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Van de redactie

Ontgoocheling na verlies zaterdag 1

Dat was even slikken. Alles was in gereedheid 
gebracht voor een feestelijke happening. Het vlaggen-
schip van de club verloor echter vrij kansloos van 
runner-up BFC en dus geen kampioenschap. 

Ik stond langs de lijn naast een trouwe supporter en 
deze had er na de 0-1 al weinig vertrouwen in. 
De beste elf stonden volgens hem niet aan de start en 
het verloop van de wedstrijd deed hem denken aan 
vorige thuis nederlagen tegen onlangs Nieuwland en 
 Maarssen. Sterk verdedigende ploegen met een 
De Meern die tot het zestien meter gebied de bal aardig 
rond kan spelen, maar soms tijds de brille miste om de 
tegenstander bij de strot te grijpen. En dat was volgens 
trainer Alain Hijman en Tommy Gentenaar een 
oorzaak van de nederlaag. Er was te weinig strijd.
De volgende kans dient zich aan op dinsdag 31 mei en 
wel tegen OSV Nita. Een dorpsclub uit Nieuwer Ter 
Aar met ongeveer ruim 700 inwoners. Tegenwoordig 
deel uitmakend van de gemeente Stichtse Vecht, 
voordien Breukelen. Vanwege de vriendelijke uit-
straling trekt de club altijd  spelers die een gezellige 
sfeer zoeken met toch een presteren op redelijk niveau. 
Zo spelen  daar nu ook twee spelers die hun jeugd-
opleiding bij de Meern hebben genoten, Danny 
Berkhouwer en Whaheed Khodabaks.
Zij zullen ongetwijfeld extra gemotiveerd zijn om 
De Meern fors tegenspel te bieden. 

Want hoewel Nita verwikkeld is in een degradatie/
nacompetitie strijd staat men in de derde periode op 
een tweede plaats en bij een overwinning gaat men over 
De Meern heen. OSV staat voor Ontspanning en 
Sportvereniging. Van De Meern wordt een uiterste 
krachtsinspanning gevraagd om de zege te behalen en 
het kampioenschap te vieren. Een goed teken is dat 
men na de eerste uitwedstijd niet meer verloren heeft.

Doordat de focus op de zaterdag lag is de prestatie van 
JO19-1 ondergesneeuwd. Door de gestaakte wedstrijd 
tegen kampioen Quick met een gelijkspel af te sluiten 
na een 1-2 achterstand en, nog met tien man, bereikte 
ze de tweede plaats en promoveerde naar de eerste 
Divisie. Voorwaar een geweldige prestatie. Staf en 
spelers van harte gefeliciteerd. Zo hoog heeft men nog 
nooit gespeeld. Dat schept verplichtingen voor de club.

Eenzelfde lofuiting mag uitgaan naar de JO14. Door 
het behaalde kampioenschap mocht men met overige 
kampioenen strijden om het landelijk kampioenschap. 
De halve finale werd uit tegen Quick met 1-2 gewon-
nen. Aanstaande zaterdag de finale tegen Alphense 
boys, al jarenlang een vereniging met de best presteren-
de jeugdteams op amateur niveau. Pikant, omdat drie 
jaar terug vier spelers van onze toenmalige JO11 naar 
Alphense boys vertrokken. Eskil c.s. en zijn boys veel 
succes gewenst.

Jan Vermeulen (oud-jeugdvoorzitter)



PROGRAMMA
10:00 BFC JO13-1 - De Meern JO13-1
10:15 De Meern JO14-1 - Alphense Boys JO14-1(na)
11:30 De Meern JO16-1 - Victoria JO16-1
14:15 De Meern MO17-1 - Gooi ’t MO17-1(na)
14:30 FC A’dam JO18-1 - De Meern JO18-1
15:00 De Meern MO19-1 - Fortuna’54 MO19-1

Stand JO19-1 - Divisie 2A (voorjaar)
1. Quick ’20 JO19-1 7 19 +23
2. De Meern JO19-1 7 13 +11
3. Drachtster Boys JO19-1 7 12 +11
4. Roda ’46 JO19-1 7 11 +3
5. Fortuna Wormerveer JO19-1 7 7 -3
6. RODA ’23 Rksv JO19-1 7 5 -13
7. Dijk De asv JO19-1 7 5 -18
8. ATC ’65 JO19-1 7 3 -14

De Meern JO19-1 - Quick ’20 (2-2)
Gelukt! 2x in één seizoen promoveren met JO19-1!  
De eerste seizoenshelft ongeslagen kampioen 
worden in de 3e Divisie, de tweede seizoenshelft 
vanuit de 2e Divisie promoveren naar de 1e Divisie! 

De eerste drie wedstrijden deze competitie wonnen 
we ondanks alle gebreken ruim, daarna kwam de 
tegenslag. We hebben vier wedstrijden met 10 man 
moeten eindigen en hebben puntenmindering gekre-
gen van de KNVB. Ondanks dat hebben we in de 
laatste wedstrijden kunnen winnen en gelijkspelen. 
Gelukkig hebben we de afgelopen wedstrijden beroep 
kunnen doen op andere teams, door schorsingen en 
blessures konden wij soms maar 8 eigen fitte spelers 
opstellen. 

Vandaag moesten we een wedstrijd voor 20 minuten 
uitspelen die twee weken geleden was gestaakt wegens 
een medisch ongeval. We moesten de wedstrijd met 
10 man hervatten en begonnen met een 2-1 achter-
stand. We zijn veel beter dan de tegenpartij en creëren 
meerdere kansen, deze gaan er niet in. Toch weet 
Maurits tegen het einde zich zo goed vrij te spelen 
met briljante acties, dat hij vervolgens de 2-2 kan 
binnen schieten en daarmee de promotie veiligstelde 
naar de 1e Divisie.

Stand JO18-1 - Divisie 6B (voorjaar)
1. De Meern JO18-1 9 21 +33
2. FC A’dam JO18-1 9 19 +9
3. Kampong JO18-1 9 18 +13
4. Victoria JO18-1 9 11 -14
5. Abcoude JO18-1 9 8 -4
6. Geinburgia JO18-1 9 1 -37
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Jeugd divisie teams

Stand JO17-1 - Divisie 6F (voorjaar)
1. PVCV JO17-1 9 21 +15
2. De Meern JO17-1 10 16 -1
3. csv Apeldoorn JO17-1 9 15 +8
4. DVS’33 Ermelo JO17-1 9 11 -2
5. DOVO JO17-1 9 8 -8
6. Sparta Nijkerk JO17-1 10 8 -12

Stand JO16-1 - Divisie 5 B (voorjaar)
1. BFC JO16-1 9 24 +17
2. PVCV JO16-1 9 16 +9
3. De Meern JO16-1 9 14 +10
4. Roda ’46 JO16-1 9 8 -4
5. Houten JO16-1 9 8 -12
6. Victoria JO16-1 9 7 -20

PVCV JO16-01 -  De Meern J016-01 (1-5)
Eerste helft: De Meern was constant meer aan de bal 
in de eerste helft. We bleven proberen om vlakbij het 
doel van PVCV te komen. Achterin zat het goed op 
slot waardoor PVCV er in elk geval niet doorheen 
kwam. Dit leidde bijna tot een opstootje tussen één 
van onze spelers en die van PVCV. PVCV probeerde 
via lange ballen bij ons doel te komen. Doordat een 
speler van ons in een duel ongelukkig over de bal viel, 
glipte de tegenstander weg met de bal wat resulteerde 
in een doelpunt voor PVCV. De stand in de eerste 
helft eindigde dan ook met een 1-0 voorsprong voor 
PVCV.

De tweede helft: De trainer koos ervoor om te starten 
met een lading aan wissels. De gelijkmaker kwam nog 
geen paar minuten  na de start van de de tweede helft. 
Binnen 10 minuten volgde de 1-2 via mooi combinatie 
voetbal. Kort hierna, na een zuivere voorzet op de 
spits, de volgende (1-3). PVCV kwam nog een keer 
maar echt dicht bij ons doel. Er volgde er een hele 
ongemakkelijke hilarische situatie: een lange bal van 
een PVCV speler op zijn teamgenoot zorgde ervoor 
dat deze speler per ongeluk de bal met zijn handen 
opving. De arme jongen kreeg ook nog eens geel (wat 
ook prima een rode kaart had kunnen opleveren) Het 
tempo in ons team bleef hoog en drie spelers van ons 
team tegelijkertijd goed met elkaar mee naar voren 
liepen wat nogmaals een treffer opleverde (1-4).  

Tot slot kregen we als kers op de taart een penalty die 
verzilverd werd. Complimenten voor onze jongens en 
aan die van JO15 die meespeelden. Ook een pluspunt 
voor de trainer die het team met positieve kreten bij 
de les hield wanneer dit ook maar heel even dreigde  
te verslappen. Zo zie je maar weer: met de juiste inzet, 
samenspel en goede communicatie kom je heel erg 
ver. Houd dit vast J016 en op naar volgende week.



Stand JO15-1 - Divisie 6 D (voorjaar)
1. Houten JO15-1 10 19 +13
2. VVIJ JO15-1 9 16 +6
3. Jodan Boys, de JO15-1 9 14 +1
4. De Meern JO15-1 10 14 -3
5. DHSC JO15-1 9 12 0
6. Sportlust ’46 JO15-1 9 3 -17

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

Quick JO14-1 -V.V De Meern JO14-1 (1-2)
Wordt De Meern JO14-1 Landskampioen Divisie 1?
Vandaag deel 1 van hét toetje van het seizoen,  
de halve finale voor het Landskampioenschap 
Divisie 1, uit tegen Quick.
 
En ja, de nooit opgevende doorzetters van dit team  
hebben het geflikt! Komende zaterdag spelen ze op ons 
eigen sportpark de FINALE tegen Alphense Boys JO14-1 
en wordt de winnaar Landskampioen Divisie 1 ? 
Op hetzelfde veld waar afgelopen december nog het 
kampioenschap van divisie 1B behaald werd door 
JO14-1, was vandaag de spannende wedstrijd tegen  
de huidige kampioen divisie 1B, Quick.

De wedstrijd werd een spannende kraker. Al héél snel 
in de wedstrijd redde de keeper van Quick zeer goed 
een enorme poeier van Souf en begon Quick beter  
in de wedstrijd te komen. Met hun twee spitsen 
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probeerden zij onze viermans verdediging uit elkaar te 
spelen en dat lukte hen een aantal keren aardig. 
Gelukkig zonder resultaat. Al vrij snel viel, met een 
eigenaardig schot vanaf het middenveld, de 1-0 achter 
keeper Sven en was het daarna vooral Quick was. Maar 
ook vandaag weer was het De Meern dat zich niet gek 
liet maken en trok de ook nu weer Nilan de stand naar 
1-1. Hiermee gingen wij de rust in, maar niet nadat na 
twee spelers van Quick en ook de trainer van Quick 
een gele kaart had gekregen wegens aanmerkingen op 
de scheidsrechter.

Na rust werd het zéér spannend en golfde het spel op 
en neer en hadden Lode en Mees hun handen vol aan 
de behendige spits, maar heel slim had telkens of Mees 
of Lode de bal weer te pakken. Ook Seger en Souf en 
later Levi hadden gedurende de tweede helft hun 
handen vol aan de behendige aanvallers.
Toen Kees wél oplette en de tegenstander niet, kon 
Nilan goed worden weggestoken, de keeper omspelen, 
waarbij Nilan getorpedeerd werd. Dat was een rode 
kaart voor de keeper. 

De daaropvolgende vrije trap leverde niets op, maar 
langzaamaan zag je dat De Meern meer en meer de 
overhand kreeg. Ruben stond na een rebound op de 
goede plek en joeg de bal in de touwen (1-2). Er klonk 
een enorm gejuich en ook alle spelers van de bank 
doken op de uitbundige teamgenoten. 
Het werden nog 20 spannende minuten, maar het bleef 
1-2. De overwinning én de finaleplek waren een feit! 

Na het laatste fluitsignaal liet deze homogene groep 
zich toejuichen door de aanwezige De Meern-suppor-
ters en mogen zij, als 13-jarigen, uitzien naar een 
fantastische finale-wedstrijd om het landskampioen-
schap op ons eigen sportpark.

KOMT DAT ZIEN !



Stand JO13-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. JOGA Fortius asv JO13-1 9 17 +8
2. Sporting Martinus JO13-1 8 16 +10
3. De Meern JO13-1 9 15 -3
4. BFC JO13-1 9 12 -6
5. FC A’dam JO13-1 8 10 -2
6. PVCV JO13-1 9 6 -7

De Meern JO13-1 - PVCV JO13-1 (3-2)
De Meern kan zich vandaag voor de vijfde keer op rij 
belonen met een winstpartij. De punten zijn hard 
nodig gezien de stand in de competitie. Beide teams 
zijn aan elkaar gewaagd, af en toe is het spel wat 
rommelig en uitgespeelde kansen zijn er niet veel. In 
de 20e minuut opent Ayman voor De Meern de score 
(1-0). Deze blijft staan tot de 10e minuut na rust, als 
PVCV met een kopbal scoort uit een corner (1-1). 
Teun geeft negen minuten later een mooie assist op 
Lennon die De Meern weer op voorsprong zet (2-1). 
De Meern profiteert kort daarna weer als PVCV zich 
verslikt in de opbouw en via Shaadi wordt het 3-1. 
Vlak voor tijd maakt PVCV nog 3-2. Volgende week 
speelt De Meern de laatste competitiewedstrijd uit  
bij BFC.
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Stand MO19-1 Hoofdklasse Top (najaar)
1. UVV MO19-1 20 51 +66
2. ADO ’20 MO19-1 20 40 +34
3. Saestum MO19-1 21 40 +34
4. De Bilt MO19-1 21 32 0
5. Fortuna’54 MO19-1 18 31 +12
6. Hapert MO19-1 19 31 +17
7. Harkemase Boys MO19-1 17 30 +28
8. DSS MO19-1 18 21 -14
9. De Meern MO19-1 19 16 -22
10. Baronie MO19-1 20 16 -53
11. Eldenia MO19-1 20 12 -39
12. OJC ROSMALEN MO19-1 19 9 -63

Stand MO17-1 4e divisie Zuid (najaar)
1. DSVP MO17-1 21 48 +43
2. Woezik MO17-1 21 44 +37
3. De Meern MO17-1 21 43 +29
4. V.V. Schaesberg MO17-1 21 43 +29
5. Fortuna’54 MO17-1 20 25 0
6. OJC ROSMALEN MO17-1 20 15 -42
7. FC Eindhoven AV MO17-1 21 9 -51
8. Graaf W II VAC MO17-1 21 8 -45
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Senioren selecties

PROGRAMMA
12:00 De Meern 2 - Renswoude 2
16:15 Cabauw VR1 - De Meern VR1

Progamma Zaterdag 1 poule
14:30 Victoria 1 - IJFC 1

Stand Zaterdag 1 (2e klasse B)
1. De Meern 1 24 53 +39
2. BFC 1 24 49 +33
3. Maarssen 1 24 46 +21
4. CSW 1 24 43 +16
5. Geinoord 1 23 42 +24
6. Nieuwland ASC 1 24 33 -3
7. CDW 1 24 33 -8
8. Delta Sports ’95 1 24 32 -4
9. Loosdrecht 1 24 30 -4
10. Victoria 1 23 29 +2
11. Benschop 1 24 28 -2
12. NiTA 1 24 26 -10
13. IJFC 1 22 20 -16
14. JSV 1 24 0 -88

Zaterdag1 verliest in 
kampioenswedstrijd van BFC
Zaterdag was er een prachtige kampioensambiance 
op sportpark De Meern. Met volle tribunes, vlaggen, 
vuurwerk en muziek, was er een lekkere sfeer voor 
de kampioenswedstrijd van De Meern tegen de enig 
overgebleven concurrent voor de titel, BFC uit 
Bussum. De Meern had aan 1 punt voldoende om de 
titel te behalen en na 7 jaar weer terug te keren in 
de 1e klasse.

De Meern kon op vrijwel volle sterkte aan de 
wedstrijd beginnen. Alleen aanvoerder Robin Mulder 
moest geblesseerd aan de kant blijven.

Na een paar minuten van voorzichtig aftasten was het 
eerste wapenfeit in de 10e minuut voor BFC. Een 
doelgericht schot kon door keeper Juran Doezeman 
tot corner getikt worden. Uit de daaropvolgende 
corner kopte Tjerk Postuma de 0-1 binnen. Tot aan 
de rust ging het spel op neer zonder kansen aan beide 
kanten. De Meern wist voor het BFC-doel niet echt 
gevaarlijk te worden. BFC was voor het Meernse doel 
wat gevaarlijker, maar ook dat resulteerde niet in 
echte doelkansen.

In de rust werden bij De Meern de gebroeders Prins 
vervangen door Genrich Sillé en Indy van de Poll, 
waarmee trainer Alain Hijman probeerde de wedstrijd 
open te breken. Dat leek ook te lukken, want er kwam 
meer pit in het spel. In de 55e minuut raakte Chahid 
Harraouch geblesseerd en werd vervangen door 
Ruben Baas. Halverwege de tweede helft werd 
De Meern sterker dan de opponent. Genrich Sillé 
verschalkte op links op snelheid zijn tegenstander en 
bracht Tom Gentenaar in scoringspositie. Helaas was 
diens inzet niet hard genoeg en kon gepakt worden. 
Rond de 70e minuut voerde De Meern de druk op en 
met drie corners op rij leek de gelijkmaker ophanden. 
Helaas viel de treffer aan de andere kant, toen BFC in 
de 75e minuut met een counter alleen voor de keeper 
verscheen en Postuma zijn 2e doelpunt maakte (0-2). 
Alain Hijman bracht twee aanvallende wissels in het 
veld in een uiterste poging, door vol op de aanval te 
gaan het tij te keren. Scholts en Kalmeijer kwamen 
voor Mulders en van Wiggen. Kalmeijer maakte er 
direct werk  van en zette met een prachtige breedte-
pass Stan de Groot in scoringspositie op de punt van 
het 16-metergebied, maar diens schot ging net over. 
Omdat De Meern op zoek ging naar de aansluitings-
treffer, kwam er ruimte voor BFC, die dat in de 90e 
minuut benutte met nog een counter waar de 0-3 van 
Jostein Ohm uit viel. Stan de Groot redde de eer met 
de 1-3, waarna Jostein Ohm in de uiterste slotfase nog 
de 1-4 maakte. Waarmee de kampioenswedstrijd voor 
De Meern in een deceptie eindigde.



De Meern - 11 - WedstrijdKrant

Column

Eerlijk zeggen...

Zeg ’s eerlijk... Wat vind je van me? vroeg mijn 
vriendinnetje jaren geleden. Wees eerlijk!
Gut, daar vraag je me wat. Je overvalt me, hikte ik en 
keek haar recht in haar vragende ogen. Nou? Ik vind 
je een lekker wijf, liet ik eruit rollen. “Gatver, jullie 
zijn ook allemaal hetzelfde”. 
Ja, vraag het dan ook niet, dacht ik meteen.
Ik had iets anders moeten zeggen, realiseer ik me nu, 
50 jaar geleden. Echt een uitdrukking van een puber. 
Beter was geweest als ik gezegd had dat ze er mooi 
uitzag en de indruk wekte alles van Tolstoi gelezen te 
hebben. Maar dat schiet me nu pas te binnen. Dat is 
wat ik ook wel geleerd heb in die 50 jaar: je moet een 
wenselijk antwoord geven, beleefd blijven en laten 
merken dat je echt om haar geeft. Zo’n mes snijdt aan 
twee kanten namelijk.  

Dit soort gepaste eerlijkheid hoor je vaak op begrafe-
nissen. Of in gedichten op een jubileum. Zelden zo’n 
leuke vrouw meegemaakt! En wat een bijdrage heeft 
ze geleverd aan de mensheid! Vrijwilligerswerk, oud 
papier, mantelzorg, wat een zorgzame moeder en ook 
zo’n liefhebbende grootmoeder. Wat zullen we haar 

missen respectievelijk, wat fijn dat ze al 25 jaar aan 
ons bedrijf verbonden is! Allemaal mooie verhalen. 
Maar, wees nou ’s eerlijk... Lastig hoor, om eerlijk te 
zijn. Je plaatst je met eerlijkheid soms ongewild 
buiten de groep. Als Verstappen in een auto vijftig 
rondjes rijdt en jij zegt dat het allemaal flauwekul is  
in die woestijn, ben ik bang dat je voor je fatsoen en 
eigen veiligheid beter een frisse neus kunt gaan halen. 
Of helemaal ongepast is om op opa’s begrafenis er aan 
te herinneren dat hij lid is geweest van een wel erg 
foute partij. Ongevraagde eerlijkheid. Je doet er meest-
al geen goed aan. En het hoeft ook niet. Je kunt best 
een beetje manoeuvreren. 
 
Als je niet van die racerij van Verstappen houdt, kun 
je toch minstens zeggen dat je het wel een mooie auto 
vindt en als het dichterbij huis wil houden, kun je 
makkelijk zeggen dat je schoonmoeder zo’n mooie 
achtertuin heeft en dat je eigen vrouw zo lekker kan 
koken en dat je vader vroeger zo’n leuke grappen-
maker was en dat de meester in groep 5 zo prachtig 
kon vertellen. Het maakt het leven een stuk vrolijker. 
Toch? Maar wees ’s eerlijk..

Cees Verweij

De kaarten zijn te koop voor  
5 euro per stuk (entree en 2 drankjes).  
Verkrijgbaar bij de uitgifteruimte. 

Jubileumcommissie V.V. De Meern
Vragen? Mail jubileum@vvdemeern.nl

Wees er snel bij, 
het aantal kaarten  
is beperkt

zondag 5 juni 

  

Met DJ’s Jan Schenkels, Belle de Vries, 
Tinka Verweij en Mees Bijvoet.  
Voor alle 19-spelers, senioren 
(heren, dames, veteranen, Hemeltje,  
Op je Stropdas) en vrijwilligers. 
Vanaf 20uur in de kantine  
van sportpark V.V. De Meern. 

Een spetterend 
ledenfeest


