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Het was voor supporters van onze club een bar slecht 
weekeinde. Vrijwel alle jeugd selectieteams verloren en 
ook de senioren lieten het op Vrouwen 1 Zondag na, lelijk 
afweten. Het laatste team wist zelfs door een knappe (2-3) 
overwinning de koppositie over te nemen van Sporting 
Vrouwen 2. Enfi n, niet te lang getreurd, want a.s. weekeind 
zijn er weer nieuwe kansen voor de selectieteams.

Zaterdag 1 zal zich moeten herpakken, want anders dreigt 
direct al een scenario waarin geknokt zal moeten worden 
om weg te blijven van de 5 onderste plekken. Zeer opvallend 
al 13 tegen goals in drie wedstrijden! Vorig seizoen vrijwel 
niet te passeren getuige in 26 wedstrijden slechts evenzo-
veel goals tegen. Gelukkig lezen we in het AD dat trainer 
Jeroen Hoefste, ondanks de forse 6-1 nederlaag nog vol-
doende lichtpuntjes ziet.

Komende zaterdag komt de CSV BOL op bezoek. Een club 
met ongeveer 400 leden. Deze christelijke sport vereniging 
werd opgericht in 1949 door een aantal enthousiaste voet-
balliefhebbers in Broek Op Langedijk. Voor degenen die 
goed hebben opgelet op de lagere school associeert men 
Broek op Langedijk met de beroemde  groenteveiling. De 
oudste doorvaar veiling ter wereld. Op oude NOF fi lmpjes 
zag je de schuiten met bloemkolen binnenvaren. Hier 
werd voor het eerst ook met de afslagmethode gewerkt. 
BOL heeft pas twee keer gespeeld: een nederlaag tegen 
Montfoort en een verdienstelijk gelijkspel tegen HBOK 
tegen wie men grotendeels met tien man moest spelen.

Intussen hebben de meeste breedte teams de eerste fase 
al afgerond. Er volgt nu een drie weken durende pauze om 
een nieuwe herindeling te maken. De KNVB hoopt hiermee 
een evenwichtiger competitie te vormen. Wie het wedstrijd-
programma goed in de gaten houdt ziet dat alleen JO8 een 
compleet programma heeft aangevraagd. Jammer dat 
sommige teams zo lang niet spelen. 

Ook enige aandacht voor twee compleet nieuwe teams. We 
hebben sinds dit seizoen twee meisjes teams onder de 20. 
De MO19 kwam te vervallen. Het doel is om een betere 
aansluiting met de senioren te krijgen Tussen haakjes bij 
de jongens is een dergelijke constructie faliekant mislukt.

Beide teams doen het heel aardig in de competitie. MO20-1 
begon met twee nederlagen, maar het team richtte zich op 
en boekte vier achtereenvolgende zeges. Ook de MO20-2 
doet mee in de bovenste regionen.

Alle teams veel succes gewenst komend weekeinde.

Jan Vermeulen (oud- jeugdvoorzitter)

V.V. De Meern   WedstrijdKrant

Trainen in de herfstvakantie • Tijdens de herfstvakantie 
kun je alleen op dinsdag 25 en donderdag 27 oktober trainen. 
Wil je trainen? Loop langs de uitgifte om het te regelen 
met Mandy. Of stuur een mail naar secretaris@vvdemeern.nl
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Kijk op ing.nl/niemandbuitenspel

Geldzorgen. Het kan iedereen gebeuren. En dan is voetbalcontributie 
soms niet op te brengen. Terwijl blijven sporten dan juist zo belangrijk 
is. Als hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal vinden wij dat  
iedereen moet kunnen blijven voetballen. Ook als er even geen geld is.

Daarom introduceren wij Financieel Contactpersonen op clubs.  
Zij weten de weg naar lokale en landelijk voorzieningen voor je  
te vinden. Zo kan ook jij blijven voetballen.

is voetbal niet
vanzelfsprekend

Voor 1 op de 11 kinderen
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JO18-1 - Divisie 5 B (najaar)
1. Fortuna Sittard JO18-1 6 15 +3
2. Roda ‘46 JO18-1 6 13 +3
3. Helmond Sport JO18-1 6 12 +6
4. PVCV JO18-1 6 9 +7
5. Houten O18 6 7 -1
6. csv Apeldoorn JO18-1 6 6 0 
7. Kampong JO18-1 6 6 -8 
8. De Meern JO18-1 6 3 -10 

JO17-1 - Divisie 6 B (najaar)
1. TSC JO17-1 3 9 +6
2. Kloetinge JO17-1 2 6 +7
3. SC ‘t Zand JO17-1 2 6 +7
4. Nieuwerkerk JO17-1 3 6 +2
5. Kampong JO17-1 3 6 0
6. Jodan Boys, de JO17-1 3 6 -2
7. De Meern JO17-1 3 3 -1
8. Sliedrecht JO17-1 3 3 -2
9. VOAB JO17-1 2 0 -3
10. Dongen JO17-1 3 0 -5
11. Wieldrecht JO17-1 3 0 -9

JO16-1 - Divisie 5 A (najaar)
1. Hollandia JO16-1 5 12 +20
2. PVCV JO16-1 5 11 +4
3. Purmersteijn JO16-1 5 10 +9
4. Zeeburgia avv JO16-1 5 9 +9
5. DWS afc JO16-1 5 9 +9
6. DEM (RKVV) JO16-1 5 9 +1
7. FC Amsterdam JO16-1 5 9 -1
8. Quick Boys JO16-1 5 9 -9
9. WV-HEDW JO16-1 4 4 -3
10. De Meern JO16-1 5 2 -11
11. Sporting Martinus JO16-1 4 0 -19
12. Hercules JO16-1 5 0 -11

JO15-1 - Divisie 6 B (najaar)
1. PVCV JO15-1 3 9 +4
2. De Meern JO15-1 3 7 +6
3. Buitenboys sc. JO15-1 3 6 +7
4. Hoogland JO15-1 3 6 +3
5. Volendam (rkav) JO15-1 3 6 +1
6. Hercules JO15-1 3 6 +1
7. AFC Quick 1890 JO15-1 3 4 +7
8. IJsselmeervogels JO15-1 3 3 -1
9. AS’80 JO15-1 3 2 -1
10. SDV Barneveld JO15-1 3 2 -1
11. VVIJ JO15-1 3 0 -12
12. SDC Putten JO15-1 3 0 -14

JO14-1 - Divisie 1 B (najaar)
1. AFC 34 JO14-1 6 13 +11
2. AFC JO14-1 6 12 +14
3. De Meern JO14-1 6 10 +11
4. Hoofddorp s.v. JO14-1 6 10 +7
5. Be Quick 1887 JO14-1 6 9 0
6. Hollandia JO14-1 6 7 -6
7. BFC JO14-1 6 5 -6
8. DCG Rksv JO14-1 6 0 -30

De Meern JO14-1 - AFC JO14-1 (2-4)
Direct na de aftrap ging AFC vol van start en was 
De Meern nog een beetje zoekende. Na doorjagen van 
Ayman was het Shaadi die ons op voorsprong zette (1-0). 
Maar lang konden we er niet van genieten want een minuut 
later schoot AFC van afstand mooi binnen (1-1).
Al snel is het weer raak voor AFC. Hugo gleed uit en een 
schot kaatste via zijn rug in de goal (1-2). Toch lijkt het 
erop dat we steeds meer in de wedstrijd komen, maar echt 
uitgespeelde kansen creëerden we nog niet. 

In de tweede helft een kregen we meteen in de eerste 
minuut een vrije trap maar de keeper stond goed. Twee 
minuten later een grote kans voor AFC en nu redde Hugo 
ons team. Even een ongelukkige penalty voor AFC, de bal 
kwam via de hak op de hand van Nawfal. Hugo haalde de 
bal uit de verre hoek. Hoewel De Meern meer druk zette is 
het toch AFC dat scoort van dichtbij via een voorzet, een 
goal uit het boekje (1-3).
In de 17e minuut bracht Mika met een prachtig afstands-
schot de stand op (2-3) en geloofden we erin. De scheids-
rechter liet lang doorspelen en de (3-3) hing in de lucht. 
Maar ook AFC loerde op de genadeslag. Deze viel in de 
35e minuut. Een uitval weer over rechts, voor de goal en 
raak. Eindstand (2-4).

MO17-1 - Hoofdklasse Reeks (1e fase) F
1. UVV MO17-1 6 15 +13
2. De Meern MO17-1 6 12 +25
3. OSM ‘75 MO17-1 5 9 +5
4. OJC ROSMALEN MO17-1 6 9 -5
5. WSC MO17-1 6 8 +2
6. DESK MO17-1 5 7 -1
7. Berghem Sport MO17-1 4 3 -18
8. Sporting ‘70 MO17-1 6 1 -21

MO16-1 - Hoofdklasse Reeks (1e fase) B
1. De Meern MO17-2 5 13 +16
2. Diemen sv. MO17-1 6 13 +16
3. SVO HZM’22 MO17-1 6 13 +13
4. Gooi ‘t sc MO17-1 4 10 +10
5. AFC Quick 1890 MO17-1 6 9 +10
6. Eemnes MO17-1 6 6 -16
7. Sparta Nijkerk MO17-1 5 0 -17
8. SDC Putten MO17-1 6 0 -32

Jeugdteams

© KNVB/Media
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Programma: zaterdag 17 oktober 2022
14:30 De Meern 1 - BOL 1

ZATERDAG1 - KNVB Competitie - 1e klasse A
1. Bilt De FC 1 3 9 +6
2. HSV De Zuidvogels 1 3 9 +5
3. Roda ‘46 1 3 7 +4
4. SDC Putten 1 3 6 +5
5. Montfoort S.V.’19 1 3 6 +3
6. HBOK 1 3 4 0
7. Olympia 1 3 4 0
8. ZOB 1 2 3 +2
9. Argon 1 3 3 +1
10. Nunspeet 1 3 3 -1
11. De Meern 1 3 3 -5
12. BOL 1 2 1 -3
13. NSC Nijkerk 1 3 0 -5
14. Monnickendam 1 3 0 -10

Off day: nederlaag tegen sdc Putten 
Zaterdag ging De Meern Zaterdag 1 op bezoek bij, het 
uit de hoofdklasse gedegradeerde, sdc Putten. De club 
speelt op een prachtig voetbalcomplex en heeft een 
mooie organisatie en businessclub. Dit seizoen speelt 
voormalig De Meern speler Jesse Schuin er in de spits. 
Hij kwam deze zomer over van 3e-klasser Houten.

Bij De Meern keerde Tyrell Zinhagel terug in de basis op de 
plek van de geblesseerde Noah Samson. De Meern startte 
in dezelfde basisopstelling als vorige week. Bij aanvang 
was De Meern een paar keer gevaarlijk voor het Puttense 
doel. Tim Bijl zag zijn inzet gepakt worden door de 
Puttense keeper en in de 25e minuut belandde een schot 
van Junior Welten op de paal 

Seniorenselectie 

Rond de 30e minuut wist Putten binnen een paar 
minuten twee keer te scoren. Eerst een aanval over 
rechts met een diagonaal schot op doel. De bal werd uit 
het doel gebokst door keeper Sam van Rooijen maar in 
de rebound was een Putten-speler er als de kippen bij 
om de bal alsnog in het doel te schieten (1-0). Kort erna 
wist een Putten-speler op de rand van het 16-meterge-
bied zich behendig vrij te spelen en de bal onhoudbaar 
in de kruising te schieten (2-0).

In de rust probeerde coach Jeroen Hoefste met een 
paar wissels en omzettingen het tij te keren. Bij (diepe) 
ballen in het Meernse strafschopgebied bleek de 
Meernse defensie kwetsbaar en aanvallend kwam De 
Meern er niet goed uit. Na 10 minuten schoot Putten 
een vrije trap keihard via de onderkant lat binnen (3-0). 
De moraal leek bij De Meern door deze treffer gebroken 
en er kwam nog weinig gevaar uit het Meernse spel. 
Rond de 75e minuut scoorde Putten kort achter elkaar 
in vrijwel identieke situaties: een lange bal vanaf rechts 
bij de tweede paal die door inkomende Putten-spelers 
in het Meernse doel werd geschoten (4-0, 5-0). 
Even later viel een pass binnen het Meernse strafschop-
gebied tussen twee Meernse verdedigers voor de 
voeten van de Putten aanvaller Schmidt, die zijn derde 
treffer op het scorebord kon brengen (6-0). Fantastisch 
voor de speler en sdc Putten, maar ontluisterend voor 
De Meern. In de slotfase redde Bob Prins met een 
stiftballetje over de keeper de eer (6-1). 

Zaterdag 1 moet zich herstellen van deze nederlaag om 
volgende week met vertrouwen en passie de strijd weer 
aan te gaan tegen BOL uit Broek op Langedijk dat in 
De Meern op bezoek komt.

In de nieuwe kleding van 
Jones & Jones staan  

teamgenoten van Zaterdag 1 
langs de lijn in Putten.
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Een paar jaar geleden keek ik ’s morgens in de krant om te 
lezen wat ik van de voetbalwedstrijd moest vinden. Dan las ik 
dat sommige passes niet goed waren gegeven, dat de 
rechtsback maar een beetje had lopen klungelen én dat 
die scheidsrechter er beslissingen op nahield, waar je werke-
lijk geen touw aan kon vastknopen. Dat was mooi om te 
weten, want dan zat je niet met een mond vol tanden op de 
eerstkomende verjaardag. Als je het allemaal kon onthouden 
tenminste. Want dat is ook een ding: onthouden. Nu kom ik 
wel uit een familie van geheelonthouders, maar ik blijk de 
enige te zijn die werkelijk alles weer snel vergeet. Wat dat 
betreft hoor ik er niet echt bij. Daarbij komt dan ook nog dat 
ik na jaren nog geen verstand heb van voetbal. Ben al blij dat 
ik de ploegen uit elkaar kan houden dankzij de verschillende 
shirts. Enfi n, handig dus zo’n krant. Kon ik destijds toch een 
beetje meepraten. Maar ik krijg al twee jaar geen krant meer 
door de bus, want opgezegd. Dat was ooit nog wel een 
dingetje: dat opzeggen maar dar is uiteindelijk is het gelUkt. 
Maar wat nu?
Ik heb zojuist naar een voetbalwedstrijd zitten kijken waar 
het er echt om ging! De verslaggever had zich vér voor de 
wedstrijd al uitgesloofd om duidelijk te maken dat er met 
zo'n partij miljoenen gemoeid zijn. Het spel gaat op en neer. 
Dan heeft die de bal, dan de ander. Allemaal namen die ik 
niet onthoud. Ik ben nog uit de tijd dat een speler Janssen 
heette of Keizer. Ja, dan is het voor mij een makkie. Nu is dat 
anders. Maar ik mag het niet opgeven, want dan ben ik de 
komende verjaardag natuurlijk het lulletje. Wat het er toe 
doet, weet ik niet, maar de verslaggever weet te melden dat 

Column Rood-Blauw

Topscores Senioren (t/m 9 oktober)

   doel-
 Team Speler punten

1 Za11 Joris Thesingh 8
2 VrZa2 Tamar van der Sluijs  7
3 VrZo1   Tamara van Mourik-

Schinkel 4
4 VrZo1  Joyce Zwijger  4
5 Za3 Mauro Abbingh 3
6 Za3 Thijs van der Lugt 3
7 Za4 Sjors Smeulders 3
8 Za7 Jesse Gentenaar 3
9 Za7 Jurren van der Gun  3
10 Za10 Jan Verkerk 3
11 Zo2 Pim van Barneveld 3
12 VrZa1  Glow Heesen 3
13 Za1  Junior Welten 2
14 Za1  Abel Prins  2
15 Za1  Bob Prins 2
16 Za2 Sander de Rijk  2
17 Za2 Zef Schuurman  2
18 Za3 Toon van Oostrom  2

   doel-
 Team Speler punten

19 Za3 Cas Bleeker 2
20 Za4 Mitchell Schuur  2
21 Za4 Robin Capiteijns  2
22 Za4 Stef Vermeulen 2
23 Za4 Jeffrey de Kruijf  2
24 Za7 Mitchell van Kippersluis 2
25 Za7 Joeri de Reuver 2
26 Za8 Duncan Bruin  2
27 Za9 Jasper Singh  2
28 Za10 Danny Okhuijsen 2
29 Za11 Youri Ankersmit  2
30 Zo2 Daan de Groof 2
31 Zo3  Thijs Jetten  2
32 VrZo1  Laura de Reuver 2
33 VrZo1  Kelly Godée 2
34 35+1 Herman Storm 2
35 Za1  Noah Samson 1
36 Za1  Daminos Damkalis 1
37 Za2 Max van der Sluijs 1

   doel-
 Team Speler punten

38 Za3 Owen Pouli 1
39 Za4 Eduard Versteege 1
40 Za4 Gino Schuur 1
41 Za5 Jordy Martens 1
42 Za5 Melvin van Nood 1
43 Za5 Jerryl Smeenk 1
44 Za6 Jasper van Buren 1
45 Za7 Sjoerd Dekker 1
46 Za7 Joep Versluis 1
47 Za7 Mike Meekers 1
48 Za7 Jasper Verwei 1
49 Za8 Isaac den Boer 1
50 Za8 Thijs van Rooijen 1

alle jongens op het veld dik miljonair zijn. Nog zo hard 
lopen voor anderhalf uur terwijl je al lang binnen bent. 
Knap vind ik dat. De eerste helft eindigt zoals ie is 
begonnen en ik krijg sterk de indruk dat blauw vaker de 
bal in bezit heeft gehad, maar dat de beste kansen toch 
voor rood waren. Het gaat om doelpunten. Een kwartier 
tijd om een glas in te schenken. 
Bij aanvang van de tweede helft moet ik er altijd op 
attent gemaakt worden dat de ploegen de andere kant 
op voetballen. Na een bal op de paal en een mislukte 
kopbal ben ik helemaal bij. Ik moet voor rood zijn begrijp 
ik uit het enthousiaste commentaar. We hebben er een 
jongeman bijlopen die 40 miljoen waard is. Die zal het 
nu zeker moeten laten zien!  Helaas het is niet zijn dag 
vandaag. Het spel golft heen en weer totdat rood de bal 
van de keeper krijgt en totaal niet weet wat ie moet doen 
met die bal. Blauw pakt de bal af en schiet hem langs de 
keeper. Dat was het dan. Er wordt in het overige half uur 
nog een beetje van plek gewisseld, maar de lol is eraf. 
Rood gaat het niet redden. De blauwen zijn na de pot 
dolblij, rood is verdrietig. Tja, zo gaat dat in de sport.
Ik bedenk nu dat ik de namen die genoemd zijn, alweer 
vergeten ben. Ik weet ook de naam niet meer van die 
jongen die zoveel moet opbrengen. Stom natuurlijk. Op 
de volgende verjaardag weet ik wel dat blauw gewonnen 
heeft en rood er niet aan te pas kwam. Daar zal ik het 
mee moeten doen.

Cees Verweij
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www.stolwijkacc.nl                                   www.sportaccountant.nl

ZOEK JE EEN FUNCTIE OF STAGE 
IN DE ACCOUNTANCY EN WIL JE 
WERKEN IN DE SPORT?

Graag komen we in contact met zowel 
starters als ervaren professionals.
Zowel voor onze vestiging in Amstelveen als De Meern zoeken wij
kandidaten om ons team uit te breiden. 

Neem contact op met ons dynamische kantoor waar wij MKB en 
sportklanten bedienen met al hun fi nanciële vraagstukken.

Heb je interesse?
Mail dan voor een afspraak naar info@stolwijkacc.nl
Voor meer informatie scan de QR-code en check onze websites.


