
1 Meerburg Magazine Nr. 3

Meerburg

Zoeterwoude

1928

April 2011, Nr. 3

Meerburg
                Magazine

E e n  u i t g a v e  v a n  R k v v  M e e r b u r g



Beste Meerburgers,

Hier is dan al weer het derde Meerburg Magazine 

en we hopen dat het deze keer op tijd bij iedereen 

arriveert. Misschien goed om nog even aan te geven 

waarom we dit Magazine uitgeven. Tot voor kort hadden we alleen ons 

wekelijks verschijnende clubblad:   “De  Meerburger”. Daarin was altijd veel 

praktische informatie te vinden.  Denk aan  wedstrijdprogramma’s, uitslagen, 

wedstrijdverslagen, aankondigingen, uitnodigingen, telefoonnummers en 

allerlei andere berichtgeving. Dit soort informatie is tegenwoordig actueel te 

vinden op onze website: www.vvmeerburg.nl.  

Onze website steekt prima in elkaar, elke dag zijn er meer dan 500 bezoekers, 

maandelijks worden meer dan 50.000  pagina’s  bekeken en ondertussen zijn 

circa twintig Meerburgers wekelijks bezig om  berichten te plaatsen of om 

informatie te actualiseren. Dat gaat dus  hartstikke goed.

Nou kan die website heel goed werken, toch mis je dan wat. Een blad, een 

boekje dat je kan doorbladeren, met foto’s van Meerburgers, met verhalen. 

Een magazine dat je op tafel laat liggen, of op de bar in de kantine, of in 

de commissiekamer waar leiders en trainers en bestuur van tegenstanders 

op bezoek komen. Een blad dat je kan laten zien aan de sponsors, aan 

je vrienden en familie en waardoor je een beetje trots over Meerburg 

kan vertellen. Daarvoor maken we dus het Meerburg Magazine. Om 

Meerburgers aan het woord te laten, om ze in beeld te brengen en om 

belangrijke ontwikkelingen bij onze vereniging onder de aandacht te 

brengen.

Deze keer veel pagina’s over het clubhuis. Vind je het gek? 

 Jarenlang hebben we hiernaar uitgekeken en nu is het eindelijk 

aan het gebeuren. We zijn zo opgetogen om de bouw te zien 

vorderen. Elke foto die je maakt is de volgende dag alweer 

geschiedenis. In dit Magazine zijn pagina’s ingeruimd voor 

de eerste steen, uitvoerder Marco en zijn mannen en een 

historisch artikel over nieuwbouw en verbouwing in lang 

vervlogen tijden. En toch zo dichtbij.

Veel plezier met dit Magazine. Laat het aan zoveel 

 mogelijk mensen zien. En als je iets te melden hebt, 

laat je het ons dan weten via  

magazine@vvmeerburg.nl? Dankjewel.

Hennie Muller
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OPROEP Het Magazine is voor alle Meerburgers. Heb je een mooie foto of ga je een leuk stukje schrijven? Een 
verslag van een wedstrijd of een bijzondere gebeurtenis? Stuur het via de email naar magazine@vvmeerburg.nl. 
Grote kans dat je in het volgende Magazine staat!
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Nieuwjaarsbijeenkomst

girl Power bij Meerburg

Op zondag 9 januari was het Meerburg-
complex het strijdtoneel van het UNICEF 
Erwtensoep toernooi. Onze eigen C1 nam 
het op tegen FC Almere, Barendrecht, 
Ilpendam en Zeeburgia. Na een span-
nende strijd was het Ilpendam dat met de 
felbegeerde bokaal naar huis ging. De 
organisatie sprak van een zeer geslaagd 
toernooi.

Daarna nam Meerburg 1 het op tegen 
een selectie van oud spelers van ons 
vlaggenschip. Het werd een bijzonder 

Dritta Celaj van Meerburg B1  
(met zwarte jas en Meerburg 
paraplu) traint en speelt al een 
paar seizoenen bij de KNVB en  
zij is nu in heel goed gezelschap. 
Staande van links naar rechts,  
Ellis Oort (D9), Nikita van Velzen 
(D8), Jetske Breedeveld (E2),  
en gehurkt, Bobbie Wieten (D8) 
en Babette Schutte (D8) zijn door 
de KNVB geselecteerd voor het 
Jeugdplan Nederland Team 
Meisjes Onder 12 Regio B.
Meiden, wij zijn trots op jullie. 
Succes met de trainingen en 
geniet ervan!

doelpuntrijke partij. Met 8-3 trokken de 
jonkies aan het langste eind. Ondertussen 
stroomde het clubgebouw al lekker vol 
voor de Nieuwjaarsreceptie. Vele handen 
werden geschud en goede wensen 
werden uitgewisseld. En dat allemaal 
natuurlijk onder het genot van een 
drankje en een muziekje.

Rond de klok van vijven nam voorzitter 
Hennie Muller het woord. Tot groot 
genoegen van alle aanwezigen meldde hij 
dat de nieuwbouw van het clubhuis nu 

echt van start was gegaan. En ook het 
overschrijden van de magische grens van 
1000 leden was zeker het vermelden 
waard. Daarna werd, onder luid gejuich, 
Max Borghols gekroond tot Meerburger 
van het Jaar. 
De opvolger van Jos Boere, heeft vier jaar 
lang de planning van alle wedstrijden 
en kleedkamers tot in de puntjes 
 verzorgd. Max, nogmaals van harte 
gefeliciteerd met deze welverdiende 
onderscheiding.

Max Borghols door bestuurders Hennie Muller en 

Joke Lips in de bloemen gezet, met rechts zijn 

echtgenote Liesbeth.

Folkert van der Linden scoort voor Meerburg C1 tijdens het UNICEF Erwtensoep toernooi. 
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Nieuwbouwnieuws
Na jaren van uitstel en vertraging is het eindelijk zo ver.  

De nieuwbouw van ons clubhuis is in januari daadwerkelijk 

van start gegaan. en vanaf de aftrap is Heembouw direct vol 

in de aanval gegaan. In hoog tempo volgen de ontwikkelin-

gen elkaar op. Dit tot groot genoegen van alle Meerburgers.

Op 12 januari 2011 ging de eerste paal de grond in.

Een actuele schets van het nieuwe clubhuis: zo moet ie dus gaan worden!

Vlak voor de jaarwisseling werden de 
piketpaaltjes geslagen. Een eerste signaal 
dat er wat op stapel stond. Heel snel in 
het nieuwe jaar werden de nieuwe 
tijdelijke onderkomens geplaatst. En al op 

12 januari gingen de eerste heipalen met 
veel kabaal de grond in. De fundering 
werd ook vlot aangebracht. Zodat op 
vrijdag 18 februari, symbolisch, de eerste 
steen kon worden gelegd. Die handeling 

werd verricht door ons aller Tinus den 
Elsen, met zijn 85 jaar het oudste lid van 
de vereniging, en het jongste Meerburg-
lid, de 4-jarige Tygo Verhoef.

Het was bitterkoud die vrijdagmiddag, 
maar toch waren heel veel notabelen en 
belangstellenden naar het Meerburg-
complex gekomen. In een overvolle 
noodkantine werden zij toegesproken 
door Meerburg-voorzitter Hennie Muller, 
door de heer Geerling namens de 
Ontwikkelingsmaatschappij, wethouder 
Ates namens het voltallig aanwezige 
gemeentebestuur en de heer Van Zanten 
van Heembouw. Zij spraken allemaal over 
een moeizaam proces met soms stevige 
onderhandelingen. Maar zij waren het er 
ook over eens dat Meerburg straks een 
prachtig clubgebouw zal hebben. 

Na de toespraken trok het hele gezelschap 
naar buiten, waar stenen en specie al 
stonden te wachten. Alsof hij nooit anders 
gedaan had, hanteerde Tinus den Elsen de 
troffel. En met enige aanwijzingen van zijn 



5 Meerburg Magazine Nr. 35

vader, plaatst Tygo Verhoef op 
 nonchalante wijze de stenen. Nadat de 
twee bouwers nog even poseerden voor 
de vele fotografen, zocht iedereen snel de 
warmte weer op. Onder het genot van 
een drankje en een stuk taart werd 
vooruitgekeken naar het moment waarop 
het clubhuis dan echt in gebruik genomen 
kan worden.
Daarvoor moet nog wel heel veel 
 gebeuren. De mannen van Heembouw 
werken stevig door. De bouwcommissie 
van Meerburg heeft zelfs moeite om aan 

te haken. Steeds moeten er weer 
 beslissingen genomen worden.   
Welke tegels moeten er komen?  
Wat voor vloer komt er in de kantine? 
Waar moet de verlichting geplaatst 
worden? Hoe willen we de bar hebben 
staan? En ook niet onbelangrijk,  
welk bier wordt er straks geschonken? 
Op die laatste vraag weet het Meerburg 
Magazine het antwoord. Met dank aan 
een attente Meerburger is er uiteindelijk 
een deal gesloten met de lokale 
 bierbouwer. Ook straks drinken de 

Meerburgers gewoon Amstel Bier. Maar 
niet meer uit het bekende flesje, want 
Meerburg stapt over op kelderbier. Dus 
straks alleen nog vers getapte glazen en 
geen gesleep meer met rode kratten. Ook 
frituren doen we straks niet meer. De 
snacks en friet komen uit een hypermo-
dern apparaat en zijn daarmee een stuk 
minder ongezond.

Maar voor het zover is moet er nog heel 
wat gebeuren. En alle Meerburgers 
kunnen dat natuurlijk van dichtbij volgen. 
Een waarschuwing is hier wel op zijn 
plaats. Want een bouwterrein is erg 
gevaarlijk. Daar horen voetballers en 
supporters niet te komen. Dus blijf achter 
de hekken en klim er ook niet overheen. 
Zelfs niet wanneer een bal in de bouwput 
verdwijnt. Heembouw zorgt ervoor dat al 
die ballen weer netjes terugkomen. 

Tinus en Tygo leggen samen de eerste stenen voor het clubgebouw.
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In the 
picture

‘Hoe is het, Frits, gaat alles door?’  Een 
geijkte vraag in de commissiekamer, zoals 
er meer voorbijkomen tijdens een ochtend 
commissiedienst. ‘Mag ik de sleutel van 
kleedkamer 7?’ ‘Heeft u een bal voor ons, 
voor de F’jes?’ Waar is het ballenpompje 
gebleven?’ ‘Ik zoek de spelerspassen van 
de D5…’ De commissiedienst van Meer-
burg is van alle markten thuis.
Deze zaterdag in februari is Frits Michiels 
(coördinator Commissiedienst bij Meer-
burg) de man van dienst, vanaf half acht is 
hij ter plekke. ‘Tijdens de ochtend heb je 
zo je vaste disciplines’, vertelt Frits,   
‘om te beginnen moet alles open’. Met 
alle sleutelbossen in de hand – ‘ik lijk wel 
een gevangenenbewaarder’– gaat Frits op 
pad. Hij zorgt dat de deuren van de 

geen wedstrijden 

zonder organisatie. In 

de commissiekamer bij 

Meerburg komt alles 

samen: de  planning 

van de velden, de 

wedstrijdformulie-

ren en spelerspassen, 

de afgelastingen: de 

 commissiedienst weet 

van wanten. MM is een 

zaterdagochtend in 

de commissiekamer.

Commissiedienst

Om te beginnen moet alles open.

Koffie zetten is een kerncompetentie van elk commissielid.
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kleedkamers en het instructielokaal open 
zijn, net als het hek naar de velden. Dan: 
koffiezetten, volgens Frits een van de 
belangrijkste taken, ‘iedereen die zich hier 
meldt wil een bakkie’.
Op vrijdagavond krijgt de commissie altijd 
de veldindeling van wedstrijdsecretaris 
Max Borghols gemaild. Frits zorgt voor een 
printje voor Ed achter de bar en hangt de 
lijst met de veldindeling op het raam bij de 
ingang van de kleedkamers. ‘Zo weten de 
teams welke wedstrijden doorgaan en op 
welk veld zij spelen.’

Telefoon
Na het gerammel met sleutelbossen en 
koffiekannen kan de commissieman aan 
de slag met het serieuze werk: het 
invullen van de wedstrijdformulieren. 
‘Maar gedeeltelijk hoor’, zegt Frits, ‘de 
rest doen de teams zelf en de 
 scheidsrechter vult de uitslag in’.  
Maar het is belangrijk dat de formulieren 
klaarliggen als de teams arriveren. 
‘En op hectische ochtenden, als er 
bijvoorbeeld veel afgelastingen zijn en 
continu de telefoon gaat, moet je wel 

eens haast maken om alles tijdig  klaar te 
hebben.’
Vanochtend loopt het niet zo’n vaart. Het 
is rustig, koud weer, deze eerste zaterdag 
van de voorjaarsvakantie en er staan niet 
zo veel wedstrijden gepland. De telefoon 
houdt zich koest, Frits neemt rustig de tijd 
voor zijn formulieren.

Hoe raakte hij zo bij de commissie-
dienst verzeild? 
‘Het was het seizoen 2004-2005 - mijn 
zoontje speelde hier in de F - en de 
vereniging was op zoek naar mensen voor 
de commissiekamer, zo hoorde ik. Ik had al 
bedacht dat ik mijn bijdrage wilde leveren 
aan de club en dit paste bij me. Als lid van 
de commissiedienst ben je drie keer per 
halfjaar een halve dag in de commissieka-
mer.  Mits ons team minimaal acht mensen 
telt, dan kunnen we een goede indeling 
maken.’

Wat moet je kunnen om bij de 
commissie te komen? 
‘Je moet kunnen koffiezetten, haha, met 
de computer kunnen werken, niks 
ingewikkelds hoor, en de weg weten bij 
Meerburg… Het is handig als je veel 
gezichten kent. Ik pleit al jaren voor een 
smoelenboek, juist ook om onze nieuwe 
mensen snel wegwijs te maken. Daarnaast 
is het belangrijk dat je rustig bent en blijft, 
als leiders opgewonden van het veld 

komen en jij eventuele brandjes moet 
blussen. De spelregels en andere reglemen-
ten hoef je niet uit je hoofd te kennen, als 
je ze maar weet te vinden. Daar hebben 
we hier hele handige boekjes voor. En het 
hoofd van de commissiekamer sluit aan bij 
de besprekingen van de jeugdcommissie, 
zo’n drie keer per jaar.’

Wat geeft de grootste  voldoening 
op zo’n zaterdagochtend of 
 -middag? ‘
Dat alles zonder problemen verloopt, de 
jeugd lekker zijn wedstrijden kan spelen en 
ik in de commissiekamer leuk contact heb 
met de mensen op de club, zowel 
 bezoekers als Meerburgers. En een leuke 
bijkomstigheid: ik weet altijd alles als een 
van de eersten, de nieuwste roddels hoor 
je hier!’

Alle administratie keurig op orde!

‘Spelregels hoef je 

niet uit je hoofd te 

kennen’

Alle leiders en trainers komen eerst naar de commissiekamer en ontmoeten daar Frits.







Al met al is het toch weer een spannend 
seizoen voor Meerburg 1. In september en 
oktober werd volop gevoetbald. Meerburg 
speelde soms zeer goed en scoorde heel 
erg veel. Met de 18-0 overwinning op 
Real Zoetermeer als uitschieter.  
De zwart-witten lieten slechts vier punten 
liggen. Er werd namelijk gelijk gespeeld 
tegen Van Nispen en NSV ’46. De eerste 
periode ging daardoor aan de neus van 
Meerburg voorbij. Stompwijk, dat slechts 
één keer een gelijkspel toe moest staan, 
ging met die prijs aan de haal.
Op 7 november liepen de Meerburgers 
tegen de eerste nederlaag aan. Op eigen 
veld werd met 2-4 verloren van MMO.  
De bezoekers uit Hoogmade gingen in die 
wedstrijd veel effectiever met de kansen 
om en namen verdiend de drie punten 
mee naar huis. De achterstand op 
Stompwijk liep daardoor op naar vijf 
verliespunten. Maar twee weken later 
namen de mannen van Ben Kottenhagen 
revanche, door koploper Stompwijk in een 
heel sterke wedstrijd met 1-0 te verslaan. 
Matchwinnaar was Alex de Lange. 

Winter
En toen viel de winter in. Wekenlang 
waren de velden bedekt met een dik pak 
sneeuw en van voetballen kon geen 
sprake zijn. Daardoor duurde het maar 

De spanning in de Vierde 

Klasse A stijgt met de week. 

Meerburg staat, na de 0-4 

zege op NSV ’46, nog steeds 

op de eerste plaats. Stomp-

wijk volgt op 3 punten ach-

terstand en Alkmania heeft 

5 punten minder. Maar de 

Veenbewoners hebben nog 

wel twee wedstrijden in te 

halen.  Mogelijk wordt de 

competitie pas op de laatste 

speeldag beslist, wanneer 

Meerburg op bezoek gaat bij 

Stompwijk.

De spanning stijgt

10April 2011

Na een lange blessure is Bas Dubbelaar weer terug. Hier 

stoomt hij op tegen Stompwijk.
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liefst drie maanden voor de competitie 
werd hervat. De Meerburgers kwamen op 
16 januari stroef uit de startblokken tegen 
Altior. Lange tijd keek de ploeg tegen een 
achterstand aan. Pas in de 12e minuut 
van blessuretijd scoorde Christiaan Laan 
de verdiende gelijkmaker. Er werd zoveel 
extra tijd toegekend omdat de spelers van 
Altior in de slotfase massaal last kregen 
van krampverschijnselen.
Op diezelfde dag verloor hekkensluiter 
Real Zoetermeer met grote cijfers van 
DSO, dat voorlaatste stond. Al snel 
sijpelden de eerste berichten door dat de 
“koninklijke” uit Zoetermeer zich terug 
zou trekken uit de competitie. Dat werd 
na enige tijd ook bevestigd. Voor Meer-
burg een tegenvaller, want daarmee kreeg 
het doelsaldo een flinke knauw te 
verwerken. De 18-0 zege was op slag 
niets meer waard. En doelman Jarko 
Kortekaas, die vanaf 11 meter had 
gescoord, raakte de enige treffer uit zijn 
carrière kwijt.

Tegenvaller
Meerburg kreeg, na de stroeve hervatting 
tegen Altior, de smaak te pakken en bond 
achtereenvolgens Bernardus, Van Nispen 
en DSO aan de zegekar. Maar hetzelfde 
kon gezegd worden van Alkmania. Dat 
had drie van de eerste vijf wedstrijden 
verloren, maar begon daarna aan een 
lange reeks aaneengesloten overwinnin-
gen. Toen ze elkaar op 20 februari troffen 
op een bitterkoud Meerburg-complex 

hadden beide teams evenveel verlies-
punten. De verwachting in Zoeterwoude 
en Roelofarendsveen waren dan ook hoog 
gespannen. 
Voor de Meerburgers werd het een 
tegenvaller. Na een beginfase waarin 
Meerburg iets sterker leek, nam Alkmania 
het heft in handen. De ploeg in het blauw 
met oranje troefden de zwart-witten 
steeds vaker af. Via een prachtig schot en 
een dubieuze penalty namen ze een 2-0 
voorsprong. Na de pauze was Meerburg 
wel wat actiever, maar veel kansen leverde 
dat niet op. Alkmania liep zelfs uit naar 
3-0 alvorens Joep van Vuren iets terug 
wist te doen. Een verdiende overwinning 
van Veenbewoners, waar niets op af te 
dingen viel.

Wachtkamer
Daardoor leek Meerburg in de wacht-
kamer plaats te moeten nemen. Maar op 
6 maart troffen Alkmania en Stompwijk 
elkaar. Na een enerverende wedstrijd 
stond er aan het eind 4-4 op het score-
bord. Puntverlies dus voor de beide 
concurrenten. Meerburg won op die dag 
de lastige uitwedstrijd bij Nicolaas Boys 
met 1-2. In de slotfase zorgde Joep van 
Vuren met zijn tweede treffer van die 
middag voor de broodnodige drie punten. 
Sjors Kortekaas maakte na een lange 
afwezigheid zijn rentree. Dit ook tot 
genoegen van trainer Ben Kottenhagen: 
‘Een fitte Sjors Kortekaas kan van 
doorslaggevend belang zijn. Zijn kwalitei-
ten met daaraan gekoppeld zijn ervaring 
zijn bonuspunten in de strijd om het 
kampioenschap.’

Een week later versloegen de Rijndijkers 
laagvlieger Warmunda met 2-0. Het was 
niet de beste wedstrijd van het seizoen, 
maar de toeschouwers kregen wel het 
doelpunt van het jaar te zien. Rechtsach-
ter Joris Smit zag de Warmondse keeper 
wat ver voor zijn doel staan en plaatste de 
bal vanaf de middenlijn met grote precisie 
in het lege doel. Stompwijk ging die 
middag op eigen veld ten onder tegen 
MMO, waardoor Meerburg de koppositie 
overnam. En na de verdiende 4-0 

De spanning stijgt

Kevin de Jong in actie tegen Altior.

Johan Vermont zoekt een afspeelmogelijkheid tegen Bernardus.
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 overwinning op NSV ’46 staan de 
zwart-witten nog steeds aan kop.

Spannend slot
Met nog drie volledige speelronden te 
gaan is de spanning te snijden. Alkmania 
lijkt de beste papieren te hebben, maar 
moet nog wel twee inhaalwedstrijden 
spelen. Stompwijk staat weliswaar drie 
punten achter, maar het heeft veruit het 
beste doelsaldo. En MMO heeft zes 
verliespunten meer, maar speelt nog 
tegen Meerburg en Alkmania. Mogelijk 

valt de beslissing op de allerlaatste 
speeldag. De competitieleider heeft voor  
8 mei namelijk de kraker tussen 
 Stompwijk en Meerburg gepland.

Ook voor Meerburg-trainer Ben Kotten-
hagen zijn het spannende weken: ‘We 
hebben gedurende een langere periode 
bovenaan gestaan. Maar ondanks dat we 
pas twee keer hebben verloren zijn we 
nog nergens zeker van. De bovenste drie 
ontlopen elkaar niet zo veel. Al vind ik dat 
we dit seizoen tot nu toe redelijk constant 

Jonas Farih tegenover twee verdedigers van NSV’46.

Jordy Paap houdt twee Van Nispen spelers bezig.

hebben gepresteerd. Het zou weleens 
leuk zijn voor de club en de spelers als we 
aan het einde van de rit bovenaan staan. 
Daar doen we dan ook alles voor.’ 

Voordeel
Ben ziet het ook wel als een voordeel dat 
Meerburg nu even rust heeft: ‘Feit is wel 
dat spelers met blessures de tijd krijgen 
om weer fit te worden dus dat vind ik een 
voordeel. Daarbij komt dat we als groep 
naar de laatste fase toe kunnen leven. 
Ook dit proces kan een voordeel zijn. 
Maar je weet het pas achteraf.’ De druk 
ligt volgens de Meerburg-trainer bij 
Alkmania: ‘Alles moet kloppen de 
komende tijd bij Alkmania. Als ze dit 
aankunnen zijn ze de terechte kampioen. 
Ik zie het echter positief voor ons in, 
omdat elke club Alkmania pootje wil 
lichten. Blessures en schorsingen liggen 
ook bij hun op de loer. Wij hebben tot 
nog toe geen schorsing gehad. Allemaal 
zaken die zwaarder gaan wegen naarmate 
het einde nadert.’ De beslissing ziet 
Kottenhagen pas op de laatste speeldag 
vallen: ‘Het is koffiedik kijken maar ik 
denk dat het inderdaad op de laatste dag 
beslist gaat worden. Laten we hopen dat 
we het zelf in ons voordeel kunnen 
beslissen’. 



belangrijke berichten van de Secretaris

De sportshop verhuist mee

Inschrijven als lid 
Als je lid wilt worden van RKVV Meerburg 
doe je dat door het invullen van een 
aanmeldingsformulier. Je vindt het 
formulier op de website (onder ‘Welkom 
bij Meerburg’ en vervolgens ‘Leden-
administratie’). Op het aanmeldings-
formulier staan ook de contributie-
bedragen vermeld. 
Na inschrijving kan je niet altijd meteen in 
een team geplaatst worden. Direct 
meetrainen is vaak wel mogelijk.

Contributieadministratie
Aangezien in de zomermaanden niet 
wordt gevoetbald, bestaat het contributie-
jaar uit 10 maanden. Wanneer je in de 
loop van het verenigingsjaar lid wordt, 
betaal je lidmaatschap over de nog 
resterende maanden.
In juli worden de acceptgiro’s verzonden. 
Wanneer betaling van de contributie niet 
tijdig is ontvangen krijg je een aanmaning. 
Wanneer de betaling binnen één week na 
aanmaning nog niet is ontvangen mag je 
geen wedstrijden meer spelen en ook niet 
meer komen trainen.
De Algemene Ledenvergadering kan 

jaarlijks besluiten tot verhoging van de 
contributie. 

Wijzigingen adres- en contact-
gegevens
Zorg er voor dat de juiste adres- en 
contactgegevens bekend zijn bij de 
ledenadministratie. Wijzigingen in de 
adres- en contactgegevens (zoals ge-
wijzigde e-mailadressen en/of mobiele 
telefoonnummers) kun je per post of per 
e-mail doorgeven aan de secretaris. Je 
kunt de wijziging opsturen of afgeven in 
de commissiekamer (postvakje secretaris).

Opzeggen lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap doe je 
altijd per post of e-mail uiterlijk 15 juni 
2011 bij Joke Lips, secretaris: e-mail: 
jokelips@ziggo.nl; post: Lorentzkade 24, 
2313 GC Leiden. Bij opzegging na 15 juni 
wordt het lidmaatschap automatisch met 
één jaar verlengd. Wanneer een lid 
gedurende het lopende verenigingsjaar 
opzegt, blijft contributie voor het gehele 
verenigingsjaar verschuldigd. Over 
eventuele uitzonderingen hierop vanwege 
bijzondere omstandigheden beslist het 
bestuur.

Natuurlijk is in het nieuwe clubgebouw 
een ruimte gereserveerd voor de onvol-
prezen sportshop. Shopmanager Cora 
Hagenaars: “De nieuwe shop is ongeveer 
even groot als de oude en heeft geen 
ramen. Dat geeft de mogelijkheid voor 
het bouwen van hoge stellingen langs alle 
muren. Zo kan ik wat meer voorraad 
kwijt. In het midden komt een smalle tafel 
voor kleine spullen. Marco van Alphen, 
onze vaste leverancier, helpt bij de 
inrichting”.

Dankzij de vorst is Cora door haar 
voorraad mutsen en handschoenen heen. 
Er zijn nog volop tassen, trainingspakken, 
kousen (het meest verkochte artikel) en 
andere sportspullen te koop.

De sportshop is iedere zaterdagochtend 
geopend tussen 10.00-12.00 uur. Tip van 

Cora: Kijk regelmatig op de website voor 
de speciale aanbiedingen!

Ook voor sponsoring van jeugdteams kan je terecht bij Cora Hagenaars.
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Aldus Hans Smit, eigenaar van Smit – 
 Wonen in sfeer. En die sfeer is ruimschoots 
aanwezig in het prachtige winkelpand aan 
de Lange Mare. Aan de langgerekte 
toonzaal lijkt geen einde te komen. Langs 
de wanden hangen de fijnste stoffen in 
de mooiste kleuren. Het diepe pand is 
ook opvallend licht en ruim, waardoor 
de materialen goed tot hun recht 
komen. En ook de oude 
 stijlelementen geven de winkel een 
originele uitstraling.  

Assortiment
Van oudsher is Smit actief in 
vloer bedekking en raamdecora-
tie. Hans merkt wel dat het 
 traditionele tapijt onder druk 
staat. ‘Voor slaapkamers 
wordt het nog wel 

‘Onze klanten kijken vooral naar zaken als service en  after 

sales en niet alleen naar de prijs. Vaak bouw je ook een 

vertrouwensband op met klanten en dat is heel veel waard. 

Zeker in de branche waarin wij actief zijn.’

Meerburg groeit, scoort, verbouwt en vernieuwt mede dankzij onze 
sponsors. Wie zijn zij, en waarom sponseren ze de club? In elk 
Meerburg Magazine beantwoordt een sponsor deze vragen.

SMIT - WONeN  
         IN SFeer

Hans Smit is getrouwd met 
 kunste nares Theolieke van Teijlingen. 
Samen hebben ze vier kinderen: 
Pepijn (27), Mijke (24), Joris (22) en 
Harro (19). In zijn jeugd heeft Hans bij 
UVS gevoetbald, tot aan de A2. Na 
zijn verhuizing naar Zoeterwoude 
heeft hij nog een aantal jaar in 
Meerburg 4 gespeeld, met onder 
meer zwager Frans Bruines. Na zijn 
diensttijd heeft hij nog jaren aan 
volleybal gedaan. Nu Joris en Harro 
deel uitmaken van de selectie is Hans 
vaak op zondag langs de lijn te 
vinden.

April 2011 14

gekozen, maar het komt nauwelijks meer 
voor in woonkamers. Dat zal naar mijn idee 
ook niet meer terug komen.  
De nieuwste trend is PVC vloeren. Die zijn 
minder gehorig, hebben een natuurlijke 
uitstraling, zijn oersterk en makkelijk in 
onderhoud.’ ‘Bij de raamdecoratie blijven 
de gordijnen altijd wel aantrekkelijk. Zeker 
met de harde vloeren van tegenwoordig 
zorgen gor dijnen voor geluidsisolatie. En 
natuurlijk is er nog veel meer keuze. Zeker 
in artikelen als Luxaflex zie je steeds 
nieuwe  ontwikkelingen.’

Particulieren
Smit - Wonen in sfeer verkoopt voor 80% 
aan particulieren. Hans constateert dat de 
nieuwbouw stagneert. ‘Nieuw Leyden was 
wel zo’n beetje het laatste wat grotere 
bouwplan. En we zien ook minder 

Hans en Joris Smit poseren in de fraaie winkel.

In bedrijf
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verhuisbewegingen, met de bijbehorende 
nieuwe inrichting. Mensen kiezen 
daarentegen steeds vaker voor het 
vervangen van de inrichting van hun 
huidige woning.’ 
‘Voor de andere 20% zijn we afhankelijk 
van projecten, zoals kantoren, winkels en 
bejaardenhuizen. We hebben niet veel last 
van de crisis. We zijn actief in wat kleinere 
projecten. Daar gaat het meestal om 
vervanging en minder om nieuwe 
inrichting. Wat we wel merken is dat vaste 
opdrachtgevers wat vaker dan voorheen 
meerdere offertes opvragen.’ 

De goedkoope Hoek
Het bedrijf is 80 jaar geleden opgericht 
door de grootvader van Hans, Johannes 
Jacobus Smit. ‘Daarvoor werkte Opa Smit 
bij Koschulte en De Koning op de 
Haarlemmerstraat. Dat was een zaak in 
woninginrichting en beddentextiel.  
Hij begon voor zichzelf in 1931 op de 
Lange Mare nummer 67. Dat is schuin aan 
de overkant van het huidige pand. 
De naam van zijn winkel was De Goed-
koope Hoek.’
‘In 1939 verhuisde de zaak naar de Lange 
Mare 98. In dat jaar is ook mijn vader, 
Karel Smit, in de winkel komen werken. 
Mijn vader was toen 15 jaar en zat op de 
ULO, maar kon zich volgens opa Smit 
nuttiger maken in het bedrijf.’

Vierde generatie
Hans is zelf in 1975 in het bedrijf geko-
men. ‘Ik moest na de MEAO een half jaar 

wachten voor ik in militaire dienst kon. In 
dat half jaar heb ik in de zaak gewerkt om 
te zien of het me wat leek. Ik heb daarna 
zo’n beetje mijn hele diensttijd op kantoor 
gezeten. Dat vond ik niets. Dus na mijn 
diensttijd was ik blij dat ik weer in de zaak 
aan de slag mocht.’  
De vierde generatie Smit dient zich 
inmiddels aan binnen het bedrijf in de 
persoon van Joris, de rechtsachter van 
Meerburg 1. 
‘Joris werkt nu ongeveer een jaar bij ons 
en gaat straks ook boven de winkel 
wonen. Dat vind ik erg leuk. Mijn groot-
ouders woonden in de begintijd ook 
boven de winkel. We hebben dat heel 
lang als opslagruimte gebruikt. Maar we 
zijn het nu aan het opknappen. Bij het 
sloopwerk hebben overigens heel wat 
Meerburgers geholpen.’  

Familiebedrijf
Daarmee blijft Smit - Wonen in sfeer 
volgens Hans een echt familiebedrijf.   
‘Mijn zwager, Frans Bruines, werkt al sinds 
1986 bij ons. En ook mijn vrouw,  
Theolieke, springt geregeld bij. Zoals mijn 
moeder, Grardie Smit-van Rijn, eveneens 
jarenlang van de partij is geweest.’ Het 
personeelsbestand wordt sinds 1992 
gecompleteerd door André van Velzen. 
‘Tussen al die Meerburgers heeft André 
het wel eens zwaar als echte 
 Warmunda-man. Want Meerburg is nu 
eenmaal beter en wint bijna altijd van 
Warmunda. Maar André raakt vooral 
opgewonden als we het over Warmoenda 
hebben, want volgens hem eten we ook 
geen pepermoent.’

Sponsor
Jarenlang heeft een dubbel bord van de 
firma Smit op het oude kunstgrasveld 
gestaan. Daar was Hans erg blij mee. ‘Dat 
was een mooie plek, precies tussen de 
twee dug-outs in. Vanuit de kantine had 
iedereen daar een prachtig zicht op. Ook 
heeft een jeugdteam waar Harro in 
speelde een tijdje in trainingspakken met 
Smit op de rug rond gelopen. Zo heel af 
en toe zie ik er nog wel eens iemand in 
lopen. Dat blijft leuk om te zien.’ Hans is 
sponsor geworden toen zijn zoons Joris en 
Harro gingen voetballen. ‘Dan kom je 
kijken op zaterdagochtend en wordt er al 
snel gevraagd of je iets wil doen. Met een 
eigen zaak is een vrijwilligersfunctie vaak 
lastig. Maar in de vorm van sponsoring 
kun je toch iets voor de club betekenen 
en kun je betrokkenheid met de vereni-
ging tonen.’ 

15

Meerburg 4 in 1973. Met Hans Smit, uiterst rechts gehurkt, naast zwager Frans Bruines.

Joris Smit als speler van Meerburg 1 in actie tegen  Warmunda. Vader Hans op de achtergrond.
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All Office Wolfslag 
uw kantoor specialist!
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eerste Verdegaalcup 
Vorig jaar hebben we voor de eerste keer 
een toernooi georganiseerd voor de C- en 
D-selectieteams. Ondanks alle afstanden 
die afgelegd moesten worden, was het 
enthousiasme van leiders en andere 
vrijwilligers groot. Het was gelukkig mooi 
weer en het werd een prima evenement.

We hadden dankzij de medewerking van 
de BAM wel in één klap een geweldig 
parkeerterrein tot onze beschikking en dat 
was maar goed ook: de enthousiaste 
voetballers kwamen overal vandaan. De 
hele dag werd er fel gestreden om de 

Toen boer Verdegaal in 

de jaren twintig van de 

 vorige eeuw (dat was nog 

van de tijd dat er geen 

 televisie was) een stuk 

weiland afstond, zodat er 

aan de rijndijk kon wor-

den  gevoetbald, had hij 

natuurlijk nooit kunnen 

ver moeden dat bijna 100 

jaar later een toernooi 

naar hem zou worden 

 genoemd…

De boer  Verdegaal  
Cup krijgt een vervolg 

toernooioverwinning en alle teams 
speelden een groot aantal wedstrijden, 
dus ging iedereen tevreden naar huis. Na 
afloop kregen we van diverse club 
complimenten over het geslaagde 
evenement.

De tweede keer
Natuurlijk komt er dit jaar weer een Boer 
Verdergaaltoernooi. Een toernooi dat 
wederom bol zal staan van de spanning. 
Een toernooi dat op voetbalgebied van 
een nog hoger niveau zal zijn. dan het 
 afgelopen jaar. De Meerburgteams zullen 
op hun tenen moeten lopen om punten 
binnen te halen, want er doen hele sterke 
teams mee!

Zoals iedereen begrijpt, moet er heel veel 
werk worden verzet om een dergelijk 

Organisator Roland met zijn twee dames.

Na het toernooi een frisse duik in de Meerburger.

Nog meer papierwerk met Joke, Peter en Marc.

18April 2011
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Aan het begin van dit jaar werd Meerburg 
maar liefst drie nieuwe bestuursleden 
rijker. Technisch jeugdcoördinator René 
Paulides, penningmeester Emiel Reijerse 
en jeugdvoorzitter Jan Boom. De heren 
waren alle drie al actief bij Meerburg maar 
staan waarschijnlijk nog niet bij iedereen 
op het netvlies.

René Paulides is al enige jaren een bekend 

gezicht bij Meerburg. Hij was fanatiek 
(hoofd)trainer van menig F-, E- en D-team 
en heeft als technisch jeugdcoördinator 
onder meer de aftrap gegeven voor het 
opleidingsplan voor de jeugd. Als 
 bestuurslid gaat hij dit nu afmaken. René 
is geen vergadertijger, houdt van korte 
lijnen en vindt het uiterst belangrijk dat op 
en rond het veld sportieve normen en 
waarden in acht worden genomen.

Nieuwe bestuursleden
Emiel Reijerse is coördinator van de 
E-pupillen en beheert nu ook de financiën 
van de club. In het dagelijks leven is hij 
werkzaam als fiscaal jurist. Naar eigen 
zeggen moet hij als penningmeester nog 
veel leren, bijvoorbeeld over zaken 
rondom de stichting die het nieuwe 
clubhuis beheert. Dit maakt voor hem zijn 
nieuwe bijbaan extra aantrekkelijk.  
Hij vindt het leuk om via het bestuur 
zoveel over de club te weten te komen.

Jeugdvoorzitter Jan Boom was lange tijd 
leider van de teams van zijn zoon.  
Hoewel zijn (inmiddels volwassen) zoon 
niet meer voetbalt is zijn enthousiasme en 
inzet voor de jeugd van Meerburg 
gebleven. Hij kijkt ernaar uit zijn bijdrage 
te leveren aan de organisatie en alles wat 
daarbij komt kijken voor de nog altijd 
groeiende jeugdafdeling van Meerburg. 
Ook Jan heeft de normen en waarden 
rondom de voetballerij hoog in het 
vaandel staan.

De jongens van Meerburg D3 wonnen de beker in hun categorie.

toernooi, waar meer dan 300 voetballers 
aan meedoen, tot een succes te maken. 
Het meeste daarvan wordt natuurlijk 
gedaan door het organisatiecomité.   
Vooral op de dag zelf (en bij slecht weer 
ook de avond ervoor: grote legertent 
opzetten) is elke hulp welkom, vooral op 
cateringgebied.
Dus mochten er nog mensen zijn die op 
zaterdag 21 mei met de handen in het 
haar zitten, omdat ze niet weten hoe ze 
hun dag nuttig en plezierig door kunnen 

brengen: Meld je aan bij Roland Brands-
ma.Ik verheug me op een spannende en 
sportieve dag!

Roland Brandsma

Jodan Boys, de winnaars van vorig jaar. Lars Kagie houdt zicht op de bal.

Emiel, Jan en René: de nieuwe bestuurders van Meerburg.
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Frank Boels (Meerburg A1) komt heel hoog tegen 

SJC.

 Abel blijft kijken naar de bal.

De laatste bemoedigende woorden van coach 

Gertjan voor Meerburg F14.

Duel vlak voor de dug-out met trainers Gertjo Hoonhorst en  

Sjaak Lens.

Brian (Meerburg B1) is tegen RCL extra gemotiveerd.
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Barcelona wint de Champions League!

Ot, Luka, Joppe, Jesse, Tim en Naut van Meerbug F14 tijdens  

de penalty serie.
Pingelen tussen meisjes door gaat best goed Joppe!

Concentratie als de bal dichterbij komt.

Stijlvol uithalen met links.

Alweer een feestje.
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Koen weet al waar de bal heen gaat.

(Modeco Art Fotografie)

 Daan in duel namens Meerburg E1 tegen RCL. (Modeco Art Fotografie)

Roos in actie tegen DSO.

 Maud tussen twee verdedigers.

Niks geen kluitje hoor. Dit is gegroepeerd voetballen!
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Ricardo worstelt zich langs ROAC middenvelder.

Effe Can match winnaar tegen Hazerswoudse Boys.
Aanvoerder Tim op weg naar de overwinning tegen 
Alkmania.

Bas haalt uit tegen ROAC.

Soufyan is veel sneller dan de Katwijk verdediger.

Pim gaat alweer zijn tegenstander voorbij.
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Storten en vlinderen: 
bouwweek 11

“Mijn vader was timmerman en dat ben ik 
ook”, vertelt Marco vanuit zijn keet-met-
verdieping op het bouwterrein. “Ik kan 
maken wat ik zie; dat is iets wat ik heb 
meegekregen. Ook mijn drie dochters zijn 
creatief. Hoewel ik betwijfel of ze 
timmerman (vrouw) willen worden. Van 
timmerman werd ik voorman en nu 

Vorig jaar was hij 

 verantwoordelijk voor de 

bouw van een verzorgings-

huis. Nu is hij baas van 

de bouw van het eigen-

tijdse clubgebouw van een 

 ambitieuze voetbalclub. en 

timmert hij zelf zo nu en 

dan mee. uitvoerder Marco 

Heemskerk heeft naar 

eigen zeggen een pracht-

baan.

Een kijkje op de eerste etage, de vloer moet gestort worden.

uitvoerder. Dan zit je ingeklemd tussen 
‘het kantoor’ en de uitvoering. Ik vind het 
leuk om te doen. Het gaat erom dat je 
zowel de baas tevreden houdt (door te 
zorgen dat hij wat aan het project 
overhoudt) om te zorgen dat iedereen op 
de bouwplaats zijn werk kan doen. Het is 
vooral een kwestie van goede voorberei-
ding, strakke planning en communicatie”.

Heembouw uitvoerder Marco Heemskerk en zijn 

mannen.

De metselaar kon gelukkig al snel aan  

de slag.
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Op het planbord in zijn keet (een keurig 
kantoor) houdt hij alles precies bij. De 
vakgebieden (timmeren, metselen, 
elektriciteit aanleggen etc.) zijn weergege-
ven als blokjes met ieder een eigen kleur. 
Sommige kleuren – zoals momenteel de 
metselaars- liggen voor op de planning; 
anderen schuiven niet, of gedeeltelijk, 
mee. Uiteindelijk komen alle blokje medio 
juni samen. “Die planning gaan we zeker 
halen”, stelt hij tevreden vast.

Buiten is goed te zien dat de metselaars 
de vaart erin houden: een fiks deel van de 
in totaal 25.000 grijze bakstenen zit al 
vastgeplakt aan het beton. Kees de 
opperman, loopt rond om de vier metse-
laars te voorzien van voldoende stenen en 
cement. Terwijl de auto’s van de nabij 
gelegen A4 voorbij razen, spijkert 
timmerman Hennie de profielen voor de 
‘pilaren’ aan de gevel van de hoofdingang 
in elkaar. Een precies werkje.
De stelkozijnen voor de kleedkamers zijn 

Vele honderden stempels staan klaar om de 

vloer van de kantine te dragen.

De laatste voorbereidingen voordat de vloer 

erop komt.

ook gereed. Die kunnen geplaatst worden 
zodra de 700 stempels (metalen palen) die 
de vloer van de eerste verdieping helpen 
dragen, verwijderd worden. Dit gebeurt 
nadat de vloer van het terras en de 
kantine is gestort, vlak gemaakt en 
gedroogd. 
Voor het storten van de vloer wordt 
gebruik gemaakt van een enorme oranje 
metselcycloon waar een dikke stroom van 
beton uitkomt. Het is een hele kunst om 
het gevaarte op zijn plaats te brengen en 
te houden.

Marco: “Nu is het belangrijk dat het 
buiten niet te koud en vochtig is, zodat de 
vloer goed kan drogen. Tegelijk zorgt het 
vlinderen (in rondjes ‘uitrijden’ van het 
cement) ervoor dat de vloer mooi egaal 
wordt. Het is een belangrijke fase in de 
bouw; als dit niet goed gaat raken we 
weken achter op de planning.” Gelukkig 
ziet hij alle reden voor optimisme: “In juni 
timmeren we het laatste latje”!

Een grote slurf aan een kraan brengt het beton 

naar de juiste plaats.

Eenmaal gestort moet het beton goed uitge-

smeerd worden.

Er gaat een enorme hoeveelheid beton in de vloer.

Ook de randjes goed doen!
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Sinds 1882

Postbus 425

2300 AK Leiden

Rooseveltstraat 3

2321 BK Leiden

T 071 5311021

F 071 5764210

info@bink.nl

www.bink.nl

Drukkerij De Bink bv, sinds 1882 in alle 
opzichten een heel sportieve drukker.

Met De Bink als drukker
     sta je al met 1-0 voor!

kijk op drukwerkSinds 1882
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Meerburg
Historie

Het Meerburg Magazine doet de historie 
van ons oude clubgebouw in vogelvlucht 
uit de doeken. En daarvoor gaan we terug 
naar 1961. Na vier jaar zonder complex 
krijgt Meerburg eindelijk een nieuw veld. 
Een clubgebouw bleek niet te betalen. 
Daarom werd voor 250 gulden een 
houten keet overgenomen van aannemer 
Zitman. In de keet werden 2 kleedkamers 
aangebracht en er was een kleine ruimte 
beschikbaar voor de verkoop van versna-
peringen. In 1965 wordt een houten 
kantine aangebouwd aan de bestaande 
keet. De eerste echte kantine is een feit. 
Frans en Nel Overdijk worden aangesteld 
als beheerders.

Nieuwbouw
De vereniging groeit en in het najaar van 
1968 worden de eerste plannen ontwik-
keld om een nieuwe kantine te bouwen. 
De drijvende kracht achter dit initiatief is 
Gijs de Groot. Op de elfde van de elfde 
van dat jaar gaat de Algemene Leden-
vergadering akkoord met het plan. Er 
wordt een begroting opgesteld van 
43.000 gulden. Met veel zelfwerkzaam-
heid vallen de kosten aanzienlijk lager uit. 
En bijdragen worden verkregen van de 

Afscheid van het 
oude clubgebouw

Zoals het er nu naar uitziet 

zullen we aan het eind van 

dit seizoen afscheid nemen 

van ons oude clubgebouw. 

Na jaren trouwe dienst is 

de slijtage op sommige 

plekken goed te zien. Toch 

hebben heel veel Meerbur-

gers er goede herinneringen 

aan. Want er is gelachen 

en gezongen, gedronken 

en gesnoept, vergaderd en 

gekaart. en er is door velen 

ook heel hard gewerkt. 

28

De laatste hand wordt gelegd aan de nieuw-

bouw in 1969. Rechts op de achtergrond de 

oude houten kantine en kleedkamers.

De bouwput voor de uitbreiding in 1984 is uitgezet. Op de achtergrond de 

kantine zoals deze er na de uitbouw van 1978 uit zag.
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Nederlandse Sport Federatie, de provincie 
Zuid-Holland, de gemeente Zoeterwoude 
en het kerkbestuur. In januari 1969 gaan 
de werkzaamheden van start en op 24 
juni is de officiële opening.

Kleedkamers en Jeugdhonk
De oude houten kantine werd omge-
bouwd, waardoor twee extra kleedkamers 
beschikbaar kwamen. Maar al snel bleek 
ook dat niet voldoende, want Meerburg 
groeide van 250 naar 430 leden. In 1973 
werden vier kleedkamers gerealiseerd in 
een deel van de Landbouwschool. Deze 
stond op het huidige parkeerterrein langs 
de Meerburgerwatering. En natuurlijk was 
Gijs de Groot hierbij betrokken. Al een 
jaar later worden plannen bedacht om de 
kantine uit te breiden. Maar voorrang 
wordt gegeven aan extra kleedkamers en 
een apart Jeugdhonk in de Landbouw-
school. In 1975 komt international Wim 
Rijsbergen het Jeugdhonk openen.

Centrale plaats
Ook wordt in dat jaar verder gesproken 
over verbouwing van de kantine. Meer-
burg beschikt inmiddels over twee velden 
en voor het eerst wordt het idee geopperd 
om de kantine een centrale plaats op het 
complex te geven. Dat idee verdwijnt in 
de prullenbak en begin 1978 wordt 
gestart met de uitbreiding van de kantine. 
Aannemer Pieterse voert het werk uit, 
uiteraard onder het toeziend oog van Gijs 
de Groot. In oktober organiseert Nol 
Rijsdijk in de geheel vernieuwde kantine 
de allereerste bingo-avond. De vreugde 
duurt weer kort. In 1980 constateert Freek 
Versteegen in De Meerburger dat de 
Landbouwschool zijn beste tijd heeft 
gehad. Hij droomt hardop van nieuwe 

kleedkamers centraal op het complex en 
stelt voor om dat dan het “Gijs de Groot 
Paviljoen” te noemen.

uitdaging
Het duurt tot 1982 voor de plannen weer 
opgepakt worden. Nieuwbouw wordt 
overwogen, maar blijkt veel te duur. En 
ook het idee voor een sporthal wordt 
verworpen. Pas in 1984 komt het tot een 
concreet plan voor uitbreiding van de 
kantine met een nieuw jeugdhonk, zes 
kleedkamers, een redactieruimte, een 
nieuwe bestuurskamer en een magazijn. 
En ook deze uitdaging gaat Gijs de Groot 
natuurlijk aan. Aannemer Pieterse levert 
het gebouw casco op. De afwerking zal 
door Meerburg zelf gedaan worden. De 
animo onder de leden is niet altijd even 
groot, daarom duurt het tot november 
1985 voor de oplevering een feit is. Voor 
Gijs de Groot een extra feestelijke 
gebeurtenis, want hij wordt alom in het 
zonnetje gezet. Een wandbord namens de 
gemeente, een onderscheiding van de 
KNVB, een zilveren speld van de NKS en 
een benoeming tot erelid van Meerburg.

Huizen
Het blijft hierna langs rustig op het 
bouwfront. Alleen in 1995 is er actie en 
verrijst een prachtige tribune langs het 
hoofdveld. Tegen het eind van de jaren 
negentig verdwijnt die serene rust. 
Meerburg is blijven groeien en het aantal 
van zes kleedkamers is lang niet toerei-
kend. Vanuit de gemeente komt de 
mededeling dat het clubgebouw plaats 
moet maken. Op het terrein van Tuincen-
trum Bruines komen huizen en de 
gemeente wil graag de strook grond waar 
de kantine op staat aan het plan toevoe-

gen. Een bouwcommissie, met daarin 
natuurlijk Gijs de Groot, werkt de plannen 
uit. Komt er dan eindelijk een club-
gebouw centraal op het complex?

Toch weer uitbreiding
Nee, die lang gekoesterde wens ging nog 
niet in vervulling. Wel dient het W4-plan 
zich aan. En verplaatsing binnen de 
Meerburgerpolder komt aan de orde. 
Evenals een mogelijk verhuizing naar de 
Ommedijkseweg, nabij de Heineken-
fabriek. Dit laatste plan verdwijnt gelukkig 
snel van tafel. En vanwege de onzeker-
heid omtrent de W4-plannen wil de 
gemeente niet van een verplaatsing 
weten. Uiteindelijk draait het toch weer 
uit op een uitbreiding van het bestaande 
pand. Eind 2002 start Aannemer C.J. de 
Boer met de werkzaamheden, onder 
aansturing van Bert Jägel. De uitbreiding 
levert 8 extra kleedkamers op, die tijdens 
het 75-jarig jubileum in 2003 in gebruik 
worden genomen. En we weten allemaal 
hoe het afgelopen is. De verhuizing 
binnen de Meerburgerpolder is er 
uiteindelijk toch gekomen.

Model
In dit historisch overzicht komt u veel-
vuldig de naam van Gijs de Groot tegen. 
Wat het Meerburg Magazine betreft 
volkomen terecht, want hij heeft zich 
veelvuldig ingezet bij alle bouw-
activiteiten. Natuurlijk heeft hij dat werk 
niet alleen gedaan. In de loop der tijd 
hebben ontzettend veel Meerburgers zich 
ingezet om telkens weer een mooi en 
bruikbaar gebouw te realiseren. Het voert 
te ver om ze hier allemaal te noemen. 
Daarom staat Gijs de Groot in dit verhaal 
model voor al die harde werkers. 
 Chapeau!
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Een trotse Gijs de Groot bij de opening in 1985. Rechts kijken  voorzitter Hogenelst en wethouder 

Graniewski toe.

Het nooit gerealiseerde ontwerp uit 2001.
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In 
positie

een goede spits gelooft  
in zijn trefzekerheid

In deze editie van In Positie vertellen Joep van Vuuren (Meerburg 1), 

Desley van Alphen (b1) en Noah Nibbelink (D1) over hun positie in het 

veld: spits. Doelpunten maken en geloof in eigen kunnen zijn belangrijk 

voor zowel jonge als meer ervaren spitsen.

Noah is de spits van de D1. Hij geeft aan dat een spits vooral 
doelpunten moet maken “maar het team moet ook in goede 
doen zijn anders krijg ik de kans niet om doelpunten te 
maken’’. Zijn trainers Christiaan Laan en Kevin de Jong zijn 
beiden geen spits, toch vindt Noah dat hij veel van zijn 
trainers heeft geleerd dit seizoen. Zijn trainers geven hem ook 
veel vertrouwen, want als eerstejaars staat hij al op een 
belangrijke positie. “De komende jaren blijf ik nog veel 
oefenen zodat ik ooit mijn doelpunten in Meerburg 1 maak!’’
B1-spits Desley van Alphen voetbalt al van jongs af aan bij 
Meerburg en heeft zich tot een heel specifieke spits 
ontwikkeld. Desley geeft aan graag in de voeten gespeeld 
te worden en ballen voorin vast te houden. ‘’Je moet je 
teamgenoten wel de kans bieden om aan te kunnen 
sluiten’’. Natuurlijk maakt Desley ook doelpunten. 
Afgelopen seizoen was een topseizoen voor Desley.  
‘’Nu als eerstejaars in de B-junioren krijg ik minder 
ruimte voor mijn acties en dan is het samenspel met je 
ploeggenoten belangrijker’’.
 
Joep van Vuren is spits van Meerburg 1 en hij werd onlangs uitgeroepen tot topscorer in de 
regio. Joep speelt al jaren op de spitspositie in het vlaggenschip en met een onovertroffen 
wedstrijdmentaliteit en een groot aantal doelpunten op zijn naam is hij een van de 
boegbeelden van Meerburg 1. Joep vertelt dat hij door de concurrentie gedwongen 
wordt om te blijven presteren. ‘’Jongens als Bas Dubbelaar, Mark West en Daniel 
Sorensen kunnen mijn positie ook prima invullen’’. Zelfvertrouwen is het sleutelwoord 
voor Joep: ‘’Ook als je wat kansen mist moet je altijd erin geloven dat de volgende 
kans wel raak is’’. Voor Joep is dit gesneden koek, met zijn intuïtie in combinatie 
met creativiteit ziet hij altijd kansen op doelpunten. ‘’Jongens die net vanuit de 
A-junioren doorstromen probeer ik ook het besef bij te brengen dat je tot veel in 
staat bent als je er maar in gelooft’’. 

Remco Roman

Joep zoekt naar de opening tegen DSO.

Noah trefzeker tegen Rijnvogels.

Joep volgend seizoen weer tegen ASC?

April 2011
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VERENIGING
Sportcomplex Hans Ecklplein 1 2382 AZ Zoeterwoude 071 541 04 92
Correspondentieadres Lorentzkade 24 2313 GC  Leiden
Website www.vvmeerburg.nl  KNVB Verenigingsnummer BB-GX-50F
Bankrekening Rabobank 37.53.03.006 KNVB Consul Ed Romijn 06 28 36 51 35
Toezichthouder complex Paul Bruines 06 13 20 73 98 paul.renate.bruines@casema.nl 071 541 10 10

BESTUUR
Voorzitter Hennie Muller 06 51 56 81 11 hennie.muller@kpnplanet.nl n.v.t.
Secretaris Joke Lips 06 53 97 35 35 jokelips@ziggo.nl n.v.t.
Penningmeester Emiel Reijerse 06 30 32 59 86 emielr@xs4all.nl 071 542 19 61
Alg. zaken / 2e penningmeester Ed Kamerling 06 54 94 68 75 efdrie@wxs.nl 071 513 43 06
Jeugdvoorzitter Jan Boom n.v.t. Jboom.2@hccnet.nl  071 541 61 12
Technisch Jeugdcoördinator René Paulides 06 15 68 39 18 reneenade@yahoo.com 071 541 47 57
Terrein en Opstal Peter Loos 06 24 74 80 52 pwj.loos@ziggo.nl 071 589 37 09
Nieuwbouw / Verhuizing Michiel Stuijt 06 29 58 85 12 michiel.stuijt@colt.net 025 268 88 04

OVERIGE COMMISSIES - FUNCTIES
Wedstrijdsecretaris senioren Peter van der Heijden 06 29 28 27 32 pikevanderheijden@casema.nl 071 541 41 16
Terrein en Opstal Paul Bruines 06 13 20 73 98 paul.renate.bruines@casema.nl 071 541 10 10
Kantine Jos Boere 06 53 63 35 46 info@pierrotbloemen.nl 071 541 55 70
Activiteiten Peter van der Heijden 06 29 28 27 32 pikevanderheijden@casema.nl 071 541 41 16
Nieuwe leden coördinator Joke Lips 06 53 97 35 35 jokelips@ziggo.nl n.v.t.
Sportshop Cora Hagenaars n.v.t. cornelia50@hetnet.nl 071-589 61 63
Archief Ed Kluiters 06 10 49 05 49 ed.kluiters@planet.nl 071 589 68 62
Materialen Marcel Kransse 06 55 33 74 39 kransse@casema.nl 071 589 60 70
Meerburg Magazine Ed Kluiters 06 10 49 05 49 ed.kluiters@planet.nl 071 589 68 62
Scheidsrechterscoördinator Alex van der Ven 06 16 24 90 15 aljemo5@hotmail.com  n.v.t.
Scheidsrechters coördinator Jo Hermsen n.v.t. fam.j.hermsen@hetnet.nl 071 541 05 06
Sponsoring Hennie Muller 06 51 56 81 11 hennie.muller@kpnplanet.nl n.v.t.
Vrienden van Meerburg Rob van Rooijen 06 16 61 11 24 robertvanrooijen@casema.nl 071 541 39 73

SENIOREN – SELECTIE
Hoofdtrainer Selectie Ben Kottenhagen 06 28 78 53 25 benkot@casema.nl n.v.t.
Assistent Hoofdtrainer Selectie Charl van Goozen 06 48 10 61 54 cmvangoozen@hetnet.nl n.v.t.
Leider Meerburg 1 Sandra Akerboom 06 16 44 80 45 s.akerboom@live.nl n.v.t.
Keeperstrainer Selectie Rob Hannaart 06 53 84 33 68 hannaart@scarlet.nl 071 513 12 22

AANVOERDERS VAN OVERIGE SENIORENTEAMS
Meerburg 3 Hidde de Meij 06 12 36 46 89 hiddedemeij@hotmail.com 071 589 78 41
Meerburg 4 Henk Teleng n.v.t. teleng@casema.nl 071 541 17 15
Meerburg 5 Rob Flippo 06 34 37 78 89 hmr@ziggo.nl 071 589 57 27
Meerburg 6 Jacob van Welzen 06 51 03 28 73 jacob-van-welzen@planet.nl n.v.t.
Meerburg 7 Arjen Arens 06 21 29 41 85 arjen.arens@gmail.com 071 589 11 03
Meerburg 8 Stefhan Ligtvoet 06 12 15 55 74 konijntje_woelwater@hotmail.com n.v.t.
Meerburg VE Ronald Lolkes de Beer 06 38 14 29 66 roon279@hotmail.com 071 523 45 48

JEUGDAFDELING
Jeugdvoorzitter Jan Boom n.v.t. Jboom.2@hccnet.nl  071 541 61 12
Wedstrijdsecretaris jeugd Max Borghols 06 51 25 90 96 m.borghols@hetnet.nl 071 514 38 49
Technisch Manager bovenbouw Sjaak Lens 06 40 07 55 51 plens@casema.nl n.v.t.
Technisch Manager onderbouw René Paulides 06 15 68 39 18 reneenade@yahoo.com 071 541 47 57
Zaterdag Commissie Frits Michiels 06 20 17 48 74 nlfmichiels@hetnet.nl 071 542 21 48
Schaduwprogramma Roland Brandsma 06 53 21 80 09 roland.brandsma@nl.pwc.com 071 512 39 69
De Grote Clubactie Michiel Cuijpers 06 27 02 74 72 michiel@famcdg.nl 071 512 23 83
Toernooisecretaris Roland Brandsma 06 53 21 80 09 roland.brandsma@nl.pwc.com 071 512 39 69

HOOFDTRAINERS JEUGDAFDELING
A-junioren Gertjo Hoonhorst 06 20 45 09 01 hoonh045@planet.nl 071 541 00 63
B-junioren Philip vd Zwan 06 25 05 76 22 pz.zwan@ziggo.nl 071 541 65 16
C-junioren Joan Meijer 06 50 12 70 97 j.t.meijer@kpnmail.nl n.v.t.
D-pupillen Christiaan Laan 06 28 91 17 10 christiaanlaan@hotmail.com 071 541 83 75
E-pupillen (selectie) Rien van Veen  n.v.t. rien.vanveen@casema.nl  071 888 81 61 
E-pupillen (overige teams) Alex van de Ven 06 16 24 90 15 aljemo5@hotmail.com 071 589 09 01
F-pupillen Andre Berk 06 28 20 73 23 andre42@casema.nl 071 541 50 49
meisjesvoetbal Rob Jansen 06 38 20 15 77 zandbergen@ziggo.nl n.v.t.

COORDINATOREN JEUGDAFDELING
A t/m C-junioren Pieter van der Klein 06 24 97 90 88 pieter.vanderklein@gmail.com  071 523 89 93
D-pupillen Peter Drenth 06 51 11 83 28 drenth.tholen@planet.nl 071 523 30 91
E-pupillen Emiel Reijerse 06 30 32 59 86 emielr@xs4all.nl 071 542 19 61
F-pupillen Robert van der Meer 06 22 99 42 66 robert.v.d.meer@planet.nl 071 512 53 84
G-jeugd Bob Olders 06 27 28 56 91 olders@zonnet.nl 071 523 84 54
Champions League Jeroen van Zijp 06 30 96 13 59 familievanzijp@versatel.nl 071 541 29 51
Meisjesvoetbal VACATURE 

Wie-wat-waar
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