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Beste Meerburgers

Alsjeblieft, hier is het tweede Meerburg Magazine. 

Het was iets meer werk dan we vooraf hadden inge-

schat en vandaar dat we later uitkomen dan gepland. 

Hoe dan ook, de redactie en het bestuur horen graag 

wat jullie er van vinden. Het Meerburg Magazine verschijnt een aantal keer 

per seizoen om naast de website ook een echt verenigingsblad te hebben 

dat je aan vrienden, familie, buren en zakenrelaties kan laten zien.

En natuurlijk vind je op de volgende pagina’s meer nieuws over het nieuwe 

clubgebouw. Kijk maar snel. Binnenkort gaat er echt gebouwd worden. We 

moeten al zo lang wachten. Inmiddels gaan we de derde koude en natte 

winter in met onze mooie voetbalvelden op 500 meter van kantine en kleed-

kamers. Dat valt niet mee: het is minder gezellig, onbehaaglijk en het vereni-

gingsleven heeft er onder te lijden. Daarnaast maken heel veel Meerburgers 

letterlijk vele kilometers extra om alle materiaal, drank en etenswaren heen 

en weer te slepen.

En na drie jaar is dat te merken. Het piept en kraakt op onze club. Onze 

mensen worden moe en zijn het zat. Dat is ook niet zo gek toch? Het enige 

dat ik kan zeggen is: houd nog even vol. Want we weten het heel zeker: er 

gaat gebouwd worden en als het nieuwe clubhuis er straks staat zijn we 

alle ellende vergeten en zal het honderd procent de moeite waard zijn.

Op deze plaats rest niets dan bewondering en een groot compliment 

voor alle vrijwilligers van onze vereniging. De kantinemedewerkers, de 

mannen van terrein en opstal, de schoonmaakploeg, alle coördinato-

ren, trainers en leiders, jullie houden de vereniging draaiende. Het 

eerste feest in het nieuwe clubhuis is straks voor jullie.

Namens het bestuur,

Hennie Muller
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Van de voorzitter

Thijs en Levi van Meerburg D1 met 
prachtige trainingsjassen gekocht door de 
sponsor in de Meerburg Sportshop.

Het KNVB Straatvoetbaltoernooi bij Meerburg werd mede 
mogelijk gemaakt door trainers en spelers van Meerburg 1.
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OPROEP Het Magazine is voor alle Meerburgers. Heb je een mooie foto of ga je een leuk stukje schrijven? Een 
verslag van een wedstrijd of een bijzondere gebeurtenis? Stuur het via de email naar magazine@vvmeerburg.nl. 
Grote kans dat je in het volgende Magazine staat!
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Dit Magazine is een uitgave van 
Rkvv Meerburg

Hans Ecklplein 1
2382 AZ Zoeterwoude
Telefoon: 071- 5410492
Website: www.vvmeerburg.nl
Email: magazine@vvmeerburg.nl

Dit Magazine is tot stand gekomen onder 
redactionele verantwoordelijkheid van Ed 
Kluiters, Paula Brummelkamp en Brigitte 
van Elburg. Foto- en tekstuele bijdragen 
van Klaas Hamer, Michiel Stuijt, Hennie 
Muller, Andre Berk, Pim Holtz, Erwin 
Zijleman, Jeroen van Zijp, Bob Olders, 
Remco Roman, Michiel Cuijpers, Marco 
van Alphen en Caroline Togni.

Ontwerp: Wim Balyon [DE BINK]
Druk: Drukkerij De Bink bv, Leiden

Bedolven onder de boekjes

Ed Romijn Poffertjesfestijn

Veel geld voor Meerburg en veel 
speelgoedbonnen voor verkopers!

Ook dit jaar zijn er weer heel veel inge-
vulde Grote Club Actie verkoopboekjes 
ingeleverd door grote en kleine Meerbur-
gers. De Grote Clubactie loten in die 
boekjes zijn vooral verkocht aan papa’s, 
mama’s en veel buren. Je ziet postcodes 
uit Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en 
daarnaast veel plaatsen in Nederland waar 
bijvoorbeeld opa’s en oma’s wonen.

Halverwege de tussenstand
We hebben meer dan 100 van de 450 
boekjes teruggekregen. De tussenstand is 
dat we nu ongeveer 50 boekjes en 1000 
loten ingevoerd hebben en daarmee meer 
dan 2400 euro hebben opgehaald voor 
Meerburg. Er is nu al voor 450 euro aan 
speelgoedbonnen verdiend door de 
verkopers. De einduitslag komt op de site 
als alles verwerkt is.

Huh, wat staat daar?
De meeste kinderen hebben verkocht via 
een automatische incasso waardoor het 

Vorig jaar was het al een groot succes! En 
dit jaar gaat het weer gebeuren: het grote 
Ed Romijn Poffertjesfestijn. Een heus 
poffertjesvoetbaltoernooi in de Kerst-
vakantie en wel op woensdag 29 decem-
ber 2010.

Om 11.00 uur beginnen de F-pupillen. 
Daarna, om 14.30 uur, zijn de E-pupillen 
aan de beurt. Eerst spelen we een 
toernooitje van 4 tegen 4 en aansluitend 
gaan we poffertjes eten. Alle E-tjes en F-jes 
zijn van harte welkom. Maar let op: je 
moet je voor deze activiteit wel opgeven!

Dat kan met het formulier dat je in dit 
Magazine vindt. En anders kun je ook 

verkopen van de loten na het invoeren op 
de website verder automatisch gaat. Dat 
invoeren op de website is een klus die we 
met de hele familie Cuijpers oppakken: 
postcode voorlezen, naam, aantal loten 
en rekeningnummer. Je ziet heel wat 
mooie handschriften kan ik je verzekeren!

Ook nog contant?
Er is ook een aantal loten contant verkocht, 
die loten zullen we via de leiders verdelen en 
dan moeten de kinderen nog een keer langs 
de deuren om het geld op te halen.

Wat gebeurt er met de 
 opbrengst?
Al met al halen de kinderen op deze 
manier veel geld binnen voor de voetbal-
vereniging. Bij Meerburg kopen we daar 
sportmaterialen van en we kunnen er 
verschillende activiteiten voor de jeugd 
mee bekostigen.

Veel dank aan alle kinderen en veel plezier 
met je cadeaubonnen!

Michiel Cuijpers
Coördinator Grote Clubactie

naar de website gaan. Zoek dan bij de 
sectie ‘Activiteiten’ in het hoofdmenu 
links. Tot woensdag 29 december bij het 
Poffertjesfestijn.

Namens de organisatie,
Jan Boom en Hans Kransse

Jelle uit de E1 komt helemaal tot rust 
onder al die Clubactieboekjes!
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Nieuwbouw Nieuws
In het vorige Meerburg Magazine was al 
aangekondigd dat de firma Heembouw 
ons nieuwe clubhuis gaat bouwen. 
Eigenlijk liepen we daarmee een beetje op 
de feiten vooruit. Maar ook het Meerburg 
Magazine kan niet wachten tot de bouw 
begint. Dat gevoel zullen alle Meerburgers 
wel herkennen. Want in elk gesprek, bij 
elke wedstrijd, tijdens iedere vergadering 
komt de vraag voorbij wanneer er nu 
eindelijk eens met die bouw begonnen 
wordt. Het geduld van de Meerburgers 
wordt steeds weer op de proef gesteld.

Na jaren van vertraging is de vergunningprocedure voor ons 

nieuwe clubgebouw dan eindelijk gestart. We verwachten 

geen bezwaren, zodat Heembouw binnenkort van start kan 

gaan met de bouwwerkzaamheden. Als alles volgens plan-

ning verloopt, kan ons clubgebouw net voor de zomervakan-

tie opgeleverd worden. En dan kunnen we het zeker voor 

aanvang van het nieuwe seizoen in gebruik nemen.

BovenverdiepingBenedenverdieping

w begonnen 
Meerburgers 
oef gesteld.
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Na vleermuis en fijnstof
Ook nu weer, want er was inderdaad 
weer nieuwe vertraging opgetreden. Eerst 
was daar de Meervleermuis die roet in het 
eten dreigde te gooien. Daarna volgde 
een extreem lange bezwaarprocedure 
voor het tracébesluit van de A4. Daarbij 
speelde vooral de fijnstof een grote rol. 
Vervolgens kwam de provincie nog met 
wat creatieve bezwaren op de proppen. 
Nadat al die hindernissen genomen waren 
leken we vol gas richting eindstreep te 
kunnen. Maar juist op dat moment deed 
de economische crisis zich ook voelen bij 
de ontwikkelaars van de Meerburgerpol-
der. Gevolg was nieuwe vertraging, want 
de financiering moest natuurlijk wel rond 
komen. 

Nu nog de vergunning
Dat moment is nu aangebroken. Het 
wachten is nu alleen nog op het vergun-
ningstraject. Dit zal naar verwachting de 
komende weken afgerond kunnen 
worden. Daarna kan Heembouw dan echt 
aan de slag om ons nieuwe clubgebouw 
neer te zetten. Rekening houdend met 
een bouwtijd van ongeveer 25 weken zou 
de klus in juni 2011 geklaard moeten zijn. 

Aangepast ontwerp
Heembouw en Meerburg hebben de 
afgelopen periode niet stil gezeten. Er is 
meermalen gesproken over het optimali-
seren van het eerste voorlopige ontwerp. 
Dat heeft tot een aantal aanpassingen 

geleid. Vooral uit kostenoogpunt is het 
aantal vierkante meters wat terugge-
bracht. Dit is onder meer gerealiseerd 
door uit te gaan van 14 kleedkamers in 
plaats van 16. Bovendien is er op de 
begane grond nog maar één gang 
aanwezig, hetgeen de sociale controle 
zeer ten goede komt. Ook zijn er andere 
plaatsen gevonden voor de kleedkamers 
van de scheidsrechters en voor de ruimte 
van de terrein- & opstalcommissie.

Overlast beperkt
Gedurende het seizoen zal er door de 
bouwwerkzaamheden wat overlast 
kunnen ontstaan. Maar gelukkig zijn 
daarover met de bouwer goede afspraken 
gemaakt. De tijdelijke kantine wordt 
verplaatst naar de Meerburgerwatering. 
Voor het bouwverkeer komt er een aparte 

toegangsweg aan de kant van de A4. 
Daardoor zal er geen overlast van 
bouwverkeer zijn op het pad tussen de 
huidige kantine en de velden. Ook wordt 
het bouwterrein volledig afgezet met 
hekken, zodat de Meerburg-jeugd daar 
niet op kan komen.

Op naar de opening!
De situatie was de afgelopen jaren niet 
optimaal. En dat zal de rest van dit 
seizoen zo blijven. Maar als de bouw-
activiteiten echt losbranden, dan weten 
we dat het eind in zicht is. En als dat 
prachtig nieuw clubgebouw er eenmaal 
echt staat, dan gaan we dat met een 
mooi feestje openen. In het Meerburg 
Magazine houden we jullie natuurlijk op 
de hoogte.

Entree clubhuis Meerburg
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In the 
picture

Elke zaterdag spelen zo’n vijftig jeugd-
teams van Meerburg hun competitiewed-
strijden. De velden zijn voortdurend bezet, 
in de kleedkamers is er ruimte tekort. De 
hele dag door vindt iedereen zijn weg op 
het Meerburgcomplex naar het juiste veld 
en de juiste kleedkamer. Dat zou niet 
kunnen zonder de inspanningen van de 
wedstrijdsecretaris, die elke week de 
wedstrijden inplant en de velden toewijst.

Vooruitkijken
In mei begint de inventarisatie voor het 
volgende seizoen: hoeveel teams zijn er in 
elke categorie, van Champions League tot 
senioren? “De meerjarenplanning helpt 
me al op weg”, vertelt Max. “Op basis 
van het toenmalige ledenbestand heb ik 
het eerste jaar dat ik de roosters maakte 
een prognose gemaakt voor de komende 
jaren.” 
Dat neemt niet weg dat de wedstrijdse-
cretaris het in mei drukker heeft dan 
anders, op weg naar de deadline van 1 
juni als alle gegevens over de nieuwe 
teams moeten worden aangeleverd aan 
de KNVB. Andere pieken in de drukte zijn 
er in november en in januari: “In novem-
ber komt Sinterklaas aan. Vooral voor de 
F’jes leidt dat tot druk telefonisch en 
mailoverleg tussen de wedstrijdsecretaris-
sen: als de Sint aankomt, zijn de kinderen 
natuurlijk bij de intocht en moet de 
wedstrijd verzet worden. Komt ‘ie bij de 
tegenstander de week erna aan, dan zijn 
er twee zaterdagen waarop de wedstrijd 
niet gespeeld kan worden. Het is puzzelen 
in november.”

Hoezo 3 oktober?
De drukte in januari komt voor rekening 
van oudere jeugd: bij de D-teams zijn er 
dan weken achter elkaar spelers afwezig 
die de voorlichtingsdagen van middelbare 
scholen bezoeken. “In Leiden heb je ruim 
keus uit middelbare scholen en dus veel 
voorlichtingsdagen. Ook dan heb ik 
intensief contact met mijn collega’s bij 

Voor het vierde seizoen op 

rij maakt Max Borghols als 

wedstrijdsecretaris voor de 

jeugd de wedstrijdroosters 

bij Meerburg. Niet omdat 

hij zo’n enthousiast roos-

termaker is, wel omdat 

hij het belangrijk vindt 

om vrijwilligerswerk te 

doen dat hij zinvol vindt. 

Als schoolleider op een 

middelbare school is hij 

vertrouwd met het maken 

van roosters. Die ervaring 

kan hij bij Meerburg inzet-

ten - en daar zijn heel veel 

mensen blij mee.

Elke zaterdag vijfhonderd 
spelers inplannen
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andere verenigingen om een moment te 
vinden waarop onze teams hun wedstrij-
den wel kunnen spelen. Omdat de 
Meerburgse velden op zaterdag zo 
volgepland zijn, wijken we soms uit naar 
de trainingstijd van “ons team”, vertelt 
Max. 
Collega-wedstrijdsecretarissen kijken soms 
raar op van Max’ jaarlijkse verzoek om de 
wedstrijden in het eerste weekend van 
oktober te verzetten. Behalve als ze ook in 
of rond Leiden zitten, want daar is 3 
oktober natuurlijk net als hier een 
volstrekt logische reden om niet te 
voetballen.

Vrienden op afstand
Contacten met anderen die ook enthousi-
ast zijn voor hun vereniging vormt één 
van de aspecten die het vrijwilligerswerk 
zo leuk maken. Binnen Meerburg, maar 
ook daarbuiten. Zeker nu Max al een paar 
jaar wedstrijdsecretaris is, zijn collega’s van 
andere verenigingen goede bekenden 
geworden. “In de meeste gevallen zie je 
elkaar nooit, maar door elkaar wederzijds 
regelmatig uit de brand te helpen en 
samen naar oplossingen te zoeken 

ontstaat er toch een 
goede band”, vertelt 
Max. Omdat de velden 
op Meerburg op 
zaterdag zo vol zitten, is 
het soms nodig om uit 
te wijken naar de 
trainingstijd van het 
betreffende team. Dat 
kan alleen met mede-
werking van de wed-
strijdsecretaris van de 
andere vereniging. Als er 
iemand stopt met wie ik 
al ’n tijdje prettig 
samenwerk, vind ik dat 
oprecht jammer.”

Geen voetballer, 
wel vrijwilliger
Zo veel werk voor een 
voetbalvereniging, dan 
moet je zelf ook wel 
fanatiek voetballer zijn. 
Of niet? “Nee hoor, ik 
heb alleen als kind 
gevoetbald. Mijn zoon 
voetbalt hier, die zit nu 
in de B. Mijn motivatie 

om dit werk te doen is dat het nodig is 
om te zorgen dat mijn zoon en ál die 
andere kinderen elke zaterdag met plezier 
sportief op die velden in de weer kunnen 
zijn. Vijftig teams van gemiddeld zo’n tien 
jongens en meiden, dus zo’n vijfhonderd 
kinderen! Dat is niet alleen leuk maar ook 
maatschappelijk nuttig. Vrijwilligerswerk 
zorgt dat heel veel maatschappelijk 

relevante organisaties kunnen draaien. 
Daarom zou iedereen naast zijn normale 
werk ook een vrijwilligerstaak moeten 
vervullen, als hij daartoe in staat is. Op de 
school waar ik werk stellen we al jaren 
een aantal uren vrijwilligerswerk verplicht. 
Een maatschappelijke stage avant la lettre. 
Dat bevalt heel goed.
Overigens valt de hoeveelheid werk erg 
mee. Buiten de piekperiodes kost het me 
een uurtje per week. Dan is de enige 
puzzel welk team ik op welk veld zet: 
grastijgers zoals de A1 van vorig seizoen 
liefst op gras, de G-jeugd op een kunst-
grasveld, waarop ze beter tot hun recht 
komen. Ik probeer met alle wensen 
rekening te houden.” 

Eind in zicht…
Zijn enthousiasme weerhoudt Max er niet 
van om binnen afzienbare tijd naar ander 
vrijwilligerswerk te gaan uitkijken. “Ik blijf 
tot het nieuwe gebouw klaar is. En vooral: 
tot er voldoende kleedkamers zijn, want 
dat is de bottleneck bij het inplannen van 
wedstrijden op dit moment. Je kunt 
zeventallen nog wel met een paar teams 
in één kleedkamer zetten, maar voor 
elftallen is dat niet meer haalbaar. Velden 
zijn er net genoeg momenteel, doordat 
we lichtmasten hebben en daardoor 
dispensatie van de KNVB hebben om bij 
donker door te spelen. 
Als de nieuwbouw compleet is, is mijn 
taak als wedstrijdsecretaris klaar. Dan mag 
een ander het overnemen. En ga ik op 
zoek naar ander vrijwilligerswerk waar-
mee ik ook een steentje kan bijdragen.”

Zoon Bas is keeper van Meerburg B2.

Foppe mag vaak mee naar Meerburg. Max heeft een eigen 
techniek ontwikkeld om het overzicht te houden.







Begin augustus betraden trainer Ben 
Kottenhagen en zijn spelers de trainings-
velden in aanloop naar het nieuwe 
seizoen. De KNVB is tegemoet gekomen 
aan het verzoek van Meerburg om 
ingedeeld te worden in de zogenaamde 
polderpoule. De tegenstanders dit seizoen 
zijn: Alkmania, Altior, Bernardus, DSO, 
MMO, Nicolaas Boys, NSV ’46, Real 
Zoetermeer, Stompwijk, Van Nispen en 
Warmunda. 

En het begin is in ieder geval veelbelo-
vend. Er wordt bij vlagen heel leuk 
gevoetbald, er worden veel kansen 
gecreëerd en er wordt ook veel gescoord. 
Waarbij natuurlijk vooral de wedstrijd 
tegen hekkensluiter Real Zoetermeer eruit 
springt, want een 18-0 overwinning zal 
toch wel een record zijn in de lange 
Meerburg-historie. Maar ook de 6-1 zege 
op onze Rijndijkse buren van Bernardus 
mocht er wezen. Alleen tegen Van Nispen 
en NSV ’46 haperde de Meerburg-machi-
ne en moesten de zwart-witten met een 
gelijkspel genoegen nemen. Al met al een 
prima start.

Maar op deze plaats ontkomen we er 
natuurlijk niet aan om eerst nog even 

Die uitspraak is heel goed 

van toepassing op Meerburg 

1. Na een hectische slotfase 

van het vorige seizoen en 

een enerverende nacom-

petitie, lukte het ons Vlag-

genschip net niet om de 

gewenste promotie naar de 

3e klasse te realiseren. Inge-

deeld in de leuke “polder-

poule” gaan de mannen van 

Ben Kottenhagen dit seizoen 

opnieuw de strijd aan. En 

gelet op de resultaten in de 

eerste weken maken ze een 

goede kans. Nieuwe 
Samen het veld op voor de alles beslissende promot
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terug te blikken op de afloop van het 
vorig seizoen. Meerburg 1 slaagde er net 
niet in om de gewenste promotie binnen 
te slepen. Maar zowel in de reguliere 
competitie als in de nacompetitie was het 
team er zeer dicht bij. In de competitie 
eindigde Meerburg als derde achter 

Concordia en ASC. Maar alle Meerburgers 
blijven zich de vraag stellen wat er zou 
zijn gebeurd als de KNVB Meerburg niet 
bestraft zou hebben voor het wangedrag 
van FC Rijnland. Meerburg ging in beroep 
en werd op alle punten vrijgesproken van 
de aanklacht van deelname aan een 

collectieve vechtpartij. Het Meerburg-
blazoen werd dus volledig gezuiverd. 
Maar het kampioenschap was op dat 
moment reeds vergeven.

In de nacompetitie rekende Meerburg in 
twee wedstrijden af met MMO. Al 

ronde, nieuwe kansen
tiefinale tegen ROAC, op het terrein van MMO.

De Meerburg Supporters Club laat graag van zich horen!
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moesten er, na de vreselijk spannende 
tweede wedstrijd, wel penalty’s aan te pas 
komen om de beslissing te brengen. In de 
finale bleek Wippolder iets te sterk en 
gingen onze helden met 1-0 ten onder. Al 
snel bleek er nog een herkansing te 
komen tegen ROAC. Na een enerverende 
partij verloor Meerburg in de verlenging 
met 3-5. Daarmee eindigde het seizoen 
toch in mineur.

Ook trainer Ben Kottenhagen was 
vanzelfsprekend teleurgesteld: `Na zo’n 
lang seizoen nog overal naast grijpen daar 
word je natuurlijk niet vrolijk van. Na een 
paar weken had ik het meeste wel 
verwerkt, want ik besef ook dat het bij de 
sport hoort en misschien ook wel bij het 
leven om maar eens filosofisch te zijn.´ 
Ben is dan ook vol vertrouwen over het 
nieuwe seizoen: ´Als je afgaat op de 
resultaten dan kun je met een positief 
gevoel de competitie ingaan maar als 
trainer weet je dat resultaten niet altijd 

een goede weergave zijn van de werkelijk-
heid. Maar als ik zie hoe de overgekomen 
A-junioren zich aanpassen en er voor 
gaan, met daarbij de komst van Mark 
West, dan ben ik een tevreden trainer. We 

moeten nog wel aan het een en ander 
schaven maar ik denk dat als we allemaal 
een beetje fit en heel blijven, en niet te 
veel kaarten pakken, dit wel eens een 
mooi seizoen kan gaan worden.´

Mark zet aan voor een volgende aktie.

Selectie en technische staf poseren bij aanvang van het nieuwe seizoen.
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In het volgende Meerburg Magazine 
houden we u natuurlijk op de hoogte van 
de belevenissen van Meerburg 1. Kunt u 
zo lang niet wachten kijk dan op onze 
website www.vvmeerburg.nl, want daar 

zijn elke week de wedstrijdverslagen en 
foto´s te zien. Of nog beter, kom onze 
jongens aanmoedigen langs de lijn. Ze 
kunnen uw steun goed gebruiken en 
stellen die ook bijzonder op prijs.

De revelatie van de nacompetitie was A-junior Jonas. Hier dolt hij twee spelers van ROAC.

Joep tussen drie verdedigers van DSO.

Maar al te vaak is dit de enige manier 
waarop verdedigers Alex kunnen afstoppen.



In bedrijf

Aan het woord is Dick Tijssen, een van de 
vier directeuren van Tijssen goed voor 
dieren. Samen met Paul-Peter, Philip en 
Rieks Tijssen vormt Dick de vijfde genera-
tie Tijssens die leiding geeft aan de 
specialistische groothandel in dierbeno-
digdheden en diervoerders. Tijssen goed 
voor dieren heeft 40 mensen in dienst, 
waaronder een aantal bekende Meerbur-
gers, zoals Eric van der Heijden, Peter 
Vlasveld en Vincent de Goederen. De 
firma is in 1858 opgericht door Wilhelm 
Tijssen en vierde onlangs op grootse wijze 
het 150-jarig bestaan.

Goed voor klanten
‘Als je klanten tevreden zijn, dan komt de 
rest vanzelf. Ons personeel is bijna 
allemaal langdurig in dienst. Ze weten 
precies wat belangrijk is voor de dieren-
speciaalzaken, de tuincentra, de trimsa-
lons en noem maar op. Dan moet het zus 
en zo de deur uit, en anders niet. Dat is 
goed voor de klanten, goed voor onze 
medewerkers, en daarmee uiteindelijk ook 
goed voor het bedrijf.’
‘Wij exporteren naar veertien landen. Dat 
is inmiddels vijf procent van onze omzet. 
Wij zijn de Europese hub voor het merk 
Rogz4Dogs, gespecialiseerd in hondenac-
cessoires, en dat verhandelen wij in 
landen als Tsjechië, Litouwen, Spanje, 
Italië, Cyprus en Frankrijk. Ook in België 
krijgen we steeds meer voet aan de 

‘We zijn een familiebedrijf 

en continuïteit is wat telt, 

zeggen wij altijd. Van de 

crisis merken wij niet heel 

veel. We zijn afgelopen jaar 

zelfs 10% gestegen in de 

omzet. De dieren moeten 

toch verzorgd worden en 

wij leveren een geweldige 

service aan onze klanten.’

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.
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Tijssen – Goed voor dieren

Met paard en wagen in 1858. Op de foto 
de grootvader en overgrootvader van Dick 
Tijssen.

Dick poseert in het indruk-
wekkende magazijn: “Straks 
hebben we alles onderdelen van 
het bedrijf op één locatie.”



grond. Onze vertegenwoordiger in 
Brabant is ook regelmatig te vinden in 
Vlaanderen. Vijf jaar geleden zijn we ook 
gestart met productie in Zoetermeer. We 
zijn hier in Hazerswoude nu aan het 
uitbreiden, dan kan begin volgend jaar 
alles over naar één locatie. Dan hebben 
we alles mooi bij elkaar zitten.’

De laatste Dick
Meer dan 100 jaar geleden gaf de 
oprichter Wilhelm Tijssen één van zijn 
zonen bij geboorte de voornaam Dick. 
Vier generaties later is onze Dick de vierde 
in rij, maar voorlopig de laatste. ‘Toen 
onze eigen zoon geboren werd, hebben 
we gebroken met de familietraditie. Wij 
vonden Lars een prachtige naam en nog 
steeds, dus na mij komt er even geen Dick 
meer.’ Voor wat betreft de opvolging 
binnen het familiebedrijf, hanteert Dick 
het zelfde principe als zijn eigen vader: 
‘Hij moet het echt helemaal zelf willen, er 
zit geen enkele verplichting aan.’

Sponsoring
‘Tja, waarom doe je aan sponsoring bij 
een vereniging? Kijk, als vrijwilliger ben ik 
wel bij Meerburg betrokken maar kan ik 
niet altijd mijn steentje bijdragen. Dan heb 
ik het even te druk of komt het niet uit. 
Als ik dan wat activiteiten kan sponsoren, 
kan ik toch nog wat betekenen. Zo werkt 
het gewoon. Ik sponsor overigens het 
liefste de activiteiten als Bedrijfsvoetbal, 
de Familiedag en verder alles wat Ed 
Romijn verzint voor de jeugd.’

Vroeger en straks
‘Ik heb het idee dat de saamhorigheid een 
beetje verloren gaat. Dat komt doordat 
die nieuwe kantine zo lang op zich laat 
wachten. We zitten te ver van de velden 
af, dat gaat ten koste van de gezelligheid. 
Er is geen verbinding tussen kantine en 

voetballen. Mensen blijven niet meer 
hangen voor een kop koffie, ze gaan 
meteen weg. Daardoor ken je elkaar 
minder. Dat is jammer.
Ik doe regelmatig commissiediensten op 
de zaterdag. Geweldig werk, en volgens 
Ed Romijn ben ik altijd keurig op tijd. Dan 
zie je op zo’n zaterdagochtend massa’s 
mensen op de vereniging. Prachtig hoor, 
maar ik ken er eigenlijk geen een van, en 
ik loop toch al wat jaartjes mee bij de 
club.
De groei die we nu met de vereniging 
doormaken is heel mooi. Er komen veel 
leden bij en iedereen is welkom. Soms zou 
ik willen dat er wat meer Zoeterwouds 
bloed bij kwam. Maar ja, dan moeten er 
wel kinderen geboren worden – en daar 
blijft de Rijndijk even bij achter, lijkt het 
wel.
Als de nieuwe kantine er straks dan 
eindelijk staat, is het weer één geheel. De 
toekomst voor Meerburg zie ik heel 
positief. Het nieuwe complex ligt op een 
mooie plek. Daar gaan we nog een hele 
leuke tijd hebben met elkaar.’
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Dick Tijssen is 48 jaar, getrouwd met Anja en vader 
van Lars (17) en Kirsten (13). Pas vijf jaar geleden is 
hij gestopt met voetballen. 36 jaar heeft Dick bij 
Meerburg gevoetbald waarvan de laatste 20 jaar bij 
de veteranen. ‘Elke zondag om 10 uur aftrappen en 
om 12 uur aan het bier.’ De overige directieleden 
van het familiebedrijf Tijssen – goed voor dieren, 
Paul- Peter, Rieks en Philip hebben ook jarenlang bij 
Meerburg gevoetbald maar zijn na hun verhuizing 
overgestapt naar de Hazerswoudse Boys. 

Ruim 10.000 vierkante meter gebruiksoppervlak aan de Rijndijk in Hazerswoude.

Dick Tijssen (staande helemaal rechts) in Meerburg 4. Lang geleden!

Naast de bekende diervoedermerken produceert Tijssen goed voor dieren ook honden- 
en kattenvoer onder eigen merk: Linda voor katten en Lars voor honden.



In the 
picture

Een koele maandagmorgen, half negen. 
Het Meerburg-complex ligt er verlaten bij, 
maar in de kantine brandt licht. Hier 
verzamelen iedere maandag- en vrijdag-
ochtend de twee vrouwen en vijf mannen 
van het Meerburg-schoonmaakteam. ‘En 
wees niet bang dat we ons vervelen’, 
grapt Piet Hagenaars, ‘je schrikt soms wat 
je hier maandags aantreft.’

Het is alweer acht jaar geleden dat Cora 
Hagenaars (60), gastvrouw van het eerste 
team, bedacht dat het zo niet langer kon. 
De staat van de toiletten en kleedkamers 
was beroerd. ‘Ik kreeg last van plaatsver-
vangende schaamte als ik naar de wc 
ging. Moet je hier je gasten ontvangen, in 
deze smerige zooi? Daar moet nodig wat 
aan gebeuren.’ Cora kwam erachter dat 
de schoonmaak bij de vereniging niet echt 
geregeld was. ‘Je had een schoonmaak-
ploeg van oude mannen, die misschien 
hun best deden, maar structuur zat er niet 
in. Samen met man Piet besloot zij het 
schoonmaken op zich te nemen, mét de 
hulp van andere vrijwilligers.
‘Ik ben die eerste weken begonnen met 
een hele grote schoonmaak’, vertelt Cora. 
’In m’n eentje ging ik eerst eens in de 
kantine aan de slag. Ieder lampje, 
lichtknopje, en alle gordijnrails en 
deurknoppen heb ik in m’n vingers 
gehad’. Gelukkig kwam er af en toe 
iemand meehelpen en in zes weken was 
zo de kantine schoon. Piet en Cora 
hebben vanaf dat moment de verant-
woordelijkheid voor de Meerburg-accom-

Schone kleedkamers en 

wc’s en een frisse kantine, 

voor al die honderden 

voetballers en bezoekers 

van Meerburg zo vanzelf-

sprekend. Niemand weet 

dat hier vrijwilligster Cora 

en haar ploeg poetsende 

mannen zorg voor dragen.

16November 2010

Liefdewerk emmer sop

De dames en here

Plakje cake en een kop koffie, arbeidsvitami-
nen voor vrijwel elke maandag en vrijdag. 
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modatie genomen en daarbij de hulp in 
geroepen van andere vrijwilligers, veelal 
gepensioneerden.
Is het liefdewerk, Cora? ‘Tja, pittig 
liefdewerk, zeg maar. We hebben 
natuurlijk een band met de club. Piet 
kwam hier voetballen in 1975 in de 
zaterdagcompetitie. Af en toe draaide ik 
een bardienst, als Piet toch moest 
voetballen. In die tijd was alles hier 
geregeld door BZM, Bijzondere Zaken 
Meerburg. Ik kreeg al snel de rol van typis-
te van het clubblad, dat we stencilden in 
die tijd. Kreeg ik een stapel verslagen mee 
om in te tikken, daar was ik zo’n ander-
half uur per week zoet mee. In 1991 werd 
ik voorzitter van de Kantinecommissie en 
het eerste vrouwelijke lid van het Meer-
burg-Bestuur. In 1996 werd ik gastvrouw 
van het eerste team. Het schoonmaken 
was toen nog georganiseerd, maar zo 
langzaamaan viel deze ploeg vrijwilligers 
uit elkaar. Mensen werden te oud, of 
gingen dood.’
In het begin stond je er vooral alleen 
voor? ‘Klopt, die eerste jaren deed ik alles 
zelf, heel af en toe kwam er iemand 
helpen. Maar pakweg vijf jaar geleden 
ging Kees Kooreman met de vut en zei hij 
“Ik kom jouw helpen, Cora. Dit is 
gekkenwerk in je eentje.” Dat was heel 
fijn. En sinds drie jaar is mijn man Piet, die 
samen met zijn vader en zijn broers een 
eigen schoonmaakbedrijf runde, ook met 
de vut en helpt hij ook mee. We hebben 
nu een leuke ploeg bij elkaar.’
Wat vind je er leuk aan? ‘Wat niet, 
haha. Het geeft voldoening als alles weer 
lekker schoon is, ik kan het niet laten. Ik 
moet wel afleren overal naar te kijken, 
vooral als ik hier op zondag voor de 
wedstrijd ben. Ik zie te veel. Verder is het 
ook vooral gezellig, het is een sociaal 
gebeuren. We drinken altijd eerst koffie 
met de groep, iedereen druppelt binnen. 
Kletsen over hoe het met iedereen gaat. 
En dan – hup – gaan we lekker met z’n 
allen aan de slag, ieder in z’n eigen 
afdeling. Tinus en Piet Spierenburg nemen 
de kleedkamers onder handen, Rob duikt 
de keuken in voor de frituur en het 
fornuis, Garry regelt de inkoop van de 
kantine, Kees Kooreman gaat met de 

schoonmaakmachine de hele kantine 
door, en mijn Piet en ik doen de rest van 
de kantine en alle wc’s.’
En iedere maandag en vrijdag maar 
weer. ‘Ja, als je het op je neemt, moet je 
het ook doen. Mijn motto is: vrijwilligers-
werk is niet vrijblijvend. Mensen rekenen 
op je. Je kunt ze niet in de kou laten 
staan.’
En zo word je Meerburger van het 
Jaar? ‘Dat was in 2003, het jaar nadat ik 
met de schoonmaak ben begonnen. Een 
verrassing bij de Nieuwjaarsreceptie.’
Waar baal je van? ‘Er is geen respect 
voor het werk, als je soms hoort hoe de 
kleedkamers er weer bij staan. Ik wil wel 
een pleidooi houden. Om goed door te 
laten dringen dat alles wat jij vuilmaakt, 
door een ander moet worden schoonge-
maakt. Het vraagt om een mentaliteitsver-
andering, dat mensen respect tonen voor 
het schoonmaakwerk. Het is in mijn ogen 
nogal ondergewaardeerd.’
Kijk je uit naar de nieuwe kantine en 
kleedkamers? ‘Ik vraag me af hoe ze het 
gaan organiseren. Moet de schoonmaak 
ook daar door vrijwilligers gedaan 
worden? Af en toe laten ze een proefbal-
lonnetje op, dat ze ermee bezig zijn. 
Misschien dat wij ons kunnen beperken 
tot de kantine en dat een schoonmaakbe-
drijf voor de kleedkamers zorgt? Ach, wij 
wachten het af. En verzinnen wel weer 
wat!’

De vrijwilligers-schoonmaakploeg
Cora en Piet Hagenaars, Piet Spierenburg, 
Kees Kooreman, Tinus den Elsen, Garry 
Mooijekind en Rob van Egmond.

n van de schoonmaakploeg

Kees Kooreman met de schoonmaakma-
chine door de hele kantine.

Cora is sinds kort ook de manager van de Meerburg Sportshop.  
Elke zaterdag geopend van 10 tot 14 uur.

Piet Spierenburg en Tinus nemen de 
kleedkamers onder handen.

Piet Hagenaars (ook nog grensrechter van 
Meerburg 1) druk in de weer.
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uw kantoor specialist!
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Jacco van der Meer (Meerburg B1) is veel sneller 

dan zijn tegenstander.

Levi is namens Meerburg D1 zijn tegenstander te snel af.

Ondanks een moeilijke start van het 

seizoen blijft trainer Philip optimistisch 

en goed van zin!

20220mber 2010

ns Meerburg D1 zijn tegenstander te snel af.
Levi is namens

Een speelse warming up van Meerburg C1 voor de bekerwedstrijd bij 

Voorschoten ’97.

Meerburg F1, een zonnig gezelschap onder leiding van Andre Berk.
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Meerburg A1 poseert in de fameuze V-formatie (en je weet het, alleen de A1 mag als team op deze manier op de foto).

Daan en Jos van Meerburg C1 weten zich omringd door 

Alphense Boys.
De E-F Aftrapdag was ook dit seizoen een geweldige start voor 25 pupillenteams.

Me
het

Meerburg E1 neemt het op tegen ASC, en verliest 

maar net aan!

22

maar net aan!

Meerburg E10, een vrolijk stel!
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n de fameuze V-formatie (en je weet t, alleen de A1 mag als team op deze manier op de foto).
het,

2121

De Onderbouw Kanjers zijn klaar voor het nieuwe seizoen. 

Staande van links naar rechts: Rien van Veen, Christiaan 

Laan, Robert van der Meer, Emiel Reijerse en Alex van der 

Ven. Zittend Andre Berk (links) en René Paulides.



Even
voorstellen

Assistent hoofdtrainer 
Charl van Goozen

Het seizoen is voor iedereen weer in volle gang en de sfeer en samenwerking binnen de 
technische staf zijn prima. Het is fijn om met de spelers en trainers op het veld te staan. Ik voel 
me thuis bij Meerburg.

In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als docent Voertuigentechniek bij het Leonardo Da 
Vinci, een VMBO school in Leiden met leerlingen van 14 tot en met 18 jaar. Als vader van twee 
kinderen in de leeftijd van 14 en 16 jaar kijk ik geregeld naar sport. Mijn zoon speelt bij UVS in 
de A landelijke selectie, dochterlief speelt handbal bij HVV’70.

Toen ik zo oud was als Milan ging ik bijna elke zondag met 
mijn vader en ooms naar De Kuip om het fantastische team van 
Feijenoord te zien spelen. Een prachtige tijd was dat. Die 
indrukken van dat geweldige stadion met goed voetbal zijn 
nooit meer weggegaan. Op straat heb ik vele uren gevoetbald. 
Tijdens de partijtjes was ik altijd Van Hanegem, mijn idool.

Als trainer probeer ik mijn ervaringen van de afgelopen 25 
jaar over te brengen op de jongens. Ik werk met de groep 
aan verzorgd combinatiespel om aanvallend voetbal te 
kunnen spelen. De aanval is immers de beste verdediging. 
Geen woorden maar daden!
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Brighton & Hove Albion FC
• Opgericht in 1901, de bijnaam is de 

Seagulls (de meeuwen), de stad ligt 
aan de oostkust van Engeland.

• Hoogtepunt in historie was het behalen van 
de finale van de FA Cup in 1983. Brighton 
verloor die finale van Manchester United, 
Arnold Mühren stond bij ManUnited in de 
basis.

• In datzelfde seizoen degradeerde 
Brighton uit de Eerste Divisie (nu heet 
dat de The Premiership).

• De club verkocht het eigen stadion in 
1996 aan een ontwikkelmaatschappij, 
daarna moesten ze twee seizoenen 
lang 80 kilometer verderop in een 
ander stadion spelen!

• Nu speelt Brighton tijdelijk in het 
Withdean Atletiek Stadium (vroeger 
was dat een dierentuin) in afwachting 
van het gloednieuwe Falmer voetbal-
stadion dat eind volgend jaar klaar 
moet zijn.

• Brian Clough en Liam Brady zijn twee 
bekende namen in het voetbal. Zij 
waren de trainer van Brighton. Clough 
in 1973-1974 en Brady in 1993-1995.

Het shirt van...
CHRIS O’RIORDAN

Chris Riordan met Brighton shirt en sjaal.

Assistent hoofdtrainer Charl van 
Goozen met D1 middenvelder 
Milan Paulides.

Charl aan de slag als 
teamleider tijdens het 
Straatvoetbaltoernooi.

He Chris, wat een mooi shirt. Vertel eens 
van welke club?
Dit is het shirt van Brighton, blauwe en 
witte strepen. Dat is een voetbalclub uit 
Engeland, en ze staan nu wel bovenaan in 
de League One! Eerst heette League One 
gewoon Derde Divisie. Mijn vader woonde 
heel vroeger in Brighton en hij is nog 
steeds supporter van de voetbalclub.

Ben je er zelf wel eens geweest?
Ja! Twee jaar geleden zijn we naar het stadion geweest om naar een wedstrijd te kijken: 
Brighton tegen Reading. Na de echte wedstrijd kwamen ook nog de oud spelers van 
Brighton en Reading op het veld om een wedstrijdje te spelen. Toen hebben we dit shirt 
gekocht in de winkel. 
Heb je soms nog meer shirts, Chris?
Ja. Ik heb ook nog een Brighton shirt met rode en zwarte strepen. 
Dat gebruiken ze bij uitwedstrijden. En mijn broer Tom heeft een 
Ajax shirt en ik heb ook nog een shirt van het Nederlands Elftal en 
van Barcelona. Dat logo van Barca vind ik wel heel mooi.
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Alexander en Lando spelen voor Vitesse!
Alexander van der Mortel en Lando Turk zijn in 
de zomervakantie naar Barendrecht geweest. 
Daar vond een toernooi plaats georganiseerd 
door Coaches Betaald Voetbal (CBV). De G-spe-
lers speelden in de tenues van de grote clubs en 
de ‘echte’ trainers coachten de teams.

Alexander en Lando speelden bij Vitesse en kregen aanwijzingen 
van Theo Bos. Zij speelden ook nog tegen Feyenoord en 
natuurlijk gingen zij op de foto met Mario Been en Roy Makaay. 
Ook een foto met Ron Jans ontbreekt niet. Kortom, een 
geweldige belevenis.

En de clubtenues van Vitesse …. Die mochten zij houden!
Mario heeft het als Feyenoord trainer even niet makkelijk. 
Misschien hebben Alexander en Lando wel een advies.

En hier zijn we met Pieter Huistra, de coach van FC Groningen.

Feyenoord tegen Vitesse, met Alexander en Lando in het tenue 
van Vitesse.

Coach Theo Bos, toen nog de trotse trainer van Vitesse.

Patrick Lodewijks was er ook nog bij …

Alexander is 
bijna net zo 

groot als Ron 
Jans!Gelukkig was Roy Makaay er ook.
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8.15 uur: De Champions League ochtend 
begint. De tenues van de zestien topteams 
(Ajax, Arsenal, Barcelona, Bayern Mun-
chen, Chelsea, Feyenoord, Liverpool, 
Olympique Lyonnais, Real Madrid, 
Manchester United, AC Milan, PSV, AS 
Roma, Valencia, Inter Milan en FC Porto) 
worden klaargelegd in de kleedkamer. Op 
het eerste kunstgrasveld worden acht 
velden uitgezet en kleine doelen geplaatst.

8:55 uur: De eerste spelers druppelen 
binnen. In totaal spelen er 85 jongens en 
meisjes in de Meerburg Champions 
League. Ze zijn allemaal geboren in 2004 
of 2005. De vroege vogels gaan direct 
met de bal aan de slag en proberen de 
trucjes die zijn aangeleerd op de woens-
middagtrainingen te reproduceren. In 
eerste instantie rennen de spelers van de 
verschillende teams dwars door elkaar 
heen en zoeken vriendjes elkaar op, maar 
wanneer de teamleiders zijn gearriveerd 
bewegen de teams zich langzaam maar 
zeker naar het juiste veld. Het is tijd voor 
enkele tactische aanwijzingen en het 
kweken van teamspirit.

9.15 uur: Wanneer het eerste fluitsignaal 
klinkt, begint op acht velden vrijwel 
onmiddellijk de eerste wedstrijd. Vanaf 
dat moment wordt er twintig minuten 
lang lekker fanatiek gevoetbald. Met 
name aan het begin van het seizoen 
vliegen de doelpunten je om de oren en is 
een gemiddelde van 12 doelpunten per 
wedstrijd heel gewoon. Later in het 
seizoen zijn de teams wat meer aan elkaar 
gewaagd. De verdediging is dan flink 
verbeterd, maar ook dan kan er nog zo’n 
7 keer per wedstrijd een bal uit het net 
worden gevist. Zowel de spelers in het 
veld als de ouders langs de kant hebben 
veel te juichen.

9.35 uur: Het tweede fluitsignaal valt 
samen met het gejuich van de acht teams 
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Een ochtend in de Meerburg 
Champions League

Champions 
League

Met dank aan Erwin Zijleman

In de Meerburg Champions 

League komen iedere week 

de jongste voetballers aan 

de bal. Spelers die nog te 

jong zijn voor een F-team 

spelen op zondagochtend 

vier interne competities. Het 

zijn competities waarin 

alleen plaats is voor 

 Europa’s sterkste teams. 

Hier lees je hoe een zondag-

ochtend in de Champions 

League eruit ziet.

Een razendsnelle 
counter.
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die hun wedstrijd hebben weten te 
winnen. Als iedereen elkaar de hand heeft 
geschud zijn zowel de overwinning als de 
nederlaag alweer vergeten en spoedt 
iedereen zich naar de dug-out waar de 
verdiende limonade klaar staat voor de 
spelers.

9.50 uur: Op het moment dat het fluitje 
voor de derde maal klinkt staan vrijwel 
alle teams al ongeduldig klaar voor de 
tweede wedstrijd van de ochtend. Hoewel 
de spelers er al twintig zware minuten op 
hebben zitten, wordt er tijdens de tweede 
speelronde minstens zo fanatiek gespeeld 
als eerder op de ochtend. 

10.10 uur: Ook wanneer de tweede 
wedstrijd er op zit klinkt er gejuich of zie 
je teleurgestelde gezichten, maar niet veel 
later sprint iedereen enthousiast naar de 
middencirkel, van waaruit de kinderen 
nog even uitrennen. De ouders helpen 
intussen met het opbergen van de goals 
en het verzamelen van de ballen.

10.30 uur: In de kleedkamers worden de 
tenues verzameld. Een enkele speler komt 
alvast informeren naar de stand die later 
die middag, als onderdeel van een 
uitgebreid wedstrijdverslag, op de 
Meerburg website wordt gezet. Het 
ochtendje Champions League zit erop.

Voor wie?
De Meerburg Champions League is in 
het seizoen 2010-2011 bedoeld voor 
jongens en meisjes die geboren zijn in 
2004 en 2005. 

Interesse?
Vanwege de vele aanmeldingen is het 
aantal teams dit seizoen uitgebreid van 
12 naar 16. De Champions League zit op 
dit moment vol. Na de kerstvakantie 
ontstaat er weer wat ruimte omdat dan 
9 kinderen naar de F zullen doorstromen. 

Meer informatie?
• kijk op de Meerburg website www.

vvmeerburg.nl of
• neem contact op met Jeroen van Zijp, 

coördinator Champions League 
2010-2011 (mobiel: 06-13251057, 
e-mail: familievanzijp@versatel.nl).

Aanmelden?
Het inschrijfformulier is te vinden op de 
Meerburg website www.vvmeerburg.nl 
(onder “Welkom bij Meerburg” en 
“Ledenadministratie”) of te verkrijgen 
in het clubgebouw. 

Het ingevulde formulier kunt u 
opsturen naar secretaris Joke Lips, 
Lorentzkade 24, 2313 GC Leiden. U 
kunt het ook mailen naar: jokelips@
ziggo.nl of afgeven in het clubgebouw.

Kosten
De contributie voor de Champions 
League 2010-2011 bedraagt € 115  
plus € 5 administratiekosten (eenmalig) 
en een kledingtoeslag van € 30 voor 
de teamtenues (een shirtje en een 
broekje) die geleverd worden door de 
vereniging.

Dit lijkt ons een duidelijk gevalletje 
‘balverliefd’.

Vier tegen één, dat valt niet mee.

Goed door de knietjes buigen!

Lekker uitrusten en een beetje klieren.

De Champions League van Meerburg: de leukste competitie van Nederland.
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Sinds 1882

Postbus 425

2300 AK Leiden

Rooseveltstraat 3

2321 BK Leiden

T 071 5311021

F 071 5764210

info@bink.nl

www.bink.nl

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

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

kijk op drukwerkSinds 1882
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Meerburg
Historie

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog 
kende Oostenrijk veel armoede en honger. 
In juli 1920 kwam een groepje onder-
voede kinderen uit Wenen naar Zoeter-
woude om aan te sterken. Hans Eckl was 
één van die kinderen en werd “voor een 
paar nachten” ondergebracht bij het 
gezin Vlasveld. Hans werd liefdevol 
opgenomen en zou de Hoge Rijndijk nooit 
meer verlaten. Sterker nog, als bezorger 
van de Leidse Courant werd hij er een 
vast onderdeel van het straatbeeld. En 
ook in het kruidenierswinkeltje van de 
familie Vlasveld werd Hans een onmisbare 
kracht.

44 bestuursjaren
De meeste furore maakte Hans Eckl als 
bestuurder van Meerburg. Vanwege zijn 
zwakke gestel mocht hij zelf niet voetbal-
len. Daarom nam Hans bij de oprichting 
van Meerburg, als 20-jarige, zitting in het 
bestuur. Pas in 1972, 44 jaar na zijn 
aantreden, vond hij het genoeg en 
maakte hij plaats voor anderen. De eerste 
jaren vervulde Hans de functie van 
commissaris, vergelijkbaar met een 
bestuurslid algemene zaken. Maar al vrij 
snel nam hij de functie van tweede 
penningmeester op zich. En toen kon het 
niet uitblijven dat Hans Eckl daarna ook 
eerste penningmeester werd. 

Langs de deuren
Als tweede penningmeester was Hans 
verantwoordelijk voor het innen van de 
contributie. Van acceptgirokaarten of 
automatische overschrijvingen was nog 

Een bijzonder mens
Meerburg heeft in de loop 

der jaren heel wat markante 

bestuurders gekend. Maar 

één kleine man steekt met 

kop en schouders boven alle 

anderen uit. Want geboren 

Oostenrijker Hans Eckl was 

een Meerburger in hart en 

nieren, die 44 jaar lang deel 

uitmaakte van het bestuur. 
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Hans halverwege de jaren 40 in de eerste 
‘kantine’ met assistent Piet Vink.



lang geen sprake. Nee, Hans ging elke 
week bij de leden langs om de contributie 
op te halen. Over service van de zaak 
gesproken! Volgens de overlevering heeft 
deze activiteit Hans nogal wat geld 
gekost. Want als een lid even niet kon 
betalen, dan zorgde Hans er persoonlijk 
voor dat de verenigingskas weer klopte. 
Helaas werd er ook wel eens misbruik 
gemaakt van deze ruimhartigheid.

De eerste ‘kantine’
Natuurlijk was het ook Hans Eckl die bij 
thuiswedstrijden de entreegelden incas-
seerde. En als er geld ingezameld moest 
worden om een bus te huren voor een 
verre uitwedstrijd, dan was hij het 
vanzelfsprekend die het regelde. Ook voor 
de verkoop van versnaperingen nam Hans 
het initiatief. In de jaren ‘40 deed hij dat, 
op het veld aan de Hoge Rijndijk, vanuit 
de voormalige feesttent van de Oranjever-
eniging. In de jaren ‘50, op het veld aan 
de Kopperwetering, gebruikte hij daar-
voor een platte handkar.

Blauwe schenen
Als supporter van Meerburg 1 leefde Hans 
ook hartstochtelijk mee. Langs het veld 
trapte hij net zo hard mee als zijn helden 
binnen de lijnen. Menig Meerburger 
kwam met blauwe schenen thuis na een 
rake trap. Voor andere supporters was het 
dan ook een stuk veiliger wanneer Hans 
als grensrechter op moest treden. 
Gewapend met zijn eigen zakdoek snelde 
hij dan langs de lijn.

Eerbetoon
Met een dergelijke staat van dienst 
konden lovende woorden, onderscheidin-
gen en ander eerbetoon niet uitblijven. 
Reeds bij het tienjarig bestaan van de 
vereniging in 1938 werd Hans in het 
Feestprogramma geëerd. Op een halve 
pagina werd bijzondere aandacht 
gevraagd voor zijn inzet als bestuurslid. 
Hans werd daarin geprezen als eerlijk, 
bescheiden en hij bezat, volgens de 
anonieme schrijver, veel werklust. Ook 
werd de hoop uitgesproken dat Meerburg 
nog vele jaren van deze deugden kon 
profiteren. 
Bij het veertig jarig bestaan van de club, in 
1968, werd Hans helemaal in het zonnetje 
gezet. De Nederlandse Katholieke 
Sportfederatie en de Koninklijke Neder-
landse Voetbalbond reikten hem onder-
scheidingen uit. Toenmalig voorzitter Hein 
Klein benoemde Hans tot erelid van 
Meerburg. Het laat Hans allemaal niet 
onberoerd. Met tranen in de ogen genoot 
hij daarna van de optredens van artiesten 

als Ciska Peters, Ronnie Tober en Bueno 
de Mosquito.

Eigen plein
Ook het Koninklijk Huis eerde Hans, door 
hem op te nemen in de Orde van Oranje 
Nassau. En kort voor zijn overlijden in 
1977 ontving hij de kerkelijke onderschei-
ding Pro Ecclesia et Pontifice. Bij Meerburg 
werd Hans ook niet vergeten. Jarenlang 
speelden de A-junioren na afloop van de 
competitie een toernooi om de ‘Hans Eckl 
Cup’. En als blijvend eerbetoon aan die 
kleine, maar o zo grote Meerburger, werd 
het adres van het Meerburg-complex in 
1989 gewijzigd in Hans Ecklplein 1. Het 
Meerburg Magazine spreekt hier de hoop 
uit, dat dit ook na de verhuizing het 
officiële adres van de club zal blijven.

Meer weten over de geschiedenis van 
Meerburg? In de Meerburg Sportshop is 
nog steeds het jubileumboek van Jan 
Zandbergen te koop.
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Hans poseert in 1968 met zijn 
 onderscheidingen.

In 1989 wordt het adres van Meerburg officieel Hans Ecklplein 1.

Hans Eckl, staand linksachter, als bestuurslid van Meerburg in 1938.
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Eerbetoon
Met een dergelijke staat van dienst
konden lovende woorden, onderscheidin-
gen en ander eerbetoon niet uitblijven. 
Reeds bij het tienjarig bestaan van de
vereniging in 1938 werd Hans in het
Feestprogramma geëerd. Op een halve
pagina werd bijzondere aandacht
gevraagd voor zijn inzet als bestuurslid. 
Hans werd daarin geprezen als eerlijk, 
bescheiden en hij bezat, volgens de 
anonieme schrijver, veel werklust. Ook
werd de hoop uitgesproken dat Meerburg 
nog vele jaren van deze deugden kon
profiteren. 
Bij het veertig jarig bestaan van de club, in 
1968, werd Hans helemaal in het zonnetje 
gezet. De Nederlandse Katholieke 
Sportfederatie en de Koninklijke Neder-
landse Voetbalbond reikten hem onder-
scheidingen uit. Toenmalig voorzitter Hein 
Klein benoemde Hans tot erelid van 
Meerburg. Het laat Hans allemaal niet 
onberoerd. Met tranen in de ogen genoot 
hij daarna van de optredens van artiesten

als Ciska Peters, Ronnie Tober en Bueno
de Mosquito.

Eiggen pplein
Ook het Koninklijk Huis eerde Hans, door 
hem op te nemen in de Orde van Oranje 
Nassau. En kort voor zijn overlijden in
1977 ontving hij de kerkelijke onderschei-
ding Pro Ecclesia et Pontifice. Bij Meerburg
werd Hans ook niet vergeten. Jarenlang
speelden de A-junioren na afloop van de 
competitie een toernooi om de ‘Hans Eckl 
Cup’. En als blijvend eerbetoon aan die
kleine, maar o zo grote Meerburger, werd 
het adres van het Meerburg-complex in 
1989 gewijzigd in Hans Ecklplein 1. Het 
Meerburg Magazine spreekt hier de hoop 
uit, dat dit ook na de verhuizing het
officiële adres van de club zal blijven.

Meer weten over de geschiedenis van
Meerburg? In de Meerburg Sportshop is
nog steeds het jubileumboek van Jan 
Zandbergen te koop.

zijn 

Hans Eckl, staand linksachter, als bestuurslid van Meerburg in 1938.
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In 
positie

Een echte ‘Linksbuiten’ 
 onontbeerlijk in de voorhoede

Bij Meerburg proberen de teams zo aanvallend mogelijk te voetbal-

len, veelal met drie voorhoedespelers. De linksbuiten is in dit systeem 

heel belangrijk. Joran Vollaard (D5), Efe Can Ertem (C1) en Alex de 

Lange (Meerburg 1) weten hier alles van.

Joran speelt al ruim een jaar als een echte linksbuiten: “Een linksbuiten moet goed 
over de flanken kunnen voetballen, want je moet als linksbuiten een goede voorzet 
kunnen geven op de spits. Wijnaldum van Feyenoord is mijn voorbeeld. Zo zou ik wel 
willen leren spelen. Mijn droom is om ooit in het eerste van Meer-
burg te voetballen.”

Efe Can Ertem is deze zomer overgekomen uit de jeugd van ADO 
Den Haag en voetbalt nu in de C1 van Meerburg. Efe is een twee-

benige speler maar het liefst speelt hij op de positie van linksbuiten. 
Techniek is zijn sterke punt. “Een linksbuiten moet de actie maken, zijn 
tegenstander passeren. Omdat Arjen Robben heel snel en ontzettend 

technisch is, is hij misschien wel de beste linksbuiten van de wereld.”

Alex de Lange is de linksbuiten van Meerburg 1. “Op die plek is het ook belangrijk om 
rust in je spel te hebben en een beetje overzicht. Aan alle jeugdspelers die linksbuiten 
willen worden zou ik zeggen: train elke dag op drie dingen: snelheid op de eerste 
meters, één of twee passeerbewegingen en natuurlijk schieten met je linkerbeen.”

Remco Roman

Meer-

”

Lang
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Efe C

techn

A
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• Geef blijk van belangstelling, ga dus 
echt zoveel mogelijk mee naar de 
thuis- en uitwedstrijden van uw zoon of 
dochter.

• Blijf altijd achter het hek. Het veld is 
namelijk voor de spelers, scheidsrech-
ters, grensrechters en leiders, en niet 
voor de ouders.

• Wees enthousiast, stimuleer uw zoon of 
dochter en de medespelers.

• Gebruik bij uw aanmoedigingen geen 
tactische kreten, want ze hebben het al 
moeilijk genoeg met de bal, de tegen-
stander en zichzelf.

• Laat het coachen ALTIJD en ALLEEN 

Ouders langs de lijn
Het seizoen is weer begonnen. Trainingen, bekerwedstrijdjes en de competitie 
zijn in volle gang. Bij Meerburg zijn wij over het algemeen tevreden over het 
gedrag van ouders langs de lijn. Desondanks en vooral bedoeld als een vrien-
delijke aanmoediging, hebben we hier toch nog wat tactische tips voor de 
trouwe supporters.

over aan de trainer/coach. Het is 
verwarrend voor de kinderen als hun 
ouders er zich mee bemoeien.

• Blijf altijd positief, juist bij verlies. Word 
niet boos, gewoon de volgende keer 
beter!

• De scheidsrechters en/of grensrechters 
doen echt allemaal hun best. En zij 
staan er toch maar weer. Bemoeit u zich 
niet met hun beslissingen. Ook niet als 
u het er niet mee eens bent …

• De wedstrijd is op zich al moeilijk 
genoeg voor kinderen. Winnen, maar 
ook verliezen hoort nu eenmaal bij het 
voetbal.

• Als u zich echt met het voetballen wilt 
bemoeien, kom dan helpen bij de 
trainingen. Van harte welkom.

• Ondersteun op verzoek de teamleider 
met de taken rond de wedstrijden, er is 
echt meer te doen dan u denkt …

Heel veel plezier bij de 
wedstrijden van uw zoon 
of dochter.

Namens bestuur en technische commissie

René Paulides
Marc Tijhuis
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VERENIGING
Sportcomplex Hans Ecklplein 1 2382 AZ Zoeterwoude 071 541 04 92
Correspondentieadres Lorentzkade 24 2313 GC  Leiden
Website www.vvmeerburg.nl  KNVB Verenigingsnummer BB-GX-50F
Bankrekening Rabobank 37.53.03.006 KNVB Consul Ed Romijn 06 28 36 51 35

BESTUUR
Voorzitter Hennie Muller 06 515 681 11 hennie.muller@kpnplanet.nl 
Secretaris Joke Lips 06 539 735 35 jokelips@ziggo.nl 
Penningmeester Jan Roeland  ingridvansoest@hotmail.com 
Jeugdvoorzitter Marc Tijhuis 06 131 595 40 marc.saskia@hetnet.nl 071 582 06 05
Technische Zaken Ed Kamerling 06 549 468 75 efdrie@wxs.nl 071 513 43 06
Verhuizing Michiel Stuijt 06 295 885 12 michiel.stuijt@colt.net 025 268 88 04
Activiteiten en kantine Peter van der Heijden 06 292 827 32 pikevanderheijden@casema.nl 071 541 41 16
Terrein en Opstal Peter Loos 06 247 480 52 pwj.loos@ziggo.nl 071 589 37 09

OVERIGE COMMISSIES - FUNCTIES
Wedstrijdsecretaris senioren Peter van der Heijden 06 292 827 32 pikevanderheijden@casema.nl 071 541 41 16
Terrein en Opstal Paul Bruines 06 132 073 98 paul.renate.bruines@casema.nl 071 541 10 10
Kantine Jos Boere 06 536 335 46 info@pierrotbloemen.nl 071 541 55 70
Activiteiten Peter van der Heijden 06 292 827 32 pikevanderheijden@casema.nl 071 541 41 16
Nieuwe leden coördinator Joke Lips 06 539 735 35 jokelips@ziggo.nl 
Sportshop Cora Hagenaars  cornelia50@hetnet.nl 071-589 61 63
Archief Ed Kluiters 06 104 905 49 ed.kluiters@planet.nl 071 589 68 62
Materialen Marcel Kransse 06 553 374 39 kransse@casema.nl 071 589 60 70
Meerburg Magazine Ed Kluiters 06 104 905 49 ed.kluiters@planet.nl 071 589 68 62
Sponsoring Hennie Muller 06 515 681 11 hennie.muller@kpnplanet.nl 
Vrienden van Meerburg Rob van Rooijen 06 166 111 24 robertvanrooijen@casema.nl 071 541 39 73

SENIOREN - SELECTIE
Hoofdtrainer Selectie Ben Kottenhagen 06 287 853 25 benkot@casema.nl 
Assistent Hoofdtrainer Selectie Charl van Goozen 06 481 061 54 cmvangoozen@hetnet.nl 
Leider Meerburg 1 Sandra Akerboom 06 164 480 45 s.akerboom@live.nl 
Keeperstrainer Selectie Rob Hannaart 06 53 84 33 68 hannaart@scarlet.nl 071 513 12 22

SENIOREN – OVERIGE TEAMS - aanvoerders
Meerburg 3 Hidde de Meij 06 123 646 89 hiddedemeij@hotmail.com 071 589 78 41
Meerburg 4 Pieter van Dijk 06 224 387 39 pisalima@tele2.nl 071 541 45 17
Meerburg 5 Rob Flippo 06 343 778 89 hmr@ziggo.nl 071 589 57 27
Meerburg 6 Jacob van Welzen 06 51 03 28 73 jacob-van-welzen@planet.nl 
Meerburg 7 Arjen Arens 06 212 941 85 arjen.arens@gmail.com 071 589 11 03
Meerburg 8 Stefhan Ligtvoet 06 121 555 74 konijntje-woelwater@hotmail.com 
Meerburg VE Ronald Lolkes de Beer 06 38142966 roon279@hotmail.com 071-518 027

JEUGDAFDELING
Jeugdvoorzitter Marc Tijhuis 06 131 595 40 marc.saskia@hetnet.nl 071 582 06 05
Wedstrijdsecretaris jeugd Max Borghols 06 512 590 96 m.borghols@hetnet.nl 071 514 38 49
Technisch Manager bovenbouw Sjaak Lens 06 400 755 51 plens@casema.nl 
Technisch Manager onderbouw René Paulides 06 156 839 18 reneenade@yahoo.com 071 541 47 57
Zaterdag Commissie Frits Michiels 06 201 748 74 nlfmichiels@hetnet.nl 071 542 21 48
Schaduwprogramma Roland Brandsma 06 532 180 09 roland.brandsma@nl.pwc.com 071 512 39 69
De Grote Clubactie Michiel Cuijpers 06 270 274 72 michiel@famcdg.nl 071 512 23 83
Toernooisecretaris Roland Brandsma 06 532 180 09 roland.brandsma@nl.pwc.com 071 512 39 69
Scheidsrechterscoördinator VACATURE

HOOFDTRAINERS JEUGDAFDELING
A-junioren Gertjo Hoonhorst 06 204 509 01 hoonh045@planet.nl 071 541 00 63
B-junioren Philip vd Zwan 06 250 576 22 pz.zwan@ziggo.nl 071 541 65 16
C-junioren Joan Meijer 06 501 270 97 j.t.meijer@kpnmail.nl 
D-pupillen Christiaan Laan 06 289 117 10 christiaanlaan@hotmail.com 071 541 83 75
E-pupillen (selectie) Rien van Veen   rien.vanveen@casema.nl  071 888 81 61 
E-pupillen (overige teams) Alex van de Ven 06 162 490 15 aljemo5@hotmail.com 071 589 09 01
F-pupillen Andre Berk 06 282 073 23 andre42@casema.nl 071 541 50 49
meisjesvoetbal Rob Jansen 06 382 015 77 zandbergen@ziggo.nl

COORDINATOREN JEUGDAFDELING
A t/m C-junioren Pieter van der Klein 06 249 790 88 pieter.vanderklein@gmail.com  071 523 89 93
D-pupillen Peter Drenth 06 511 183 28 drenth.tholen@planet.nl 071 523 30 91
E-pupillen Emiel Reijerse 06 303 259 86 emielr@xs4all.nl 071 542 19 61
F-pupillen Robert van der Meer 06 229 942 66 robert.v.d.meer@planet.nl 071 512 53 84
G-jeugd Bob Olders 06 272 856 91 olders@zonnet.nl 071 523 84 54
Champions League Jeroen van Zijp 06 309 613 59 familievanzijp@versatel.nl 071 541 29 51
Meisjesvoetbal VACATURE 

Wie-wat-waar
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