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VOOR U LIGT DE PRESENTATIEGIDS SEIZOEN 
2022/23. FIJN OM TE ZIEN DAT OOK DEZE MOOIE 
VORM VAN COMMUNICATIE NA JAREN AFWEZIG-
HEID WEER NIEUW LEVEN INGEBLAZEN WORDT.

We mogen trots zijn op onze mooie vereniging die niet alleen voor 

velen het voetbal verzorgt, maar ook midden in de Meppeler samenle-

ving een rol vervult. Enkele voorbeelden daarvan zijn acties voor goede 

doelen, de start van Walking Football voor alle ouderen uit Meppel en 

een actieve rol vervullen bij het integreren van asielzoekers.

Ik wil niet te lang meer terugkijken op de afgelopen twee ‘coronaja-

ren’. Het was een vreemde en angstige periode voor velen. De ziekte, 

de fi nanciële impact voor sponsoren en de vereniging en de regels en 

verplichtingen die de altijd bruisende zaterdag in de weg stonden, zijn 

voor nu verleden tijd.

De afsluiting van het seizoen 2021/22 was groots. Van een al bijna 

ingecalculeerde nacompetitie om degradatie af te wenden, boog het 

vlaggenschip dit in de laatste maanden om naar een extra aantal 

wedstrijden in de strijd om promotie. Het coronagevoel werd verder 

naar de achtergrond verdrongen en een ouderwets FC Meppel-gevoel 

herleefde.

In de zomer bleef gelukkig een coronagolf met de daarbij behorende 

maatregelen uit, waardoor we het nieuwe seizoen met z’n allen kun-

nen beginnen. Spelers, begeleiding, familie en vrienden kunnen geza-

menlijk weer genieten van de wedstrijden, de derde helft en elkaar.

In elk jaarverslag schrijven we er over en in elke vergadering worden ze 

benoemd: onze vrijwilligers. Zij staan samen aan de basis van de ver-

eniging en zorgen ervoor dat zaken naar behoren verlopen. Bovendien 

is het een leuk team om deel vanuit te maken. En ja, soms loopt het 

wat minder naar wens, maar ook dat hoort er gewoon bij. Het belang-

rijkste is dat uiteindelijk alles om het geheel draait. Een éénduidig 

doel waar we samen naar streven. 

Maar waar zijn deze broodnodige vrijwilligers? Er zijn er veel, maar 

niet genoeg. Daarom langs deze weg nogmaals de oproep: de vereni-

ging heeft jullie nodig! Naast vrijwilligers zijn sponsoren van groot 

belang voor onze vereniging. Als vereniging staan we constant voor 

kosten en uitgaven. De actuele energieprijzen voorspellen een uit-

dagende periode. Als bestuur van FC Meppel prijzen we ons gelukkig 

met onze vele sponsoren. Sponsoren die het belang van sport inzien 

en ons daarin ondersteunen. Daarom blijft de voetbalsport voor onze 

leden nog steeds bereikbaar en betaalbaar. Voor deze bijdrage wil ik 

onze sponsoren hartelijk bedanken. 

Doelstellingen als vereniging, als team, ze liggen bij de aftrap van dit 

seizoen allemaal weer op tafel. Maar voor mij staat één ding echter 

voorop: geniet! Wat de doelstellingen ook zijn voor het seizoen.

Plezier en prestatie gaan echt samen.

Rest mij om namens het bestuur iedereen veel leesplezier 

en een sportief en gezond seizoen toe te wensen.

VoorwoordVoorwoord 
van de voorzitter

Hans ter voorde
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De technische commissie bewaakt de prestaties en de cultuur binnen 

de vereniging. Als bestuurslid voerde Vaartjes talloze gesprekken met 

trainers, spelers, bestuursleden en vrijwilligers om het beleid vorm te 

geven. Hij was betrokken bij de samenstelling van de eerste en tweede 

selectie en volgde talenten in de jeugd die op het punt stonden door te 

breken naar de senioren. 

Alles met één vastomlijnd doel: ,,Elke zaterdag proberen wij met alle 

vrijwilligers er een feest van te maken. FC Meppel is de club waar plezier 

en prestatie samenkomen.” Vaartjes treedt tijdens de eerstkomende 

ledenvergadering af. Zijn opvolger staat al klaar: Per Kampman. Verder 

wordt de technische commissie dit seizoen uitgebreid met Jos Bonte 

en Jos Fidom. Zij kunnen voortborduren op het werk dat Vaartjes en de 

zijnen al verrichten.

Vaartjes is blij dat er weer gevoetbald wordt zonder beperkende maat-

regelen. ,,Onderlinge partijtjes zonder publiek en een lege kantine 

zorgden tijdens corona voor een treurig beeld”, zegt hij. Afgelopen 

seizoen omschrijft hij als ‘geslaagd’. Dat FC Meppel nog nacompetitie 

behaalde (verloren van Gorecht), is volgens hem de bevestiging dat de 

club op de goede weg is. ,,Uiteraard was de teleurstelling groot, maar 

het is mooi te zien wat een boost dit de vereniging geeft.”

Hij verwacht veel van komend seizoen van de eerste selectie, ook al 

vertrokken meer spelers bij de eerste selectie dan het technisch hart 

had gewild. Vaartjes is vol vertrouwen dat hoofdtrainer Jarrisch Keizer 

en assistenten Stefan Huisman en Willem Visscher een herkenbaar 

elftal kunnen smeden. ,,Het vertrek van ervaren spelers biedt ook weer 

mogelijkheden voor anderen. 

FC Meppel wil een herkenbaar gezicht hebben met eigen jeugd. Ik durf 

te zeggen dat wij daar wederom uitstekend in zijn geslaagd. Slechts 

één speler komt van buiten Meppel.” 

Ook voor het tweede elftal is alles op orde, denkt Vaartjes. 

Emiel Slot werd binnengehaald als trainer, die bijgestaan wordt door 

assistent-trainer Joël Vegter. ,,Het tweede heeft jarenlang in de reser-

ve hoofdklasse geacteerd. Helaas is de ploeg afgelopen seizoen gede-

gradeerd. Het tweede elftal is een talentvol team, waar spelers met de 

juiste instelling, karakter en doorzettingsvermogen het laatste stapje 

moeten maken richting de eerste selectie.”

Tevredenheid ook over de samenwerkingsteams JO19-1 en JO19-2.   

Weliswaar degradeerde JO19-1 uit de tweede divisie, maar de derde 

divisie is alsnog van een hoog niveau. Arjan Bosschaart zwaait dit sei-

zoen de scepter over de JO19-1. Dat jeugdspelers doorstromen is mooi 

om te zien, vindt Vaartjes. ,,Dit is een gevolg van alle zweetdruppels 

die we er de afgelopen jaren met z’n allen in gestoken hebben.” 

Het is volgens hem niet voor niets dat FC Meppel de grootste jeugdaf-

deling van Meppel heeft. Om dat hoge niveau vast te houden, is 

Willem Assies aangesteld als tweede hoofd van de jeugdopleiding. 

Samen met Dirk Jan van der Meulen geeft hij het technisch beleid voor 

de jeugd weer. ,,Samen invulling geven aan het sporten van onze kin-

deren geeft een saamhorigheidsgevoel dat ervoor zorgt dat plezier en 

prestatie samen gaan.” 

Wico Vaartjes kijkt terug op vijf  
‘technische’ jaren bij FC Meppel
WEINIGEN DIE ZO GOED OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE PRESTATIES VAN JEUGD EN SENIOREN 
ALS WICO VAARTJES (51). MAAR NA VIJF JAAR DOET HET BESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN 
EEN STAPJE TERUG. HIJ LAAT ZIJN LICHT SCHIJNEN OVER HET STEVIGE FUNDAMENT DAT 
ONDER DE VERENIGING LIGT.

“ Samen invulling geven aan het sporten van onze 
 kinderen geeft een saamhorigheidsgevoel dat 
 ervoor zorgt dat plezier en prestatie samen gaan” 
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AÏDA SCHOLING IS 
HET NIEUWE HOOFD 
JEUGDOPLEIDING 
VOOR MEISJES
Aïda Scholing is het nieuwe hoofd van de jeugdopleiding voor de meis-

jes. Ze vindt het belangrijk om de sfeer te bewaken in alle teams.

Scholing is geen onbekende binnen het meisjesvoetbal binnen FC 

Meppel en Alcides. Jarenlang stond ze als trainer langs de lijn, maar dit 

seizoen begint ze als hoofd jeugdopleiding. ,,Ik heb veel meiden leren 

kennen. Het mooie hieraan is dat je de meiden persoonlijk kent en een 

mooi aanspreekpunt voor ze kan zijn. Je ziet ze groeien. Dat vind ik erg 

mooi.”

Ze hoopt zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden bij te wonen. Ook 

wil ze nauw contact houden met de seniorenelftallen bij de dames. 

,,Zien hoe de meiden spelen, hoe het gaat, en hoe de trainers het op-

pakken. Bij vrouwenvoetbal is het erg belangrijk om een goede sfeer in 

het team te hebben. Daarnaast willen we natuurlijk allemaal omhoog 

klimmen. We zijn bloedfanatiek. Als hoofd jeugdopleiding zal ik een 

aanspreekpunt zijn voor iedereen.” 

Ze kijkt uit naar het nieuwe seizoen. ,,Ik heb er enorm veel zin in, en ik 

hoop dat we mooie doelen kunnen halen dit seizoen!”

Mooie doelen halen dit seizoen
AÏDA SCHOLING
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Walking Football kwam lange tijd niet van 

de grond in Meppel, totdat Frans Fleer zich 

ermee ging bemoeien. Een jaar geleden ging 

het wandelvoetbal van start bij FC Meppel. 

Niet zonder succes: wekelijks komen bijna 

dertig mannen én vrouwen al wandelend 

een balletje trappen. 

Het is alweer vier jaar geleden dat Fleer, 

Walking Football-coördinator en -trainer 

bij FC Meppel, voor het eerst in aanraking 

kwam met wandelvoetbal. Ergens in 2018 

had hij een afspraak in het clubhuis van VV 

Hoogeveen. Daar zag hij een groepje zes-

tigplussers aan de koffie zitten. In eerste 

instantie dacht Fleer nog aan een klussen-

groep.

Maar niets bleek minder waar: deze mannen 

stonden op het punt een training Walking 

Football te volgen. ,,Ik heb hun training een 

half uur gevolgd. Het plezier droop er vanaf. 

Vol fanatisme, enthousiasme en plezier 

werd de training gevolgd”, vertelt Fleer. 

Vanaf dat moment besloot hij, zodra hij met 

vrijwillig vroegpensioen zou gaan, om het 

Walking Football ook in Meppel te introdu-

ceren. 

Dat gebeurde in 2021, in samenwerking met 

Meppel Actief en FC Meppel. Als kartrekker 

onderhield Fleer contact met de KNVB, het 

Ouderenfonds en de gemeente Meppel. Er 

moest van alles geregeld worden, zoals de 

financiën, werving van deelnemers, commu-

nicatie en publiciteit. Maar ook volgde Fleer 

Walking Football-cursussen. Zo speciali-

seerde hij zich in de trainingsstof ‘Veelzijdig 

bewegen voor ouderen’.

Bij het optuigen van Walking Football hoef-

de Fleer het wiel niet helemaal opnieuw uit 

te vinden. Samen met Meppel Actief haalde 

hij bestaande plannen uit de kast. 

Eerder hadden de Meppeler verenigingen en 

de gemeente namelijk al eens geprobeerd 

om Walking Football van de grond te krij-

gen. Maar toentertijd bleek de tijd nog niet 

rijp voor de wandelvariant van het voetbal.

Op 2 september startte de eerst training 

met twaalf spelers, onder leiding van een 

trainer van het Ouderenfonds en met onder-

steuning van ervaren wandelvoetballers van 

PEC Zwolle. Fleer is enthousiast over het 

eerste jaar. ,,We kunnen stellen dat Walking 

Football succesvol is geïntroduceerd in de 

gemeente Meppel”, zegt Fleer.

Inmiddels is Walking Football niet meer weg 

te denken bij FC Meppel. Een groep van vijf-

tien mannen komt wekelijks trainen. ,,Het 

sociale aspect voor en na de training is zeer 

belangrijk. Daarnaast is er veel aandacht 

voor veelzijdig bewegen en natuurlijk krijgt 

ook het voetbalaspect veel aandacht”, ver-

telt Fleer. Het team heeft inmiddels meer-

dere wedstrijden gespeeld in de regio Zuid-

west-Drenthe. 

Inmiddels is er sinds begin dit jaar ook een 

damestak, in samenwerking met de Wal-

king Football-vrouwen van VV Steenwijk. 

Tien vrouwen komen iedere week een balle-

tje met elkaar trappen bij FC Meppel. 

Walking Football in het kort
Walking Football wordt gespeeld op een 

kwart veld. Er wordt 6 tegen 6 gespeeld, 

zonder keeper en zonder buitenspel. De 

doeltjes hebben een afmeting van 3 bij 1 

meter. Fysiek contact is niet toegestaan en 

de bal mag niet boven heuphoogte komen. 

Bedoeling is dat de spelers wandelen of 

snelwandelen. Rennen is uiteraard uit den 

boze.

Walking Football 
kent succesvolle start bij FC Meppel
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In het voorwoord van de voorzitter werden ze al benoemd, de vrijwilligers.

Op de vrijwilligersavond werden ze op het bedankkaartje als volgt beschreven: 

VRIJE TIJD EN MATELOZE INZET GEVEND AAN ONZE VERENIGING. 
POSITIEVE DENKERS.

ALTIJD DOEN EN GEEN WEDERDIENST VRAGEND. 
JULLIE ZIJN DE ZUURSTOF VOOR ONZE VERENIGING.

En daar is geen woord aan gelogen. Zij maken de club. Het voortbestaan van een amateurvereniging valt of staat bij de inzet van zijn vrijwilligers. 

Veel clubs, ook FC Meppel worden helemaal gerund door vrijwilligers. Sommigen zie je op of langs het veld, of achter de bar in het clubhuis.

 Veel andere vrijwilligers zijn een stuk minder zichtbaar. De bestuurders, de mensen van kleding en materialen, de wedstrijdsecretaris, et cetera.

Ook zij vervullen elk weekend weer een belangrijke rol in het mogelijk maken van de wedstrijden.

Als bestuur vinden we het fantastisch dat zoveel mensen zich inzetten voor onze vereniging, maar ook FC Meppel ziet de spoeling erg dun worden. 

Als je zelf voetbalt of als je kinderen voetballen, vraag dan eens bij je club wat jij kunt doen. Ook als je zelf niet voetbalt, kun jij je steentje 

bijdragen. Er zijn meer taken dan alleen leider of trainer. 

De vrijwilliger is de ruggengraat van de vereniging!

VRIJWILLIGERSVRIJWILLIGERS
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Het waren twee turbu-

lente jaren voor Keizer 

in dienst van FC Meppel. 

Hij kende een pikstart 

met vier uit twaalf in 

zijn eerste seizoen, dat 

jammer genoeg bruusk 

werd onderbroken door 

een nieuwe coronagolf. 

Het seizoen daarop vol-

trok zich ook zonder een 

moment saai te zijn. 

FC Meppel behaalde de fi nale van de nacompetitie en vocht voor een 

plek in de eerste klasse. 

Alleen dat al was een feestje, omdat enkele maanden daarvoor nog 

het degradatiespook rondwaarde op Ezinge. ,,We kunnen dan ook ze-

ker met gepaste trots terugkijken op een prima vorig seizoen. We le-

verden een prestatie van formaat”, zegt Keizer. Het komende seizoen 

komen de groen-witten uit in KNVB Oost, met uitstapjes naar onder 

meer Almelo en Hengelo. Weer eens wat anders dan Delfzijl uit. ,,We 

kunnen onze borst natmaken. Oost staat bekend als een goed voet-

ballende regio.” 

De selectie kende nogal wat wisselingen. Oude rotten als de gebroe-

ders Fidom namen afscheid. ,,We hebben afscheid genomen van veel 

ervaren spelers en zullen komend seizoen een veel jongere selectie 

hebben. Maar we denken dat we een aantrekkelijke en leergierige se-

lectie hebben, waar een aantal oudere spelers voor de ervaring binnen 

en rondom het veld moet zorgen. De jeugd moet voor attractief voet-

bal en extra energie zorgen”, blikt hij vooruit. 

Wat opvalt, is dat Keizer veelvuldig de woorden ‘plezier’ en ‘passie’ 

hanteert. Hij lanceerde de principes van de zelfbedachte CAP-me-

thode: communiceren, acceptatie en plezier. ,,Voetballen is commu-

niceren. Acceptatie wordt gelinkt aan passie, omdat je in je passie 

acceptatie moet tonen. Als een ander een fout maakt, heb je dat te 

accepteren. Dat mondt samen uit in plezier.”

In het verleden werden keuzes in het veld niet altijd geaccepteerd. 

,,Maar door de intrede van het CAP-model worden keuzes wel geaccep-

teerd en dat is een goede ontwikkeling. De ploeg is niet meer het team 

dat vooraf als een lastige groep werd bestempeld. Ik probeer altijd heel 

duidelijk naar mijn spelers te zijn.”

De hoofdtrainer bemerkt dat spelers zijn gaan nadenken over het 

CAP-model. ,,We hebben als staf het gevoel dat we het samen doen en 

dat is belangrijk als je succes wilt hebben. Ik kan het niet alleen, maar 

heb daar wel een bereidwillige groep en staf voor nodig. De kracht van 

ons is dat we een collectief zijn en in elkaar geloven.” 

In het beleidsplan van FC Meppel staat de doelstelling om op den duur 

een leuk woordje mee te praten in de eerste klasse. ,,Als je daarin mee 

wilt, moet je dus beter worden en je stinkende best doen. Daar past 

mijn methode goed bij, omdat ik spelers op deze manier dwing om 

kritisch naar zichzelf te kijken en altijd het maximale te geven.” 

Alles draait bij Keizer om winnen. Hij wil zich dan ook niet blind staren 

op een voetbalvisie. ,,Ik hoor trainers vaak zeggen dat ze ten koste 

van alles van achteruit willen opbouwen. Ik vind dat het altijd draait 

om drie punten pakken. Dat bereik ik ook graag met verzorgd spel en 

daar hebben wij ook de kwaliteiten voor, maar niet ieder moment is 

hetzelfde.”

Het CAP-model komt weer om de hoek kijken. ,,Ik geef de groep vaak 

mee dat we een station verder moeten kijken. Op het moment dat een 

middenvelder de bal verovert, kan hij niet diep spelen als een aanvaller 

vergeet de ruimtes in te duiken. Als de middenvelder er geen vertrou-

wen in heeft dat zijn pass aankomt, mag hij voor balbezit kiezen en de 

bal er uithalen. Dan beginnen we weer opnieuw. Door het CAP-model 

worden zulke keuzes geaccepteerd.” 

Natuurlijk reageert een speler, stafl id of een trainer alsnog weleens uit 

emotie om een beslissing. Dat mag ook, zegt Keizer. ,,Maar dat is altijd 

in belang van het team of in het belang van deze fi jne vereniging.” Hij 

kijkt uit naar het nieuwe seizoen. ,,Ik besef dat we naast een geweldige 

staf ook nu weer een mooi technisch kader hebben dat uit veelal echte 

FC Meppelers bestaat.”

Alles draait bij Keizer om winnen

10 | FC MEPPEL

HOOFDTRAINER JARRISCH KEIZER (44) 
ADEMT VOETBAL EN WIL ALTIJD WINNEN. 
EEN GESPREK OVER DE KOMST VAN JEUGDIG 
ELAN, SPELPRINCIPES EN HET BOUWEN 
AAN EEN TEAM DAT VOORHEEN WELEENS 
ALS LASTIG WERD BESTEMPELD.



FC Meppel hoopt 
op LED-lampen 
in de lichtmasten

DE ACCOMMODATIE VAN FC MEPPEL ONDERGAAT 

KOMEND SEIZOEN HOOGSTWAARSCHIJNLIJK ENKELE 

GROTE VERANDERINGEN. HET KUNSTGRAS STAAT OP 

DE PLANNING OM VERNIEUWD TE WORDEN EN VER-

DER IS HET WACHTEN OP ZUINIGE LED-LAMPEN IN DE 

LICHTMASTEN.

Zonder velden geen voetbal. Zonder clubhuis geen clubleven. Het is 

daarom van groot belang dat de accommodatie van onze club de bes-

te behandeling krijgt, vertelt bestuurslid Emil Koster van Accommo-

datiezaken.

Hij is tevreden over de staat van de velden. Veld 11 en het hoofdveld 

zijn de afgelopen jaren voorzien van een nieuwe toplaag. Verder staat 

het kunstgrasveld komende zomer op de nominatie om vernieuwd 

te worden. ,,Dan kunnen we hier ook weer jaren mee vooruit”, zegt 

Koster. Ook over de andere velden klinkt niets dan lof. ,,Die liggen er 

prachtig bij, ondanks de droogte van afgelopen zomer.”

Een punt van zorg zijn de stijgende energiekosten. Koster: ,,Die tref-

fen onze club ook hard. De veldverlichting is een grote kostenpost van 

onze energierekening. We hopen in overleg met de gemeente zo snel 

mogelijk te kunnen overstappen op LED-verlichting.” 

Koster wil ieder lid verzoeken om slim om te gaan met de verlichting. 

Laat de lampen niet onnodig branden op moment dat er niet getraind 

wordt. ,,En sta niet te lang onder de douche. Bij het verwarmen van 

het douchewater, kleedkamergebouw en kantine zullen we de ko-

mende tijd ook zo energiezuinig mogelijk moeten handelen.”

Een - warm - clubhuis is van levensbelang voor iedere vereniging. Wel 

ziet Koster dat het steeds moeilijker wordt om genoeg vrijwilligers op 

de been te krijgen. ,,Er staat weer een vast team barvrijwilligers die 

op de zaterdagen en donderdagen diensten draaien. Maar we merken 

ook dat het niet meer lukt om op de overige dagen mensen achter de 

bar te krijgen.” 

Mensen die het leuk lijkt om een dienst te draaien achter de bar, 

kunnen zich aanmelden via clubhuis@fcmeppel.nl 
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joey mulders
- middenvelder -

Danson bisimwa
- verdediger -

jasper buitenhuis
-aanvaller -

dieter kroek
- verdediger -

lard kwant
- verdediger -

guus stroeve
- middenvelder -

lars peterson
- verdediger -

Daan rodenhuis
- verdediger -

hugo bisschop
- aanvaller -
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Ontbrekend in dit overzicht: Rense van Dijk #17 |  Wiebe de Jong #24 | Bram Holtman (K) #21

salim aouled
- verdediger -

remco van keulen
- middenvelder -

Nick van laere
- aanvaller -

timo kip
- middenvelder/aanvaller -

Tijn lenstra
- aanvaller/middenvelder -

rick meijer
- aanvaller -

olaf de grip
- middenvelder -

erik kampherbeek
- keeper -

stijn koch
- verdediger -

rik beens
- verdediger -

pim ter voorde
- aanvaller -

bouke scholtens
- keeper -

robert schonewille
- middenvelder -

ramon bijker
- verdediger -

luca broers
- middenvelder/aanvaller -

yannick van der Veen
- verdediger -
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Jarrisch Keizer
- trainer -

stefan huisman
- assistent trainer -

willem visscher
- assistent/keeperstrainer -

abe wolting
- grensrechter -

christian esselbrugge
- verzorger -

ronald kok
- analist -

gino veelo
- verzorger -

corrie kuipers
- teammanager -

eddy harke
- grensrechter -

Arjan van driesum
- teammanager -

STAFSTAF

Ontbrekend in dit overzicht: Jan-Albert de Vries & Paul Reiding (Reserve grensrechter) | Bart van Deel & Gemma van der Kolk (Fysiotherapeut)
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SpeelschemaSpeelschema
01 oktober  Tubantia  -  FC Meppel  15.30

08 oktober  FC Meppel  -  CVV Oranje Nassau A  14.30

15  oktober VV Vroomshoopse Boys  -  FC Meppel  15.00

29  oktober  FC Meppel  -  Sparta E  15.00

05  november  PH Almelo  -  FC Meppel  15.00

12  november  FC Meppel  -  Elim  15.00

19  november SV Gramsbergen  -  FC Meppel  14.30

26  november FC Meppel  -  DOS ‘37  15.00

03 December  De Zweef  -  FC Meppel  14.45

10 december FC Meppel  -  SV Nieuwleusen  15.00

21 januari  FC Meppel  -  Enter Vooruit  15.00

28 januari  VV Den Ham  -  FC Meppel  14.30

11  februari  FC Meppel  -  Tubantia  15.00

04  maart  CVV Oranje Nassau A  -  FC Meppel  15.00

11 maart  FC Meppel  -  VV Vroomshoopse Boys  15.00

18 maart  Sparta E  -  FC Meppel  14.45

25 maart  FC Meppel  -  PH Almelo  15.00

01 april  Elim  -  FC Meppel 14.30

15 april  FC Meppel  -  SV Gramsbergen  15.00

22 april  DOS ‘37  -  FC Meppel  15.00

29 april  FC Meppel  -  De Zweef  15.00

13 mei  SV Nieuwleusen  -  FC Meppel  14.30

20 mei  FC Meppel  -  VV Den Ham  15.00

27  mei  Enter Vooruit  -  FC Meppel  14.30

20222022

20232023
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FC MEPPEL

Ontbrekend op deze teamfoto: Bram Holtman (K) | Eddy Harke (Grensrechter | Jan-Albert de Vries & Paul Reiding (Reserve grensrechter) | Bart van Deel &



2022-2023

Gemma van der Kolk (Fysiotherapeut) 



1313Danson Bisimwa
    -  verdediger -

Danson Bisimwa is ook een 

nieuw gezicht bij de selectie. 

De  19-jarige verdediger stapte 

als jeugdspeler over van Wacker 

uit De Wijk naar FC Meppel. 

Afgelopen seizoen kwam hij 

uit voor de JO19-1.

1212  Tijn Lenstra
-  aanvaller/middenvelder -

Tijn Lenstra is een product 

van de jeugdopleiding van 

FC Meppel. De 19-jarige doorliep 

alle standaardelftallen en kan 

als aanvaller of middenvelder 

uit de voeten.

2121Bram Holtman
-  keeper -

Met Bram Holtman (19) komt 

het aantal selectiekeepers op 

drie. Holtman is een echte FC 

Meppeler. 

De doelman maakte afgelopen 

jaar indruk bij de JO19-2.

1010 robert Schonewille 
-  middenvelder -

Robert Schonewille heeft al een 

heel voetballeven achter zich. 

De routinier uit Meppel begint bij 

FC Meppel aan zijn achtste club. 

Daarvoor verdedigde hij de kleu-

ren van Elim, HODO, Jong Emmen, 

HHC, MSC, WHC en Berkum.
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2323

1818 Olaf de Grip -  middenvelder -

Olaf de Grip (23) komt over van Alcides. Ondanks 

zijn jonge leeftijd heeft De Grip al de nodige 

ervaring in de hoofdklasse opgedaan. 

De talentvolle middenvelder begon als jochie bij 

Alcides en sinds 2017 was hij lid van de eerste 

selectie van de zondaghoofdklasser. De Grip 

is fi tnessinstructeur en studeert Sportkunde.

2222luca broers -  middenvelder/aanvaller -

Aanwinst Luca Broers speelde vorig seizoen nog 

voor MSC. Op 4-jarige leeftijd begon hij met voetbal-

len bij MSC en werd vier jaar later gescout door SC 

Heerenveen. Na jaren voetballen in Friesland verkas-

te Broers op 13-jarige leeftijd naar FC Emmen. 

Op 16-jarige leeftijd keerde hij terug bij MSC. Bij de 

zwart-witten promoveerde hij twee keer met de 

JO19-1 vanuit de hoofdklasse. Broers kan goed uit 

de voeten als middenvelder of aanvaller.

99 Nick van Laere - aanvaller -

Mick van Laere sluit dit seizoen aan bij de selectie 

van FC Meppel. De 18-jarige aanvaller, die speelde 

in het samenwerkingsteam JO19-1 FC Meppel/

Alcides, is overgekomen van Alcides. 

Van Laere begon zijn carrière bij vv Uffelte. 

Hij speelde één seizoen bij de jeugd van SC Heeren-

veen, om vervolgens lid te worden van Alcides. 

Daan Rodenhuis -  verdediger -

De roots van Daan Rodenhuis (19) liggen bij FC 

Meppel. De centrale verdediger heeft bij FC Meppel 

gespeeld tot de JO15. Vervolgens speelde hij jaren 

in de jeugd van MSC. 

Rodenhuis studeert momenteel aan de Hanze 

Hogeschool in Groningen. Daar volgt hij de studie 

Human Resource Management.
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Voetbal is de grootste sport onder meisjes en vrouwen in Nederland, 

mede door de successen van de Oranje Leeuwinnen. De ontwikkeling 

gaat hard, ziet ook Patrick de Leeuw, bestuurslid meiden- en vrou-

wenvoetbal van FC Meppel. Meiden beginnen op jonge leeftijd al met 

voetballen en zetten de eerste stappen op het veld bij de bengels en/

of minidivisie.

De samenwerking met Alcides werpt zijn vruchten af. Met zo’n 150 

voetballende meisjes en vrouwen is er in iedere leeftijdsklasse (vanaf 

MO13) minimaal één team. Er zijn zelfs drie damesteams bij de seni-

oren. ,,Hierdoor kunnen wij ook doorselecteren. Iedereen kan op zijn 

eigen niveau voetballen en dat zorgt ervoor dat het niveau omhoog 

gaat”, vertelt De Leeuw. Dit resulteerde bijvoorbeeld het afgelopen 

seizoen in het kampioenschap van de MO17 en de MO19-1 in de hoofd-

klasse. Deze ambitieuze meiden mogen het komend seizoen laten zien 

in de MO20 en Vrouwen 1, die ook voor het kampioenschap willen gaan.

Er is een ambitieus beleidsplan opgesteld voor de toekomst van het 

meisjes- en vrouwenvoetbal bij FC Meppel en Alcides. Doel is een goe-

de jeugdopleiding voor meiden, waarbij een herkenbare speelstijl en 

een goede uitstroming richting de senioren centraal staan. ,,Wij willen 

graag doorgroeien met in iedere leeftijdsklasse minimaal twee teams. 

Misschien dat we wel het grootste voetbalbolwerk kunnen worden 

voor de meisjes en vrouwen in de regio”, zegt De Leeuw.

Hij heeft zin in deze uitdaging. ,,Je kunt er dus rekening mee houden 

dat je steeds vaker voetballende meiden en vrouwen gaat tegenkomen 

op het sportpark Ezinge. Blijf dan ook even kijken bij de wedstrijden en 

steun deze toppers. Ze verdienen het!”

FC MEPPEL IS UITERST AMBITIEUS OP HET GE-
BIED VAN MEISJESVOETBAL. DE CLUB WIL IN 
SAMENWERKING MET ALCIDES UITGROEIEN TOT 
HET GROOTSTE MEISJESVOETBALBOLWERK IN 
DE REGIO.
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FC Meppel 
wil voetbalbolwerk 
voor meisjes worden
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DE TRAINERS VAN ST FC MEPPEL / ALCIDES VROUWEN 1 LATEN ER GEEN MISVERSTAND 
OVER BESTAAN. HET IS HOOG TIJD DAT DE DAMESSELECTIE EEN STAP OMHOOG GAAT MAKEN, 
ZEGGEN HERALD RAAT EN ERIKJAN VAN EEKS.

Dames zijn toe aan een stap omhoog

,,Dit seizoen moet het gaan gebeuren”, zegt Van Eeks. ,,Gezelligheid 

is in dit team belangrijk, maar presteren ook absoluut. De inzet en het 

talent zijn aanwezig. Het is nu zaak om succes te oogsten.”

De dames acteren in de derde klasse, maar bedoeling is om te promo-

veren naar de tweede klasse. Daar zijn de huidige speelsters maar ook 

de aanstormende talenten uit de MO20 volgens beide trainers hoog-

nodig aan toe. ,,Veel speelsters spelen al sinds de jeugd samen. Ze we-

ten wat ze aan elkaar hebben, kennen elkaar door en door en daardoor 

werken ze graag voor en met elkaar.”

Herald Raat verwacht veel van de samenwerking tussen de dames uit 

het eerste en de talenten uit de MO20. ,,Omdat Erikjan ook trainer is 

van de MO20, is er meer ruimte voor uitwisseling tussen de teams. 

De teams voetballen op min of meer gelijke wijze en dat is niet alleen 

goed voor de aansluiting, maar het maakt ook de overstap naar het 

eerste gemakkelijker.”

Wat ook zeker mee zal helpen in de jacht op promotie, is de steun van 

de supporters. ,,We hebben een figuurlijke derde man, in de vorm van 

onze trouwe supportersschare”, zegt Raat lachend. Hij noemt de sup-

porters een ‘extra troef’. ,,Juist omdat deze meiden al zo lang samen 

spelen, komt er altijd veel publiek bij onze wedstrijden kijken. Dat is 

ontzettend belangrijk. Het stimuleert de dames en de trainers om alles 

eruit te halen wat erin zit dit seizoen.”

De damesselectie bestaat komend seizoen uit 19 speelsters. Elke 

maandag en woensdag wordt er onder leiding van Raat en Van Eeks 

hard getraind. Tien tegenstanders uit de regio moeten overwonnen 

worden om in mei 2023 als winnaars de competitie af te sluiten. Geen 

gemakkelijke opgave, maar zeker wel haalbaar, verwachten beide trai-

ners.
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Liselot Raat

1414

maud bolding

1515

Iris haaksema

1111

Romée Arends

1010

ilse potman

77

tess esselbrugge

1818

mare kuurman

55

pien tissingh

11

maud vlo

22

sanna otter

1212

1919

erik-jan van eeks
- trainer -

celine de vries

2121

pien breedtveld

33

sterre kip

1616

herald raat
- trainer -

:

Juliette Rozema
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De groen-witte businessclub moet dit seizoen vorm krijgen. Onderdeel 

hiervan is dat FC Meppel investeert in het communicatieplatform Bun-

deling, een app waarmee sponsoren contact met elkaar kunnen leg-

gen. ,,Dit is een soort zakelijk Facebook. Iedereen die toegang krijgt, 

kan met elkaar communiceren. Zo kunnen we bijvoorbeeld leuke acti-

viteiten ontplooien”, legt Tien uit. 

Via Businessclub FC kunnen sponsoren hun netwerk uitbreiden en con-

tact leggen met de vele tientallen sponsoren die FC Meppel nu al een 

warm hart toedragen. ,,Voetbal is daarbij een mooie gemeenschappe-

lijke deler. Voetbal is wat ons verbindt”, vertelt Tien.

De ‘Commissie’ Commerciële Zaken stak het afgelopen jaar de koppen 

bij elkaar en stelde zichzelf de vraag: wat betekent het sponsorschap 

bij FC Meppel nu eigenlijk? Een actuele vraag, omdat in coronatijd het 

gemis van persoonlijk contact zich deed voelen. ,,Deze periode heeft 

gezorgd voor refl ectie en bezinning. We leggen daarom dit jaar contact 

met onze sponsoren. Hoe gaat het met ze? Wat verwachten ze van 

ons?”

Want, zo weet Tien, alles draait om aandacht en waardering. ,,Iedere 

sponsor heeft naast zijn eigen motivatie om FC Meppel te sponsoren 

ook verwachtingen. Wij willen daar zo goed mogelijk op inspelen en 

ontmoeting faciliteren.” Een ander idee dat leeft is om te onderzoeken 

of het mogelijk is om de groen-witte bestuurskamer als vergaderloca-

tie beschikbaar te stellen. ,,We kunnen veel meer voor elkaar beteke-

nen dan we nu doen.”

Sponsoren zijn enorm belangrijk voor de vereniging, weet Tien. 

,,Met meer dan 800 leden is FC Meppel een spil in de Meppeler samen-

leving. Samen met onze sponsoren en vrijwilligers zetten wij ons in 

voor een sportieve en gezonde ontwikkeling van onze leden.”

FC MEPPEL START DIT SEIZOEN MET
EEN EIGEN BUSINESSCLUB: BUSINESSCLUB FC. 
BESTUURSLID INKO TIEN (40) VAN DE COMMER-
CIËLE ZAKEN VERTELT MET GEPASTE TROTS 
OVER DEZE STAP. ,,NIET IEDERE SPONSOR WIL 
EEN RECLAMEBORD OF EEN SHIRT SPONSOREN.”

Businessclub van 
FC Meppel ziet 
het levenslicht

Sponsoren zijn enorm belangrijk voor de vereniging
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HOOFDSPONSOR
Jumbo Meppel

Hoofdsponsor jeugd
Fysio De Commissaris

Gouden kledingsponsoren
BARO bouw & advies 

Bloemen Petersen

De Jong & Laan

Moore MTH

NetUnity

Sanidirect Meppel

Supportersvereniging FC Meppel

Partner in vormgeving
iNEED!T Ontwerpbureau

Sponsor bengels
Zwemschool Nemo

Kledingsponsoren
Brummelhuis

Cafetaria De Koedijk

EP Meppel

Installatieservice Drenthe

Kuiper ABC

MC Rembrandt van Rijn

Veilingmeester JP / Aleva Consultancy

Veloto

Vriend Sport & Fashion

Zwemschool Nemo

Zilveren sponsoren
Club van 100

Eetcafé De Beurs

Herberg ‘t Plein

Bronzen sponsoren
De Kleine Benelux B.V.

Veldsink De Witte assurantien

SuPèr - Air Klimaattechniek

Werkplan Uitzendbureau

Tapilux Woninginrichting-Aanhuis.nl

A3 Tuinen

Albert Heijn Elzinga

Autorijschool Ten Kate

Autoservice Timmer

AVDD BV

B + B Personeelsdiensten

Bakker TIB

Bakkerij Nijstad

Bakkerij Ubak

Boelens & Jorritsma

Buning Wegenbouw

Claassen Logistic

Dijkman Autoschade

Fietspoint Wolbers

Hagedoorn Elektro world

Hiab Benelux BV

Hogendoorn Meubelen

Hokse Bouwbedrijf

Horesca

Houtman Mode

I Need It

Keepersschool Noord

Kooij Schilderwerken

Matter Renault

Medigros

Milieu Service Nederland

Morgana

Mulder Autoschade

Multiselect Bouw & Infra BV

NDC / Meppeler Courant

Noordhuis

Primo Keukens

Round@bout

Sky infl atables

Snowsports Zwolle

Synaps

Terra Meppel

Troost transport

Vegter’s Houtwerk

Ventilatiemeester

W24/W29

Supportsponsoren

Al onze sponsoren..

.. zijn goud waard
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Presentatiepak FC Meppel 
Voor de hele vereniging v.a. 1000,-
•  Borst/rug/mouw

Wedstrijdshirts  
Seniorenteam (11x11) en jeugdteam v.a. 250,-
•  Borst/rug/mouw Vanaf € 250

35+ team (7x7), team Walking Football v.a. 150,-
•  Borst/rug/mouw 

   Kledingsponsor is voor 3 of 4 seizoene. 
  (afhankelijk van nieuwe kledingafspraak).
  Prijzen ter indicatie, excl. BTW, per seizoen.

Overige kleding
Het sponsoren van overige kleding, 

zoals teamkleding en inloopshirts is mogelijk.

Benieuwd naar sponsormogelijkheden?
Neem contact op met de commissie commerciële zaken 

via commercie@fcmeppel.nl

KLEDINGSPONSORNETWERKSPONSOR

SUPPORTSPONSOR

Business Club FC 550,-
• Entree sponsorhome bij thuiswedstrijden

• Toegang thuiswedstrijden eerste elftal

• 3/4 netwerkbijeenkomsten per seizoen

• Gebruik FC-Meppel Bundeling platform

• Vermelding bedrijfsnaam op website

• Vermelding in de presentatiegids

  Zakelijk lidmaatschap voor 3 jaar. 
 Prijs is excl. BTW en per seizoen.

Club van 100 100,-
• Eenmaal per jaar een activiteit

• Strippenkaart voor 10 drankjes in de kantine

• Toegang thuiswedstrijden eerste elftal

• Naamsvermelding Club van 100 bord

• Samen bepalen wij de besteding 
   van de netto inkomsten

 Persoonlijk lidmaatschap. Prijs is per seizoen.
 Voor meer informatie clubvan100@fcmeppel.nl

Hoofdsponsor Dames/Heren maatwerk

Hoofdsponsor jeugd maatwerk

Sponsor minidivisie/bengels maatwerk

Reclamebord langs het hoofdveld
• Afmeting per bord 250 x 61 cm

• Eenmalige ontwikkelkosten per bord € 195,-

 Prijzen excl. BTW, per seizoen.
 Contractduur van 3 jaar.
 Ontwerp en bord via FC Meppel.

Deursponsor kleedkamer 200,-
  Contractduur voor 3 seizoenen.
 Prijzen excl. BTW, per seizoen 
 Excl. kosten logo-sticker

Aantal Enkelzijdig Dubbelzijdig

1 200,- 300,-

2 350,- 450,-

<2 maatwerk maatwerk

Wedstrijdsponsor thuis Heren 1 150,-
• Logo wedstrijdposter

• Vermelding tijdens wedstrijd

Balsponsor thuis Heren 1 150,-
•  Vermelding tijdens wedstrijd 

Bidons (kratje) maatwerk

Presentatiegids 

Hele pagina (A4) 395,-
Halve pagina (1/2 A4) 195,-
Kwart pagina (1/4 A4) 125,-

Commissie Commerciële Zaken
Inko Tien 06 13 42 55 93  Han Spraakman 06 47 95 63 70  René Timpman 06 13 66 09 63 Theo de Vos 06 22 69 24 84
Edwin van Bohemen 06 49 49 33 06 Nick Borneman 06 36 15 64 88  Tom Reuvers 06 40 99 60 38

Algemeen e-mailadres commercie@fcmeppel.nl

SPONSORMOGELIJKHEDEN
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en man

De Teppertjes

Hans Mansveld

Ties & Hugo

A3ano

Jered Pullen

Jan & Greet Fledderus Dick VaartjesVriend van de Scheids

Wim van Es

Erik Hoeve

Us Abe

George

Doornbos
Management & Coaching

Sander van de Belt

David & Ruben

Eilt Staal

Lange Frans & Baas E.

Peter Bruintjes

BOKKZ

Arjan Bisschop

The Butcher

Skippy

Richard Weijs

Edwin van Bohemen

CRISIS

JP Nijmeijer

Lavinia & Elisa

De Kuijpertjes

Joop Noordhuis

Maarten ‘Cody’
 van Olphen

Jos Esselbrugge

Jan Albert & Michelle

Rob de Kleine

X Henke

Jordim

Sebastiaan de Vries

Dim & Kai Esselbrugge

Tobias & Anna

Nick Borneman

Jan Schoemaker

PTV

Inko Tien

Stijn Koch

MATERAZZI

Hans ter Voorde

Jan Willem van Deel

De Friesche Slager

BTV

Hans Noppers 

De voetbalvereniging waar                                 plezier & prestatie samenkomenDe voetbalvereniging waar                                 plezier & prestatie samenkomen

Jouw naam hier ook? Join the club!    clubvan100@fcmeppel.nl

Jan Snijders

De ‘Club van 100’ gaat alweer het vijfde seizoen in. Inmiddels bestaat deze groep uit ruim 50 leden. 

Centraal in de kantine hangt het ‘FC100’ bord waarop de leden zijn vermeld. Dankzij deze betrokken groep 

eeft onze vereniging extra fi nanciële armslag, zonder winstoogmerk. Samen met de Club van 100 

wordt bepaald waar het geld voor gebruikt wordt. Als het maar in het belang van FC Meppel is.

OOK LID WORDEN?
Om lid te worden van de ‘Club van 100’ vragen wij jou per jaar 100 euro te doneren. 

Stuur een e-mail naar clubvan100@fcmeppel.nl 

of download het aanmeldformulier op onze website: www.fcmeppel.nl 

WAT KRIJGT U ERVOOR TERUG?
-  Eenmaal per jaar organiseren wij voor onze ‘Club van 100’ een activiteit 
 onder het genot van een hapje en een drankje.

- Een ledenpas/consumptiekaart voor 10 drankjes die u in onze kantine, 
 bij voorkeur tijdens een wedstrijd van ons eerste elftal, kunt gebruiken.

- Gratis toegang tot de thuiswedstrijden van ons eerste elftal.

- Naamsvermelding op het FC100 bord.

- Samen met u bepalen wij de besteding van de inkomsten.

VACATURE: FC100 | CLUB VAN 100 COMMISSIE
Wij zoeken twee, bij voorkeur drie enthousiaste leden voor de FC100-commissie. 

Wil jij iets betekenen voor FC Meppel? Zit je vol energie en goede ideeën 

en lijkt het je leuk om samen de ‘Club van 100’ verder te laten groeien? 

Neem dan contact op met iemand van de commissie commerciële zaken 

of stuur een e-mail naar clubvan100@fcmeppel.nl. 

Richard Wagenaar De Levenskeuzenaar Aktieshirts.nl Shuly & Ashmini
Mangoeal

Het Werkbureau BV Jochem Visser Jouw naam hier? Jouw naam hier?
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Accomodatiezaken
Emil Koster

06-15669797

accommodatie@fcmeppel.nl

Voorzitter
Hans ter Voorde

06-52055001

voorzitter@fcmeppel.nl

Secretaris
Yolanda Tepper

06-52326282

secretaris@fcmeppel.nl

Penningmeester
Albert Jan Luth

06-51399551

penningmeester@fcmeppel.nl

Commerciële zaken
Inko Tien

06-13425593

commercie@fcmeppel.nl

Technische zaken
Wico Vaartjes

technischezaken@fcmeppel.nl

Technische zaken
Per Kampman (beoogd)

06-13456461

technischezaken@fcmeppel.nl

Vrouwen- en 
meisjes-voetbal
Patrick de Leeuw

06-53244272

vrouwenvoetbal@fcmeppel.nl

Be
st
uu
r

Be
st
uu
r

VRIJWILLIGER WORDEN? VRIJWILLIGERS@FCMEPPEL.NL

Kantinebeheer
Peter Rengelink

06-51631121

peter-rina@kpnmail.nl

Wedstrijdsecretaris
Henri Huls

wedsec@fcmeppel.nl

Ledenadministratie
Bert Kampherbeek

ledenadministratie@fcmeppel.nl

Kleding en materiaal
Johan Dusink

materiaal@fcmeppel.nl

PR en Communicatie
communicatie@fcmeppel.nl

Club van 100
clubvan100@fcmeppel.nl  

Business Club FC
commercie@fcmeppel.nl 

VOETBALZAKEN

Selectiezaken
FC Meppel 1+2
Abe Wolting

Jos Fidom

Jos Bonte

Hoofd Jeugdopleiding
Dirk Jan van der Meulen

O6-15140816

dirkjanvdm@telfort.nl

Willem Assies

06-30602917

willem.assies@outlook.com 
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SOCIAL MEDIA
www.fcmeppel.nl

fcmeppel 

fcmeppel1930

fcmeppel1930



SPONSORING OP HET PRESENTATIEPAK? BUSVERVOER? EEN GRATIS CONSUMPTIE NA 
DE WEDSTRIJD? HET RAD VAN FORTUIN OP ZATERDAGMIDDAG MET BIJBEHORENDE PRIJZEN? 
HET IS ALLEMAAL HET WERK VAN DE SUPPORTERSVERENIGING VAN FC MEPPEL.

De supportersvereniging is al jaren de stille maar onmisbare kracht 

van de vereniging. Al deze taken betaalt de vereniging met contributie 

en sponsoring van het nieuwsblad en het wedstrijdprogramma. Via 

deze weg bedankt de supportersvereniging haar leden en sponsoren 

voor deze onmisbare fi nanciële ondersteuning. 

Voor een zeer acceptabel bedrag kunt u de werkzaamheden 

van de supportersvereniging ondersteunen. 

Lid worden?
MELD U AAN VIA: 
SUPPORTERSVERENIGING@FCMEPPEL.NL 
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FC Meppel,FC Meppel,In dat stadje aan de kronkelende Reest, FC Meppel zet hem op, geef je tegenstander klop,Steeds sportief en favoriet!FC 
Meppel is de naam, de kleuren zijn groen�wit Het is een echte vriendenclub, waar lef en durf in zit. Op zaterdag dan trekken wij gezamenlijk ten strijd 
In ons groen�witte verticaal tot ‘t uiterste bereid. Op het veld daar spelen wij heel sportief ons spel Ons enig doel is kampioen,dat lukt ons zeker 
wel.Groen wit gaat altijd voor de winst, daar zullen wij voor gaan En voor je ‘t weet dan roepen wij “We staan weer bovenaan” Samen hebben wij één 
doel, te strijden voor groen�wit Want onze fijne voetbalsport, die houdt ons allen fit De schouders dus eronder saam, we gaan er tegenaan En ooit dan 
roepen wij de kreet Wij staan toch bovenaan FC Meppel,FC Meppel,In dat stadje aan de kronkelende Reest, FC Meppel zet hem op, geef je tegen
stander klop,Steeds sportief en favoriet!FC Meppel is de naam, de kleuren zijn groen�wit Het is een echte vriendenclub, waar lef en durf in zit. Op 
zaterdag dan trekken wij gezamenlijk ten strijd In ons groen�witte verticaal tot ‘t uiterste bereid. Op het veld daar spelen wij heel sportief ons spel Ons 
enig doel is kampioen,dat lukt ons zeker wel.Groen wit gaat altijd voor de winst, daar zullen wij voor gaan En voor je ‘t weet dan roepen wij “We staan 
weer bovenaan” Samen hebben wij één doel, te strijden voor groen�wit Want onze fijne voetbalsport, die houdt ons allen fit De schouders dus eronder 
saam, we gaan er tegenaan En ooit dan roepen wij de kreet Wij staan toch bovenaan FC Meppel,FC Meppel,In dat stadje aan de kronkelende Reest, 
FC Meppel zet hem op, geef je tegenstander klop,Steeds sportief en favoriet!FC Meppel is de naam, de kleuren zijn groen�wit Het is een echte vrien
denclub, waar lef en durf in zit. Op zaterdag dan trekken wij gezamenlijk ten strijd In ons groen�witte verticaal tot ‘t uiterste bereid. Op het veld daar 
spelen wij heel sportief ons spel Ons enig doel is kampioen,dat lukt ons zeker wel.Groen wit gaat altijd voor de winst, daar zullen wij voor gaan En voor 
je ‘t weet dan roepen wij “We staan weer bovenaan” Samen hebben wij één doel, te strijden voor groen�wit Want onze fijne voetbalsport, die houdt ons 
allen fit De schouders dus eronder saam, we gaan er tegenaan En ooit dan roepen wij de kreet Wij staan toch bovenaan FC Meppel,FC Meppel,In 
dat stadje aan de kronkelende Reest, FC Meppel zet hem op, geef je tegenstander klop,Steeds sportief en favoriet!FC Meppel is de naam, de kleuren 
zijn groen�wit Het is een echte vriendenclub, waar lef en durf in zit. Op zaterdag dan trekken wij gezamenlijk ten strijd In ons groen�witte verticaal tot ‘t 
uiterste bereid. Op het veld daar spelen wij heel sportief ons spel Ons enig doel is kampioen,dat lukt ons zeker wel.Groen wit gaat altijd voor de winst, 
daar zullen wij voor gaan En voor je ‘t weet dan roepen wij “We staan weer bovenaan” Samen hebben wij één doel, te strijden voor groen�wit Want onze 
fijne voetbalsport, die houdt ons allen fit De schouders dus eronder saam, we gaan er tegenaan En ooit dan roepen wij de kreet Wij staan toch bovenaanfijne voetbalsport, die houdt ons allen fit De schouders dus eronder saam, we gaan er tegenaan En ooit dan roepen wij de kreet Wij staan toch bovenaan
FC Meppel,FC Meppel,In dat stadje aan de kronkelende Reest, FC Meppel zet hem op, geef je tegenstander klop,Steeds sportief en favoriet!FC 
Meppel is de naam, de kleuren zijn groen�wit Het is een echte vriendenclub, waar lef en durf in zit. Op zaterdag dan trekken wij gezamenlijk ten strijd 
In ons groen�witte verticaal tot ‘t uiterste bereid. Op het veld daar spelen wij heel sportief ons spel Ons enig doel is kampioen,dat lukt ons zeker 
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