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De winterstop nadert

Weekend 3-4 December 2022

Aankomend weekend voor de meeste teams al weer de 
laatste wedstrijd van dit jaar. Al staan er voor het weekend 
van de 17e december toch altijd nog een kleine dertig 
wedstrijden ingepland. De winterstop gaat daarna weer in. 
Op 14e januari 2023 is er een voorzichtige start.

Een hoogtepunt voor de vereniging was mijns inziens de 
lancering van een nieuwe website. De multimedia commissie 
kwam in ieder geval met een site met een frisse uitstraling. 
En wat ik ook erg kon waarderen, vanwege grieperigheid niet 
aanwezig, dat ik via twitter en de uitslagen (knipperende 
stand) het verloop van de score van Zaterdag 1 kon volgen. 
Helaas moest men de meerdere erkennen in de gasten uit 
de Midden Beemster. Het wedstrijdverslag spreekt echter 
van een goed spelend V.V. De Meern, dat helaas de diverse 
kansen niet wist te benutten. ZOB zal daar wel anders over 
denken, niet goed spelen en toch winnen, een discussie die 
de afgelopen week vaak voorbij kwam op de televisie. 
Komende zaterdag staat de laatste competitie wedstrijd 
van dit kalenderjaar op het programma. Een loodzware 
uitwedstrijd tegen de koploper Montfoort s.v. ’19. Een buren-
wedstrijd, maar nauwelijks gespeeld in de afgelopen jaren. 

Montfoort kende tot 2019 twee voetbalverenigingen. MSV ’19 
een zondagclub met een vooral recreatief karakter en 
s.v. Montfoort opgericht in 1946, een zaterdagvereniging. 
Vooral na de jaren '90 sterk gericht om op een hoog niveau 
te presteren, hetgeen zelfs resulteerde  in een plek in de 
toenmalige TOP klasse onder leiding van de bij ons ook 

bekende trainer Marinus Dijkhuizen. Ondanks de verschillen 
in achtergrond en cultuur werd in 2019 besloten tot een 
fusie met de slimme naam Montfoort Samen Verder '19.
Maar de prestatie cultuur is gebleven. Want onder leiding 
van de evenzeer bekende trainer Gert Kruys staat men na 
tien wedstrijden al met een riante voorsprong aan kop. 
Het zou een fraaie prestatie zijn als men met een punt uit 
Montfoort terugkeert.

Voor het eerst een reactie uit de kantine gekregen op deze 
column. Of men ook aandacht zou kunnen schenken aan 
de meisjes MO20. De MO20 is een geheel nieuwe categorie 
bij het meisjesvoetbal of moet ik schrijven damesvoetbal. 
De bedoeling is in ieder geval de verschillen tussen junioren 
en senioren te verkleinen en tevens te komen tot regionaal 
zinvolle indelingen. Om niet al te grote reis afstanden te 
krijgen is een groei van meisjesteams in deze leeftijds-
categorie noodzakelijk. Afsluitend, beide teams presteren 
behoorlijk. MO20-1 heeft 6 punten na vijf wedstrijden en 
MO20-2 zelfs 12 punten en staan daarmee op een keurige 
tweede plaats.

Jan Vermeulen (oud-jeugdvoorzitter)

V.V. De Meern   WedstrijdKrant

Heb je vragen voor of over de WedstrijdKrant? 
Mail dan naar wedstrijdkrant@vvdemeern.nl
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JO18-1 - Divisie 5 B (najaar) G P DPV - DPT

1  Fortuna Sittard JO18-1  13  27  26  -  12 
2  Roda '46 JO18-1  13  26  28  -  19 
3  Helmond Sport JO18-1  13  25  37  -  14 
4  PVCV JO18-1  13  20  25  -  22 
5  Kampong JO18-1  13  19  26  -  29 
6  csv Apeldoorn JO18-1  13  18  30  -  33 
7  Houten O18  13  10  25  -  34 
8  De Meern JO18-1  13  3  7  -  41 

JO17-1 - Divisie 6 B (najaar) G P DPV - DPT

1 TSC JO17-1  9  21  19  -  10 
2  Jodan Boys, de JO17-1  9  21  23  -  16 
3  Kloetinge JO17-1  9  19  26  -  11 
4  SC 't Zand JO17-1  9  19  25  -  13 
5  Nieuwerkerk JO17-1  9  17  36  -  17 
6  De Meern JO17-1  9  13  21  -  15 
7  Kampong JO17-1  9  13  10  -  15 
8  VOAB JO17-1  9  12  18  -  24 
9  Sliedrecht JO17-1  10  9  15  -  21 
10  Dongen JO17-1  9  3  9  -  23 
11  Wieldrecht JO17-1  9  0  6  -  43

JO16-1 - Divisie 5 A (najaar) G P DPV - DPT

1 PVCV JO16-1  11  29  28  -  10 
2  Zeeburgia avv JO16-1  10  24  32  -  6 
3  Hollandia JO16-1  11  24  41  -  16 
4  Purmersteijn JO16-1  11  20  34  -  25 
5  DWS afc JO16-1  11  19  30  -  13 
6  Quick Boys JO16-1  10  16  21  -  28 
7  DEM (RKVV) JO16-1  11  12  23  -  31 
8  De Meern JO16-1  11  11  19  -  29 
9  FC Amsterdam JO16-1  11  10  12  -  26
10  Hercules JO16-1  11  8  16  -  30 
11  Sporting Martinus JO16-1  11  7  9  -  31 
12  WV-HEDW JO16-1  11  4  20  -  40 

MO17-1 - Hoofdklasse (2e fase) C G P DPV - DPT

1  De Meern MO17-1  6  18  27  -  2 
2  AFC Quick 1890 MO17-1  6  13  16  -  6 
3  Hoogland MO17-1  6  9  12  -  11 
4  OSC MO17-1  5  7  15  -  12 
5  Orion MO17-1  5  6  10  -  15 
6  Spero MO17-1  5  6  9  -  17 
7  SVO HZM'22 MO17-1  5  4  8  -  14 
8  VDZ MO17-1  6  1  3  -  23 

V.V. De Meern MO17-1 kampioen!
Zaterdag 3 december 2022 gaat onze MO17-1 voor de 
derde keer op pad voor een uitwedstrijd. Na twee keer 
Nijmegen, staat nu Arnhem op de kaart. De meiden laten 
duidelijk merken wie de baas is in deze tweede fase 
hoofdklasse. Met een 0-5 stappen de meiden van het veld.

Met nog één wedstrijd te spelen zijn ze niet meer in 
te halen en dus Kampioen! Meiden en staf, van harte 
gefeliciteerd met het kampioenschap!! 

Jeugdteams

3

10  Hercules JO16-1  11  8  16  -  30 
11  Sporting Martinus JO16-1  11  7  9  -  31 
12  WV-HEDW JO16-1  11  4  20  -  40 
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Programma: zaterdag 10 december 2022
14:30  Montfoort S.V.'19 1 - De Meern 1

Zaterdag 1 - 1e klasse A G P DPV - DPT

1  Montfoort S.V.'19 1  10  25  22  -  9 
2  ZOB 1  10  21  18  -  9 
3  BOL 1  10  20  20  -  14 
4  SDC Putten 1  10  19  21  -  10 
5  Zuidvogels HSV De 1  10  17  27  -  22 
6  Roda '46 1  10  17  20  -  16 
7  Bilt De FC 1  10  17  19  -  16 
8  Nunspeet 1  10  13  12  -  16 
9  De Meern 1  10  11  22  -  27 
10  HBOK 1  10  9  20  -  26 
11  Argon 1  10  9  16  -  24 
12  Olympia 1  10  7  14  -  19 
13  NSC Nijkerk 1  10  7  15  -  23 
14  Monnickendam 1  10  7  10  -  25 

De Meern beter en verliest onverdiend 
van ZOB (1-2)
Bij De Meern één wijziging in de basisopstelling; 
Roel van Wiggen speelde voor de geblesseerde 
Sander van Laar. Omdat ZOB niet wilde meewerken 
aan een vervroegd aanvangstijdstip in verband met 
de WK-wedstrijd van Oranje tegen de VS om 16.00 uur, 
viel het einde van de wedstrijd samen met de 
openingsfase van Oranje. 

V.V. De Meern speelde een goede wedstrijd tegen ZOB, 
de nummer 2 van de ranglijst. Een behoudend spelende 
ploeg, die op de kansen loerde. De Meern maakte het 
spel en creëerde in de eerste helft 3 doelkansen. In de 
5e minuut stond Junior Welten ineens en misschien wel 
tot zijn eigen verrassing alleen voor de keeper bij een 
foute terugspeelbal van ZOB. Helaas verdween deze 
kans naast het doel.  Drie minuten later de tweede grote 
kans voor Junior Welten. Deze keer kopte hij de voorzet 
van Bob Prins bij de tweede paal naast. In de 25e minuut 
een een-tweetje van de gebroeders Prins in het zestien-
meter gebied, die in de korte hoek gepakt kon worden 
door de ZOB-keeper. De Meern had het betere spel 
en het wachten was op de openingstreffer. 

Seniorenselectie 

ZOB zette daar weinig tegenover, tot de 40e minuut. 
Bij balverlies in de opbouw bij De Meern, pikte een ZOB 
speler de bal op en haalde uit op het Meernse doel. 
Keeper Martijn Smorenburg keerde de hard ingeschoten 
bal, maar kon niet klemmen. In de rebound verdween de 
bal alsnog in het doel (0-1).Vlak voor rust zag Robin 
Mulder een bal net voorlangs het ZOB-doel gaan en net 
na rust was Bob Prins dicht bij de gelijkmaker toen hij uit 
de draai vanaf de rand van het zestienmetergebied uit-
haalde maar de bal net naast ging. 

Die gelijkmaker kwam er even later in de 60e minuut. 
Hoewel ZOB dichtbij de 0-2 was, plaatste De Meern 
na de uitstekende redding van Martijn Smorenburg, 
een vlijmscherpe en snelle counter waarbij Abel Prins 
richting vijandelijk doel sprintte en snoeihard en onhoud-
baar uithaalde (1-1). De Meern ging voor meer maar ook 
ZOB trok meer ten aanval. Het had in de 70e minuut het 
geluk aan zijn zijde toen een afstandsschot via de paal 
voor de voeten van een aanvaller belandde en een 
intikkertje voldoende was voor de nieuwe voorsprong 
(1-2). In de 85e minuut had ZOB nogmaals alle geluk 
van de wereld toen het goed weg kwam bij een bal van 
Damios Damkalis. De bal kwam op de binnenkant paal 
en stuiterde miraculeus via de andere paal weer het veld 
in, waarna de bal door een verdediger weggeschoten
kon worden. In de slotfase lukte het De Meern niet meer 
de minimaal verdiende gelijkmaker uit het vuur te slepen 
tegen het stugge ZOB.

Spelers, staf en het weinige overgebleven publiek konden 
daarna de overvolle kantine in om, ondanks de eigen 
nederlaag, te genieten van de tweede helft en overwinning 
van Oranje. 

Volgende week wacht de laatste wedstrijd voor de 
winterstop, uit tegen koploper Montfoort.

© Marcel Samson
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Er is al veel over gezegd: energie. Zuinig met energie, heet 
het. Hoe hoog hebben jullie ‘m staan?, zegt een vriend 
tijdens een verjaardag, doelend op de thermostaat. Deze 
wedstrijd op de bank, zegt de trainer, dan spaar je energie.
Op de teevee verschijnt regelmatig iemand die limonade 
aanprijst. Of een stuk chocolade. Energie, het laatste 
woord is er nog niet over gezegd, denk ik.
Maar wat te denken van de volgende vorm van energie: de 
trainer die de spelers enthousiasmeert met zijn aanbeve-
lingen. De schooljuf die ontdekt heeft dat jij ergens goed in 
bent. Doe je best, zal ze zeggen. De vriend, die zegt dat hij 
je om die en die reden erg waardeert. Een vriendin die zegt 
dat ze van je houdt. Wat maakt het allemaal aan energie 
los. Niet te onderschatten.
Ik leg het maar uit met de wetenschap dat optimisme en 
waardering energie kan opleveren door aanmaak van 
bepaalde stofjes. Men heeft er ook een moeilijke naam 
voor bedacht voor die stofjes die in de hersenen aange-
maakt worden. Géén idee.
Er zijn ook momenten denkbaar die energie kósten. Een 
schoolmeester die alleen maar rode kruisjes in je schrift 
zet. Een trainer die zegt dat je te kort schiet, een vriend die 
je niet meer wil zien omdat je verkering hebt, de vriendin 
die zegt dat je uit je bek stinkt, een verjaardag die alleen 
maar over vakanties gaat, die zwager die in een auto van 
de zaak rijdt van €30,000, een nicht die graag volgend jaar 
naar Mexico wil, na 2 jaar Thailand. Allemensen, wat kost 
dat een energie om dat allemaal aan te horen. Ik voel me 
helemaal leeglopen en ben blij als ik me uit die situatie 
redden kan. Natuurlijk speelt mee dat ik van heel veel 
zaken geen verstand heb. Ik heb geen idee wat auto’s 
kosten, geen idee hoe leuk het in Mexico is en kan niets 
zinnig over Oekraïne zeggen, want daar ging het ook nog 
even over. En mocht het over voetbal gaan, val ik meteen 
door de mand. Ik kan het allemaal niet volgen en kom tot 
de conclusie dat het me veel energie kost om het allemaal 
bij te kunnen benen. Iedereen weet hoe het zit, behalve ik. 
Daarom ga ik er liever niet heen, naar die feestjes. 

Column Energie

Top(30)scores Senioren (t/m 7 december)

   doel-
 Team Speler punten

1 Za11 Joris Thesingh 14
2 Za3 Thijs van der Lugt 13
3 VrZa1  Glow Heesen 11
4 VrZa2 Tamar van der Sluijs  11
5 Za4 Sjors Smeulders 8
6 Za5 Jerryl Smeenk 8
7 Za8 Bart Maas 8
8 Za1  Abel Prins  7
9 Za3 Toon van Oostrom  7
10 Za7 Jesse Gentenaar 7

11 Zo2 Daan de Groof 7
12 VrZo1  Joyce Zwijger  7
13 VrZo1  Kelly Godée 7
14 Za2 Zef Schuurman  6
15 Za9 Jasper Singh  6
16 Za10 Kasper Koeleman 6
17 VrZo1   Tamara van Mourik-Schinkel 6
18 Za1  Bob Prins 5
19 Za5 Melvin van Nood 5
20 Za6 Job van Leeuwen 5

   doel-
 Team Speler punten

   doel-
 Team Speler punten

21 Za7 Jurren van der Gun  5
22 Za7 Jasper Verweij 5
23 Za9 Baba Bah 5
24 Zo2 Pim van Barneveld 5
25 Zo3  Thijs Jetten  5
26 Za3 Cas Bleeker 4
27 Za10 Jan Verkerk 4
28 Za11 Youri Ankersmit  4
29 Zo3  Fedor de Vries  4
30 VrZa2 Noa Winters 4

Zo mijd ik ook die kantinepraat bij mijn club. Ik kan 
helemaal leeglopen als ik mensen hoor raaskallen die 
zelf nog nooit een beetje fatsoenlijk hebben kunnen 
voetballen. Ik kom futloos thuis na zo’n happening. Leeg. 
P.s. Je kunt je ook weer laten vollopen, maar in de regel 
wordt het er voor mij dan niet beter op. Dan zet ik de 
teevee maar aan… Oh nee, wat een foute beslissing. 
Als er iets erg is, is het wel teevee. Allemaal mensen als 
op die verjaardag die er verstand van hebben en er 
bovendien nog voor betaald worden. Je loopt er echt van 
leeg. Verliest er alle hoop en vertrouwen en de energie 
om er nog iets aan te willen veranderen. 
Ik mijd die situaties als de pest. Ik kan er niet tegen 
namelijk. Nee, dan maar iets zoeken waar je wél energie 
van krijgt: een goed boek bijvoorbeeld. Of een wandeling 
door de polder, een fi etstocht rond het IJsselmeer, een 
bezoek aan een boer, een afspraak met een goede vriend 
of vriendin en last but not least: muziek. Ik kan het  niet 
vaak genoeg zeggen dat muziek veel enthousiasme en 
hartstocht oplevert. Er is namelijk geen enkele sprake 
van competitie of zo. Het is een opjezelfgeworpen zijn. 
Wie bén ik, wat wíl ik en wat kán ik. Een uitdaging: 
zingen, trompet spelen of piano. 
En wellicht de grootste uitdaging: alléén kunnen zijn. 
Alléén met je instrument. Genoeg hebben aan jezelf. 
Niet de ánder doet er toe: wat kán ie allemaal of wat 
hééft ie allemaal. Nee, Jij bent het middelpunt: wát kan 
jij, wíe ben jij en tenslotte: wat kan jíj met jouw muziek 
voor die ander betekenen.  Het brengt zoveel rust. 
En het levert zoveel op aan hartstocht. Je zult verteld 
staan van jezelf. Hou die spiegel voor. En hou vooral 
van jezelf. Hé dat klinkt gek. En toch.

Heb je naasten lief als jezelf. Dáár begint het per slot 
van rekening mee.
Of begin ik nu ook te raaskallen.

Cees Verwey




