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Van de redactie

Zaterdag 1 op drempel kampioenschap

Komende zaterdag belooft een spannende dag te 
worden. Bij een gelijkspel tegen de enig over-
gebleven concurrent BFC (Bussumse Football Club) 
is Zaterdag 1 kampioen en promoveert men naar 
de eerste klasse. Daarmee zou de doelstelling van 
het strategisch beleidsplan 2020-2025 in 2022 
al bereikt zijn. 

Maar dan zal er flink gestreden moeten worden, want 
BFC zal vechten voor haar laatste kans. En getuige de 
voorbeschouwing op de BFC site wil men de huid zo 
duur mogelijk verkopen en acht men zich niet kansloos.
BFC heeft als club nogal wat parallellen met De Meern. 
Het is een van de grotere verenigingen in het Gooi 
met ongeveer 2000 leden. In het seizoen 2016-2017 
is men van de zondag ook overgestapt naar de 
zaterdag en na twee achtereenvolgende promoties 
speelt men sinds een paar jaar in de tweede klasse. 
BFC heeft een bloeiende jeugdafdeling en staat in 
de top 2000 van jeugdvoetbal opleidingen op de 2
9e plaats. Men heeft ook een gecertificeerde jeugd-
opleiding en de club is partner van AFC Ajax. 
De club is in 1920 opgericht en is dus al meer dan 
100 jaar oud. Maar goed, dit zijn aardige weetjes, 
maar daar word je geen kampioen mee. Trainer 
Alain Hijman heeft er in ieder geval alle vertrouwen 
in getuige zijn uitspraak in het AD: “Dit mogen we 
niet meer weggeven.”

Na BFC volgen nog twee moeilijke potjes tegen 
weliswaar laagvliegers Nita en IJFC, maar deze clubs 
zijn in een moordende strijd gewikkeld om 
degradatie/nacompetitie te ontlopen. Wat dat betreft 
zal het in deze klasse 2B net als in de eredivisie in de 
laatste speelronde beslist worden wie degraderen c.q. 
nacompetitie spelen. Maar De Meern hoeft het niet 
op de laatste wedstrijden te laten uit komen. 
Gelijkspelen zaterdag is reeds voldoende. Kortom, 
alle support is welkom voor Zaterdag 1.

De jeugd selectieteams presteerden weer wisselend. 
(zie de verslagen en standen.) Nog een paar 
wedstrijden voor de meeste teams. Voor de meeste 
teams eindigt de competitie komende zaterdag of een 
week later op de 28e mei. Op dit moment zijn al 
enkele kampioenen bekend en/of staan andere teams 
op kop. De jeugdcommissie komt met een datum om 
de kampioenen te eren. Dit zal bij een wedstrijd van 
Zaterdag 1 zijn of bij het jubileumactiviteit op 19 juni. 

Aan kop staan op dit moment JO19-2, JO18-1, 
JO18-2, JO15-5, JO12-2, JO12-6, JO12-7, JO11-5, 
JO11-8, MO17-3 en MO13-4. (Totaal 11 teams.) 
Voor de jongste teams wordt geen stand bijgehouden.

Tenslotte een oproep aan alle leden en supporters 
Steun Zaterdag 1 als 12e man

Jan Vermeulen (oud-jeugdvoorzitter)



PROGRAMMA
10:15 De Meern JO13-1 - PVCV JO13-1
11:45 DOVO JO17-1 - De Meern JO17-1
12:00 UVV MO19-1 - De Meern MO19-1
12:00 De Meern JO15-1 - DHSC JO15-1
13:30 De Meern JO18-1 - Geinburgia JO18-1
15:30 De Meern JO19-1 - Quick ’20 JO19-1
16:35 PVCV JO16-1 - De Meern JO16-1

Stand JO19-1 - Divisie 2A (voorjaar)
1. Quick ’20 JO19-1 6 18 +23
2. Drachtster Boys JO19-1 7 12 +11
3. Roda ’46 JO19-1 7 11 +3
4. De Meern JO19-1 5 9 +7
5. Fortuna Wormerveer JO19-1 7 7 -3
6. RODA ’23 Rksv JO19-1 6 5 -9
7. Dijk De asv JO19-1 7 5 -18
8. ATC ’65 JO19-1 7 3 -14

Stand JO18-1 - Divisie 6B (voorjaar)
1. De Meern JO18-1 8 18 +29
2. Kampong JO18-1 8 18 +15
3. FC A’dam JO18-1 8 16 +7
4. Victoria JO18-1 8 10 -14
5. Abcoude JO18-1 8 7 -4
6. Geinburgia JO18-1 8 1 -33

Stand JO17-1 - Divisie 6F (voorjaar)
1. PVCV JO17-1 8 18 +13
2. csv Apeldoorn JO17-1 8 15 +10
3. De Meern JO17-1 9 15 -1
4. DVS’33 Ermelo JO17-1 8 11 0
5. DOVO JO17-1 8 7 -8
6. Sparta Nijkerk JO17-1 9 5 -14

De Meern JO17-1 - CSVApeldoorn JO17-1(2-3)
Het kon wel is een heet potje worden het was erg warm 
en de stand spannend. Apeldoorn begon goed, heeft 
snelle aanvallers en ze worden goed in de diepte 
gestuurd met goede passes. Apeldoorn scoord in de 
zesde minuut (0-1). Het druk zetten na de drinkpauze 
werd beloond (1-1), een mooie opsteker. 

We lieten in de tweede helft Apeldoorn teveel aan de bal 
en in de derde minuut profiteerde ze met een afstands-
schot (1-2). Door goed spel wisten we in de zesde 
minuut de gelijkmaker te scoren (2-2). We bleven de 
betere partij op het veld en heel goed samenwerken als 
we moesten verdedigen op het veld. Toch wist 
Apeldoorn nog te scoren (2-3). Zo zonde want we zaten 
goed in de wedstrijd. De laatste 20 minuten hebben we 
er alles aan gedaan maar het lukte niet om de 3-3 te 
maken. De warmte begon zijn tol te eisen en de energie 
lekte weg. We verloren we deze wedstrijd maar we 
hebben als team laten zien dat we gegroeid zijn. 
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Jeugd divisie teams

Stand JO16-1 - Divisie 5 B (voorjaar)
1. BFC JO16-1 8 21 +16
2. PVCV JO16-1 8 16 +13
3. De Meern JO16-1 8 11 +6
4. Houten JO16-1 8 8 -11
5. Victoria JO16-1 8 7 -19
6. Roda ’46 JO16-1 8 5 -5

De Meern -BFC JO16-1 (2-3)
JO16-1 heeft tegen koploper BFC een nederlaag 
geleden die het seizoen perfect illustreert, aan inzet 
geen gebrek, een tekort aan overleg en voetbal-idee 
speelt de ploeg te vaak parten. 
Na een enthousiast begin, zonder overigens tot goed 
voetbal te komen, lukt het de bezoekers om de leiding 
te nemen. BFC, dat zich ontpopt als gevaarlijke 
counterploeg, maakt handig gebruik van een onacht-
zaamheid in de Meernse defensie. Halverwege de 
eerste helft, vlak voor een vanwege de hoge tempera-
turen ingelaste drinkpauze, komt De Meern op gelijke 
hoogte. Na een voorzet vanaf de rechterkant kopt 
Younes, bij de 2e paal, keurig de 1-1 tegen de touwen. 
Na rust ontvouwt zich een fel voetbalgevecht waar 
beide ploegen weinig voor elkaar onder doen en ook 
kansen krijgen de leiding te nemen. En hoewel 
gaandeweg de 2e helft BFC de touwtjes meer en meer 
in handen krijgt, is het De Meern dat scoort. Na een 
schitterende pass van Dean zorgt Jari voor de Meernse 
voorsprong. Dat BFC vlak voor het einde van het duel 
nog gelijk maakt, is teleurstellend, maar niet onver-
diend. Dat is de winnende treffer die de Bussumers 
vervolgens maken wel (2-3).

Stand JO15-1 - Divisie 6 D (voorjaar)
1. Houten JO15-1 9 19 +14
2. De Meern JO15-1 9 14 0
3. VVIJ JO15-1 8 13 +3
4. Jodan Boys, de JO15-1 8 11 0
5. DHSC JO15-1 8 9 -3
6. Sportlust ’46 JO15-1 8 3 -14
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Stand JO14-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. Quick JO14-1 7 18 +20
2. Barendrecht JO14-1 7 18 +12
3. PVCV JO14-1 7 10 +8
4. Alexandria’66 JO14-1 7 8 -1
5. De Meern JO14-1 7 8 -5
6. TOGB JO14-1 7 6 -8
7. UNA JO14-1 7 6 -9
8. Jonathan JO14-1 7 4 -17

De Meern JO14-1 - Jonathan JO14-1 (5-2) 
di 17 mei
Op naar het toetje! Dat was dé opmerking na afloop 
van de leuke degra datiewedstrijd tegen Jonathan. Na 
afgelopen zaterdag niet uit de gevarenzone geklom-
men te zijn stond er flink druk voor de mannetjes op 
deze wedstrijd. Verlies vanavond zou rechtstreekse 
degradatie uit de 1e divisie betekenen, maar gelijk 
spelen of winnen (als kampioen van de 1e divisie 
voor de winterstop), een prachtig toetje in de vorm 
van een halve finale om het  Kampioenschap van 
Nederland Divise 1. 

Al vanaf het eerste fluitsignaal bleek dat de staf de 
mannen goed hadden voorbereid op deze wedstrijd. 
Zoals iedere wedstrijd was Nilan weer in goede doen en 
maakte de belangrijke 1-0. Shaadi (JO13-1) viel in voor 
de belesseerde Ruben en scoort bijna direct na zijn 
aantreden met een prachtige volley 2-0. Even later 
scoort Jonathan toch onverwacht een tegengoal uit een 
corner (2-1). Maar dan slalomt Kees prachtig tussen 
drie verdedigers door richting goal en rondt fraai af 
(3-1). De Scheidsrechter fluit meteen voor de rust.
Na de rust loopt De Meern verdiend uit naar een 5-1 
voorsprong en weten de mannen dat zij komende 
zaterdag een heel mooie wedstrijd mogen gaan spelen 
tegen de huidige kampioen uit hun divisie, Quick.  
Dat Jonathan nog terugkomt tot 5-2 mag de pret niet 
drukken. De luidruchtige aanhang van DeMeer 13-1 
en 15-1 zorgt voor leuk kabaal langs het veld. Voor de 
spelers op het veld is het heel leuk om mee te maken 
om zo fanatiek te wordentoegejuicht.
JO14-1 is een hecht team, ze zijn er voor elkaar. 
Zonder de andere spelers tekort te doen wil ik hier 
benoemen dat ieder team heel blij mag zijn met een 
verdediger als Lode. Geen enkele spits vind het leuk 
om tegen deze ‘de tank in de achterhoede’ te moeten 
spelen. Zijn positieve houding en coaching van 
team genoten maken hem een zeer gewaardeerde 
speler. Hij is heel belangrijk is voor dit team.
Vanavond hadden we een flink gevulde tribune met 
gezellig publiek. Hoe mooi en leuk zal het zijn als dit 
team de finale op 28 mei mag spelen en op ons 
sportpark beide tribunes flink gevuld zullen zijn.  
Op weg naar een prachtig toetje!
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Jeugd divisie teams

Stand JO13-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. Sporting Martinus JO13-1 8 16 +10
2. JOGA Fortius asv JO13-1 8 14 +6
3. De Meern JO13-1 8 12 -3
4. BFC JO13-1 8 12 -4
5. FC A’dam JO13-1 8 10 -3
6. PVCV JO13-1 8 6 -6

F.C. Amsterdam - De Meern JO13-1 (3-4)
Vandaag spelen we een belangrijke wedstrijd. Vanaf 
het eerste fluitsignaal gingen we volle bak. Na een wat 
rommelig heen en weer spel, creerden we scoorde 
Jelte (0-1). Nog geen minuut later weer een aanval 
over links, mooie pass van Jelte en Shaadi schoot raak 
(0-2). Twee minuten later kregen we een goal tegen, 
maar in de 25e minuut vanuit een vrije trap scoorde 
Mika (1-3). 

Na rust kregen wij het moeilijker en konden lastig het 
spel maken. In de zesde minuut kregen we een 
penalty tegen, maar gelukkig werde deze door Hugo 
gestopt. De druk bleef wat voor 2-3 zorgde. Een 
uitbraak van een speler even later van FC Amsterdam 
moest worden gestopt en dat koste Nawfal een rode 
kaart. De penalty werd nu wel ingeschoten (3-3). 

Gelukkig was het in de 25e minuut Ayman die voor 
3-4 zorgde. Daarna volgde nog een spannende 
minuten, maar het bleef 3-4.
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Stand MO19-1 Hoofdklasse Top (najaar)
1. UVV MO19-1 19 48 +64
2. ADO ‘20 MO19-1 19 37 +32
3. Saestum MO19-1 20 37 +30
4. De Bilt MO19-1 20 32 +2
5. Fortuna’54 MO19-1 18 31 +12
6. Harkemase Boys MO19-1 16 29 +28
7. Hapert MO19-1 18 28 +14
8. DSS MO19-1 17 21 -11
9. De Meern MO19-1 18 16 -20
10. Baronie MO19-1 19 16 -49
11. Eldenia MO19-1 19 11 -39
12. OJC ROSMALEN MO19-1 19 9 -6

Stand MO17-1 4e divisie Zuid (najaar)
1. DSVP MO17-1 19 45 +43
2. Woezik MO17-1 21 44 +37
3. De Meern MO17-1 21 43 +29
4. V.V. Schaesberg MO17-1 20 40 +26
5. Fortuna’54 MO17-1 18 22 +1
6. OJC ROSMALEN MO17-1 20 15 -42
7. FC Eindhoven AV MO17-1 20 9 -49
8. Graaf W II VAC MO17-1 21 8 -45

FC Eindhoven MO17-1 - De Meern MO17-1 
(2-7)
De laatste wedstrijd van dit seizoen, in de 4e divisie 
zuid voor de meiden van onze MO17-1, is een 
uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Het is een prachtig 
zonnige, maar ook warme dag. Vanwege de droogte 
mag er in Eindhoven e.o. al 3 weken lang niet bere-
gend worden. De wedstrijd wordt dan ook gespeeld 
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Jeugd divisie teams

op een kurkdroog en hard grasveld. Dat is toch wel 
even wennen voor onze meiden die alleen kunstgras 
gewend zijn. De meiden komen na een minuut of vijf 
op 1-0 achterstand, door een voorzet vanaf rechts die 
veel te makkelijk door de linksvoor binnengewerkt 
kan worden. Eindhoven begon gewoon scherper aan 
de wedstrijd. Maar de meiden krijgen toch steeds 
meer de overhand en kansen blijven dan ook niet uit. 
Het wordt 1-1 en voor rust ook 1-2.

Er lijkt weinig aan de hand, maar toch begint Eindho-
ven weer scherper aan de tweede helft. De rechtsvoor 
van Eindhoven breekt door en de rugdekking komt te 
laat (2-2). Opnieuw zijn de meiden wakker geschud. 
Bij een duel komt één van onze meiden in aanraking 
met het harde veld en heeft wat pijn. De opmerking 
van één van de Eindhovense meiden: “Stel je niet 
aan”, is het sein voor onze meiden om er een schepje 
bovenop te doen. Want na het bijna afgelopen 
seizoen, kunnen we over onze meiden één ding met 
zekerheid zeggen, we zijn zeker geen aanstellers. Dus 
soms werkt zo’n opmerking van de tegenstander (in 
een overigens zeer sportieve wedstrijd) in je voordeel 
en komt er wat los. Ondanks warmte, onwennig veld 
en vermoeidheid, gaven we nog even flink gas.  
De score liep hard op en toen de 2-7 gescoord werd 
vond de scheidsrechter het vijf minuten vóór tijd wel 
genoeg en blies af. Omdat één van de concurrenten 
gelijk speelde, is plek 3 in de eindstand van de  
4e divisie vrijwel zeker. 
 
Een prachtige prestatie van dit eerstejaars  
MO17-team.  #trotsopdemeiden!
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Senioren selecties

PROGRAMMA
Zaterdag 21 mei
14:30 De Meern 1 - BFC 1
11:30 De Meern 2 - Loosdrecht 2
11:30 De Meern VR1 - Delta Sports ‘’95 VR2

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

Stand Zaterdag 1 (2e klasse B)
1. De Meern 1 23 53 +42
2. BFC 1 23 46 +30
3. Maarssen 1 23 43 +15
4. CSW 1 23 40 +13
5. Geinoord 1 22 39 +21
6. CDW 1 23 33 -5
7. Nieuwland ASC 1 23 32 -3
8. Delta Sports ‘95 1 23 31 -4
9. Victoria 1 22 28 +2
10. Benschop 1 23 28 +3
11. Loosdrecht 1 23 27 -8
12. NiTA 1 23 25 -10
13. IJFC 1 21 20 -14
14. JSV 1 23 0 -82

Zaterdag 1 boekt ruime zege op degradant 
JSV (0-7) en kan zich gaan opmaken voor de 
kampioenswedstrijd tegen BFC.

Op een al weer prachtige zonovergoten lentedag stond 
zaterdag de wedstrijd tegen het al gedegradeerde JSV 
Nieuwegein op het programma. Typisch een wedstrijd 
die je niet moet onderschatten, want al is de tegen-
stander al gedegradeerd, men wil toch van die akelige 
nul punten af. 

Bij De Meern was aanvoerder Robin Mulder, die 
dinsdag bij CSW geblesseerd uitviel, er niet bij 
waardoor Stan de Groot weer in de basis begon. 
Genrich Sillé en Indy van de Poll waren er weer bij en 
begonnen op de bank.

Al snel in de wedstrijd bleek De Meern de tegenstan-
der en de wedstrijd uiterst serieus te nemen. Boven-
dien was het kwaliteitsverschil tussen beide teams zo 
groot dat JSV nauwelijks in het stuk voorkwam. Al 
binnen tien minuten stond 0-3 op het scorebord door 
doelpunten van Abel Prins, Stan de Groot en Sven 
Jansen. Nadat de scheidsrechter voor de aftrap had 

gefloten trok De Meern direct ten aanval en belandde 
de bal uit een actie van Bob Prins bij zijn broer Abel, 
die de bal alsnog in het doel schoot (0-1). JSV was van 
deze snelle treffer nog nauwelijks bijgekomen toen 
Stan de Groot met een bal in de verre hoek al voor de 
0-2 zorgde. En na een korte pauze in het doelpunten-
festijn maakte Sven Jansen in de 6e minuut met de 
borst de 0-3. JSV kreeg nauwelijks gelegenheid de 
zaken defensief op orde te brengen en in de 20e 
minuut was Stan de Groot dicht bij zijn tweede treffer, 
maar zag zijn schot door de JSV-keeper gestopt 
worden. In de 34e minuut was het Bob Prins die voor 
de 0-4 zorgde. Hij rondde een dubbele combinatie van 
Tom Gentenaar en Stan de Groot in het strafschopge-
bied, doeltreffend af. Op slag van rust was Bob Prins 
met een kopbal dicht bij zijn tweede doelpunt, maar 
de bal ging net naast.

In de tweede helft was eenzelfde wedstrijdbeeld te 
zien. Al snel na de hervatting een bal op de paal van 
Abel Prins en in de 48e minuut maakte Stan de Groot 
zijn tweede doelpunt door alleen voor de keeper de 
bal beheerst binnen te schuiven (0-5). In twee 
wisselbeurten bracht trainer Alain Hijman in de 57e 
en de 69e minuut al de toegestane wissels in het veld. 
In deze periode viel het enige wapenfeit van JSV te 
noteren; een bal op de lat bij een vrije trap. In de 78e 
minuut zorgde de ingevallen Ruben Baas met een 
kopbal net onder de lat voor gevaar, maar deze kon de 
Nieuwegeinse keeper de bal overtikken. In de 82e 
minuut zorgde de eveneens ingevallen Arne Kalmeijer 
voor het zesde Meernse doelpunt. In het strafschop-
gebied wist hij de bal te heroveren en in het doel te 
werken (0-6). Nog was de koek niet op, want de 
scheidsrechter was onverbiddelijk bij een aangescho-
ten handsbal in het zestien-metergebied. Remco de 
Smit zette met een feilloos genomen strafschop de 
eindstand 0-7 op het scorebord. De 17e competitie-
overwinning van dit seizoen een feit.
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Column

Verdu(i)veld
Al jaren fiets ik vier keer in de week dwars door de 
stad naar mijn vrijwilligerswerk in Utrecht. Van de 
Meern naar de Uithof. Dat is mooi. vier keer 15 
kilometer maakt toch gauw 60 kilometer in de week. 
Heerlijk! Collega’s kijken me wel eens aan en vragen 
of ik geen auto heb. Zeker een elektrische fiets? Nee 
hoor, die is te duur. Je hebt er al een voor € 1200,-, 
moedigen ze mij nog aan. Ik wil nog zeggen dat het 
gezond is om te fietsen maar ik vermoed dat dat tegen 
dovemansoren gezegd zal zijn en laat het erbij.

Op de fiets dus. Dwars door de mooiste stad van 
Nederland. En wat veel mensen misschien niet weten 
dat kan over een 15 kilometer fietspad. Om zes uur  
’s morgens kom ik vier auto’s tegen en om vijf uur ’s 
avonds een stuk acht en een stadsbus. Een lang 
fietspad dus met een regenboogfietspad aan het eind 
op de Uithof. Een mooie ervaring zo ’s morgens vroeg. 
Het is stil op de weg., een enkele mede-fietser, een 
hardloper, een vrouw met een hondje, een lichtje dat 
aangaat op een zolderkamertje, een karretje van de 
gemeente dat het pad veegt, een man in een geel hesje 
die mij waarschuwt voor een grote vrachtwagen en 

een knipperend stoplicht. Meer gebeurt er ’s morgens 
om zes uur niet. Ik vind het prachtig. ’s Middags is het 
een stuk drukker met veel fietsers. Dat is oppassen 
geblazen, want ze fietsen dan soms vijf rijen dik. Alle 
stoplichten springen spontaan op groen als ik er aan 
kom. Dat ligt niet aan mij heb ik me laten vertellen, 
maar door een ingenieus systeem dat onder de grond 
het aantal fietsen registreert en het licht op groen 
houdt. Dus eigenlijk komt het toch een beetje door 
mij. Wat een heerlijke fietstocht. Of het nu mooi weer 
is of dat het regent. Dat maakt niet uit. 
Ik wil maar zeggen dat het alles prima geregeld is. En 
allemaal vriendelijke mensen, lijkt het. Allemaal op 
weg ergens naar toe. De werklui die zich rijendik  
’s morgens vroeg melden op de bouwplaats van een 
groot te bouwen kantoor met garage. De vrachtauto 
met verse bloemen. De jongelui op weg naar school en 
’s middags naar de kroeg. Ik merk niets van een 
onrustige wereld. Ik zie alleen dat het allemaal 
verduveld goed geregeld is. En eenmaal thuis pak ik 
een mooi boek en de voetjes van de vloer.  
We mogen niet mopperen!

Cees Verweij

Topscorers Senioren t/m 18 mei

 speler team doelpunten
1 Thijs van der Lugt  Za9 39
2 Junior Welten Za2  26
3 Tess Wilschut  VrZa1  26
4 Cas Bleeker Za9 24
5 Mauro Abbingh Za9 18
6 Stan de Groot Za1  17
7 Nino Gruijters Za11  17
8 Joris Thesingh Za11  17
9 Jasper van Buuren Za5 13
10 Sander van Buuren Za5 13
11 Jan Verkerk Za10 13
12 Jesper Capiteijns Za8 12
13 Bob Prins Za1  11
14 Manon Kok VrZa1  10
15 Julia van Klaveren VrZa1  10
16 Genrich Sille Za1  9
17 Toon van Oostrom Za9 9
18 Mick Bostelaar Za10 9
19 Thomas van Roessel Za11  9
20 Glow Heesen VrZa1  9
21 Mitchell Schuur Za2  8
22 Sjors Smulders Za2  8
23 Duco van den Biezenbos Za6 8
24 Bas van de Woestijne Za9 8
25 Julia Kok VrZa1  8

 speler team doelpunten
26 Tamar van der Sluijs VrZa2  8
27 Kim Wittebol VrZa2  8
28 Robin Mulder Za1  7
29 Kaj Geelhoed Za10 7
30 Charlotte de Jager VrZa1  7
31 Wouter Blijleven 35+1 7
32 Jurren van der Gun  Za2  6
33 Tim de Grauw Za2  6
34 Melvin van Nood Za4 6
35 Sjoerd Dekker Za6 6
36 Lasse Bostelaar Za6 6
37 Luuk Gijsbertsen Za10 6
38 Tamara van Mourik-Schinkel VrZo1  6
39 Allessandro Naarden Za2  5
40 Stef Vermeulen Za3 5
41 Carlo de Bruin  Za5 5
42 Job van Leeuwen Za5 5
43 Jesse Gentenaar Za6 5
44 Mitchel Kippersluis Za6 5
45 Jasper Singh Za8 5
46 Bram Evers Za9 5
47 Niels Hoekstra Za9 5
48 Leon Looman Za10 5
49 Joeri Ankersmit Za11  5
50 Sander Blijleven  35+1  5


