
Trainer Hans de Wit en leider Hans de Bie 
hebben beiden een uitgesproken mening 
over de gang van zaken binnen de zondag-
afdeling, gezien vanuit het verleden en ge-
richt op de toekomst.

Beleid gericht op toekomst
Hans de Wit: “De laatste jaren, nadat de 
V.V. terug gezakt was naar de 3de klasse en 
doordat er veel (jonge) spelers kozen voor 
de Zaterdag afdeling, is er in de selectie van 
de zondagelftallen niet veel concurrentie ge-
weest. Hierdoor zijn er op dit moment wel-
licht een aantal spelers in het 1ste elftal, die 
eigenlijk niet goed genoeg (meer) zijn. of  
te veel op leeftijd, om zich goed te kunnen 
handhaven in de 3de klasse. Het hoofd-
bestuur richt zich in zijn beleid voor de 
komende jaren op een prestatief Zondag 1 
elftal , maar ook op het ontwikkelen van de 
eigen jeugd naar een hoger plan. Vooral bij 
de jeugd proberen ze er werk van te maken, 
door o.a. het aantrekken van goede trainers”. 

Voor de Zondag 1 zal dit echter het komen-
den seizoen (Hans blijft in ieder geval nog  
1 jaar trainer) nog geen merkbare gevolgen 
hebben; “er komen nog geen spelers over  
die op dit moment al rijp zijn voor het eerste 
elftal. Zij zullen eerst in het tweede moeten 
wennen aan het niveau, maar misschien 
dat er binnen een paar jaar wel heel goede 
jeugdspelers door kunnen stromen…”

Merenezen
Er spelen inmiddels al best wel wat Meren-
ezen in Zondag 1, zoals Mark Poorthuis, de 
gebroeders Capiteijns (beide helaas gebles-
seerd op dit moment) Stef Vermeulen, Bas 
Stolwijk en vele anderen. Ook een aantal 
eerder ‘gehaalde’ spelers worden inmiddels 
tot Merenezen gerekend. Een probleem voor 
de aanwas op zondag is het feit dat veel jon-
gere spelers momenteel kiezen voor de zater-
dag als voetbaldag en het dus nogal moeilijk 
is om jonge jongens te interesseren en te 
motiveren om voor de zondag te kiezen. 
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Zo aan het einde van de competitie (eind maart, nog 4 wedstrijden te 

gaan) is het nog uitermate spannend voor het Zondag 1 elftal: blijven ze 

in de 3de klasse of niet?  Op het moment van schrijven staan ze nog in 

de gevarenzone, ze hebben wel wat minder wedstrijden gespeelt als de 

ondersten in de rij, maar om niet te degraderen, moeten ze dus ook wel 

de laatste wedstrijden zien te winnen… of dat gaat lukken weten we als 

dit blad uitkomt.    

De Zondagafdeling groeit 
weer komend seizoen

Hans: “Ik moet misschien zelf ook wat water 
bij de wijn doen, maar ik ben zelf gewend 
om alles voor mijn sport te geven en ver-
wacht dat dan ook van anderen. Als iemand 
dan om ieder wissewasje afbelt, heb ik daar 
wel eens moeite mee. We streven nu naar 
een team voor het komende seizoen met een 
gemiddelde leeftijd van 22 á 23 jaar, spelers 
die gemotiveerd zijn en zo mogelijk uit de 
eigen vereniging (Jeugdafdeling) komen, 
maar waarschijnlijk zullen we er nog niet 
onderuit kunnen om mensen van ‘buitenaf’ 
aan te trekken. Dit met het doel om de eerste 
jaren in de 3de klasse of hopelijk hoger mee 
te kunnen draaien….”

Werken aan sfeer
Hans de Bie is al zo’n 7 jaar leider bij de  
zondagselectie, wisselend bij 1 en 2, maar  
dit jaar is hij betrokken bij het 1ste elftal.  
Hij houdt dit seizoen op met het leiderschap, 
omdat hij dat onderdeel nu wel gezien heeft 
en nu open staat voor een andere functie 
bij de vereniging: waarschijnlijk gaat hij een 
bestuursfunctie bij de Zondagafdeling ver-
vullen. De Bie vindt dat vooral aan de sfeer 
binnen de afdeling gewerkt moet worden: 
“Een paar jaar geleden waren we als selectie 
één grote vriendenclub, met gezamenlijk uit-
gaan op zaterdag en dan zondags het uiterste 
geven om tezamen de wedstrijd te winnen. 
Graag willen we (als bestuur) hard werken 
aan het bevorderen van de sfeer. Zo zal er 
met ingang van komend seizoen weer door 
alle elftallen van de Zondag op vrijdagavond 
getraind gaan worden, zodat de mannen 
elkaar weer beter leren kennen en de gezel-
ligheid toeneemt. Vast staat nu al dat het 
aantal elftallen volgend jaar groter zal zijn 
dan dit jaar. Een aantal spelers die dit sei-
zoen over zijn gegaan naar UVV hebben  
de intentie weer terug te komen, er wordt 
een derde elftal gevormd van oud eerste  
elftal spelers en er zijn mensen (o.a. Johan 
Oostrom) bezig met het oprichten van een 
veteranen elftal, in eerste instantie voor een 
comptie(tje) op vrijdagavond.. Als het dan 
ook nog lukt om voldoende spelers voor  
1 en 2 te krijgen, dan kan het zo maar 
gebeuren dat de Zondag weer uitgroeit naar 
een afdeling met 5 of 6 elftallen over een 
paar seizoenen.” “Binnen het bestuur van de 
Zondagafdeling komen nog meer verschui-
vingen: het streven is vooral om een goede 
functieverdeling en duidelijkheid te krijgen, 
met enthousiaste mensen, die meehelpen 
de sfeer te bevorderen. Er moet weer leuk 
en goed georganiseerd voetbal te zien zijn: 
teams, spelers en omstanders identificeren 
zich hiermee, waardoor het kijken naar en 
het (mogelijk) spelen bij de Zondag weer 
veel aantrekkelijker wordt….” ■

Namens Hans de Wit en Hans de Bie,  
Wilna Gruters
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Van het  
verenigings- 
bestuur
Hoewel het sportpark en club-

gebouw alweer driekwart seizoen 

in gebruik zijn, is het verenigings-

bestuur nog druk doende de laat-

ste (financiële) rimpels glad te  

strijken. Mede door het fantasti-

sche werk van de Commissie van 

Beheer, die in de voetsporen van 

de Commissie Verplaatsing Park 

is getreden, is overeenstemming 

bereikt met de Gemeente Utrecht 

over enkele financiële geschilpun-

ten. Ook met andere partijen, w.o. 

de bouwer van het clubgebouw, 

worden resterende meningsver-

schillen zakelijk opgelost.

 Gezocht: oude 
tenues en ander 
(oud) voetbal-
materiaal

	 Voor	ons	clubhuis	is	Hans	de	Wit		
op	zoek	naar	oude	voetbalspullen.	
Dus	geen	foto’s,	maar	oude	shirts,	
tenues,	vlaggen	en	wat	al	niet	meer	
te	bedenken	is	en	dan	ook	het	liefst	
écht	oud.

	 Dus,	wie	heeft	nog	wat	op	de		
rommelzolder	of	in	een	oude	kof-
fer	liggen,	of	heeft	nog	wat	van	opa	
bewaard:	graag	melden	in	het	club-
huis,	dan	kan	er	een	gezellig	en		
nostalgisch	clubhuis	van	gemaakt	
worden.	■

Lees verder op de achterpagina
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Enige tijd geleden polste Piet Eversdijk een 
aantal mensen of zij zin hadden een soort 
van zomeravondtoernooi voor de senioren 
op te zetten. Dit omdat er door een hoop 
mensen altijd fanatiek gevoetbald wordt 
in de zomer op het veld bij Nijevelt. Wij 
hebben gelijk toegezegd natuurlijk, en zijn 
nu bezig met het uitwerken van het hoe en 
wat er precies gaat gebeuren. We hebben 
wel al bij een hoop zaterdagsenioren nage-
vraagd of ze het leuk zouden vinden om, 
nadat de trainingen afgelopen zijn, op een 
doordeweekse avond te voetballen met zijn 
allen. Hierop werd voornamelijk positief 
gereageerd, dus we gaan alles nu verder uit-
werken. Tevens hebben we vernomen van 
de zondag en de A-junioren, (die volgend 
jaar overgaan naar de senioren ) dat ook 
zij hier graag aan mee zouden willen doen. 
We nemen dit dan ook zeker in onze plan-
nen mee. Het idee is dus om lekker te gaan 
voetballen met zijn allen, maar niet in de 
vaste teamsamenstelling. Dit omdat dit niet 
zo leuk is voor de lagere teams. We zullen 
dus per avond kijken hoeveel mensen er 
zijn en deze dan in groepen indelen en een 
soort van toernooi(mini WK) gaan spelen. 
Tevens willen we proberen er voor te zor-

gen dat we in de kantine, onder het genot 
van een drankje en een hapje, de wedstrij-
den van het WK kunnen kijken op het 
mooie grote scherm. Natuurlijk houden  
we rekening met de wedstrijden van het 
Nederlands elftal, want deze wedstrijden 
willen een hoop mensen natuurlijk zien. 
Over de rest van de plannen wordt tijdig 
informatie gegeven, maar we wilden jullie 
dit alvast laten weten, zodat jullie de don-
derdagavonden vast vrij kunnen houden.

Wanneer: in de periode mei en juni op  
de donderdagavond( natuurlijk houden  
we rekening met het WK)
Waar: Sportpark De Meern
Wie: zaterdag en zondag senioren, en de  
A-junioren, die volgend jaar overgaan naar 
de senioren. 
Wat: een toernooi (mini-WK) spelen met 
kleinere teams op halve velden (of op een 
heel veld?). 

Binnenkort worden jullie verder geïnfor-
meerd hierover, maar houd de donderdag-
avonden in de agenda dus vrij. ■

Marco Eversdijk en Remy Versloot

Camera beveiliging
Helaas hebben ook wij te maken met 
vandalisme en diefstal. Vandaar dat we 
besloten hebben op een aantal plaatsen in 
het pand camera beveiliging te installeren. 
De camera beelden worden opgeslagen 
en 14 dagen bewaard. Hopelijk gaat van 
de camera beveiliging een preventieve 
werking uit, en daarnaast kunnen daders 
achteraf beter opgespoord worden.

Onder andere het tassenrek in de hal 
beneden en de garderobe in de hal boven 
worden bewaakt. Een goede reden ook 
om je tas netjes op het tassenrek te plaat-
sen. Mocht je tas of jas onverhoeds toch 
nog gestolen worden meld dit dan bij de 
pachter of bij een van de leden van de 
Commissie van Beheer. We kunnen dan 
hopelijk de dader achterhalen en aangifte 
van diefstal bij de politie doen.

PC - video verbinding
Er is inmiddels een verbinding gereali-
seerd tussen de PC en de video installatie. 
Technisch had dit nog wel wat voeten 

in aarde, maar we zullen jullie de details 
besparen. Het is nu mogelijk om vanaf de 
PC beelden te projecteren op de TV scher-
men in de kantine en het clubcafé op het 
grote projectiescherm in de kantine. Zo 
kunnen bijvoorbeeld presentaties of uitsla-
gen getoond worden. Ook hebben we op  
de PC een lichtkrant toepassing waarmee 
we mededelingen over het scherm kunnen 
laten lopen.
Voor deze faciliteit wordt gebruik gemaakt 
van de oude PC, die is verplaatst naar de 
bestuurskamer. Dit maakt bediening van-
uit de bestuurskamer mogelijk. De diverse 
commissies hebben zo onmiddellijk toegang 
tot een en ander. Als bijvoorbeeld bij het 
wedstrijdsecretariaat uitslagen binnenko-
men kunnen die meteen getoond worden.
 
De afgelopen weken is via deze nieuwe faci-
liteit reeds regelmatig de aandacht gevestigd 
op het Prachtig 80 feest. Technisch is er 
veel mogelijk, nu is het aan de creativiteit 
van de diverse commissies om daar gebruik 
van te maken.
 
Vandalisme
Met lede ogen moeten wij aanzien dat 
regelmatig vernielingen worden aangericht 
in en om het pand. Dit gebeurt beslist niet 
alleen door bezoekers, maar veelal door 
eigen leden. Het is treurig dat blijkbaar niet 
iedereen trots is op ons fraaie nieuwe sport-
complex en enige moeite doet het sport-
complex ook fraai te houden. Een deel van 
de contributie gaat helaas op aan het herstel 
van schade veroorzaakt door baldadigheid 
en vandalisme.

 
Bij deze een oproep aan alle leden om die-
genen het niet zo nauw nemen met onze 
eigendommen daarop aan te spreken en 
waar schade wordt toegebracht dit te mel-
den. Bedenk dat anderen door hun gedrag 
jouw contributie verhogen. Als iedereen 
hieraan meewerkt kunnen wij hopelijk van-
dalisme terugdringen en ons sportcomplex 
in goede staat houden. Wij zullen de kosten 
van schade overigens in alle gevallen op de 
dader(s) verhalen in plaats van de leden 
hiervoor op te laten draaien.

Onderhoudsteam
Het schoonmaken van het clubgebouw 
behoort tot het takenpakket van de pachter. 
Elke maandagmorgen is het dan ook ‘grote 
schoonmaak’. De Commissie van Beheer 
heeft o.a tot taak om het plein rond het 
clubgebouw en de overige opstallen (dug-
outs, beide tribunes, vlaggenmasten e.d) er 
netjes uit te laten zien. Dat betekent het af 
en toe aanvegen, het legen van de afvalbak-
ken, de kliko's gereed zetten voor de vuil-
ophaaldienst, etc. Maar ook het ophangen 
en binnenhalen van de vlaggen rond het 
hoofdveld, het af en toe schoonmaken van 
het scorebord en de reclameborden en meer 
van dat soort werkzaamheden. Om een en 

ander soepel te laten verlopen én, niet te 
vergeten, dat ons complex er netjes uit 
ziet, ziet de CVB zich graag ondersteund 
door een ‘maandagmorgenploeg’.
Wat verstaan wij hieronder? Wel, een 
groepje van zo'n 5 à 6 mensen die op 
maandagmorgen, bijvoorbeeld tussen 
10.00 en 12.00 uur, deze werkzaamheden 
wil verrichten. Waarom op maandagmor-
gen? Een simpele verklaring: dan wordt 
het clubgebouw door Hans en Jacqueline 
en hun mensen schoon gemaakt en zijn de 
leden van de CVB aanwezig. Het sportpark 
en het clubgebouw zijn dan toegankelijk 
en bovendien kan dan, na een competi-
tieweekeinde, een en ander weer op orde 
worden gebracht.
Tot nu toe zijn deze werkzaamheden ver-
richt door een te klein aantal mensen 
en zelfs vaak maar door één persoon, de 
onvolprezen Wim van Mourik, die ook 
nog eens de oudpapier-container beheert 
(een niet te onderschatten hoeveelheid 
werk!). Al was het maar om Wim te ont-
lasten, die je daar nooit over zult horen 
klagen, is het volgens de CVB absoluut 
noodzakelijk dat we kunnen beschikken 
over een groter aantal vrijwilligers. Elke 
week aanwezig is niet persé noodzakelijk, 
als er maar voldoende mensen zich aan-
melden. Wij rekenen op jullie !

Statafels
In de oude kantine beschikte de vereni-
ging over 4 hoge en 2 lage witte kunststof 
statafels; na de verhuizing zijn slechte 2 
(hoge) tafels teruggevonden. Mogelijk 
heeft iemand een keer tafels geleend en 
vergeten terug te brengen. Graag terug-
bezorgen in het clubgebouw. ■

Het trainen is afgelopen, het is mooi weer en nog geen vakantie, de 

avonden worden langer en wat ga je dan doen ? Afgelopen jaren waren 

er steeds een hoop mensen fanatiek aan het voetballen op bijvoor-

beeld. het veldje bij Nijevelt; hierdoor ontstond het idee een dergelijke 

activiteit op te zetten bij de V.V.

Zomeravondtoernooi mei-juni 

“Nee, je moet naar het andere doel !” roept 
een moeder naar haar zoontje in het veld. 
Het jongetje van zo’n 5 jaar trekt er zich 
niets van aan, loopt door met de bal aan 
zijn voet en schiet: raak. Hij juicht, “Goal”, 
maar... het was wel in zijn eigen doel... Zijn 
moeder en de andere ouders langs de kant 
lachen erom, ze zijn dit soort dingen wel 
gewend tijdens de wedstrijden van hun  
kinderen. Dit is een wedstrijdje van de 
Kabouters; 4 en 5 jarige jongens en meisjes, 
die bij V.V. De Meern op zaterdag hun eigen 
competitietje spelen, op hun eigen kleine 
veldjes en met hun eigen kleine doeltjes.  
In totaal zijn er 6 teams van 4 spelers, die 
iedere zaterdagmorgen om 9.00 uur present 
zijn om de kleuren van ‘hun’ land, (Spanje, 
Duitsland, Italië. Nederland, Brazilië of 
Frankrijk) te verdedigen. Ze zien er schit-
terend uit met hun door de Businessclub 
gesponsorde kleding, met daaronder wel 
wat extra’s, omdat ze nogal eens stil staan.. 
Topscoorder van Spanje deze ochtend, 
Pepijn de Haan is supertrots op zijn doel-
punten: “Ik heb er twee gescoord en we 
hebben ook nog gewonnen..!” Vader Semke 
vertelt dat de opzet van de Kabouters vooral 
is de kinderen te laten kennismaken met 
het voetbal; er wordt nog niet getraind, 
alleen een onderlinge competitie gehouden, 
waarbij de aanwijzingen van de ouders en 
scheidsrechter onderdeel van het leerproces 

zijn. Zijn de kinderen 6 (of bijna 6), dan 
mogen ze doorschuiven naar de échte  
competitie en training, want dan worden  
ze F pupillen. Semke: “je maakt de leukste 
dingen mee tijdens de wedstrijdjes; maar 
het allerbelangrijkste is dat de kinderen er 
plezier in hebben en dat de sfeer onderling 
(ook onder de ouders) heel gezellig is. Vaak 
zijn het kinderen waarvan al een ouder 
broertje of zusje speelt en ze zelf haast niet 
kunnen wachten tot ze 6 zijn geworden 
om te mogen gaan voetballen.” Pepijn zijn 
dag kan in ieder geval niet meer kapot: zijn 
grote broer Wessel moet nog spelen met de 
F 11 en moet nog maar zien, dat zijn elftal 
wint en of 2 doelpunten maken er voor 
hem in zit...? ■

Voor meer informatie over de kabouters kunt  
u terecht op de site van V.V. De Meern of bij 
leden van de Jeugdcommissie.

Kabouters: 
iedere week al 
vroeg in actie

Nieuws van de Commissie van Beheer

Wachten op de bal na de aftrap...
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Terugblik feestavond 18 maart:  
Terug naar de 80-er jaren...

Waren we net een beetje bekomen van de 
uitreiking van de eerste CD van en aan 
Marko Langerak, (te koop aan de bar voor 
u 5,00), gevolgd door een geweldig goed 
georganiseerd lustrum van het ‘Willem 
Stolwijk Dartstournooi’ en nu dus weer 
deze feestavond. De avond begon vrij  
rustig en een aantal feestgangers kreeg het 
idee dat zij de enigen zouden zijn deze 
avond, maar dat bleek niet juist. De zaal 
liep toch aardig vol en uiteindelijke geno-
ten ruim 100 mensen van de voor hen óh 
zo bekende oude nummers, die door de 
diskjockeys Ferry en Sten op een gevari-
eerde manier ten gehore werden gebracht.
De discolampen, de discobol en het rook-
kanon zorgden voor een beetje extra sfeer. 
De dansvloer stond vanaf het begin af aan 
al vol en je kon merken dat deze feestgan-

gers het swingen niet verleerd waren. 
Er liepen trouwens ook nog feestgangers 
rond die de moeite hadden genomen om 
hun outfit voor deze avond aan de sfeer aan 
te passen. Zij kozen voor felgekleurde bloes-
jes met roesjes en zelfs de kapsels waren  
aangepast. Door al dat dansen en swingen 

raakten de kelen aardig 
droog, maar dat was 
voor de mensen achter 
de bar geen probleem: 
zij schonken met vaste 
hand steeds weer de  
glazen vol.
Wij kunnen dus op 
deze avond met veel 

genoegen terug kijken: het was erg gezel-
lig, met een groep mensen die ‘die goeie 
oude tijd’ meegemaakt heeft en daarom 
ook heerlijk met de muziek mee kon zin-
gen. Ik denk daarom dat deze avond zeker 
voor herhaling vatbaar is. ■

Martin Adelaar

Zaterdagavond 18 maart was het paviljoen van onze V.V. De Meern 

(alweer) “dé plek voor de feestgangers”. Dit keer was er een ‘back-to 

the-eightys’ avond georganiseerd door Hans de Wit.

Jeugdtraingen: 
De stand van 
zaken

Terug in de tijd
Sinds het sei-
zoen 2004/ 2005 
maak ik voor de 
Jeugd- en Dames-
teams binnen 
V.V. De Meern,in 
goed overleg met 
ondermeer het Ver-
eningsbestuur en 
de andere Afdelin-
gen, het trainings-
schema. Daarnaast 

train ik al jarenlang een niet-selectieteam en 
val ik weleens in als een andere jeugdtrai-
ner niet kan. Vorig seizoen trainde ik de C3 
(nu de B3) op de woensdagavond (1 keer 
per week) op 1/3 deel van het GEBAKO 
veld op het oude complex, terwijl een half 
veld toch geen overbodige luxe is om op te 
trainen. Toen werd diverse malen de vraag, 
“kunnen we niet 2 keer per week trainen”, 
gesteld. Het antwoord van diverse mensen 
luidde toen: Nu kan dat niet, maar volgend 
seizoen wordt alles beter, want dan hebben 
we op het nieuwe complex de beschikking 
over 2 kunstgrasvelden. Ik waarschuwde op 
dat moment al om wel realistisch te blijven. 
Het uitgangspunt was namelijk dat ieder 
team op het nieuwe sportpark op een half 
veld zou gaan trainen. Bovendien zouden er 
in het seizoen 2005/ 2006 een aantal C- en 
D-teams bijkomen en deze moeten ook de 
gelegenheid krijgen om te trainen. 

Hoe is de situatie nu 
De niet-selectie teams van alle leeftijdsgroe-
pen (A, B, C en D) trainen 1x per week. 
Meestal heeft ieder team de beschikking  
over een half veld, maar dat is niet altijd zo. 

De B3, B4 en de C5 trainen bijvoorbeeld op 
de woensdagavond van 19.00 - 20.00 uur 
gezamenlijk op één veld.

Hoe heeft het zover kunnen komen
Door bestuurlijk falen op het gebied van 
“Hoe groot moeten we worden”. De Vereni-
ging wil alleen maar groter en groter worden, 
terwijl ruim 5 jaar geleden een lid van het 
toenmalige Jeugdbestuur het enge woord 
‘ledenstop’ al een keer had laten vallen i.v.m. 
allerlei bijkomende gevolgen. In de periode 
daarna heb ik dat woord nog vele malen 
gehoord, maar het heeft tot nog toe niets 
uitgehaald.

Bijkomende gevolgen 
Het woord ‘ledenstop’ werd toendertijd niet 
zo maar geroepen, want als je groter wordt 
als voetbalvereniging dan heb je logischer-
wijs meer scheidsrechters, trainers, leiders  
en andere vrijwilligers nodig. Bovendien 
wordt het maken van het speelschema en  
de kleedkamerindeling op Zaterdag er ook 
niet gemakkelijker op en kunnen alleen de 
selectie-teams maar 2x in de week trainen.

De mijns inziens gewenste situatie 
De niet-selectie teams van de D- en de C-
junioren moeten ook de gelegenheid krijgen 
om 2x per week te trainen. Zeker voor de  
D-tjes die net overkomen van de E is het van 
belang om te wennen aan het ‘grote veld’, 
want sommige talenten staan pas later op.

Seizoen 2006/2007
Naar alle waarschijnlijkheid komen er weer 
junioren-teams bij, waardoor het zowel  
tijdens de trainingsavonden als op de zater-
dagen nog drukker gaat worden.

Oplossing
Een volledige ledenstop bij de Jeugd, totdat  
- en dat zal jaren nodig hebben - de situatie 
weer zodanig is dat de trainingscapaciteit en 
het speelschema weer in overeenstemming  
is met het aantal jeugdleden.  ■

Kees Peek, trainer C7 

5e Stolwijk darttoernooi

Het was dit jaar alweer het 5e Stolwijk dart 
toernooi dat bij V.V. De  Meern werd georga-
niseerd, maar dit keer was het voor het eerst 
in de nieuwe kantine. Voor deze gelegenheid 
waren er prachtige banen gehuurd. De banen 
waren zo neergezet dat er vanuit alle hoeken 
van de kantine zicht op was en iedereen kon 
meeleven met de spelers en de wedstrijden. 

Hoge scores
Het deelnemersveld was 48 mannen en 
vrouwen sterk. Dat betekende dat er 12  
poules van 4 darters waren. De beste 2 en  
de 8 beste nummers drie gingen door naar 
de 2e ronde. Iedereen kon dus sowieso drie 
wedstrijdjes spelen. In de tweede ronde 
was het een knock-out systeem, met andere 
woorden als je verloor kon je aan de bar 
je ‘zonde’ gaan overdenken. Er waren een 
hoop spannende partijtjes die met mooie 
darts werden beslist. Zo werden er in totaal  
5 180-ers gegooid. En waren er ook 3 boven 
de 100 finishes.

Marko weer op de troon
Uiteindelijk stonden Marko Langerak  
(winnaar 2003) en Tim Ytsema in de finale. 
Marko won de finale overtuigend met 3-0 en 
deed wat hij het hele toernooi al gedaan had, 

namelijk ‘nog geen leg  
verloren.’ Het was een 
geslaagde gezellige avond  
en we hopen volgend jaar 
op nog meer deelnemers. 
Dus wil je Marko Langerak 
volgend jaar van zijn troon 
stoten, doe dan de volgende 
keer mee met dit gezellige 
en spannende evenement. ■

Joost Satink

Redactie Teamgeest
Secretariaat:

Wilna Gruters

Meerndijk 32, 3454 HS  De Meern  

Tel.: 030 666 44 99

wilnagruters@gmail.com
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V.V. De Meerns’ 
Voetbalquiz (2)
Wegens succes geprolongeerd: wederom een rondje hersenkrakende 

voetbalvragen.

Deze week wel erg low-profile, ‘een eitje’, 
zoals ze in het Amsterdamse zouden zeg-
gen. Veel succes en vooral plezier ermee.

Toch voor de zekerheid nog even de regels.
- Er is geen prijs aan verbonden. Zoals te 

doen gebruikelijk speel je deze quiz ‘voor 
de eer’. Wél zijn de antwoorden te vinden 
op de internetsite, een week na het ver-
schijnen van de Teamgeest.

- Over de uitslag kan niet worden gecor-
respondeerd. Dat houdt in dat álle ant-
woorden die op de site verschijnen, ook 
de enige juiste zijn. Er is geen discus-
sie mogelijk, want de vragen zullen zó 
gesteld worden dat er maar één - tenzij  
er meerdere antwoordvariaties gevraagd 
worden - antwoord mogelijk is.

- “Voetbal is oorlog..” , maar de voetbal-
quiz is een vredig spel. Hoewel het er 

vaak hard aan toe kan gaan (en dat mag, 
een beetje strijd is niet erg) is het uiter-
aard niet de bedoeling elkaar - tijdens  
het spelen van de quiz - op enige manier 
met fysiek geweld te lijf te gaan. 

De tweede ronde vragen voor de échte voet-
balmasters zit er weer op. Over een week 
zijn de antwoorden wederom te bewonde-
ren op de site. ■

Rick Meeldijk

• Voor welke buitenlandse club kwam Anthony Lurling uit, voordat hij dit seizoen terugkeerde in 

Nederland bij RKC Waalwijk?

• Van welke club is de ooit in opspraak geraakte coach Cristoph Daum de huidige trainer?

• Door welke arbiter werd Patrick Kluivert tijdens het eerste duel van Nederland op het WK ‘98 

tegen België uit het veld gestuurd, en welke Belg had hierbij een "dubieuze" rol?

• Een vraag voor de kenners: noem de bijnaam van Joszef Kiprich.

• Met welke teamgenoot voerde Cruyff de memorabele penalty in-drie (1983) uit en tegen welke 

club was dit?

• Eto’o speelt sinds 2004 voor Barcelona, noem twee Spaanse clubs waar hij hiervoor onder 

contract stond.

• EF Cee Utreg: hoeveel keer heeft de FC de nationale Beker gewonnen?

• Roda JC wordt getraind door Huub Stevens, wie is zijn assistent?

• Noem het stadion van FC Zwolle.

Het zijn trouwens ook altijd dezelfde mensen 
die op donderdagavond ’trainen’. Het woord 
trainen kun je op 2 manieren omschrijven. 
Je gaat je balvaardigheden verbeteren in de 
hoop dat je zaterdags de beslissende goal 
maakt, óf je traint de pols bij het nuttigen 
van een lekker biertje. Ondertussen zijn de 
vaste kaarters druk in de weer, bespreekt 
de trainer van het eerste de tactiek met zijn 
mannen en voert de rest van de aanwezigen 
goede gespreken met elkaar, onder het genot 
van….. (in de meeste gevallen een biertje). 
Om kwart voor één geef ik het seintje voor 
de laatste ronde, om de doodeenvoudige 
reden, dat ik sociaal ben voor de medemens. 
Iedereen moet gewoon de volgende dag weer 
werken en als je daar dan niet zo fris ver-
schijnt, is dat ook niet prettig (soms maak ik 
het zelf ook wel mee). Even gauw de tafels 
en bar schoonmaken en dan de mensen eruit 
zetten. Altijd dezelfden natuurlijk!

Dubbel trainen
Na een dagje hard gewerkt te hebben op 
school mag ik vrijdagavond ook ‘trainen’. Dit 
verschilt helemaal niets met de mensen die 
op donderdagavond trainen. Ook ik probeer 
zo goed mogelijk mijn balvaardigheden te 
verbeteren, omdat die droom die ik heb 

toch ooit een keer wel moet uitkomen….Het 
mooie van dromen is dat je er zelf in gelooft 
en dat is dus bij mij ook het geval. Na het 
oefenen van de balvaardigheden, gauw naar 
boven waar Reini de eerste fluitjes al op tafel 
heeft gezet. Met de mix van jong en oud 
die hier aanwezig is, heb ik het altijd goed 
naar mijn zin. De vaste kaarters zijn ook in 
ons nieuwe onderkomen goed aanwezig, 
de dames blijven hangen en halen mooie 
anekdotes op. Wanneer je met de gebroeders 
Heemskerk aan de bar zit, hoor je gegaran-
deerd mooie verhalen. Of je die nu moet 
geloven of niet, het zorgt wel voor de juiste 
sfeer. Op een zeer verstandig tijdstip verlaat 
je het café en op de route terug neem je de 
hele slimme beslissing om nog even een laat-
ste biertje te halen in de Don. Wanneer daar 
íets in je lichaam zegt, dat je de volgende dag 
weer moet werken, is het een mooie tijd om 
naar huis te gaan.

Dipje
Op zaterdag moet iedereen weer voorzien 
worden van heerlijk gebakken patat, de kop-
jes koffie of de bladen bier, die met veel ple-
zier zijn getapt. Ongeveer 37 teams van onze 
vereniging bezoeken dan onze kantine. En 
iedereen heeft wel eens trek. In de keuken 

Veel mensen hebben in het weekend een vaste ‘gang van zaken’. In mijn 

geval begint het weekend op donderdagavond. ’s Avonds rond een uur of 

half 8 voorzie ik de begeleiders van het eerste elftal van de zaterdag van 

koffie en tap ik iets later de eerste biertjes. 

Een weekendje V.V. De Meern

ben je dan ook echt druk in de weer, om alle 
mensen hun eten te geven. Gelukkig werk ik 
met een stel collega’s die goed doorwerken, 
dus dat maakt het voor iedereen wat makke-
lijker. Rond een uur of half 8 zit je werkdag 
erop. Dan is ook het moment aangebroken 
dat je echt in een grote dip zit. Je benen zijn 
aan de zware kant en de vermoeidheid slaat 
toe. Maar, iemand die graag gaat stappen, 
laat zijn zaterdagavond niet zo gauw verslof-
fen. Dus je laadt je weer op, om vervolgens 
met je maatjes ergens gezellig te gaan doen.

Wel Talpa, of niet
In je achterhoofd zit de wetenschap, dat je 
ook zondags je talenten moet ver-tonen.  

Om 11 uur sta ik 
dan met het 2e elftal 
van de zondagafde-
ling op het veld. Na 
een zeer goede reeks 
voor de winterstop, 
loopt het de laatste 
weekjes niet meer 
zo soepel. Mede 
door blessures en 
schorsingen wijzigt 
het team nog wel 
eens op verschil-
lende posities. Na 
de wedstrijd is het 
vanzelfsprekend, 
dat je boven nog 
even een bakkie gaat 
halen en blijf je ook 

de wedstrijd van het eerste elftal nog even 
kijken. Rond een uur of half 6 wordt moeder 
des huizes gebeld om te vertellen dat zoon-
lief, samen met paps, op de fiets stapt om 
met zijn viertjes gezellig te gaan eten. Een 
druk weekend zoals u heeft gelezen. Mis-
schien is dat een verklaarbare reden waarom 
ik de zo geliefde ‘wedstrijden’ op Talpa soms 
helemaal niet, óf half, óf met 1 oog aan het 
kijken ben. Ik ben dan gebroken en na goed 
overleg besluit ik mijn mandje in te gaan. 
Het weekend zit erop, en met de mooie 
gedachte dat er de volgende week weer één 
in het verschiet ligt, sluit ik snel mijn ogen. ■

Erik Adelaar

Vervolg van de voorpagina - 

Van het verenigingsbestuur

Commissie Zondag
Het verenigingsbestuur is er in geslaagd 
een zestal mensen bereid te vinden in de 
commissie Zondag zitting te nemen. Naast 
Georg Potters, die de functie van voorzit-
ter gaat bekleden, zullen volgend seizoen 
Hans de Bie, René Martens, Hans Poort-
huis, Joost Satink en Patrick van Zijl de 
com-missie Zondag vormen. Het vereni-
gings-bestuur is vooral verheugd dat een 
aantal jonge mensen een bestuursfunctie 
heeft willen aanvaarden. Dat doet recht 
aan de samenstelling van het ledenbestand, 
wat immers grotendeels uit jonge mensen 
bestaat. Het verenigingsbestuur is ook  

verheugd dat Piet den Uijl een aantal taken  
bij en voor de Zondag op zich neemt. Het 
verenigingsbestuur  wenst allen veel succes 
en plezier bij het uitoefenen van hun func-
tie en taken.

Tekort aan velden en groei van de 
vereniging
Sneller dan verwacht, lopen we al tegen 
de grenzen van de mogelijkheden op het 
nieuwe sportpark op. Al tijdens het lopen-
de seizoen openbaarde zich een tekort aan 
kleedkamers. Ook de parkeergelegenheid 
levert soms problemen op; dit was overi-
gens voorzien. Het verenigingsbestuur heeft 
besloten om voorlopig het aantal zaterdag 
seniorenteams te maximeren op acht. Groei 
kan derhalve alleen nog bij de jeugd plaats 

vinden. Er wordt een commissie ingesteld 
die met aanbevelingen moet komen hoe  
wij als vereniging om moeten gaan met 
de schaarste aan velden. In principe zijn 
alle opties bespreekbaar. Dus bijv. ook dat 
jeugd op zondag en/of andere dagen gaat 
spelen; al dan niet in competitieverband. 
Overigens staat VV De Meern niet alleen  
in bovenstaande problematiek.  

Aansprakelijkheid
In toenemende mate wordt de vereniging 
geconfronteerd met leden die de vereniging 
aansprakelijk stellen voor geleden schade. 
Het verenigingsbestuur wijst dergelijke 
claims categorisch af, omdat zij het voort-
bestaan van de vereniging kunnen bedrei-
gen. Wel heeft het verenigingsbestuur 

inmiddels een aansprakelijkheidsverzeke-
ring voor haar leden en medewerkers afge-
sloten. In de volgende Teamgeest zullen wij 
uitvoeriger op dit onderwerp terug komen.

Kleding
Het verenigingsbestuur neemt het initiatief 
van de commissie Jeugd over om te onder-
zoeken in hoeverre er gestreefd moet wor-
den naar een uniforme kledinglijn voor  
alle teams van VV De Meern. Ook zal 
onderzocht worden of er gekomen kan 
worden tot een centrale uitgifte/verkoop 
van kleding. ■

Namens het  
verenigingsbestuur,

Ton Oskam, secretaris


