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VAN DE REDACTIE
Piet van Dijk
De eerste nieuwsbrief van het seizoen 2022-2023. Wij hebben op
Prinsjesdag de plannen van het kabinet mogen vernemen. Voor velen
niet een rooskleurige berichtgeving. Als voetbalclub hebben wij ook
te maken met prijsverhogingen van leveranciers en, niet te vergeten,
een opdracht in het kader van de energienota voor gas, water en
licht. FC Meppel is met zoveel leden een groot verbruiker op dat
gebied. Toch wil ik me positief opstellen in dit bericht.
Het voetbalseizoen gaat weer van start. Daaraan ontlenen leden uit
verschillende geledingen plezier aan. In de eerste plaats de spelers,
trainers en begeleiders. Daarnaast de vrijwilligers en tenslotte de
toeschouwers. Met regelmaat naar het sportpark Ezinge. Een weerzien
met deelgenoten en liefhebbers van het spel. Soms ook even de ‘zinnen’
verzetten en sociale banden smeden en aanhalen. Wij willen dit seizoen
met regelmaat een nieuwsbrief publiceren, zodat leden en bezoekers van
de website op de hoogte zijn van wat er speelt binnen FC Meppel. De
inbreng van de copy komt uit meerdere geledingen van onze vereniging
en dat is prettig. Zet dit vooral voort en schroom niet ons daarvoor te
benaderen.
Wij zien uit naar een seizoen waar “Plezier en Prestatie” samenkomen.
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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VAN DE BESTUURSTAFEL
Fijn om tekst aan te mogen leveren aan de
supportersvereniging, om ook haar leden “bij te praten”
over hoe onze vereniging ervoor staat.
Als vereniging zijn we blij met de supportersvereniging. Al
jaren is onze supportersvereniging een stille kracht in het
ondersteunen van de vereniging. Extraatjes voor de jeugd en
de vereniging in de vorm van prijsjes, bussen, consumpties
en sponsoring op het presentatiepak. Naast de contributie van haar leden en
sponsor inkomsten genereert de supportersvereniging inkomsten uit de
lotenverkoop van het programmablad en het rad van fortuin. Belangrijke
activiteiten om zichtbaar te zijn voor alle FC Meppel leden en familie
Trots
We zijn trots op onze vereniging FC Meppel, een vereniging van 800 leden die
midden in de Meppeler samenleving staat. Acties voor goede doelen,
participeren in activiteiten buiten het voetbal om en meedenkend in de verdere
ontwikkeling van sportief Meppel. We doen ertoe.
Niet te lang meer terugkijken op de afgelopen twee “Coronajaren”. Een
vreemde angstige periode voor velen. De ziekte, de nanciële impact voor
sponsoren en 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 21/22 was groots. Van een al bijna ingecalculeerde
nacompetitie voor degradatie boog het vlaggenschip dit in de laatste maanden
om naar een extra aantal wedstrijden in de strijd om promotie. Het corona
gevoel werd verder naar de achtergrond verdrongen en een ouderwets FC
Meppel gevoel herleefde.
Financieel
Financieel hebben we beschreven periode goed doorstaan. Op de kleintjes
letten en gebruikmakend van de nanciële hulp die geboden werd. Nieuwe
nanciële uitdagingen zoals bijvoorbeeld de energieprijzen doemen op.
Gelukkig laten de sponsoren ons niet in de steek. Heel jn, zeker gezien de ook
lastige periode waarin zij zich bevonden.
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VAN DE BESTUURSTAFEL - VERVOLG
In de zomer bleef gelukkig een Coronagolf met de daarbij behorende
maatregelen uit en kunnen we het nieuwe seizoen beginnen met ons allen.
Spelers, begeleiding, familie en vrienden kunnen gezamenlijk weer genieten
van de wedstrijden, de derde helft en elkaar.
Sportief
Sportief gezien hebben de teams allemaal weer hun doelstellingen bepaald en
gaat ‘Plezier en Prestatie’ weer samen, hoop ik. Wat het eerste elftal betreft, zij
gaan de strijd aan in de oostelijke tweede klasse. Mooie tegenstanders met
doorgaans een goed verzorgde accommodatie. Een verzwaarde promotie/
degradatie regeling zal vlak voor de start van de competitie bekend worden
gemaakt door de KNVB. Met de aankomende herstructurering van de klassen
lijkt het erop dat er drie tot vier teams rechtstreeks zullen degraderen. Maar
goed, we wachten het de nitieve besluit af en gaan ervan uit dat onze jongens
“in het linkerrijtje staan”. Maar zwaar zal het worden.
Vrijwilligers
In elk verslag schrijf ik er over, in elke vergadering worden ze benoemd, onze
vrijwilligers. Zij staan samen aan de basis van de vereniging waar zaken naar
behoren verlopen en waar het bovendien leuk is om deel vanuit te maken. En ja,
soms loopt het wat minder naar wens, ook dat hoort er gewoon bij. Het
belangrijkste is dat uiteindelijk alles om het geheel draait. Een éénduidig doel
waar we samen naar streven. Mooi om te zien dat FC Meppel vele vrijwilligers
heeft. Het is nog geen kommer en kwel, maar er vallen gaten. Aanwas met
nieuwe vrijwilligers is vereist.
Fusie / samenwerking
Hoe is de status met betrekking tot een fusie of samenwerking? Een vraag die
mij veelvuldig wordt gesteld. Een korte terugblik: Eind april 2019 is er onder de
leden bij de drie voetbalverenigingen een enquête gehouden om te polsen of
er draagvlak is voor een verregaande samenwerking in welke vorm dan ook. Dit
bleek het geval en door een onderzoekscommissie is in de basis uitgezocht
welke hobbels genomen moeten worden om dit uiteindelijk te laten slagen.
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VAN DE BESTUURSTAFEL - VERVOLG
Uit het onderzoek kwam één belangrijke kritische succesfactor naar voren: één
accommodatie met één gezamenlijk nieuw clubhuis. Dit betekent direct
sportpark Ezinge reorganiseren of een sportpark elders in Meppel. En daar is
de gemeente en geld voor nodig. En hier staan we nu. Er wordt overleg met de
gemeente gevoerd over hoe nu verder. Een stip op de horizon om in welke
vorm dan ook verder te onderzoeken en te ontwikkelen.
Let wel, bij rigoureuze keuzes zal altijd het orgaan, de Algemene
Ledenvergadering, beslissen. Niet het bestuur.
Algemene Ledenvergadering
Eind oktober staat voor nu de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering gepland. Vast
agendapunt, de bestuursverkiezing. Patrick de
Leeuw is inmiddels, met volmacht, 9 maanden
actief als bestuurslid Vrouwen- en meisjes
voetbal. Hij moet nog of cieel aangesteld
worden door de ALV. Aftredend en voor
maximaal 1 jaar (tot de ALV najaar 2023) herkiesbaar is Yolanda Tepper als
secretaris. Bij het eerder vinden van een vervanger zal zij haar taken
overdragen.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Wico Vaartjes en ondergetekende. Voor Wico
hebben we inmiddels een vervanger bereid gevonden (de naam volgt). Maar
ook hier beslissen de leden op de ALV.
Een nieuwe kandidaat voor voorzitter is er nog niet. Laat ons weten of u een
geschikte kandidaat kent. Wij nemen dan graag contact op met haar/hem.
Uitdagingen genoeg. Bij het schrijven van de tekst zitten voor veel teams de
eerste oefenwedstrijden en bekerduels er weer op. Na een mooie zomer hoop
ik voor iedereen op een corona loos seizoen.
Ik wens iedereen een sportief en gezond seizoen 22/23 toe en zie u op Ezinge!
Namens het bestuur,
Hans ter Voorde - voorzitter FC Meppel
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Klaverjassen op donderdagavond
Donderdagavond 2 september was de ‘aftrap’ van het nieuwe kaartseizoen in het
clubhuis . Nog steeds hoogzomer en een opkomst van 18 actieve kaarters. Helaas
dus twee ‘stilzitters’ op deze avond. De tweede kaartavond telde al 25 spelers en
speelsters. Het streven is om te komen tot een stabiel aantal van rondom de 30
kaarters. De organisatie is ook dit jaar weer in handen van de heren Luth ,
Oosterga en Punt.
De inleg per kaartavond is € 3.00 en er wordt gestreden
om het hoogste aantal punten. De organisatie zorgt elke
wedstrijdavond voor een aantal prijzen voor de beste
kaarters van de avond ( kaas, vlees en wijn). Deze prijzen
zijn afgenomen bij de plaatselijke middenstand.
Deze kaartavonden zijn toegankelijk voor iedereen
en men hoeft dus geen lid te zijn van FC Meppel.

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 organiseren festiviteiten bij de wedstrijden en sluiten het seizoen
af met de organisatie van de vrijwilligersavond i.s.m.
andere geledingen. Ook zorgen zij voor het
Sinterklaasfeest en bowlen bij de jeugd.
De Activiteitencommissie is dringend op zoek naar
nieuw bloed. Vandaar deze oproep!
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.
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VROUWEN- EN MEISJESVOETBAL
Het vrouwen en meisjes voetbal groeit nog steeds, het is nu zelfs de grootste
vrouwensport van Nederland! Dit natuurlijk vooral door de successen en
populariteit van het Nederlands dames elftal, steeds meer meiden spiegelen
zich aan een Lieke Martens of Jackie Groenen i.p.v. Messi of Ronaldo. Door de
positieve aandacht voor het vrouwenvoetbal is de laatste jaren het taboe van
voetbal is niets voor meisjes goed afgeschud, Voetbal is ook voor meisjes en
vrouwen!
De groei en ontwikkeling bij de meiden/ vrouwen gaat hard, waar voorheen
meisjes op een wat latere leeftijd wel eens voetbal wouden “proberen” in een
meiden team (vanaf MO13). Beginnen ze nu op jonge leeftijd bij de bengels en/
of minidivisie en blijven het voetbal ook trouw. Dit levert nu erg veel spelers op
die de complete jeugdopleiding hebben door lopen bij de club en nu in
Vrouwen 1 spelen.
Door de samenwerking met Alcides voor het meiden en vrouwenvoetbal zijn
wij een hele grote speler in de regio voor het vrouwenvoetbal. Waar vele
(kleinere) clubs maar enkele meisjes/ dames teams heeft, hebben wij circa 150
leden en in iedere leeftijdsklasse (vanaf MO13) minimaal 1 team en zelfs 3
senioren dames teams. Hierdoor kunnen wij ook door selecteren en kan
iedereen op zijn eigen niveau voetballen. Dit zorgt ervoor, dat het niveau ook
omhoog gaat. Dit resulteerde in bijvoorbeeld het kampioenschap van de MO17
en de MO19-1 in de Hoofdklasse het afgelopen seizoen! Deze goede en
ambitieuze lichting mag het dit seizoen dan nu ook laten zien in de MO20
Hoofdklasse en/of in de Vrouwen 1.
Hier stoppen onze plannen niet. Wij willen graag doorgroeien met in iedere
leeftijdsklasse minimaal 2 teams. Wij willen misschien wel het grootste voetbal
bolwerk worden voor de meisjes en vrouwen in de regio, qua niveau maar zeker
ook qua uitstraling! Hiervoor is een ambitieus beleidsplan opgesteld speci ek
voor het meisjes/ vrouwenvoetbal.
Een handboek met de technische en tactische richtlijnen alsmede ambitieuze
plannen voor een goede kwalitatieve meiden jeugdopleiding met een
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VROUWEN- EN MEISJESVOETBAL - VERVOLG
herkenbare speelstijl en uiteindelijk een goede uitstroming richting de senioren
teams. Hiermee kunnen wij nog beter ieder meisje/ dame laten voetballen op
haar eigen niveau en naar een nog hoger niveau laten doorgroeien.
Maar vooral voor iedereen een plek waar “Plezier en
Prestatie” samenkomt!
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. Steun deze toppers. Ze verdienen het!
Patrick de Leeuw, bestuurslid

Walking
Football

voor de training. Ik heb hun training

In 2018 kwam ik voor het eerst in

droop. Vol fanatisme en enthousiasme

aanraking met Walking Football en wel

en plezier werd de training gevolgd.

bij HZVV uit Hoogeveen. Tijdens een
afspraak daar zag ik een groep mannen
op leeftijd al vroeg in de ochtend aan
de kof e in het clubhuis. Aanvankelijk
dacht ik aan een klussengroep, echter
ik kwam er al snel achter dat de
mannen van plan waren om een
training Walking Football te gaan
volgen. Kort voor 10.00 uur dirigeerde
hun trainer de mannen naar de

een half uur gevolgd en heb kunnen
constateren dat het plezier er van af

Vanaf dat moment heb ik besloten om
op het moment dat ik met vrijwillig
vroegpensioen zou gaan, mij in te gaan
zetten om Walking Football ook in
Meppel te introduceren. Begin 2021
was het zover, mijn vroegpensioen was
in gegaan en in april van dat jaar heb ik
me gemeld bij Hans ter Voorde, onze
voorzitter van FC Meppel.

kleedkamer om zich klaar te maken
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De simpele vraag aan Hans was; hoe

Belangrijke actieve partners die hebben

staat FC Meppel tegenover Walking

samengewerkt in het plan waren vanaf

Football?

mei 2021: Meppel Actief, FC Meppel,
KNVB, Ouderenfonds, Gemeente
Meppel. Belangrijke punten die
besloten moesten worden waren: Kick
Off datum, communicatie, werving
deelnemers, nanciën, mijn
persoonlijke cursussen, publiciteit.
Vanaf juni 2021 hadden we het plan
rond. Start Kick Off 2 september met

Hans informeerde mij over eerdere
pogingen van de Meppeler
verenigingen en de Gemeente
Meppel om Walking Football op te
starten, hiervoor verwees hij mij naar
Meppel Actief. Samen met Meppel
Actief hebben we de bestaande
plannen uit de kast gehaald. Ik heb
aangegeven op dat moment om de
kar te willen trekken om Walking
Football te introduceren binnen de
Gemeente Meppel. Omdat alleen FC
Meppel binnen de Gemeente Meppel
concreet interesse had om Walking
Football op te nemen binnen de
vereniging, hebben we alle plannen
in samenwerking met FC Meppel
uitgewerkt.

ondersteuning 1e training van
Ouderenfonds en PEC Zwolle. Met 12
spelers hadden we een succesvolle
start. Ondertussen had ik mij
gespecialiseerd in trainingsstof
Veelzijdig Bewegen voor ouderen. We
zijn nu 9 maanden verder en kunnen
stellen dat Walking Football mannen
binnen de Gemeente Meppel succesvol
is geïntroduceerd. Een groep van 15
mannen komen wekelijks met veel
plezier trainen, waarbij het sociale
aspect voor en na de training zeer
belangrijk is, met daarnaast in de
training veel aandacht voor veelzijdig
bewegen en natuurlijk ook het voetbal
aspect veel aandacht het krijgt.
Frans Fleer
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ACCOMMODATIENIEUWS
Onze vereniging maakt gebruik van de gebouwen en de velden van sportpark
Ezinge. Het sportpark is in bezit van de gemeente Meppel en zij zorgen voor
een groot gedeelte van het onderhoud van dit complex. Daarnaast zijn er veel
taken neergelegd bij de vier gebruikers van het complex. Deze gebruikers zijn
AV De Sprinter, MVV Alcides, MSC en FC Meppel. Dat betekent dat er wekelijks
gebruik moet worden gemaakt van vrijwilligers.
Bestuurslid accommodatiezaken is Emil Koster.
Hij stuurt een groot aantal vrijwilligers, c.q.
commissies aan v.w.b. onderhoud, schoonmaak
en bezetting van het clubhuis aan. Er zijn
verschillende groepen vrijwilligers doordeweeks
en in het weekend actief om de dagelijkse gang
van zaken binnen de club te verzorgen. Op deze
plaats willen wij Leo Boender bedanken voor zijn
taak als lijnentrekker van de drie grasvelden die FC Meppel wekelijks gebruikt.
Daarnaast is Leo jarenlang een ‘stille kracht’ geweest in het kader van
veldonderhoud en netheid van het ‘groen witte’ deel van het complex. Hij heeft
nu meer tijd voor zijn hobby als golfer. FC Meppel heeft in de persoon van Piet
van Dijk een opvolger voor hem gevonden v.w.b. het belijnen van de velden.

OMROEPER GEZOCHT
Wij zijn op zoek naar een ‘stadionspeaker’ tijdens de
thuiswedstrijden van ons 1e elftal. Als omroeper verzorg
je de muziek en roep je uiteraard de opstellingen,
doelpunten en andere belangrijke boodschappen om.
Lijkt het jou leuk? Of wil je het eens proberen?
Mail dan naar technischezaken@fcmeppel.nl of bel met
Wico Vaartjes 06-10767432
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IN MEMORIAM

bloedend hart. Toch koos ze voor haar
eigen welzijn en dit heeft haar goede
gedaan. Toen werd ze ziek. De scans
Tinus Schuring, 71 jaar lid van de club.
Hij was o.a. bestuurslid, scheidsrechter en toonden aan ,wat niemand zou willen
grensrechter van het eerste elftal. Ageeth zien. Wat een dreun voor hen beide. Een
begin van een eindeloze reeks ziekenTroost is op 60 jarige leeftijd overleden.
huisbezoeken in Zwolle en Meppel.
Zij was lid van verdienste van onze club.
Bloedprikken, scans, immuun-therapie
In Memoriam Ageeth Troost- Stam
en dergelijke. Stapje voor stapje ging ze
achteruit. Ik vind het een wonder hoe
Het is 2 oktober 1961. Meppel heeft er
positief Ageeth in het leven bleef staan.
weer een inwoonster bij. Arendina
Gewoon fantastisch. Zeker gezien de
Geertha Stam is geboren en ze noemen
isolatie, als gevolg van de Corona
haar Ageeth. Het is dan ook de roerige
pandemie. En Reinie? Letterlijk alles
tijd van de jaren zestig, als Ageeth naar
deed hij voor zijn lieve maatje. Dag in
de kleuter- en de lagere school gaat.
dag uit . Zichzelf opofferend. “Reinie,
Haar jeugd bestaat natuurlijk uit
doe wat goed is voor jezelf. Nee, zei hij,
‘onbegrensd’ kunnen spelen in een zich
Doe wat goed is voor Ageeth.” Toen het
ontwikkelend Meppel. De Haveltermade echt niet meer kon, ging Ageeth naar
werd gebouwd. Ze maakte het van dicht- het hospice in Ruinerwold. Daar werd ze
bij mee. De grachten bleven na een
liefdevol verzorgd. Heel veel steun en
lange strijd gelukkig open. Velen hebben liefde heeft ze gehad van haar nichtje
de hand naar haar opgestoken, als ze
Esther, die haar zelfs verzorgde in het
weer in het hoekje bij het raam zat met
buitenland voor het raam met uitzicht op
het uitzicht op de gracht en de Tipbrug.
de skipiste. Dit voor een laatste keer op
Samen met haar Reinie, die ze al jaren
haar geliefde plek in de bergen.
daarvoor had leren kennen en nooit meer In Ruinerwold hebben Ageeth en Reinie
los zou laten. Samen genoten ze van de
elkaar moeten loslaten. Wat altijd blijft is
ontwikkelingen van de muziekgenres.
de liefde voor elkaar. Op 27 juni 2022,
André Hazes kwam in beeld en verleidde tijdens de uitvaart, is warm afscheid
het mooie stel tot menig feestje. Maar
genomen van Ageeth met allen die van
niets ging voor hen boven de skivakantie. haar hielden. Dit ook met een ware
In Europa en zelfs in Amerika. Zij kende
bloemenzee.
bijna alle pistes die op de televisie te zien
waren. Na jaren met veel liefde in de zorg Lieve Ageeth, bedankt voor wie je was
in Apeldoorn te hebben gewerkt, ging ze voor Reinie, Esther, mij en vele anderen.
hiermee stoppen. Dat was met een
Hans van Driesum
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TEAMNIEUWS - FC MEPPEL HEREN 1
De voorbereiding van de selectie van FC Meppel op het seizoen 2022-2023 is
begonnen in de maand augustus met de eerste trainingsdag op zaterdag 13
augustus . Nog niet alle spelers waren aanwezig op deze eerste bijeenkomst
vanwege voorgenomen vakanties. Zaterdag 3 september j.l. is het seizoen voor
de meeste jeugd- en seniorenteams gestart met bekervoetbal wedstrijden en
reguliere competitiewedstrijden.
FC Meppel 1 is voor de bekercompetitie ingedeeld in de poule met de clubs
Noordscheschut, DZOH en Pesse ( zondag afdeling). In en tegen Noordscheschut werd met 3-0 verloren. Vanuit de media en de spelers vernamen wij dat
FC Meppel meer had verdiend gezien de verhoudingen op het veld en de
doelrijpe kansen. De tweede bekerwedstrijd was op eigen bodem tegen eersteklasser DZOH uit Emmen. Dit elftal is het afgelopen jaar kampioen geworden in
de klasse van ons eerste team. DZOH had het betere van het spel, maar het
werd een gelijkspel deze zaterdagmiddag. Mick van Laer was de
doelpuntenmaker voor de FC. De laatste wedstrijd werd in en tegen Pesse
( zondag afdeling) gespeeld. De twee-nul achterstand werd in de tweede helft
omgebogen naar een voorsprong en eindstand van 4-2. Vanwege deze
uitslagen houdt het bekeravontuur voor dit elftal hierbij op.
Tot aan de eerste competitiewedstrijd ( uit tegen Tubantia- 1 oktober) worden
nog enkele oefenwedstrijden gespeeld tegen o.a. Olde Veste en ASC ’63.

Indeling FC Meppel Heren 1
Het eerste elftal van onze club is na meerdere jaren gespeeld te hebben in
Klasse 2 J Noord het komend voetbaljaar in Oost ingedeeld. Dat betekent voor
de spelers, trainers en begeleiders kennismaken met andere verenigingen en
sportaccommodaties. Datzelfde geldt natuurlijk voor de supporters van ons
eerste team. Een paar oude bekenden zijn Elim, Gramsbergen en
Nieuwleusen. Dat zijn ook meteen de clubs op kortere reisafstand.
blad 13
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De indeling is als volgt voor de nieuwe Tweede Klasse J Oost zaterdag:
• VV Den Ham

Den Ham

• Dos ’37

Vriezenveen

• SC Elim

Elim

• Enter Vooruit

Enter

• FC Meppel

Meppel

• SV Gramsbergen

Gramsbergen

• SV Nieuwleusen

Nieuwleusen

• CVV Oranje Nassau

Almelo

• P.H. Almelo

Almelo

• Sparta Enschede

Enschede

• HVV Tubantia

Hengelo

• Vroomshoopse Boys

Vroomshoop

• RKSV De Zweef

Nijverdal

Vanwege het aantal van 13 teams in deze klasse is elke zaterdag één van de
eerste elftallen vrij van competitieverplichtingen. Ons eerste elftal is meteen de
eerste competitiedag, zaterdag 24 september 2022, speelvrij. Het eerste
competitieduel is dan een uitwedstrijd in Hengelo tegen HVV Tubantia.
Het wedstrijdprogramma is to aan de winterstop als volgt:
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EUROPESE FIETSWEEK
JULI 2022
Vanaf 8 Juli tot en met 15 juli 2022
vond in Meppel de Europese
Fietsweek plaats.
Voor ons, Albert Kuiper Jennie
Landkroon en Albert Landkroon,
betekende dat vanaf zaterdag 9 Juli
tot en met 16 Juli werkdagen vanaf
zes uur in de ochtend (brood afhalen
bij de bakker) en het ontbijt
verzorgen in de kantine voor
ongeveer elke dag veertig tot vijftig
mensen. De gasten waren op een
enkele na erg vriendelijk. Soms ook
wel eens boos omdat ze geen 3
eieren mochten, Een vriendelijke
Poolse meneer gooide mij toen ik zei
dat dat niet kon de 2 eieren van een
afstand weer toe. Sommige mensen
waren boos, omdat ze geen lunch
pakketje mochten maken. Dit lieten ze
duidelijk blijken. Ik was een Gestapo,
of ze wezen op het voorhoofd.
Maar al met al was het erg leuk .
Ongeveer om negen uur, na het
ontbijt eerst afwassen, afwassen,
kantine opruimen, zelf even een
broodje eten en een kop kof e
drinken. Daarna in draf naar de tent
om daar de vrijwilligers van Alcides af
te lossen.

SEPTEMBER 2022
Daar stonden we dan met ons drieën
de hele dag aangezien het bestuur
had besloten om de mensen aan
tafel te bedienen. We stonden ook
ingepland op het terras en daar zijn
we extra mensen nodig.
Wij plaatsten dus een oproep op de
website van FC Meppel. Wij hebben
de kantinebeheerder gevraagd, of hij
kon zorgen voor versterking. Wij
hadden behoefte aan zeker zes
personen voor twee dagen. Wij
kregen erg weinig respons op onze
oproep. De volgende personen
hebben nog meegeholpen: Jolanda
Tepper, Elsbeth vd Meulen, Richard
Wagenaar, Maritha Kersies en Cor
Landkroon ( bij de bingo).
Een noodoproep geplaatst bij AV De
Sprinter. Dat leverde acht personen
op voor twee dagen. Geweldig.
Vanuit MVV Alcides waren er telkens
twee mensen op de ochtend. Jammer
genoeg lieten vrijwilligers van MSC
het afweten , ondanks vooraf
beloofde inzet.
Maar al met was het een geslaagde
week. We gingen met goede moed
naar de daaropvolgende week in
verband met de Drentse Fiets-4Daagse. Daar kunnen we kort over
zijn. Dat was dit jaar een asco.
Jennie Landkroon

fi

fi
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TEAMNIEUWS: FC MEPPEL DAMES 1
Negentien dames uit Meppel en omstreken spelen komend seizoen in St. FC
Meppel/Alcides Vrouwen 1. Elke maandag en woensdag wordt er onder leiding
van Herald Raat en Erikjan van Eeks hard getraind om tijdens de wedstrijden zo
goed mogelijk te presteren. Doel is immers om aan het einde van het seizoen
vanuit de derde klasse te promoveren naar de tweede. Tien tegenstanders uit
de regio moeten overwonnen worden om in mei 2023 de competitie te winnen.
Geen gemakkelijke opgave, maar zeker wel haalbaar.
Het is volgens de trainers hoog tijd dat de huidige speelsters en de
aanstormende talenten uit de MO20 een of twee niveaus omhoog gaan. "Dit
seizoen moet het gaan gebeuren", vertelt Erikjan van Eeks enthousiast. "Het zijn
speelsters waarvan het merendeel al vanuit de
jeugd samenspeelt. Ze weten wat ze aan elkaar
hebben, kennen elkaar door en door en daardoor
werken ze graag voor en met elkaar. 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."
Herald Raat verwacht veel van de samenwerking
tussen de dames uit het eerste en de talenten uit
de MO20. "Omdat Erikjan daar ook trainer is, 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."
Raat heeft nog een extra troef in handen als het gaat om het behalen van de
doelen voor het eerste damesteam. "We hebben een guurlijke derde man, in
de vorm van onze trouwe supportersschare", lacht hij. "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.”
Erikjan van Eeks & Herald Raat

fi
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FC Meppel
jeugd vol trots
op volle kracht
vooruit
FC Meppel is al jaren een bloeiende
vereniging met de grootste
jeugdafdeling van Meppel. Dit is
een gevolg van alle zweetdruppels
die we er de afgelopen jaren met
z’n allen in gestoken hebben.
Ons sportpark ligt er prachtig bij, iets
waarvoor we dankbaar moeten zijn,
jeugdspelers stromen door naar de
senioren zowel prestatief als recreatief
en de zaterdag is een druk een

SEPTEMBER 2022
bezochte, gezellige dag in onze groenwitte thuishaven op Ezinge.
Om dat te kunnen waarborgen is het
belangrijk samen de schouders eronder
te blijven zetten om onze jeugd op een
hoogwaardige, jne manier te laten
voetballen in een veilige omgeving. Dat
samen invulling geven aan het sporten
van onze kinderen geeft ook een
saamhorigheidsgevoel dat ervoor zorgt
dat PLEZIER en PRESTATIE samen gaan.
Vol trots kunnen we dan ook zeggen
dat de vele teams van onze jeugd
allemaal voorzien zijn van trainers/
leiders en wij SAMEN (spelers, ouders,
TC, bestuur) ook het seizoen 2022-2023
verder bouwen aan een nog mooier,
beter en gezonder FC MEPPEL!!!

Klik en lees op de website van FC Meppel alle informatie
over de invulling van het jeugdkader 2022-2023.

TEAMNIEUWS: FC MEPPEL HEREN 3
FC Meppel 3 houdt deze slogan aan als leidraad voor een plezierig en
succesvol seizoen. Zo wisten wij afgelopen seizoen het kampioenschap te
behalen en promoveerden wij naar de 2e klasse E.
Het DNA van FC Meppel 3 bestaat uit mannen die het 1e en 2e elftal achter hun
hebben gelaten én jongens die hun aansluiting vinden bij het niveau dat wij
halen.
Tevens zijn er ook de nodige spelers en een trainer doorgestroomd naar één
van de selectie elftallen. Al-met-al ruimte voor iedereen, om te doen waar hij
goed in is!

fi
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TEAMNIEUWS: FC MEPPEL HEREN 3 - VERVOLG
Elk jaar is het weer een uitdaging om een
degelijk elftal op de been te krijgen én
samen te werken met het bestuur en FC
Meppel 2. Wie kunnen we in goed overleg
benaderen om toch nog een een x-aantal
jaren bij FC Meppel te voetballen, wie kent
er geïnteresseerde spelers en welke spelers
ontvangen wij met open armen vanuit de
selectie elftallen.
Het is dus onze taak iets te creëren waar andere mensen bij willen horen.
Een belangrijke factor die niet onbenoemd mag blijven zijn de bereidwillige
sponsoren. Los van de club-sponsoren proberen wij de nodige materialen te
verzamelen, om eenieder binnen FC Meppel 3 te voorzien van dat ‘selectiegevoel’. Goede voorwaarden creëren in combinatie met de nodige teamuitjes
en het wekelijkse biertje!
Een gezellig, betrokken én goed
georganiseerd stel gasten dat acteert op een
prima niveau…
Het bovenstaande verhaal werd afgelopen
seizoen mede mogelijk gemaakt door de
supportersvereniging van FC Meppel!
De supportersvereniging levert een ontzettend belangrijke bijdrage aan
diverse elftallen van FC Meppel, in de vorm van materiaal óf een
nanciële bijdrage. Wij zijn lid, jij ook?
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Jaarverslag Supportersvereniging
Het vorige verenigingsjaar 2020/2021 is de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wegens de corona-pandemie niet doorgegaan. We zijn blij dat
deze dit seizoen weer door kan gaan. Dit verenigingsjaar zijn 5 trouwe
supporters overleden en 1 daarvan is ons bestuurslid Rob Seriese. Daarnaast
waren dit W. Troost, J. Bakker, Mevr. A. Troost en T. Schuring. Het
ledenbestand per 30 juni 2021 was 145 leden. Er hebben 6 leden bedankt,
dat brengt het aantal leden per 30 juni 2022 op 134 leden.
Er is in het afgelopen verenigingsjaar 1 bestuursvergadering geweest van de
Supportersvereniging. Dringende zaken werden per mail, whatsapp of telefonisch
besproken, zodat we spoedig een besluit konden nemen. Er zijn in het afgelopen
seizoen, ondanks de corona veel bijdragen en activiteiten ondernomen, deze
waren:
programma verkoop / kledingbijdrage / bijdrage voor diverse
jeugdactiviteiten / doelpuntactie / De Grote Clubactie / bijdrage presentatie
shirt seniorenteam / diverse bijdragen aan toernooien
Het afgelopen verenigingsjaar is de Nieuwsbrief 3 maal verschenen. Twee leden
hebben zich gemeld om de Nieuwsbrief verder te gaan verzorgen, na het
overlijden van Rob Seriese. Dat zijn Piet van Dijk en Tjeerd Visser. De laatste
Nieuwsbrief die in juni jl. uitgekomen is, heeft een andere verfrissende lay-out
gekregen. Deze wordt inmiddels ook per mail verstrekt. We willen deze leden
bedanken voor het vele werk wat ze gedaan hebben.Dit seizoen is er ook een
bestuursverkiezing gehouden. Bestuursleden heeft dat niet opgeleverd, maar wel
2 adviseurs, namelijk C. Landkroon en W. Dijkstra. Beide adviseurs hebben zich
helaas vanwege verschillende redenen moeten terugtrekken. Voor het bestuur
van de Supportersvereniging heeft Hilco Dekker zich inmiddels kandidaat
gesteld. Wij willen de leden op de ledenvergadering vragen of ze hiermee
akkoord kunnen gaan. Laten we hopen dat het verenigingsjaar 2022/2023 een
mooi volledig seizoen wordt met weer leuke activiteiten en bijdragen.
Adri Broekhuizen (secretaris)
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LEDENVERGADERING SUPPORTERSVERENIGING
Deze ledenvergadering is gehouden op woensdagavond 14 september 2022 in
ons clubhuis. De volgende agendapunten kwamen aan de orde:
- mededelingen / ingekomen stukken;
- verslag algemene ledenvergadering;
- jaarverslag secretaris;
- jaarverslag penningmeester ( kascommissie/ begroting 2022/2023);
- bestuursmededeling ( Hilco Dekker: nieuw bestuurslid);
- rondvraag.
Tijdens deze vergadering waren 14 leden aanwezig en deze werden welkom
geheten door de voorzitter Albert Landkroon.
Wil je meer informatie over de ledenvergadering of over de supportersvereniging? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.

SUPPORTERSVERENIGING FC MEPPEL

- GROTE CLUBACTIE Dit jaar doen wij weer mee met de Grote Clubactie. Wij willen natuurlijk zoveel
mogelijk loten verkopen. Een lot kost €3,- per stuk. Hiervan gaat 80% (dus €2,40
per lot) direct naar onze clubkas. De start van de landelijke lotenverkoop is
op zaterdag 24 september. Koop loten en help ons het doel te halen. Daarnaast
maak je kans op mooie prijzen! Een echte win-win situatie dus. Bestellen kan via
de deze link ‘GROTE CLUB ACTIE SUPP.VER. FC MEPPEL’.
De link is te delen met familie, vrienden, kennissen etc. Je kunt ook de
QR- code op de volgende bladzijde de scannen en zoeken op
supportersvereniging F.C. Meppel. Ook kan via de website van de Grote Club
Actie besteld worden wanneer bij het bestellen gezocht wordt op
supportersvereniging F.C. Meppel.
We hopen natuurlijk op een mooie opbrengst voor de vereniging! Doe je mee?
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Tegen inlevering van deze bon

20% korting
Niet in combinatie met andere aanbiedingen
Hoofdstraat 71 | www.hansfashion.nl
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Wat doet de supportersvereniging
voor FC Meppel en dus voor jou?
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.
Na a oop van een thuiswedstrijd van
ons vlaggenschip wordt er aan het rad
gedraaid en kunnen er leuke prijzen
worden gewonnen. Ook worden er
programma's verkocht tijdens deze
thuiswedstrijden van het eerste.
Hieraan is tevens een verloting
verbonden, waarmee lekkere
vleesprijzen zijn te winnen.
Wij delen mee in de kosten voor wat
betreft de winteractiviteiten van de
Jeugd onder 9 en 7 (E en F-pupillen),
wij staan ieder jaar weer garant voor de
gemaakte kosten van het Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd.
Wij dragen bij in de kosten van het
zaalvoetbaltoernooi voor de
recreatieteams. Verder komen er
regelmatig verzoekjes binnen bij de
supportersvereniging waarin een
geldelijke bijdrage voor de meest
uiteenlopende activiteiten wordt
gevraagd. Deze incidentele aanvragen
worden eerst in een bestuursvergadering beoordeeld, waarna een besluit
wordt genomen of de aanvraag wel of
niet gehonoreerd wordt.

Zo hebben wij o.a. nanciële steun
verleend bij de aanschaf van zonnepanelen, bijdrage nieuwe kledinglijn,
bijdrage renovatie van de bestuurskamer, bijdrage aan de Lucky Ajax-dag.
Bij het halen van de nacompetitie (wat
de laatste jaren meer regel dan
uitzondering is), dan biedt de
supportersvereniging de gelegenheid
om bij voldoende belangstelling de
supporters per bus naar een
uitwedstrijd te vervoeren.
De klussenploeg bestaat uit leden van
de supportersvereniging. Zij plegen
allerhande reparatie/herstel of
nieuwbouw-activiteiten op, om of in
ons clubgebouw.
De laatste twee activiteiten zijn: de
doelpuntenactie en de Grote
Clubactie. Als je meedoet aan de
doelpunten-actie betaal je € 0,20 per
gescoord competitie-doelpunt van FC
Meppel 1 aan de supportersvereniging.
En jaarlijks doen we mee aan de Grote
Clubactie om zo geld binnen te halen
voor de club.
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Aanmelden als lid van de
supportersvereniging?
Tuurlijk!
Ben jij nog geen lid? Meen je niet? Meld je dan
direct aan en steun voor slechts € 1,25 per maand jouw
vereniging!
De supportersvereniging kan niet bestaan zonder leden.
Dus kom op en wordt ook lid!
Ja, natuurlijk meld ik mij aan als lid van de Supportersvereniging van FC Meppel.
Mail dan de volgende gegevens naar supportersvereniging@fcmeppel.nl:
Naam + Adres + Postcode + Woonplaats
De jaarlijkse contributie is voor 1 persoon maar € 15,- per jaar. Een gezinskaart
(2 pers.) kost € 25,- per jaar. En wil je meedoen met de zgn. doelpuntenactie dan
betaal je € 0,20 per gescoord competitiedoelpunt van FC Meppel Heren 1.

BONUS: Als lid van de Supportersvereniging heb jij
gratis toegang tot de thuiswedstrijden van het eerste!

Industrieweg 18
7949 AK Rogat
(Meppel)
tel. 0522-441582

Het gezelligste cafe in Meppel
met de leukste gasten
KERKPLEIN 17
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Meppel
De Putstoel 2
Tel. 0522 255 923
info@kisjes-slijterijen.nl
kisjes-slijterijen.nl
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