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Eerste zege Vrouwen 1 Zaterdag 

Weekend 26-27 November 2022

Wat al enige tijd in de lucht hing werd afgelopen zaterdag 
bewaarheid.  De Zaterdag 1 Vrouwen wisten  hun eerste 
zege te behalen en wel met 3-0 tegen de vrouwen van  DVVA 
(Door Vriendschap Verenigd Amsterdam, opgericht in 1931). 
Hopelijk krijgt men de smaak te pakken en is deze zege de 
ouverture voor een fraai concert.

Ook bij Vrouwen 1 Zondag was er een zege met zelfs (0-12).  
Al was dat wel tegen de hekkensluiter Hoogland 4 die nog 
zonder punten en zelfs zonder goals na 9 wedstrijden stijf 
onderaan stond. Het team blijft in de race voor het 
kampioen schap. Sporting Vrouwen 2 blijft de zwaarste 
tegenstandster.

Ook de Zaterdag 1 kwam blij van het veld. Als je immers in de 
laatste minuut scoort en daardoor de gelijkmaker forceert is 
dat een onverwacht cadeau. In ieder geval is duidelijk, gezien 
het verslag dat de terugkeer van keeper Martijn Smorenburg 
het team nieuwe inspiratie geeft. En dat zal de komende 
twee wedstrijden voor de winterstop nog nodig zijn. Immers 
men speelt tegen nummer drie ZOB en  vervolgens uit tegen 
de trotse koploper Montfoort.
ZOB staat voor Zuid Oost Beemster, een vereniging in 1956 
opgericht en ongeveer 850 leden tellend, aldus te lezen op  
de heldere site van deze vereniging. Een club met een rijk 
verenigingsleven en daardoor ook aantrekkelijk voor de 
nabuur gemeente Purmerend. Het eerste  team is goed 
gestart en men verloor – volgens het verslag onverdiend 
– de periodetitel aan Montfoort in een rechtstreeks duel.  

Bij de jeugd waren de resultaten zoals altijd wisselend.  
De JO18-1, al weken vrij troosteloos onderaan moest 
helemaal naar Sittard om daar tegen de koploper Fortuna 
Sittard te spelen. Men verloor met 1-0. Conclusie van een 
verre observator: men heeft zich goed staande gehouden.

JO17-1, JO16-1, JO15-1 en JO14-1 wisten nuttige en  
goede overwinningen te boeken. Belangrijk om op de 
ranglijst te stijgen want over twee weken wordt aan de hand 
van de eindstand de nieuwe voorjaarsindeling gemaakt. 
Daarom waren de nederlagen van JO13-1, JO12-1 en 
JO11-1 ver velend te noemen. Want we gaan alweer de 
laatste maand van het jaar in met nog maar twee wedstrijd 
dagen in de planning.

Afgelopen maandag was ook de jaarlijkse ALV. Daar is 
genoeg over te vertellen. Hopelijk volgt er een uitgebreid 
verslag in Teamgeest. Deze column leent zich daar niet  
zo voor. Op het moment van schrijven zit deze stukjes 
schrijver in spanning voor de komende WK wedstrijd  
van het Nederlands team…. afgelopen. Opgelucht. 
Zaterdagmiddag opnieuw in spanning voor de buis.

Jan Vermeulen (oud- jeugdvoorzitter)
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Heb je vragen voor of over de WedstrijdKrant?  
Mail dan naar wedstrijdkrant@vvdemeern.nl
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JO18-1 - Divisie 5 B (najaar)
1. Fortuna Sittard JO18-1 12 24 +6
2. Roda '46 JO18-1 12 23 +6
3. Helmond Sport JO18-1 12 22 +16
4. Kampong JO18-1 12 19 0
5. csv Apeldoorn JO18-1 12 18 +5
6. PVCV JO18-1 12 17 +1
7. Houten O18 12 10 -2
8. De Meern JO18-1 12 3 -3

JO17-1 - Divisie 6 B (najaar)
1. Kloetinge JO17-1 8 19 +16
2. Jodan Boys, de JO17-1 8 18 +6
3. TSC JO17-1 8 18 +6
4. Nieuwerkerk JO17-1 8 17 +20
5. SC 't Zand JO17-1 8 16 +7
6. De Meern JO17-1 9 13 +6
7. Kampong JO17-1 8 10 -6
8. VOAB JO17-1 8 9 -7
9. Sliedrecht JO17-1 9 9 -5
10. Dongen JO17-1 8 3 -11
11. Wieldrecht JO17-1 8 0 -32

JO16-1 - Divisie 5 A (najaar)
1. PVCV JO16-1 0 26 +17
2. Zeeburgia avv JO16-1 9 21 +25
3. Hollandia JO16-1 9 21 +21
4. Purmersteijn JO16-1 10 17 +18
5. DWS afc JO16-1 10 16 +13
6. Quick Boys JO16-1 10 16 -7
7. DEM (RKVV) JO16-1 10 12 -7
8. FC Amsterdam JO16-1 9 10 -9
9. Hercules JO16-1 10 8 -9
10. De Meern JO16-1 10 8 -12
11. Sporting Martinus JO16-1 10 7 -20
12. WV-HEDW JO16-1 9 4 -18

JO15-1 - Divisie 6 B (najaar)
1. PVCV JO15-1 9 27 +29
2. Buitenboys sc. JO15-1 9 21 -31
3. IJsselmeervogels JO15-1 9 19 +16
4. Hercules JO15-1 9 19 +13
5. De Meern JO15-1 9 14 +1
6. Hoogland JO15-1 9 13 0
7. AFC Quick 1890 JO15-1 9 12 +6
8. VVIJ JO15-1 9 10 -13
9. Volendam (rkav) JO15-1 9 10 -15
10. SDV Barneveld JO15-1 5 6 -13
11. AS'80 JO15-1 9 2 -25
12. SDC Putten JO15-1 9 1 -30

Jeugdteams
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JO14-1 - Divisie 1 A (najaar)
1. AFC 34 JO14-1 12 29 +22
2. AFC JO14-1 12 22 +20
3. BFC JO14-1 11 18 +12
4. De Meern JO14-1 12 18 +13
5. Hoofddorp s.v. JO14-1 11 15 +4
6. Be Quick 1887 JO14-1 12 13 -11
7. Hollandia JO14-1 12 13 -15
8. DCG Rksv JO14-1 12 3 -45

V.V. De Meern JO14-1 - DCG Rksv JO14-1 (6-2)
Op deze koude en druilerige dag speelt V.V. De Meern 
tegen DCG uit Amsterdam. De vaste supporters schare is 
er weer langs het veld bestaande uit ouders, opa’s en 
oma’s. De openingstreffer valt al in de vierde minuut.  
Na een mooie doorbraak over links van Ayman brengt hij 
Sven in positie die de bal eenvoudig kan inschieten (1-0). 
Wat een heerlijk begin. In de 9e minuut wordt de bal goed 
van het ene kant van het veld naar de andere kant van het 
veld verplaatst door Mika. De bal wordt hoog voorgegeven 
en Sven kopt de bal heel knap binnen (2-0), nog geen  
10 min gespeeld. 
Noah komt goed voor zijn tegenstander en onderschept de 
bal in de 15e minuut. Hij stoomt op naar voren en het is 
wachten op de pass, maar hij schiet vanaf 20 meter heel 
knap raak (3-0). In de 24e minuut krijgen we een vrije trap 
op een prachtige plek. Mika legt aan, de bal gaat richting 
de bovenhoek, maar helaas gaat de bal net over. Na een 
aanval van DCG schakelt de V.V. De Meern snel om. Ayman 
wordt diep gestuurd en geeft de bal prachtig strak over de 
grond naar Lennon die oog in oog staat met de keeper. Hij 
probeert over de keeper te schieten maar die weet hem net 
naast te tikken. Na een eerste helft met een goed voetbal-
lend V.V. De Meern gaan we rusten met 3-0.

DCG komt scherp en gedreven uit de rust. Binnen een paar 
minuten weet DCG twee keer te scoren (3-2), wordt het dan 
toch nog spannend? Na een kwartier spelen in de tweede 
helft jaagt Jelte DCG op in hun eigen strafschopgebied en 
via de kluts komt de bal voor de voeten van Sven. Hij 
schuift hem koelbloedig binnen (4-2), weer wat lucht.  
Nog 10 minuten te spelen. Timo weet veel ballen te verove-
ren. Zo ook in de 30e minuut waarbij hij inspeelt op Senne 
die hem prachtig verplaatst naar de andere kant richting 
Jelte. Jelte geeft hem strak voor en daar staat Sven die 
hem fraai inkopt (5-2). Een paar minuten later is het weer 
raak. Na een goede pass van Nawfal komt de bal voor het 
doel, deze lijkt te scherp, maar met een sliding weet 
Lennon de bal toch te houden en voor het doel te brengen. 
En daar is Sven er weer als de kippen bij om de bal af te 
ronden. Nummer 5 voor Sven (6-2). 

V.V. De Meern heeft sterk gespeeld en pakt de verdiende 
drie punten! We doen eigenlijk niet aan de the man of the 
match, maar deze week… u raadt het al... Sven!

JO13-1 - Divisie 1 B (najaar)
1. Spartaan'20 JO13-2 9 22 +12
2. HBS JO13-1 9 20 +14
3. Spijkenisse JO13-1 9 19 +19
4. DSO JO13-1 9 19 +18
5. Wilhelmus JO13-1 9 18 +12
6. Smitshoek JO13-1 9 15 +7
7. Alexandria'66 JO13-1 9 15 +6
8. De Meern JO13-1 9 9 -8
9. RKDEO JO13-1 9 7 -14
10. Zwaluwen JO13-1 9 6 -11
11. Excelsior M. JO13-1 9 6 -14
12. Bilt De FC JO13-1 9 3 -41

PVCV JO13-2 - V. V. De Meern JO13-2 (0-0)
Voor de derde keer achter elkaar stapt de JO13-2 met een 
punt van het veld. Vandaag, tegen de JO13-2 van PVCV 
begonnen we niet sterk en de eerst 5 à 10 minuten 
kwamen we niet onder de hoge druk van PVCV uit. Na die 
eerste minuten kregen we meer en meer controle over de 
wedstrijd, zonder veel grote kansen te creëren. Wel 
kwamen er een paar mogelijkheden door goed vleugelspel 
maar 0-0 was op dat moment een realistische stand.  

De tweede helft waren we zonder twijfel de bovenliggende 
partij en op de momenten van balverlies werd er door 
iedereen goed verdedigd waardoor PVCV eigenlijk geen 
uitgespeelde kans kreeg. Helaas konden we ons veldover-
wicht niet tot uitdrukking brengen op het scorebord en 
kwamen we niet verder dan Een aantal schoten van 
afstand en een bal op de paal. Al bij al, ondanks logische 
teleurstelling bij de spelers, ben ik trots op wat de boys 
hebben laten zien, er zit iedere week nog vooruitgang in  
en uiteindelijk zullen die extra punten ook nog wel komen

MO17-1 - Hoofdklasse (2e fase) C
1. De Meern MO17-1 5 15 +20
2. AFC Quick 1890 MO17-1 5 10 +7
3. Hoogland MO17-1 5 9 +2
4. OSC MO17-1 5 7 +3
5. Spero MO17-1 5 6 -8
6. SVO HZM'22 MO17-1 4 4 -3
7. Orion MO17-1 4 3 -5
8. VDZ MO17-1 5 1 -5

MO16-1 - Hoofdklasse (2e fase) B
1. Buitenveldert sc. MO17-1 5 15 +14
2. Gooi 't sc MO17-1 4 9 +5
3. UVV MO17-1 5 9 +4
4. Montfoort S.V.'19 MO17-1 5 7 -1
5. De Meern MO17-2 4 6 +5
6. OSM '75 MO17-1 5 5 -2
7. DESTO MO17-1 3 1 -10
8. FC Aalsmeer MO17-1 5 0 -5

Jeugdteams
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Programma: zaterdag 3 december 2022
12:00 Argon 1 - NSC Nijkerk 1
14:30 De Meern 1 - ZOB 1
14:30 SDC Putten 1 - Monnickendam 1
14:30 Zuidvogels HSV De 1 - Roda '46 1
14:30 HBOK 1 - Montfoort S.V.'19 1
14:30 BOL 1 - Olympia 1
14:45 Nunspeet 1 - Bilt De FC 1

Zaterdag 1 - KNVB Competitie - 1e klasse A
1. Montfoort S.V.'19 1 9 22 +12
2. SDC Putten 1 9 19 +12
3. ZOB 1 9 18 +14
4. Zuidvogels HSV De 1 9 17 +6
5. BOL 1 9 17 +5
6. Bilt De FC 1 9 17 +5
7. Roda '46 1 9 14 +3
8. De Meern 1 9 11 -4
9. Nunspeet 1 9 10 -5
10. HBOK 1 9 9 -5
11. Olympia 1 9 7 -4
12. NSC Nijkerk 1 9 7 -6
13. Argon 1 7 6 -10
14. Monnickendam 1 9 4 -16

Late gelijkmaker tegen FC De Bilt (1-1) 
Zaterdag stond de uitwedstrijd tegen streekgenoot  
FC De Bilt op het programma. Een weerzien, na een 
aantal jaren niet bij elkaar in dezelfde klasse gespeeld  
te hebben. In de technische staf 'oude bekenden' als 
technisch manager Harry Suvee en trainer Joel Titaley, 
die beiden een De Meern 'verleden' hebben van langer  
en korter geleden. En ook onze nog steeds niet wedstrijd 
fitte keeper Menno Vink, keepte vorig seizoen bij  
FC De Bilt.

V.V. De Meern kon in volledig dezelfde opstelling als 
vorige week aan de wedstrijd beginnen. Extra attentie 
voor noorderling Jorn Wester, die dit seizoen vanwege 
werk is komen 'aanwaaien' bij FC De Bilt en makkelijk 
schijnt te scoren.

De openingsminuten waren voor V.V. De Meern met in de 
5e minuut Junior Welten die alleen voor de Biltse keeper 
verscheen, maar de bal over de uitgekomen keeper en 
over het doel mikte. De Bilt was kennelijk gewaarschuwd 
en begon wat terug te doen en bij hen was het wel direct 
raak. En ja hoor, daar was hij in de 8e minuut, als een 
duveltje uit een doosje kopte Jorn Wester met een 
zweefduik de lange bal bij de 2e paal van V.V. De Meern 
binnen (1-0). Daarna volgde een periode waarin V.V. De 
Meern wat meer het initiatief in het spel nam en De Bilt 
probeerde in de tegenstoot gevaarlijk te worden. Het op 
en neer gaande veldspel, leidde niet tot echte kansen aan 

Seniorenselectie 

beide kanten. Tot aan de 41 minuut, toen De Bilt dicht bij 
de 2-0 was. Een Biltse aanvaller draaide op de rand van 
de 16-meter handig weg bij zijn opponent, maar zag zijn 
schot in de handen van De Meern-keeper Martijn 
Smorenburg verdwijnen.

In de 2e helft was Bob Prins in de 53e minuut gevaarlijk 
bij het Biltse doel, maar zijn schot werd uit de kruising 
gewerkt door de Biltse keeper. Daarna aan de andere 
kant een zelfde situatie, waarbij Martijn Smorenburg 
redde. In de 73e minuut zag de scheidsrechter in 
aangeschoten hands binnen het 16-meter gebied 
aanleiding een penalty cadeau te doen aan De Bilt.  
 
De deze middag uitblinkende keeper Martijn Smorenburg 
groeide uit tot Man of the Match door de penalty te 
stoppen. Kort hierna behoedde de keeper bij een 
vlammend Bilts afstandsschot V.V. De Meern met een 
uitstekende redding wederom voor een grotere 
achterstand, waardoor V.V. De Meern in de wedstrijd 
bleef. In blessuretijd was het weer Martijn Smorenburg 
die V.V. De Meern redde, door bij een hard en laag schot 
in de rebound van een corner, de bal weg te werken.  
 
V.V. De Meern kwam in deze eindfase goed weg, want bij 
een diepe bal lobde een Biltse aanvaller de bal over de 
uitgekomen Martijn Smorenburg richting het lege doel en 
wist een Meernse verdediger (niet kunnen zien wie) de 
bal ternauwernood van de doellijn te halen. En ver in 
blessuretijd was een oude voetbalwet weer eens van 
toepassing, toen Trevor Mulders in een uiterste poging  
de bal in het Biltse doelgebied pompte en aanvoerder 
Robin Mulder met een rake kopbal een gelijkspel voor 
V.V. De Meern uit het vuur sleepte (1-1).

Grote vreugde bij V.V. De Meern en de aanhang en 
desillusie bij FC De Bilt dat een bijna zekere overwinning  
in de allerlaatste minuut van de blessuretijd verloren  
zag gaan.

© Marcel Samson
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Seniorenselectie 

Beeldverslag Zaterdag 1
FC De Bilt - V.V. De Meern (1-1)

© Marcel Samson
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Sinds lange tijd weer eens op het sportveld geweest van 
onze plaatselijke vereniging V.V. De Meern. Dit jaar is zij  
75 jaar oud geworden. Een oude dame dus. Als ik het park 
om tien uur oprijd, komen mij vele fietsers en auto’s tege-
moet. Een drukte van heb ik jou daar. Het moet zo zijn dat  
al dit verkeer alle spelers van de voorgaande wedstrijden 
vervoert. Die wedstrijden zijn rond negen uur begonnen.  
Ik heb er nog twee te gaan: om 10.00 uur en om 11.00 uur. 
Om te bekijken bedoel ik, want zelf voetballen is voor mij 
niet weggelegd. En weer is het druk rond de velden: spelers, 
leiders, ouders en toevallige passanten als ik. Voor de 
zekerheid heb ik een fototoestel bij me, want ik vergeet nog 
wel eens een gebeurtenis en nu kan ik thuis met hulp van 
die plaatjes alles nog eens navertellen. En er zijn twee 
neven bij het spel betrokken, die ik al enkele maanden niet 
meer heb zien voetballen.

Over één van die neven, weet ik een mooi verhaal. Hij kan 
best wel aardig voetballen, heeft inzicht, maar heeft op 
technisch vlak nog één en ander te leren. Dat compenseert 
hij door een tomeloze inzet en goede conditie. Leuk om nu 
het verschil weer te zien met enkele maanden geleden. 
Beide neven lijken zich nog steeds te verbeteren. Ze hebben 
zo een leuke hobby, zou je kunnen zeggen. Inderdaad, een 
hobby naast zoveel andere belangrijke dingen als school, 
vrienden, tennis of muziek. Voor de oudste van de twee 
geldt dat zeker, maar niet voor de jongste van de twee. 
Voetbal is al lang voor hem geen bijzaak meer. Voetbal is 
hoofdzaak. Sterker: voetbal is zijn passie. Drie jaar geleden 
was Feyenoord zijn club. Tegenwoordig is hij weer terug op 
het oude nest: de Bunnik-side van Utrecht. Slaapt onder een 
deken met het logo van de FC en rust met zijn hoofd op een 
soortgelijk kussen. Leuk, verder nog niks bijzonders. Maar 

Column Hartstocht

nu komt het: behalve in de plaatselijke FC is hij ook geïnte-
resseerd in de landelijke competitie. Hij leest alles wat 
maar voorhanden is. Bekijkt de teamfoto’s, spaart de 
plaatjes en houdt er sinds kort een nieuwe hobby op na: 
een bezoek brengen aan alle Europese stadions. De regie 
van die activiteit is in handen van zijn vader, ooit een goede 
voetballer. Een kostbare hobby is het, maar, zal vader 
zeggen, koop eens een boot. Ook niet goedkoop. En met wat 
ik daarmee uitspaar, kan ik deze uitstapjes financieren. Hij 
leest, hoort en ziet dus van alles, mijn neef. Maar wat mooi 
is, dat hij alles onthoudt! Binnenland, Europa, Zuid-
Amerika. Je kunt het navragen. We doen het wel eens op 
een verjaardag. Waar speelt Messie of De Jong? Dat zijn 
meestal de opwarmvragen. Volgende categorie: Wie 
spelen in de achterhoede van AC Milaan, wie vormen het 
middenveld bij Manchester City, wie is topscorer in de 
Spaanse competitie? Geen probleem tot dusver. Nu de 
buitencategorie: wie is de linksback van Emmen, wie is de 
trainer van Heracles en waar woont de keeper van 
Heerenveen? Welke wedstrijden heeft het Nederland elftal 
onder van Gaal tot nu toe gespeeld? En trouwens wanneer 
was van Gaal eerder trainer van het Nederlands elftal?  
De meeste ooms en tantes zijn op het feestje al afgehaakt, 
maar die neef dendert nog door. Zuid-Amerika hebben we 
nog niet gehad en ook de Keuken-competitie. Maar ja, het 
is een keer bedtijd. Morgen weer vroeg uit de veren. Hup! 
Tanden poetsen en lekker slapen.
“Wordt Nederland wereldkampioen?”, roep ik hem nog na.  
“Weet ik niet!”, hoor ik vanuit de badkamer…
Kijk, dat vind nou toch wel weer jammer. Iedereen heeft 
een idee, maar hij moet het eerst nog eens zien. 

Cees Verweij 

Top(40)scores Senioren (t/m 28 november)

   doel-
 Team Speler punten

1 Za3 Thijs van der Lugt 13
2 Za11 Joris Thesingh 13
3 VrZa1  Glow Heesen 11
4 VrZa2 Tamar van der Sluijs  11
5 Za4 Sjors Smeulders 8
6 Za5 Jerryl Smeenk 8
7 Za3 Toon van Oostrom  7
8 Za7 Jesse Gentenaar 7
9 Zo2 Daan de Groof 7
10 VrZo1  Joyce Zwijger  7
11 Za1  Abel Prins  6
12 Za2 Zef Schuurman  6
13 Za8 Bart Maas 6
14 Za9 Jasper Singh  6
15 Za10 Kasper Koeleman 6

16 Za1  Bob Prins 5
17 Za5 Melvin van Nood 5
18 Za6 Job van Leeuwen 5
19 Za7 Jurren van der Gun  5
20 Za7 Jasper Verweij 5
21 Za9 Baba Bah 5
22 Zo2 Pim van Barneveld 5
23 VrZo1   Tamara van Mourik-

Schinkel 5
24 VrZo1  Kelly Godée 5
25 Za3 Cas Bleeker 4
26 Za10 Jan Verkerk 4
27 Za11 Youri Ankersmit  4
28 Zo3  Thijs Jetten  4
29 Zo3  Fedor de Vries  4

   doel-
 Team Speler punten

   doel-
 Team Speler punten

30 Za1  Junior Welten 3
31 Za3 Mauro Abbingh 3
32 Za3 Bas van de Woestijne 3
33 Za4 Patrick Peulen 3
34 Za4 Max Versteeg 3
35 Za4 Mitchell Schuur  3
36 Za5 Cornel de Munnik 3
37 Za6 Robin Vermeent  3
38 Za6 Jasper van Buren 3
39 Za7 Mitchell van Kippersluis 3
40 Za7 Joep Versluis 3




