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een gezond 2023! 
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Bestuur 

Voorzitter/PR & Algemene zaken: 

  Albert Landkroon (tel: 06-23571816) 

Secretaris: 

  Adrie Broekhuizen (tel:0522-256537 

Penningmeester: 

  Olaf Dolstra (tel: 06-18193012) 

Algemeen lid: 

  Hilco Dekker 

Algemeen 

Mail: supportersvereniging@fcmeppel.nl 

Lidmaatschap:  

€ 15 per jaar / € 25 gezinslidmaatschap 

Meer informatie op website FC Meppel

Colofon 

Redactie & teksten: 

  Piet van Dijk (tel: 06-11607355) 

Vormgeving/lay-out:  

  Tjeerd Visser (tel: 06-23898811) 

Externe bronnen: 

  Meppeler Courant 

  De Stentor 

  Website FC Meppel 
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GRAAG WORDT DE REDACTIE GEVOED DOOR INBRENG VAN ‘ANDERE ’PERSONEN.  

Items kunnen worden aangedragen door ons op het sportpark aan te spreken, of een bericht te sturen 

naar: supportersvereniging@fcmeppel.nl  

 

Van de Redactie 

In deze tweede uitgave van dit voetbal-seizoen 

aandacht voor meerdere aspecten vanuit onze 

vereniging. 

In de eerste plaats aandacht, middels korte 

verslagen, voor het reilen en zeilen van FC Meppel 

Heren 1 in de oostelijke tweede klasse. Natuurlijk 

aandacht voor de ledenvergadering van onze 

vereniging. Zonder vrijwilligers geen voortbestaan 

van de club. Daarom hebben wij een aantal 

vrijwilligers aandacht gegeven.  

 

Daarnaast ook nog een oproep om de vacatures 

binnen de vereniging op te lossen. Een 

voetbalvereniging zonder voorzitter is geen 

stuurloos schip, maar ik vind het noodzakelijk, dat 

deze functie is ingevuld. Elke club dient een 

aanspreekpunt te hebben voor externe contacten, 

zoals met de gemeente Meppel en de 

zusterverenigingen in de directe nabijheid. Er is 

ook geopperd, om deze vacature als duo-functie te 

laten invullen.  

 

De wegen van de hoofdtrainer en FC Meppel gaan 

scheiden. In overleg is besloten medio 2023 het 

contract niet te verlengen. 

Piet van Dijk 

De redactie wenst 

iedereen een fijne 

jaarwisseling en een 

gezond en sportief 

2023! 



NIEUWSBRIEF SUPPORTERSVERENIGING FC MEPPEL DECEMBER 2022

Pagina 4

Scheidsrechters bij 
onze club 

FC Meppel kent een speciale 

vrijwilligersafdeling, namelijk 

clubscheidsrechters. Deze negen 

mannen zorgen er elke zaterdag voor, 

dat de wedstrijden geleid worden door 

gediplomeerde leidsmannen.  

 
De allerjongste pupillen spelen hun wedstrijden 

zonder een scheidsrechter, dan wel begeleid door 

één van de begeleiders/ ouders. Vanaf 12 jarige 

leeftijd worden de meeste wedstrijden geleid door 

het keurkorps van de clubscheidsrechters.  

De wedstrijdindeling wordt gedaan door de 

coördinator Taco Hofland. Hij verzorgt dit najaar 

ook enkele cursussen voor assistent 

scheidsrechters. Een dergelijke bijeenkomst duurt 

precies negentig minuten. Net zolang als een 

seniorenwedstrijd en de wedstrijden van de 

hoogste junioren. Hem is opgevallen, dat de 

spelregelkennis niet altijd optimaal is bij de 

deelnemers. Er is nog steeds iets bij te leren. Sinds 

dit jaar fluiten deze scheidsrechters ook 

wedstrijden van het tweede elftal.  

De zogenaamde KNVB scheidsrechters worden 

meestal ingezet bij wedstrijden uit de A categorie. 

Het komt met grote regelmaat voor, dat een 

scheidsrechter twee wedstrijden dient te fluiten op 

de zaterdag. Niet elke scheidsrechter is op elke 

zaterdag beschikbaar i.v.m. werkzaamheden en 

andere verplichting-en. Het is gelukkig nog niet 

voorgekomen, dat er een wedstrijd afgelast diende 

te worden vanwege een tekort aan leidsmannen.  

 

Deze groep heeft wel behoefte aan uitbreiding. 

Zowel vrouwen en mannen willen wij 

uitnodigen zich aan te melden, om een mooie 

vrijwilligerstaak binnen FC Meppel uit te 

oefenen. De contactpersoon is Taco Hofland 

(hofland2016@kpnmail.nl). 

IN MEMORIAM 
Reinie Troost 

Op 25 oktober 1957 zag hij het levenslicht in het gezin van vader Henk en moeder Lammie. De jongste 

met nog drie broers en een zuster. En dus verwend ? Vast wel, maar ik weet het niet. Uiteraard maakte hij 

al jong kennis met M.J.V. Immer het gezin leefde bijna M.J.V. Hier leerde Reinie gedurende zijn leven 

veel mensen kennen en bouwde goede vriendschappen op. Het is dan ook niet gek, dat we later in zijn 

leven niet alleen hem, maar ook zijn geliefde maatje Ageeth bij, nu inmiddels FC Meppel, zagen 

rondlopen. Vaak in de keuken, of achter de bar. Samen met haar was het leven goed voor hem. Hun en 

dus ook zijn liefde voor de wintersport en vooral ook het samen skiën was bijna spreekwoordelijk voor 

plezier en beleving.  

Ruim zes jaar geleden deed Reinie nog een enorme investering in zijn bedrijf. Dat zegt veel over zijn 

positieve kijk op het leven en zijn toekomst. Hij kocht een nieuwe vrachtwagen, die hij multifunctioneel 

ontwikkelde. Het maakte niet uit hoe gek de klus was, Reinie voerde deze uit. Hij sprak hier altijd vol 

trots over. Al zijn vrienden, familie en mensen met wie hij zaken deed werden uitgenodigd voor een 

feest ter inwijding van deze nieuwe aanwinst. Iedereen zag Reinie graag verschijnen. De vele contacten, 

via zijn werk, heeft hij altijd fijn en later als ‘troostend’ ervaren. Immers Ageeth werd ziek. Ongeneeslijk. 

Wat dit met hem deed en hoe dage en nacht voor zijn maatje heeft gezorgd, is moeilijk in woorden 

samen te vatten. Nicht Esther, die altijd klaar stond voor Ageeth, heeft na Ageeths overlijden alle steun 

aan Reinie gegeven. Vele anderen, onder anderen zijn familie, zijn om Reinie heen gaan staan. Maar zijn 

hart was gebroken. Het is misschien ook wel daarom, dat hij het leven zo onverwacht achter zich heeft 

gelaten. “Reinie is nu weer bij Ageeth “ stond op de rouwkaart. Het is hun beide gegund en kunnen 

hieruit hun troost halen. Reinie, bedankt voor wie je was, namens velen. 

Hans van Driesum 
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Overzicht uitslagen FC Meppel Heren 1 najaar 2022 

HVV Tubantia- FC Meppel: 0-3 

Een eerste wedstrijd in een andere klasse is spannend voor spelers, trainers en begeleiders. Gestart werd 

met een uitwedstrijd tegen Tubantia uit Hengelo. Jarrisch Keizer vertrok met een grote groep spelers aan 

boord van de bus. Tubantia speelt vanuit een stabiele basis met technische spelers. FC Meppel moest 

proberen aan te sluiten bij dit goed spelend team. Tot grote opluchting van meegereisde en thuis 

gebleven supporters begon het eerste elftal met een drie tegen nul overwinning met doelpunten van 

Hugo Bisschop ( 2) en Mick van Laere. 

FC Meppel-Oranje Nassau Almelo: 0-4 

De eerste thuiswedstrijd van FC Meppel op het eigen sportpark. De euforie na de eerste gewonnen 

wedstrijd werd tenietgedaan door de eerste nederlaag in de Tweede Klasse Oost. Door twee grote fouten 

in de defensie scoorde het team uit Almelo. In de tweede helft kwamen daar nog twee doelpunten bij. Het 

was, met een invalbeurt, de eerste wedstrijd van Robert Schonewille in competitieverband voor FC 

Meppel 1.  

Vroomshoopse Boys- FC Meppel : 1-0 

In deze uitwedstrijd was de thuisclub de bovenliggende partij. Zij wisten in de eerste helft de 1-0 te scoren. 

In de tweede helft werd een doelpunt van Olaf de Grip om onduidelijke reden door de scheidsrechter 

afgekeurd. Het is nog even wennen in deze klasse Oost voor het vlaggenschip van onze vereniging. 

FC Meppel- Sparta Enschede:0-3 

Op deze laatste warme herfstdag in oktober neemt de selectie van trainer Keizer het op tegen de ploeg uit 

Enschede. Goede weersomstandigheden voor een mooie wedstrijd. Het klassenverschil tussen de beide 

ploegen was terug te zien in het veldspel. De thuisploeg gooide veel energie in de strijd, maar ziet Sparta 

Enschede in het laatste deel van de wedstrijd uitlopen naar 0-3. Invaller Mick van Laere kon de kans op de 

gelijkmaker bij de stand van 0-1 niet verzilveren. Wellicht had dit een ommekeer teweeg kunnen brengen. 

De eerste selectiespelers zijn allemaal fit en inzetbaar. Derhalve hopen wij op een overwinning in het 

komend weekend. 

P.H. Almelo- FC Meppel: 1-0 

Dit weekend bleef het eerste elftal met lege handen staan qua doel- en wedstrijdpunten. Er werd hard 

gewerkt door de pupillen van Jarrisch Keizer en enkele kansen gecreëerd, maar dat bleek niet voldoende, 

want de thuisploeg scoorde eenmaal deze zaterdagmiddag. Er is een tweedeling te zien in de stand van 

Tweede Klasse J. De ploegen uit het linkerrijtje halen de punten en de ploegen uit het rechterrijtje 

sprokkelen incidenteel punten. Ons eerste elftal heeft de meeste wedstrijden gespeeld tegen ploegen uit 

het linkerrijtje. Nu, tot aan de winterstop, punten halen tegen gelijkwaardige teams. 
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FC Meppel- Elim: 1-4 

Op deze zonnige en zachte herfstdag leed FC Meppel, op eigen terrein,  de vijfde nederlaag op rij. Qua 

strijdlust deden onze mannen niet onder bij de Elemieten, maar het maken van doelpunten lijkt maar 

sporadisch te lukken. Hugo Bisschop maakte de 1-1 tegen Elim, maar daarna bleef de teller op het 

scorebord stilstaan voor de thuisploeg. De tegenstander scoorde daarentegen nog driemaal en daar was 

niets op af te dwingen. 

De Stentor schrijft het volgende artikel over deze wedstrijd: 

Voor FC Meppel dreigt een loodzwaar seizoen 

na de 1-4 thuisnederlaag tegen Elim. 

Aanvoerder Robert Schonewille is witheet en 

maakt van zijn hart geen moordkuil.  

 

Het vijfde verlies op rij in de oostelijke tweede 

klasse J komt hard aan, ook bij de ervaren 

Schonewille. FC Meppel is, na periodes bij onder 

meer MSC, HHC, WHC en Berkum, alweer de 

achtste vereniging van de inmiddels 33-jarige 

middenvelder. En hij valt in zijn eerste jaar nou niet 

bepaald met zijn neus in de boter. “Er zit wel 

degelijk kwaliteit in deze groep. Dat heb ik al wel 

gemerkt. Alleen het verschil tussen trainingen en 

wat er op zaterdag gebeurt, dat is een wereld van 

verschil. Het gaat om de zaterdagen en daar is 

blijkbaar niet iedereen van doordrongen. Laat 

iedereen eens kritisch naar zichzelf kijken, zou ik 

zeggen.”   

FC Meppel gaat rusten met een 1-1 stand, maar 

ziet Elim in de tweede helft weglopen, mede door 

persoonlijke fouten aan de kant van de thuisploeg. 

“Met alle respect, maar ik vind het bizar. En dat ook 

nog tegen Elim, het dorp waar ik vandaan kom”, 

schudt Schonewille zijn hoofd. “Op een gegeven 

moment moet iedereen toch wel beseffen waar het 

hier om draait. Hou jezelf een spiegel voor en 

vraag jezelf af of je er echt alles aan doet. Ik mis 

momenteel gewoon mannelijkheid bij FC Meppel. 

Hoe we sommige goals weggeven, dat mag echt 

niet.” Schonewille windt er duidelijk geen doekjes 

om en hoopt, met nog vier duels te gaan voor de 

winterstop, op een spoedig herstel.  

Maar dat de patiënt, momenteel voorlaatste op de 

ranglijst, behoorlijk ziek is; dat ziet iedereen. 

Inclusief de uitgesproken aanvoerder. “Wat 

iedereen doordeweeks uitspookt, interesseert mij 

totaal niet. Op zaterdag moet je er gewoon staan, 

punt. Wil iedereen ten koste van alles winnen? Ik 

vraag het mij soms af. Het zit ook een beetje in 

deze club verweven. FC Meppel is echt een grote 

vereniging, met heel veel potentie. Maar dan mag 

je, vooral bij een eerste elftal, gerust een andere 

mentaliteit en cultuur verwachten. Ja, een 

winnaarsmentaliteit.” 
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Gramsbergen- FC Meppel: 1-2 

De vreugde was groot na afloop van deze wedstrijd. Na vijf verliespartijen eindelijk weer een overwinning. 

Jarrisch Keizer had, zoals elke week, weer gesleuteld aan de opstelling van de groen witten. De keepersrol 

werd ingevuld door Bauke Scholtens. Stijn Koch kreeg een plek centraal in de verdediging. Rik Beens werd 

geposteerd op het middenveld. In de eerste helft werd hij, vanwege een blessure, vervangen door Marco 

de Grip.  FC Meppel had het betere van het spel. In de eerste helft kansen voor Remco van Keulen en 

Hugo Bisschop ( op de paal geschoten). In de tweede helft scoort FC Meppel tweemaal . Eerste goal: Luca 

Broers. Tweede goal: Hugo Bisschop. Gramsbergen scoorde eenmaal en derhalve een mooie overwinning 

voor ons eerste team. 

FC Meppel- DOS ‘37: 2-2 

De tot nu toe zonder verliespunten heersende 

koploper DOS ’37 uit Vriezenveen kwam op bezoek in 

Meppel om de ongeslagen status te verdedigen en te 

behouden. Zij lieten zien bij de betere ploegen te 

behoren uit deze klasse. Dit elftal kwam voor rust op 

een verdiende voorsprong. Na de theepauze 

scoorden zij ook hun tweede uitdoelpunt in dit duel. 

Luca Broers, de uitblinker van deze middag, zorgde 

voor de aansluitingstreffer. Hij zorgde met een assist 

op Hugo Bisschop, dat deze speler de gelijkmaker op de scoreklok mocht laten aantekenen. Voor beide 

ploegen nog een aantal kansen in de tweede helft op een waterkoud sportpark Ezinge. Er kwam geen 

winnaar uit de strijd. Een goede opsteker voor FC Meppel. Van de koploper niet verliezen biedt 

perspectief voor de nabije voetbaltoekomst. 

EINDE CONTRACT HOOFDTRAINER FC MEPPEL HEREN 1 JARRISCH KEIZER: 
FC Meppel en hoofdtrainer Jarrisch Keizer gaan na dit seizoen uit elkaar. De clubman heeft dan 

drie seizoenen voor de groep gestaan. De oefenmeester, in het verleden selectiespeler en 

jeugdtrainer bij FC Meppel, kende twee seizoenen geleden vanwege corona een gekke 

ouverture. 

   

Na een prima start met 12 punten uit vier wedstrijden lag dat 

seizoen plotsklaps stil.  Daarna volgde een fantastisch jaar waarin via 

de nacompetitie net geen promotie naar de eerste klasse werd 

behaald. In de finale van de playoffs was Gorecht nipt te sterk. Dit 

seizoen speelt de hoofdmacht in de sterke tweede klasse Oost. 

Handhaving is de doelstelling voor Keizer en zijn ploeg. De eerste 

selectie bezet momenteel de elfde plaats in de competitie.   

 

FC Meppel bedankt Keizer voor zijn diensten en wenst hem veel 

succes in zijn verdere trainersloopbaan. 
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Camiel Fidom keert terug 

Camiel Fidom is iemand die de klappen van de zweep kent.  

De 32-jarige spits, met een verleden bij onder meer ex-hoofdklasser MSC, heeft 

besloten om terug te keren, nadat hij afgelopen zomer nog afscheid nam bij FC 

Meppel. Een gebroken teen weerhoudt hem vooralsnog van een rentree, maar 

Fidom hoopt met name na de winterstop van waarde te kunnen zijn. Dat is nodig 

ook, want voorin is er veel kwaliteit verloren gegaan na het vertrek van onder 

anderen Emiel Kwant (Staphorst), Brian van der Zweerde (d’Olde Veste’54) en 

Jos Fidom (gestopt). Niet voor niets wist FC Meppel tot het treffen met Elim in 

de vier competitiewedstrijden daarvoor geen enkele keer te scoren.  

Voor Schonewille en consorten wordt het op deze manier een lang en pijnlijk 

seizoen. De verzamelde drie punten uit zes duels geven stof tot nadenken. De 

middenvelder sluit af met de volgende woorden: "Het wordt op deze manier lastig, daar hoef je niet voor 

doorgeleerd te hebben. We gaan zeker nog wel punten pakken, daar ben ik van overtuigd, maar we 

moeten met z’n allen echt mannelijker worden. En het liefst een beetje snel.” 

  

SOCIËTEIT ‘THE FAT OLDIES’: ZES ONDER DE BEKER 
Op donderdagavond 24 november jongstleden was het nog drukker dan normaal in het clubhuis. 

De sociëteit “The Fat Oldies” verzorgde een activiteit voor de eigen vriendenploeg.  

 

Deze groep ‘oudere’ mannen hebben allen een langdurig voetbalverleden bij FC Meppel. Van deze 19 

mensen hebben enkelen in de vorige eeuw in het eerste elftal gespeeld. Na die selectie periode zijn 

velen samen verder ‘gezakt’ in de voetbalpyramide. Dit tot aan het zevende elftal en het 40 plus 7x7 

team toe.  

Momenteel is een deel van de groep overgestapt op het spelen van padelwedstrijden bij MLTC. Bij het 

eerste elftal staat deze zogenaamde ‘vijfde colonne’ het voetbal en de aanwezige 

en niet aanwezige personen op een ludieke manier de maat te nemen. Per jaar 

worden er ( sportieve ) activiteiten georganiseerd om de onderlinge relaties te 

versterken. Vaak wordt er nog gestreden om de eer en niet meer om de punten 

bij dergelijke bijeenkomsten.  

De beste ‘zes onder de beker’ speler was deze avond Harald Noppers. Deze 

beste man had het spel nog nooit gespeeld, maar dat was voor hem geen 

beletsel de hoogste score te behalen.  

 

Na het sportieve intermezzo was er gelegenheid, onder het genot van een 

drankje en warme/ koude snacks, de actualiteit te bespreken en nog heroïsche 

zaken uit het verleden te idealiseren. De penningmeester van FC Meppel kon de 

opbrengst van deze avond in het clubhuis wel waarderen. 
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Speaker op wedstrijd-
dagen FC Meppel 

Na een periode van stilte op het 

hoofdveld van onze vereniging klinkt er 

weer geluid vanuit de geluidscabine. 

Johan Dusink is bereid gevonden de knoppen te 

bedienen op de wedstrijddagen van FC Meppel 1 

en 2. Muziek brengt sfeer voorafgaand aan de 

wedstrijden. Het is een pre voor alle toeschouwers, 

dat de opstellingen van de teams, de doelpunten 

makers, de wisselingen en andere 

wetenswaardigheden meteen met hen gedeeld 

kan worden. De speakers worden op deze 

wedstrijddagen hoger opgesteld dan voorheen, 

zodat de muziek en de berichten duidelijk te 

verstaan zijn. 

  

Groundskeeper 

Voor deze functie bestaat geen 

Nederlandse vertaling.  

Sportpark Ezinge wordt onderhouden door 

werknemers van de gemeente Meppel. Zij werken 

vanaf de accommodatie centraal gelegen op het 

sportcomplex genaamd “De boerderij”. Sinds dit 

jaar bezoek ik op vrijdag, als vrijwilliger, vaak deze 

ruimte.                          

De heren Johan, Jan Klaas, Stefan en Jordy zijn de 

medewerkers van de gemeente Meppel. Een ander 

vaste gast is al sinds jaar en dag Leo Boender. Deze 

geboren Zuid Hollander uit de plaats Rhoon is één 

van de ‘stille’ krachten met een groen-wit hart.  

Op gezette tijden, die hem passen, zorgt hij voor 

netheid op en rondom veld 10, het hoofdveld van 

FC Meppel. Dit in alle anonimiteit. Op de 

wedstrijddagen van FC Meppel 1 en 2 loopt hij in 

de rust van de wedstrijden over het veld, om het 

veld weer te egaliseren en in optimale conditie te 

houden.  

 

Je zou deze markante persoonlijkheid ook kunnen 

scharen onder de noemer van ‘stille vrijwilliger’ te 

midden van een grote groep bij FC Meppel 

betrokken mensen.  
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Organisatorisch Coördinator bij de FC 

Binnen de vereniging zijn meer dan 150 vrijwilligers wekelijks (of zelfs dagelijks) 

aan de gang. Vaak is duidelijk wat ze doen, maar soms is dat niet voor iedereen 

direct herkenbaar. Zo kennen we de functie van ‘Organisatorisch Coördinator’. 

Maar wat houdt dan nu eigenlijk in? Graag stellen wij Tanja aan je voor. 

Mijn naam is Tanja Montauban. Ik ben getrouwd met Edwin en samen 

hebben we 2 jongens, Lev en Dex. In het dagelijks leven ben ik 

werkzaam als apothekersassistente en daarnaast lekker druk met het 

gezin. 

Toen Lev een aantal jaar geleden zei dat hij wilde stoppen met judo 

maar op voetbal wou was ik enigszins verbaasd. Zowel mijn man als ik 

hadden niks met voetbal maar goed, we gaan het proberen. Sinds die 

dag is voetbal niet meer uit ons gezin weg te denken. Begonnen bij 

de bengels, door naar de divisie en nu bij de JO8-1. 

 

Het verenigingsleven is ontzettend leuk en ik zet me daar dan ook 

graag voor in. Toen Dirk-Jan mij vroeg als organisatorisch coördinator 

van de jeugd voelde ik mij dan ook vooral heel vereerd. Samen met 

Alma Knol vervul ik deze rol voor de jeugd tot en met de JO10. 

Wat wij met name doen is contact onderhouden  met de trainers/leiders over allerlei organisatorische 

zaken en nemen wij contact op met de ouders/begeleiders van de kinderen die nieuw binnen de 

vereniging komen. De hoofd jeugd coördinatoren zorgen dat de kinderen geplaatst worden en wij 

bespreken dit met de ouders en voorzien ze van allerlei informatie en praktische zaken. Daarnaast zijn wij 

ook betrokken bij allerlei andere organisatorische zaken binnen de vereniging zoals bijvoorbeeld het 

sinterklaasfeest. 

Ik vind het super leuk om deze rol te mogen vervullen en mij te mogen toevoegen aan zo'n leuke, 

betrokken club als FC Meppel. Ik geniet enorm van de leuke, grote groep jeugd die we hebben en de 

saamhorigheid binnen de vereniging.  

Mochten jullie meer van mij willen weten of vragen hebben hoor ik het graag! 

  

Clublied FC Meppel 

"FC Meppel is de naam, de kleuren zijn 

groen-wit. Het is een echte 

vriendenclub waar lef en durf in zit."  

 

Het bekende clublied, ooit geschreven door erelid 

Henk Eleveld. Ken je de tekst niet of niet helemaal? 

Kijk dan op de website van FCMeppel. Daar kun je 

ook de link vinden naar het Youtube-filmpje met 

het ingezongen lied 

 

Link naar clublied: KLIK HIER
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Team uitgelicht: MO15-2 

De MO15-2 is een bijzonder team, met bijzondere speelsters. Het is een 

combinatie van speelsters die al jaren samen voetballen én meiden die net kennis 

maken met voetbal.  

Vanaf de start van dit seizoen hebben we maar liefst 5 nieuwe spelers mogen verwelkomen. Die natuurlijk 

eerst even moeten meetrainen, maar ook vrijwel direct nadat ze lid zijn geworden speelminuten kunnen 

maken in de wedstrijden. Je leert immers het snelste en het beste hoe je moet voetballen, door de directe 

feedback van je medespelers, op de momenten dat het er om gaat. In de wedstrijd dus, maar altijd in een 

goede sfeer en met een lach op het gezicht.  

 

Met alle nieuwe meiden kan de technische staf elke 2 

weken ook wel een vraag verwachten als: Okey, dus ik 

moet rechtshalf, maar waar is dat dan? En ja, sommige 

staan meer dan eens buitenspel. En ook de inworp wil 

wel eens tot de nodige hilariteit leiden. Dat hoort er 

allemaal bij.  

 

In de de eerste fase van dit seizoen waren we wat te 

hoog ingedeeld. Met name de eerste wedstrijden 

kregen we flink aan de broek (9-1, 6-1 enz.). Maar al 

snel kreeg het team wat meer grip op de wedstrijden 

en werden de uitslagen steeds iets beter. Verliezen 

met maar 2-1 kan dan ook als een overwinning voelen. 

Op die manier groeit het zelfvertrouwen ook, en dat zien we terug in het vertoonde spel. In de 2e fase van 

de competitie worden er af en toe ook wedstrijden gewonnen, en maken we de koplopers nerveus. Wat 

dat betreft pakt de nieuwe competitieopzet goed uit voor teams zoals de MO15-2.  

De trainsters Amber Piest en Aniek Dunnink zijn er de afgelopen drie maanden in geslaagd om een hecht 

team te maken van deze meiden. Door veel nadruk te leggen op de technische basisvaardigheden in de 

trainingen zien we alle meiden meer zelfvertrouwen krijgen en ze allemaal betere voetballers worden. We 

kijken dan ook met veel plezier en vertrouwen uit naar het voorjaarsseizoen.   

VACATURES BINNEN DE VERENIGING: 
Het bestuur van FC Meppel is zoek naar vrijwilligers voor de volgende 

vacatures: 

-        Voorzitter 

-        Secretaris 

-        Coördinator lagere senioren en 35+ 

-        Tweede wedstrijdsecretaris 

-        Uitbreiding activiteiten commissie 

-        Clubhuismedewerker/ Barpersoneel 

Op de website staan deze vacatures ook vermeld. Heb jij interesse, of wil jij meer weten over een van de 

genoemde functies, stuur dan een bericht naar: vrijwilligers@fcmeppel.nl 
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JAARVERGADERING FC MEPPEL 

Aan de ereleden, leden van verdienste en leden werd de volgende agenda verstuurd: 

Het bestuur van FC Meppel nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 

die wordt gehouden op maandag 24 oktober 2022, aanvang 19.30 uur in het clubhuis. 

Agenda algemene ledenvergadering 
1.    Opening 

2.     Ingekomen stukken 

3.     Notulen ALV 29 november 2021 

4.     Jaarverslag 2021-2022 

5.     Financieel verslag 2021-2022 

6.     Kascommissie: (Johan de Kuijper - Jordy Landkroon & Henk-Jan Ribberink - reserve) 

7.     Benoeming kascommissie 

8.     Begroting seizoen 2022 – 2023 

9.     Inhoudelijke rondvraag 

10.  Bestuursverkiezing 

A. (Periodiek) aftreden en herkiesbaar: Yolanda Tepper, herkiesbaar voor 1 jaar als er een vervanger is. (Periodiek) 

aftreden en niet herkiesbaar: Hans ter Voorde, Wico Vaartjesen Gaby Timmer 

B. Voorstel toetreding bestuur: 

Per Kampman – bestuurslid technische zaken 

Patrick de Leeuw – bestuurslid vrouwen- en meisjesvoetbal 

(Tegen)kandidaten kunnen door tenminste tien stemgerechtigde leden, uiterlijk tien dagen voor de vergadering, 

schriftelijk (secretaris@fcmeppel.nl) bij de secretaris worden ingediend, met overlegging van een schriftelijke 

verklaring van de betrokken kandidaat dat hij of zij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden. 

11.  Afsluiting 

Verslag 
Jaarvergadering 

Op maandag 24 oktober opent voor-

zitter Hans ter Voorde de Algemene 

Ledenvergadering 2021-2022. Yolanda 

Tepper, secretaris, is helaas vanwege 

ziekte afwezig, daarom zorgt Emil 

Koster dit jaar voor de verslaglegging. 

Nadat we twee jaar de ALV online 

hebben aangeboden, kunnen we elkaar 

dit jaar gelukkig weer fysiek treffen. Dat 

is toch wat we het liefste doen, elkaar 

treffen op de club. Dat geldt tijdens de 

ALV, maar geldt zeker ook op de 

zaterdag. Want wat is het fijn om al die 

leden op zaterdag te treffen op de club. 

Helaas geldt dat voor een ALV niet. 

Daar treffen we meestal een vaste kern, 

betrokken leden die meestal al veel 

uren klaar staan voor onze FC. 

Inko Tien, bestuurslid Communicatie- en 

commerciële zaken, overhandigt het 1e exemplaar 

van onze presentatiegids aan Hans ter Voorde. De 

presentatiegids heeft een professionele uitstraling! 

Echt iets om trots op te zijn! De gids ligt vanaf nu in 

het clubhuis ter inzage en de echte liefhebber mag 

er één mee naar huis nemen. 

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het 

afgelopen seizoen. Hopelijk ligt de coronaperiode 

achter ons. Maar de huidige ontwikkelingen in de 

wereld hebben ook invloed op FC Meppel. De 

penningmeester komt hier dan ook later op terug.  

 

Voor elke club, ook voor FC Meppel, blijft het 

hebben van voldoende vrijwilligers een grote 

uitdaging. Het is steeds moeilijker om week in 

week uit alles te realiseren. We hebben daar (de 

ouders van ) onze leden hard bij nodig. Samen zijn 

wij FC Meppel! 
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Afgelopen seizoen hebben er verschillende teams 

mooie prestaties neergezet. Ons 1e elftal speelde 

nacompetitie voor promotie. Helaas viel op de 

finaledag het kwartje de verkeerde kant op. 

Desondanks kijken we hier veel plezier en trots op 

terug. Helaas is het 2e elftal gedegradeerd uit de 

reserveklasse. 

Onze jeugdafdeling is een om trots op te zijn. Het 

kader is goed ingevuld en we groeien in het aantal 

jeugdleden. Ook het niveau van de spelers zit in de 

lift Op social media hebben we allemaal kunnen 

lezen dat er meerdere jeugdspelers naar de BVO’s 

zijn vertrokken. 

Het vrouwen- en meisjesvoetbal komt steeds meer 

op de kaart te staan. Afgelopen jaar is het 

beleidsplan geschreven en zijn de doelstellingen 

vastgelegd. Hieraan heeft Patrick de Leeuw, 

bestuurslid meiden- en vrouwenvoetbal, een grote 

bijdrage gehad. 

Door de komst van Inko Tien is er een frisse wind 

gaan waaien in de portefeuille Communicatie- en 

commerciële zaken. Afgelopen jaar is er vooral 

aandacht geweest voor door ontwikkelen en de 

binding van sponsoren. De afgelopen tijd is er veel 

tijd gestoken in de presentatiegids, het resultaat 

mag er dan ook zijn. Belangrijk is dat we goed 

zichtbaar en vindbaar blijven op  social media. 

Facebook, Twitter en Instagram blijven belangrijke 

kanalen om onze leden te bereiken. 

De portefeuille Accommodatiezaken is altijd in 

beweging. Op dit moment vraagt verduurzaming 

van het clubhuis en de accommodatie aandacht. 

Met de huidige energieprijzen is het belangrijk dat 

we kijken waar we kunnen besparen. Het is al jaren 

een actueel onderwerp, maar het laatste jaar is dit 

versterkt. 

De penningmeester geeft kort overzicht van de 

financiële cijfers van het afgelopen seizoen. We 

sluiten af met een positief resultaat. Ondanks dat 

we te maken hadden met corona, waardoor de 

kantine 3 maanden gesloten is geweest. Gelukkig 

waren dat niet de drukste maanden waardoor het 

is te overzien is. 

Opvallende punten: 

·  Weer bijna een normaal jaar opening clubhuis; 

hogere omzet maar ook de daarbij horende 

hogere inkoop; 

· Subsidies ontvangen i.v.m. corona; 

· Subsidieregeling m.b.t. investering / onderhoud; 

· Korting op huur sportvelden; 

· Extra reservering gevormd voor verduurzaming; 

· Kosten voor teams en algemene kosten weer op 

niveau van voor corona; 

· FC Meppel is een gezonde vereniging (per 30 juni 

2022 en per heden); 

· Per 30 juni 2022 voldoende liquiditeiten / 

voorzieningen voor groot onderhoud, 

verduurzaming (zonnepanelen / LED-verlichting) 

en hogere kosten energie. 

De kascommissie is van mening dat de 

jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen per 

30 juni 2022 en het resultaat van het boekjaar 

2021-2022. Op voorstel van de kascommissie 

verleent de ALV het bestuur dan ook decharge 

voor het gevoerde financiële beleid. 

Tevens een extra opmerking namens de 

kascommissie dat de penningmeester de zaken 

altijd duidelijk en overzichtelijk beschikbaar heeft. 

We mogen als club dan ook blij zijn met Albert-Jan 

Luth als penningmeester. 

Gaby Timmer is op haar verzoek op 29 november 

2021, tijdens de digitale ALV,  reeds afgetreden. 

Patrick de Leeuw vervult al 10 maanden deze 

functie. Het voorstel om Patrick de Leeuw alsnog 

officieel te benoemen wordt aangenomen. 
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Tijdens de ALV van november 2021 is tevens 

aangegeven dat Wico Vaartjes, bestuurslid 

Technische Zaken, na een periode van 5 jaar zal 

aftreden. Daarnaast zouden na twee 

bestuursperiodes Hans ter Voorde en Yolanda 

Tepper hun functie neerleggen. De vraag kwam 

dan ook bij het bestuur terecht of er crisis is bij FC 

Meppel. Er is echter geen crisis binnen onze club, 

maar het is wel zo dat meerdere bestuursleden 

gelijktijdig het bestuur verlaten. Dat is een grote 

uitdaging voor het zittende bestuur! 

Inmiddels heeft Yolanda Tepper aangegeven om 

voor de vereniging nog een jaar langer door te 

gaan of tot er een vervanger is gevonden voor haar 

functie. Dit bericht wordt onder applaus ontvangen 

van de leden! 

Wico Vaartjes treedt af als bestuurslid, en geeft aan 

dat zijn bestuursperiode als een hectische periode 

heeft ervaren. Het ontslag van de hoofdtrainers 

hakte er wel in. Vervolgens kwam de corona 

periode, dat was ook een hele druk tijd met veel 

randzaken. Overal overheerst het gevoel dat hij het 

ontzettend naar zijn zin heeft gehad. Met een 

mooie finaledag van het 1e elftal. Hij bedankt de 

leden en het huidige bestuur en wenst Per 

Kampman, zijn opvolger, veel succes. Per 

Kampman wordt vervolgens gekozen als 

bestuurslid Technische zaken. 

Wat speelt er op dit moment: 

· Kunstgrasvelden staan op de  begroting voor 

volgend jaar. De gemeenteraad beslist hierover in 

november; 

· Tijdens de aanleg van de huidige kunstgrasvelden 

is afgesproken dat de kunstgrasvelden na 10 jaar 

vervangen zouden worden. Hier was de afgelopen 

periode gewoonweg geen geld voor bij de 

gemeente. Het lijkt nu de goede kant op te gaan; 

· LED verlichting heeft nu prio i.p.v. zonnepanelen 

(hopelijk nog op de begroting voor volgend jaar – 

gemeenteraad beslist in november; 

· Samenwerking voetbalverenigingen – in mei 2022 

zijn de nieuwe wethouder en de gemeenteraad op 

bezoek geweest op Ezinge – in juli 2022 is er een 

gesprek geweest met de wethouder en de 

beleidsmedewerker - eerst wordt er een sportvisie 

vastgesteld, daarna het accommodatie vraagstuk - 

meer duidelijkheid verwachten we rond de zomer 

2023; 

· Hoe om te gaan met de consequenties van de 

ontwikkelingen in de wereld (corona, 

energieprijzen, etc.) ; 

· Na de winterstop opstart nieuwe kleding tender; 

· Verdere verbetering accommodatie 

( bijvoorbeeld nieuwe tribunestoeltjes); 

· WBTR – sinds 1 juni 2021 nieuwe wetgeving. Dat 

is een reden dat we naar de notaris moeten Tevens 

kunnen we dan eventueel de statuten aanpassen 

(stemrecht, op zondag toernooi spelen, etc.); 

· Nieuwe voorzitter: deze is nog niet gevonden. 

Zou een duo functie mogelijk zijn? 

Hans ter Voorde treedt af als voorzitter. Hij sluit af 

met een aantal kernpunten uit zijn tijd als voorzitter. 

Hij bedankt iedereen voor de fijne jaren. Tevens 

doet hij een oproep om opbouwend kritisch te 

blijven. Daar worden we als vereniging beter van. 

Helaas is het niet gelukt de vacature van voorzitter 

in te vullen. Het bestuur stelt dan ook voor 

gezamenlijk te zoeken naar een vervanger. 

De vergadering wordt afgesloten met een dank 

aan alle vrijwilligers, sponsoren en alle leden 

die de vereniging een warm hard toe dragen. 
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Technische Commissie 
Bij een voetbalvereniging dient toch het voetbalspel centraal te staan. Onze vereniging kent prestatie en 

recreatieve teams. De prestatie elftallen voor de senioren zijn opgedeeld in de eerste en tweede selectie. 

Het bestuurslid ‘Technische zaken’ is dit seizoen Per Kampman. Hij heeft, als één van zijn eerste daden 

ervoor gekozen de technische commissie uit te breiden. Voor de eerste selectie zullen Jos Fidom en Abe 

Woltinge hem daarin ondersteunen. Voor de tweede selectie zijn daarvoor aangetrokken John van ’t 

Westeinde en Jan Albert de Vries. Deze vier personen hebben een grote staat van dienst binnen het 

amateurvoetbal in de nabije regio en binnen FC Meppel. Op deze manier probeert de T.C. de 

selectieteams meer aandacht te geven en anderzijds op deze manier het werk beter te verdelen en de 

volgende stap(pen) te zetten op prestatief en sportief gebied. 

NIEUW BESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN: PER KAMPMAN 
Mijn naam is Per Kampman ik ben 44 jaar oud, ik woon sinds 2007 in 

Meppel en ook al lid sindsdien. Ik woon in de Oosterboer samen met 

Mirjam mijn vrouw, en onze tweeling Ties en Hugo 8 jaar oud. In het 

dagelijks leven ben ik werkzaam bij Smurfit Kappa Hexacomb in deze 

rol ben ik verantwoordelijk voor de business development in de 

Nordics ( Noorwegen, Zweden en Denemarken  Oost Europa ( Tsjechie, 

Slowakije, Polen en Servië) en Zuid Europa ( Italië) erg afwisselend en 

ik heb het geluk dat ik veel van Europa kan zien op deze manier 😊   

Zelf heb ik een actieve voetbal achtergrond. Vroeger zijn wij vaak verhuisd, 

waardoor ik bij veel verschillende clubs actief ben geweest. Als ik terug 

reken zullen dat ongeveer 12 clubs zijn in de provincie Utrecht, Flevoland, 

Friesland en Drenthe. De langste periode ben ik actief geweest bij VV 

Sneek. Dat was destijds dé Zondag vereniging in Friesland. In die periode 

speelden wij eerste en hoofdklasse op zondag. Na een zware blessure ben ik 

nog actief geweest (kort) voor Leeuwarder Zwaluwen, LSC 1890 en FC Meppel. In 2010 ben ik definitief 

gestopt. Ik ben daarna blijven hangen binnen de vereniging als assistent trainer van het 2e elftal en 2 

seizoenen assistent trainer bij het 1e elftal onder John Beijen. Erg leuk om te doen, maar mijn ambitie 

ligt niet meer op het veld. Andere hobby's zijn padel en ik kijk graag sport. 

Begin 2022 ben ik benaderd om de rol van TZ over te nemen van Wico, ik heb daar niet lang over 

nagedacht en heb vrijwel meteen positief op gereageerd. Als er een rol is binnen de vereniging die bij 

mij past is het deze denk ik.Ik ben graag met voetbal bezig en denk er graag over na.  

Binnen FC Meppel zijn de zaken al erg goed voor elkaar, maar ik ben dan wel zo eigenwijs om te 

denken dat het nog beter kan. Ik wil graag met het bestuur, TC en leden de uitdaging aangaan om te 

kijken, of we een volgende stap kunnen zetten. Je kunt daarbij denken aan: jeugdtrainers opleiden 

zodat we voldoende bezetting hebben overal; meer club scheidsrechters opleiden; kijken of we het 

niveau omhoog kunnen krijgen bij de jeugd en senioren. Er valt genoeg te doen 😉 .  Een stap die we al 

gezet hebben is dat Willem Assies bereid is gevonden om Dirk Jan van der Meulen te ondersteunen als 

HJO onderbouw. Daarnaast we hebben een fantastische TC met Jos Fidom, Abe Wolting, Jan Albert de 

Vries en John van t Westeinde. Kortom, we zijn al druk bezig met die volgende stappen.  

Ik heb er in ieder geval erg veel zin in, mocht je nou meer willen weten schiet mij dan maar aan. Ik hoop 

u binnenkort dan te zien op ons schitterende complex.   

Per Kampman
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FC Meppel - lief & leed 

FC Meppel probeert zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te 

schenken bij bijzondere gebeurtenissen als geboorte, huwelijk, 

jubilea, (ernstige) ziekte, (ziekenhuis-)opname en overlijden. Dit 

zal veel vanuit het team plaatsvinden, maar ook als bestuur zijn we 

graag op de hoogte, maar heeft daarvoor de oren en ogen van 

haar leden nodig, zodat de kans dat een gebeurtenis over het 

hoofd wordt gezien zo klein mogelijk blijft. 

Ben je op de hoogte van een bijzondere gebeurtenis binnen jouw team, 

laat het dan weten door een mail te sturen aan: liefenleed@fcmeppel.nl 

Het bestuur van FC Meppel zal hier dan op gepaste wijze aandacht aan besteden! 

 

Lief en Leed wordt gesponsord door Werkplan 

Werkplan Uitzendbureau is onderdeel van tot het sponsornetwerk van FC Meppel. Anis Jadib, vader van 

Adam en tevens eigenaar van Werkplan Uitzendbureau wilde graag wat voor onze mooie club betekenen. 

FC Meppel heeft het maatschappelijke belang hoog in het vaandel staan en Werkplan ook. Zo was er al 

gauw het idee ontstaan om sponsor te worden van het “Lief en Leed” binnen FC Meppel. 

 

Mede door de steun van Werkplan, kunnen wij hier op gepaste wijze 

aandacht aan blijven geven en wij zijn dan ook erg blij met jullie steun! 

Tevens zijn wij trots dat weer een bedrijf die zich midden in de Meppeler 

samenleving begeeft FC Meppel een warm hart toedraagt! 

 

KAMPIOEN FC MEPPEL/ALCIDES J019-1 PROMOVEERT NAAR TWEEDE DIVISIE 
De voetballers van  hebben zaterdag 10 december een historische prestatie geleverd. Het team 

van trainer Arjan Bosschaart en zijn assistent Harry van den Berg pakte ongeslagen de titel in de 

derde divisie. Daardoor spelen de Meppelers vanaf januari in de tweede divisie. Een niveau dat 

een paar seizoenen geleden al eens werd bereikt, maar toen zonder kampioen te worden. 

 

Tegen NEO J019-1 werd zaterdag - op het kunstgras in Borne - een 0-2 zege geboekt door het 

talentvolle Meppeler jeugdteam. Beide treffers vielen voor rust. Tarik Dahbi tekende na ruim 20 minuten 

voor o-1. Zijn medespeler Whalid Belah maakte na een halfuur de 0-2.Voor en na rust kregen de 

Meppelers nog genoeg mogelijkheden om de score uit te bouwen, maar het bleef bij twee treffers. Met 

deze zege pakte trainer en 'kampioenenmaker' Bosschaart (eerder met MSC JO15, JO17 en twee keer 

JO19) zin vijfde titel met een jeugdelftal; nu dus met FC Meppel/Alcides J019-1. 

“Ik ben trots op het team", sprak de trainer na afloop van het 

beslissende duel. “We hebben veel kwaliteit en de jongens willen 

allemaal voor elkaar vechten. Vandaag zat er wat spanning op, 

omdat sommige nog nooit kampioen zijn geworden. Na de 

winterstop zie ik in de tweede divisie zeker mogelijkheden om 

met deze talentvolle groep goed te presteren. Nu gaan we eerst 

kampioenschap vieren”.  
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Nieuwjaarsreceptie 
Het bestuur van FC Meppel proost graag met alle groen-witters op het nieuwe jaar 2023. 

 

Je bent van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie in de kantine van FC Meppel op  

zaterdag 7 januari, 19:00 uur - 23:00 uur. Het belooft een ouderwets gezellige avond te worden 

waar we tegen elkaar de beste wensen kunnen uitspreken!

ARJAN BOSSCHAART NIEUWE HOOFDTRAINER FC MEPPEL HEREN 1 
Met ingang van het nieuwe seizoen zal Arjan Bosschaart de nieuwe hoofdtrainer zijn van  

FC Meppel. De 51-jarige oefenmeester, die in Meppel woonachtig is en als voetballer jaren bij  

PEC Zwolle in het betaald voetbal speelde, is op dit moment trainer van de JO19/1 van de  

St. FC Meppel/Alcides waarmee hij naar de 2e Divisie promoveerde. Arjan trainde daarvoor de 

jeugd van MSC en was als assistent actief bij D’Olde Veste ’54. 

Met Bosschaart haalt FC Meppel een zeer gedreven en ambitieuze trainer in huis die de spelersgroep 

verder kan ontwikkelen. Met zijn herkenbare speelwijze, duidelijke visie en open manier van 

communiceren bewees de trainer vanuit dat gedachtegoed jonge spelers aantoonbaar beter te maken.  

Gekoppeld aan zijn enorme drive leverde dat de afgelopen jaren 

vele kampioenschappen op bij de diverse teams onder zijn leiding. 

FC Meppel is verheugd dat het een waardige opvolger heeft 

gevonden voor Jarrisch Keizer die na 3 seizoenen de club verlaat. 

Het bestuur en de technische commissie kijkt dan ook uit naar een 

plezierige en zeer succesvolle samenwerking.
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Lid worden van de Supportersvereniging? 
 

Tuurlijk!!!! 

De supportersvereniging steunt en stimuleert alle teams binnen de 
geledingen van FC Meppel. Met enige regelmaat wordt er een 
beroep op ons gedaan om een bijdrage te leveren om bijv. 
materiaal aan te schaffen of (jeugd)activiteiten te sponsoren. 
 
Dat doen we graag, maar dat gaat niet zomaar! Wij zijn 
afhankelijk van onze leden en sponsoren. Van jou dus! 
 
 
Wil jij ons helpen? Top. Voor maar € 15 per jaar ben je lid van 
de Supportersvereniging. 
 
 
Nog geen lid, maar je wilt ons wel helpen? Top! 

Klik hier voor het aanmeldformulier
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Meppel 

De Putstoel 2 

Tel. 0522 255 923 

info@kisjes-slijterijen.nl 

kisjes-slijterijen.nl
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