
De Meern - weekeinde 4/5 juni 2022

Zaterdag 1
overtuigend kampioen
Zaterdag 1 heeft er geen gras over laten  groeien en 
is overtuigend kampioen geworden. Met zes punten 
voorsprong is de laatste wedstrijd tegen IJFC 
komende zaterdag om des keizers baard. Door een 
0-4 overwinning bij NITA is een fraai seizoen 
afgesloten met een verdiende  promotie naar de 
eerste klasse. Een prachtig verjaardagscadeau voor 
de feestvierende club vanwege het 75-jarig bestaan. 

De start van het seizoen was aardig maar niet over-
weldigend. De eerste vijf wedstrijden 3x gewonnen 
en 2x verloren. Maar daarna zes overtuigende zeges 
op een rij waarbij met name de 0-3 zege bij koploper 
 Maarssen voor een boost zorgde en het geloof in iets 
moois aanwakkerde.

Het is al weer negen jaar geleden dat Zaterdag 1 
een kampioenschap kan vieren. In 2013 promoveerde 
men ook naar de eerste klasse door een zege bij 
AH’78. Ons bestuurslid Cody Meilink maakte toen 
nog de beslissende treffer. Het was toen der tijd het 
tweede kampioenschap op rij.

Na twee jaar eerste klasse volgde degradatie en zo 
bleef men zeven jaar tweede klasse spelen. Daar is 
nu verandering in gekomen. Het zal best weer een 
zware klus worden want de beide topscorers van het 
team verlaten de vereniging. Gendrich Sille als jong 

aanstormend talent heeft getekend bij GVVV. 
Een club die nu nog acteert op 2e divisie niveau. 
Kortom, een forse stap omhoog en een flinke uitdaging. 
Een felicitatie waard. 
Ook Stan de Groot gaat de vereniging verlaten en zoekt 
zijn heil bij Maarssen. Het is geen geheim dat Maarssen 
zijn spelers financieel flink ondersteunt. Een flink 
contingent van ex-De Meern spelers speelt daar inmid-
dels of gaat daar spelers. Naast Stan komend seizoen 
ook Gokhan Yasar en Steve Blokland. (jarenlang spelers 
van Zondag 1). Het betalen van spelers is volgens een 
voorzitter van een vierde klasser die ik vorige week 
sprak inmiddels schering en inslag. “Zelfs op ons 
niveau”, zo zei hij.

Ook de jeugdkampioenen zijn bekend (zie ook de site). 
Voor de volledigheid en de hartelijke gelukwensen 
hier nog eens vermeld: JO19-2, JO18-1 (afgelopen 
zaterdag in een rechtstreeks duel behaald tegen 
 Amsterdam met een keurige 2-5 zege), JO18-2, JO15-5, 
JO12-2, JO12-6, JO12-7, JO11-5 en MO13-4.
Bij de senioren De Meern 9,  en misschien lukt het de 
vrouwen Zaterdag 1 nog. Aanstaande zaterdag wordt 
over het kampioenschap beslist in de laatste wedstrijd. 
Het verschil met koploper VEP is één punt. 

Enfin, zo gaan we de maand juni in met elk weekend 
activiteiten in het kader van ons 75-jarig bestaan. 
Vooraf al een groot compliment voor de organisatoren. 
Het ziet er prima uit.

Jan Vermeulen (oud-jeugdvoorzitter)



PROGRAMMA
Geen programma

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

Stand JO18-1 - Divisie 6B (voorjaar)
1. De Meern JO18-1 10 24 +36
2. Kampong JO18-1 10 21 +21
3. FC A’dam JO18-1 10 19 +6
4. Abcoude JO18-1 10 11 -2
5. Victoria JO18-1 10 11 -22
6. Geinburgia JO18-1 10 1 -39

De Meern - 3 - WedstrijdKrant

Jeugd divisie teams

niet verzilverd. Een corner werd slecht verdedigd en 
DOVO scoorde de tegentreffer (1-1). We waren even 
van slag. In de 67e minuut wederom een mooie aanval 
van ons, uit het boekje, deze resulteerde in een mooi 
teamdoelpunt (1-2). Dan geven we een vrije trap weg, 
wordt er slecht verdedigd en gecommuniceerd 
waardoor er twee spelers van DOVO helemaal vrij 
stonden, de 2-2 is een feit. Op basis van de kansen 
hadden we onszelf wederom moeten belonen maar dat 
is niet gelukt helaas.De laatste wedstrijd werd niet 
verloren en het vertoonde aanval spel was ook goed, 
dat is positief. De competitie zit erop voor dit seizoen.

Stand JO16-1 - Divisie 5 B (voorjaar)
1. BFC JO16-1 10 27 +18
2. PVCV JO16-1 10 17 +9
3. De Meern JO16-1 10 14 +7
4. Victoria JO16-1   10 10 -17
5. Houten JO16-1 10 9 -12
6. Roda ’46 JO16-1 10 8 -5

De Meern JO16-1 - Victoria JO16-1 (0-3)
Vanaf de meet wordt er door de JO16-1 druk gezet en 
zijn er al snel twee dotten van kansen. Helaas staat het 
vizier nog niet goed afgesteld. Na een kwartier spelen 
is het spelbeeld meer in evenwicht. Victoria liet onze 
helden in het begin nog ongestoord opbouwen, maar 
daarvan was nu geen sprake meer. Ze meldden zich in 
het zestienmetergebied maar vooralsnog zonder echt 
gevaar te stichten. Ruststand 0-0.
Tweede helft, met de wind mee zou je verwachten dat 
er meer kansen komen. De verdeling bleef ongeveer 
gelijk, maar Victoria bleek zeer effectief om te gaan 
met de geboden kansen. Onze helden stelden daar  
wel een bal op de paal en een aantal schoten tegen-
over, maar de bal wilde er uiteindelijk niet in. Eind-
stand 0-3. Een turbulent jaar met een mooie eerste 
seizoenshelft. De JO16-1 eindigt op de derde plaats.

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

Stand JO17-1 - Divisie 6F (voorjaar)
1. PVCV JO17-1 10 24 +17
2. csv Apeldoorn JO17-1 10 18 +10
3. De Meern JO17-1 10 16 -1
4. DVS’33 Ermelo JO17-1 10 11 -4
5. DOVO JO17-1 10 8 -10
6. Sparta Nijkerk JO17-1 10 8 -12

DOVO JO17-1 -De Meern JO17-1 (2-2)
(21 mei j.l.) Al in de derde minuut moest de keeper 
van DOVO de bal uit de hoek tikken na een mooie 
aanval van onze kant. Na 25 min spelen stond de 0-0 
nog op het scorebord, wij gaven geen kansen weg en 
verdedigden als team goed. Het spel bleef op en neer 
golven en speelde zich vooral af op het middenveld. 
In de 37e minuut werd een goede dieptepass gespeeld 
en onze aanvallende middenvelder schoot de bal 
netjes binnen 0-1 zeer verdiend met de voorsprong de 
rust in.
De tweede helft was net vijf minuten oud en we 
kregen een één op één kans op de keeper, deze werd 



Eindelijk was het dan zover: De � nale !

Na de mooie opkomst op het zonnige veld bleek dat 
ook nu weer de spelers van JO14-1 door onze staf goed 
waren voorbereid op deze wel heel goed spelende 
tegenstander. Je kon zien dat Alphense Boys mak-
kelijker combineerde dan De Meern maar je zag ook 
vandaag weer de onverzettelijkheid van onze spelers, 
die het gehele seizoen al zichtbaar is. Voor iedere bal 
en iedere meter werd hard gestreden en lukte het soms 
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Jeugd divisie teams

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

Stand JO13-1 - Divisie 1 B (voorjaar)
1. Sporting Martinus JO13-1 10 20 +14
2. JOGA Fortius asv JO13-1 10 17 +5
3. BFC JO13-1 10 15 -2
4. De Meern JO13-1 10 15 -7
5. FC A’dam JO13-1 10 14 +1
6. PVCV JO13-1 10 6 -11

Stand MO19-1 Hoofdklasse Top (najaar)
1. UVV MO19-1 21 54 +68
2. Saestum MO19-1 22 43 +37
3. ADO ‘20 MO19-1 20 40 +34
4. Fortuna’54 MO19-1 19 34 +14
5. Hapert MO19-1 21 34 +17
6. De Bilt MO19-1 22 32 -3
7. Harkemase Boys MO19-1 17 30 +28
8. DSS MO19-1 19 24 -13
9. De Meern MO19-1 20 16 -24
10. Baronie MO19-1 21 16 -55
11. Eldenia MO19-1 21 12 -40
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 21 28 +5
6. OJC ROSMALEN MO17-1 21 15 -47
7. FC Eindhoven AV MO17-1 21 9 -51
8. Graaf W II VAC MO17-1 21 8 -45

ook om tot gericht aanvallen toe te komen. Rechts-
buiten Nilan leek sneller dan zijn directe tegenstan-
der, maar helaas stond de verdediging van Alphense 
Boys telkens weer goed opgesteld en lukte het ons niet 
om echt gevaarlijk te worden voor de goal. Met soms 
wat geluk, maar dus ook door de onverzettelijkheid 
werd met 0-0 de rust bereikt. Met een groot applaus 
gingen de spelers richting kleedkamer.

En wat dan niet moet gebeuren in een wedstrijd met 
een zéér goeie tegenstander gebeurde helaas wel, 
vanuit de aftrap scoorden de Alphense Boys de 0-1. 
Toen vlak daarna de 0-2 viel, zag je het geloof in een 
goed resultaat wegzakken bij onze spelers. Dat het, 
ondanks gedegen keeperswerk van Sven, uiteindelijk 
liefst 0-8 werd maakt niets meer uit. Een over het hele 
gehele veld betere tegenstander. Maar wat de spelers 
van De Meern vooral moet bijblijven is, dat zij van de 
competities onder de BVO’s het op één na beste 
amateurteam van Nederland zijn geworden, iets waar 
zij zeer trots op mogen en moeten zijn.

De spelers van Alphense Boys gingen als zeer verdiende 
winnaars met grote vreugde op de foto met de mooie 
kampioensschaal die de KNVB hen had uitgereikt.
De supporters van De Meern JO14-1 kijken met een 
zeer goed gevoel terug op dit fijne voetbalseizoen. 
Spelers die zich goed verder ontwikkeld hebben onder 
leiding van onze jeugdige, zeer gedreven trainers en 
ook de mooie teamprestaties die er geleverd zijn, met 
als toetje dus deze finalewedstrijd. Het team kan 
terugzien op een prachtig seizoen!
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Senioren selecties

PROGRAMMA
14:30  De Meern 1 - IJFC 1
12:00  Delta Sports ’95 2 - De Meern 2
11:45  De Meern VR1 - Rivierwijkers VR2

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

Opstelling: Juran Doezeman, Trevor Mulders, Sven Jansen, Remco de Smit, 
Tyrell Zinhagel (45e Ruben Baas), Roel van Wiggen, Indy van de Poll (85e 
Bart Scholts), Tom Gentenaar, Stan de Groot (85e Arne Kalmeijer), Abel Prins 
(78e Tim Bijl), Genrich Sillé (62e Bob Prins) Wissels: Tim Bijl, Bob Prins, 
Bart Scholts, Arne Kalmeijer, Ruben Baas, Mats Heus, Tim de Graauw.

Stand Zaterdag 1 (2e klasse B)
1. De Meern 1 25 56 +43
2. BFC 1 25 50 +33
3. Maarssen 1 25 49 +25
4. Geinoord 1 25 46 +25
5. CSW 1 25 46 +17
6. Victoria 1 25 35 +6
7. Loosdrecht 1 25 33 -3
8. Nieuwland ASC 1 25 33 -7
9. CDW 1 25 33 -9
10. Delta Sports ’95 1 25 32 -5
11. Benschop 1 25 31 -1
12. NiTA 1 25 26 -14
13. IJFC 1 25 20 -20
14. JSV 1 25 0 -90

Lees verder >>> 

Zaterdag 1 Kampioen!
Met een 0-4 overwinning bij NiTA is De Meern 
dinsdagavond kampioen geworden.

Uit De Meern waren veel supporters afgereisd naar 
het bescheiden sportpark in Nieuwer ter Aa voor de 
wedstrijd waar veel spanning op stond. Voor De 
Meern de titel en voor Nita de 3e periode en tege lij-
ker tijd nacompetitie tegen degradatie ontlopen. 
Na de verloren thuiswedstrijd tegen BFC, waar 
De Meern bij een gelijkspel de titel al had kunnen 
pakken, was De Meern er op gebrand dinsdagavond 
het kampioenschap te pakken. Bij De Meern ontbra-
ken Robin Mulder en Chahid Harouach wegens 
blessures. Indy van de Poll startte weer in de basis.

Het eerste gevaarlijke moment was na vijf minuten 
voor NiTA. De Meernse verdediging verkeek zich op 
een diepe bal, waardoor een NiTA-aanvaller alleen 
voor keeper Juran Doezeman verscheen, maar faalde 
in de afwerking en in de handen van de keeper schoot.  
Kort daarna onderschepte De Meern op het midden-
veld de bal en zorgde de direct ingespeelde Stan de 
Groot voor de 0-1. 
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Senioren selecties

Herkomst spelers Zaterdag 1
Nu zaterdag 1 zo fraai kampioen is geworden is het 
wellicht aardig  eens te kijken waar al die spelers 
vandaan komen. In het Strategisch Beleidsplan 
wordt gesproken om in de eerste klasse met eigen 
opgeleide spelers mee te kunnen doen. Ik heb geen 
compleet verhaal kunnen maken, maar als pupillen-
trainer op de woensdagmiddag sinds 1999 heb ik 
wel het een en ander bewaard en onthouden. 
En ook de leden administrateur stuurde wat aanvul-
lende gegevens.

Wat velen misschien deugd doet is dat van de onge-
veer  18 spelers die in de wedstrijdverslagen veel-
vuldig voorkwamen ongeveer 12 spelers altijd bij 
De Meern gevoetbald hebben en bij de pupillen 
begonnen zijn. Je zou kunnen zeggen dat de doelstel-
ling van het nieuwe beleidsplan van het verenigings-
bestuur redelijk uitkomt. Streven naar een stabiele 
eerste klasse met zoveel mogelijk eigen jongens. 
Wat natuurlijk de vraag oproept: “Wat zijn nou 
eigenlijk eigen jongens?”

De volgende spelers spelen al vanaf het begin van 
hun aanmelding bij de F-jes.
-  Uit het geboortejaar 2000 komt Bob Prins 
-  Uit het geboortejaar 1999 komen Sven Jansen en 

Tim de Graauw. Al heeft Tim het bij een paar 
invalbeurten en 1 basisplaats moeten houden.

-  Uit het geboortejaar 1998 komen Tim Bijl en 
Abel Prins.

-  Uit het geboortejaar 1997 komen Trevor Mulders en 
Stan de Groot. De laatste is na de A1 een regionale 
reis gaan maken via Woerden, SCH’44 
en Sportlust.

>>> Stan verraste vanaf de rand van het strafschop-
gebied de NiTA-keeper via binnenkant paal. Het lukte 
De Meern daarna niet door te drukken en NiTA nam 
het initiatief, maar kon voor het Meernse doel slechts 
sporadisch gevaarlijk worden.

Na rust tapte De Meern uit een ander vaatje en nam 
het het heft in handen. De eerste waarschuwing 
kwam van - de voor de geblesseerd uitgevallen 
Tyrell Zinhagel in het veld gekomen - Ruben Baas, 
die zijn schot net naast zag gaan. Daarna tekende 
Genrich Sillé in de 55e minuut voor de 0-2. Hij 
rondde een geweldige aanval doeltreffend af. Stan de 
Groot speelde met een lange diagonale trap de op 
rechts opgekomen Trevor Mulders aan die Genrich 
Sillé in de doelmond vrij voor de keeper zette. Ook 
daarna bleef De Meern gevaarlijk en in de 75e minuut 
zorgde Bob Prins voor de definitieve nekslag voor 
NiTA. Hij draaide in het zestien metergebied goed 
weg bij zijn tegenstander en schoot de bal onhoud-
baar in de verre hoek (0-3). Dezelfde Bob Prins 
bepaalde in de slotfase de eindstand op 0-4 door een 
rush doeltreffend af te ronden met een harde en 
onhoudbare knal langs de kansloze NiTA-keeper.

Het kampioenschap is binnen en De Meern keert in 
het jubileumjaar na 7 jaar weer terug in de 1e klasse. 
De vreugde en ontlading bij spelers, trainer Alain 
Hijman en staf was groot, op het veld, in de kantine 
van het gastvrije NiTA en in de bus. KNVB-ambassa-
deur Floor Baas huldigde spelers en staf onmiddellijk 
na de wedstrijd op het veld en zaterdag na de wed-
strijd tegen IJFC, wordt het team op eigen sportpark 
door het bestuur van vv De Meern gehuldigd.

Lees verder >>> 
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>>>
-  Uit het geboortejaar 1996 komen Indy van de Poll 

en Lars Bootsma. Van Lars herinner ik me nog een 
leidersconflict toen hij begon te spelen in de F12. 
Van de ene leider moest hij per se achter blijven om 
als zogenaamd slot op de deur te functioneren, de 
andere leider Eelco K. vond dat kinderen vooral 
moesten voetballen. Eelco is nog steeds actief bij De 
Meern. De ander leider vertrok al snel met zoon 
naar Zeeburgia.

Ook een aantal andere (oudere) spelers spelen al 
heel lang bij De Meern. In het AD wordt Tommy 
Gentenaar opgevoerd als de rasechte Merenees.  
Tommy is begonnen in 1999 en speelde in 2001 
in de F1. (Zijn team toen bestond verder uit Yassine 
Duarghi, Mitchel Schuur, Sabir Khodabaks, Brian 
Kuus, Ayoub Chetani, Sjors Smeulders, Joris van 
Scherpenzeel en Anass Raissouni. Wie kent ze nog?) 
Ook Roel van Wiggen speelt al vanaf de F-jes bij 
De Meern. Roel was begonnen bij UVV kwam al snel 
bij De Meern. We speelden toen nog op het oude 
veld. Omdat de indeling al min of meer bekend was 
en de hele familie van Wiggen overkwam moest hij 
laten zien wat hij kon. Roel had een prachtig schot 
en kon direct in de F1 aansluiten. 

Ruben Baas speelt vanaf de D-pupillen bij De Meern. 
Hij kwam toendertijd van SCH over.

Al de hierboven genoemde spelers kom je ook tegen 
in het fotoboek 2011-2012. Je herinnert je nog wel: 
voetbalplaatjes verzamelen bij Albert Heijn.

Voetballers met een andere voorgeschiedenis.
Ik heb nog een zestal namen die overblijven. 
Tyrell Zinhagel is echt begonnen bij de pupillen van 
De Meern. Maar is na een paar jaar vertrokken naar 
Elinkwijk om via DHSC in 2021 weer terug te keren 
op het oude nest.

Remco de Smit speelt sinds de A1 bij De Meern. Hij 
kwam van Vlissingen en schreef zich over toen hij in 
Utrecht ging studeren. Hij had met Vlissingen tegen 
de A1 gevoetbald in 2014 dacht ik en speelde dus toen 
der tijd tegen Trevor en Indy. Die werden dat seizoen 
fraai kampioen en promoveerden toen naar de 
2e divisie. Het seizoen daarop werd een regelrechte 
ramp, ondanks een fraai begin met een 4-0 over-
winning tegen Emmen.

De discussie al of niet spelers van buiten toelaten nog 
het volgende: Chalid Harraouch kwam in de JO16-1 
en had voordien bij Elinkwijk gespeeld, na begonnen 
te zijn bij Desto. Gendrich Sille kwam in 2017 naar de 
JO17-1 na voordien bij FCU en RJO PSV/EHV 
gespeeld te hebben. Ruben de Renner kwam in 2021 
over van Kampong O23, na voordien bij 
Delta Sports te hebben gespeeld.

Dit seizoen kwamen twee spelers van buiten: 
Juran Doezeman als keeper komend van Sportlust. 
Voor velen een verrassing dat hij Martijn Smorenburg 
uit het team verdrong. En verder kwam Robin Mulder 
van GVVV. Je kon echt wel zien aan het spel van 
Robin dat hij op een hoog niveau had gevoetbald.
Wat uiteindelijk de conclusie rechtvaardigt, dat 
spelers van buiten echt wel een extra kwaliteitsinjectie 
aan het elftal gaven.

Op de site bij de teamindeling Zaterdag 1 staan maar 
liefst 28 namen. Niet al die namen zijn aan bod 
gekomen. Zoals Bart Scholts. Speelt ook al jaren bij 
De Meern en was zo’n beetje vaste invaller in het 
laatste kwartier. Bart kwam van Houten naar 
Zaterdag 1 een aantal jaren geleden. Van Arno 
Kalmeijer kon ik niks vinden. Stond ook niet in het 
plaatjesboek van  2019-2020

Op naar komend seizoen en veel succes daar.
Jan Vermeulen (jeugdtrainer)


