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2 Jeugdgids RKVV Meerburg 2007-2008

Voorwoord

Beste Meerburgers,e
Voor de meeste spelers, begeleiders en ouders vormen de zomermaan-
den juli en augustus een voetbalstille periode. De competities zijn
afgerond, de toernooitjes zijn gespeeld en de wekelijkse trainingen zijn
ten einde. PSV (Nederland)V  en AC Milan (Europa) zijn weer kampioen
en vele voetballiefhebbers moeten in de zomer een nieuw ritmew zien te
vinden. Het is rustig bijg Meerburg.
Die stilte is natuurlijk eenk beetje misleidend. Achter de schermen
zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. Sinds
enkele weken puzzelen trainers en teamleiders met nieuwe formaties,
teamindelingen en trainingschema’s. Hier en daar hebben sommige
teams al oefenwedstrijden gespeeld. En dan het gras. Het gras moet in
uiterlijk tienk weken snel groeien en sterk worden.k Zodat het wederom
een seizoen lang tackles,g  slidings, kappen, stoppen en draaien tijdens

trainingen en wedstrijden kan weerstaan.
En reken maar dat onze velden het zwaar

 gaan krijgen want Meerburg groeitg
 nog steeds.g  Mooi gelegen aan de Hoge
Rijndijk ink Zoeterwoude en vlakbij
Leiderdorp en Leiden-Zuid willen veel
kinderen bij ons komen voetballen.

Iedereen is welkom. Wij willen kinderen
en hun ouders laten genieten van een

prachtige teamsport. Kinderen krijgen
bij ons een voetbalopleiding eng zijn samen

met hun ouders verbonden aan de vereniging.
Om Meerburg goedg  te laten draaien hebben we

enthousiaste mensen nodig. Een groot aantal Meerburgers gaat zich
het komende seizoen inzetten voor de jeugd. Velen van hen doen dat
in een nieuwe rol met een voor hen nog watg  onbekende taak. Dat
betekent even wennen. Wij willen alle Meerburgers vragen om hen
daarbij te helpen. Het is makkelijk omk  kritiek tek  hebben als iets fout
gaat. Het is veel leuker om te zorgen dat de jeugd een fantastische tijd
bij Meerburg heeft.g
Daar zijn we een vereniging voor.g
Deze jeugdgids is gemaakt om jullie te  informeren over het nieuwe sei-
zoen, om zoveel mogelijk mensenk  die zich inzetten voor de vereniging
een gezicht te geven en ook omdatk wij trots zijn op onze vereniging eng
op de jeugd van Meerburg. We gaan er een mooi seizoen van maken.
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De Jeugdgids is een uitgave van RKVV Meerburg
Hans Ecklplein 1, 2233 XX Zoeterwoude
Telefoon: 071-5410492
email: bestuur@vvmeerburg.nl

Kijk eens,k zo moeilijko
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Jeugdafdeling Meerburg

Meerburg isg een ambitieuze en groeiende vereniging eng veel mensen
hebben bergen verzet om het komende seizoen goed voor te bereiden.
Via jeugdgidsa  informeren wij jullie over de vorderingen en wij stellen
jullie natuurlijk graagk voorg  aan alle mensen die zich gaan inzetten voor
de jeugd.
De voetbaltechnische verantwoordelijkheid voor de jeugd is opge-
splitst in een bovenbouw- en een onderbouwgedeelte. Cees de Rooij
neemt de bovenbouw voorw zijn rekening inclusiefg def  MJ1.
Ruud Fortman overziet de onderbouw inclusiefw  def Champions League.
Daarnaast is Bob Olders de coördinator voor de G jeugd.

In het seizoent  2007-2008 speelt Meerburgt metg  55t jeugdteams in ver-
schillende competities. Er zijnr  tien elftallen in de bovenbouw, Meerburg
heeft tweet  JG teams en in de onderbouw zijnw maar liefstr 43t  teams actief.

Jeugdteams Rkvv Meerburg 2007-2006
Categorie Geboortejaar Aantal teams
Bovenbouw (Cees de Rooij)

A junioren 1989, 1990 3
B junioren 1991, 1992 3
C junioren 1993, 1994 3
Meisjes MJ1 1993, 1994 1
Onderbouw (Ruud Fortman)

D pupillen 1995, 1996 7
E pupillen 1997, 1998 14
F pupillen 1999, 2000 10
Champions League 2000, 2001, 2002 12
G jeugd (Bob Olders) 2

Nieuw inw het komende seizoen is de Champions League, een toernooi
op de zondagochtend speciaal voor de allerjongsten. Verdeeld over
circa 12a Europese topteams laten wij kinderen geboren in 2000, 2001
en 2002 spelenderwijs en intensief kennisf maken met voetballen.

Technisch managers, hoofdtrainers en trainers weten veel van voetbal.
Zij concentreren zich op de trainingen en nemen de wedstrijdbegelei-
ding vang  selectieteams voor hun rekening. Daarnaast is een groep van
teamleiders, hoofdleiders en andere jeugdcommissieleden actief metf
de jeugd en de vereniging. Het is dankzij hun inzet, geduld en inlevings-
vermogen dat we er in slagen om kinderen een mooie tijd bij onze
voetbalclub te bieden.

E Pupillen 16-17

F Pupillen 18-19

Champions
League 20-21

Limonademan Freek
‘Mijn Meerburg’ 21

Zondag Senioren Selectie
22-23

Grote Clubactie 24

Sportshop, Sponsoring
en Kledingplan 24

Telemail lijst Meerburg
25-27

Spelers vans Meerburgn E1g kijken gespannenn toen

tijdens des  penaltye  shoot-out.y Vlnr: Luuk,: Floris,

Younes, Boris, Yannick (blondek  krullene  nogn  netg

zichtbaar) en Elio.n

Op 8p april8 2007l mogen7

elf Meerburgf kindereng

mee mete  ADOt DenO

Haag naarg  Heerenveenr

om voorm hetr begint vann

de wedstrijde samend

met det  spelerse  hets  veldt

op tep  lopen.e

Vlnr: Thijs,: Frits, Boris,

Younes, Lisa, Desley,

Julius, Milan, Keown,

Adriaan enn  Daniël.n
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“Ik hebk er wel eens van gedroomd om profes-
sional te worden”, bekent Ruud. “Ik benk een
paar keer uitgekomen voor de Veenstreek,
dat was geweldig”, memoreert Cees. Ruud:
“De Haagse clubs noemden de clubs in deze
regio zoutjes”. Cees: “We konden niet op
tegen de stadsmentaliteit van de Hagenezen.
Vroeger heerste hier een dorpse sfeer; nu zie
je een mengeling vang  dorpse en stedelijke
kenmerken”. Beiden: “Bloed aan de paal, dat
was vroeger ook al.k  De beleving vang voetbal
is hetzelfde. Het voetbal van nu is alleen veel

sneller”. Ruud: “Goed dat Van Marwijk terugk  isg
bij Feyenoord. Hij brengt rust door aandacht”.
Cees: “Ik benk  Cruijff-adapt. Hij houdt het
simpel en kan het overbrengen”.

Aannemen

“Een technisch manager moet je zien als olie
in de machine”, leggen de heren uit. “Wij stu-
ren de hoofdtrainers en trainers aan. Dat doe
je door prioriteiten te stellen en te benoemen.
Er zijn plannen genoeg bijg  Meerburg, nu komt
het aan op de uitvoering. De enorme groei
van de jeugd vereist een omslag ing denken en
doen. De tijd is er rijp voor een nieuwe episo-
de in de jeugdopleiding”. Ruud legt daarbij het
accent op het leren van basisvaardigheden:

Ze zijn generatiegenoten, hebben een groot deel van hun
leven tussen of naast de lijnen doorgebracht, hebben volop
ambities voor de jeugdopleiding van Meerburg en zijn gek
op het werken met kinderen en jongeren. Een gesprek met
Ruud Fortman en Cees de Rooij, de twee technisch mana-
gers jeugd van Meerburg, over hun liefde voor het spel, hun
rol als technisch manager en de toekomst van Meerburg.

Cees des Rooije inj hetn

kampioensteam vanm

Meerburg, seizoen

1976-1977. Cees vinds

je ope  dep voorstee rije

 helemaal links,l met

grote zwartee snor.e

Boven: Cees: des Rooije

en Ruudn  Fortman,d

bij elkaarj meerr  danr

80 jaar0 purer  voetbal-e

ervaring.

“Mijn doel is Verzorgd Voetbal door Combina-
ties. De bal meteen een schop geven zodra iea
voor je voeten komt, dat moet er uit. Aanne-
men en Rust zijn de kernbegrippen. Weet je
op hoeveel verschillende manieren je een bal
kunt aannemen? Aannemen is de basis van
alles. Als je dit beheerst krijg jeg zelfvertrouwen
en ga jea  voetballen. Vanaf datf  punt gaat de
ontwikkeling razendsnel.g De ontwikkeling opg
het gebied van techniek, tactiek enk  gedrag vang
alle spelers leg ikg  vastk in een spelersvolgsy-
steem. Hier praat ik éénk  keer per jaar per jaar
over met de individuele spelers”.
Ook Ceesk wil meer aandacht voor prestatie
in het tactische discipline spel: geen brede
ballen, maar schuin vooruit en spelen vol-
gens een systeem. Naast de techniek vindtk hij
mentaliteit en attitude belangrijk: “Het gaat
erom dat je bewust in het veld staat. Wij willen
dominant aanvallend voetballen”.

“Die stralende gezichten, d

Cees des  Rooije voorj  Meerburgr ing aktien  tegene SJZ,n

eizoen 1976-1977.n  De wedstrijde  werdd voord  voller

ribunes gewonnens  metn  1-2t  en2  ookn ink  dezen wed-e

strijd raakted  Ceese  niets  geblesseerdt
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Discipline

“De jeugd van Meerburg heeftg  er recht op om
goed opgeleid te worden”, luidt het volgende
statement van de managers. “Dit gaan we
doen door duidelijkheid te geven over onze
doelstellingen/selectieprocedures en een
goede opleiding teg verzorgen voor iedereen
met nadruk opk basisvaardigheden in de on-
derbouw enw  tactische aspecten in de boven-
bouw”. Cees en Ruud geloven in het belang
van discipline (“Als je in een rij het veld op
komt heb je de wedstrijd al bijna gewonnen”)a
en beroepen zich daarbij op hun jarenlange
ervaring. Discipline en plezier zijn onlosma-
kelijk verbonden,k  want “je haalt het beste naar
boven bij blije kinderen”. Maar ook: “Plezier

heb je pas als je wint”. Teleurstelling hoorg
erbij, want de emoties zijn hevig juistg omdat
voetbal zo leuk is.k  Teleurstellingen verwerk jek
in de groep. En door je penalty nay  afla oopfl van
de wedstrijd erin te schieten.

Inleven

“Na heta seizoen ben ik welk  eens moe, maar
na eena  paar weken verlang ikg  alweerk  naar het
gras”, geeft Ruud toe. Cees: “Ik benk  jeugdtrai-
ner sinds ik speeldek in het eerste van Meer-
burg eng  nooit weggeweest”. Beiden: “Je moet
natuurlijk kijkk  hebbenk op het spelletje. En het
fantastisch vinden om met jongeren om te
gaan. Daarom zijn we hier”. Cees: “Ik kank me

“Wij willenj  dominantn

aanvallend voetballen.”d

“Verzorgd voetbald doorl

combinaties.”

Onder: In: 1973n  promo-3

veerde LENSe (LenigS ENg

Snel) naar der tweedee

klasse KNVB.e Basis-

speler Ruudr Fortmand

op dep achterstee rije

derde vane links.n

Die stralendee  gezichten:e

Meerburg F1g behaalt

de tweedee prijse ins

het jaarlijkset Marcele

Straathof toernooif  biji

GHC. Vlnr: Joost,:  Onur,

Milan, Daniël enl Levi.n

, daar gaatr het ons om”

Paspoort Cees de Rooij:
Geboren in 1948 in Zoeterwoude aan de Rijnegommerstraat en woont hier nogr steeds.

Gehuwd, drie kinderen, docent bij het ROC in Leiden. Kwam uit voor Meerburgr 1 van 1966

tot 1983, was zelden geblesseerd en werd nooit geschorst. In de periode 1974-1979 werd

Meerburg twee maal kampioen. De wedstrijden tegen rivaal SJZ trokken toen nog 2000

toeschouwers. Naast zijn voetballoopbaan bekleedde Cees vele trainersfuncties bij Meerburg,

onder anderer als trainer vanr het damesteam.

Paspoort Ruud Fortman:
Geboren in 1950 in Den Haag. Woont nu met vrouw en 2 zoons in Leiderdorp en is directeur

van schoonmaak- en servicebedrijf RUFOf clean. Zijn oudste zoon werkt in de zaak, zijn jong-

ste zoon wil profvoetballer worden.r Ruud begon zijn voetballoopbaan bij LenS en speelde

14 jaar langr  voor hetr  eerste elftal. Hij begon zijn trainersloopbaan in 1987 bij RCL (B1,L  A1),

was daarna respectievelijk hoofdtrainer seniorenr bij FC Zoetermeer, hoofd jeugdopleiding en

trainer A1r bij vv Roodenburg, trainer B-juniorenr  bij vv Voorschoten, trainer Ar junioren bij

vv DOSR enR van 2003 – 2007 hoofd jeugdopleiding en hoofdtrainer D-selectier  bij RCL.

goed in jongeren verplaatsen, ik gak opa  een
losse manier met ze om”. Beiden: “Die stra-
lende gezichten, daar doen we het voor”.

933933  55 17-07-200717-07-2007 11:25:5911:25:59
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A Junioren

RONALD VERMOND
“Die gasten hebben echt top gespeeld. Het is
een fantastisch seizoen geweest. Alle spelers
hebben progressie geboekt en we hebben
serieus in de top van de eerste klasse meege-
daan. Wie had dat nou gedacht in augustus
bij de start van het seizoen? De nacompetitie
voor ons was de slagroom op de taart en we
hebben de promotie op een haar na gemist.”a

“Ook hetk komende seizoen in de eerste klasse
zie ik weerk  met vertrouwen tegemoet. Natuur-
lijk schuiven een paar belangrijke spelers door
naar de zondagselectie. Maar we krijgen er
een paar goede jongens bij en in combinatie
met de ervaring dieg de anderen hebben op-
gebouwd moeten we ook nuk weer goed mee
kunnen doen.”

Twan van der Poelr
Erik Candido
Timo Louisse 
Christiaan Laan 
Bert Drejer
Ugurr Cakmak 
Engin Sahin
Yorr van derr 
Meer Robbert 
Berk Koen 
Kruidenberg 
Hidde de Meij 
Martin Polak
Bas Schreuder 
Jeroen Verboon 
Wouterr Segijn 
Armin Firouzi

Jordi Paap
Tarek Chaker
Kevin de Jong
Fabian Soeters
Bas Stuurman
Rutger vanr  Steenbergen
Mathijs Tijssen
Sajat Etedali
Rick van Egmond
Jip Janssen
Vincent Mensen
Zakaria Kerat
Casper vanr de Bosch
Daniël van de Bosch
Mike van de Linden
Yousef Hailef

oo A3 Selectie

De bovenbouwe aanw  tafel!n  Achterste!  rije  vlnr:j

Marcel Kransse,l Cees des Rooij,e  Erik Smeitink,k

Coen Stuurman.n  Voorste rije vlnr:j Saban: Sahin,n

Ronald Vermond,d Sjaak Lens,k Chris vans dern Werf.r

oo A1/A2 Selectie

Jorrit van ’t Hull
Vincent de Goederen
Floris Visser
Mart van Duijvendijk
Jan Boom
Leon van Egmond
Oscar vanr Egmond

Jouke Kool
Patrick Kransse
Jeroen van Bilderbeek
Rik Havik
Gijs Went
Rens Bakker
Remi Cabresin

Meerburg A1g miste hete afgelopent seizoenn opn eenp haarn nar dea promotiee naare

de hoofdklasse.e

Meerburg A2g met2 teamleidert Freekr Versteegen.k

9334_ 17-07-20017-07-200
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B Junioren

SJAAK LENS
“De resultaten van het afgelopen seizoen
vallen een klein beetje tegen. Dat hadden we
beter verwacht. Want onderling haddeng de
jongens een goede verstandhouding eng  er zat
potentieel in de groep.”

“Komend seizoen hebben we weer een
enthousiaste groep van jongens. Voetbal-
technisch zit het ook goed.k  Ik hoopk  voor de
jongens dat we op de belangrijke momenten
nu ook resultatenk kunnen gaan pakken. Daar
gaan we hard aan werken. Dat is goed voor
hun zelfvertrouwen en hun ontwikkeling.”

oo B2

Stefan Beelen
Sigi Duijvenboden
Sam Griffi oenfi
Amine Maatong
Bas Paulides
David Stuurman
Melvin Turk
Lucas Veen
Thies Wolf
Bob Zandbergen
Daan Dikken
Frank Boels
Joshua Overdevest

oo B3

Daan Bergman
Steven Duijvendijk
Erwin Hannaart
Thomas Langemaat
Bauke Moerman
Dennis Schouten
Mohammed Tabibi
Wesley Brantenaar
Jeroen Hillinga
Erik Kruidenberg
Freek Langstraat
Rik Rooij
Jochem Rossum
Thijs Schmidt
Steven de Snoo
Wessel Verhoogt
Jeroen Visser

 Stuurmans vann Meerburgn B1,g in dueln metl eent

speler vanr Blauwn Zwart.w

oo B1

Mitchel Berg
Sjors Brandsma
Roel Bruines
David Coehorst
Cas Hooven
Duuk Meer
Ruben Monteba
Bob Rietkerk
Ilja Rietveld
Gokberk Sahin
Harro Smit
Barry Verboon
Joost Sabben

Meerburg B3g  is3 komends seizoend  Meerburgn A3.g Staand vlnr:d Leon: vann Egmond,n

Jan Boom,n Jouke Kool,e Rens Bakker,s  Gijs Went,s Oscar vanr Egmond,n Jorrit vant

’t Hull,t  Gertjan Kool.n Zittend vlnr:d Hans: Kransse,s  Jan Boom,n  Remy Cabressin,y

Patrick Kransse,k  Floris Visser,s Jeroen vann  Bilderbeek,n  Rik Havik,k  Vincent det

Goederen. Niet opt dezep fotoe maaro welr inl den A3:e Mart: vant Duijvendijk.n

Sjaak Lensk (links)s en Ceesn des Rooij.e “Het weekendt metd  det B1e  in Berlijnn wasn

voor mijr hetj hoogtepuntt vant hetn seizoen.t Daar hebbenr wen tegene sterken tegen-e

standers heels leukl gevoetbaldk end  eenn  priman  resultaata  neergezet.”t

Ruben Monteban blokkerta  doorgangt  Blauwg Zwart.w

Op dep achtergronde Duukd vank dern Meerr enr  Fabiann

Soesters.
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C Junioren

COEN STUURMAN
“Voor het komende seizoen verheug ikg  mek  te gaan werken met een
jonge en goede groep. Spelers waar potentie in zit en met veel mensen
op de vereniging dieg de handen uit de mouwen willen steken.
Het wordt een leuk seizoen.”k

Coen Stuurman,n  hoofdtrainer Cr samenC  metn  Johnt

van den  Voort,e  trainer/coach Meerburgh C1.g

Hoofdtrainer Coenr Stuurmann overn der C1:e  "Echt:  klasset vane den jongense dats ert

zeer goeder teamgeeste bleeft ondanksf des wate tegenvallendet resultatene inn  den

competitie. Ze blevene keihardn werkend bijn dej trainingen,e drie keere perr week,r

en zen  blevene  100%n  enthousiast% voluitt gaant metn det wedstrijden.e  Grote klasse.”e

oo C1/C2 Selectie

Philip vanp dern Zwanr enn Geertn  det  Snooe meto  det  spelerse vans Meerburgn C2.g

Geert Spierenburg
Allard Depuis
Thomas Quadekker
Lars Kaandorp
Sander Tichlerr
Julian Boer
Carlo van Apeldoorn
Robin Leurs
Leon Martijn
Wesley Rijnsburger
Joost van der Zwanr
Lars Tijssen
Jasper Dalemanr
Tijmen Distelveld
Rico Verdooren
Matthijs Joosten

Yannick Teijlingen
Ivo Bakker
Emre Bayram
Joey van der Plasr
Keown Koning
Daniël Nauta
Conner Vervoornr
Justin de Jong
Tim van Dam
Thomas Verra
Teun Went
Allard Depuis
Lars Kaandorp
Julian Boer
Robin Leurs

oo C3 Selectie

Rik Rodenburg
Andreas Linders
Patrick de Goederen
Koen Wamelink
Dennis Turk
J. Bontekoe
Tim Arnoldus
Adriaan Smeitink
Wout Nigteveld
Roy Zandbergen
Gijs Overdevest
Jeffrey Zwijger

oo MJ1

Liza Keizer
Jesse Cabresin
Denise de Groot
Manouk Mooijman
Monica van Rijn
Mariska Bavelaar
Puck Burema
Femke Koel
Marieke den Ouden
Stephanie Meuldijk
Merel Frankemolen
Roos van Kempen
Daphne Bloembergen
Denise Verkuijl
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Op het centre court
van Meerburg
Het meidenvoetbal zit in de lift, ook bij
Meerburg. Dat geeft het spel een extra
dimensie. Meisjes maken deel uit van
gemengde teams en spelen niet meer
alleen in de verdediging. Ook zijn er
meiden zeven- en elftallen te vinden
onder de E- en D-teams. Niets bijzon-
ders, eigenlijk, zou je denken, gewoon
leuk.

Inderdaad, erg leuk,g maar soms nog netg een
tikje bijzonder. Zo zijn nog nietg alle voetbal-
verenigingen gewend aan damesbezoek ink  de
kleed- of commissiekamerf  en hangt er na eena
tijdje nog steedsg een clubje jongens rond om
een glimp op te vangen. Ook gebeurtk het dat
jongensteams de teleurstelling vang vooral hun
vaders moeten verwerken als ze in een wed-

Meisjes

Roos Kralt:s opperste:

concentratie tijdense des

aanloop.

Linksonder: Meerburg:

D6, afgelopen seizoenn

spelend opd eenp pupil-n

lenveld, komend

seizoen gaann wen voore

het grotet werk.e

Onder: Warming-up:

Meerburg D6Mg metM

keepster Larar  voorop.a

strijd tegen een meisjesteam een doelpunt
tegen krijgen. Dan spelen ze een dubbele
wedstrijd en dat is pas echt zwaar.
Maar echt bijzonder waren dit seizoen de
thuiswedstrijden van D5M. Steevast om half
drie op het centre court van Meerburg. Voor
het oog vang  de kantine en de commissieka-
mer mocht de D5M over dat hele kunstgras-
veld de sterren van de hemel spelen. Beter
kon je niet wensen: altijd publiek, een lekker
aantal ouders, maar ook dek  nodige trainers
én iedereen van Meerburg dieg  nog eveng  bij de
club bleef hangen.f Gave middagen waren dat,
met zoveel steun langs de lijn. Dus Meerbur-
gers, een tip voor volgend jaar: denk aank je
voorkeurspeeltijd!

Links: Meerburg: D5Mg

(seizoen 2006-2007).n

Vlnr staand:r Ellen,:

Marieke, Liza, Roos,

Puck, Femke, Heleen,

Mik. Vlnr zittend:r

Denise, Stephanie,

Merel, Mariska, Franny,

Brigitte. Keeper Jesse.r

Boven: Roos:  ops vollep

snelheid langsd haars

tegenstandster.
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Wedstrijdplanners

“Waar moet ik spelenk  en hoe laat? Welk veldk
en welke kleedkamer?” Onzichtbaar voor ve-
len doen zij hun werk: Max Borgholsx  en Wim
Bonekamp, de wedstrijdplanners. Elke week
zetten zij voor onze 55 jeugdteams de KNVB
informatie om naar een logisch en begrijpe-
lijk geheelk en afgestemd op onze velden en
kleedkamercapaciteit. Een ware puzzel maar
Max enx Wim draaien daar hun hand niet voor
om.

Commissiediensten

Elke zaterdag levertg de commissiedienst een
baas-van-de-dag. Wel zo handig datg er altijd
iemand is om de tegenstanders wegwijs te
maken, om de sleutels van de kleedkamers
te beheren, om uitslagen te noteren, om
teamleiders te informeren als de wedstrijd is
afgelast, om allerlei probleempjes op te lossen
en om de administratie af tef handelen. Frits
Michiels heeft al jarenlange ervaring, coördi-
neert deze diensten en zorgt dat alles vlekke-
loos verloopt.

Scheids!

Zonder scheidsrechter heb
je geen wedstrijd. Vergeet
alsjeblieft nooit om de
scheidsrechter na afla oopfl
te bedanken. De bovenbouw
selectieteams krijgen door
de KNVB een scheidsrechter
toegewezen. Voor alle overige
wedstrijden regelt Meerburg zelfg eenf  scheids-
rechter. Een goede afstemming isg  dan wel
vereist. De scheidsrechters van Meerburg zijng
bij Loet van ’t Westende in prima handen.a

Jeugdsecretaris

Een grote vereniging kang  zijn jeugdafdeling
maar beter goed organiseren en administra-
tief beheren.f  Heel veel zaken moeten onder-
ling ofg metf andere clubs of metf  de KNVB
worden afgesproken en uitgevoerd. En alle

betrokkenen willen weten hoe het zit,
kortom: organisatie, administratie en

communicatie. Die taak isk  Marc
Tijhuis wel toevertrouwd.

Nieuwe leden

Meerburg groeitg  als kool.
Wij willen iedereen graag
goed en op een gecontro-
leerde wijze welkom heten
op de vereniging. Vanaf
dit seizoen melden nieuwe

leden zich daarom met hun
inschrijfformulier bij Loek

Becker Hoff. Alleen via Loeka
wordt je voorgesteld aan een

voetbaltrainer of teamleider.f
En alleen via Loeka  komk je in een

wachtgroep, trainingsgroep of misschienf
zelfs al in een competitieteam terecht.

Overzicht vanuitt det

dug-out. Vlnr: Marc:

Tijhuis (jeugdsecreta-s

ris), Sandra Akerbooma

(ex jeugdsecretarisx ens

nu coördinatoru Cham-r

pions League)s  en Loekn

Becker Hoffr  (coördina-f

tor nieuwer  leden).e

Commissies en
kader bij Meerburg

Voor der bestee organi-e

satie ope  dep  zaterdag:e

vlnr Fritsr Michielss

(commissiediensten)

Wim Bonekampm enp

Max Borigholsx

(wedstrijd-

planners).

Scheidsrechters

bij Loetj  int  goeden

handen.
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Een aantal selectiespelers geeft training aan 
de E en F pupillen van Meerburg: Gidion Loos,
Mats van der Poel, Stefan Ligtvoet, Mark van 
Diemen, Alexander Tromp en Eric Candido
staan op hun vrije woensdagmiddag op het
veld om de jeugdspelers basistechnieken bij 
te brengen. Meerburg-topscorer Mats: ‘Erg 
leuk, om die jongens en meisjes veel te leren. 
Met de bedoeling dat ze straks, net als ik,
veel gaan scoren, haha. Het komend seizoen 
speel ik weliswaar bij Katwijk, maar Meerburg 
blijft mijn club. Daar ben ik zelf bij de ukken
begonnen.’
Ook Mark vindt het belangrijk de jongste
voetballers iets mee te geven van wat hij zelf 
heeft geleerd. Afgelopen seizoen gaf hij trai-
ning aan twee F-teams, het komend seizoen
kiest hij voor de E-tjes. ‘Dan kan ik op een 
hoger niveau met die jongens bezig zijn. Tech-
niek blijft het belangrijkst.’ De selectiespelers

hebben veel lol in de omgang met ‘de klein-
tjes’. ‘Het is iedere week weer lachen’, vertelt 
Mark. Na zijn opleiding bij het ROC Sport &
Beweging wil Mark graag in de jeugdgevan-
genis gaan werken. ‘Zodat ook deze jongens 
volop met sport bezig kunnen zijn’, aldus 
Mark.

Voetbalschool De 

Complete Techniek 

op donderdag. 

Vele Meerburg jeugd-

spelers zijn nu baas 

over eigen bal!

Na afloop van een zware fl

training. Alex Tromp, 

Stefan Ligtvoet, René 

Paulides, Mats van 

der Poel en Mark van 

Diemen samen met 

jongetjes en één meisje 

van de F-pupillen.

René Meulensteen met 

drie Meerburg jeugd-

trainers, alledrie met 

hun diploma! 

Vlnr: Mats van der Poel,

René Meulensteen, 

Coen Stuurman en 

Alex Tromp.

Het afgelopen seizoen hebben we al gezien
welke vooruitgang spelertjes boeken als trai-
ners specifi ek en gerichte aandacht besteden fi
aan de technische ontwikkeling. Wil ook jij 
leren scoren zoals Ronaldinho, kappen als
Henry, draaien als Deco en passeren als Rob-
ben? Ga dan op donderdagmiddag je techniek 
bijschaven op de voetbalschool ‘De Complete
Techniek’ van Dennis vd IJssel en Jorg vd 
Breggen. Meer informatie en een aanmel-
dingsformulier vind je op www.decomplete-
techniek.nl.

Net als vorig jaar zijn ook dit seizoen drie
Meerburg jeugdtrainers naar Papendal
gegaan voor een driedaagse stoomcursus
techniektraining gebaseerd op de aanpak van 
Wiel Coerver. Mats van der Poel, Alex Tromp
en Coen Stuurman kwamen enthousiast en
vol ideeën terug.
“Het was echt een onbeschrijfelijk weekend,” 
zegt Coen. “De visie en ideeën van Meulen-
steen zijn zo ongelofelijk goed. Ik begrijp nu 
waarom de F en E jeugd zo explosief vooruit 
zijn gegaan! Hopelijk werkt de hele Meerburg 
jeugd in de toekomst met deze methodes.”

Selectiespelers trainen pupillen

Voetbalschool De Complete Techniek

Jeugdtrainers naar Meulensteen cursus

Leren met veel lol
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G-Jeugd bi

Naast het competitievoetbal kent het afge-
lopen seizoenn eenn  aantal hoogtepunten. Zo
staan Mats, Dylan, Serge en Matthijs in de
line-up bij de wedstrijd Ajax-PSV omV de Johan
Cruijffschaal. In de rust van die wedstrijd
doen Raymond en Kevin in de volle Arena
mee aan penalty-shoot-outs! Eind novemberd
speelt het JG team onverwachts tegen de
Zwarte Pieten. Geweldig! Op 30p december0
2006 doen6  De Kameleon en Soccer Boys mee
aan het gemengde zaalvoetbaltoernooi in de
Eendekooi. Van de drie verenigingen worden
de spelers door elkaar in teams ingedeeld.

Ook doenk  wij mee aan toernooien. Bij Excel-
sior’20, ons eigen Tinus-den-Elsentoernooi,
het KNVB futsaltoernooi en natuurlijk hetk
internationale toernooi in Tilburg. Daarnaast
spelen we nog eeng  toernooi bij UVS. Mats en
Nico eindigen als tweede bij penalty schieten.y
Klasse! Na deelnamea aane  den  familiedage sluiteng
we met de spelers, hun familie en begeleiders
het seizoen af opf de bowlingbaan in Alphen
aan den Rijn.

Na een lange periode van voorbereiding gaan we in maart
2006 met zeven spelers trainen onder het motto: niemand
is een buitenbeentje en plezier gaat boven prestatie. Het
G-jeugdvoetbal is ruim een jaar later spectaculair gegroeid
naar 23 spelers. Na de zomer van 2006 nemen wij deel aan
de offi ciële KNVB-competitie en wel met twee teams: de
JG1 en de JG2. Vooral dankzij de groei van het G-jeugd-
voetbal is Meerburg inmiddels gekozen tot sportvereniging
van het jaar in Zoeterwoude.

Kevin van Turennout
Raymond Klop
Nico Anker
Tim Arnoldus
Lisa Arnoldus
Michel de Vreugd
Max Philippo
Alexander vanr  der Mortelr
Jitze Bontekoe
Dylan van Rijn
Mats van Klaveren

oo JG1 oo JG2

Sander Azierr
Mitchell Pilgrim
Matthijs Olders
Karlijn Elias
Michael van Dam
Dylan Loomans
Bas van der Horstr
Breno van Vliet
Dennis Labordus
Serge Volwerk
Justin Rosario

den Arenae staata

Matthijs bijs Jaapj Stamp

en Sergen bije Maartenj

Stekelenburg

 opn  hetp  grotet

scherm inm  den Arenae

Nico Ankero metr  det  bekere

Alexander vanr dern Mortelr isl  heels trotsl  ops  dep  bekere
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bij Meerburg

de ope éénp nan

beste penaltyschietere

van den regio!e

G-jeugd

met begeleidingt

De Meerburge JG1-kam-g

pioenen! V.l.n.r.!  Nico

Anker, Alexander v.d.r

Mortel, Jitze Bontekoe,e

Raymond Klop,d  Kevin

van Turennoutn

Jitze Bontekoee mete  vlagt

Kampioenen innn den

rook. Jitze Bontekoetee

houdt bekert inr den

lucht. Raymondd Klopd

en Alexandern vanvar  dern

Mortel juichennl ook n

Zaalvoetballen metn  Det  Kameleone enn  Soccern  Boysr

Samen metn  hett Zwartet Pietenteam!e
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Niet alleent  doelenn  stel-n

len, je moete zet somse ooks

verslepen. Vlnr: Ruud:

Fortman, René Paulides,é

Ineke vane dern Mast,r

Marco vano Alphenn enn

Peter Drenth.r

Ouders langss des kant.e

Hoofdtrainer

• Levert bijdrage aan jeugdbeleidsplan en
jeugdopleidingsplan

• Stelt in overleg metg de technisch manager
de trainers aan en evalueert hun vorderin-
gen

• Ontwerpt in overleg metg  technisch manager
het trainingsprogramma

• Begeleidt de trainers gedurende het seizoen
bij trainingen en bij wedstrijd coaching

• Is aanwezig bijg ouderavonden om toelich-
ting teg  geven op voetbaltechnische onder-
werpen

•  Voert het spelersvolgsysteem in voor de
leeftijdsgroep

•  Coördineert in overleg metg  hoofdleider de
teamindelingen voor het nieuwe seizoen

•  Coacht het selectieteam van de leeftijds-
groep

Hoofdleider

•  Regelt in overleg metg hoofd-
trainer de teamleiders aan
begin van seizoen

•  Begeleidt teamleiders bij het
opstarten van hun activiteiten

•  Organiseert twee keer per jaar
leidersavonden en ouderavon-
den

•  Helpt waar mogelijk bijk het organiseren van
activiteiten (toernooien, grote clubactie)

• Zorgt dat administratie op orde is (teamin-
delingen, telefoonnummers, email adressen)

•  Communiceert regelmatig activiteiteng  via
de website en of hetf  clubblad

•  Organiseert de bijdrage van teamleiders bij
teamindelingen voor het nieuwe seizoen

Teamleider

•  Regelt in overleg metg de trainer alle organi-
satorische zaken rond het team

•  Is aanspreekpunt voor spelers en ouders en
fungeert eventueel als vertrouwenspersoon

•  Ziet toe op de discipline in het team: ge-
drag, taalgebruik opk  en rond het veld

•  Regelt het vervoer bij uitwedstrijden.
•  Handelt alle administratieve zaken rond

wedstrijden af (wedstrijdformulierenf  en
spelerspassen).

•  Ontvangt de tegenstander bij thuiswedstrij-
den en regelt de limonade of theef  in de rust.

•  Beheert de teamtas met kleding, levert deze
aan het einde seizoen weer in

Ouders

•  Zorgen ervoor dat kinderen op tijd bij Meer-
burg zijng voor trainingen en wedstrijden

•  Helpen de teamleider en trainers waar
mogelijk metk  allerhande klussen

•  Laten tijdens de wedstrijden en trainingen
het coachen over aan de trainers en team-
leiders

•  Moedigen alle kinderen aan en juichen bij
elke actie en ook voork  de tegenstander

•  Nemen regelmatig deg  teamtas mee naar
huis voor een wasbeurt

•  Schrijven mooie wedstrijdverslagen in held-
haftig prozag

•  Doen suggesties voor verbeteringen en
bieden daarbij een helpende hand

Bij Meerburg zijn vele liefhebbers in verschillende rollen
actief. Soms krijgen wij vragen over wie doet nu precies
wat? Ik wil wel teamleider zijn, maar wat is dat precies.
En wat doet de hoofdtrainer? Zonder in al te veel details
te treden geven wij hieronder graag een kort overzicht.

Wie doet wat?

Dennis vans

Kommer,

hoofdleider

F pupillen.F
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Floris Hoozemanss  fls itstfl langst 3s Docos3 verdedigers.s

RUUD FORTMAN
“Meerburg heeftg  mij positief verrast.f  Een grote
vereniging metg een kleinschalige opzet en een
prima sfeer.a Veel enthousiaste mensen zetten
zich in voor de jeugd. Dat is geweldig omg te
merken.”

D Pupillen

oo D1/D2 Selectie

Ali Barokzaij Caro Bruna
Karl Freeke Jacco van de Meer
Jochem Michiels Luuk de Jong
Lucas Noordman Guilherme Hamer
Joeri Schuitemaker Yannick de Groot
Frits Muller Floris Hoozemans
Bas Borghols Jos van der Lindenr
Fouad Ajgou Rutger Kochr
Gijs Berger Jonas Boukhedmi
Desley van Alphen Jorick de Klerk
Seppe van ‘t Westende Julian Jonker
Milan Howig Jimmy vd Mast
Michael Holleman Koen Tijhuis
Max van Steen Lex Kuiper
Marte Diebels Milan Flippo

oo D3

Dylan Breel
René Zeilstra
Koen Hendriksen
Alain Bakker
Jisk van de Meer
Edwin Turk
Jurriaan Dupuis
Ian Rodriguez Brun
Lars Weijermans
Damon Strous
Jona Wagenveld
Maaike Sangster
Selectiespeler D1/D2r
Selectiespeler D1/D2r

oo D4

Jelle Reugebrink
Folkert vd Linden
Siem Hoonhorst
Mathijs van Dam
Aron Korving
Boyd van Kommer
Bas van Rooij
Erwin Haveman
Cas Engelen
Sjoerd Willems
Jorgen de Witt
Jelle van der Vosr
Antonio Kamerling
Selectiespeler D1/D2r

oo D6M
Brigitte Groot
Veerle Visser
Heleen Otten
Winnie Braxhoven
Pamela Vlasveld
Ellen de Snoo
Mik Schreuder
Nina Zuure
Romane van Sandijk
Roos Kralt
Lara Habold
Marit Kikkert
Joy Halkema
Lilly Zwaan

oo D5

Koen van Duin
Sjoerd Wesselman
Jasper Willardr
Leon Bekooy
Bas Matsuura
Quintan van de Berg
Robin Labrujere
Simon Olders
Toine van Sandijk
Martijn Frederiks
Jelle van Hooff
Erik den Ouden
Frank Borst
Jelle Hoogenboom
Jondalar Wietenr

oo D7

Jasper Langer
Simeon Haile
Julius de Mooij
Ivo Neve
Lars Lensink
Niels Lens
Mike Jacobs
Jasper Plasr
Huub Overdevest
Rein Distelvelt
Rick van Leeuwen
Michiel van Dijk

“Ik wilk kinderen beter maken. Voetbal is na-
tuurlijk eenk  teamsport en bij de trainingen be-
steden we daar veel aandacht aan. Maar voor
mij persoonlijk isk  het belangrijk datk  aan het
einde van het seizoen alle individuele spelers
ook echtk beter zijn geworden. Dan hebben wij
het als trainers goed gedaan.”

Daan Dikkenn  speeltn

voor hetr Nederlandst CP

Elftal. Op dezep  fotoe in

duel metl  Alit Barokzaji

tijdens eens  wedstrijdn

tegen Meerburgn D1.g

Meerburg D2g  heeft2 nogt eveng tijdn voord eenr teamfoto.n Op dep banke

vlnr Max,r Frits, Michael, Lucas, Fouad, Bas, Desley, Karl enl

Emre. Zittend opd dep gronde vlnr:d Jochem,:  Milan enn  Dritta.n

Guilherme ene Fouadn

op bezoekp ink den

Amsterdam Arena.m
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RENÉ PAULIDES

“Waar ik nouk echt trots op ben? Elke woensdagmiddag
staan er honderden kinderen op de grasmat. Die kinderen
hebben plezier en ontwikkelen zich in een mooie sport.
We hebben dat goed georganiseerd met voldoende trai-
ners en iedere week komenk  die kinderen weer een stukje
verder. Voor mij is dat fantastisch om mee te maken.”

E Pupillen

“Die kleine ventjes zijn door de techniektrainingen gigan-
tisch vooruit gegaan. Op een gegeven moment kan elke
speler zijn tegenstander voorbij gaan. Dat is de basis van
aanvallend voetbal: je man voorbij gaan.”

“Het seizoen met de F1 is zonder meer fantastisch geweest.
Met Meerburg F1g  in de eerste klasse. En dan blijkt gewoon
dat je met de grote jongens mee kan. Sterker nog, we
 hebben ze op de broek gegeven!”k

oo E1

Daan Becker Hoffr
Gustavo Hamer
Milan Paulides
Onur Bayramr
Niels van Velzen
Boris Muller
Joris Koch
Olivier Nagyr
Jorge Bonekamp

oo E2

Daniël van der Zwaanr
Pim de Vroom
Levi Paulides
Mats van Kins
Joost Kaandorp
Gijs de Leede
Remy Libbinga
Steef Brandsmaf
Lars Kagie

oo E3

Max Langenhof
Gideon Westeijn
Sam Thomeer
Charles Moreno
Jos Mooijman
Jurgen vd Hulst
Lars Maat
Bas van der Kleinr
Pjotr Smittenaarr

oo E4

Alexander Ancherr
Guus Padding
Jelle Dijkstra
Justin Prins
Rody van Emmerik
Kristof vanf  Boven
Neil van Dam
Nathan van Boekel
Sven Weijermans

oo E5

Daan Sabben
Martijn Noteboom
Reinier Compaanr
Seppe Berger
Lars Kempen
Jelmer Visserr
Bram Takken
Skipio Kastelein

oo E6

Roos Mank
Anne Jansen
Bas Jansen
Pascal vd Vaart
David van Dijk
Lea Paulides
Christiaan Geertman
Niels van Iterson

oo E7

Luuk van Dorp
Jelle vd Broek
Nick Hoogervorst
Rico Steenbergen
Bram Stuifzand
Thomas Stein
Rick de Rooy
Anouk van Leeuwen
Lois van Dorp

oo E8

Tijn vd Paverd
Daan Drenth
Thijs Kralt
Just Roeland
Jan Edens
Joeri van Deventer
Wessel van Duin
Mart van der Lindenr
Isabel van Zijp

oo E9

Ries Vreeken
Wesley Alphenaar
Rob Menken
Coen vd Meer
Mert Kalaman
Tijs Bonte
Lucas Engels
Oguz Kaaradig

oo E10

Yme Koevoet
Eline Bekooy
Justin van Dam
Rens Grijpstra
Menno ten Hove
Youri Keijer
Marnix Meijer
Nino van Moorsel
Toby Schuitemaker

Topoverleg opg  hetp  kungstgrasveldt metd  Renét  Paulides:é

“Honderden kinderenn dien zoveele plezierl hebbenr elken weeke

weer. Dat ist hets mooistet wate ert is.”r

Die bale isl vans  mij!n Milan! Paulidesn ins aktien tegene

Legmeervogels tijdenss  des  fie nalefi vane  den  Marcele

Straathof Cupf  (toernooip  GHC).i
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Drie heele gezelligel ke-

rels ops jep achterbank:e

Steef, Daanf enn  Larsn ops

weg naarg der training.e

Foto gemaakto doort

Jorge Bonekamp.e

Meerburg E2g al2 heell

vroeg opg hetp veld.t

Youcef overzietf det

warming-up.

E Pupillen

oo E11

Rowan Heerebrugh
Mick Menardi
Rody Paap
Pieter Baldeer
Felix van Delft
Itacir Geertsemar
Wouter vanr  der Heuvelr
Gilian Jasperse
Pim Verra

oo E12

Roel van Holsteijn
Sven Brandenburg
Florian van Melis
Inge Bosman
Sharon Sollie
Tess Wijker
Sander vanr  de Wijngaert
Thijs Apoll
Chamee de Kler

oo E13

Luuk Bruijn
Sjoerd Ramackers
Julius Delsink
Mus Kapteijn
Ruben van Berk
Jesse Berk
Tim Assmann
Marijn van der Perkr
Max Oostdam

oo E14

Melvin van Beelen
Tom Prevaes
Joram van der Luitr
Joel van der Werfr
Gijs Ruts

René Paulidesé (rechts)s samen metn Huigt vang Beelen.n René overé hetr komendet

seizoen: “Ik hebk erb onwijsr  veels zinl in.n  De E1e wordt eent ongeloofln  ijkfl gaafk teamf

en wen  gaane opn  hetp  hoogstet niveaue spelen.u  Dat wordtt  wat!”t

‘Guga ina  aktie!’n
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RIEN VAN VEEN
“Wat ik vooralk mooi vind is dat er weer volop
talent bij Meerburg zit.g Zoveel goede speler-
tjes, dat hebben we in jaren niet gezien,” zegt
Rien van Veen met ruim 25 jaar seizoenen
een van de meest ervaren jeugdtrainers in
de Leidse regio. “Dan is het vooral belangrijk
om een heel goede organisatie op te bouwen.
Want we moeten die kereltjes voldoende aan-
dacht kunnen geven.”

“Het hoogtepunt van het afgelopen seizoen
was voor mij de wedstrijd van de Meerburg E1g
tegen de E1 van ADO Den Haag. In de eerste
helft speelt Meerburg deg  tegenstander hele-
maal van het veld. Prachtig omg  te zien al die
speelse mannetjes.”

“Als je die jongens veel vertrouwen geeft dan
durven ze ook dek fouten te maken die juist
nodig zijng  om van te leren. Actief enf  opdrin-
gerig coacheng tijdens de wedstrijd zelf beperkf
ik totk  het minimum. Tijdens de trainingen,
vlak voork  de wedstrijd en in de rust zal ik heelk
duidelijk aangevenk  wat ik vank ze verwacht.
Als de wedstrijd eenmaal begonnen is moet je
die jongens het zelf latenf  doen. Schreeuwende
trainers zijn niet goed voor de spelertjes, die
worden daar nerveus en onzeker van. Dan
gaan die kinderen op slot.”

“Ik verheugk meg op de Champions League.
Al die kleintjes, vier tegen vier, met heel veel
balcontact, met z’n allen aanvallen en weer
terug omg  met z’n allen te verdedigen. Verder
gaan we een goede scouting opzetteng en een
duidelijke lijn aanbrengen in de ontwikkeling
van Champions League via dea  F, naar de E en
dan naar de D en verder. Het wordt een mooi
seizoen.”

F Pupillen

oo F1

Jesse Haak
Joost Goudsmit
Floris Hazenberg
Noah Libbenga
Mees Roeland
Koen Zoeter
Luuk van der Vlistr
Tibo Schols
Ayoub El Houari

oo F2

Tamer Sahinr
Peter Matsuurar
Gideon Gyamfi
Ryan van Kommer
Joey van de Reijden
Wessel de Kler
Chris Riordan

oo F3

Karel Gort
Tristian van Duyvenbode
Yannick Filippo
Abdel (Rabah) Bassite
Daniël Verdoorn
Sil Burema
Koen van Zijp
Joost Wensveen
Sebastiaan van Rooij
Sjoerd Hilhorst

oo F4

Ayoub Bensalah
Thomas Herberts
Thomas van Hooff
Younes Moussaten
Bram van der Meerr
Charlotte Geertman
Lucas Pracht
Jelle Kool

Waar moetr diet bale nul

heen? Thijs? ens  Chrisn

proberen vrijn tej lopen!e

Rien vann Veen:n

“De kunste ist oms  diem  jongense  goeds

te begeleidene  zodatn hunt talentn

maximaal ontwikkelt.”l
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Echte kinderchampagnee  directe nat  dea  kampioens-e

wedstrijd vand Meerburgn F8.g Tom schenktm voor-t

zichtig in.g

F Pupillen

oo F5

Jesse Bruines
Mark van Leeuwen
Sam van der Meerr
Nikita van Velsen
Rachella de Vries
Bram Cuypers
Yme Tuik
Coco van de Wijngaert
Jelle Cuijpers

oo F6

Thijs van Enk
Mike Verhoeven
Arthur vanr  Muyzenberg
Abel Pleij
Kelvin Siera
Elke van Steen
Teun de Leede
Niels Jacobs
Daan Notenboom
Julian Braun

oo F7

Jeroen Holtz
Loek Sala
Ruben Reijerse
Jeffrey van der Venr
Olle Wieten
Bobbie Wieten
Pieter Goossensr
Kevin Polane

oo F8

Lucas Baeten
Lars van Dijk
Sandro Geertsema
Lucas Snijders
Krispijn van Melis
Dylan Roelandse
Daan van de Paverd
Stef Zuijderduinf
Rik Romijn

oo F9

Tim Smink
Jeroen Vink
Jesse Dreef
Can Heemskerk
Mark van Leeuwen
Tim Roozendaal
Arthur vanr der Ploegr
Chris Halkema

oo F10

Jelle Peyen
Babette Schutte
Julian van Haaster
Dirk de Kroon
Thijs Houbiers
Luc de Mul
Kaelin van Went
Yara Paulides

Meerburg F8,g geen

twijfel, kampioen

seizoen 2006-2007.n

Meerburg F12g kampioen2 inn hetn seizoent 2006-2007.n
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Champions League
voor der  allerjongsten

Waarom Champions League?
De ervaring leertg  dat direct beginnen in
de F-competitie met een 7-tal op een half
voetbalveld voor veel jonge kinderen een
grote stap is. Zij missen vaak dek technische
bagage en voelen zich veelal verloren in een
grote ruimte. Door in kleinere teams en op
kleinere veldjes te spelen komen de spelertjes
veel meer aan de bal en is het spel voor hen
overzichtelijk. Veel clubs maken al gebruik
van deze Champions League opzet en bij
Meerburg gaang we dat ook doen.k

Wat zijn de regels bij Champions League?
Hoewel de Champions League best een beetje
bijzonder is, blijft het is natuurlijk gewoonk
een potje voetbal. Voor de volledigheid zetten
we de regels even op een rijtje:
• Het toernooi is voor kinderen uit 2000, 2001

en 2002
• Elk teamk  heeft vijf spelersf en een teamleider,

de wedstrijdjes zijn vier tegen vier
• Eén speler is dus wissel, er mag opg elk mo-k

ment gewisseld worden, dat organiseert de
leider

• De wedstrijd duurt 2 x 10x  minuten, tussen-
door houden we een korte limonade pauze

•  Alle spelers zijn veldspelers, we hebben
geen keepers bij de Champions League

• Elke wedstrijd heeft een scheidsrechter; en
je weet het: de scheids heeft altijd gelijk!

Wat heeft mijn kind nodig?
Voetbalschoenen, scheenbeschermers en
zwarte Meerburg voetbalkouseng zijn verplicht.
In de winter is het handig omg een trainings-
pak/jack meek  te nemen. De vereniging levertg
de teamtenues (shirtje en broekje). U betaalt
hiervoor een kledingtoeslag vang € 25 in aan-
vulling opg  de reguliere contributie.
De contributie voor de Champions League is
vastgesteld op € 65 per seizoen.

Schoenen, kousen en scheenbeschermers en
alles wat je verder moet aanschaffen, zijn te
koop in de Meerburg Sportshop,g  welke iedere
zaterdag geopendg  is van 10-12 uur.
Bij aanvang vang de Champions League zullen
wij proberen de Sportshop een aantal zon-
dagen te openen.

Waar en wanneer?
De Champions League start op zondag
2 september op het kunstgrasveld. Willen de
spelers alsjeblieft om 9.00 uur verzamelen op
Meerburg omg zich om te kleden en voor te
bereiden? De teamleiders delen de tenues uit.
Het wedstrijdschema vindta  u elke week
op onze website www.vvmeerburg.nl.
De aanvangstijd van de eerste wedstrijden is
9.30 uur. Elk teamk speelt twee potjes. Einde
toernooitje om 10.30 uur. De week eropk exact
hetzelfde ritme.

Teamleiders gezocht
Ben je opa, oma, vader, moeder of grotef broer
of zusf van een van de helden uit de Cham-
pions League? En je bent er elke zondag bij?g
Meld je dan nu direct bij Sandra Akerbooma
aan als teamleider. Erg leukg omk  te doen!

Vanaf het komende seizoen spelen de jongste kinderen bij
Meerburg in een wekelijkse Champions League competitie.
Dit is een toernooitje op de zondagochtend waarin 5-, 6-,
en 7-jarigen in teams zonder keepers wedstrijden spelen
op kleinere velden met kleine doeltjes.

Kleine veldjese ens groten  ambities.e

Sandra Akerbooma gaatm

na heta  jeugdsecreta-t

riaat hett  komendet

seizoen den Championse

League doen.e “Ik hebk

er zoveelr zinl in.n Het ist

geweldig omg weerm metr

kinderen opn hetp veldt ted

staan.”

Een goeden voorbereidinge isg  hets  halvet  werk.e  Rien

van Veenn enn  Stefann Ligtvoetn delent den hesjese uit.s
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Als de limonademan op woensdagmiddag meer dan
300 bekertjes limonade uitschenkt aan de ukkies en de 
E-tjes en eFFies en meisjes die dan getraind hebben, 
heerst er een rustige gemoedelijke sfeer in de kantine bij
Meerburg. De moeders die met de voetballertjes mee-
komen genieten van een koppie thee of een watertje. Een
enkele opa die die middag op zijn kleinzoon moet passen
pakt een bak koffie en scoort daar vaak een gevulde koek fi
bij. Naarmate de wijzers van de klok verder draaien, ver-
andert naar de avond toe het publiek, en dan verandert 
ook de sfeer. Dat begint als de veel luidruchtiger B- en
C-junioren met veel bravour binnen komen om van
hun vakkenvul- of krantenwijkgeld hun snoepzakje van 
25 cent te kopen en eindigt met de veteranen en een 
groep voetballende dames, die hun wekelijkse trainin-
gen of wedstrijden onder het genot van een of meer 
biertjes tot laat in de avond komen evalueren. Dan is
het – hoe zal ik het zeggen – heel 
anders gezellig dan vroeg in
die woensdagmiddag.

Als je altijd alleen 
maar op zater-
dagmorgen bij 
Meerburg komt,
en verdwaalt in
het gekrioel en
de drukte, in de
ergernis om het 

gebrek aan parkeerplaatsen, het gebrek aan kleedkamers, 
aan uitlopende wedstrijden, en soms lange wachttijden
aan de bar, door een gebrek aan barmedewerkers, dan 
kun je je wellicht datzelfde Meerburg-complex niet voor-
stellen op een doordeweekse ochtend, wanneer er slechts 
een handjevol vrijwilligers schoonmaak- en onder-
houdsklussen loopt te verrichten. Dan is het er stil, dan 
hoor je de vogels in de bomen, dan zie je soms zelfs een
verdwaalde haas of konijn over het kunstgrasveld schie-
ten, dan waan je je in een mooi natuurgebied...

Anderen komen alleen maar op zondag bij Meerburg 
naar de thuiswedstrijden van het eerste kijken en kennen
weer een ander Meerburg, met weer andere emotie 
en weer andere gezelligheid. Er zijn zelfs mensen die 
Meerburg alleen maar kennen van de maandelijkse
klaverjasavonden  of  de bingo-avonden. Ze zeggen dat
die mensen dat ook heel gezellig vinden, maar dat heb 

ik dus één keer meegemaakt en dan mag je zo’n hele 
avond helemaal niks zeggen! Nou ja, ieder zijn 

eigen Meerburg zullen we maar zeggen… 

En daar schrijf ik dus regelmatig stukjes met 
een glimlach over in het clubblad en op de
website. Hoe dat heet?
Nou eigenlijk heel voor de hand liggend,
gewoon: ‘Mijn Meerburg’.

Freek Versteegen

Teamindelingen Champions League
Op basis van alle aanmeldingen en de recente ledenlijsten hebben wij
de volgende Europese topteams samengesteld.

FC Barcelona Real Madrid CF Valencia FC Chelsea
Tom Klumperman Pepijn Lassche Briek Slabbenkoorn Pablo Prillwitz
Maarten Klumperman Wouter Heinis Daan Schreuder Mees Doe
Daan Wensveen Jasper Toes Mike de Rooij Jesper de Mooij
Yno de Wagt Bart Ligtenberg Kayleigh van der Reijden Jelle Barkhuijsen
Sven van Katwijk Rodney Bey Lars van Katwijk Rick Schrama

FC Liverpool Manchester United FC Arsenal AC Milan
Ewout Nell Simon Apoll Dylan de Vries Nathan Loman
Oeland van Rijnberk Julien Bakker Pim van Alphen Bob Zakarian
Tim van Rijn Jetske Breedeveld Ilias van der Werff Tim Straathof
Timon van Dael Daan van Wensveen Gabor Szitois Robert Smink
Sem van Diest Fenne van Duin Gianni Budding 

AS Roma Olympique Lyonnais AFC Ajax
Ties Barkhuijsen Carlos van der Kooij Steven van Leeuwen 
Tjalle Lanza Jeroen Berk Lucca van der Voort
Thijn Kluts David Hageman Bas van Driel
Simon Goddijn Stijn Kuiper Dyami Stuart 
Fleur van Exel Jesse Jasperse Idse Bos

Speciaal voor de Jeugdgids schreef Freek Versteegen een

‘Mijn Meerburg’

Met het doel vakkundig dicht gemetseld 

neemt Stefan een hele lange aanloop! 

Eén jongetje heeft bij een echte wedstrijd 

gezien waar hij zijn handen moet laten.
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Technische stafe Meerburgf Selectieg 2007-2008.e

Achterste rije vanj  linksn naars rechts:r  Alex: vanx dern Ven,r

Rinus Rijsdijks enk  Johnn vann  dern Voort.r Voorste rije

van linksn naars rechts:r Loek: vank dern Wal,r  Sascha

Tuijt, Marieke vane Haastertn ent  Loekn  Helder.k

Een basisplaats in Meerburg 1.
Is dat niet de droom van alle fanatieke
voetbaljongetjes bij Meerburg?
Het vlaggenschip van de vereniging
staat onder leiding van hoofdtrainer
Sascha Tuijt en is het  komende seizoen
actief in de vierde klasse KNVB.
Aftrap is elke zondagmiddag om 2 uur.
Kom jij ook Meerburg 1 aanmoedigen
op weg naar het kampioenschap?

“Voor het komende seizoen ver-

wacht ik datk  we weer bovenin gaan

meedraaien. Helaas zijn met Mats

van der Poel en Alex Barendsex twee

veel scorende spelers vertrokken, maar in de

breedte zijn we wel iets sterker geworden denk

ik zo.k Ik benk erg blijg met de terugkeer van Johan

Vermond en Jarco Kortekaas. Zij brengen veel er-

varing metg  zich mee en kunnen een heel goede

invloed op de jeugd hebben.”

“Meerburg 1g kampioen dit seizoen? Vorig sei-g

zoen hebben we het op de beslissende momen-

ten laten liggen. Het gaat soms om kleine din-

gen. Als we voldoende scorend vermogen kunnen

ontwikkelen en de groep blijft fi tfi  dan kunnen we

zeker een heel eind komen.”

“Met het tweede team willen we

een stapje hoger. Er moet toch

minstens wel een periode voor ons

inzitten. We moeten proberen een goed team op

te  bouwen en er komt veel goede jeugd over dus

ik ziek  dat zeker zitten.”

“Plezier in presteren moet voorop staan. Die gas-

ten moeten voor elkaar willen werken en ze

moeten er helemaal voor gaan. Ze spelen ten-

slotte niet voor niets in de selectie. Daarnaast

vind ik hetk belangrijk omk  pro-actief bezigf teg

zijn. Voor mij zit dat in de kleine dingen. Op tijd

 komen, voorbereid zijn, je spullen op orde heb-

ben en weten wat je gaat doen. Het is belangrijk

om een goede organisatie neer te zetten en pro-

fessioneel met elkaar om te gaan. Als dat goed

is ingevuld is er bij mij bovendien volop ruimte

voor gezelligheid.”

Zondag Senioren

SASCHA TUIJT

LOEK HELDER

9334_9334_ 22 17-07-20017-07-200



  
23

Meerburg Zondag Senioren Selectie 2007-2008. Achterste rij van links naar 

rechts: Loek van der Wal, Mark van Diemen, Raymond de Rooy, Ricardo 

Mensen, Michael Redel, Jelle Moerman, Johan Vermont, Kevin Post, Arjan 

Hanselaar, Nico Mooyekind en Sascha Tuijt.

Middelste rij van links naar rechts: Alex van de Ven, Sander van Leeuwen, 

Bas Meskers, Bas Korbee, Peter van der Valk, Mark Tacko, Coen Stuurman, 

Gidion Loos, Martijn de Rooy, Bas Dubbelaar, Erik Candido en John van der 

Voort. 

Voorste rij van links naar rechts: Marieke van Haastert, Ronald Noorder-

meer, Stefan de Wekker, Joris Smit, Dennis van Polanen, Jarko Kortekaas,

Michiel Vermeulen, Joerie van der Voort, Peter Vlasveld, Alex de Lange, Rinus 

Rijsdijk en Loek Helder. 

Niet op de foto, wel in de selectie: Alex Tromp, Ingmar Nyqvist, Joep van 

Vuren, Kevin Huster en Melvin Ghogli.

n  Selectie

17-07-2007 11:36:244
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Hans vans Velzen:n

“De inzete vant kinderenn

en oudersn bijs dej Grotee

Club Actieb geefte onst

net watt ruimtet ome ietsm

extra voora  der  jeugde ted

doen.”

Ook alk ontvang jeg het wedstrijdtenue van de leider van je team,
dat wil niet zeggen dat je niet af enf toe een paar extra sokken,a
een broekje of eenf  lekker trainingspak nodigk hebt.g  Het tenue van
Meerburg draagg jeg  alleen op zaterdag maarg je loopt toch wel vaker
achter die bal aan? En wat denk jek van een nieuwe sporttas met
een apart vak voork je schoenen, een lekkere handdoek ofk eenf  leuk
trainingsshirt?
Voor al deze artikelen kun je terecht in de Sportshop van Meerburg.
Elke zaterdag zijng we geopend van 10.00-12.00 uur. Als we niet
precies hebben wat je zoekt, dan denken we graag metg  je mee en
bekijken we of wef  het artikel voor je kunnen bestellen. Ook voork
sponsoring kung je contact met ons opnemen. We vertellen je
graag hoeg  dat gaat en wat de mogelijkheden zijn.

Petra dea Jonge

Coördinator Sportshopr

Het resultaatt vant  afgelopen seizoen mocht ert
zijn! Veel kinderen uit det D, E en F pupillen
hebben het afgelopent jaar eenr recordaantal
van bijna 2800a loten verkocht ent  daarvan
blijft eent nettobedrag overg vanr ruim € 3000.
Dat bedragt isg  via Sinterklaas,a  de Champions
League en jeugdtrainerscursussen geheel ten
goede gekomen aan de (jongste) jeugd van
Meerburg. Ook hetk komendet seizoen doet
Meerburg meeg aan de Grote Clubactie en wij
hopen op net zoveelt  enthousiasme als het
 vorige seizoen. De coördinatie is in handen
van Hans van Velzen.

“Zoveel mogelijk lotenloten
verkopen, voorverkopen, voor MeerburgMeerburg
enen cadeaubonnencadeaubonnen””

Meerburg sportshop
voor kleding en sponsoring

Grote Clubactie

p g p g

Petra dea  Jong,e  Gerda dea Haase ens  Liesbethn  deh  Snoo.e

 Kledingplan Jeugd Meerburg

Vanaf hetf  komende seizoen voorziet Meerburg alle jeugd leden van een

shirt, broekje en sokken, allemaal van het merk Jartazi. De teamleiders

krijgen bij aanvang van het seizoen een complete teamtas uitgereikt die

aan het einde van het seizoen weer ingeleverdr  moet worden. De kosten

per jeugdlidr zijn vastge steld op € 25 per  seizoen. Dit bedrag brengen

wij tegelijk met de contributie in  rekening. Het reglement van ons

 kledingplan is binnenkort op de website terug te vinden.

Sponsoren van oudere kleding die vervangen gaat worden krijgen het

verzoek of zijf  ook op de nieuwe kleding een vermelding willen hebben.

Met het nieuwe kledingplan betaalt een sponsor € 200 per jaarr voorr

een periode van drie jaar. De inkomsten komen uiteraard geheel ten

goede aan de jeugd. Voor vragenr  over hetr  kledingplan kun je terecht

bij Michiel Stuijt.
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Jeugdafdeling seizoen 2007-2008

BESTUUR
Voorzitter Hajo Laman 06-4382 3599 hlaman@wjsportswear.nl 071-5215 385
Secretaris (a.i.) Peter van der Heijden 06-2928 2732 pikevanderheijden@casema.nl 071-5414 116
Penningmeester Peter Brouwer 06-5179 5366 pj_brouwer@yahoo.com
Jeugdvoetbal Hennie Muller 06-5156 8111 hennie.muller@kpnplanet.nl 071-3016 278
Verhuizing/Sponsoring Michiel Stuijt 06-2958 8512 michiel.stuijt@colt.net 0252-688 804

SENIOREN SELECTIE
Hoofdtrainer Sascha Tuijt 06-4136 7601 miresas@wanadoo.nl 070-4445 188
Leider Meerburg 1 Loek van der Wal 06-5194 1128 lvanderwal@casema.nl 071-3414 085
Assistent Leider Meerburg 1 Rinus Rijsdijk 06-2223 9212  071-5804 104
Grensrechter Meerburg 1  Alex van der Ven 06-4912 3563 aljemo5@hotmail.com 071-5890 901
Trainer Meerburg 2 Loek Helder 06-1093 9641 helder133@casema.nl 071-5615 573
Assistent Trainer John van der Voort 06-2945 1618  071-5412 605
Leider Meerburg 2 Jos Brouwer 06-1299 0585 jfm_brouwer@planet.nl 071-5802 420
Assistent Leider Meerburg 2 Ronald Noordermeer 06-5164 8273 ronald_noordermeer@hotmail.com 071-5803 131
Grensrechter Meerburg 2 Vacature
Keeperstrainer Selectie Leon Tuijt 06-2230 1467 ltuyt@tiscali.nl 079-3415 258
Verzorgster Selectie Marieke van Haastert 06-4724 6716 m_van_haastert@hotmail.com

JEUGDAFDELING
Jeugdvoorzitter Hennie Muller 06-5156 8111 hennie.muller@kpnplanet.nl 071-3016 278
Jeugdsecretaris Marc Tijhuis 06-1315 9540 m.tijhuis@hartstichting.nl 071-5820 605
Sponsoring en fi nanciën Frank Baeten 06-4173 0188 frankbaeten@orange.nl fi
Technisch manager bovenbouw Cees de Rooij 06-4225 4426 ceesderooij@hotmail.com 071-5413 875
Technisch manager onderbouw Ruud Fortman 06-5351 4990 rufoclean@planet.nl 071-5420 325
Wedstrijdplanners Wim Bonekamp 06-2497 6907 wim.bonekamp@planet.nl 071-5148 672
 Max Borghols 06-5125 9096 m.borghols@hetnet.nl 071-5143 849
Scheidsrechterscoördinator Loet van ’t Westende 06-5577 4507 westendworld@gmail.com 
Nieuwe ledencoördinator Loek Becker Hoff 06-5028 3958 loekbeckerhoff@orange.nl 071-5124 074
Coördinator De Grote Clubactie Hans van Velzen 06-5119 1803 hans.vanvelzen@genmills.com 071-5420 337
Toernooien Jeugd Vacature
Zaterdag Commissiediensten Frits Michiels 06-2909 8027 nlfmichiels@hetnet.nl 071-5422 148
Redacteur Jeugdgids Caroline Togni 06-4620 4394 carolinetogni@kpnplanet.nl 071-5128 081

COÖRDINATOREN, HOOFDLEIDERS JEUGD    
C junioren Eric Smeitink 06-5333 4887 ericsmeitink@hetnet.nl 071-5123 731
D pupillen Ineke van der Mast 06-2951 6801 ivandermast@casema.nl 071-5131 832
E pupillen Peter Drenth 06-5111 8382 drenth.tholen@planet.nl 071-5233 091
F pupillen Dennis van Kommer  denmarie@tiscali.nl 071-5410 795
G jeugd Bob Olders 06-2728 5691 olders@zonnet.nl 071-5238 454
Mini Champions League Sandra Akerboom 06-1644 8045 bos.akerboom@casema.nl 071-5897 673

HOOFDTRAINERS JEUGD    
Hoofdtrainer A junioren Ronald Vermond 06-1845 8900 rvermond@casema.nl 071-5312 335
Hoofdtrainer B junioren Sjaak Lens 06-4007 5551 plens@casema.nl 071-5419 087
Hoofdtrainer C junioren Coen Stuurman 06-4175 6306 c.stuurman@hotmail.com 071-5896 309
Hoofdtrainer D pupillen Ruud Fortman 06-5351 4990 rufoclean@planet.nl 071-5420 325
Hoofdtrainer E pupillen René Paulides 06-1568 3918 renepaulides@yahoo.com 071-5414 757
Hoofdtrainer F pupillen Rien van Veen 06-4637 0734 rien.vanveen@casema.nl 071-8888 161

KEEPERTRAINERS   
Keeperstrainer A/B/C/D Robert Hannaart 06-5384 3368 hannaart@scarlet.nl 071-5131 222

TECHNISCHE COMMISSIE    
Voorzitter (a.i.) Hennie Muller 06-5156 8111 hennie.muller@kpnplanet.nl 071-3016 278
Secretaris TC Ed Kamerling 06-5494 6875 efdrie@wxs.nl 071-5134 306
TM Senioren (a.i.) Hajo Laman 06-4382 3599 hlaman@wjsportswear.nl 071-5215 385
TM Bovenbouw Cees de Rooij 06-4225 4426 ceesderooij@hotmail.com 071-5413 876
TM Onderbouw Ruud Fortman 06-5351 4990 rufoclean@planet.nl 071-5420 325
Adviseur TC Marco van Alphen 06-5136 9911 belams.marco@planet.nl 071-8887 509

COMMISSIES    
Terrein en Opstal Loek van der Wal 06-5194 1128 lvanderwal@casema.nl 071-3414 085
Kantine Jos Boere 06-5363 3546 pierrot@xs4all.nl 071-5415 570
Activiteiten Vacature
Sportshop Petra de Jong 06-1262 4219 petra.dejong@casema.nl 071-5890 204

RKVV Meerburg Telemail
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Histor presenteert

de mooiste, meest 

intense, wonderlijke 

en fantastische 

Kleuren van Geluk.

Ontdek jouw kleuren van geluk op histor.nl 
Creëren met Histor 
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G JEUGD  TRAINERS EN TEAMLEIDERS
Coördinator Bob Olders 06-2728 5691 olders@zonnet.nl 071-5238 454

Jan Folkers 06-4616 2582 f.folkers@hccnet.nl 071-5216 247
Meerburg JG1 Peter vanr  Rijn 06-2904 6369 p.v.rijn@petesoft.demon.nl 071-5213 625

Steven Hoogenkamp 06-4570 4715 steven_feyenoord@hotmail.com 071-5414 043
John Leemans 06-1441 6645 john_leemans@hotmail.com 071-5411 038

Meerburg JG2 Jan Folkers 06-4616 2582 f.folkers@hccnet.nl 071-5216 247
Vincent Azier 06-2469 4464 vincentazier@hotmail.com 071-5146 725
Koen Olders 06-4783 0465 olders@zonnet.nl 071-5238 454
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A/B/C/MJ  TRAINERS EN TEAMLEIDERS   
Meerburg A1 Ronald Vermond 06-1845 8900 rvermond@casema.nl 071-5312 335
 Saban Sahin 06-1441 6211 surmenespor@hotmail.com 071-5416 631
 Marcel Kransse 06-5533 7439 kransse@casema.nl 071-5896 070
Meerburg A2 Freek Versteegen  mft.versteegen@wxs.nl 071-5410 623
Meerburg A3 Jan Boom  jboom.2@hccnet.nl 071-5416 112
 Marcel Van Steeg 06-1380 3565 sophiaenmarcel@casema.nl 071-8884 150
 Jan Visser  viss2840@tiscali.nl 071-5419 623
 Hans Kransse 06-2473 7123 n.kransse@versatel.nl 071-5892 938
 Gert Jan Kool 06-2336 6978 gertjankool@zonnet.nl 071-5410 184
Meerburg B1 Sjaak Lens 06-4007 5551 plens@casema.nl 071-5419 087
 Chris van der Werff 06-2252 8879 avdwerff@orange.nl 071-5897 832
Meerburg B2 Rein Paulides 06-2186 2165 reinpaulides@tiscali.nl 071-5411 013
 Ad de Jong 06-5199 5996 adhelmadejong@casema.nl 071-5894 632
Meerburg B3 Ad Moerman 06-1498 6529 a.moerman@tiscali.nl 071-5134 716
Meerburg C1 John van der Voort 06-2945 1618  071-5412 605
 Bas Meskers 06-5126 7396 bas_bm@hotmail.com 071-5894 139
 Coen Stuurman 06-4175 6306 c.stuurman@hotmail.com 071-5896 309
Meerburg C2 Philip vd Zwan 06-2505 7622 pz-zwan@hetnet.nl 071-5416 516
 Ronald Noordermeer 06-5164 8273 ronald_noordermeer@hotmail.com 071-5803 131
Meerburg C3 Eric Smeitink 06-5333 4887 ericsmeitink@hetnet.nl 071-5123 731
 Coen Stuurman 06-4175 6306 c.stuurman@hotmail.com 071-5896 309
 John van der Voort 06-2945 1618  071-5412 605
Meerburg MJ1 Jannie Burema 06-3092 5080 burema.magendans@planet.nl 071-5414 479
 Annemarie Bavelaar  cematransport@orange.nl 071-5820 161
 Frank Paap 06-2233 7701 f.paap@planet.nl 071-5414 711
 Martin Alphenaar 06-2463 8855 rijnland091166@hotmail.com 071-5219 408

D PUPILLEN  TRAINERS EN TEAMLEIDERS   
Meerburg D1/D2 Ruud Fortman 06-5351 4990 rufoclean@planet.nl 071-5420 325
 Marco van Alphen 06-5136 9911 belams.marco@planet.nl 071-8887 509
 Hennie Muller 06-5156 8111 hennie.muller@kpnplanet.nl 071-3016 278
 Rob Flippo 06-1459 4645 hmr@planet.nl 071-5895 727
 Thijs Bruna 06-5123 7011 bruna@casema.nl 071-5132 453
 Youcef Boukhedmi 06-2717 6076 youcef.b@casema.nl 071-5421 049
Meerburg D3 Emiel Bakker 06-2040 9601 bakkeremiel@hotmail.com 071-5419 146
 Ren Hendriksen 06-4048 9854 r.hendriksen@uwnet.nl 071-5890 583
Meerburg D4 Ed Kamerling 06-5494 6875 efdrie@wxs.nl 071-5134 306
 Gertjo Hoonhorst 06-2045 0901 hoonh045@planet.nl 071-5410 063
Meerburg D5 Arjan Bekooy 06-1216 8419 a.bekooy@frames-group.com 071-5413 640
 Peter Frederiks 06-5477 1110 peter.frederiks@axxius.nl 071-5128 236
 Hans Willard 06-2187 6138 willard60@planet.nl 071-5894 011
Meerburg D6M Liesbeth de Snoo 06-1007 5366 snooga@zonnet.nl 071-5415 988
 Renee Mok 06-2063 4331 renee.mok@corusgroup.com 071-5171 378
Meerburg D7 Frank Lange 06-1238 7814 lamiefra@xs4all.nl 071-5123 348
 Nico Oosterom 06-2883 5836 nj.oosterom@casema.nl 071-5413 639

E PUPILLEN  TRAINERS EN TEAMLEIDERS   
Meerburg E1 René Paulides 06-1568 3918 renepaulides@yahoo.com 071-5414 757
 Loek Becker Hoff 06-5028 3958 loekbeckerhoff@orange.nl 071-5124 074
 Hans van Velzen 06-5119 1803 hans.vanvelzen@genmills.com 071-5420 337
Meerburg E2 Huig van Beelen 06-3005 5505 ingridhuig@hetnet.nl 071-5891 027
 Roland Brandsma 06-5321 8009 roland.brandsma@nl.pwc.com 071-5123 969
Meerburg E3 Erik Candido 06-4284 1562 erikcandido@hotmail.com 071-5416 242
 Harrie Mooijman 06-2511 6416 hmooijman@casema.nl 071-5414 438
Meerburg E4 Mark van Diemen 06-1323 0120 mark_thebest_@hotmail.com 071-5896 057
 Robert van Emmerik 06-2001 3143 robertvanemmerik@casema.nl 071-5420 206
 Mat van Dam 06-3616 9542 mat.pien@casema.nl 071-5127 656
Meerburg E5 Alexander Tromp 06-4116 2362 alex.tromp@hotmail.com 071-5894 467
 Christiaan Laan 06-2891 1710 christiaanlaan@hotmail.com 071-5418 375
Meerburg E6 Rob Jansen 06-3820 1577 robannet@planet.nl 071-5130 817
Meerburg E7 Harry van Dorp 06-2824 8892 dirtyharry@casema.nl 071-8881 566
 Robert Stein  rs051207199@hotmail.com 071-5140 621
Meerburg E8 Peter Drenth 06-5111 8328 drenth.tholen@planet.nl 071-5233 091
 Jan Roeland 06-2041 4629 ingridvansoest@hotmail.com 071-5126 071
Meerburg E9 Joop Vreeken 06-2240 8616 joop@emailt.nl 071-5410 750
 Jan van der Meer 06-2291 3537 81mee262@kpn-offiff  cedsl.nl 071-5421 102fi
Meerburg E10 Peter Schuitemaker 06-2319 1258 petmari@hetnet.nl 071-5216 652
 Cees van Dam 06-5491 4612 c.t.van.dam@12move.nl 071-5120 319
Meerburg E11 Rob Jasperse 06-5231 5474 frjasperse@casema.nl 071-8883 869
Meerburg E12 Arjan Bosman 06-1030 4176 a.bosman@casema.nl 071-5897 916
 Teun Sollie 06-5376 0313 tissm-s@wanadoo.nl 071-5410 402
Meerburg E13 Marconie Ramackers 06-5315 6721 m.ramackers@hotmail.com 071-5140 783
 Paul Bruijn 06-4147 4048 graafbruijn@prettel.nl 071-5140 754
Meerburg E14 Vacature

F PUPILLEN  TEAMLEIDERS    
Meerburg F1 Rien van Veen 06-4637 0734 rien.vanveen@casema.nl 071-8888 161
Meerburg F2 Dennis van Kommer  denmarie@tiscali.nl 071-5410 795
Meerburg F3 Jeroen van Zijp 06-1005 8392 jjvanzijp@tcs.com 071-5412 951
Meerburg F4 Ronald van der Meer 06-2298 9140 vandermeermontage@casema.nl 071-5419 304
Meerburg F5 Pieter van der Meer  info@vandermeer-verzekeringen.nl 071-5414 630
Meerburg F6 Peter van Enk 06-5141 6822 vanenk@zonnet.nl 071-5140 530
Meerburg F7 Jelle Wieten 06-2861 3100 j.wieten@thomson.nti.nl 071-5144 678
Meerburg F8 Frank Baeten 06-4173 0188 frankbaeten@orange.nl 
Meerburg F9 Vacature
Meerburg F10 Monique Roscher 06-1135 0511 m.f.roscher@planet.nl 071-5128 242
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a versatile material developed for the well being of your feet...
comfortable • ergonomic • anti-microbial • odor resistant • light weight
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