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Vol goede moed werd weer begonnen aan het nieuwe seizoen. De algemene ledenvergadering werd 

goed bezocht en alles wees er op dat we als sportclub in een rustig vaarwater zaten. 

Vooral de dames gingen het seizoen goed van start. Al vrij snel had men de koppositie te pakken en 

een aantal weken konden ze deze plek ook verdedigen. Helaas, bij de dames kwam er de klad in. Na 

een aantal gelijke spelen en een enkele verliesbeurt was de zo gekoesterde koppositie uit beeld. Het 

kampioenschap zat er dan ook niet meer in. 

Bij de andere seniorenteams was het zoals men dat zo mooi noemt “business as usual”. Men won een 

keertje, speelde een keertje gelijk, maar de verliespartijen voerden de boventoon. 

Het eerste had lange tijd nog zicht op een periode (de laatste) maar ook dit ging mis. 

Met de zogenaamde niet voetbal gerelateerde zaken was men dit seizoen wel succesvol. Met aan het 

roer een aantal nieuwe vrijwilligers kan men gerust spreken van een geslaagde kerstactie en een 

prima verlopen keiloop. 

 

Speciale aandacht ook hier nog voor de goedbezochte nieuwjaarsreceptie. Tot zijn eigen verbazing 

werd Geert ten Dolle, na het winnen van de Gouden Kei, nogmaals door voorzitter Tom Meeusen naar 

voren geroepen. Zonder dat hij het gemerkt had was inmiddels zijn familie naar binnen geloodst. Tom 

sprak een aantal zeer lovende woorden en dankte Geert voor zijn jarenlange inzet voor onze 

vereniging, om hem tot slot tot erelid van Sc. Meddo te benoemen. Dat dit breed gedragen werd bleek 

wel uit het minutenlange applaus dat Geert in ontvangst mocht nemen. 

 

Ook vermeldenswaardig in dit jaarverslag is de reuring die er rond de trainersstaf van het eerste elftal 

is geweest. Rond de jaarwisseling was er het plotselinge vertrek van assistent-trainer Daniel Levers. 

Dit had zijn oorzaak in het privéleven van Daniel. 

Een aantal weken voor het einde van de competitie probeerde hoofdtrainer Frank Verheijen nogmaals 

om het eerste elftal scherp te krijgen. De manier die hij daarvoor koos was echter uitermate 

ongelukkig. Frank gaf een interview aan een lokaal dagblad waarin hij uitgebreid inging op de beleving 

van de spelers van Sc Meddo. Een aantal spelers werd in dit interview zelfs met naam genoemd. De 

commotie die hierdoor ontstond leidde tot een ingelaste bestuursvergadering en een raadpleging van 

de voltallige eerste selectie over de positie van Frank. 

Besloten werd om per direct afscheid van Frank te nemen. 

Wat overbleef na dit seizoen was een onbestemd gevoel, het had alleen verliezers opgeleverd. 

 

Inmiddels staat het nieuwe seizoen weer voor de deur. De technische staf is weer compleet na het 

onverwachte vertrek van Haico Mulder als trainer van het tweede. Zijn plaats is ingenomen door Nico 

Geerdink. Eerder werden al Dennis Teunissen als hoofdtrainer vastgelegd en Felix Pampiermole als 

trainer van de dames, dit naast Ulrich Koldeweij. 

  


