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Beste Meerburgers

Het eerste Magazine is dan nu een feit. Er is hard 

aan gewerkt en bij het verschijnen van een eerste 

nummer is het altijd even afwachten hoe de reacties 

zijn. Decennialang was het wekelijkse clubblad De 

Meerburger een vertrouwde verschijning in Zoeterwoude en omgeving. 

Dat clubblad is ondertussen gedeeltelijk vervangen door de clubsite. Ik zeg 

met nadruk gedeeltelijk, want hoe actueel en goed bezocht onze website 

is, het blijft toch zeer de moeite waard om ook regelmatig een echt vereni-

gingsblad te ontvangen. Het Meerburg Magazine verschijnt een paar keer 

per seizoen, waarbij één van de nummers de PresentatieGids is.

Het is al vaker gezegd: niet zo heel lang geleden waren wij een vereniging 

met circa 400 leden, vandaag de dag komen we al dicht bij de 1000 Meerbur-

gers. Het is daarmee welhaast onmogelijk om iedereen nog persoonlijk te 

kennen. Een magazine kan daar wel in helpen en naar wij verwachten ook 

bijdragen aan het verenigingsgevoel.

Met het Magazine willen wij het wel en wee van Meerburg en de Meer-

burgers onder de aandacht brengen. En wel zo breed mogelijk: voetbal-

lers, vrijwilligers, veteranen, activiteiten, het nieuwe clubhuis, commissies, 

trainers en hoofdleiders, nou ja, de hele vereniging dus. Dat lukt natuur-

lijk nooit helemaal en compleet in het eerste nummer. Als je suggesties 

hebt voor onderwerpen, overzichten of interviews, heel graag en van 

harte welkom. Laat het de redactie dan wel even weten via het email 

adres: magazine@vvmeerburg.nl.

Veel plezier met het eerste Magazine.

Hennie Muller
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De winter is bij Meerburg op bezoek. 
Vele trainingen en wedstrijden zijn afgelast.

Van de voorzitter
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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!

Nieuwbouw NieuwsVan de voorzitter

De kogel is door de kerk. Aanne-
mingsbedrijf Heembouw uit Roelof-
arendsveen gaat ons nieuwe clubhuis 
bouwen. In april gaat vermoedelijk de 
eerste spade de grond in. En als alles 
mee zit dan is ons clubgebouw nog 
voor het eind van dit jaar klaar. 

Zo op het oog zat er lange tijd nauwelijks 
voortgang in het proces van de aanbeste-
ding van ons nieuwe clubgebouw. Op de 
achtergrond werd echter hard gewerkt 
om Meerburg een nieuw clubgebouw te 
geven. Veel werk is daarbij verzet door de 
bouwcommissie, waarin verschillende 
Meerburg-commissies vertegenwoordigd 
zijn. Uiteindelijk heeft dat geleid tot vier 
prachtige voorstellen voor het nieuwe 
clubgebouw.

Vier voorstellen
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van 16 december heeft verhuiscoördinator 
Michiel Stuijt uitgebreid verslag gedaan 
van het proces dat doorlopen is. Ook 
heeft hij de vier voorstellen aan de leden 

gepresenteerd, inclusief alle voor- en 
nadelen. De voorkeur van bestuur en 
bouwcommissie ging uit naar het voorstel 
van Heembouw. Die voorkeur werd door 
de leden onderschreven.  

Keuze voor Heembouw
Over de wijze waarop de gunning zou 
geschieden waren vooraf afspraken 
gemaakt met de andere betrokken 
partijen Ontwikkelingsmaatschappij 
Meerburg (OMM), AM Wonen en de 
Gemeente Zoeterwoude. Nadat alle 
partijen hun punten hadden toebedeeld, 
bleek dat het voorstel van Heembouw als 
beste uit de bus kwam. 

Voorjaar 2011
Het proces van vergunningsaanvraag is al 
in gang gezet. De aannemer wil daarna zo 
snel mogelijk met de werkzaamheden 

beginnen. Ook gaat de bouwer alles op 
alles zetten om nog voor het eind van 
2010 het gebouw op te leveren. Meer-
burg kan daarna met de inrichting en 
verhuizing beginnen. Op een voorjaarsdag 
in 2011 kunnen we ons nieuwe clubge-
bouw dan feestelijk openen.

Aanblik van de voorzijde van de kantine.

De heren van de Terrein- en Opstalcommissie genieten van een welverdiend ontbijt 
in de kantine van Meerburg.

Een overzichtbeeld van de nieuwe kantine.
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Herinneringen aan De Meerburger

Frans weet zich de allereerste Meerburger 
nog te herinneren: ‘In 1969 verscheen 
De Meerburger voor het eerst. Toen nog 
maandelijks, op A5-formaat. De redactie 
bestond uit M. Hendriks, J. Klein en 
G. Spierenburg. Al in het derde nummer 
stond de eerste foto afgedrukt. En de 
tekening van het Sportvarken was in die 
periode een bekende verschijning.’

Vaste vorm
Twee jaar later kreeg De Meerburger zijn 
bekende gezicht: ‘Vanaf 1971 werd het 
formaat van De Meerburger A4 en kreeg 
het de vorm die het heel lang had. Met 
het wedstrijdprogramma, uitslagen, vaste 
rubrieken als ‘Wist u dat’ en natuurlijk 
heel veel wedstrijdverslagen. De redactie 
werd gevormd door de groep die faam 

kreeg als BZM. Die afkorting stond voor 
Bijzondere Zaken Meerburg. Naast het 
clubblad regelde dit team nog veel meer 
speciale activiteiten voor de club. Bekende 
namen uit die periode zijn Gerard Koek, 
Koos Romijn, Peter Spierenburg, Piet 
Vriesekoop, Gerard van der Klauw, Jan 
Pelk, Bert de Lange, Piet van der Hulst en 
Fred van Zonneveld.’

gestrikt
En ook Frans werd gestrikt als medewer-
ker: ‘Nadat ik vele jaren actief was als 
schoonmaker van de kantine kwam ik in 
contact met de redactie van het clubblad. 
Terwijl ik voetbalde bij SJZ! En zo stond ik 
al gauw op maandagavond te stencilen 
onder het toeziend oog van Peter 
Spierenburg. Dat stencilen gebeurde nog 

handmatig, vel voor vel. Een flinke klus. 
Uiteindelijk kwam ook hier de elektronica 
en kwam er een stencilapparaat dat veel 
sneller was. Dat kwam goed uit, want het 
clubblad werd ook steeds dikker en het 
aantal leden nam toe.’
Frans’ dubbelrol is hem bij beide clubs 
nooit kwalijk genomen. Ook bij SJZ zat hij 
trouwens niet stil: daar was hij de 
drijvende kracht achter de jaarlijkse 
wedstrijd tussen SJZ 8 en het G-team van 
UVS. Meerburg onderscheidde hem voor 
zijn inspanningen voor De Meerburger en 
de kerstcross door hem te verkiezen tot 
Meerburger van het jaar 1994.

Hoofdredacteur
Frans werkte met heel wat mensen 
samen: ‘Door de jaren heen veranderde 
de samenstelling van de redactie. Zo 
waren onder meer Kees Koreman en 
Freek Versteegen elk een aantal jaren 
hoofdredacteur. In 1985 werd ik zelf 
hoofdredacteur en werd de stencilma-
chine gehanteerd door Ed Romijn. Zijn 
werk werd later overgenomen door Toon 
Boting, Jan van Steenbergen en tot slot 
Nico Vlasveld. Vaste medewerkers waren 
onder meer Ger van der Werff, Henk 
Broerse, Baan Schroef, Ruud Spierenburg, 
Paul Bruines, Jos Vermeulen, Peter van der 

De eerste Meerburger verscheen in 1969 
op A5 formaat.

Voor zijn werk 
als redacteur 

werd Frans 
uitgeroepen tot 

Meerburger 
van het Jaar 

1994.

Natuurlijk heeft elk lid van Meerburg zijn of haar eigen her-

inneringen aan het blad De Meerburger. en dat geldt in het 

bijzonder voor de mensen die ervoor gezorgd hebben dat er 

gedurende 40 jaar elke week een clubblad verscheen. eén van 

de mensen die jarenlang als het gezicht van De Meerburger 

gold, was SJZ-er Frans bos. Meerburg Magazine tekende een 

aantal van zijn herinneringen voor u op.
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Herinneringen aan De Meerburger
Heijden, Piet Spierenburg (voor de Post), 
Cees Spierenburg, Fred Hagenaars, Aad 
van der Werff, John van der Voort, Corine 
van Dijk, Marieke van Wetten en Hans van 
Steenbergen.’

Hecht
‘Het typen werd verzorgd door onder 
andere Cora Hagenaars, Corine Geyer, 
Betsie Korbee, Karin Palotz, Christine van 
der Heijden, Greet Pelk en Agnes Loos. 
Vaak werden we bijgestaan door Leo 
Dolle, Garrie Mooijekind, Jan Dolle, Jos 

Brouwer, Sandra Paardekooper en moeder 
Jans Paardekooper. Met deze groep heb ik 
het langst gewerkt. Het was een hechte 
groep. Toen ik ziek werd, en ook de jaren 
daarna, heb ik aan deze groep enorm veel 
steun gehad.’

Veel samen doen
Die groep deed dan ook nog veel meer 
samen: ‘Dezelfde mensen werden ook 
ingezet bij de organisatie van de Kerst-
cross. Er waren jaarlijkse uitstapjes, met de 
leden van de schoonmaakploeg erbij. De 
strijd om De Meerburger Bowlingbokaal 
was vaak hevig en ook bij het vissen ging 
het er stevig aan toe. Soms werd er even 
snel een clubblad gedraaid om daarna 

De Meerburger in de jaren 70.

Frans Bos als speler van Meerburg 2.

Op een speciaal voor de medewerkers van het clubblad georganiseerde avond wordt op 
feestelijke wijze de allerlaatste Meerburger samengesteld.

nog naar de Rex te gaan. En als dat niet 
lukte dan waren er wel Super-8 natuur-
films te bewonderen op een groot scherm 
ergens achterin de kantine. De films 
waren soms zo spannend en lang dat de 
spoel het niet eens meer aan kon, 
waardoor meters film op de grond 
terechtkwamen.’

De derde helft
Natuurlijk was ook bij het clubblad de 
derde helft beroemd: ‘Als het clubblad in 
elkaar was gezet toog de hele ploeg vaak 
naar Café Rijnegom om bij Siem en Riet 
aan de bar een afzakkertje te halen. Toen 
Siem en Riet stopten met het beheer van 
Café Rijnegom werd op de laatste 
maandag dat zij nog achter de bar 
stonden het clubblad daar in elkaar gezet. 
De jaren daarna bleef het hele spul in de 
kantine hangen. Vaak schoof het bestuur 
na afloop van weer een vergadering ook 
nog even aan.’

Maandag vroeg aan tafel
‘Ook het thuisfront moest er al die jaren 
aan geloven. Iedere maandag vroeg en 
snel eten zodat ik voor 18.00 uur aanwe-
zig kon zijn bij Meerburg. Voor hun begrip 

ben ik ze nog steeds dankbaar’, zegt 
Frans. 
Hij sluit af met een wens: ‘Ik zal best wat 
namen vergeten zijn, maar ik kan zeggen 
dat het draaien van het clubblad met al 
deze mensen erg gezellig was. Door hen 
kreeg iedereen altijd weer de juiste 
informatie over het wel en wee bij 
Meerburg op tijd in de bus. Nu stopt 
Meerburg met het uitgeven van het 
clubblad en gaan ze langs digitale weg 
het verenigingsnieuws aan de leden 
brengen. Ik hoop dat die nieuwe manier 
net zo succesvol zal zijn als De Meerbur-
ger was.’
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Ed, hoe lang ben jij al vogelaar?
‘Een jaar of drie geleden ben ik daarmee 
begonnen, nadat vrienden mij een keer 
hadden meegenomen. Daarna heb ik mijn 
zoon Antonio aangestoken met dit virus. 
En nu gaan we vaak samen op stap. Het is 
leuk om samen een hobby te hebben.’

Wat is er zo leuk aan vogels kijken?
‘We hebben nou eenmaal interesse in de 
natuur en waren altijd al vaak buiten te 
vinden. Maar nu gaan we veel gerichter 

buitenspel

de natuur in. En het is ook heerlijk om 
lekker buiten bezig te zijn. Er zijn in 
Nederland natuurlijk ook heel veel 
vogelsoorten te zien.’ 

Aan de flinke camera te zien blijft het 
niet bij vogels kijken?
‘Ik ben wel begonnen met alleen een 
kijker om mijn nek. Maar dan ga je een 
keer wat foto’s maken en dan blijkt dat 
een vak apart te zijn. Dan ga je investeren 
in apparatuur, want je wil die vogels er 

wel een beetje zichtbaar op hebben staan. 
Als het enigszins kan wil ik foto’s maken, 
zeker als het om speciale soorten gaat.’

Kom je vaak bij de Starrevaartplas?
‘Ja, best wel vaak. Het is het dichtstbij-
zijnde stukje groen vanuit Leiden, waar 
ook nog verrassend veel vogelsoorten 
neerstrijken. Maar er zijn in het Groene 
Hart nog wel meer vogelplekken waar ik 
regelmatig kom. Verder ga ik zeker een 
paar keer per jaar naar de Oostvaarders-

In de omgeving van de Starrevaartplas steekt soms een bijzonder silhouet af tegen de blauwe 

lucht. geen buizerd, ooievaar of tafeleend, maar Meerburg-bestuurslid ed Kamerling. gewa-

pend met een camera met telelens speurt hij het water af naar vogels. Voor het Meerburg 

Magazine voldoende aanleiding om ed wat vragen te stellen over zijn hobby voor de rubriek 

buitenspel, waarin we onderzoeken wat Meerburgers doen buiten het voetbalveld. 

Meerburg bestuurslid Ed Kamerling heeft 
nog tijd genoeg voor een andere hobby.
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Een door Ed geschoten plaatje van een eidereend.

Montagebedrijf
V an S teeg

06-1380.3565

Montagebedrijf
V an S teeg

06-1380.3565plassen en af en toe op vakantie in 
Zeeland.’

Als er nu een bericht komt dat er in de 
Flevopolder een bijzondere vogel is 
gesignaleerd, spring je dan direct in je 
auto en race je daar dan heen?
‘Zo erg is het nog niet. Hoewel, als ik de 
tijd had deed ik dat waarschijnlijk wel. 
Vorige winter zat er bijvoorbeeld een 
sneeuwuil een aantal weken op Texel, een 
vogel die al 50 jaar niet gezien was in 
Nederland. Daar zijn we toen wel op een 
zondag op af gegaan. Verder alleen als er 
iets bijzonders in de buurt ontdekt wordt, 
zoals laatst die zwarte ibis in Noordwijker-
hout en die baltimoretroepiaal in Alk-
maar.’

Wat is de bijzonderste vogel die je 
ooit hebt gespot?
‘Poeh, dat is lastig. In Nederland hebben 
we wel een favoriet die je maar moeilijk 
op de foto kan krijgen. Dat is de roer-
domp. En de zeearenden in Flevoland zijn 
erg spectaculair, dat zijn een soort vliegen-
de deuren.’

Wat zijn de verschillen tussen vogels 
kijken en voetbal kijken? 
‘Dat is niet moeilijk. De natuur geeft me 
veel meer rust dan het kijken naar een 
voetbalwedstrijd. 
Al heb je wel bij allebei een soort van 
spanning of iets gaat lukken: krijgen we 
die vogel op de foto vandaag, of: winnen 
we de wedstrijd.’

Sponsors van Meerburg

Welke zondag heb je liever: een 
zondag waarop je een heel bijzondere 
vogel ziet en waarop Meerburg 1 
verliest? Of een zondag waarop je 
niet veel vogels ziet en waarop 
Meerburg 1 de drie punten pakt? 
‘Meerburg 1 moet natuurlijk altijd de drie 
punten pakken; die bijzondere vogel zit er 
meestal een dag later ook nog wel.’

Meerburg C1 scoort veel doelpunten uit tegen Lugdunum (0-9).
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Ingedeeld in een poule met veel voormalig 
vijfde klassers en met een veel bredere 
selectie begon Meerburg 1 met hoge 
verwachtingen aan het seizoen. Al een 
paar jaar achtereen lukt het net niet om 
de zo gewenste promotie naar de 3e 
klasse te realiseren. Nu moest het dan 
toch echt gaan gebeuren. Groot was dan 
ook de teleurstelling toen de openings-
wedstrijd bij Wippolder met 2-1 verloren 
werd. En tot overmaat van ramp eindigde 
Meerburg 1 de wedstrijd met slechts 9 
man. Alex de Lange moest halverwege 
het tweede bedrijf met twee gele kaarten 
het veld verlaten. En in de slotfase werd 
doelman Jarko Kortekaas uit de wedstrijd 
geschopt. Het bleek de voorbode van een 
hectische periode.

Minder dan elf
Een week later, tegen Haagse Hout, moest 
Jarko wegens een blessure de strijd 
staken. En tegen SEP, Van Nispen en ASC 
eindigde Meerburg de wedstrijd weer met 
minder dan 11 man. Tegen SEP moesten 
Alex de Lange en Daniël Sörensen 
voortijdig de douches opzoeken. Robert Er is veel voor nodig om Joep 

van Vuren af te stoppen.

Halverwege het seizoen 

staat Meerburg 1 waar het 

werd verwacht: in de top 

van de ranglijst. Het beeld is 

wel vertekend, want Meer-

burg speelde meer wedstrij-

den dan de concurrentie. 

Heel erg soepel is de eerste 

seizoenshelft niet verlopen. 

Wisselvalligheid kenmerkte 

het spel en het aantal rode 

kaarten was niet gering. Als 

het team erin slaagt om zich 

op die twee onderdelen te 

verbeteren, dan gaat het 

een leuke tweede seizoens-

helft tegemoet. Wisselvalligheid en rode kaarten
Alex de Lange gaat in stijl zijn tegenstander voorbij in de wedstrijd tegen Roodenburg.



9 Meerburg Magazine Nr. 1

Wisselvalligheid en rode kaarten
Alex de Lange gaat in stijl zijn tegenstander voorbij in de wedstrijd tegen Roodenburg.

Koet haalde het einde van Meerburg 
- Van Nispen niet en Marcel den Braven 
kreeg rood tegen ASC. En of die kaarten 
nu wel of niet terecht waren, de techni-
sche staf en de oudere supporters kregen 
er grijze haren van. 

Toiletpapier
Gelukkig kwamen jeugdige fans met 
steeds meer enthousiasme hun favorieten 
steunen. De verkoop van toiletpapier in de 
Leidse regio ging met sprongen omhoog. 
De schare fanatieke fans verenigde zich 
zelfs in een echte supportersvereniging 
onder de naam “Forza Meerburg”. Voor 
het logo kozen zij een vervaarlijk uitziende 
Bulldog. Je zou er bijna bang van worden. 

beste voetbal sinds jaren
Ondertussen wisselden de spelers hele 
goede wedstrijden af met hele slechte. Zo 
was Meerburg – SEP een genot om naar 
te kijken. Maar bij Meerburg – Warmunda 
snakte iedereen naar het eindsignaal. De 
wisselvalligheid was in die periode erg 
groot. Dat werd misschien nog wel het 
duidelijkst in de wedstrijd tegen Van 

Nispen. In de eerste helft speelde Meer-
burg misschien wel het beste voetbal 
sinds jaren. De ene na de andere fraaie 
aanval rolde richting het doel van Van 
Nispen. En de ene kans was nog groter 
dan de ander. Toch was het bij rust slechts 
1-0 voor Meerburg en was Robert Koet 
net van het veld gestuurd.
Na de pauze werd het wedstrijdbeeld 
volledig op zijn kop gezet. Van Nispen 
bleek toch ook te kunnen voetballen, iets 
wat ze voor rust geen moment hadden 
getoond. En Meerburg was geen schim 
meer van zichzelf. De ploeg liet zich 
steeds verder terug zakken, passes 
kwamen niet meer aan en het geloof in 
een goede afloop sloop langzaam maar 
zeker weg. De 1-2 nederlaag was dan ook 
een logisch gevolg. 

Puntenverlies
Daarna volgde een reeks met drie gelijke 
spelen en een magere 1-0 zege op GOL 
Sport. Vooral het gelijk spel tegen FC 
Rijnland en dat tegen Leidsche Boys waren 
forse tegenvallers. Tegen beide laagvlie-
gers was gewoon op een overwinning 

gerekend. Onnodig puntverlies, dat aan 
het eind zwaar door kan tellen. Tussen-
door werd ook tegen concurrent ASC met 
1-1 gelijk gespeeld. Meerburg staat 
daardoor op de tweede plaats, maar heeft 
meer wedstrijden gespeeld dan de andere 
ploegen. Nu moeten die andere teams de 

Ahmed heeft gescoord voor Meerburg.

Spits Daniël Sörensen jaagt door tegen Van Nispen.
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Ingmar Nyquist heeft geen advies nodig.

punten eerst nog maar zien te pakken. 
Maar als Meerburg echt een kans wil 
blijven maken dan zal het minder wissel-
vallig moeten worden.

Wisselende samenstelling
Voor trainer Ben Kottenhagen had die 
wisselvalligheid wel een duidelijke 
oorzaak: ‘Vanwege schorsingen, blessures 
en spelers die om andere redenen afwezig 
waren, moesten we vaak in wisselende 
samenstelling spelen. Dat komt het spel 
niet ten goede.’ Dat Meerburg deson-
danks meer punten had moeten hebben, 
daar is Ben wel van overtuigd: ‘Ondanks 
die steeds wisselende opstellingen hadden 
we in een aantal wedstrijden geen punten 
mogen verspelen. We moeten leren om 
daar beter mee om te gaan.’ Toch wil Ben 
waken voor te veel negativisme: ‘Er gaan 
ook heel veel dingen wel goed. Dat 
moeten we niet uit het oog verliezen.’

rood!
Natuurlijk is trainer Kottenhagen ook niet 
tevreden over het aantal rode kaarten: 
‘Maar liefst vijf van de twaalf wedstrijden 
eindigden we met minder dan 11 man. 
Op bepaalde momenten gaan spelers, 
ondanks dat ze al een kaart op zak 
hebben, te hard en onbesuisd een duel in. 
Je ziet dat vaker bij jonge spelers. Maar 
soms was er ook gewoon sprake van een 
domme actie. En ook de scheidsrechters 
hadden af en toe een dubieuze rol.’ 
Bestuurslid voetbaltechnische zaken, Ed 
Kamerling is iets stelliger in zijn uitspraken 
over de scheidsrechters. Volgens hem was 

In de partij tegen Warmunda kan Marcel den Braven net niet bij de bal. 

er sprake van een flink aantal scheidsrech-
terlijke dwalingen. ‘Met als dieptepunt de 
rode kaart voor Marcel den Braven, die in 
mijn ogen volkomen onterecht was.’ 
Ben Kottenhagen heeft de vele kaarten 
wel besproken met zijn spelers: ‘Aan het 
gedrag van de scheidsrechters kunnen we 
niets veranderen. Wel aan ons eigen 
gedrag. Dat hebben we de spelers ook 
duidelijk gemaakt, want ze duperen de 
ploeg.’ 

Promotie?
Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de 
tweede helft van het seizoen komt Ed 
Kamerling met een verrassing: ‘Er zijn 6 
kandidaten voor 2 promotieplaatsen. Daar 
hoort Meerburg zeker bij. Noodgedwon-

gen zullen we wel iets anders moeten 
gaan spelen.’ Trainer Ben Kottenhagen is 
iets voorzichtiger: ‘We moeten meer als 
collectief gaan spelen. En wellicht wordt 
de speelwijze wat aangepast.’

Aansluiting
Ben Kottenhagen blikt ook nog even 
terug op de prestaties van het tweede: 
‘Meerburg 2 won zijn eerste vijf wedstrij-
den op rij. Een goede prestatie maar door 
de personele problemen bij Meerburg 1 
werd het tweede flink uitgedund. 
Dit was ook te merken aan de resultaten 
die daarna een stuk minder waren. 
Gelukkig werden de laatste twee wedstrij-
den gewonnen waardoor Meerburg 2 
aansluiting houdt met de subtop.’
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Sponsors van Meerburg

Meerburg is trots op haar sponsors. Hun bijdragen vormen een belangrijk onderdeel van onze inkomstenstroom. Zonder 
sponsors zou het veel saaier zijn bij Meerburg. Dankzij de bedrijven en instellingen die ons financieel steunen kunnen wij de 
verenigingsactiviteiten ontplooien die we voor ogen hebben. Wij stellen u graag voor aan onze sponsors.

Onder toeziend oog van vele jeugdspelers stoomt Mark van Diemen over links op tegen SEP.
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Op zijn zevende speelde Pieter van der 
Meer (46) zijn eerste wedstrijden bij 
Meerburg. Al snel maakte hij deel uit van 
de jeugdselectie, waarin hij bleef spelen 
tot zijn overstap naar Meerburg 1. 
Daar maakte hij tien seizoenen vol en 
speelde daarna nog drie jaar in Meerburg 
3. Een gescheurde kruisband maakte een 
einde aan de wekelijkse wedstrijden. 
Z’n sportieve heil zoekt hij nu in tennis, 
golfen en watersport, maar Pieters 
betrokkenheid bij Meerburg bleef. 
De naam van zijn bedrijf staat al jaren op 
de sponsorborden en zoon Sam van 10 
speelt in de E8. Pieter en zijn vrouw Ellen 
hebben ook een dochter, Pleuni van 13.

geld en zekerheid
“Ons kantoor is gespecialiseerd in 
financiële diensten, met name verzekerin-
gen, leningen en hypotheken”, vertelt 
Pieter. “In onze werkwijze staat de klant 
centraal. Zijn persoonlijke situatie en 
wensen vormen de leidraad voor onze 
dienstverlening. 
Ons kantoor is volledig vrij in advisering. 
Wij hebben geen enkele verplichting aan 
banken of verzekeringsmaatschappijen 

“een verzekering verko-

pen, dat kan iedereen. Wij 

onderscheiden ons als de 

schade optreedt. Dan laten 

wij ons van onze beste 

kant zien en zetten we 

alles op alles in het belang 

van onze klanten.” Aan 

het woord is Pieter van der 

Meer, directeur-eigenaar 

van Van der Meer Verzeke-

ringen, succesvol onderne-

mer, sponsor en oud-speler 

van Meerburg.

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.

Sinds 1994: Van der Meer Verzekeringen.

Ingrid van der Velde, sinds 2006 werkzaam 
bij Van der Meer Verzekeringen.
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om daar de belangen van onze klanten 
onder te brengen. Die onafhankelijkheid is 
belangrijk. Wij hanteren speciale program-
ma’s om aanbieders objectief met elkaar 
te vergelijken. Zo adviseren we altijd 
ongebonden wat het beste is voor onze 
klanten.” 

Wie zijn de klanten?
Van der Meer Verzekeringen heeft 
ongeveer 850 relaties, variërend van 
totaalklanten die hun hele financiële 
pakket aan Van der Meer toevertrouwen 
tot klanten die er een enkele verzekering 
hebben afgesloten. 60% van Pieters 
activiteiten bestaat uit verzekeringen, 
40% uit hypotheken. 
Van alle relaties is ongeveer 70% particu-
lier en 30% zakelijk. “Particulieren komen 
meestal bij ons binnen met vragen over 
hypotheken. Als daarmee eenmaal het 
vertrouwen is opgebouwd, mogen wij 
vaak ook verzekeringen gaan invullen. 
Bedrijven daarentegen vragen in eerste 
instantie om verzekeringen. Met name het 
groeiend aantal ZZP-ers (zelfstandigen 
zonder personeel) heeft ondersteuning 
nodig op dat vlak”, merkt Pieter.
“Ons werkgebied is regionaal”, vertelt hij. 
“Het strekt zich uit tussen Alphen aan den 
Rijn, Nieuwkoop, Hoogmade, Woubrug-
ge, Rijpwetering, Voorschoten en natuur-
lijk ook Leiden. Daarnaast hebben wij 
relaties in bijvoorbeeld Amsterdam, 
Amersfoort en Lelystad. Vaak zijn dat 
mensen die verhuisd zijn en het toch op 
prijs stellen om bij ons kantoor te blijven.”

Ondernemend
Pieter begon zijn bedrijf zelf. “Ik ben in 
1985 in de financiële branche gestart als 
adviseur bij Vendopolis, de verzeke-
ringstak van V&D. Later werkte ik bij 
Maatwerk Assurantiën in Sassenheim. 
In 1994 ben ik voor mezelf begonnen. 
De eerste twaalf jaar heb ik echt alleen 
gedaan, maar sinds 2006 werkt Ingrid van 
der Velde bij mij op kantoor. Ik doe vooral 
het contact met de klanten en Ingrid 
neemt met name de administratieve kant 
voor haar rekening. Samen onderscheiden 
wij ons in het persoonlijke contact, daar 
ligt onze grootste kracht.”

Turbulente branche
De financiële branche beleeft turbulente 
jaren. “Het toezicht is verscherpt en de 
wetgeving is flink veranderd”, legt Pieter 
uit. “Die verandering komt erop neer dat 
financiële instellingen en tussenpersonen 
hun klanten en derden veel meer inzicht 
moeten geven in hoe hun tarieven zijn 
opgebouwd. Provisie moet transparant 
worden. Dat heeft voor veel onrust 
gezorgd in de branche, maar ik maak me 
er helemaal geen zorgen over. Het is juist 
goed als klanten precies weten waar ze 
aan toe zijn. Grotere kantoren zullen zich 
wel eens achter de oren krabben, want 
die hebben adviseurs op de weg zitten die 
afgerekend worden op provisie. Als klein 
kantoor zijn wij juist heel flexibel en 
richten wij ons volledig op de klant.”
“Veel concurrenten laten zich nog steeds 
door financiële instellingen betalen via de 

provisie. Wij zijn vorig jaar rigoureus 
omgegaan naar uurtarieven: klanten 
betalen nu uitsluitend de tijd die we voor 
hen aan het werk zijn, niet meer een – on-
doorzichtig – deel van de prijs van hun 
verzekering of hypotheek. Daarmee geven 
wij een heel duidelijk signaal af naar 
klanten en concurrenten. Het geeft rust en 
creëert vertrouwen. Wij merken dat onze 
klanten dat waarderen.”

Samenwerken
“Sinds 2002 zijn wij aangesloten bij 
Hypotheek Company. Een franchiseformule 
met een landelijke dekking. We zijn nu met 
85 aangesloten bedrijven, ieder heeft zijn 
eigen rayon en het streven is om uiteinde-
lijk een netwerk van 100 bedrijven op te 
bouwen. Het voordeel zit vooral in schaal-
vergroting, gezamenlijke reclameactivitei-
ten en promoties. Met elkaar hebben we 
gewoon meer in de melk te brokkelen.” 

Sponsoring werkt
Sponsoring is goed voor het bedrijf, is 
Pieters overtuiging. “Bij de voetbalvereni-
ging en bij de tennisclub lopen veel van 
mijn klanten. Als je binnen de vereniging 
actief bent en mensen je ook kennen van 
de reclameborden en advertenties, spreken 
ze je net iets makkelijker aan. 
Het heeft mijn bedrijf zeker al veel goed 
gedaan.”

De toekomst van Van der Meer
“De komende jaren richt ik mij vooral op 
het uitdiepen van bestaande relaties. Iedere 

In het seizoen 1985-1986 werd Meerburg 1 kampioen. Pieter van der Meer met vele bekende Meerburghelden, staande als achtste van 
links tussen aanvoerder Rien van Veen en Hans Boom.
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Barcelona lonkt en het geld stroomt binnen. Dankzij de inven-
tieve sponsoracties komt de droomreis voor Meerburg D3 
binnen handbereik. Een van de absolute hoogtepunten van de 
afgelopen maanden was het feestelijke diner georganiseerd in 
de week voor Kerstmis.

nieuwe klant is natuurlijk van harte 
welkom en daar gaan we ons best voor 
doen. Maar m’n bestaande klanten zijn de 
basis van ons bedrijf. Ik wil de relatie met 
hen verder uitbouwen met nog betere ser-
vice en diensten omdat ze belangrijk voor 
ons zijn.” 

De toekomst van Meerburg
Diezelfde houding van groei, door rustig 
en consequent investeren in wat je hebt, 
ziet Pieter graag bij Meerburg. 

“Momenteel is de kantine natuurlijk een 
aanfluiting voor de vereniging. Veel te ver 
van de velden en het gaat ten koste van 
de gezelligheid. Goed om te horen dat 
daar nu flinke vooruitgang in zit. De 
toekomst van Meerburg zie ik rooskleurig 
in. Als het nieuwe clubhuis er straks staat, 
op een mooi complex met goede velden, 
en met de leden en clubsfeer die we nu 
hebben, dan hebben we een prachtige 
basis. We hebben een groeiend ledenaan-
tal en de jeugdselectieteams gaan steeds 

hoger spelen. Dat moet je als vereniging 
rustig en met kwaliteit begeleiden. Geen 
wilde dingen doen, het wordt vanzelf 
steeds beter. Ik ga regelmatig met Sam en 
Meerburg E8 naar een uitwedstrijd. Dan 
zie ik daar op de standenborden bij een 
andere vereniging dat wij overal meedoen 
en dat het goed gaat met de jeugd van 
Meerburg. Dat doet me dan wat, ik ben 
daar gewoon trots op.”

bedrijfsgegevens
Van der Meer Verzekeringen / 
Hypotheek Company Zoeterwoude

Adres: 
Rijnstraat 30, 2382 BH, Zoeterwoude

Openingstijden kantoor: 

op werkdagen 8.30 uur - 17.30 uur

Telefoon: 
071-5411600
Website: 
www.vandermeer-verzekeringen.nl
Email: 
info@vandermeer-verzekeringen.nl

Circa 60 betalende gasten werden van harte welkom geheten 
door 12 jongens en natuurlijk Isabelle die gestoken in een heus 
oberschort en rode (of zwarte) strik een geweldige culinaire show 
opvoerden in de kantine van Meerburg die voor de gelegenheid 
was omgetoverd tot een sprookjesachtige bistro.

Sponsordiner Meerburg D3

Soepje uitserveren, voor Milan geen enkel 
probleem!

De laatste instructies voordat 

het feest gaat beginnen.
Trainer René Paulides stelt het team voor 
aan de gasten.

 “Als je binnen de vereniging actief bent en mensen je ook kennen van de reclameborden en 

advertenties, spreken ze je net iets makkelijker aan. Het heeft mijn bedrijf goed gedaan.”
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De penningmeester
‘Meerburg staat er financieel goed voor 
en ik moet ervoor zorgen dat dit zo blijft’, 
vat Jan Roeland zijn taak samen. Hij legt 
uit: ‘Ik rem andere bestuursleden een 
beetje af als ze met enthousiaste voorstel-
len komen. Ik wil de argumenten op tafel 
krijgen. En een penningmeester eist 
natuurlijk een duidelijk overzicht van de 
kosten, dat is mijn rol. Het treft dat ik 
jurist ben. Daardoor ben ik gewend om te 
vragen naar argumenten. Daarnaast vind 
ik het gewoon leuk. Ook om te zien wat 
er allemaal in een vereniging omgaat. 
Mijn zoons Just, Mees en Sam voetballen 
alle drie bij Meerburg, dus ik kom hier al 
enkele jaren. Nu ik meedraai in het 
bestuur zie ik pas wat daar allemaal voor 
nodig is. Trouwens, ik zie wel wat in 
prestatiecontracten voor trainers’, gooit 
de nieuwe penningmeester er een 
gewaagde uitspraak achteraan. ‘Een 
kampioenschap is goed voor een bonus!’

De secretaris
‘De piek van mijn werkzaamheden ligt bij 
het begin van het seizoen’, vertelt Joke 

Sponsors van Meerburg

Nieuwe bestuursleden
bijna iedereen heeft al met haar te maken gehad: sinds medio 

2009  is Joke Lips secretaris van het bestuur. recenter is Jan 

roeland toegetreden in de rol van penningmeester. Wat doen 

ze zoal? en bevalt het hen een beetje?

Lips. ‘Ik coördineer dan de aanmeldingen 
van nieuwe jeugdleden, regel de admini-
stratieve organisatie rondom de spelers-
passen en de overschrijvingen van en naar 
Meerburg.’ Gedurende het seizoen zijn er 
andere taken. Joke somt op: ‘Afhandelen 
van de post, aanspreekpunt externe 
instanties zoals KNVB en gemeente, up to 
date houden van activiteiten-
kalender en teamindelingen, 
maken van kantineroosters 
voor de jeugdteams…’ 
Ze doet het meeste werk 
thuis achter haar computer 
en heeft er lol in. ‘Ik houd er 
nou eenmaal van om dingen 
te regelen,’ zegt ze met de 
nodige zelfkennis. 
‘Als secretaris ben je aan-
spreekpunt, een vraagbaak, 
voor ouders, leden, kader en 
vrijwilligers. Ik vind het leuk 
om met al die verschillende 
mensen contact te hebben en 
probeer zaken zo gestroom-
lijnd mogelijk voor iedereen 
te laten verlopen.’

Secretaris Joke Lips.

Penningmeester Jan Roeland met zoon Just.



16Maart 2010

Teamfoto
e9

Wat vindt de e9 ervan?
Wat is er leuk aan voetballen bij Meerburg?

Jelle Peijnen kan gewoon niet wachten tot hij weer met zijn vrienden kan 
voetballen, dollen, slapen en vooral ook keten. Want het leukste van voetbal-

len bij Meerburg vindt hij het voetbalkamp.
Mark van Leeuwen heeft een heel andere kijk op de zaak, hij deelt een 

compliment uit aan de club en aan alle leden. Wat hij het leukste vindt aan 
Meerburg is ‘dat hier niet gescholden wordt’. 
Bij trainer Emiel Peijnen brengt Meerburg jeugdherinneringen naar boven. ‘De 

voetbalshirts van Meerburg doen mij denken aan die van mijn eigen club van 
toen, Die Haghe.’

Welke kansen heeft Nederland op het WK? Waarom gaat 
Nederland in de groepsfase winnen van Denemarken, 
Japan en Kameroen?
Volgens Dirk de Kroon wint Nederland omdat Denemarken, Japan en Kameroen 
onbekende landen zijn. Het is voor hem te hopen dat ze in die landen het Meer-
burg Magazine niet lezen. 
Jeroen Vink gaat meer uit van de eigen kracht van Nederland. Jeroen is van 
mening dat er veel goede voetballers bij Nederland zitten, zoals Kuijt, Huntelaar 
en Van Persie.



Het is een donkere woensdagavond in de 
kantine. Het bestuur presenteert een 
jaarrekening met een leuk overschot. 

Dat is echter uitsluitend verkregen door incidentele inkomsten. Want 
eigenlijk is er een flink structureel tekort op de begroting. De leden die 
weggebleven zijn, vinden dat kennelijk allemaal geen probleem. En ook het 
handjevol leden dat nog wel belangstelling toont voor het verenigingsge-
beuren heeft weinig moeilijke vragen. En ik denk ondertussen een beetje 
somber: “Hoeveel vereniging zijn we eigenlijk nog? Zijn we samen nog 
verenigd, of kopen we bij Meerburg alleen maar een hoeveelheid voetbal- 
en trainingstijd? Zoals je ook bij de eerste de beste sportschool een 
hoeveelheid fitnesstijd kunt kopen. Wat bindt ons nog?”
Halverwege de vergadering komt er een groepje jeugdvoetballers binnen. 
Uit hun hele lichaamstaal spreekt trots. Hun gezichten verraden dat ze in 
de voetbalhemel zijn. Ze hebben de belangrijkste competitiewedstrijd van 
het jaar gewonnen! En dat willen ze wel even de hele kantine laten weten. 
Want als je de groenwitten uit Zoeterwoude-Dorp in eigen huis op een 
ruime nederlaag hebt getrakteerd, dan is het wel even heerlijk thuiskomen 
bij Meerburg.

De ledenvergadering kabbelt intussen rustig verder. Het hoogtepunt komt 
aan het einde als het bestuur de prachtige presentaties van de vier 
bouwplannen voor een nieuwe kantine laat zien. En na het over enige 
detailkwesties – zoals de plaats van de scheidsrechterskleedkamers – eens 
te zijn geworden, geeft de vergadering aan het bestuur het groene licht om 
niet te kiezen voor de goedkoopste bouwer, maar voor het mooiste 
ontwerp. “Maar” wordt er dan vanuit de vergadering geroepen, “dat groen 
op de dichte wand aan de kopse kant van het gebouw, dat kan natuurlijk 
absoluut niet! Daar moet een andere kleur op komen!
Zou dat nog het enige zijn wat ons bindt? Die aversie tegen de kleur 
groen? Nee, dat kan niet waar zijn. Want ons eerste team speelt veel van 
zijn wedstrijden tegenwoordig toch ook in het groen. Dus zo heel erg 
zwart-wit zien we het kennelijk allemaal niet meer. En je hebt bovendien 
natuurlijk heel veel soorten groen. In de natuur is groen vaak de kleur van 
vergif. Maar bij Meerburg reageren we meestal niet zo heel erg giftig. Niet 
direct grote uitspraken in de krant als er met de velden en de verhuizing 
van alles mis gaat. Meer de stille diplomatie zoeken om je doel te bereiken. 
Of om in voetbaltermen te spreken, niet direct een lel naar voren, maar 
opbouwen via het middenveld. Is dat zo’n beetje Meerburg?
Groen is vanouds ook de kleur van de hoop. En we hopen natuurlijk met 
zijn allen, dat we zo snel mogelijk weer een compleet complex hebben, 
met een prachtige kantine en een tribune van waaruit je het eerste team 
weer in de derde of zelfs de tweede klasse ziet schitteren. En dan voor mijn 
part in groene shirts. Hoewel ik ze altijd nog veel liever in een mooi 
zwart-wit tenue zie, met het mooie herkenbare logo erop van “Mijn 
Meerburg”. 
       
Freek Versteegen
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Mijn 
Meerburg

Sponsors van Meerburg

Dat is ook de opvatting van Rick Provily. Maar hij kijkt 
speciaal naar zijn eigen positie in het veld. De belangrijkste 
factor volgens Rick is dat Nederland een goede keeper 
heeft. En dan doet Van der Sar nog niet eens mee.

Wie is je favoriete voetballer?
Arthur van der Ploeg vindt Giovanni van Bronckhorst 
gewoon de beste van de wereld.
Zijn voorkeur heeft hij niet van een vreemde. Want zijn 
vader, leider Piet-Hein van der Ploeg, kiest voor Jon Dahl 
Tomasson: ‘Geen uitzonderlijk talent, maar wel een pracht-
carrière.’ 
Als tegenwicht ook de voorkeur van collega leider Jack Vink. 
Hij kiest voor Luis Suarez, want: ‘die scoort altijd en is erg 
handig.’
Stan de Horn zoekt het wat verder weg als hem gevraagd 
wordt naar zijn favoriet. Want dat is de Braziliaan Ronal-
dinho die nu bij AC Milan speelt. Stan stelt kort en krachtig: 
‘Hij is heel goed.’

Wat is er leuk aan de e9?
Volgens Cornée Heijdra, Rik Provily, Arthur van der Ploeg en 
Mark van Leeuwen is het een heel leuk team met allemaal 
vrienden. Ook de leiders zijn erg te spreken over de E9. 
Volgens Jack Vink wordt de E9 steeds meer een team. 
Piet-Hein van der Ploeg meldt dat ze altijd vrolijk blijven, ook 
als ze verloren hebben. 

Heeft de lange weg van de kleedkamers naar 
de velden ook voordelen?
Jeroen Vink, Stan de Horn, Jelle Peijnen en Dirk de Kroon 
waren heel eensgezind in hun antwoord: ‘Dan kun je alvast 
een beetje warm lopen.’
Trainer Emiel Peijnen heeft duidelijk nog werk te doen. 
Volgens hem is het loopje naar de kleedkamers een mooi 
moment tot relativeren na een nederlaag. 
Tot slot Cornée Heijdra. Dat is duidelijk de nieuwe Johan 
Cruyff. Want het grote voordeel is volgens hem dat de 
tegenstander moe is voordat de wedstrijd begint.

Teamfoto E9 met leiders: De E9 poseert voor het Meerburg 
Magazine. Achterste rij van links naar rechts: de leiders 
Piet-Hein van der Ploeg en Jack Vink. Staand van links naar 
rechts: Jelle Peijnen, Dirk de Kroon, Rick Provily en Jeroen 
Vink. Zittend van links naar rechts: Stan de Horn, Mark van 
Leeuwen en Cornée Heijdra. Liggend: Arthur van der Ploeg. 
Op de foto ontbreken: de spelers Luc de Mul en Kaelin van 
Went en de trainers Emiel Peijnen en Bram van der Eykel.
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Bernard Brouwer wordt in 1982 door Rob Hogenelst uitgeroepen tot de eerste 
Meerburger van het Jaar.

Jos boere is Meerburger van het Jaar 2009
Traditiegetrouw wordt tijdens de Nieuwjaarsreceptie de Meerburger van het 

Jaar bekend gemaakt. Over het jaar 2009 viel deze eer, tot zijn eigen verbazing, 

te beurt aan Jos boere. Voor het bestuur sprong het vele werk dat Jos verzet 

voor de kantinecommissie in het oog.

Een vereniging als Meerburg draait op 
vele vrijwilligers die zich allemaal 
belangeloos inzetten voor hun club. Dat 
lijkt de gewoonste zaak van de wereld, 
maar het is natuurlijk niet vanzelfspre-
kend. 
Als vrijwilliger steek je vele uren vrije tijd 
in je club en krijg je lang niet altijd de lof 
die je verdient. De kritische voetbalcon-
sument van tegenwoordig vindt het heel 
gewoon dat er een kleedkamer is met 
warm stromend water, dat er netten, 
ballen en cornervlaggen zijn, dat er een 
scheidsrechter aanwezig is, dat de 
voetbaltenues zijn gewassen, dat er 
vlaggen hangen op het complex en dat 
er iets te drinken en te eten is in de 
kantine. 

Maar dat gaat allemaal niet vanzelf, daar 
werken week in week uit heel veel 
vrijwilligers aan mee.

Symbool
Voor het bestuur is de benoeming van de 
Meerburger van het Jaar een mooie 
gelegenheid om één van die vele vrijwil-
ligers in het zonnetje te zetten. Maar die 
ene vrijwilliger staat daarbij tevens 
symbool voor al die andere mannen, 
vrouwen, jongens en meisjes die wekelijks 
voor hun club in touw zijn. 
Feitelijk is het een eerbetoon aan al die 
mensen die Meerburg maken tot wat het 
al jaren is: een vereniging voor en door de 
leden. Dat kan niet genoeg benadrukt 
worden. 

geschiedenis
Bernard Brouwer gaat de geschiedenis in 
als de allereerste Meerburger van het Jaar. 
Door toenmalig voorzitter Rob Hogenelst 
werd hij onderscheiden vanwege zijn 
jarenlange werk als entreeheffer bij de 
thuiswedstrijden van Meerburg 1. In de 
jaren daarna is een keur aan Meerburgers 
aan de lijst toegevoegd. En heel veel van 
die Meerburgers zijn gelukkig ook nu nog 
actief voor onze club. Daaruit blijkt 
overduidelijk de betrokkenheid van deze 
mensen voor hun club.

bartype
Als nieuwste aanwinst is nu de naam van 
Jos Boere toegevoegd. Voor velen is Jos 
een bekende verschijning in onze kantine. 
Sinds jaar en dag is hij betrokken bij de 
kantinecommissie. En dat is geen misselijke 
taak. Zoals Jos zelf zegt: ‘Het valt niet mee 
om aan voldoende barmedewerkers te 
komen. Daarom geef ik een dikke pluim 
aan al die vrijwilligers die elke week weer 
op komen draven om hun bardienst te 
draaien.’ Jos zorgt er al jaren voor dat al 
die barmedewerkers er zijn en geeft 
daarnaast leiding aan de kantinecommis-
sie. En dat altijd met een opgewekt 
humeur. Voor het bestuur was er dan ook 
geen twijfel mogelijk: Jos Boere was de 
Meerburger van het Jaar 2009.

Verrassing
Op 3 januari stond Jos nietsvermoedend 
van een biertje te genieten. Toen voorzitter 
Hennie Muller aan zijn toespraak begon 
had Jos nog geen flauw benul van wat 
hem te wachten stond. Groot was dan ook 
zijn verbazing toen Hennie hem, onder luid 
applaus, naar voren riep. Bescheiden als 
Jos is, vond hij natuurlijk dat hij die eer niet 
verdiende: ‘Ik was bijzonder verrast. Vooral 
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Meerburger van het Jaar
(de complete lijst)

1982 Bernard Brouwer
1983 Tinus den Elsen
1984 Rob Hannaart
1985 Juut Spierenburg
1986 Regien Paardekooper
1987 Piet Spierenburg
1988 Peter Zwetsloot
1989 Hans Boom sr.
1990 Toon Boting
1991 Piet Hagenaars jr. en 
 Gerard Buitelaar
1992 Gré Rijsdijk
1993 Cora van Veen
1994 Frans Bos
1995 Koos van Es
1996 Garry Mooijekind
1997 Wil Steenbergen
1998 Paul Bruines
1999 Bert de Lange
2000 Piet Hagenaars sr.
2001 John van der Voort
2002 Nol Rijsdijk
2003 Cora Hagenaars
2004 Rob van Rooijen
2005 Sandra Akerboom
2006 Loek van der Wal
2007 Kees Bruines
2008 Bob Olders
2009 Jos Boere

Jos boere is Meerburger van het Jaar 2009

Sponsors van Meerburg

Voorzitter Hennie Muller en bestuurslid Peter van der Heijden feliciteren Jos Boere met 
zijn benoeming tot Meerburger van het Jaar 2009.

Joep van Vuren scoorde de belangrijke gelijkmaker tegen ASC. Alex de Lange zoekt zijn weg tussen het blauw-wit van Warmunda.

omdat zo veel mensen die titel verdienen. 
Ik wil ook de andere leden van de kantine-
commissie bedanken. Want alleen met een 
goede samenwerking kun je iets bereiken.’ 

Samenwerken
Ook Hennie verwees naar die samenwer-
king: ‘Jos is iemand die op een geweldige 
manier heeft bijgedragen aan de kwaliteit 
van het verenigingsleven. Als er iemand is 

geweest die zich, dwars door alle tegen-
slag en gemopper heen, heeft ingezet 
voor onze vereniging dan is hij het wel. 
Dat heeft Jos zeker niet alleen gedaan. Er 
is een team van Meerburgers die onze 
held met raad en daad bijstaat. De 
uitverkiezing van Jos tot Meerburger van 
het Jaar is niet alleen dik verdiend, het is 
zeker ook een eerbetoon aan de leden 
van zijn commissie.’ 
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F1 speelt met het hart
Hoofdtrainer Mark West: ‘De F1 is 
voetballend een goed team. Ook individu-
eel hebben ze allemaal hun eigen sterke 
punten. Waar we nog hard aan werken is 
dat ze die voetballende instelling kunnen 
vasthouden tijdens de wedstrijden. De 
jongens spelen met hun hart en gaan 
ervoor. Alleen komt het jammer genoeg 
nog te vaak voor dat ze in de tweede helft 
de grip op de wedstrijd kwijtraken, zelfs 
als ze veel beter voetballen dan de 
tegenpartij. Persoonlijk vind ik het 
belangrijk dat de jongens in een stijgende 
lijn zitten, individueel en als een team. 
Wedstrijden verliezen is niet erg zolang 
die groei er is. De jongens zijn allemaal 
een aantal stappen verder dan aan het 
begin van het seizoen.’

De Vloot Hoogtepunten, 
dieptepunten en 
ambities 
van de toppers

Het seizoen is over de helft. 

Hoe staan de toppers uit de 

jeugd ervoor? 

Waar hopen ze te eindigen 

en hoe pakken ze dit aan? 

Over groei van voetbalver-

mogen, opereren als team 

en blijven buffelen. 

Het woord is aan de 

(hoofd)leiders en 

trainers.

Ayoub (Meerburg E2) is sneller dan twee ARC verdedigers!

Meerburg B1 verdedigt uit tegen DOSR met 
Joey vd Plas aan de bal.
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West was zelf jarenlang jeugdspeler bij 
RKC Waalwijk. Hij vertelt: ‘Ik kom uit een 
voetbalmilieu waar plezier niet altijd de 
boventoon voerde. De nadruk lag op 
winnen. Dat wil ik als trainer anders doen. 
Voor mij is het belangrijk dat de jongens 
plezier hebben en aan het eind van de 
training alweer uitkijken naar de volgende 
training. 
Wat West betreft is zijn eerste jaar bij 
Meerburg een succes. ‘Dit komt vooral 
door de goede samenwerking met André 
Berk (trainer F1) en coördinator Robert 
van der Meer. En door de enorme 
leergierigheid van de jongens, natuurlijk!’

Mb1 op weg naar het
linkerrijtje
‘We zaten dit najaar in een leuke competi-
tieploeg en eindigden als middenmoter,’ 
vertelt leider Liesbeth de Snoo. ‘De 

wedstrijden zijn spannend en de meiden 
tonen zich sportieve tegenstanders. Het is 
een hecht team. Eigenlijk zijn een paar 
vervelende blessures onze grootste 
tegenstander. We hebben niet genoeg 
speelsters om dat op te kunnen vangen; 
dat is typerend voor meidenvoetbal.’ 
Trainer Tijs Bruna gokt erop dat het meezit 
met blessures in de voorjaarscompetitie. 
Dan ziet hij kans om te eindigen in ‘het 
linkerrijtje’. Bruna: ‘Tijdens de training op 
dinsdag ligt het accent op techniek en 
combineren. Zo hopen we de teams die er 
in de competitie bovenuit steken beter 
tegenspel te kunnen bieden. De verschil-
len in ervaring en leeftijd zijn groot in dit 
team, dat is soms lastig. Maar de inzet is 
van iedereen gelijk, namelijk uitstekend.’ 
Ook trainer Isolde de Ridder roemt de 
inzet van de meiden. ‘En daarnaast is het 
gewoon een heerlijke kwebbelgroep.’

De b1 gaat stijgende lijn 
verzilveren
‘De B1 staat er slecht voor’, valt Coen 
Stuurman met de deur in huis. ‘Dit komt 
vooral door een zeer zwakke start en 
daarbij kwamen enkele blessures. Wij als 
trainers waren aanvankelijk ook niet 
tevreden over de training- en wedstrijd-
mentaliteit. Jongens van 15/16 hebben 
nogal eens de neiging om dwars te 
liggen. Daarbij komt dat school en 
vrienden (en vriendinnen!) veel aandacht 
vragen. Philip en ik proberen elke speler 
een uitdaging te bieden door veel met 
hen te praten en hen zo te betrekken bij 
de trainingen en wedstrijden. Dit resul-
teerde in een beter veldspel de afgelopen 
weken. Nu is het zaak om de stijgende lijn 
ook te verzilveren. Punten pakken, dus!’

C1 kandidaat voor 
kampioenschap
‘Hier staat een tevreden trainer’, glundert 
Joan Meijer op de eerste zondag van het 
nieuwe jaar. Hij legt uit: ‘De C1 draait 
goed, hoewel je natuurlijk altijd streeft 
naar verdere verbetering. We maken kans 
op het kampioenschap, maar dit gaat wat 
mij betreft niet ten koste van alles. De 
opleiding staat centraal, waardoor de 
jongens automatisch beter gaan voetbal-
len. Ze hebben hun potentie verbeterd. 
Dit komt door vaak te trainen, dat vind ik 
heel belangrijk. En ik probeer altijd 

Meerburg F pupillen met Mark West en Robert van der Meer.

Prachtige beweging van Khalil tegen 
Alkmania.
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consequent en positief te zijn. Dat heeft 
meestal een positieve uitwerking. 
Jongens in de C vertonen al aardig 
pubergedrag; ik heb in mijn lange 
trainersloopbaan die leeftijdsgrens steeds 
verder op zien schuiven. Zolang ik er op 
zaterdag niets van merk, mogen de 
jongens van mij stappen op vrijdagavond. 
Ik zie er naar uit om met deze groep 
spelers naar Parijs te gaan’. 
Ondanks de tekortkomingen van de 
huidige faciliteiten heeft Meijer het naar 
zijn zin bij Meerburg. Net als zijn zoon die 
voetbalt in de D3. Bovendien heeft hij 
geen keus: ‘Trainer zijn is voor mij een 
verslaving, daar kom ik nooit meer van 
af’. 

e1 in balans speelt de sterren 
van de hemel
‘De E1 staat er op dit moment aardig voor 
in de hoofdklasse’ vertelt hoofdtrainer 
John Beunk met gepaste trots. ‘We spelen 
in de Hoofdklasse A en dat is de hoogste 
klasse voor een E-team. Feyenoord E2, 
ARC E1 en Graaf Willem II - VAC E1 zijn 
tot nu toe de sterkste teams. Onze start 
was stroef want we hadden veel blessures 
en zieke spelers. Toen het leed geleden 
was en het team weer compleet, lieten ze 
meteen zien hoe goed ze als team kunnen 
spelen. E-pupillen zijn over het algemeen 
gretig; ze proberen de oefeningen zo 

Daniel van der Zwaan komt heel hoog en won met de D3 uit tegen SJZ D1.

De E1 eindelijk compleet voor de wedstrijd 
tegen DSO E1. Staand: Soufyan (E2), Mees, 
Ayoub, Noah, Luuk en Trainer/Coach John. 
Onder: Peter, Floris, Tibo en Jesse.

In de Champions League wordt steeds 
beter gevoetbald!

goed mogelijk te doen en uit te voeren. 
Tijdens wedstrijden zijn ze soms bang om 
fouten te maken; soms duurt het even 
voor een speler voldoende zelfvertrouwen 
heeft om ook tijdens wedstrijden de bal 
goed te kunnen raken. 
De E1 is een goede en fijne groep om 
mee te werken, er zit veel talent. Met de 
juiste balans spelen ze de sterren van de 
hemel!’

A1 speelt met passie
Trainer Sjaak Lens ziet teamgeest, 
enthousiasme en passie bij zijn mannen 
van de A1. Dat stemt hem tevreden, niet 
in de laatste plaats vanwege de hoge 
stand in de competitie (‘Tonegido is de te 

kloppen ploeg’) en omdat de bekerfinale 
binnen bereik ligt. Hij is minder tevreden 
over het huidige Meerburgcomplex (‘triest 
dat je je gasten niet op een fatsoenlijke 
manier kunt ontvangen’), voetbalt liever 
op echt gras dan kunstgras en baalt van 
de onnodige nederlaag tegen Foreholte. 
Lens waarschuwt de concurrentie: ‘We 
gaan proberen om zo lang mogelijk mee 
te doen voor het kampioenschap en om 
de finale te bereiken voor de beker. De A1 
is een hecht team met jongens en trainers 
die elkaar al lang kennen. We weten dus 
wat we aan elkaar hebben; onze kracht is 
dat we als team opereren’.

buffelen voor D1, D2 draait 
goed mee en D3 stapte over 
naar de tweede klasse
‘De D1 begon goed met een paar mooie 
overwinningen’ vertelt hoofdtrainer D en 
trainer D3 René Paulides. ‘Daarna kwam 
de klad er een beetje in en hebben ze een 
paar keer net aan verloren. Als de D1 hard 
werkt en goed als ploeg speelt, dan gaan 
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Joeri Schuitemaker scoort een mooi doelpunt voor Meerburg C1 uit tegen 
Rijnsburgse Boys.

ze nog heel wat punten pakken. De D1 
heeft met Joris een uitstekende keeper. De 
jongens trainen hard en gemotiveerd; hun 
trainer Christiaan is daar heel tevreden 
over. Ze moeten ook tijdens de wedstrijd 
nog net wat meer buffelen. Dan gaat het 
zeker lukken om nog wat verder te stijgen 
in het klassement.’
Over de D2 duidelijke taal van de hoofd-
trainer: ‘De D2, onder leiding van Huig 
van Beelen draait goed mee bovenin de 
derde klasse. Netjes, jongens!’
De D3 won zijn eerste wedstrijden met 
dubbele cijfers en is inmiddels verhuisd 
naar de tweede klasse. Ze spelen nu vaak, 
als eerstejaars, tegen tweedejaars 
D-pupillen en hebben met zes overwinnin-
gen en twee nederlagen laten zien dat ze 
in die klasse thuishoren. 
Paulides: ‘Fysiek is het lastig; we moeten 
het hebben van ons voetballend vermo-
gen. Dit kan na de winterstop nog beter. 
Extra motivatie is natuurlijk onze reis naar 
Barcelona. Het hele team werkt hard om 

Meerburg MB1: wie kent ze niet?!

Arben Celaj voor Meerburg A1.

deze reis mogelijk te maken, onder andere 
door het organiseren van een kerstdiner. 
Het hoogtepunt van het seizoen tot nu 
toe vond plaats tijdens één van de 
trainingen. We deden een partijvorm en 
die voerden ze zo ontzettend goed uit, 
Kevin en ik stonden werkelijk te genieten. 
Ze kunnen echt al heel goed voetballen!’

In de Champions League wordt 
steeds beter gevoetbald
Trainers Remco en Robin Roman en coördi-
nator Erwin Zijleman zijn het er snel over 
eens: in de Champions League wordt 
steeds beter gevoetbald. De monsterscores 
uit de eerste competitie behoren tot het 
verleden; er wordt nu om de punten 
gestreden tot het laatste fluitsignaal. Mede 
dankzij de Champions League trainingen 
op vrijdagmiddag is er nu sprake van 
dribbelen, zoeken en vinden van vrije 
ruimte en doeltreffende afwerking. 
Meerburg is dus flink wat voetballers in de 
dop rijker. Echte tegenslagen waren er 
niet, wel meevallers. Want op zondagoch-
tend was het, in tegenstelling tot de 
zaterdag, vaak mooi weer. De rest van het 
seizoen zijn er nog twee competities, 
hopelijk net zo spannend als de eerste 
twee (allebei beslist op doelsaldo), waarna 
een deel van de spelers doorstroomt naar 
de F-teams. ‘Meerburg Champions League 
is de leukste competitie die er is’ vinden 
Remco, Robin en Erwin.

Meerburg A1 doet mee voor de eerste 
plaats in de Tweede Klasse.
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Meerburg
History

In de jaren zeventig speelde Meerburg 1 
in de Leidse Voetbal Bond (LVB). Vanuit de 
jeugd stroomde een flink aantal talent-
volle spelers door naar het eerste team. 
Jongens als Paul en Peter van der Heijden, 
Han Paulides, Loek de Jeu, Henk Broerse 
en René Meijer zorgden voor een 
kwalitatieve impuls. De combinatie met 
ervaren spelers als Thijs de Witt, Cees de 
Rooij, Jan Zandbergen, Bert de Ruiter en 
Ger Straathof bleek een optimale mix. In 
1975 promoveerde Meerburg naar de 1e 
klasse van de LVB; zeg maar de 5e klasse.

Zowel de Leidse als de Goudse Voetbal 
Bond hadden te weinig standaardteams 
om een volwaardige competitie af te 
kunnen werken. Daarom werd in 1975 de 
gezamenlijke Leids-Goudse competitie 
ingevoerd. Dat zorgde voor leuke 
wedstrijden tegen relatief onbekende 
tegenstanders als Bergambacht, Goude-
rak, Schoonhoven, Nieuwekerk, Soccer 
Boys en Oudewater. Het bijzondere aan 
deze constructie was dat er vanuit twee 
poules maar één Leidse en één Goudse 
ploeg konden promoveren. 

In het seizoen 1976-1977 werd Meerburg 
kampioen in afdeling 1B. In afdeling 1A 

Doelpunt of niet?

De wat oudere Meerburgers 

kunnen het zich ongetwij-

feld nog herinneren. 

Op Tweede Pinksterdag 1977 

werd Meerburg 1 een glas-

zuiver doelpunt onthouden. 

Het zorgde voor nogal wat 

heftige reacties. Want die 

niet toegekende goal bete-

kende dat Meerburg 1 pro-

motie naar de 4e klasse van 

de KNVb misliep. Alphense 

boys ging met de felbegeer-

de promotie aan de haal.

Krantenverslag van de 
beslissingswedstrijden 
tegen Alphense Boys.
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Doelpunt of niet?

Toegangsbewijs voor de beslissingswed-
strijd tegen Alphense Boys.

Sponsors van Meerburg

bleek Alphense Boys de sterkste. Omdat 
beide teams uit de LVB afkomstig waren 
kon er maar één van die twee promove-
ren. Een beslissingswedstrijd was noodza-
kelijk om te bepalen wie er naar de 4e 
klasse van de KNVB zou mogen. Op 
zaterdag 28 mei werd die wedstrijd 
gespeeld op het terrein van VVOA in 
Oud-Ade. Nadat Alphense Boys de leiding 
had genomen, zorgde Thijs de Witt vanaf 
de strafschopstip voor de gelijkmaker. 
Vooral dankzij het goede keeperswerk van 
Peter van der Heijden bleef die 1-1 stand 

op het bord. Ook in de verlenging werd 
niet meer gescoord.
Twee dagen later, op Tweede Pinksterdag, 
volgde een replay en opnieuw was VVOA 
de gastheer. In een wederom zenuwslo-
pende partij nam Alphense Boys kort voor 
tijd de leiding. Meerburg gooide daarna 
alles op de aanval. En tot grote vreugde 
van alles wat Meerburg was scoorde Paul 
van der Heijden vlak voor tijd de gelijkma-
ker. Een uitgelaten horde Meerburg-sup-
porters bestormde het veld om de 
doelpuntenmaker te omhelzen. Groot was 
hun verbazing toen de scheidsrechter 
aangaf dat er niet was gescoord. Doelman 
Jos Hendriks van Alphense Boys had de 
bal van achter de doellijn vandaan 

Het kampioensteam uit 1977 dat net niet promoveerde.

Veel Meerburgers dromen nog steeds van 
een dergelijk sportief gebaar van de keeper 
van Alphense Boys.

gehaald, maar deed net of hij het leer nog 
voor de lijn te pakken had. De scheids-
rechter trapte met open ogen in dit 
staaltje toneelkunst.

De luidkeelse, en niet altijd even fatsoen-
lijke, protesten van Meerburg werden niet 
gehonoreerd. Alphense Boys mocht naar 
de 4e klasse, samen met het Goudse 
ESTO, en Meerburg moest het opnieuw 
proberen in de 1e klasse van de LVB. Dit 
keer met een betere afloop. Meerburg 1 
werd opnieuw kampioen en moest weer 
een beslissingswedstrijd spelen. Op het 
veld van SJZ werd het Leidse VTL met 1-0 
verslagen door een doelpunt van Paul van 
der Heijden. Daarmee werd de nare 
smaak van het jaar ervoor een beetje 
weggespoeld.

De doelman van toen, Peter van der Heij-

den, kan zich die twee wedstrijden nog 

herinneren als de dag van gisteren. ‘In de 

hectische slotfase zag bijna iedereen een 

goal van Meerburg door de kopbal van 

mijn broer Paul die over de lijn was. 

Meerburg supporters bestormden het 

veld toen de goal niet erkend werd en 

met moeite werd het veld weer ontruimt. 

Helaas waren de krachten bij Meerburg 

op en kon Alphense Boys feest vieren. 

Over die twee wedstrijden was dat overi-

gens wel terecht. Gelukkig wisten wij een 

jaar later wel te promoveren na de over-

winning op VTL.’
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• Op zondag 14 maart start de laatste competitie van de Champions League ’09-’10.
Twaalf topteams beginnen dan hun strijd om de felbegeerde cup met de grote oren, die op de zesde 
zondag zal worden uitgereikt. 
• Begin april, het paasweekend, gaat een aantal jeugdteams op de internationale toer. De C1 
en C2 doen mee aan het Marne Trophy toernooi bij Parijs en de D3 gaat zelfs naar Barcelona! 
De andere jeugdteams zoeken het dichterbij, maar hebben ook genoeg te doen. Bij elkaar zijn 
er door Roland Brandsma zo’n 100 toernooideelnames gerealiseerd.
• Op vrijdag 14 mei is er voor keepers van G-jeugd- en -seniorenteams een speciale trainings-
dag, georganiseerd door ‘’Keeperspromotions’’. Diezelfde dag vertrekt een gedeelte van onze 
E- en F-pupillen naar de Achterhoek, waar onder de bezielende leiding van Ed Romijn weer 
het traditionele Hummelokamp zal plaatsvinden. Zoals altijd zal hier een geweldig voetbalfes-
tijn van worden gemaakt. 
• Zaterdag 22 mei is er bij Meerburg een sterk bezet thuistoernooi voor een aantal C- en D-selectie-
teams. 
• In het weekend van 28 mei gaat een afvaardiging van B-junioren naar een kampeerboerderij in de 
Achterhoek.
• Op zondag 30 mei vindt het slottoernooi van de Champions League plaats. De spelers die naar 

de F verhuizen laten nog één keer zien wat ze kunnen, maar ook de jonkies die nog een jaartje 
doorgaan in de Champions League halen nog één keer alles uit de kast. Op naar het nieuwe 

voetbalseizoen!
• In het weekend van 5 juni vindt het Meerburg Kampweekend plaats. Een week later, 

op zaterdag 12 juni luidt de Meerburg familiedag het einde van het seizoen in.

Zwarte Pieten bij de g-Jeugd
Het stond al enige tijd in de boeken: 
donderdagavond 3 december Zwarte 
Pieten trainen / spelen tegen Meerburg 
JG. En zenuwachtig dat ze waren. 
Natuurlijk moesten ze nog even mooi 
opgemaakt worden. En daarvoor hadden 
ze Liesbeth ‘ingehuurd’. Liesbeth, die de 
MB1 onder haar hoede heeft, deed dat 
geweldig. De Pieten zagen er prachtig uit!
Waren de Pieten mooi weer gewend in 
Spanje, dat zat deze avond niet mee. In 
de aanloop naar de training regen, regen 
en nog eens regen. Maar om 18.00 uur 
leken de sluizen even dicht te gaan en 
kwamen de Pieten ‘in volle galop’ het veld 
op. Met name de JG2-ers met Dylan en 
Mats uit de JG1 vonden het prachtig. 
Eerst maar een fotosessie. Veel fotografe-
rende ouders schoten plaatjes.
En dan de training. Onder leiding van Jan Eerst moet er even kennis gemaakt worden met de pieten.

belangrijke jeugdactiviteiten in de komende maanden
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De weersvoorspellingen voor zaterdag 24 
oktober 2009 zijn niet best. In de ochtend 
heeft Christiaan Laan voor de E- en 
F-jeugd een heus straatvoetbaltoernooi 
georganiseerd. De regen komt met 
bakken uit de hemel. Maar een echte 

Een leuke voetbaldag
Meerburger laat zich niet uit het veld 
slaan. Het werd een geslaagd toernooi, 
ondanks de soms grote niveauverschillen. 
Christiaan, namens alle jongens en 
meiden, bedankt.
Maar met dit toernooi is deze zaterdag nog niet klaar, want de 14 teams van de 

E-jeugd moesten aan het eind van de 
middag weer bij Meerburg verzamelen 
om een heuse eredivisiekraker ADO Den 
Haag – Sparta bij te wonen. Die wedstrijd 
was een spektakel op zich. Met in de 
slotminuut de winnende treffer voor 
Sparta! De wedstrijd eindigde in 2-3 maar 
het had net zo goed 6-6 kunnen worden, 
wat een kansen! Meerburg heeft zich 
goed laten horen. En de drie doelpunten 
voor Sparta werden gemaakt door 
Leidenaar Erik Falkenburg.
Deze avond werd mede mogelijk gemaakt 
door Dennis van den Steen van ADO Kids 
en twee fantastische sponsors Emiel en 
Kees. Dennis, Emiel en Kees: bedankt voor 
de leuke avond!

Jeroen van Zijp

En natuurlijk gaan de pieten gezamenlijk op de foto.

en Julia lieten de JG2 en de Pieten zien 
dat je samen heel veel kunt. We zagen 
natuurlijk ook dat de Pieten af en toe de 
weg kwijt waren, maar met hulp van de 
JG2-ers kwam het steeds weer goed.
Helaas begon het na tien minuten al weer 
te regenen en hebben we de training 
moeten inkorten. Natuurlijk moest er nog 
wel even een partijtje gespeeld worden. 
De JG1 tegen de combinatie van JG2 en 
de Zwarte Pieten. De combinatie won met 
1-0 door een prachtig doelpunt van Breno 
(of was het Barend?). Ondanks alle 
pogingen van Matthijs om een paar Pieten 
duidelijk te maken dat je met je voeten 
moet voetballen ging dat toch wel vaak 
fout.
Na een kwartiertje was iedereen zo nat 
dat de scheidsrechter maar affloot. Maar 
naar huis gaan zonder pepernoten kon 
natuurlijk niet en de kinderen kregen 
daarom van de Pieten een zakje snoep.
We willen iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen in de organisatie van deze 
Pietentraining hartelijk bedanken. De 

belangrijke jeugdactiviteiten in de komende maanden

kinderen en ouders van de JG hebben 
genoten. We hopen dat deze ‘Pietentrai-

ning’ een Meerburg-traditie mag worden.
Bob Olders

Meerburg jeugd verzamelt zich voor vertrek naar ADO-Sparta.

Ricky van den Bergh kon de nederlaag ook 
niet voorkomen.
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De Meerburg Champions League 
in tien portretten

In de Meerburg Champions League 
spelen iedere week twaalf Euro-

pese topteams hun wedstrijden.

65 voetballers die zijn geboren in 
2003 of 2004 hebben vooral veel lol, 
maar raken ondertussen steeds meer 
vertrouwd met de geheimen van het 
voetbalspel.

Hieronder stellen tien spelers uit de 
Meerburg Champions League 2009-
2010 zich voor.

 
Naam: Emma
Leeftijd: 5
Huidig team: 
Liverpool 
Wil ook nog spelen bij: AC Milan
Hobby’s: Naar de dierentuin gaan
Favoriete voetbalclub: Feyenoord
Het leukst in de Champions League 
is .... het voetballen

 
Naam: Jarno
Leeftijd: 6
Huidig team: PSV
Wil ook nog spelen bij: 
Barcelona
Hobby’s: TV kijken, 
DS’sen, computeren, 
tennissen, fietsen en 
voetballen
Favoriete voetbalclub: 
PSV
Het leukst in de 
Champions 
League is .... dat 
je moet 

voetballen!

 

Naam: Jochem
Leeftijd: 6
Huidig team: AS Roma
Wil ook nog spelen bij: 
Ajax
Hobby’s: Voetballen, 

zwemmen en judo
Favoriete voetbalclub: FC Twente, want 
die staan eerste!
Het leukst in de Champions League is .... 
veel scoren!

 
Naam: Marius
Leeftijd: 6
Huidig team: PSV
Wil ook nog spelen bij: 
Maakt niet uit als het 
maar goed is
Hobby’s: Op de Wii en DS spelen, maar 
we hebben ze nog niet.
Favoriete voetbalclub: AC Milan
Het leukst in de Champions League is .... 

gewoon voetballen

 
Naam: Pjotr 
Leeftijd: 6
Huidig team: Barcelona
Wil ook nog spelen bij: 
Ajax

Hobby’s: Af en toe rondjes rennen om het 
huis, rondjes fietsen, Lego en knutselen
Favoriete voetbalclub: AZ
Het leukst in de Champions League is .... 
zelf doelpunten scoren!

 
Naam: Rens
Leeftijd: 5
Huidig team: Valencia
Wil ook nog spelen bij: 
Manchester United
Hobby’s: Op de Wii 
spelen met mijn zus (Mylou) en heel veel 
voetballen
Favoriete voetbalclub: Ajax
Het leukst in de Champions League is .... 
ik vond het heel leuk dat ik kampioen 
werd met Olympique Lyonnais. En 
doelpunten maken vind ik leuk!

Champions 
League
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Jorge, je poseert op de foto in een shirt 
van Juventus. Hoe kom je aan dat shirt?
‘Dat heb ik gekregen van Kristof van 
Boven, die heeft het meegenomen uit 
Italië toen hij daar op vakantie was. Wij 
hadden de gewoonte om op vakantie 
een shirt voor elkaar te kopen van een 
voetbalclub in die buurt. Zo heb ik van 
hem ook nog een shirt en broekje van 
Vietnam gekregen en eentje uit 
Griekenland van Olympiakos. Ik heb 
hem een shirt van Barcelona, de speler 
Gatusso (waar ik zelf ook een shirt van 
heb) en een shirt van voetbalclub Siena 
gegeven.’

Is Juventus ook je favoriete club in het 
buitenland?
‘Ik vind niet speciaal Juventus heel leuk, 
maar vooral de grote clubs in de 
Italiaanse competitie zoals Juventus, AC 
Milan en AS Roma. Het leuke is dat ik 
van al deze clubs ook een shirt heb. 
Mijn favoriete buitenlandse club is 
alleen geen Italiaanse club, maar 
Liverpool.
Ik vind het shirt van Juventus wel super, 
want de kleuren zijn natuurlijk bij 
Meerburg goed bekend.’

Heb je ook een favoriete Juventus-speler 
van nu of vroeger?
‘Ja, Del Piero. Hij staat ook op de 
achterkant van het shirt op de foto. Ik 
vind hem namelijk de beste Juventus-
speler die er geweest is. Hij is net als ik 
een aanvaller.’

Ben je al eens in het stadion van 
Juventus of bij een wedstrijd van 
Juventus geweest?
‘Nee, ik ben wel vaak in Italië op 
vakantie geweest maar nooit in Turijn, 
waar het stadion van Juventus is. Het 
lijkt me wel heel leuk. En als Juventus 
Champions League speelt en wordt 
uitgezonden kijk ik altijd!’

Juventus
• is opgericht in 1897 door studenten
• betekent in het Latijn “jeugd” 
• staat ook bekend als De Oude Dame, 

maar de spelers worden door tegen-
standers ook wel De Gebochelden 
genoemd. Ze droegen in de jaren ‘50 
wijde shirts waardoor het leek of ze een 
bochel hadden

• is recordkampioen van Italië met 27 
titels

• moest de landstitels van 2005 en 2006 
inleveren wegens omkoping van 
scheidsrechters, moest toen voor straf 
degraderen werd meteen kampioen van 
de Serie B

• verloor in 1973 de finale van de Europa 
Cup 1 met 1-0 van Ajax 

• nam  in 1996 revanche in de Champi-
ons League door Ajax in de finale na 
penalty’s met 4-2 te verslaan

• won in 1985 voor het eerst de Europa 
Cup 1 met 1-0 van Liverpool

• heeft supporters die een band hebben 
met de supporters van ADO Den Haag

Naam: Sarah
Leeftijd: 6
Huidig team: Ajax 
Wil ook nog spelen bij: 
PSV
Hobby’s: Voetbal, 
zwemmen en turnen

Favoriete voetbalclub: PSV
Het leukst in de Champions League is .... 
de training en samen met mijn vriendjes 
een wedstrijdje spelen. En scoren natuur-
lijk!

 
Naam: Siebe
Leeftijd: 6
Huidig team: Arsenal
Wil ook nog spelen bij: 
Ajax
Hobby’s: Voetbal
Favoriete voetbalclub: Ajax
Het leukst in de Champions League is .... 
spelen met vriendjes!

 
Naam: Thomas
Leeftijd: 5
Huidig team: 
Manchester United 
Wil ook nog spelen bij: 
Als het maar met mijn 
vriendje Quinten is

Hobby’s: Voetballen, lego en knutselen
Favoriete voetbalclub: AZ
Het leukst in de Champions League is .... 
lekker veel voetballen en veel aan de bal, 
dat vind ik leuk en winnen natuurlijk!

 
Naam: Vigo
Leeftijd: 5 (vijf en een 
half!)
Huidig team: Chelsea
Wil ook nog spelen bij: 
Ajax
Hobby’s: Voetbal, Knexx 
en rekenen
Favoriete voetbalclub: Ajax, daarna PSV en 
als derde NAC
Het leukst in de Champions League is .... 
lekker klieren met Frenk en ballen 
afpakken van de tegenstanders!

Het shirt van...
Jorge

Jorge in de shirt van de Oude Dame.
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Elke donderdagavond trainen de keeperstrainer en de keepers van de selectie de 

jeugdelftallen. De opkomst is wisselend. Op deze koude decemberavond maken 

alleen de doelmannen en de doelvrouw uit de C-jeugd van deze gelegenheid gebruik 

om nog beter te worden. Of nog een beetje gekker?

‘We vinden het leuk om onze kennis en ervaring over te brengen’ vertellen keeperstrai-

ner Rob Hannaart en selectiekeepers Jarko Kortekaas en Dennis van Polanen. Rob: 

‘Keepers hebben een aparte taak in het veld. Daarom is het super dat er tegenwoordig 

veel aandacht is voor het trainen van keepers. Voor verdedigers, middenvelders en spitsen 

zou een aparte training ook nuttig zijn. Onze training begint natuurlijk met een warming 

up. Daarna spieroefeningen gevolgd door technische oefeningen (vooral vangen van de 

bal) en tot slot een spel waarbij de keepers tot het uiterste moeten gaan. Concentratie is 

belangrijk voor een goede keeper, want iedere bal is moeilijk. Eén moment van verslapping 

en je kunt de bal uit het net vissen! En keepers moeten natuurlijk lekker kunnen schieten’. 

Welke handschoenen zijn het beste?
Lex: ‘Ik let niet zo op het merk maar draag wel altijd keepershandschoenen. Elke seizoen 

een nieuw paar.’

Ton:’Ik heb handschoenen van Puma. Ze slijten wel vrij snel vind ik, maar ik gebruik ze dan 

ook intensief.’

Marit: ‘Ik heb net nieuwe Adidashandschoenen gekregen van mijn trainer. Daar ben ik wel 

blij mee’.

Bas: ‘Ik draag handschoenen van het merk Reusch en doe daar ongeveer een half 

seizoen mee’.

Jason: ‘Ik heb Adidashandschoenen. Keepershandschoenen horen een beetje te groot 

te zijn, zodat je erin kunt groeien’.

Hoe zit het met jullie concentratie als er een supporter achter je doel staat?
Bas: ‘Keepers maken het verschil en concentratie is daarbij essentieel. Zolang ze me 

niet afleiden mogen mijn supporters best achter mijn doel staan.’

Ton:’Als mijn vader komt kijken gaat hij wel eens achter het doel staan en geeft 

hij aanwijzingen. Mijn moeder staat meestal langs de kant om het team aan te 

moedigen.’

Jason: ‘Mijn supporters staan achter het hek langs de lijn. Dat is het beste voor 

mijn concentratie.’

Marit: ‘Mijn supporters mogen best achter mijn doel staan, dat maakt me 

niet zoveel uit.’

Lex: ‘Ik heb liever geen supporters achter mijn 

doel.’

Terwijl de jeugdkeepers uithijgen van hun zoveelste 

schot en sprong, bereiden de trainers zich voor op 

hun eigen training. Jarko roept ambitieuze 

jeugdkeepers op (‘wie droomt er nu niet van om 

ooit in het eerste van Meerburg te keepen’?) om 

naar hun training te komen op donderdagavond. 

De heren peinzen nog even over de eigenheid van 

het keepersvak. ‘Ik ben eigenlijk gek ook,’ verzucht 

Dennis, ‘om me steeds weer voor die bal te willen 

werpen.’ Rob en Jarko beamen: keepers zijn een 

beetje “gek”. ‘Wie anders gaat in een goal staan 

om soms maar één bal per wedstrijd te krijgen…? 

Wie anders trotseert het gevaar op blessures door 

zijn lichaam voor de bal te gooien….? Juist!’

Keepers zijn een beetje gek 

Op de achterste rij v.l.n.r.: Jarko Kortekaas, Rob Hannaart en Dennis van 
Polanen. Voorste rij: Lex Kuiper (C3), Ton van Elkhuizen (C4), Marit Kikkert 
(MC1), Jason van Hal (C1) en Bas Borghols (C2).
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VERENIGING
Sportcomplex Hans Ecklplein 1 2382 AZ Zoeterwoude 071 541 04 92
Website www.vvmeerburg.nl  KNVB Verenigingsnummer BB-GX-50F
Bankrekening Rabobank 37.53.03.006 KNVB Consul Ed Romijn 06 28 36 51 35

BESTUUR
Voorzitter Hennie Muller 06 51 56 81 11 hennie.muller@kpnplanet.nl 071 301 62 78
Secretaris Joke Lips 06 53 97 35 35 jokelips@euronet.nl 071 513 48 56
Penningmeester Jan Roeland 06 20 41 46 29 ingridvansoest@hotmail.com 071 512 60 71
Jeugdafdeling Marc Tijhuis 06 13 15 95 40 marc.saskia@hetnet.nl 071 582 06 05
Verhuizing/Sponsoring Michiel Stuijt 06 29 58 85 12 michiel.stuijt@colt.net 025 268 88 04
Technische Zaken Ed Kamerling 06 54 94 68 75 efdrie@wxs.nl 071 513 43 06
Activiteiten en kantine Peter van der Heijden 06 29 28 27 32 pikevanderheijden@casema.nl 071 541 41 16

COMMISSIES - FUNCTIES
Wedstrijdsecretaris senioren Peter van der Heijden 06 29 28 27 32 pikevanderheijden@casema.nl 071 541 41 16
Wedstrijdsecretaris jeugd Max Borghols 06 51 25 90 96 m.borghols@hetnet.nl 071 514 38 49
Coördinator schaduwprogramma Roland Brandsma 06 53 21 80 09 r.brandsma@nyenrode.nl 071 512 39 69
Toernooisecretaris Roland Brandsma 06 53 21 80 09 r.brandsma@nyenrode.nl 071 512 39 69
Zaterdag Commissiediensten Frits Michiels 06 20 17 48 74 nlfmichiels@hetnet.nl 071 542 21 48
Scheidsrechterscoördinator Peter Diebels 06 20 36 11 93 diebels@casema.nl 071 541 41 02
Toezichthouder Sportcomplex Paul Bruines 06 13 20 73 98 paul.renate.bruines@casema.nl 071 541 10 10
Terrein en Opstal Peter Loos 06 15 83 16 61 p.loos@prc.nl 071 589 37 09
Kantinecommissie 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
Meerburg Magazine Ed Kluiters 06 10 49 05 49 ed.kluiters@planet.nl 071 589 68 62
Vrienden van Meerburg Rob van Rooijen 06 29 28 27 32 robertvanrooijen@casema.nl 071 541 39 73
Webmaster VACATURE   
Nieuwe leden coördinator Joke Lips 06 53 97 35 35 jokelips@euronet.nl 071 513 48 56
Sportshop VACATURE   
Archief Ed Kluiters 06 10 49 05 49 ed.kluiters@planet.nl 071 589 68 62
De Grote Clubactie Hans van Velzen 06 51 19 18 03 hans.vanvelzen@genmills.com 071 542 03 37

HOOFDTRAINERS
Hoofdtrainer Zondagselectie Ben Kottenhagen 06 28 78 53 25 benkot@casema.nl nvt
Assistent Hoofdtrainer Zondag Ronald Vermond 06 18 45 89 00 rvermond@casema.nl 071 531 23 35
Keeperstrainer Rob Hannaart 06 53 84 33 68 hannaart@scarlet.nl 071 513 12 22
Trainer Meerburg 3 Charl van Goozen 06 48 10 61 54 cmvangoozen@hetnet.nl nvt
A-junioren Sjaak Lens 06 40 07 55 51 plens@casema.nl nvt
B-junioren Coen Stuurman 06 41 75 63 06 c.stuurman@hotmail.com 071 589 63 09
C-junioren Joan Meijer 06 50 12 70 97 j.t.meijer@kpnmail.nl nvt
D-pupillen Rene Paulides 06 15 68 39 18 reneenade@yahoo.com 071 541 47 57
E-pupillen (selectie) John Beunk 06 10 69 61 59 jbeunk@orange.nl 071 341 26 23
E-pupillen (overige teams) Alexander Tromp 06 41 16 23 62 alexandertromp@gmail.com 071 589 44 67
F-pupillen Mark West 06 11 52 51 67 mail.markwest@gmail.com nvt
Champions League Remco Roman 06 19 61 88 64 remco_roman@hotmail.com 071 531 56 39
 Robin Roman 06 51 34 15 37 robin_roman@hotmail.com 071 531 56 39
COORDINATOREN JEUGD
A t/m C-junioren Abel Boels  a.boels@mac.com 071 514 23 83
D-pupillen Peter Drenth 06 51 11 83 28 drenth.tholen@planet.nl 071 523 30 91
E-pupillen Jeroen van Zijp 06 30 96 13 59 familievanzijp@versatel.nl 071 541 29 51
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 Erwin Zijleman 06 46 37 11 25 erwin.zijleman@xs4all.nl 071 513 3055
Meisjesvoetbal Liesbeth de Snoo nvt snooga@zonnet.nl 071 541 59 88

SENIORENTEAMS
Meerburg 4 Pieter van Dijk 06 22 43 87 39 pisalima@tele2.nl 071 541 45 17
Meerburg 6 Alex van der Ven 06 16 24 90 15 aljemo5@hotmail.com 071 589 09 01
Meerburg 7 Arjen Arens 06 21 29 41 85 arjen.arens@gmail.com 071 589 11 03
Meerburg 8 Jacob van Velzen 06 28 45 83 79   jacob-van-velzen@planet.nl nvt
Meerburg VE1 (Veteranen) Ronald Lolkes de Beer 06 38 14 29 66 roon279@hotmail.com nvt

Wie-wat-waar




