste 
kans. Dean steekt de bal door de lucht op Rida die 
geen moment aarzelt en de bal in een keer neemt. 
Helaas weet de keeper het schot net te keren. Enkele 
minuten later is het wel zo ver. Een vrije trap lijkt 
over iedereen voor het doel heen te gaan, maar Dean 
vangt de bal op en schiet de bal bijna vanaf de 
achterlijn over de keeper het net in. Het is 0-1. 
Houten is even de weg kwijt en De Meern wil daar 
direct gebruik van maken. Een minuut later is het 
bijna 0-2 wanneer Rida op de keeper afgaat, de lange 
hoek kiest, maar de bal helaas via binnenkant paal het 
veld weer in ziet gaan. Twee minuten later is het wel 
raak, maar dan voor Houten. De Meern krijgt de bal 
niet goed weg uit het eigen doelgebied en met een 
fraaie omhaal wordt van dichtbij 1-1 gescoord.
Het spel gaat gelijk op. De 1-1 bij rust geeft de 
verhouding goed weer.

De Meern komt goed de kleedkamer uit. De spelers 
zijn scherp en duels worden gewonnen. Na 7 minuten 
zit het niet mee. Een vrije trap van Dean gaat buiten 
bereik van de keeper op de lat, stuit terug en in de 
rebound kan Kick net niet genoeg kracht achter zijn 
kopbal zetten om te scoren. Enkele minuten later 
wordt Younes met een steekbal bediend, maar zijn 
volley treft geen doel. De druk van De Meern blijft en 
nadat Houten de bal na een corner niet weg krijgt lijkt 
er door De Meern gescoord te worden. De scheids-
rechter heeft het niet gezien gaat op het signaal van de 
grensrechter af die aangeeft dat de bal niet (geheel) 
over de lijn is geweest. Onterecht blijkt na de wed-
strijd wanneer diverse toeschouwers die naast het doel 
stonden aangeven dat de bal wel degelijk over de lijn 
is geweest. De Meern laat zich door de commotie niet 
van de wijs brengen en gaat stug door met drukzetten. 
Ze zijn de bovenliggende partij en moeten dat ‘alleen’ 
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Jeugd divisie teams

nog in de score uitdrukken. Houten komt de tweede 
helft eigenlijk niet meer aan opbouwen toe. De paar 
keer dat ze van eigen helft komen staat de verdediging 
van De Meern goed. Met nog tien minuten te gaan 
neemt de Meern nog meer risico. Vijf minuten voor 
tijd komt dan het verlossende doelpunt. Stijn Peters 
zet op rechts goed door, haalt de achterlijn en geeft de 
bal strak voor. Precies op het hoofd van de inkomen-
de Younes die de bal inkopt (1-2) Ook al slaat de 
vermoeidheid toe, de spelers van De Meern strijden 
voor wat ze waard zijn om de voorsprong te behou-
den. Dat lukt en op basis van de gehele wedstrijd stapt 
De Meern terecht als winnaar van het veld af. Iedereen 
heeft gevochten en alles gegeven voor deze winst. Met 
nog twee wedstrijden is het gat met de eerste plaats 
nu nog maar 2 punten. Wie weet wat het seizoensein-
de nog brengt.

Stand JO14-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. Barendrecht JO14-1 6 18 +15
2. Quick JO14-1 6 15 +17
3. PVCV JO14-1 6 7 +2
4. Alexandria’66 JO14-1 6 7 -1
5. TOGB JO14-1 6 5 -8
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. Barendrecht JO14-1 6 18 +15
2. Quick JO14-1 6 15 +17
3. PVCV JO14-1 6 7 +2
4. Alexandria’66 JO14-1 6 7 -1
5. TOGB JO14-1 6 5 -8
6. UNA JO14-1 6 5 -9
7. De Meern JO14-1 5 4 -8
8. Jonathan JO14-1 5 4 -8



Stand MO19-1 Hoofdklasse Top (najaar)
1. UVV MO19-1 18 45 +58
2. ADO ‘20 MO19-1 18 34 +29
3. Saestum MO19-1 19 34 +26
4. Fortuna’54 MO19-1 17 31 +16
5. De Bilt MO19-1 18 31 +4
6. Hapert MO19-1 17 28 +15
7. Harkemase Boys MO19-1 14 26 +32
8. DSS MO19-1 16 21 -8
9. Baronie MO19-1 18 15 -49
10. De Meern MO19-1 17 13 -21
11. Eldenia MO19-1 18 11 -35
12. OJC ROSMALEN MO19-1 18 6 -67

Stand MO17-1 4e divisie Zuid (najaar)
1. DSVP MO17-1 19 45 +43
2. Woezik MO17-1 20 43 +37
3. De Meern MO17-1 20 40 +24
4. V.V. Schaesberg MO17-1 19 39 +26
5. Fortuna’54 MO17-1 18 22 +1
6. OJC ROSMALEN MO17-1 19 14 -42
7. FC Eindhoven AV MO17-1 19 9 -44
8. Graaf W II VAC MO17-1 20 7 -45

Graaf Willem II VAC MO17-1 - De Meern 
MO17-1 (1-6)
Zaterdag 7 mei speelt de MO17-1 de inhaalwedstrijd 
uit tegen de Gravinnen uit Wassenaar. De Gravinnen 
staan weliswaar onderaan in de stand, maar hebben de 
laatste weken wat punten gehaald, ook tegen een team 
hoog op de ranglijst. Maar de meiden beginnen heel 
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goed. Vanaf de aftrap komt de bal bij onze rechtsvoor 
die zo door kan lopen en na 15 seconden staat de 0-1 
op het scorebord. Dat is een lekker begin. In de 20ste 
minuten daarna is De Meern de betere ploeg en krijgt 
ook wat kansen. De Gravinnen komen wel op onze 
helft, maar het wordt niet echt gevaarlijk. De meiden 
krijgen een corner, de bal blijft in het strafschop-
gebied hangen en onze linksvoor scoort met een 
prachtige omhaal (0-2). De resterende tijd tot de rust 
zijn erg onprettig, doordat de (onafhankelijke KNVB) 
scheidsrechter vreemde beslissingen neemt. De 
Gravinnen zijn sportieve tegenstanders en op het veld 
zijn gewone duels. Niets aan de hand, maar de 
scheidrechter begint om onverklaarbare reden alles, 
maar dan ook écht alles tégen de Meern te fluiten. 
Zelfs de Wassenaarse teamleiding en het publiek 
begrijpt het niet meer…

In de rust zijn we vooral bezig geweest om de meiden 
met voetbal bezig te laten zijn en niet met de scheids-
rechter: “Mondje dicht en ‘gewoon’ voetballen.”  
Dat was nog best lastig, omdat de vreemde beslissingen 
van de scheidsrechter tégen de Meern doorgingen in de 
tweede helft. Maar een compliment voor de meiden dat 
ze in staat waren dit grotendeels te negeren en inder-
daad zoveel mogelijk bleven voetballen. Het werd aan 
het begin van de tweede helft al snel 1-2, en in dezelfde 
minuut alweer 1-3. Daarna snel uitgelopen naar 1-6. 
De score had nog hoger kunnen uitvallen. 
Volgende week de laatste wedstrijd in de competitie  
4e divisie zuid tegen FC Eindhoven. Plaats 3 lijkt het 
hoogst haalbare.
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Senioren selecties

PROGRAMMA
Zaterdag 14 mei
14:30 JSV Nieuwegein 1 - De Meern 1
14:30 IJFC 1 - Delta Sports ‘95 FC 1
14:30 BFC 1 - Victoria 1
14:30 Benschop 1 - Maarssen 1
14:30 Nieuwland ASC 1 - Geinoord Nieuwegein 1
15:00 CDW 1 - Loosdrecht 1
15:00 NiTA 1 - CSW 1

Stand Zaterdag 1 (2e klasse B)
1. De Meern 1 21 47 +34
2. BFC 1 21 45 +31
3. CSW 1 21 40 +15
4. Maarssen 1 21 39 +14
5. Geinoord 1 20 38 +22
6. Nieuwland ASC 1 21 29 -3
7. Delta Sports ‘95 1 21 27 -8
8. CDW 1 21 27 -9
9. Loosdrecht 1 21 26 -5
10. Benschop 1 20 24 +2
11. Victoria 1 20 24 +1
12. IJFC 1 18 19 -11
13. NiTA 1 21 19 -12
14. JSV 1 21 0 -71

Dik verdiende overwinning  
tegen Delta Sports (3-0) 

Onder ideale weersomstandigheden ontving  
De Meern zaterdag het Houtense Delta Sports, dat in 
de middenmoot staat en waarvoor het seizoen over 
lijkt te zijn. Bij De Meern kon trainer Alain Hijman 
beschikken over een vrijwel complete selectie.  
Er waren wat wijzigingen in de basisopstelling. 
De aanvallers Stan de Groot en Tim Bijl begonnen op 
de bank. In plaats van hen speelden Abel Prins  
en Tom Gentenaar in de basis. Ook Trevor Mulders 
startte na zijn blessure weer in de basis, op de 
rechtsbackpositie. Indy van de Poll was afwezig in 
verband met vakantie, waardoor Chaid Harouach  
in de basis startte.

Vanaf de aftrap nam De Meern het initiatief en gaf dat 
niet meer uit handen. Gedurende vrijwel de hele 
wedstrijd had De Meern een veldoverwicht en Delta 
Sports was nauwelijks in staat daar iets tegenover te 
stellen. De Houtense tegenstander kreeg welgeteld één 
doelkans in de hele wedstijd.  
In de tiende minuut opende aanvoerder Robin Mulder 
met een diagonale kopgoal de score. Hij kreeg een 
voorzet op maat vanaf rechts van de goed opgekomen 
Trevor Mulders en kon bij de tweede doelpaal de bal 
fraai in de verre hoekkoppen (1-0).  

Tom Gentenaar en Genrich Sillé konden elkaar deze 
wedstrijd goed vinden en dat resulteerde in een aantal 
mooie combinatieaanvallen van deze twee balvaardige 
spelers. Helaas resulteerde dat in de fase vlak voor rust 
nog niet in een doelpunt. Vlak voor rust verprutste 
Pierro Bos van Delta Sports een grote en enige 
doelkans toen hij door de Meernse verdedigingslinie 
glipte, alleen op keeper Juran Doezeman af ging en 
zijn schot naast zag gaan.

In de tweede helft gingen Gentenaar en Sillé vrolijk 
verder met hun gezamenlijke kunststukjes, met in de 
65e minuut een schot van Sillé in de korte hoek, dat 
door de Houtense keeper tot corner werd verwerkt.  
Even later was het wel raak toen Sillé op aangeven van 
Gentenaar de bal langs de keeper in het Houtense doel 
schoot (2-0). Er ging een fout van de Houtense keeper 
aan vooraf, toen hij bij een keepersbal de bal in de 
voeten schoot van Abel Prins, hij gaf de bal af aan 
Tom Gentenaar. Tien minuten voor tijd deelde, 
inmiddels in het veld gekomen, Stan de Groot de 
genadeklap uit met de 3-0. Na een fraaie soloactie op 
links, hij passeeerde twee Houtense spelers, de 
uitgekomen keeper en schoot de bal in het lege doel. 
Dezelfde Stan de Groot had in de blessuretijd de 4-0 
op zijn schoen, maar zag zijn schot recht in de handen 
van de keeper belanden. Kort hierna floot de goed 
leidende scheidsrechter Jasper Jongejan voor het einde 
van de wedstrijd, waarmee Delta Sports met de 
eindstand van 3-0 nog goed wegkwam. 

Met de dik en dik verdiende overwinning blijft  
De Meern koploper, op 2 punten gevolgd door BFC, 
dat vandaag ook won
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Column

Het verhaal van de appel (2)

Inmiddels bijna 70. Hoog tijd om de balans op te 
maken. Ofschoon, echt balans opmaken. Daar heb ik 
eigenlijk geen sjoege van. Ik herinner me wel de 
lessen nog van de vervelende boekhoudjuffrouw op de 
Mulo, waarbij je links de rij Inkomsten moest noteren 
en rechts de rij Uitgaven. Of zoals zij dat wilde: Debet 
en Credit. De juffrouw zal blij zijn dat ik dat in ieder 
geval nog weet. Ze zei zelf altijd: “Vergeet wie ik was. 
Maar onthoudt wat ik zeg...”. Tsja, dat was mijn juf 
boekhouden en handels rekenen. Ik weet ook wer-
kelijk niet meer hoe zij heette. 
Balans opmaken. Ben je gek. Daar zijn we voorlopig 
nog niet aan toe. Maar toch? Die juf boekhouden ben 
ik vergeten, maar de meester Engels ken ik nog wel. 
Niet omdat ik Engels zo leuk vond, maar omdat ie op 
maandag altijd vroeg of we gewonnen hadden met 
korfbal.. Zal hij eraan hebben bijgedragen aan wie ik 
nu ben? Geen idee, maar hij maakte in ieder geval wel 
dat ik maandag graag naar school ging. Let op, graag 
naar school! Wie kan me dat nazeggen. En op zater-
dagmorgen: naar de juf voor Franse les. Wat ging ik er 
graag naar toe. Wat een mooie twee jaar. Wat deed zij 
met me? En die draaikont (dat vond mijn moeder) die 
eerst chauffeur, dan winkelbediende, dan weer 
chauffeur en vervolgens zonder werk zat, maar zo 
prachtig kon zingen en gitaarspelen. Wat deed die met 
me? En die jazzpianist die mijn vriendinnetje afpikte. 
Die ouderling die mij leerde preken, die dominee die 
mij in mijn studententijd toesprak alsof ik een kleuter 
was. Wat deden ze met me? 

Op een avond organiseerden wij een feestavond in de 
soos met een plaatselijke gitarist, mijnheer Hermans. 
Hij speelde klassiek gitaar. Welk dorp had zo iemand? 
Hij bracht ook nog een een vriend mee en die noemde 

zich Harry Sacksioni. Een verrassing! Hij was het 
echt! Wat een mooie avond. Dat deed wat bij me. 
Maar dat ie na het optreden de vijf mooiste meisjes 
meenam naar de Vriendschap in Utrecht. Dat deed me 
helemaal wat. Ik besloot meteen om gitaar te gaan 
leren spelen… 
Inmiddels 40 jaar geleden. Ploeteren en zweten. En 
eenzelfde gitaar gekocht als die van Harry destijds. Ik 
dacht dat het dan wel lukken zou. Maar ik kan er nog 
geen hout van. Nee, dat met die meisjes wordt niks.  
Evengoed hebben al die mensen iets met je gedaan. 
Grappig is dat. Een leuk voorbeeld is dat van die 
supporter die zei bij een wedstrijd van de jeugd van 
NEC plotseling: “Hup!”. Ik dacht ‘hup?’, ik had die 
man nog nooit gezien. Dus ik vraag bent u supporter 
van NEC? En dat was hij. “Ik heb rood bloed met 
groen er doorheen. Al jaren. Ik woon nu in Moskou, 
maar ga, als ik maar even in Nederland bij m’n ouders 
ben, alles van NEC kijken. Jeugd, beloften, ‘het eerste’ 
en zelfs de kabouters…” 
“Moskou? Weet u dat ik daar nog nooit geweest ben?”
Je voelt ’m al, drie maanden later zat ik in de trein 
naar Moskou. Mijnheer vond het prima als ik een 
week in zijn flat in Moskou ging doorbrengen. Wat 
een verhaal! Een supporter van NEC. Wat deed die 
met me?  Stel je voor als ie niet ‘hup’ had gezegd. En 
stel je voor dat ik hem er niet op had aangesproken. 

Dat deed mijn vader nou ook altijd, vroeger. Hij 
begon met iedereen zomaar te kletsen. Moeder zei dan 
steeds: “Laat die mensen nou met rust!” Maar hij kon 
het niet laten. Dat had hij van zijn eigen vader en ik 
dus van hem. Toch leuk dat ik een beetje op vader 
lijk. Ik moest op het Rode Plein zomaar even aan pa 
denken.

Cees Verweij

Topscorers Senioren t/m 11 mei

 speler team doelpunten
1 Thijs van der Lugt  Za9 39
2 Junior Welten Za2  26
3 Tess Wilschut  VrZa1  25
4 Cas Bleeker Za9 19
5 Nino Gruijters Za11  17
6 Joris Thesingh Za11  17
7 Stan de Groot Za1  15
8 Mauro Abbingh Za9 15
9 Jan Verkerk Za10 13
10 Jesper Capiteijns Za8 12
11 Manon Kok VrZa1  10
12 Julia van Klaveren VrZa1  10
13 Genrich Sille Za1  9

 speler team doelpunten
14 Bob Prins Za1  9
15 Toon van Oostrom Za9 9
16 Mick Bostelaar Za10 9
17 Glow Heesen VrZa1  9
18 Sjors Smulders Za2  8
19 Sander van Buuren Za5 8
20 Duco van den Biezenbos Za6 8
21 Bas van de Woestijne Za9 8
22 Thomas van Roessel Za11  8
23 Julia Kok VrZa1  8
24 Tamar van der Sluijs VrZa2  8
25 Kim Wittebol VrZa2  8
26 Robin Mulder Za1  7


