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VAN DE REDACTIE
Piet van Dijk
Soms is er iets rigoureus nodig om te komen tot veranderingen in het
eigen leven , of het verenigingsleven. De Corona periode heeft
hieraan bijgedragen. Voor iedereen werd de belevingswereld kleiner,
zelfs met bewegingsrestricties na een avondtijdstip.
Minder en vooral niet samen sporten op ons eigen sportpark. De kantine
en kleedkamers gesloten. Soms alleen onderlinge jeugdwedstrijden
zonder publiek. Geen ambiance, beleving en vooral ontmoeting. Het is
wel een tijd van bezinning geweest op het eigen leven , het verenigingsleven, de invulling van werk en school. Deze fase is, voorlopig, voorbij en
richten wij ons, in onze kleine kring, op het leven met onze voetbalclub.
De supportersvereniging geeft al jaren een nieuwsbrief uit voor de eigen
leden. De redactionele invulling daarvan werd langdurig vormgegeven
door Rob Seriese. Tijdens zijn laatste levensmaanden heeft hij aangeven
graag te willen zien, dat zijn werkzaamheden zouden worden voortgezet.
Deze erfenis hebben Tjeerd Visser en Piet van Dijk op zich genomen. Van
Rob hebben wij het mandaat gekregen hier een eigen invulling aan te
geven. In overleg met het bestuur van de supportersvereniging
presenteren wij de komende jaren een nieuwsbrief met een iets andere
vorm en inhoud.
Graag wordt de redactie gevoed door
inbreng van ‘andere’ personen. Items
kunnen worden aangedragen door ons
op het sportpark aan te spreken , dan
wel een bericht te sturen naar:
supportersvereniging@fcmeppel.nl

Wil jij voortaan ook de Nieuwsbrief via de e-mail ontvangen? Laat het ons dan
weten via supportersvereniging@fcmeppel.nl. Dat scheelt papier & kosten!
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IN MEMORIAM

ben hen dankbaar, dat ik dit , als

Rob Seriese

ervaren. ‘Dank jullie wel allemaal’. Zelf

Het is donderdag 14 april, 13.45 uur.
Mijn telefoon gaat. Het is Joyce, de
dochter van Rob. Eigenlijk hoefde ze
niets te zeggen. Rob is overleden in
het bijzijn van zijn geliefden, met
name zijn vrouw Jennie , zijn dochter
en…..zovelen in gedachten. Een
harde boodschap en toch ook weer
niet. Immers , Rob is uit zijn lijden
verlost. Het kon en mocht niet meer,
zoals velen van u ook weleens
hebben meegemaakt. Zo noem ik zijn
heengaan ook wel zijn
“bevrijdingsdag”. Een mens speelt
veel rollen in zijn , of haar leven. Je
kunt nooit zeggen hij is zus, of zo.
Velen vonden Rob een aardige man,
die veel deed voor de club. Die zijn
vakmanschap inzette voor de
supportersvereniging en nog zoveel
meer. Maar Rob was ook een
familiemens. Zijn vrouw Jennie, zoon

relatieve buitenstaander, heb mogen
heb ik met Rob en vrienden veel
gedaan. Tijdens het vissen zijn er
mooie gesprekken gevoerd. En , dat
rijmt, enorm geouwehoerd. Tegen zijn
Haagse humor kon niemand op. Zo is
menig vis niet gevangen, omdat we
door de tranen van de lach niet zagen
, dat wij beet hadden. Ik kan veel
voorbeelden geven, vraag maar eens,
Rob stond altijd voor je klaar. Je kon
altijd een beroep op hem doen. Het
maakt niet uit wanneer. Zo was hij
ook. Tijdens zijn uitvaartdienst zijn
mooie woorden gezegd en mooie
muziek gedraaid. Het afscheid was
waardig, warm en liefdevol. Lieve
Rob, Ik mis je, maar gun je de rust ,
die je nu mag hebben. Bedankt voor
jouw vriendschap en voor wie je was.
Namens velen, die jou niet zullen
vergeten.
- Hans van Driesum -

Dennis, dochter Joyce, hun relaties en
de kleinkinderen stonden altijd op de
eerste plaats. Wat jn , dat zij nu alle
liefde teruggaven door er in de
moeilijke weg, die hij moest gaan
altijd voor hem en elkaar te zijn. Ik

fi
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IN MEMORIAM
Wiecher Troost
23-10-1935 / 22-03-2022
Op vrijdag 21 april bereikte mij het
bericht dat Wiecher thuis was
overleden. Sterven doe je uiteindelijk
alleen en zo is het Wiecher ook
vergaan. Toch was het hem erg
gegund, dat hij in het nabijzijn van
een geliefde had mogen vertrekken.
Lid van M.J.V. en later FC Meppel is
Wiecher altijd gebleven. De zaterdag
was heilig voor hem. Trouw volgde hij
de verrichtingen van het eerste elftal
langs de lijn bij thuiswedstrijden en
wist nog veel te vertellen over zijn
‘carriere’ en vele maten uit die tijd. De
gezelligheid tijdens de ontelbare
potjes kaarten in het clubhuis al
tientallen jaren was onderdeel van zijn
levenselixer. Altijd begeleidt door zijn
eigen ‘droge’ humor. ”Ik word ook
een daggie older,”was zijn excuus bij
een vergissing tijdens het kaartspel.
Het lopen ging hem steeds minder
goed af. Hij verruilde zijn auto voor
een scootmobiel en een stok. Een wijs
besluit, want je kwam hem weer
overal tegen. Zeker op donderdags
op de markt waar veel contacten
werden onderhouden. Tijdens de
uitvaartdienst heb ik Wiecher nog
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beter leren kennen en dat wil ik u niet
onthouden. Een aantal neven en
nichten vertelden over de trouw die
Wieger aan de dag legde voor zijn
familie. Voor zijn ouders en een oude
tante heeft hij tot hun overlijden met
liefde gezorgd. Hij nam zijn oud
geworden vader altijd mee naar
verjaardagen. De kinderen ( neven en
nichten ) vroegen altijd , of oom
Wiecher ook kwam. Daar keken ze
naar uit, want hij bracht altijd plezier
en gezelligheid met zich mee. Ze
hielden en houden nog steeds van
oom Wiecher. Hetgeen wel bleek uit
de warme toespraken tijdens de
uitvaart. Mooi hoe zij er een
indrukwekkende en liefdevolle
uitvaart van maakten. Wiecher heeft
dit verdiend. Begeleid door mooie
muzikale klanken van o.a. Chopin en
Pachelbel. Wiecher was een lieve man
en velen zullen hem missen. Wiecher ,
het is je gegund, om in je andere
wereld een potje te mogen kaarten
met je ouwe maten , die je zijn
voorgegaan . Uiteraard met een
borreltje erbij.
- Hans van Driesum -
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VAN DE BESTUURSTAFEL - HANS TEN VOORDE
Het voetbalseizoen nadert zijn einde. Afgelopen
zaterdag heeft ons eerste elftal met 5-1 gewonnen van
DESZ. Hierdoor komen zij ook volgend seizoen uit in de
2e klasse. Wat hebben deze mannen het spannend
gemaakt, maar gelukkig is alles goed gekomen. Na de
wedstrijd hebben we afscheid genomen van een aantal
spelers die volgend jaar niet meer in het groen-witte
shirt uitkomen: Jos, Camiel, Sander, Brian, Justin en
Emiel. Wij hebben van jullie genoten de afgelopen
jaren, bedankt daarvoor!
En dan een week eerder, het 3e elftal …. KAMPIOEN! Wat een feest! Wat
heerlijk om aan het eind van de wedstrijd het gehele veld groen wit te zien
worden. De mannen hebben het kampioenschap volop gevierd en zijn vast nog
aan het nagenieten. Groot gelijk hebben ze!
Ook bij de jeugd is er voldoende te vieren: MO17-1, MO19-1, JO12-1, JO08-1
zijn kampioen! Jullie zijn toppers, jullie ook van harte gefeliciteerd!
Zo aan het einde van het seizoen worden natuurlijk ook de teamindelingen voor
het volgend seizoen gemaakt. Wij verwachten dat deze de komende weken op
de website geplaatst worden. Bij de teamindelingen gaat men natuurlijk niet
over een nacht ijs, het gehele seizoen wordt de speler gevolgd. De
teamindeling is dan ook met veel zorg en aandacht gemaakt.
Op 14 mei is er een bijeenkomst geweest voor alle leden van de Club van 100.
Samen hebben zij de wedstrijd van het 1e bekeken. Met een hapje en een
drankje willen wij hen bedanken voor de nanciële steun die zij FC Meppel
bieden. Wil jij ook lid worden van de Club van 100 en zo een steentje bijdragen
om onze club nog mooier te maken, ga dan naar https://www.fcmeppel.nl/clubvan-100.
Een week later stond de vrijwilligersavond gepland. Vele vrijwilligers hadden
gehoor gegeven aan de uitnodiging. Tijdens de avond zijn zij door het bestuur
bedankt voor hun tomeloze inzet!

fi
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VAN DE BESTUURSTAFEL - VERVOLG
Natuurlijk waren de partners ook welkom! Zonder hen
kan een vrijwilliger geen vrijwilliger zijn. Wat een
geweldige avond was het! We hebben één vrijwilliger
extra in het zonnetje gezet. Greet Fledderus heeft
jarenlang veel voor FC Meppel gedaan. De laatste
jaren was zij gastdame bij ons 1e elftal. Niets was haar
teveel en iedereen voelde zich meer dan welkom in de bestuurskamer. Daarom
hebben we Greet benoemd tot Lid van Verdienste!
Veel succes nog met de laatste wedstrijd(en). En misschien sluit je, met je team,
het seizoen nog wel af met een toernooi. Altijd heel gezellig!
Voor vragen / opmerkingen kunt u terecht bij Hans ter Voorde, via voorzitter@fcmeppel.nl.

Nieuwe redacteuren

Piet van Dijk
Ik voelde me aangesproken door de
vacature als opvolger van de destijds
reeds zieke Rob Seriese als mede
redacteur van de nieuwsbrief.
Er is er, helaas, niet meer van
gekomen om veel van gedachten
hierover te wisselen met Rob. Hij heeft
aangegeven erg blij te zijn met de
voortzetting van zijn werkzaamheden
en dat wij er maar ‘een eigen draai’
aan mogen geven. Ik ben in 1988 in
Meppel komen wonen en meteen lid
geworden van FC Meppel en van de
supportersvereniging. Dit op

aandringen van Gerard de Lange. Zijn
vader was destijds bestuurslid van de
supportersvereniging. Ik heb mogen
spelen in alle geledingen van het
seniorenvoetbal. De vereniging
voelde bij binnenkomst als een ‘warm
bad’. In die tijd zijn er (voetbal)
vriendschappen gesloten voor het
leven. Momenteel behoor ik nog tot
blad 7
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de vriendengroep van de Sociëteit
The Fat Oldies van 19 personen
waaronder veelal oud eerste
elftalspelers van de jaren 80 en 90 uit
de vorige eeuw. De voetbalschoenen
al aan de wilgen gehangen na een
aantal jaren spelen in het 45 + team.
Momenteel ben ik actief voor FC
Meppel als scheidsrechter, maak deel
uit van de ‘jongere’ klussenploeg en
ben beschikbaar voor hand- en
spandiensten. Vanaf 1 augustus 2021
ben ik gepensioneerd na een
dienstverband van 44 jaar in het
basisonderwijs met verschillende
standplaatsen en functies. Op sportief
gebied actief als lange afstandsloper

( bijv : halve marathon van Amsterdam
in oktober 2021), padelspeler,
wielrenner en scheidsrechter. Indien
mogelijk volg ik de sportieve
verrichtingen van mijn twee
voetballende zoons die beide
selectiespeler zijn bij enerzijds FC
Meppel en anderzijds MSC. Vanwege
de leeftijd van deze kinderen blijf ik
op de hoogte van de prestaties en het
reilen en zeilen van deze beide
verenigingen. Met regelmaat speel ik
op de donderdagavond een spel
klaverjassen bij de FC. In het komend
seizoen zullen wij proberen met
regelmaat een nieuwsbrief uit te
brengen.

Tjeerd Visser

en Henk Schipper. Als keeper heb ik
ink wat tijd en energie op Ezinge
doorgebracht. En ook daarbuiten
uiteraard, met als hoogtepunt het voor
velen nog altijd voortlevende ‘Wonder
van Scherpenzeel’.
Ruim 11 jaar later vond ik het welletjes
en ben even van de velden
verdwenen. Mijn werkzaamheden als
belastingadviseur, maar zeker ook
vrouw en kinderen vroegen ook om
de nodig aandacht. Toen onze zonen
Jochem en later ook Casper de
voetbal-schoenen aantrokken, kwam
ik weer regelmatiger op Ezinge.

Al sinds 1972 voel ik me een groenwitter. Met veel plezier en wisselend
succes heb ik de FC-jeugdelftallen
doorlopen. Op m’n 17e speelde ik
mijn eerste wedstrijd in heren 1, met
bekende coryfeeën als Bert Kreeft,
Gerard de Lange, Diederick Dijkstra
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Als vader, als leider/trainer, als
keeperstrainer en ook een tijdje als
jeugdvoorzitter.
In bestuur heb ik destijds de slogan
‘De voetbalvereniging waar plezier &
prestatie samenkomen’ geopperd.
Mooi om te zien dat die kreet nog
steeds overal zichtbaar is.
Nu behoor ik nog steeds bij de
hiervoor door Piet van Dijk
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aangehaalde sociëteit The Fat Oldies.
We combineren daar sport en
gezelligheid op een voor ons unieke
wijze; saamhorigheid en vriendschap
zit in onze genen. Naast de FC & The
Fat Oldies hou ik me als zelfstandig
ondernemer ( scale softwarebouwer)
o.a. ook bezig met vrouw, kinderen,
kleinkind, familie, vrienden, tuinieren,
paddelen en spinning.

TEAMNIEUWS: FC MEPPEL HEREN 1
Dit team kent onder leiding van Jarrisch Keizer
een moeilijk seizoen. In het kader van ‘samen
delen’ zijn er veel punten gedeeld, of
overgeheveld naar de tegenstanders in deze
klasse. De klasse 2J kent weinig niveauverschil.
Zeker in de laatste wedstrijden wordt er op het
scherpst van de snede gestreden om de
punten. Het elftal kende veel blessures, schorsingen en afwezigheid van
spelers. De trainer moest dit seizoen veel schuiven met spelers en de
‘vastigheid’ was derhalve ver te zoeken. FC Meppel moet eigenlijk een goede
middenmoter zijn, maar vocht tegen degradatie. De laatste thuiswedstrijd
tegen buurtgenoot DESZ uit Zwartsluis werd overtuigend gewonnen met 5-1.
Daardoor werd het verblijf in de tweede klasse gewaarborgd voor het
seizoen 2022-2023.
Vanwege het gelijkspel bij en tegen LTC/Assen is de laatste periode titel van
het seizoen behaald. Dat betekent na alle competitieperikelen een toetje in
de vorm van een nacompetitie voor promotie naar de eerste klasse Noord.
De eerste tegenstander is Kollum. Dit was een uitwedstrijd op zaterdag 10
juni.

fi
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VERVOLG - FC MEPPEL HEREN 1
De eerste wedstrijd werd in Kollum tegen de plaatselijke VV Kollum gespeeld.
Deze wedstrijd werd met 1-5 gewonnen. Dit was een overtuigende
overwinning. Op naar de tweede wedstrijd. De tweede wedstrijd werd in
extremis in de verlenging gewonnen van VV Burgum met 2-3.
Zaterdag 18 juni stond in het teken van de nale van deze nacompetitie. Op
het terrein van Fit Boys te Beilen was Gorecht uit Haren de tegenstander. In
de reguliere competitie werd twee keer verloren van deze club. Na een 1-1
ruststand (met een geweldige goal van Hugo Bisschop) was de eindstand op
deze zaterdagmiddag 3-1 in het voordeel van Gorecht. Dus geen promotie
naar de eerste klasse. Wel een mooie afsluiting van het seizoen!
Spelersmutaties
Aan het einde van het seizoen zal de selectie te maken krijgen met
spelersmutaties. Wij hopen binnenkort hierover meer informatie te verkrijgen.
De selectie zal, in ieder geval, aangevuld worden met talentvolle junioren uit
de eigen jeugd ( Tijn Lenstra/ Danson Bisimwa/ Koen Holtman). Andere
nieuwkomers zijn Olaf de Grip ( Alcides), Robert Schonewille ( Berkum), Daan
Rodenhuis en Luca Broers ( jeugd MSC) .
De volgende selectiespelers stoppen bij FC Meppel: Brian van der Zweerde,
Justin Torn, Jeroen Westerbeek, Camiel en Jos Fidom. Dank!
De volgende selectiespelers hebben toegezegd het komend seizoen de
groen/witte kleur opnieuw glans te brengen: Erik Kampherbeek, Bouke
\Scholtens ( keepers), Rik Beens, Dieter Kroek, Lard Kwant, Ramon Bijker,
Wiebe de Jong, Guus Stroeve, Remco van Keulen, Rense van Dijk, Stijn Koch,
Joey Mulders, Hugo Bisschop, Pim ten Voorde en Salim Aouled.

TEAMNIEUWS: FC MEPPEL HEREN 2
Een tweede team heeft altijd te lijden onder de prestaties van het eerste team
en de individuele spelers. Het is bij uitstek een team waarin veel gerouleerd
wordt. De laatste periode van het seizoen worden er veel jeugdspelers
ingepast om het elftal op sterkte te krijgen. Trainer Willem Visser heeft een
positieve houding richting dit team en weet met welke beperkingen hij dient
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TEAMNIEUWS: FC MEPPEL HEREN 2
om te gaan. Het zou prettig zijn dit team te behoeden
voor degradatie. Om degradatie te ontlopen moesten
er nog wedstrijden worden gespeeld in de
nacompetitie. De eerste wedstrijd was zaterdag 10 juni
tegen Buitenpost 2. In deze thuiswedstrijd tegen
Buitenpost 2 werd een overwinning behaald. Daarna
volgde doordeweeks de uitwedstrijd tegen Blauwwit uit
Leeuwarden. Deze werd verloren met 2-0. Hierdoor speelt FC Meppel 2 het
komend seizoen in de reserve eerste klasse.

TEAMNIEUWS: FC MEPPEL HEREN 3
Een vriendenploeg met spelers die in het verleden deel uitmaakten van de
eerste en de tweede selectie van FC Meppel. Een groep met een brede selectie
die , bij nood, nog steeds spelers kan uitlenen aan FC Meppel 1 en 2. Een
enkele speler komt zelfs vanuit Amsterdam zijn wedstrijdjes meespelen in
Meppel ( Stan Bakker). Dit team heeft kampioenschap binnen gehaald in de
thuiswedstrijd tegen Rouveen 3. Deze wedstrijd werd met 2-0 gewonnen en
konden de champagne essen ontkurkt worden. Promotie is een goede zaak,
want dan speel je op een goed niveau ook als is dit in het derde. Het afstaan
van spelers is dan nog gemakkelijker richting de selectieteams. Het is een team
dat onderling hun zaakjes regelt en goed voor elkaar heeft.
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Vrijwilligersavond
FC Meppel kent ruim 180 vrijwilligers, die allemaal
hun diensten verlenen binnen de club. Zonder
vrijwilligers zou onze vereniging niet kunnen
draaien. Hoe meer vrijwilligers een vereniging kent
des te meer zal dit bijdrage aan een geoliede
machine. Al is het maar een geringe bijdrage in jouw
eigen optiek, als vrijwilliger word jij altijd
gewaardeerd. Deze mensen kregen op 21 juni een
waardering middels een gevarieerde avond in het
clubhuis. Dit mede georganiseerd door de
activiteitencommissie. Op een dergelijke avond
wordt de saamhorigheid, het elkaar ontmoeten en
nieuwe relaties opbouwen aangemoedigd. De
avond werd geopend met een Chinees buffet
verzorgd door restaurant Peking. Leden van de
eerste selectie draaiden de bardienst. Wico Vaartjes
sprak de aanwezige vrijwilligers toe en riep het
echtpaar Greet en Jan Fledderus naar voren. Dit
echtpaar stopt na jarenlange inzet met de
vrijwilligerstaken bij de FC. Greet werd benoemd als
lid van verdienste. Het verdere verloop van de avond
werd vormgegeven door Mister Smart met een
interactieve quiz. Na a oop ontving elke vrijwilliger
een ‘goodie bag’ met attributen voor de komende
vakantieperiode.
De supportersvereniging was deze avond sponsor
van de hapjes, nootjes e.d.

fl
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Activiteitencommissie
Naast de kerntaak van onze vereniging voetbalwedstrijden
voor alle leeftijdsgroepen organiseren en laten uitvoeren
staan er elk jaar een aantal randactiviteiten gepland. Daarvoor is er een speciale
activiteitencommissie aangesteld. Zij hebben dit seizoen festiviteiten bij de eerste
competitieronde georganiseerd en sluiten het seizoen af met de organisatie van
de vrijwilligersavond i.s.m. andere geledingen. Er is een activiteitenkalender
gewerkt gedurende het voetbalseizoen. De leden van deze groep hebben
aangegeven hiermee te willen stoppen. Vandaar deze oproep voor vers bloed!
OPROEP: Wil jij graag iets voor de club betekenen buiten
voetbalwedstrijden om? Mail dan naar voorzitter@fcmeppel.nl of spreek de
voorzitter Hans ter Voorde persoonlijk aan.

Clubscheidsrechters

scheidsrechters elke zaterdag en

Onze clubs kent vele teams , zowel bij

onze wedstrijdsecretaris. De groep

de jeugd als bij de senioren. Elke

scheidsrechters telt negen mensen.

wedstrijd heeft leiding nodig, zodat er

Niet iedereen is elke zaterdag

van begin tot het einde volgens de

beschikbaar. Soms moet een scheids-

regels wordt gespeeld. Bij de jongste

rechter een tweetal wedstrijden per

jeugd gebeurt dit door de eigen

zaterdag uiten en dan wordt er ook

begeleiders. Voor andere teams staat

nog weleens gevraagd door de

er een aantal ‘clubscheidsrechters’

‘buurmannen ‘ Alcides en MSC om

paraat. De A categorie wordt ge oten

een wedstrijd te leiden.

door KNVB scheidsrechters. Het
derde elftal behoort ook tot de A

Wil jij deel uitmaken van een leuke

categorie , maar wordt ook ge oten
door de ‘clubscheidsrechters’. De
leiding van deze groep mensen ligt in

doordeweeks in voor de wedstrijden.
Dit in samenwerking met Henri Huls

groep leidinggevenden? Van harte
welkom. Meer Informatie?
scheidsrechters@fcmeppel.nl

handen van Taco Ho and. Hij deelt de
fl
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uitgevoerd en andere hand en
spandiensten. En is de boerderij erg
netjes opgeruimd en heringedeeld. 1x
per 5 weken is er ook een klussenploeg op de zaterdagochtend aan het
werk. Dit zijn andere/wisselende
vrijwilligers die ongeveer 3x per jaar

FC Meppel beschikt momenteel over
3 klussenploegen, bestaande uit
allerlei geledingen binnen de
vereniging. De ploegen hebben het
afgelopen seizoen nuttige
werkzaamheden verricht. De
seniorengroep doet over het
algemeen de taken op de maandag
en vrijdagochtend. Het gaat hier om
een groep van ongeveer 10 mannen.
Het is een zeer gezellige groep die
erg nuttige klusjes doen. Ze zorgen
altijd dat de kantine en het terras er
weer keurig schoon en netjes bij staat.
verder worden er kleine reparaties

worden ingepland. door deze groep
worden vaak wat grotere klussen
uitgevoerd.
Hierbij een greep uit de vele
werkzaamheden:
- Reclame borden plaatsen;
- doelnetten vervangen;
- reparatie aan de goten;
- ophangsystemen mini goals;
- dug-outs schoonmaken;
- verlichting plaatsen;
- boei kantine deels vervangen;
- buiten tafels onderhouden.
en nog veel meer losse klussen.
- Emil Koster -

Klussen-/ schoonmaakploeg
Ken je wel het bestaan van deze vaak onzichtbare ploeg? De Klussen-/
schoonmaakploeg!
Elke maandag- en vrijdagmorgen zijn er klussers aanwezig. In de maand juli
wordt er niet geklust. Het is niet verplicht om altijd aanwezig te zijn. Het klussen
bestaat uit het schoonmaken van het totale clubhuis, van toilet, bar, keuken
vergaderzaal, tot bijkeuken. Ook het terras, tribune en dug-outs worden
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bijgehouden. Verder het verkoophokje en het omroep-hokje.
Ook wat kleinere reparaties die we kunnen doen. We
beginnen omstreeks 8.30 uur en wordt er eerst even
bijgepraat over de wedstrijden die gespeeld zijn. Natuurlijk
over ons eerste team en over de eredivisie. Er zijn Ajax
supporters en Feyenoord supporters en die verschillen nogal
eens van mening. Ook de toestand in de wereld wordt uiteraard besproken
Daarna aan het werk en tegen 9.30 uur is er kof e. Als er iemand jarig is
geweest dan moet/mag hij trakteren. Afhankelijk van de
weersomstandigheden wordt er buiten nog gewerkt. Eén keer per jaar gaan
we een dagje uit. Er wordt een busje gehuurd en er gaat 1 auto mee. Jan
Fledderus is de organisator van het uitje. Als afsluiting gaan we ergens eten.
Al met al een gezellige boel. De klussen-/schoonmaakploeg bestaat
momenteel uit: Arend Tien, Albert Kuiper, Jan Fledderus, Nico Ebbeling,
Diedrik Dijkstra, Jur Blokzijl, Kees Raven, Siem Wols, Johan Dolstra, Willem ten
Seldam en Jaap Luth.
- Jaap Luth -

Kampioenen
In welk team jij ook actief bent,
eenieder wil het hoogste bereiken,
namelijk het kampioenschap. Dat is
niet elke speler gegeven, maar ik weet
uit eigen ervaring, dat het een
prachtig gevoel geeft. Samen met

FC Meppel Heren 3
MO17-1
MO19-1
JO12-1
JO08-1

jouw teamgenoten aan het einde van
het seizoen met de bloemen te staan
en een groot feest vieren. Binnen onze
vereniging zijn de volgende teams
kampioen geworden in het seizoen
2021-2022; van harte!

fi
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KAARTCLUB-KLAVERJASSEN
In de periode 1 september tot 1 mei is er elke donderdagavond klaverjassen in
het clubhuis van FC Meppel. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is welkom, je hoeft
geen lid te zijn van FC Meppel. De inleg is € 3,-- en er zijn altijd leuke prijzen.
Het is niet verplicht om elke donderdagavond aanwezig te zijn. Op het eind van
het kaartseizoen (eind april) worden er 3 prijzen uitgereikt aan de klaverjassers
die over het hele seizoen gerekend het hoogste aantal punten heeft behaald.
Afhankelijk van het aantal kaartavonden worden de hoogste scores van 15 á 20
kaartavonden bij elkaar opgeteld. De donderdagavond voor Kerst en Pasen
worden alle klaverjassers verrast met een leuke tas vol met prijzen. Begin januari
houden we op zaterdag een kaartmarathon. Dit duurt van 10.00 u tot ca. 16.30
uur. Ook hier is iedereen welkom, ook klaverjassers die normaal niet op
donderdagavond komen. De inleg op deze zaterdag is ca. 15,--. Hiervoor krijg
je 2 koppen kof e, een kop heerlijke snert en een
patatje met een frikadel of kroket. Verder heeft
iedereen een prijs.
Het is altijd heel gezellig in het clubhuis en voor
degene die het wil kun je nog gezellig nakaarten
onder het genot van een drankje.
Jaap Luth

Fiets-4-daagse
Meppel

aantal vrijwilligers het sportpark in

De Drentse etsvierdaagse is in

lagen opgeslagen bij de boerderij,

Meppel begonnen in 1987 en werd

naar het voorplein brengen. Diverse

mede mogelijk gemaakt door de vele

borden moesten worden geplaatst

vrijwilligers van de 4 verenigingen, die

evenals vlaggenmasten en op het

gebruik maken van sportpark Ezinge

voorplein van Alcides werd een tent

en de gemeente Meppel. De week vor

geplaatst die moest worden ingericht.

de etsvierdaagse werd er door een

’s Avonds was er in de tent een avond

gereedheid gebracht voor het
etsevenement o.a. etsenrekken, die

fi

fi

fi
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vullend programma met o.a. bingo en
trad vele jaren het duo Jan en Zwaan
op. Het bargedeelte werd door FC
Meppel gedaan met o.a. Albert
Kuipers, die tot nu toe nog steeds als
vrijwilliger bij de etsvierdaagse is
betrokken. De camping, waar in de
goede jaren tussen de 250 en 300
eenheden stonden zoals tenten,
caravans en campers. Deze werd en
wordt nog steeds gerund door
vrijwilligers van A.V. De Sprinter. In de
goede jaren was het aantal
deelnemers rond de 3000 etsers.
De laatste jaren lag het aantal op
ongeveer 1500. De warme maaltijden
werden in de eerste jaren bij MSC
verstrekt, maar de vraag was direct al
zo groot, dat vanaf 1988 de FC
Meppel kantine hierbij werd
ingeschakeld. In 1994 werd er op dat
gebied een hoogtepunt bereikt met
op de woensdag 355 warme
maaltijden. Er werd veel werk verzet in

de keuken met eigengemaakte soep
en in latere jaren ook gekookte
aardappelen, vlees braden en toetjes
klaarmaken. Er werden per dag
ongeveer 25 mensen ingedeeld voor
de keuken, de afwas, het uitserveren
van de diners, bediening van drankjes
en bezetting van de bar.
De deelnemers, die geen warme
maaltijd wilden hebben konden in de
kantine van Alcides patat , of een
warme snack kopen. Door het
teruglopen van het aantal deelnemers
die een warme maaltijd wilden
gebruiken is de kantine van FC
Meppel in 2012 gestopt met deze
maaltijden te verstrekken. De jaren
daarna kon en ken men nog steeds
een warme maaltijd gebruiken in de
kantine van MSC. Door de jaren heen
is er wel het een en ander veranderd.
Geen grote tent meer op het
voorplein van Alcides, meer campers
en minder caravans.
- Jannes Punt -

fi

fi
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Trainersnieuws:
Stephan Huisman
De nieuwe assistent-trainer bij FC Heren 1
Stefan Huisman wordt de opvolger van Robbie
Westerbeek, die aangegeven heeft zijn contract niet
te verlengen.
Stefan huisman heeft de gehele jeugd gespeeld in de standaard jeugdteams.
Bij de senioren heeft Stefan in het 1e en 2e elftal gespeeld voordat hij voor een
aantal jaren naar Vitesse ‘63 vertrok. Bij terugkomst heeft de docent
lichamelijke opvoeding nog in het 2e en de laatste jaren in het 3e elftal als
speler coach gespeeld. Na enkele jeugdteams te hebben getraind wordt
Stefan dus nu de rechterhand van Jarrisch Keizer. Met Jarrisch Keizer, Willem
Visscher en Stefan Huisman hebben wij de technische staf voor aankomend
seizoen compleet. De FC is erg blij met de
komst van Stefan en wensen hem veel succes.

Blankenstein 510
7943 PA Meppel
tel. 0522-242999

Reparatie, APK & onderhoud voor alle merken
Op vertoon van deze advertentie € 1,50 korting
op ieder wasprogramma
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VACATURES BESTUUR SUPPORTERSVERENIGING
Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe enthousiaste bestuursleden voor de
supportersvereniging.
De supportersvereniging ondersteunt FC Meppel en al haar leden, van jong tot
oud, van plezier tot prestatie. Met als doel het clubgevoel te versterken.
Op deze website vind je meer informatie over ons: https://www.fcmeppel.nl/
supportersvereniging
De taken van een bestuurslid bestaan uit:
- meedenken, organiseren van leuke activiteiten voor de club/leden;
- communicatie met sponsoren;
- pr werkzaamheden
- 4x per jaar met elkaar overleggen;
- de jaarvergadering bijwonen;
De werkzaamheden staan niet vast en kunnen in overleg precies bepaald
worden. Hier zijn allerlei mogelijkheden in en komen we zeker uit.
De werkzaamheden kosten niet veel vrije tijd per jaar en je draagt actief bij iets
moois voor de club FC Meppel.
Lijkt het je leuk om mee te helpen of heb je nog vragen mail ons dan
op: supportersvereniging@fcmeppel.nl
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Meppel
De Putstoel 2
Tel. 0522 255 923
info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl
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