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Van de voorzitter
Beste Meerburgers,

Het seizoen is al weer een aantal maanden onderweg. Het trainingssche-
ma is ondertussen al minstens één keer gewijzigd, de eerste heroïsche 
overwinningen zijn al lang gevierd en een enkele smadelijke nederlaag is 
reeds geleden.

In augustus was ik bij de E/F Aftrapdag; een aantal kinderen was nog 
maar net terug van vakantie. Geweldig om zo veel voetbaladrenaline 
bij elkaar te voelen. De lucht trilde van opwinding. Tijdens de speeches 
waren alle ogen gericht op het veld of op zoek naar een bal. De rondlei-
ding door het clubhuis was voor velen slechts een vreemde vertraging van 
waar het werkelijk om ging: we gaan weer voetballen!

Groot of klein, jong of oud, jongen of meisje, na een paar weken vakan-
tie gaat het toch weer kriebelen. De presentatiegids is een ode aan onze 
vereniging, aan het plezier van alle voetballers en vrijwilligers. Geniet 
ervan.

Wij vieren voetbal! Graag tot ziens bij Meerburg.

HENNIE Muller
voorzitter

Deze Gids is een uitgave van Rkvv Meerburg

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

Deze Presentatiegids is tot stand gekomen 
onder redactionele verantwoordelijkheid 
Brigitte van Elburg en Hennie Muller. Foto- 
en tekstuele bijdragen van Erik de Vroom, 
Hidde de Meij, Rob Schoemaker, Kees van 
Duin, Peter van der Heijden, Arine van Vliet, 
Marco van Alphen, Bob Olders, Irene Crama, 
Martin Hogervorst, Jacqueline Kramer, Birgit 
Diepstraten en Bart Jungmann.

Druk: Drukkerij De Bink bv, Leiden

Bestuur Rkvv Meerburg. Voorste rij, van links naar rechts: Paul Note-

boom, Michiel Cuijpers, Kees van Duin. Achterste rij, van links naar 

rechts: Emiel Reijerse, Henk van Hooff, Joke Lips en Hennie Muller. 

Cees de Rooij ontbreekt op de foto.

Paul Noteboom opent de E/F Aftrapdag bij Meerburg
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Toen onze zoons, Jelle en Thomas, klaar waren met zwemlessen was het eindelijk zover: voetballen bij Meerburg. 
Voor ons als ouders en de jongens bleek Meerburg een “warm bad”: gezellig, betrokken, met kansen en doelen 
voor de voetballertjes. Iets wat ik eigenlijk al wist werd me duidelijker; een vereniging draait dankzij een enorm 
aantal vrijwilligers. Na het uitvoeren van vrijwilligerstaken bij de teams van onze zoons besloot ik ook een 
vrijwilligersbijdrage te leveren voor de vereniging; het werd tweede secretaris in het bestuur. Een dankbare taak die 
mij inzicht geeft in hoeveel er nodig is om een vereniging op een aangename manier te laten draaien. 

ING, trotse hoofdsponsor van Meerburg
‘Het doet ons wel wat om al die jongens in een shirt met ING-logo te zien.’ Joost 
Berkhout (rayondirecteur ING) en Daniel van Egmond (directeur Leiden ING) zijn 
eregasten bij de eerste thuiswedstrijd van Meerburg 1 van dit seizoen. Ze hebben het 
goed naar hun zin. ‘Het sponsorschip van ING is hier met enorm enthousiasme 
ontvangen’, vertellen de heren. ‘Niet alleen door het bestuur, maar door de hele club. 
We waren enorm verrast dat zoveel teams al voor de zomervakantie in hun nieuwe 
shirts poseerden op de website. Die foto’s hebben we natuurlijk meteen doorge-
stuurd naar onze marketingafdeling. We zijn ook blij met de aandacht die we krijgen 
door de tweets die de club regelmatig verstuurt. En op de A4 schitteren de rijen fel 
oranje reclameborden je tegemoet. Tot nu toe heeft de club alles waargemaakt wat 
ze heeft beloofd.’ Het zal niemand verbazen dat Joost en Daniel zelf groot voetbal-
liefhebber zijn. Daniel van Egmond (38) voetbalt bij de Katwijkse topclub Quick Boys. 
Joost Berkhout (45) voetbalt zelf niet meer maar is wel zeer betrokken bij ‘zijn’ club 
ARC. Ze vinden dat Meerburg de sponsoring van ING meer dan verdient. Niet alleen 
vanwege haar prachtige pitch, maar vooral vanwege de brede jeugdafdeling, het 
groeiend aantal meisjesteams, de prima organisatie en de positieve uitstraling. De 
trotse sponsors wensen Meerburg toe dat in de toekomst veel talentjes bij de club 
blijven. En waarom ook niet?

Henk van Hooff
Bestuurslid – Secretaris

Henk omringd door spelers van de C Selectie
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DE JEUGDOPLEIDING 
staat er goed voor

Hoe gaan jullie dit aanpakken?
Paul: ‘De organisatie is steeds minder afhankelijk 
van een paar mensen en daarmee minder 
kwetsbaar. We hebben de juiste trainers op de 
juiste plekken, de taken van de hoofdtrainers en 
coördinatoren zijn helder, veel spelers van de 
selectie zijn actief als trainer en de scholingsbij-
eenkomsten voor trainers en scheidsrechters zijn 
gepland. Nu willen we ook sportief meer, want 
daar liggen mogelijkheden.’

Noem ze eens?
‘De D, E en F zitten in de hoofdklasse. Hartstikke 
mooi. Het doel is vanzelfsprekend dat zij zich 
daar handhaven. De doelstelling voor de 
C-jeugd dit seizoen is dat ze zich handhaven in 
de eerste klasse. De B1 speelt nu in de eerste 

klasse en de A1 in de tweede klasse. Het zou 
geweldig zijn als deze teams een stap omhoog 
zetten. Onze inzet voor de langere termijn is dat 
alle eerste jeugdteams in 2020 in de hoofdklasse 
spelen en dat er ieder seizoen minstens drie 
A-junioren naar de zondagselectie doorstro-
men.’

Wat is de rol van een hoofd jeugd-
opleiding hierin?
Wilbert: ‘Het is mijn taak om samen met de 
(hoofd)trainers de voetbalvisie te bewaken. Die 
visie luidt dat we verzorgd voetbal willen spelen, 
net zoals mijn voorganger René Paulides voor 
ogen had. Niet alleen met de selectieteams, 
maar met alle jeugdteams. Dit leer je door te 
oefenen met de bal vanaf het allereerste begin. 
Met beide benen. Hoe meer oefenen, hoe beter. 
Zo word je een veelzijdige speler. Als spelers zich 
individueel ontwikkelen, worden de teams 
vanzelf beter. 

Paul: ‘De ontwikkeling van de spelers houden 
we bij in een spelersvolgsysteem, dat we voor 
steeds meer teams willen inzetten. Ook zijn er 
evaluatieformulieren die trainers na iedere zes 
tot acht wedstrijden kunnen invullen.’

De doelstelling van de C1 voor dit seizoen is handhaving in de 

eerste klasse, de trainers benoemd, de ballen opgepompt en 

de tassen met kleding verdeeld. Jeugdvoorzitter Paul Note-

boom en hoofd jeugdopleiding Wilbert Korte hebben, samen 

met anderen, al het nodige werk verzet. En dan moet het 

nieuwe seizoen nog beginnen. ‘We willen sportief naar een 

hoger niveau, maar ook die fijne en veilige club blijven die 

Meerburg altijd was’, zeggen ze eensgezind.

Hoofdtrainers jeugd in het zonnetje. Van links naar rechts: Chris Sulalai, Kevin de jong, Jeroen Vinkesteyn, Frank Paap, Paul Noteboom, Andre Berk, Wilbert Korte en Coen Klinkenberg
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Waarom Meerburg?
Paul: ‘Onze beide zoons spelen al jaren met veel 
plezier bij de club. Zo begint het meestal natuurlijk. 
En ik bemoei me graag overal tegenaan. Ik ga nu 
mijn derde jaar in als bestuurslid. We hebben een 
leuk team, er is veel enthousiasme. En er is nog 
genoeg te doen.
Wilbert: ‘Ik heb een jaar of tien bij RCL rondgelopen 
toen onze jongens daar voetbalden. Mijn jongste 
zoon Lorenzo heeft samen met mij de overstap naar 
Meerburg gemaakt. Ik was toe aan iets nieuws. We 
zijn alle drie behoorlijk voetbalgek en praten thuis 
over niets anders. Dat is voor mijn vrouw niet altijd 
leuk, maar het zit nu eenmaal heel diep. Toen ik hier 
begon als hoofdtrainer C viel het me op dat selectie-
spelers rustig met vakantie gaan als de trainingen 
alweer begonnen zijn. Dit is bij veel andere clubs 
ondenkbaar. De selectiecultuur kan hier nog groeien. 
We hebben een prima staf dus dit is een goed 
moment om wat meer druk op de teams te leggen. 
En ik ben beschikbaar om daarbij te ondersteunen. Ik 
sta graag op het veld en loop iedere avond even 
langs voor een praatje met de hoofdtrainers. 

Wat staat er op jullie wensenlijstje?
‘Looptrainingen’, zegt Wilbert onmiddellijk. Ik ben 
vast van plan om hiervoor de benodigde financiering 

 
en ruimte op de velden te vinden. ‘ Paul: Voor het 
organiseren van de Champions League hebben we 
meer hulp nodig. Dat kleedkamers altijd netjes 
worden achtergelaten, staat ook hoog op mijn lijstje. 
En het fruit op de zaterdagochtend, gesponsord door 
Piet van Haastert, moet blijven.’ Beiden, ten over-
vloede: ‘Meerburg heeft kinderen en jongeren die 
fijn willen voetballen én hogerop willen veel te 
bieden. We staan er goed voor.’

Julian Braun stoomt op in de 16 tegen UVS

Compliment van de aanvoerder voor de mooie voorzet
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Paul Noteboom (46), jeugdvoorzitter, 
getrouwd met Jacqueline en vader van Martijn 
(17) en Daan (14). Sales engineer. Zijn mooiste 
vakantieland is Italië. Zijn mooiste voetbalmo-
ment is het doelpunt van Arjen Robben tegen 
Spanje op het WK deze zomer. 

Wilbert Korte (47), hoofd jeugdoplei-
ding, getrouwd met Brigitte en vader van Mike 
(20) en Lorenzo (15). Rijksambtenaar. Zijn 
mooiste vakantieland is Turkije. Zijn mooiste 
voetbalmoment is het toernooi in Duitsland met 
de C-selectie afgelopen Hemelvaart. ‘Er ont-
stond daar een bepaalde chemie tussen de 
spelers, die ons veel voetbalplezier en een eerste 
plek opleverde.’

Teun Zwetsloot in actie voor Meerburg F1 tegen Foreholte

Feestelijk moment met Luuk Schade in de hoofdrol

Lorenzo weet het, hij is er langs!

Mooie actie tegen Alkmania

Bij Meerburg begin je in de Champions League!



MCD Zoeterwoude
Nassaulaan 63

tel.071-5895650

vers, vriendelijk 
en voordelig

voor al uw dagelijkse 
boodschappen!

MCD Zoeterwoude: 
hoofdsponsor

jeugd van v.v. Meerburg
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CHAMPIONS LEAGUE  
voor de allerjongsten

Waarom de Champions League?
De ervaring leert dat direct beginnen in de 
F-competitie met een 7-tal op een half voetbal-
veld voor veel jonge kinderen een grote stap is. 

Zij missen vaak de technische bagage en voelen 
zich veelal verloren op het grote veld. Door in 
kleinere teams en op kleinere veldjes te spelen, 
komen de spelertjes veel meer aan de bal en is 
het spel voor hen overzichtelijker en leuker. 
Daarnaast is het spelen van wedstrijden in een 
vertrouwde omgeving natuurlijk ook gewoon 
leuk.

Wat zijn de regels in de Champions 
League?
Hoewel de Champions League best een beetje 
bijzonder is, blijft het natuurlijk gewoon een 
potje voetbal. Voor de volledigheid zetten we de 
regels even op een rijtje:

• De Champions League in seizoen 2014-2015 
is voor kinderen geboren in 2008 en 2009

• Elk team heeft vijf spelers en een teamleider, 
de wedstrijdjes spelen we met vier tegen vier

• Eén speler is dus wissel, er mag op elk 
moment gewisseld worden, dat organiseert 
de leider

• De wedstrijd duurt 20 minuten, tussen de 
wedstrijden houden we een korte limonade 
pauze

• Alle spelers zijn veldspelers: er zijn geen 
keepers bij de Champions League

De jongste kinderen spelen bij Meerburg in de Cham-

pions League. Dit is een competitie op zondagochtend 

waarin voetballertjes in teams zonder keepers wed-

strijden spelen op kleinere velden met kleine doeltjes.
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Shirtjes, schoenen en scheen beschermers?
De vereniging levert de teamtenues (shirtje en broekje). Schoenen, kousen en 
scheenbeschermers en alles wat je verder moet aanschaffen, zijn te koop in de 
Meerburg Sportshop .

Waar en wanneer?
De indelingen van de teams, het wedstrijdschema en de verslagen van de speeldagen 
(inclusief uitslagen en de stand) zijn te vinden op www.vvmeerburg.nl.

De Champions League gaat bijna altijd door; alleen echt noodweer houdt ons tegen. 
In de schoolvakanties wordt er niet gespeeld. Er worden ook Champions League 
trainingen georganiseerd. Tijdens de trainingen wordt vooral aan de techniek 
gespijkerd.

Aanmelden of meer informatie?
U kunt uw kind aanmelden voor de Champions League door het invullen van een 
inschrijfformulier van onze vereniging. Dit formulier is te vinden op de Meerburg 
website. Op het formulier staan verdere aanwijzingen.
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‘ONZE MENTALITEIT 
WORDT OPGEPIKT’

De selectie van Meerburg start dit jaar met twee 

nieuwe trainers. Beiden hebben een profverleden, 

zijn fanatiek en misschien wel het belangrijkst; ze zijn 

erg tevreden over de gang van zaken bij hun nieuwe 

club. Ron de Roode en Luan Kameri vertellen over de 

start en de ambities bij Meerburg. 

Ron prijst vooral de technische staf om hem 
heen. ‘Die nemen een hoop werk uit handen, 
waardoor ik me kan concentreren op de 
dingen waarvoor ik trainer ben geworden. Al 
het materiaal lag bij de start van de voorberei-
ding klaar en randzaken worden door Twan en 
Loek (Van der Poel en Helder) geregeld.’ Ook 
vindt hij het goed dat de spelers in de watten 
worden gelegd. ‘Op donderdag is er wat te 
eten voor die jongens, dat is leuk, zeker als je 
niet betaalt.’

Luan komt van oorsprong uit Limburg, maar is 
inmiddels al bijna 20 jaar inwoner van 
Zuid-Holland. Volgens hem vertoont een club 
als Meerburg wel gelijkenissen met Limburg. 
‘Limburg is een stuk gemoedelijker dan 
Zuid-Holland, dat verschil merkte ik heel erg in 

Alphen a/d Rijn, hier bij Meerburg gaat er toch 
allemaaal wat relaxter aan toe. Wel moet ik 
zeggen dat de vereniging professioneler is dan 
tien jaar geleden, toen ik hier drie seizoenen 
voetbalde. Er is sprake van een visie die 
gedragen wordt door het bestuur, de achter-
ban en de spelers zelf.’

Die eenduidige visie implementeren de 
trainers ook bij hun twee elftallen. Luan: ‘Ik 
was erg verbaasd dat het 1e en 2e elftal vorig 
seizoen jaar op verschillende manieren 
voetbalden. Als er dan spelers van “twee” 
met “één” mee moeten doen, is dat erg 
lastig. Vandaar dat we dit jaar met beide 
elftallen op dezelfde wijze spelen; een 
ouderwetse 4-3-3 met veel druk naar voren.’ 

Die mentaliteit van druk zetten en willen 
winnen heeft Ron altijd al in zich gehad. 
‘Vroeger was ik nog wel eens een week 
doodziek van een nederlaag, dat nam ik dan 
mee naar huis. Maar ik word ook ouder en 
kan dat gelukkig makkelijker van me af 
zetten. Ik wil wel altijd voor de prijzen gaan. 
Dat straal ik dan ook uit op de spelers, die 
mijn winnaarsmentaliteit oppikken.’

Inhaalrace tegen Teylingen

Ricardo Mensen vastgehouden door wanhopige ASV verdedigerRon de Roode 
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Justin de Jong stijlvol voorbij zijn tegenstander in de bekerwedstrijd tegen RCL

Hectisch moment voor het doel van MMO, Joep van Vuren 

wordt het scoren belet

Joeri van der Voort stormt naar voren tegen Nicolaas Boys.

Luan Kameri 

Al met al zijn de mannen erg blij met hun 
nieuwe club, Ron wil promoveren, het liefst met 
een kampioenschap. Luan is realistisch en gaat 
voor de middenmoot. Beiden zijn gemotiveerd 
om er dit seizoen iets moois van te maken. De 
geluiden vanuit de spelersgroep zijn positief: ‘Als 
je continu met druk naar voren speelt, loop je 
uiteindelijk minder, dat is wel zo lekker.’
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Cees de Rooij
Bestuurslid – Senioren-
voetbal

Sinds de jaren zestig ben ik 
actief als vrijwilliger. Op dit 
moment ben ik als bestuurslid 
verantwoordelijk voor voetbal-
zaken bij de senioren. Zonder 
de hulp van anderen zou het 
echter niet te doen zijn. We 
zijn in het laatste decennia van 
een kleine club uitgegroeid tot 
een grote vereniging met een 
fantastisch complex. Het mooie 
van Meerburg is dat er altijd 
weer mensen opstaan die de uitdaging aangaan om alles 
georganiseerd te krijgen. Als ik doordeweeks en in het week-
einde al die voetballers, groot en klein, hun sport zie beoefenen 
ben ik er trots op mijn steentje daaraan te kunnen bijdragen. Het  
is mijn ambitie om er samen met anderen voor te zorgen dat 
iedereen op zijn eigen niveau maximaal kan presteren en het 
beste uit zichzelf naar boven kan halen, waarbij het plezier 
voorop staat.

Emiel Reijerse
Bestuurslid - Penning-
meester

Het sportcomplex, de kantine, 
kleding, oud papier, contribu-
tie, de selectie en ga zo maar 
door. Alles wat zich binnen de 
vereniging afspeelt heeft 
financiële aspecten. Dat is 
precies wat het voor de 
penningmeester zo leuk maakt: 
betrokken zijn bij alle facetten 
van de club. Zodoende heb ik 
de afgelopen jaren heel wat 
Meerburgers beter leren 
kennen. Zonder uitzondering fijne mensen waarvan een aantal 
zelfs goede vrienden is geworden. Met hulp van hoofdsponsor 
ING en mijn bedrijf deWaardKramer adviseurs en accountants 
worden de saaie betaal- en boekhoudhandelingen in de toekomst 
verder geautomatiseerd en blijft er meer tijd over voor waar het 
echt om gaat: de wedstrijden en ontmoetingen bij Meerburg. Ik 
ben blij dat het nieuwe seizoen weer is begonnen! 

Mats van der Poel scoort alweer voor Meerburg, dit keer tegen Nicolaas Boys. 

Karakteristiek moment, spits Daniel Sorensen belaagt keeper en verdediger van ESTO Aanwinst Ramon Weijers, al heel snel een vaste kracht op het middenveld Meerburg 1
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Fysiotherapie

FMT

Van Randwijkstraat 25
2321 KE Leiden
071 53 13 200
info@fmtfysiotherapie.nl
www.fmtfysiotherapie.nl

Van Randwijkstraat 25  -  2321 KE Leiden  -  071 53 13 200
info@fmtfysiotherapie.nl  -  www.fmtfysiotherapie.nl
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JUNGMANN
Goede reden om géén lid te worden van 
Meerburg is het tenue. Toen onze lieve voetbal-
heer de clubkleuren verdeelde, moeten Meer-
burg en Duitsland achteraan hebben gestaan. 
Armoediger dan een zwarte broek en een wit 
shirt kan het leven van een voetballer én zijn 
supporter niet worden.

Je kunt als voetbalheer talloze kleurencombina-
ties bedenken, tot en met het urinoir van een 
tuincentrum. Zie ADO Den Haag. Maar zwart-
wit, dat is het grote niets. En met een zwart-
witte kous is de hoogste staat van besluiteloos-
heid bereikt.

Ik neem u even mee naar mijn jeugd, naar een 
voetbalclub die FAK heette. Fak was om duistere 
redenen de voornaam van de directeur van de 
fabriek Inventum in De Bilt. Inventum ging aan 
bedrijfsvoetbal doen en toen dacht de directeur, 
opnieuw om duistere redenen, aan zijn zoon. 
Het voetbal ging echter in hoofdletters en werd 
een afkorting die wij, de voetballers van veel 
later, het liefst vergaten.
Streden wij met de A1 van FAK om het kampi-
oenschap, schalde onze voorzitter langs de lijn: 
‘Flink Aanpakken Kameraden!’ Weg titel.

Daar stond het clubtenue tegenover. Van beneden naar boven: rood-wit 
blauw. Hemelser kleurencombinatie op een groen kunstgrasveld is ondenk-
baar. Bij mooi voetbalweer waren wij onoverwinnelijk – hoe hard de voorzit-
ter ook schalde.

Dit mag een particulier dingetje lijken, maar dat is het niet. Clubkleuren 
luisteren nauw. Let maar eens op komende 
zaterdag. Bij een zege ziet zwart-wit er nog wel 
superieur uit. Zie ook Duitsland op het laatste 
WK. Maar na een nederlaag is het “niet geluk-
kig” afdruipen in zwart-wit. Dan heeft het leven 
letterlijk alle glans verloren.

Ik weet niet of de clubkleuren bij reglement zijn 
vastgelegd, dat zal wel, maar anders geef ik het 
rood-wit-blauw van FAK in overweging. Die club 
bestaat toch niet meer en u zou er deze 
toeschouwer langs de velden van B6 oneindig 
blij mee maken.

Overigens is er ook een goede reden om wel lid 
te worden 
van Meer-
burg. Zijn naam luidt André Berk. André 
is zo’n onvermoeibare clubman die de 
B6, het team van mijn zoon, er óók nog 
even bij doet. Het Nederlandse clubvoet-
bal drijft op de mannen en vrouwen die 
André Berk heten. Laten we hen eren.

Bart Jungmann
Is sportjournalist en schrijft onder meer in de 
Volkskrant en in de Meerburg PresentatieGids

Meerburg B3 trots poserend in het gewraakte tenue

Vader Bart en zoon Bob, enkele 

seizoenen geleden bij Meerburg 

langs het veld

Joke Lips Bestuurslid – Secretaris

KNVB-pasjes, inschrijvingen, overschrijvingen, 
dispensaties, teamindelingen, kantineroosters. 
Het einde en natuurlijk vooral het begin van een 
nieuw seizoen bij een voetbalclub van meer dan 
1100 leden levert steeds weer de nodige 
hoeveelheid werk op.
Al jaren houd ik me bij Meerburg als secretaris 
bezig met zo’n beetje alles, behalve de techni-
sche voetbalaangelegenheden. Ook gedurende 
het seizoen houdt Meerburg me van de straat. 
Als redacteur van de Wie-Is-Wie lijst weet ik alle 
vrijwilligers binnen de vereniging te vinden. De contacten met de KNVB 
(en dat zijn er nogal wat) lopen via mijn PC, brievenbus en telefoon. Als 
trotse moeder van twee zoons die bij Meerburg het “vak” hebben geleerd 
(ze zijn inmiddels al vertrokken) zet ik me met plezier in voor de fantasti-
sche club die Meerburg is!
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DAMES BIJ MEERBURG

Aanvoerder Ilja de Groot: “Lekker dat we nu 
elke zondag wedstrijden spelen. Vorig seizoen 
zaten we even in een dip, met een aantal 
meiden die niet langer konden spelen vanwege 
werk of andere dingen. We hadden ook nog 
geen vaste trainer. Dit seizoen gaat het veel 
beter. Er staat nu in ieder geval een organisatie.” 

“Twee keer trainen in de week, het hoort erbij 
als je serieus aan de bak wilt,” aldus Peter Loos, 
sinds dit seizoen trainer van Meerburg Dames 1. 
“ Het is elke dinsdag en donderdag stevig 

Judith Kok draait weg van haar tegenstander

Lisa van der Heijden op volle snelheid in de wedstrijd tegen Warmunda

Voorste rij van links naar rechts: Veerle Visser, Merinde Loos, Tess van der Poel, Ilja de Groot, Manon de Bruijn en Lisa van der Heijden. Achterste rij van links naar rechts: 

Lizzy van Veen, Mandy de Jong, Julita Filowicz , Sabrien Logemann, Janet Mooijman, Purdy Broekhuizen en Arelia Duijvenbode

Peter Loos en Ilja de Groot. Trainer en aanvoerder Meerburg Dames 1

We hebben weer een damesteam! En het gaat hartstikke 

goed. Het is een hele klus geweest en er zijn nog wel wat 

mutaties gedurende het seizoen maar voorlopig trainen we 

twee keer per week en spelen we in de reguliere competitie.

aanpoten. Langzaam wordt het team beter en 
de simpele dingen gaan al wat makkelijker. We 
gaan steeds meer wedstrijden winnen.”
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Julita Filowicz in de tang

Rudy Koppers op het middenveld in actie tegen MMO

Lisa van der Heijden op volle snelheid in de wedstrijd tegen Warmunda

Lotte Veerman aan de bal tegen MMO 

Janet Mooijman veel sneller dan haar Warmunda tegenstander, op de achtergron Lotte Veerman

Spelende leden: Bonnie Knecht, Britt van der Poel, Fieke 
Brandsma, Janet Mooijman, Judith Kok, Julita Filowicz, 
Linda Driessen, Lisa van der Heijden, Lizzy van Veen, Lotte 
Veerman , Magali Esch , Manon de Bruijn, Merinde Loos, 
Rudy Koppers, Tess van der Poel, Veerle Visser, Ilja de Groot
Trainingsleden: Sabrien Logemann, Purdy Broekhuizen, 
Joyce v Diemen, Mandy de Jong, 
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Terrein en Opstal
We spelen dan wel op een prachtig nieuw 
complex, er zijn toch heel wat werkzaamheden 
voor de mannen van de terrein- en opstalcom-
missie. “Eigenlijk zijn we elke week wel bezig 
met kleine en grotere onderhoudsklussen,” 
aldus Leo Dolle. 

Recentelijk zijn alle hekken rond de velden 
opgehoogd, regelmatig worden pupillendoeltjes 
gerepareerd, er gaat nog wel eens wat kapot in 
de kleedkamers, er is een nieuw scorebord 

geïnstalleerd en de afgelopen weken zijn 
natuurlijk alle reclameborden van de nieuwe 
hoofdsponsor ING deskundig opgehangen en 
vastgezet. “Dat was een hele klus,” zegt Leo, 
“en we gaan veldje 4 ook nog helemaal doen, 
dat wordt de ING Pupillen Arena.”
Er zijn ook volop plannen voor verdere verbete-
ring. “We gaan het grasstrookje bij de vlaggen-
mast netjes bestraten. En er komt ook een hek 
bij veld 3, zodat de ballen minder snel in de 
sloot terecht komen. We hoeven voorlopig niet 
stil te zitten!”

Meer MEERburg
terrein en opstal, voorwedstrijdjes

Voorwedstrijdjes
Om de week speelt Meerburg 1 een thuiswedstrijd op zondag, aftrap om 14.00 uur. Een uur voordat 
de bal gaat rollen voor de grote mannen, komen de kleine jongens en meisjes van Meerburg in 
actie. Zij spelen dan hun eigen wedstrijd, op het grote veld en tegen dezelfde club als Meerburg 1. 
Voorwedstrijdjes zijn een prachtige traditie en sinds twee seizoenen ook weer te bewonderen bij 
Meerburg. Erik de Vroom heeft het er druk mee, maar geniet met volle teugen.

“Het is hartstikke leuk om te doen. De spelertjes 
vinden het allemaal geweldig, zij voelen ook dat 
het een beetje bijzonder is. Vooral als ze na hun 
eigen wedstrijdje met de grote kerels hand in 
hand het veld mogen oplopen, dat is een 
geweldig moment.”

Erik merkt dat steeds meer verenigingen ook 
voorwedstrijdjes gaan regelen. ”Goed voorbeeld 
doet volgen, zo werkt het toch? En het is ook 
een leuke manier om jeugd en hun ouders meer 
bij Meerburg 1 te betrekken. Prima zo.”

Er komen ongeveer meer dan 70 reclameborden van ING op ons sportcomplex 

en Leo Dolle heeft ze allemaal in zijn handen gehad!

In voorbereiding op het nieuwe scorebord, gesponsord door 

Aannemerij Maatwerk uit Leiden, ontdoet Eric van der Heijden 

de constructie van de vorige sponsorborden.



www.vliko.nl
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Visser fysiotherapie
Sportfysiotherapie

Manuele therapie

Actief werken aan 
herstel

Twee vestigingen met 
trainingsapparatuur

LOKATIE PROFESSORENWIJK: LOKATIE ROOMBURG:
VAN VOLLENHOVENKADE 20A OCTAVIALAAN 61
2313 GG LEIDEN 2314 BN LEIDEN
071-5123111 071-7505290

W: WWW.VISSERFYSIO.NL
E: INFO@VISSERFYSIO.NL
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In het seizoen 2014/2015 bestaat de G-jeugdafdeling van Rkvv  Meerburg 

alweer negen jaar! Sinds het begin spelen onze G-jeugdspelers met veel 

plezier wedstrijden en trainen zij om beter te worden. Meerburg kent een 

JG1- en een JG2-team.   De oudste G-jeugd speelt wekelijks competitie en de 

jongste G-jeugd maandelijks een mini-toernooi.

De JG1 is in het seizoen 2014/2015 ingedeeld in 
de 3e klasse A en speelt tegen ARC, Katwijk, 
UDO en VVSB. De JG2 speelt maandelijks een 
klein toernooi tegen DVSU uit Utrecht en ESTO 
uit Bodegraven.

Natuurlijk voetbalt de G-jeugd om te winnen en 
vaardiger te worden.Maar vooral het plezier 
staat voorop, wat bijvoorbeeld blijkt uit de 
volgende anekdote:

‘Ooit speelt een G-jeugdvoetballer op een veld 
vlakbij vliegveld Zestienhoven. Hij was met de 
bal doorgebroken toen er een vliegtuig laag 
overkwam. Zijn ogen volgden het vliegtuig en 
zijn lichaam draaide met de richting van het 
vliegtuig mee. Toen het vliegtuig overgevlogen 
was ging hij met de bal recht op het doel af, 
maar…. door het draaien was dat opeens zijn 
eigen doel geworden: eigen doel! Maar 
gelukkig kon hij er net zo hard om juichen!’
Mannen en één vrouw: veel plezier in het 
nieuwe seizoen!

MEERBURG G-Jeugd 
heeft al jaren plezier!

Klaar voor de wedstrijd! Van links naar rechts: Sam, Joost, Matthijs en Justin

Zwarte Pieten bij Meerburg, altijd feest!

Donderdagavond: training met trainer Bob op het hoofdveld van Meerburg

Meerburg JG2 teamfoto, voorste rij, van links naar rechts: Sam, Luc, Matthijs. 

Middelste rij, van links naar rechts: Remo, Justin, Max, Thijs. Achteraan: trainers 

Jan Folkers en Bob Olders.
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Voorste rij, van links naar rechts: Gidion Loos, Ricardo Mensen, Geert Spierenburg, Sjors Brandsma, Robbert Koet, Robert Hannaart, Luan Kameri, Ron de Roode, Loek van der Wal, Ramon Weijers, Tim van Dam, Frits Muller, Stefan van Beelen en Barry Verboon. 

Middelste rij, van links naar rechts: Twan van der Poel, Frank Hoefnagel, Mark van Diemen, Erik Candido, Jordy Paap, Patrick Bom, Dennis van Polanen, Chris Sulalai, Kevin van der Post, Bas Paulides, Yor van der Meer, Jos Brouwer en Cees de Rooij. Achterste rij, van 

links naar rechts: Joeri van der Voort, Jacco van der Meer, Mats van der Poel, Duuk van der Meer, Christiaan Laan, Kevin de Jong, Arjan Hanselaar, Thijs van Wetten, Keown de Koning, Joris Smit, Jeroen Verboon, Joep van Vuren en Justin de Jong

Rkvv Meerburg  Selectie Seizoen 2014 - 2015
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Rkvv Meerburg  Selectie Seizoen 2014 - 2015
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Pasfoto’s Selectiespelers

Arjan Hanselaar

Erik Candido

Joeri van der Voort

Mark van Diemen

Stefan van Beelen

Barry Verboon

Frits Muller

Jordi Paap

Mats van der Poel

Thijs van Wetten

Bas Paulides

Geert Spierenburg

Joris Smit

Patrick Bom

Tim van Dam

Chris Sulalai

Gidion Loos

Justin de Jong

Ramon Weijers

Yor van der Meer

Christiaan Laan

Jacco van der Meer

Keown de Koning

Ricardo Mensen

Dennis van Polanen

Jeroen Verboon

Kevin de Jong

Robbert Koet

Duuk van der Meer

Joep van Vuren

Kevin van der Post

Sjors Brandsma
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MEISJES bij Meerburg

Er komt een heus meisjestoernooi later dit 
seizoen en wel op 24 mei 2015. Dat toernooi 
wordt georganiseerd bij Meerburg op onze 
eigen velden en alle vier de teams doen daaraan 
mee. Ook zal er een speciale meisjesavond 
worden georganiseerd, met o.a. een workshop 
op het gebied van uiterlijk en verzorging.

Kortom, voor de meiden is er natuurlijk voetbal 
en voetbal en ook nog veel meer dan alleen 
maar voetbal bij Meerburg! Het wordt een mooi 
jaar.

Martin Hogervorst kijkt toe terwijl Fleur Engels een mooie actie inzet

 Sofie de Jong op het middenveld in de thuiswedstrijd tegen SJZ

Joyce kogelt de bal richting het SJZ doel

We zijn trots op onze meiden bij Meerburg.  

Dit seizoen spelen we met vier volledige teams in 

de A, B, C en D en in de E en F jeugd komen er nog 

heel veel leuke meisjes bij! De ambitie is om deze 

groei door te zetten naar een ijzersterke afdeling 

meisjesvoetbal bij Meerburg.
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Voorste rij van links naar rechts: Luna Hogervorst, Renee van der Zwaan, Pilar Roeloffs, Kiki van Houte, Fanne Odijk, Maaike Verra, Fee van Moorsel, Joyce Hoekstra, 

Danjela van Dam, Aisha van der Drift, Linda Kramer en Kim van Hooven. Middelste rij, van links naar rechts: Marcel van Dalen, Birgit Diepstraten, Coosje van Beek, Lilly 

Oort, Puck Diepstraten, Babette Schutte, Stephanie Geertman, Lobke Noordman, Jetske Breedeveld, Camille Neve, Noa de Jongh, Emmie van Osnabrugge, Kees van Duin 

en Michèle Weyne. Achterste rij, van links naar rechts: Zoë Roberti, Robin van Hooven, Rachella de Vries, Floor Otten, Sabine Verweij, Suze Overbeek, Fay van Belkum, 

Fenne van Duin, Isabel van Velthoven, Sharon Koot en Sophie de Jongh

 Meerburg MD1 heeft de eerste wedstrijden al weer gewonnen, onder andere met 6-0 van RCL MD1!

 Hoe koud kan het zijn als je reserve bent! De meiden van Meerburg houden elkaar warm Danjela van Dam in actie voor Meerburg MD1 tegen SJZ.

Jetske in actie voor Meerburg MA1 in de wedstrijd tegen ARC
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Michiel Cuijpers
Bestuurslid – IT en Communi-
catie

Ken je dat gevoel wanneer dingen niet 
soepel lopen als logistieke of organisato-
rische uitdagingen je hoofdbrekens 
kosten? Ik ben er van overtuigd dat er 
altijd een elegante oplossing te vinden is. 
Een oplossing waar je niet direct aan 
dacht, een die handig is en waarmee je 
‘2-vliegen-in-een-klap-slaat’. Bij een 
mooie vereniging als Meerburg zijn er 
vele uitdagingen die om een oplossing 
vragen. Een oplossing die rekening houdt met de belangen van alle 
Meerburgers, groot en klein. De mooiste oplossingen brengen de vereni-
ging vooruit. Ze dragen bij aan het voetbalplezier van zo’n 1100 voetballers 
en hun fans. In mijn bestuursrol ICT draag ik mijn steentje bij aan dit doel 
en dát geeft mij weer plezier.

Hennie Muller
Bestuurslid – Voorzitter

Laatst kreeg ik van Piet Spierenburg mijn 
spelerspas terug, geldig in de seizoenen 
1979-1980 tot en met 1982-1983. 
Mooie tijd was dat. Met trainers Ruud 
Halewijn, Cees Boere en Rien van Veen. 
Jeugdleiders waren Leo Dolle, Cees, Piet 
en Ruud Spierenburg en ook nog Cor 
Kransse. In de bus van moeder Vlasveld 
naar uitwedstrijden en NKS toernooien. 
In het oude jeugdhonk biljarten en 
tafeltennissen. Elke zondag naar Meer-
burg 1 met Peter van der Heijden in het doel en zijn broer Paul voorin. 
Allerlaatste man Thijs de Witt kon vreselijk hard schieten, Cees de Rooij 
was linksback, en Ger Straathof passeerde nooit minder dan drie man op 
rij! School, huiswerk, voetbal, eten, slapen. School, huiswerk, voetbal, 
eten, slapen. Lekker ritme hoor, ik gun het iedereen van harte.

 Joyce Hoekstra gaat scoren tegen SJZ, met links geschoten, keeper kansloos

Ila Elias, een plaag voor elke verdediger!

Roos Mank legt aan voor een voorzet

Maaike controleert de bal, Noa de Jong ziet dat het goed gaat
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MEERBURG A Junioren

Jeroen Vinkesteyn Hoofdtrainer  
A Junioren
“Meerburg is een 
plezierige vereniging 
met uitstekende 
faciliteiten waar 
iedereen op zijn 
eigen top kan 
voetballen. Er is niet 
alleen oog voor de selectieteams, maar er 
wordt ook veel gedaan voor de overige 
jeugd. Plezier en prestatie gaan hand in hand 
en wij zorgen ervoor dat de komende 
seizoenen veel eigen jeugd gaat doorstromen 
naar de seniorenselectie.”

Voorste rij van links naar rechts: Robin Labrujere, Jorgen de Witt, Robert Hilkens, Rody van Emmerik, Donald Maassen, Niels van Velzen, Steef Brandsma, Jos Mooijman, 

Neil van Dam, Justin Prins. Middelste rij van links naar rechts: Jeroen Vinkesteyn, Bas van der Klein, Yannick de Groot, Simon Olders, Jelle van Hooff, Antonio Kamerling, 

Simon Pet, Max van Steen, Lucas Boers. Achterste rij van links naar rechts: Julian Jonker, Kristof van Boven, Lars Kagie, Daan van Sabben, Jorge Bonekamp, Folkert van der 

Linden, Guus Padding, Daan Becker Hoff, Michael Holleman

Michael Holleman is vier tegenstanders te snel af

Yannick de Groot houdt het overzicht tegen drie RCL spelers

Meerburg A3 in nieuwe ING outfits. Voorste rij van links naar rechts: Martijn, Noah, Jelle, Leroy, 

Jonathan en Lex. Achterste rij van links naar rechts: Sander, Ronald, Kevin, Job, Sam, Leon, Sjoerd, 

Koen en Arjan (leider)
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MEERBURG B Junioren

Christiaan Laan - Hoofdtrainer  
B Junioren
“Het afgelopen 
seizoen van Meer-
burg B1 kunnen we 
als zeer geslaagd 
bestempelen. We 
promoveerden naar 
de 1e klasse door 
middel van een kampioenschap en we 
bereikten ook nog eens de halve finale van 
de beker. Dit seizoen hebben we wederom 
een prima groep met geweldige spelers. We 
gaan voor het hoogst haalbare en hopen met 
elkaar veel progressie te boeken.”

Voorste rij, van links naar rechts: Steve Rajan, Noah Libbenga, Tibo Schols, Pim de Vroom, Sam van Rijssel, Kas Vaneman, Raouf Dönmez, Ayoub ben Salah, Thomas van Hooff, 

Lorenzo Korte. Middelste rij, van links naar rechts: Gidion Loos, Mitchel Berg, Bram Cuijpers, Jochem van Boom, Tayfun Engin, Milan Paulides, Jan van Rijn, Christiaan Laan, 

Sjaak Lens. Achterste rij, van links naar rechts: Luuk van der Vlist, Jesse van der Hoek, Julian Braun, Gijs de Leede, Joey van der Reijden, Daniel van der Zwaan, Levi Paulides, 

Mats van Kins, Thijs Kralt, Daan Drenth

Levi Paulides stijlvol in aktie tegen SJZ

Mats van Kins weet al waar de bal heen moet Hoe goed moet je zijn om Jelle van Hooff te kunnen afstoppen?
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MEERBURG C Junioren

Kevin de Jong - Hoofdtrainer  
C Junioren
Jeugdvoetbal bij 
Meerburg is veel 
meer dan alleen 
winnen of verliezen. 
Het is ook belangrijk 
dat we de club op 
een juiste manier 
naar buiten toe uitdragen. Zowel binnen als 
buiten de lijnen. De C-selectie is gelukkig een 
enthousiaste en leergierige groep spelers en 
daarnaast beschikken we over geweldige 
trainers en leiders. Het gaat weer een mooi 
seizoen worden.

Voorste rij, van links naar rechts: Simon Hazenberg, Daan Noteboom, Ruben Reijerse, Pieter Goossens, Gijs de Wit, Jelle Kool, Tristan van Duijvenbode, Calvin Rijsdam en 

Yannick Filippo. Middelste rij, van links naar rechts: Twan van der Poel, Kevin de Jong, Bauke Doeven, Sem van der Geer, Sem Durve, Wessel de Kler, Lars Barthen, Tom 

Klumperman, Jelle Cuijpers, Jeffrey van de Ven, Koen Schellingerhout, Robbert Koet en Duuk van der Meer. Achterste rij, van links naar rechts: Stan Leeflang, Timur 

Yavuzturk, Yme Tuik, Koen van Zijp, Rodney Beij, Remi Blokker, Luc Schade, Roy Teske, Geert van Rijn, Maarten Klumperman en Jeroen Berk.

Koen van Zijp tegen Spirit, de voorzet is in voorbereiding

Meerburg C6 heeft er zin in!

Meerburg C5 in seizoen 2014-2015. Tegenstanders zijn 

gewaarschuwd: de jongens zijn al lange tijd bij elkaar en 

werden vorig seizoen kampioen als Meerburg D6.
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Voorste rij, van links naar rechts: Koos van Heyningen, Yannick Versteeg, Finn Haverschmidt, Abderahman Amia, Olivier Wijnmalen, Robin Gersen, Joep Wagemaker , Emil 

Shamoian, Max Verbeek, Stan Schmeitz. Middelste rij, van links naar rechts: Sam van der Vlist, Tjalle Lanza, Otis Derksen, Yoa Schols, Bob Zakarian, Jesse Jasperse, Finn 

van der Meer, Skye Versteegen. Achterste rij, van links naar rechts: Hidde Schols, Coen Klinkenberg, Thom Heetebrij, Bengt Meijberg, Tim Straathof, Dyani Stuart, Senna 

Smit, Matthias van Dijk, Rob Filipo en Huig van Beelen

MEERBURG D Pupillen

Coen Klinkenberg - Hoofdtrainer  
D Pupillen
Met de promotie 
naar de hoofdklasse 
als hoogtepunt 
sloten we het vorige 
seizoen mooi af. 
Ook pakten wij de 
grootste beker op 
een internationaal 
toernooi. Voor mij was het fijn om te zien hoe 
de spelers zich hebben ontwikkeld, voetbal-
technisch en ook op persoonlijk vlak. We 
gaan er weer een mooi jaar van maken. Aan 
alle randvoorwaarden zal het niet liggen, 
want de organisatie binnen Meerburg is 
prima voor elkaar.

Mooie actie voorbij twee Alkmania spelers Op volle snelheid er net langs

Even tempo maken en niemand kan Meerburg D1 bijhouden!
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MEERBURG E Pupillen

Frank Paap - Hoofdtrainer  
E Pupillen
Wij willen alle 
spelertjes een goede 
voetbalopleiding 
bieden in een 
omgeving waarin ze 
zich lekker voelen. In 
de E-leeftijd wordt 
de basis gelegd van technische vaardigheden. 
Daarnaast leer je ook omgaan met elkaar, 
omgaan met teleurstellingen en leer je dat 
het belangrijk is om het veld op te stappen 
met een positieve instelling, uitstraling, flair 
en teamgeest. Veel sneller en sterker dan je tegenstander, best handig

Mooie actie van Sam: controle, concentratie en beheersing Prachtig schot op het doel van ARC, scheidsrechter Vermeulen is onder de indruk 

Voorste Rij: Stijn Pracht, Boudewijn Meijles, Ouassim Meqor, Naut Tefij, Jullian Jansen, Luca Bouter, Wouter Koeman, Jurre Meijberg, Cas Hoekstra, Ot de Vroom, Niklas 

Maessen, Tim van de Loo, Tijn Hakkers, Thomas van der Aa, Max Pikaar. Middelste Rij: Frenk van Huis, Sam Bajyanama, Ruben van Dijk, Arnold Simonaian, Ruben van den 

Bosch, Dilant Korbee, Billy Jansen, Robin Versnel, Milan Verhoeven, Emma van der Werf, Chiara McAllistar, Nathaniel Artist. Achterste Rij: Marcel Diek, Hans Kransse, Robin 

Labrujere, Rien van Veen, Joppe Lammerink, Abel Rozendaal, Ted Wagemaker, Mees van der Schuyt, Rens Hop, Sam Ouwerkerk, Milan Schoemakers, Emre Demirkurt, 

Joey Arends, Rik Havik, Wesley Brantenaar, Ronald Noordermeer, Frank Paap
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MEERBURG F Pupillen

Andre Berk - Hoofdtrainer  
F Pupillen
We hadden een hele 
leuke groep vorig 
seizoen. Voor een 
trainer is het 
bijzonder om zo’n 
goede klik te 
hebben met de 
spelers. Ook dit seizoen kan het een geweldig 
goed team worden. Wij willen alle F spelers in 
een veilige omgeving en ieder op zijn of haar 
eigen niveau beter leren voetballen. Baas 
worden over de bal en dat betekent veel 
balcontact tijdens de trainingen. Meerburg 
heeft de opleiding goed voor elkaar.

Voorste rij, links naar rechts: Seph Prein, Hugo van der Steen, Bas van Doorn, Raoul Tanis, Xavi Conejos, Klaas Jukema, Emil Kähler, Damien Engel, Joshua Walraven. 

Middelste rij, van links naar rechts: Tygo verhoef, Teun Zwetsloot, Boet van der Geest, Teun Hartwijk, Micha Rijsbergen, Max Bogaard, Wout Zeilmaker, Bas de Rooij. 

Achterste rij, van links naar rechts: Walter Verhoef, Arno Rijsbergen, Dorien Rijsbergen, Andre Berk, Wybe Zeilmaker 

Wout Zeilmaker voor Meerburg F1 in actie tegen Foreholte F1Op volle snelheid er tussendoor!

Teamoverleg tijdens de rust van de wedstrijd tegen Blauw Zwart





Kees Van Duin
Bestuurslid –  
Terrein & Opstal

Zo’n grote club met zoveel te 
doen, dan is duidelijk dat je als 
vader van drie voetballende 
kinderen niet langs de kant kan 
blijven staan. Toen mij in het 
voortraject van de bouw van 
het nieuwe clubhuis werd 
gevraagd de club hierbij te 
adviseren deed ik dat dan ook 
graag. Daarna werd ik trainer 
van een jeugdteam en sinds 
begin 2013 zit ik in het bestuur voor Terrein & 
Opstal. Met iedere week ruim 1000 Meerburgers 
die trainen, voetballen en plezier hebben is het 
belangrijk dat basisvoorzieningen zoals clubhuis, 
velden, ballen en doelen in orde zijn. Gelukkig 
hebben we vrijwilligers die dat steeds in de 
gaten houden en waar nodig de boel herstellen. 
Het blijft van groot belang dat iedereen zorgvul-
dig met het verenigingsmateriaal omgaat.

Paul Noteboom
Bestuurslid -  
Jeugdvoorzitter

Met elkaar hebben we in de 
afgelopen periode heel wat 
bereikt. Natuurlijk genieten we 
nog steeds na van de nominatie 
voor de Rinus Michiels Award 
voor de beste jeugdopleiding. 
We hebben sindsdien echter 
niet stil gezeten. Zo is er 
afgelopen seizoen een KNVB-
cursus pupillentrainer bij 
Meerburg georganiseerd Bijna 
20 trainers hebben het diploma 
gehaald. Ook in het komend seizoen worden er 
cursussen aangeboden. Bij Meerburg gaat het 
investeren in selectieteams hand in hand met het 
opzetten van activiteiten en het verbeteren van 
de organisatie bij de breedteteams. De promo-
ties van onze D1 naar de hoofdklasse en van de 
B1 naar de eerste klasse laten zien dat onze 
jeugdopleiding anno 2014 fantastisch rendeert. 
Er is nog veel te doen, met elkaar krijgen we dat 
voor elkaar!

Octavialaan 61
2314 BN Leiden
Fysiotherapie: T 071 - 75 05 290
Sport: T 071 - 75 05 291

www.visserfysio.nl
info@visserfysio.nl
facebook.com/VisserFysio
@visser_fysio

Van Vollenhovenkade 20a
2313 GG Leiden
Fysiotherapie: T 071 - 51 23 111
Sport: T 071 - 51 32 005

Visser Fysiotherapie en Sport - Samenspel in herstel

KidSport Consult is een unieke samenwerking tussen twee Masters binnen 
ons centrum. De Masters kinder- en sportfysiotherapie verenigen hun kennis 
in een gezamelijk consult. 

Dit consult is gericht op kinderen tot 16 jaar die blessures hebben door het sporten of 
klachten hebben aan het bewegingsapparaat tijdens het sporten. Gezamenlijk komen 
de therapeuten tot een optimaal behandelplan en bespreken dit met u en uw kind.  
Dit is een unieke combinatie van kinder- en sportfysiotherapie! 

 

Visser Fysiotherapie en Sport introduceert:

KidSport Consult
Sporten en Fysiotherapie onder één dak?
Dat kan bij Visser Fysiotherapie en Sport!
Fysiotherapie:
Specialisaties:

• Sportfysiotherapie

• Manuele therapie

• Kinderfysiotherapie

• Medical Taping

• Oncologische Revalidatie

• Schouder- en Knie revalidatie

• Claudiocatio revalidatie

• Dry Needling

Voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig van uw 

huisarts. Bij Visser Fysiotherapie kunt u binnen 24 uur terecht. 

Sport:
Groepslessen:

• Sport je Fit 

• Body Shape

• Yoga

• Pilates 

• Sport je Slank

• Jong & Fit 

• Bootcamp

In groepen op vaste tijden.

Iedere week anders.

 

  

Follow us

@visser_fysio

facebook.com/VisserFysio

A A N M E L D E N ?
Bel 071-5123111 of info@visserfysio.nl

Octavialaan 61
2314 BN Leiden
Fysiotherapie: T 071 - 75 05 290
Sport: T 071 - 75 05 291

www.visserfysio.nl
info@visserfysio.nl
facebook.com/VisserFysio
@visser_fysio

Van Vollenhovenkade 20a
2313 GG Leiden
Fysiotherapie: T 071 - 51 23 111
Sport: T 071 - 51 32 005

Continu in beweging
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Natuurlijk is Meerburg op de eerste plaats een 
voetbalvereniging. Maar er is meer. Wat dacht je 
van klaverjassen, discoavonden, bingo en 
darten? Daarnaast zijn er elke maand wel 
activiteiten voor de jeugd bij onze voetbalclub. 
Het Poffertjestoernooi in de Kerstvakantie. En 
aan het einde van het seizoen: voetbaltoernooi-
en, kampweekend en tentenweekend. Geweldig 
toch? Alfred van Egmond, Ed Romijn en Jan 
Boom zijn er maar druk mee. Gelukkig zijn ze 
niet alleen en is er een hele goede activiteiten-
commissie. “ En we gaan ook met de tijd mee, 
aldus Jan Boom, sinds vorig seizoen organiseren 
we ook FIFA gaming avonden voor de jeugd. 
Check de site voor het overzicht!”

De kantine is in veel opzichten het middelpunt 
van onze vereniging. Eind vorig seizoen namen 
enthousiaste Meerburgers het stokje over van 
Piet van Haastert en zij vormden een heuse 
nieuwe kantinecommissie. Van links naar rechts: 
Cees de Rooij (bestuurslid), Jan Willem Kool, Ilja 
de Groot, Alex van der Ven, Karen Straathof en 
(zittend) Marcel van Steeg. Het is een hele klus 
en de weg is bezaaid met vele bekende en 
onbekende hindernissen. “We zijn er met elkaar 
aan begonnen, en het is stevig aanpoten, maar 
het komt goed, zegt Jan Willem Kool. “Je leert 
heel snel relativeren en uiteindelijk willen we 
allemaal hetzelfde: een gezellige kantine met 
een goede service die past bij Meerburg.”

Alle voetballers in de jeugd van Meerburg 
dragen hetzelfde tenue met dezelfde sponsor: 
ING! Zo zien we er allemaal hetzelfde uit en dat 
draagt bij aan de eenheid en de uitstraling van 
onze vereniging. We regelen dat via het jeugd-
kledingplan. Alle jeugdleden betalen hiervoor 35 
euro per seizoen. Teamleiders ontvangen aan het 
begin van het seizoen een compleet gevulde 
teamtas. “Soms moeten er maten worden 
gewisseld,” zegt Michiel Cuijpers. “Of zijn we 
het keepersshirt vergeten, of zijn de kousen te 
groot. Dat kan allemaal omgeruild, we willen dat 
iedereen tevreden is. Het is wel de bedoeling dat 
de tas intact blijft en dat gedurende het seizoen 
alle spullen bij elkaar blijven, daar moet de 
teamleider voor zorgen.”

Meer MEERburg
activiteiten, kantine, kledingplan

ACTIVITEITEN

Topoverleg langs het veld, Alfred, Ed en Jan bespreken de volgende activiteit 

voor de jeugd

KANTINE

Kantinecommissie Meerburg, het is een mooi stel hoor!

KLEDINGPLAN

Meerburg E7 klaar voor de wedstrijd in prachtig zwart-wit!
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Meer MEERburg
club van 100, veteranen, commissiekamer

De Club van 100 ondersteunt activiteiten voor de jeugd

Veteranenteam bij Meerburg, voor het laatst in GHC outfit

Frits Michiels tussen Hidde Schols en Christiaan Laan van de B1

CLUB VAN 100

De leden van de Club van 100 hebben het goed voor met Meerburg en 
meer in het bijzonder met de jeugd. Elk seizoen dragen zij 100 euro bij om 
activiteiten voor de jeugd mogelijk te maken. Inmiddels zijn er al tientallen 
leden van de Club van 100 en hun namen prijken op de borden in de 
kantine. We noemen ze hier graag nog eens:

Autorijschool Marcel Turk, Peter Berger, Hans Bilderbeek, Hans Boere, Jan 
Boom, Frans Bruines, Rinus Bruines, Michiel Cuijpers, deWaardKramer, 
Develements, Alfred van Egmond, Brigitte van Elburg, Gijs de Groot, Piet en 
Mieke van Haastert, Peter en Christine van der Heijden, Huisman Tweewielers, 
Jan van der Meer Transport, Wim en Mary van der Klink, Ed Kluiters, Gertjan Kool, Jelle Korbee, Cees 
Koreman, Hans Kransse, Hajo Laman, Desley van Alphen, Marco van Alphen Promotions, MCD 
Zoeterwoude, MLD Transport, Timmer en Bouwbedrijf Maatwerk, Hennie Muller, Frits Muller, Boris 
Muller, Paul Noteboom, Bram Owel, Gebroeders Paulides, Pierrot Bloemsierkunst, Provos, Van der 
Meer Montage, Cees de Rooij, Rufo Clean, Seven Gifts, Jos en Willy Silverentand, Stichting Sporten 
in Zoeterwoude, Stomerij Zuid West Leiden, Svala Auto Volvo Leiderdorp, Technisch Bureau Elder-
horst, Terrein- en Opstalcommissie, Tijssen Goed voor Dieren, Van der Meer Verzekeringen, Verra XL, 
Henk Vink, Luc Wesselman.

Wil je ook lid worden van de Club van 100? Leuk! Neem even contact op met Hennie Muller.

VETERANEN

Sinds vorig seizoen speelt er weer een heus veteranenteam bij Meerburg. Bij 
GHC en UDO was de puf er een beetje uit. Bij Meerburg en verenigd in één 
team gaan ze weer volle bak. Aanvoerder Erik Kien is tevreden met de 
overstap: “GHC is natuurlijk een zaterdagvereniging, wij wilden graag op de 
zondag blijven spelen. Met enkele UDO jongens erbij zijn we weer compleet. 
Bij Meerburg zijn we netjes ontvangen, er waren al een paar mannen die 
hun zoons bij de club hadden.” Op de foto gezet voor het seniorentoernooi 
droegen de veteranen nog het GHC tenue. “Wel zo makkelijk op een 
Meerburg toernooitje. Maar we spelen nu elke zondag zwart-wit, reken daar 
maar op.”

COMMISSIEKAMER

Bezoekende teams melden zich in de commissiekamer. Maar niet alleen 
bezoekers, ook de scheidsrechter komt graag binnen, en natuurlijk de 
leiders en trainers van de Meerburgteams. En verder iedereen die graag 
even bij kletst en niet al te zeer in de weg loopt. Want druk is het wel in de 
commissiekamer: wedstrijdformulieren, wedstrijdballen, kleedkamerindelin-
gen, afgelastingen, gevonden voorwerpen, grensrechtervlaggen, kleine en 
grote blessures, spelerspassen, scheidsrechtersfluitjes, en noem maar op. 
De commissiekamer is het zenuwcentrum van elke voetbalvereniging. En 
allemaal onder controle bij Frits Michiels en zijn team van ervaren Meerbur-
gers.
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SCHOONMAAKPLOEG

Met zo’n groot clubhuis en met meer dan 1100 leden valt er 
ook heel wat schoon te maken. We realiseren het ons niet 
altijd: met elkaar maken we er regelmatig een stevige 
puinhoop van. Elke maandagochtend trekt een team van 
Meerburgers door kleedkamers en clubhuis om alles weer 
netjes aan kant te maken. Wat deze vrijwilligers tijdens hun 
werkzaamheden aantreffen, is niet altijd even fraai. Hierbij 
een oproep aan ALLE Meerburgers om onze velden, clubhuis 
en kleedkamers netjes schoon te houden. Ruim je eigen 
rommel op en, als het even kan, ook die van een ander.

Meer MEERburg
schoonmaak, darten, kantinedienst

ZATERDAG KANTINEDIENST

Elke reguliere zaterdag zijn er wel 25-30 thuiswedstrijden bij 
Meerburg. Dat betekent ook dat het druk is in de kantine. 
Dan wil je wel dat er voldoende mensen achter de bar staan 
om iedereen van dienst te kunnen zijn. Sinds een aantal 
seizoenen is dat uitstekend geregeld. De vaste ploegen 
worden enthousiast bijgestaan door ouders van jeugdteams. 
Secretaris Joke Lips, coördinatoren en teamleiders zorgen dat 
iedereen op tijd geïnformeerd is. Jan Willem Kool is tevreden 
over hoe het loopt: “Het is natuurlijk ook gewoon vreselijk 
leuk om achter de bar te staan. Even wennen en zoeken 
waar alles staat, daarna is het een groot feest.” Jan Willem in goede doen met zijn ploeg op zaterdag

Kampioen van de vierde divisie!

Elke maandag is het clubhuis weer netjes aan kant

DARTEN

“Met veel enthousiasme zijn we vorig seizoen gestart: 
competitie darten in de vierde divisie Dartbond Bollenstreek 
en Rijnland (DBBR). De prestaties van ons team Goeie 
Laatste! waren indrukwekkend. Met slechts een verliespartij 
werden we in het voorjaar 2014 kampioen: promotie naar de 
derde divisie.

We spelen onze wedstrijdjes op de vrijdagavond, maar 
regelmatig organiseren we ook dartavonden voor leden en 
vrienden. Aan het eind van het jaar vindt het Oliebollen 
Darttoernooi plaats. Een echte traditie: dit jaar al voor de 
tiende achtereenvolgende keer. De inschrijving start in 
oktober: houd de website goed in de gaten. En ben je 
liefhebber? Kom eens een pijltje meegooien, zou ik zeg-
gen!” (Namens Goeie Laatste! Peter van der Heijden, 
teamcaptain)



Glazen 

Deuren
Glazen 

Schuifdeuren
Glazen 

Douchecabines
Glazen 

Balustrades
Glazen 

Aanrechtbladen 
Glazen 

Keukenwanden
Glazen 

Spiegelwanden

www.vidre.nl  •  info@vidre.nl
Telefoon: 071 521 80 55

glazentafel.com
experts in glass for more than 40 years

Glazen
Eettafels

Side-Tables
Salontafels
Bijzettafels 
Hoektafels

TV-Meubels kijk op www.glazentafel.com of bel met 071 521 80 55
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BESTUUR 

Voorzitter Hennie Muller 06 11 64 84 46 voorzitter@vvmeerburg.nl
Penningmeester Emiel Reijerse 06 30 32 59 86 penningmeester@vvmeerburg.nl
Secretaris (1e) Joke Lips 06 53 97 35 35 jokelips@ziggo.nl
Secretaris (2e) Henk van Hooff 06 11 42 81 17 hhooffmeerburg@gmail.com
Jeugdvoorzitter Paul Noteboom 06 20 96 77 86 paul.noteboom01@gmail.com
Seniorenvoetbal Cees de Rooij 06 31 78 81 17 ceesderooij@hotmail.com
Terrein en Opstal Kees van Duin 06 51 54 70 58 keesvanduin@vvmeerburg.nl
IT en Communicatie Michiel Cuijpers 06 53 87 90 12 admin@vvmeerburg.nl
 

COMMISSIES & KADER 

Wedstrijdsecretaris senioren Peter van der Heijden 06 29 28 27 32 secrsenior@vvmeerburg.nl
Wedstrijdsecretaris jeugd Robert van der Hulst 06 13 88 89 33 secrjeugd@vvmeerburg.nl
Kantine Jan-Willem Kool 06 47 57 46 86 kantine@vvmeerburg.nl 
Activiteiten Jan Boom  jboom.2@hccnet.nl
Nieuwe leden Joke Lips 06 53 97 35 35 jokelips@ziggo.nl
Sponsoring Hennie Muller 06 11 64 84 46 sponsoring@vvmeerburg.nl
Hoofd Jeugdopleiding  Wilbert Korte 06 10 18 28 27 hjo@vvmeerburg.nl 
Commissiediensten zaterdag Frits Michiels 06 20 17 48 74 nlfmichiels@hetnet.nl
Toernooisecretaris Klaas Jan Doeven 06 55 79 13 40 toernooi@vvmeerburg.nl
KNVB consul Ed Romijn 06 28 36 51 35 
 

SELECTIE – TECHNISCHE STAF 

Hoofdtrainer Ron de Roode 06 18 25 11 23 rderoode@casema.nl 
Assistant hoofdtrainer Luan Kameri 06 53 44 39 96 luan.kameri@zonnet.nl
Selectiemanager Twan van der Poel 06 23 38 06 41 twan_poel@hotmail.com
Keeperstrainer Rob Hannaart 06 53 84 33 68 rhannaart@ziggo.nl
Leider Meerburg 1 Loek van der Wal 06 51 94 11 28 lvanderwal@casema.nl
Leider Meerburg 2 Frans Bruines 06 30 42 44 74 bruinesmieke@ziggo.nl
Voorwedstrijdjes Mb 1 Erik de Vroom 06 10 54 09 30 pfew@casema.nl
 

SENIORENTEAMS - AANVOERDERS 

Meerburg 3 Christian Deckers 06 24 44 62 69 christian_deckers@hotmail.com
Meerburg 4 Alex van de Ven 06 43 72 51 86 meerburg1928@hotmail.com
Meerburg 5 Bas Meskers 06 12 44 90 09 basmeskers@hotmail.com
Meerburg 6 Rob Flippo 06 34 37 78 89 hmr@ziggo.nl
Meerburg 7 Stephan Ligtvoet 06 52 64 67 62   konijntje_woelwater@hotmail.com
Meerburg 8 Arjen Arens 06 21 29 41 85 arjen.arens@gmail.com
Meerburg 9 David Stuurman 06 46 79 26 83 davidstuurman@live.nl
Veteranen Erik Kien 071 5 15 25 75 kien@casema.nl
Vrouwen 1 Ilja de Groot 06 30 10 74 68 iljahetgrootje@hotmail.com
 

COÖRDINATOREN JEUGD   

A/B-junioren Henk Siera 06 21 88 22 91 hsiera@planet.nl 
C-junioren Pim Holtz 06 51 31 62 44 pholtz@zonnet.nl
D-pupillen Pieter Versnel  06 55 86 37 20 pieterversnel@gmail.com
E-pupillen Ronald Noordermeer 06 51 64 82 73 ronald_noordermeer@hotmail.com
F-pupillen Pieter van Dijk 06 22 09 64 40 pisalima@tele2.nl
Meisjesvoetbal Martin Hogervorst 06 31 93 63 99 mwhogervorst@casema.nl
Champions League Frank Paap 06 41 74 74 22 mbepup@gmail.com
G-jeugd Bob Olders 06 27 28 56 91 bobolders@tele2.nl
 

HOOFDTRAINERS JEUGD      

A-junioren Jeroen Vinkesteyn 06 19 06 12 19 j.vinkesteyn@gmail.com
B-junioren Christiaan Laan 06 28 91 17 10 christiaanlaan@hotmail.com
C-junioren Kevin de Jong 06 36 17 65 45 kevindj_10@hotmail.com
D-pupillen Coen Klinkenberg 06 18 47 17 43 coen_klinkenberg@hotmail.com
E-pupillen  Frank Paap 06 41 74 74 22 mbepup@gmail.com
F-pupillen André Berk 06 50 44 88 29 meerburgfpup@gmail.com

Wie is wie



Ze zijn gek op het spelletje. En daarom staan ze er elk weekend. Weer of geen weer. 

Spelers. Teamleiders. Supporters. De scheidsrechter. Samen maken zij het amateurvoetbal  

in Nederland. Die liefde voor voetbal herkennen wij als geen ander. Daarom is ING niet 

alleen hoofdsponsor van het Nederlands elftal, maar steunen we ook ons amateurvoetbal 

met o.a. lokale sponsoring, het Welpenvoetbal en onze financiële kennis. En als hoofdsponsor 

van de KNVB blijven we daar met liefde onze bijdrage aan leveren.

Er altijd staan om half negen 
op zondagochtend

Oranje is liefde voor voetbal
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