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Na	onze	zwerftocht	door	Europa	zijn	Gon	
en	ik	weer	terug	gekeerd	in	‘de	Lage	Lan-
den’	en	dien	ik	mijn	functie	van	voorzitter	
weer	in	te	vullen.		
Dit	is	door	toedoen	van	mijn	medebestuur-
ders	aardig	gelukt,	gezien	de	aantal	taken	
die	mij	tijdens	de	eerste	bestuursvergade-
ring	waarbij	ik	weer	aanwezig	was,	in	de	
schoenen	geschoven	zijn.				Allereerst	wil	ik	
Lennaert	bedanken	voor	al	het	werk	wat	hij	
verricht	heeft	tijdens	mijn	afwezigheid.	De	
manier	waarop	hij	tijdelijk	de	voorzitters-
hamer	gehanteerd	heeft,	heeft	bij	iedereen	
respect	afgedwongen.		
Ad	heeft	aangegeven	dat	hij	,	na	een	aantal	
jaren	succesvol	geopereerd	te	hebben	in	het	
verenigingsbestuur,	binnenkort	afscheid	
gaat	nemen.	Ook	Ad	zijn	we	dankbaar	
voor	alle	vrije	tijd	die	hij	in	de	vereniging	

gestoken	heeft.	Zijn	opvolger	heeft	zich	
reeds	aangediend	en	ik	ben	persoonlijk	zeer	
content	dat	we	er	in	geslaagd	zijn	om	John	
van	Wegen	aan	ons	team	toe	te	voegen.	Een	
intelligente	kerel,	onkreukbaar	en	gezegend	
met	een	visie.		
Ook	ben	ik	blij	met	Georg	Potters	en	André	
Bakker	als	nieuwe	voorzitters	van	de	afde-
lingen	Zondag	en	Zaterdag.	
In	mijn	ogen	zeer	capabele	mensen,	die	een	
daadwerkelijke	bijdrage	kunnen	leveren	aan	
de	vereniging.
Speerpunten	in	het	beleid	voor	de	naaste	
toekomst	zijn	voor	mij:
Het	optimaliseren	van	de	relatie	Zaterdag,	
Zondag,	Dames	en	Jeugd,	inclusief	het	
daarbij	behorende	technische	beleid.	Twee-
de	doelstelling	is	te	komen	tot	een	lange	
termijnvisie,	waar	we	met	de	vereniging	in	

Woordje	van	de	Voorzitter				

Van		het	vorige	‘bestuur’	is	alleen	Frank	van	
de	Geer	doorgegaan.	Nieuw	aangetreden	
zijn	André	Bakker,	Marco	Eversdijk,	Rick	
Meeldijk	en	Hans	de	Bie.	
Alle	(nieuwe)	commissieleden	lopen	al	
heel	wat	jaren	actief	mee	met	de	V.V.,	maar	
wat	het	meest	in	het	oog	springt	is	dat	het	
allen,	op	Hans	de	Bie	na,	actief	voetbal-
lende	leden	van	de	vereniging	zijn.

André	Bakker
Die	functie	van	voorzitter	krijgt		en	daar-
naast	alle	algemene	zaken,	ledenadmini-
stratie	en	(technische)selectiezaken	evenals	
de	sponsoractiviteiten	voor	zijn	rekening	
gaat	nemen,	speelt	momenteel	in	het	acht-
ste	elftal	van	de	Zaterdag.
Frank	van	de	Geer
(Hij	blijft	net	zoals	de	afgelopen	jaren	
secretaris)		
Marco	Eversdijk
(O.a.	organisator	van	het	Zomeravondtoer-
nooi)	spelen	in	Zaterdag	3	;	
Rick	Meeldijk
(Ook.	bekend	vanwege	zijn	bijdragen	aan	
de	Teamgeest)	speelt	in	het	5de	.
Hans	de	Bie	 	
Is	het	buitenbeentje	in	dit	geheel;	(hij	is	
voornamelijk	toeschouwer	bij	o.a.	zijn	
zoon)	en	was	al	eerder	aangetreden	als	
wedstrijdsecretaris	van	de	Zondag,	maar	nu	
gaat	hij	deze	functie	ook	voor	de	Zaterdag	
invullen.

Zoals	gebruikelijk	bij	een	nieuwe	commis-
sie,	wil	ook	deze	commissie	de	goede	din-
gen	behouden	en	waar	mogelijk	nog	enkele	
zaken	verbeteren	en	vanuit	een	andere	

invalshoek	gaat	dat	dan	soms	ook	anders	
dan	bij	hun	voorgangers.	Zo	wordt	de	
nadruk	de	komende	tijd,	volgens	bovenge-
noemde	heren,	vooral	op	de	(interne)	com-
municatie	gelegd	(en	om	dit	nog	beter	te	
laten	verlopen,	wordt	er	nog	gezocht	naar	
iemand	uit	de	selectie	die	het	bestuur	wil	
komen	versterken).
Werd	er	in	het	verleden	wellicht	wat	teveel	
gekeken	naar	de	selectie-elftallen	en	bleven	
de	lagere	elftallen	wat	buiten	beeld:	men	is	
van	plan	om	dit	punt	aan	te	gaan	pakken,	
vooral	door	het	organiseren	van	afdelings-
brede-activiteiten.	Met	name	Marco	en	Rick	
gaan	zich	met	dit	soort	activiteiten	bezig-
houden.	
Als	deze	Teamgeest	uitkomt	is	de	eerste	
afdelingsbarbecue	al	geweest,	maar	er	

wordt	gewerkt	aan	nog	een	aantal	items.	
Zo	staat	er	een	feestavond	in	november	
(voor	alle	senioren	van	de	afdeling	Zater-
dag,	Zondag	en	Dames)	op	de	agenda,	is	er	
het	jaarlijkse	Zaalvoetbaltoernooi	in	januari	
en	ook	komend	seizoen	zal	er	weer	een	
Zomeravondtoernooi	georganiseerd	gaan	
worden.	Verder	staat	er	een	Veldtoernooi	
en	zomertraining	voor	de	liefhebbers	op	de	
planning.

Maar	ook	wordt	de	komende	tijd	veel	aan-
dacht	aan	de	communicatie	met	de	andere	
afdelingen	besteed,	waarbij	luisteren	ook	
een	belangrijk	onderdeel	zal	zijn.	De	com-
missieleden	vinden	dat	de	afdelingen	niet	
langs	elkaar	heen	moeten	werken	en	zeker	
niet	alleen	maar	concurrerend	moeten	zijn:	
vooral	het	gevoel	samen	één	vereniging,	
V.V.	De	Meern,	te	vormen	is	een	belangrijk	
punt.	Daarom	worden	een	aantal	activitei-
ten	ook	verenigingsbreed	georganiseerd,	
want	elkaar	kennen	brengt	ook	begrip…

Nieuwe	Commissie	Zaterdagafdeling		legt	accent	op	interne	communicatie

de	toekomst	naar	toe	willen.	Onze	V.V.	De	
Meern	bloeit	als	nooit	te	voren	en	heeft	een	
grote	aantrekkingskracht	op	de	regio,	vooral	
bij	de	jeugd.	
De	vraag	die	wij	ons	dienen	te	stellen	is;	
willen	we	de	vereniging	laten	zoals	die	nu	
is	óf	gaan	we	een	dusdanig	prestatief	beleid	
voeren,	dat	we	over	een	aantal	jaren	beho-
ren	tot	de	top	van	het	amateurvoetbal	in	de	
provincie.	Iets	waar	we	nu,	gezien	het	aan-
tal	leden,	al	toe	behoren.	Het	laatste	spreekt	
mij	persoonlijk	als	uitdaging	enorm	aan,	
echter	dan	zal	er	met	name	op	het	gebied	
van	sponsoring	nog	heel	wat	water	door	de	
Oude	Rijn	moeten	vloeien,	maar:	no	guts,	
no	glory.

Frans	van	Seumeren

In	memoriam
Met	leedwezen	hebben	wij	kennis	
genomen	van	het	overlijden	van	
ons	‘lid	van	verdienste’	Arie	van	
Wijk.
Wij	wensen	zijn	vrouw,	kinderen	
en	kleinkinderen	en	verdere	familie	
en	vrienden	veel	sterkte	toe	bij	het	
dragen	van	dit	verlies.

Bestuur,	medewerkers	en	leden
Voetbalvereniging	De	Meern

(zie	verder	pagina	6)

In	memoriam
Met	grote	verslagenheid	hebben	wij	
kennis	genomen	van	het	overlijden	
van	Adrie	Oostveen.
Adrie	heeft	zich	vele	jaren	actief	
ingezet	voor	de	vereniging,	onder	
meer	als	grensrechter	bij	de	zon-
dagafdeling.
Wij	wensen	zijn	kinderen,	kleinkin-
deren	en	verdere	familie	en	vrien-
den	veel	sterkte	toe	bij	het	dragen	
van	dit	verlies.

Bestuur,	medewerkers	en	leden
Voetbalvereniging	De	Meern
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Van links naar rechts: Hans de Bie, André Bakker, Rick Meeldijk, Frank van de Geer en Marco Eversdijk.

De	Zaterdagafdeling	start	dit	sei-
zoen	met	een	nieuwe	commissie,	
evenals	eerder	de	Zondagafdeling.

Ook	de	onderlinge	samenwerking	met	de	
Jeugd	was	in	het	verleden	niet	altijd	opti-
maal:	de	8	zaterdagelftallen	moeten	toch	
de	velden	met	de	jeugd	samen	gebruiken	
op	dezelfde	dag	en	dan	kan	het	niet	“ieder	
voor	zich”	zijn,	maar	is	het	juist	prettig	om	
elkaar	te	helpen	alles	goed	te	laten	verlo-
pen!

Het	begin	is	gemaakt	door	de	nieuwe	
commissie,	er	zal	ongetwijfeld	nog	veel	
gepraat	moeten	worden	voordat	iedereen	
op	één	lijn	zit.	Ook	het	feit	dat	het	aantal	
elftallen	de	komende	tijd	niet	verder	mag	
groeien	dan	8	stuks,	zal	aanleiding	zijn	om	
opnieuw	te	gaan	kijken	naar	hoe	de	elftal-
len	samengesteld	worden	e.d.	Maar	voorop	
staat	eerst:	een	sportief	voetbalseizoen	met	
minimaal	1	kampioen	voor	de	Zaterdag	en	
hopelijk	worden	dat	er	meer	!

Namens	de	Zaterdagcommissie,
Wilna	Gruters



De V.V. is het afgelopen 
jaar flink gegroeid: erg 
leuk natuurlijk en met 
veel positieve ontwikke-
lingen, maar één van de 
gevolgen daarvan is dat 
er ook meer vrijwilligers 
nodig zijn…
Op vele plaatsen zijn ex-
tra handen welkom: zo 
wordt er gezocht naar 
scheidsrechters, gasthe-
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Algemene	Ledenvergadering	
Te	houden	op	maandag	20	november	2006	om	20.00	uur	in	het	clubgebouw.

AGENDA:
1.	 Opening
2.	 Verslag	van	de	algemene	leden	vergadering	21	november	2005
3.	 Ingekomen	stukken	en	mededelingen
4.	 Jaarverslag	verenigingsbestuur
5.	 a.	 Verslag	penningmeester	
	 b.	 Verslag	kascommissie
	 c.	 Decharge	penningmeester
	 d.	 Benoeming	kascommissie	2006-2007
6.		 Bestuursverkiezing	en	benoeming	leden	commissies
7.		 Begroting	2006-2007
8.		 Meerjarenbegroting	2006-2011
9.		 Aanpassingen	Huishoudelijk	Reglement	
10.		Afscheid	medewerkers
11.		Rondvraag
12.		Sluiting

Toelichting	op	de	agenda	van	de	algemene	leden	vergadering

De	stukken	betrekking	hebbend	op	de	agendapunten	2,	4,	5,	7,	8	en	9	zijn	op	werkdagen	
’s	avonds	na	20.00	uur	aan	te	vragen	bij	Ton	Oskam,	telefoon:	030-6664996	of	per	e-mail:	
vv.demeern@12move.nl.	De	stukken	worden	hierna	per	post	of	mail	toegestuurd.	Ook	zijn	
de	stukken	een	half	uur	voor	aanvang	van	de	vergadering	aanwezig.	

Ad	5	b:
Het	verslag	van	de	kascommissie	is	op	de	vergadering	beschikbaar.

Ad	6:	
Bestuursverkiezing:	volgens	het	rooster	van	aftreden	zijn	A.H.J.	de	Lange,	A.A.	Oskam	en	
W.C.M.	Stolwijk	aftredend.	A.H.J.	de	Lange	is	niet	herkiesbaar.	A.A.	Oskam	en	W.C.M.	Stol-
wijk	zijn	herkiesbaar.	Het	verenigingsbestuur	stelt	de	algemene	leden	vergadering	voor	de	
heer	A.A.	Oskam	als	secretaris	en	de	heer	W.C.M.	Stolwijk	als	lid	te	benoemen.		In	de	vaca-
ture	A.H.J.	de	Lange	stelt	het	verenigingsbestuur	voor	de	heer	J.C.	van	Wegen	te	benoemen.	
Allen	voor	de	periode	van	drie	jaar.	L.J.A.	de	Bokx	heeft	zijn	functie	als	lid	tussentijds	neer-
gelegd.	Het	verenigingsbestuur	hoopt	binnen	korte	tijd	in	deze	vacature	te	voorzien.

Benoeming	van	leden	commissies.
Het	verenigingsbestuur	stelt	de	algemene	leden	vergadering	voor	te	benoemen	voor	de	peri-
ode	van	1	juli	2006	t/m	30	juni	2007:	
Commissie	redactie	clubblad:	W.	(Wilna)	Gruters,	J.	(Jos)	Gentenaar,	R.	(Rick)	Meeldijk	en	
M.	(Martin)	Jansen.
Commissie	beheer	website:	T.B.J.	(Ted)	Fronik,	G.M.S.	(Mirjam)	Klever	en	A.F.J.	(André)	
Scharis.

Namens	het	verenigingsbestuur,
Ton	Oskam,	secretaris

Frans	van	Seumeren	 																															Voorzitter
	 																																																									Commissie	van	Beheer
	 																																																									Externe	communicatie
	 																																																									Sponsorcommissie
	 																																																									Medewerkers
Henk	Zijtveld	 																																												Penningmeester
	 																																																									U-pas
	 																																																									Toto/Lotto
John	van	Wegen	 																															Interne	communicatie
	 																																																									Gebruik	sportpark
	 																																																									Pachter
	 																																																									Stichting	Regiowedstrijd
Ton	Oskam	 																																												Secretaris
	 																																																									Ledenadministratie
	 																																																									KNVB	(m.u.v.	wedstrijdzaken)
Wim	Stolwijk	 																																												Vice-voorzitter
	 																																																									Financiële	zaken
	 																																																									Business	Club
	 																																																									Materiaalcommissie
	 																																																									Commissie	van	Beheer

Taakverdeling		Verenigingsbestuur	2006-2007

Frans	van	Seumeren	is	terug	van	
zijn	wandeltocht	met	zijn	vrouw	
Gonnie	naar	Athene	en	weer	terug	
naar	Harmelen.	Een	prestatie	van	
formaat!	Welkom	terug!
Lennaert	de	Bokx	is	vertrokken	naar	
Zuid	Duitsland	al	waar	hij	twee	jaar	
gaat	werken	en	wonen.	Wij	wensen	
hem	en	zijn	gezin	daar	veel	goeds	
toe,	maar	hopen	hem	ook	nog	gere-
geld	terug	te	zien	op	sportpark	De	
Meern.

Taakverdeling
Op	de	eerste	vergadering	in	het	bijzijn	
van	Frans	en	het	nieuwe	bestuurslid	
John	van	Wegen	zijn	de	taken	bin-
nen	het	verenigingsbestuur	verdeeld.	
Als	vice-voorzitter	is	Wim	Stolwijk	
benoemd.	Hij	volgt	de	vertrokken	Len-
naert	de	Bokx	op.	Voor	de	verdere	ver-
deling	van	functies	en	taken	verwijzen	
wij	naar	de	website	en	het	publicatie-
bord	in	het	clubgebouw.

Bertus	de	Ridder
Na	een,	in	een	prettige	sfeer	verlo-
pen,	constructief	overleg	waaraan	
een	delegatie	van	het	verenigings-
bestuur,	Bertus	de	Ridder	en	André	
Bakker	deelnamen,	werden	de	vol-
gende	zaken	besproken.
Het	verenigingsbestuur	is	nog	
steeds	van	mening,	in	tegenstelling	
tot	Bertus,	dat	hij	als	zaterdagcom-
missielid	medeverantwoordelijk	
was	voor	het	slechte	functioneren	
van	de	zaterdagcommissie	binnen	
de	vereniging.	Voor	het	vereni-
gingsbestuur	geldt	daarbij	dat	het	
verenigingsbelang	boven	een	afde-
lingsbelang	gaat.	De	beslissing	van	
het	verenigingsbestuur	dat	hij	niet	
benoemd	wordt	voor	het	nieuwe	
seizoen	blijft	gehandhaafd.

Op	de	werkzaamheden	die	Bertus	
als	technische	man	in	de	zaterdag-
commissie	heeft	verricht,	heeft	het	
verenigingsbestuur	nooit	enige	
aanmerkingen	gehad.	In	het	overleg	
heeft	het	verenigingsbestuur	Bertus	
verteld	dat	zij	akkoord	gaat	met	het	
verzoek	van	de	zaterdagcommissie	
aan	Bertus	om	de	technische	bege-
leiding	van	de	A	en	B	selectie	voor	
dit	seizoen	ter	hand	te	nemen.

Spelerspas
Het	verenigingsbestuur	doet	een	
dringend	beroep	op	alle	leiders,	
spelers,	scheidsrechters,	besturen	
commissies	voetbal	en	anderen,	die	
met	de	spelerspas	te	maken	hebben,	
om	de	reglementen	terzake	strikt	
na	te	leven.	Dit	is	niet	alleen	in	het	
belang	om	de	verloedering	in	het	
voetbal	tegen	te	gaan,	maar	ook	om	
te	voorkomen	dat	spelers	en	vereni-
ging	schorsingen	en	boetes	opgelegd	
worden.	Het	verenigingsbestuur	
zal	boetes,	die	vermeden	hadden	
kunnen	worden	als	de	reglementen	
zouden	zijn	nageleefd,	op	de	veroor-
zakers	verhalen.	
Rest	het	verenigingsbestuur	éénieder	
die	zich	ingespannen	heeft,	om	er	
voor	te	zorgen	dat	V.V.	De	Meern	bij	
de	invoering	van	de	spelerspas	klaar	
was,	te	bedanken.	Vooral	Mirjam	
Klever	heeft	zich	hierbij	meer	dan	
verdienstelijk	gemaakt,	waarvoor	
onze	grote	dank.	
Voor	meer	info	zie	ook	op	de	web-
site	van	V.V.	De	Meern	en	op	www.
knvb.nl/spelerspas.

Namens	het	verenigingsbestuur,

Ton	Oskam,	secretaris

	Van	het	Verenigingsbestuur										

Redactie	Teamgeest
Secretariaat:

Wilna	Gruters

Meerndijk	32,	3454	HS		De	Meern		

Tel.:	030	666	44	99

wilnagruters@gmail.com

oktober	2006

Vrijwilligers	gezocht
ren/vrouwen op de wed-
strijddagen, mensen die 
bij het uitgiftepunt willen 
helpen, bestuursleden en 
ga zo maar door….
Voelt iemand zich bij het 
lezen van dit bericht aan-
gesproken en denkt: ik 
kan wel een steentje be-
dragen, neem dan a.u.b. 
contact op met iemand 
van de betreffende afde-
ling. 

Inleverdatum	voor	de	

volgende	TeamGeest	

15	November
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V.V.	De	Meern	presenteert:	

Het	nieuwe	competitie	seizoen	is	al	weer	een	aantal	speeldagen	oud	en	de	eerste	wedstrijden	zijn	al	weer	gewonnen	(en	verloren),	ook	door	de	selectie-elftallen	van	de	Zondag-	
en	Zaterdagafdeling.	We	willen	graag	de	gezichten	van	de	selectiespelers	(van	de	senioren)	wat	bekender	maken	en	daarom	in	deze	Teamgeest	een	presentatie	van	de	huidige	

spelers:	wie	weet	komt	u	hen	ook	eens	aanmoedigen…	

29-11-1960

Hans	de	Wit

2-1-1983

Toine	van	Putten

vorige	clubs:	

Montfoort	
UVV

5-8-1972

Paul	Schouten

22-8-1983

Bas	Stolwijk

26-04-1960

Ernst	van	Wiggen

24-6-1983

Robin	Capiteijns

vorige	clubs:	

Sterrenwijk
Elinkwijk

3-3-1985

Anthony	van	der	Laan

vorige	clubs:	
Chicago-
Panthers	

Dolfins(USA)	
SV	Venray-

JSV

15-10-1986

Ferdi	Vrede John	van	Dijk

vorige	clubs:	

HMS
Elinkwijk

DOS

9-2-1973

Dave	van	Hillo
linkshalf

vorige	clubs:	

OSM

28-4-1981

Mathijs	Klepper

selectie-elftal	Zondag	

De	selectie-elftallen	van	de	Zondag-	en	Zaterdagafdeling

Kevin	Flight

3-7-1983

Stefan	Klepper

Martin	Adelaar
verzorger

2-11-1982

Stef	Vermeulen
spits

Onur	Akdeniz
keeper

31-3-1970

Ronald	van	der	Horst
keeper

28-7-1983

Mark	Poorthuis	
rechtshalf

23-2-1987

Jesper	Capiteijns JanWillem	Broekhuizen
linksback

vorige	clubs:	

vv	
Maarssen

OSM

18-2-1982

vorige	clubs:	

FAK
Elinkwijk

16-7-1984
vorige	clubs:

OSM
vorige	clubs:

PVCV	
Houten

DOS

spits

spits/middenvelder

links/rechtsback

rechtsback

hoofdtrainer laatste	man voorstopper grensrechter spits links/rechtshalf

verdedigende	middenvelder

elftalleider

9-8-1953

spits

vorige	clubs:	

Geinoord

30-05-1975

Haley	Mercera
middenvelder

24-11-1978

Roland	Ausma
middenvelder

09-12-1974

Pascal	Wissink
aanvaller

vorige	clubs:	

UVV

vorige	clubs:	

UVV

14-04-1974

Danny	vd	Berg
middenvelder

09-12-1974

Robbert	Bouhuijzen
aanvaller

Ben	Versteeg
keeperstrainer

30-05-1983

Martin	Donk
middenvelder

vorige	clubs:	

Geinoord

Mounir	Jabbar
middenvelder

14-11-1979

selectie-elftal	Zaterdag	Jan		Mandjes
leider

06-08-1979

Marcel	Geertsema
verdediger

01-09-1981

Ruud	Hazelaar
verdediger

(aanvoerder)

04-02-1980

Dhiresh	Debipersad
middenvelder

vorige	clubs:	

DWSV

30-05-1975

Naresh	Bechoa
verdediger

Michel		de	Ridder
trainer

vorige	clubs:	

	Siveo

12-08-1980

Mark	Wiegeraad
middenvelder

26-05-1980

Wesley	de	Vries
aanvaller

Wim	Debipersad
leider

01-04-1980

Christiaan	Versteege
verdediger

Stephan	Visser
verzorger

22-10-1971

Godefridus	van	Ee
verdediger

03-09-1975

Joep	Hansen
middenvelder

John	van	Dijk
grensrechter

20-05-1987

vorige	clubs:	

Holland



Aantal	elftallen.
De	jeugd	is	het	seizoen	2006-2007	begon-
nen	met	69	jeugd	teams.
Jongens:	2xA,	6xB,	9xC,	12xD,	16xE	en	
18xF
Meisjes:	2xA,	1xB,	2xD	en	1xE
Besloten	is	dit	seizoen	nog	maar	1	nieuw	
team	toe	te	laten	en	wel	een	meisjes	F1.
Dat	betekent	dat	er	gewerkt	gaat	worden	
met	wachtlijsten.	Zo	staan	er	op	de	F	
wachtlijst	al	een	tiental	spelers.

Ruimtegebrek.
Men	hoeft	geen	rekenwonder	te	zijn	om	
te	zien	dat	over	een	paar	jaar	als	de	jeugd	
doorschuift	van	B	naar	A,	van	C	naar	B	etc.
het	aantal	elftallen	fors	stijgt	zelfs	bij	een	
afvlakkende	toeloop	naar	de	pupillen.
Vandaar	dat	de	noodzaak	om	een	vereni-
gingsbrede	commissie	in	te	stellen	om	
oplossingen	te	bedenken	voor	deze	groei	
problematiek	absoluut	nodig	is.	

Kader
Om	de	70	elftallen	te	laten	trainen	zijn	
er	bijna	70	trainers	aangesteld	en	120	
leiders(sters)	bereid	gevonden	deze	elftallen	
te	begeleiden.
a.leiders
Slechts	bij	een	elftal,	de	C6	is	de	bege-
leiding	minimaal.	Hoewel	in	een	laatste	
poging,	een	ouderbijeenkomst	besloten	is	
toch	maar	de	competitie	in	te	gaan	is	de	

begeleidingssteun	aan	de	zeer	magere	kant.	
Wie	een	elftal	wil	begeleiden	kan	hier	direct	
aan	de	slag.	Het	laatste	nieuws	is	dat	door	
de	toevoeging	van	twee	nieuwe	spelers,	
komend	van	de	wachtlisjt	het	leiderspro-
bleem	in	één	klop	opgelost	is.
b.	trainers
Een	andere	tegenslag	betrof	het	niet	ver-
schijnen	van	de	A2	trainer	Michael	Buttner.	
Er	is	een	voorlopige	oplossing	gevonden,	
maar	wie	mee	kan	helpen	een	A2	trainer	te	
vinden,	graag.
Ook	op	de	woensdagmiddag	is	er	nog	
behoefte	aan	1	of	2	enthousiaste	mensen.
c.	bestuur	ofwel	jeugdcommissie
De	jeugdcommissie	telt	nog	maar	vijf	men-
sen.	De	laatste	jaren	zijn	er	geen	nieuwe	
gezichten	bij	gekomen.	De	vacatures	van	
Jos	van	Doorn	en	van	Dorothy	van	Slooten	
zijn	nog	steeds	niet	vervuld.

Technisch	beleid
Een	opsteker	is	dat	er	een	bekwame	trai-
nersstaf	is	aangesteld.	Daar	wordt	veel	van	
verwacht.	Een	manco	is	het	ontbreken	
van	een	algehele	coordinator	en	de	magere	
invulling	van	de	technische	commissie.	Met	
name	voor	de	D	wordt	nog	een	enthousiast	
iemand	gezocht.	De	technische	commissie	
bestaat	nu	uit	de	volgende	personen:	Har-
rold	Oosterom	(B,	m.n.	speletechnische	
zaken),	Alfred	Terpstra	(C),	Ted	Mulders	
(E),	Jan	Vermeulen	(F)	Ted	Fronik	(Meis-

jes),	Charles	Beniest	(keepers)	Andre	Scha-
ris	(organisatie	B)	en		Ronald	Westerhout	
(materiaal)
Kleding
Onder	leiding	van	de	onvermoeibare	
Han	Ouburg	en	Alfred	van	Doorn,	sterk	
gesteund	in	de	coulissen	door	de	sponsor-
commissie	is	de	mega	operatie	van	“gratis	
kleding”	naar	je	koopt	minimaal	je	eigen	
broeken	en	sokken	in	volle	gang	en	vrijwel	
afgerond	voor	dit	seizoen.
Alle	elftallen	krijgen	nog	een	sponsor	shirt	
en	een	aantal	elftallen	zelfs	nog	broeken	en	
kousen.
Dat	laatste	zal	volgens	seizoen	ook	afge-
schaft	worden.	Dan	zal	iedereen	zelf	kousen	
en	broeken	met	het	V.V.	De	Meern	logo	die-
nen	te	hebben.	
Voor	alle	trainers	is			een	trainingspak	en	
een	polo	shirt	aangeschaft.	Zij	lopen	er	dus	
pico	bello	bij.

Scheidsrechters
Door	de	groei	van	het	aantal	elftallen	neemt	
de	behoefte	aan	scheidsrechters	uiteraard	
ook	toe.	Er	is	in	feite	een	structureel	tekort	
aan	referees.	In	feite	zouden	selectiespelers	
veel	meer	moeten	doen	en	met	name	door	
wedstrijden	te	fluiten.	Elke	nieuwe	fluitist	is	
van	harte	welkom.

Sponsor	actie.
De	actie	om	1500	sponsorboekjes	door	de	

De	ondertekening	van	het	con-
tract	vond	plaats	op	2	oktober	
in	het	clubgebouw	van	V.V.	De	
Meern,	namens	de	Rabobank	
tekende	interim	directeur	Piet	
Hogendoorn,onder	toeziend	
oog	van	zijn	communica-
tie	adviseuse	Wanda	Vlug.	
Namens	de	V.V.	tekende	de	
zojuist	van	zijn	lange	wande-
ling	teruggekeerde	voorzit-
ter	Frans	van	Seumeren.	Het	
sponsorcontract	is	voor	3	jaar	
aangegaan	en	zal	dus	doorgaan	
als	de	fusie	van	Rabobank	
Nedersticht	met	Rabobank	
Utrecht	in	december	a.s.	een	
feit	wordt.
Ook	de	Businessclub	kan	
meegenieten	van	dit	contract,	
want	de	Rabo	heeft	ermede	
voor	gezorgd	dat	trainer	Foeke	
Booy	in	november	voor	haar	
leden	een	lezing	gaat	houden.

Rabobank	tekent	sponsorcontract	
Jeugdafdeling	V.V.	De	Meern

jeugd	te	laten	verkopen	(	per	jeugdlid	2	
boekjes)		is	deels	mislukt.	Door	de	leiders	
is	er	ook	zeer	uiteenlopend	op	gereageerd.	
En	dat	is	jammer,	want	bij	deze	actie	was	
de	leider	de	belangrijkste	schakel.	Om	een	
voorbeeld	te	noemen:	bij	de	voormalige	C4	
werden	alle	boekjes	verkocht	en	verkochten	
enkele	spelers	nog	75	boekjes	extra	en	bij	
de	voormalige	D1	werd	geen	enkel	boekje	
verkocht	met	de	mededeling	van	de	leider		
“de	ouders	wilden	niet”
Het	betekent	wel	dat	het	groenen	licht		
voor	veldverlichting	nog	wel	even	op	zich	
zal	laten	wachten.

	
Er	zijn	nog	vele	zaken	te	noteren.	
Zo	zal	Pupil	van	de	Week	op	de	zondag	
vervangen	worden	door	het	spelen	van	een	
jeugd	voorwedstrijd	door	E	pupillen.
Is	er	op	zaterdag	een	permanente	EHBO	
bezetting.
Verloopt	de	invoering	van	de	spelerspassen	
vrijwel	perfect,	mede	dank	zij	de	inspan-
ning	van	Mirjam	Klever.
Zou	de	jeugdcommissie	nog	wel	versterking	
van	een	paar	mensen	kunnen	hebben.
Speelt	onze	D1	tegen	DOVO,	Argon,	Ajax	
om	maar	iets	te	noemen.	Dus	kom	kijken,	
want	dat	is	uiteindelijk	toch	het	leukste.

Jan	Vermeulen
jeugd	voorzitter

NIEUWS	AFDELING	JEUGD

Oproep:
fotoboeken

Dinie	van	Schaik,	ooit	begon-

nen	als	spits	bij	V.V.	De	Meern	

in	het	allereerste	dameselftal,	

heeft	een	dringende	oproep	!	Ze	

is	namelijk	haar	plakboeken	van	

de	voetbalactiviteiten	bij	V.V.	De	

Meern	al	jaren	kwijt;	deze	zijn	

ooit	uitgeleend	voor	een	reünie	

van	de	vereniging	en	niet	meer	

teruggekomen.	Ze	mist	ze!!	

Deze	boeken	zijn	erg	belangrijk	

voor	haar	en	ze	wil	ze	ontzet-

tend	graag	terug!!!	

Wie	heeft	ze	????

Het	was	in	de	tijd	van	trainer	

Albert	Danvers.	

oktober	2006TeamGeest4

De Jeugdafdeling van V.V. De Meern bestaat inmiddels uit 70 jongens en meisjesteams en is daarmee de 
grootste Jeugdafdeling bij de KNVB Midden Nederland, waardoor het aantal evenementen dat jaarlijks 
plaatsvindt niet gering zal zijn.

Al	vele	jaren	is	Rabobank	Nedersticht	sponsor	bij	voetbalvereniging	V.V.	De	Meern,	maar	dit	seizoen	is	

daar	een	nieuwe	dimensie	aan	toegevoegd:	de	Rabobank	heeft	een	contract	getekend	als	hoofdsponsor	en	

daarom	dragen	voortaan	alle	evenementen	van	de	Jeugdafdeling	van	V.V.	De	Meern	de	naam	Rabobank.	



Ook	dit	jaar	zijn	de	D’tjes	weer	op	
kamp	geweest.	Daar	het	aantal	D	
elftallen	inmiddels	zeer	groot	is	
zijn	dit	jaar	alleen	de	eerstejaars	
D’s	mee	geweest.	De	groep	was	42	
kinderen	groot	en	met	zo’n	10	man	
begeleiding	toch	een	behoorlijk	aan-
tal.
Vrijdag	18	augustus	was	het	dan	eindelijk	

zover:	het	grote	avontuur	kon	beginnen.	
Er	waren	hoge	verwachtingen,	zoals	ze	het	
zelf	zeiden:	
De	hooggespannen	verwachtingen	van	de	
D-tjes	liepen	uiteen	van	de	hele	nacht	keet	
schoppen	en	kussengevechten	houden	tot	
lekker	trainen	als	goede	warming-up	voor	
het	komende	seizoen….

Schoenen
Volgens	de	aanwezigen	was	het	een	zeer	
geslaagd	weekend	met	vele	activiteiten,	
naast	een	training	en	een	spelletjescircuit	
met	de	bal	was	er	ook	tijd	om	te	bowlen,	
te	zwemmen	en	te	bingo’en	(mét	prijzen,	
aangeboden	door	Paul	Pessel	Sport)	en	
natuurlijk	barbecuen.	Veel	hilariteit	was	er	
om	de	gekleurde	voetbalschoenen:
Ronald	gaf	in	zijn	ochtend	speech	aan	
dat	er	op	zondag	alleen	met	zwarte	voet-
balschoenen	mocht	worden	gespeeld.	
Eenieder	die	gele,	blauwe,	rode	of	andere	
carnavalskleuren	voetbalschoenen	had,	
had	de	keus:	òf	nieuwe	(zwarte)	schoenen	
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De	voor	bereidingen	waren	niet	voor	niets	geweest.	
Van	augustus	2005	tot	met	mei	2006	werden	er	diverse	
wedstrijden	gespeeld,	als	voorbereiding	op	dit	geweldige	
weekend.	Met	als	ultieme	test	een	kamp	in	Odijk	waar	
onder	zware	omstandigheden:	regen,	flitsen	en	gedon-
der,	de	laatste	testen	werden	afgewerkt.	

Geen	enkele	wanklank
Nadat	iedereen	in	Odijk	zijn	plek	gevonden	had	werd	er	
even	gerust	na	deze	lange	reis.	Onder	het	genot	van	een	
bakje	thee,	althans	dat	heb	ik	mij	laten	vertellen,	werd	
kennis	gemaakt	met	een	deel	van	de	selectie	die	ergens	
uit	Duitsland	kwamen.	Na	een	warme	maaltijd	genut-
tigd	te	hebben	in	de	cafetaria	met	vele	sterren	werd	er	
even	gerust	en	kennis	gemaakt	met	de	overige	leden	
van	die	Duitse	selectie.	Na	deze	heftige	kennismaking	
werd	er	gekozen	voor	een	wandeling	richting	de	sport-
school	om	de	spieren	wat	los	te	maken.	De	leiding	gaf	
aan	dat	vooral	de	technieken	voor	het	ingooien	goed	
getraind	moest	worden.	En	u	begrijpt	dat	in	een	derge-
lijk	ambiance	er	natuurlijk	geen	enkele	weerklank	was.	
Na	een	lange	trainingavond	brak	de	nachtrust	aan.	Er	
werd	natuurlijk	nog	wel	even	gesproken	over	tactische,	
technisch	en	wat	andere	zaken	waar	topvoetballers	over	

Voetbalprestatie	op	wereldniveau			
Net	als	het	Nederlands	elftal	hadden	de	mannen	van	de	A2	zich	op	een	
geweldige	manier	voorbereid	op	het	wereldtoernooi	in	het	Limburgse	Vlodrop.	

spreken,	voor	een	beginneling	soms	wat	moeilijk	te	volgen	maar	
voor	de	“rest	was	het	rustig”.		
Voor	een	verder	verslag	zie:	www.vvdemeern.nl	–	teams	A2:	zo	liep	
het	weekend	af…

Toch	gewonnen
Aangekomen	op	de	sportaccommodatie	waar	de	wedstrijden	zich	
afspeelden	werden	we	als	sterren	onthaald,	een	geweldig	gevoel.	In	
de	laatste	wedstrijd	die	we	moesten	spelen	tegen	de	Duitse	tegen-
stander	werd	er	door	de	man	in	het	zwarte	pak	stevig	gefloten	en	
tegenstanders	vlogen	continu	door	ons	heen	waarbij	handen	en	
voeten	niet	werden	over	geslagen.	De	man	in	het	zwarte	pak	vond,	
na	overleg	met	de	directie	van	het	toernooi,	dat	we	een	geldige	

prestatie	hadden	geleverd	en	de	wedstrijd	niet	hoefden	
uit	te	spelen.	

	Hoge	cijfers
De	leiding	van	de	selectie	besloot	om	voor	het	vertrek	
naar	het	Nederlandse	De	Meern	nog	even	tot	rust	te	
komen	alvorens	de	lange	reis	aan	te	vatten.	Onder	het	
genot	van	wat	sapjes	werd	de	wedstrijd	van	het	Neder-
lands	elftal	gevolgd	op	de	TV.	De	mannen	van	de	A2	
hebben	het	afgelopen	seizoen	een	geweldige	prestatie	
neergezet	met	als	hoogtepunt	het	toernooi	in	het	Lim-
burgse	Vlodrop:	wat	het	Nederlandse	elftal	niet	lukte	
presteerde	de	A2	wel,	door	Duitsland	tot	twee	keer	toe	
uit	te	schakelen.	De	mannen	van	de	A2	hebben	een	
geweldig	sportief	seizoen	gespeeld,	waar	diepte	en	hoog-
te	punten	elkaar	volgden.	Het	is	moeilijk	om	individuele	
mannen	cijfers	te	geven	over	hun	prestaties	maar	Alfred	
en	Hennie	mogen	best	een	hoog	cijfer	krijgen.	Hoe	
hoog	dat	moet	of	mag	zijn	mag	iedereen	voor	zich	zelf	
bepalen.	Mannen,	bedankt	dat	ik	jullie	knechtje	mocht	
zijn….

Hans	Stahl	

D	kamp	2006	

kopen,	òf	de	schoenen	poetsen	met	zwarte	
schoensmeer.	Corrie	en	Truus	hadden	
zich	bereid	verklaard	om	schoensmeer	
te	kopen	en	de	jongens	bij	het	karweitje	
te	helpen.	De	reacties	waren	niet	van	de	
lucht:	“	het	zijn	míjn	schoenen,	daar	blij-
ven	ze	van	af”,	“ik	ga	naar	de	politie”,	
“	ze	krijgen	ruzie	met	m’n	vader”,	en	ga	
zo	maar	door.	De	enkeling	met	zwarte	
schoenen	zat	stilletjes	te	genieten.	Dit	
zou	nog	wel	een	staartje	krijgen	en	dat	
staartje	kwam	er:	De	volgende	ochtend	
zagen	de	jongens	de	gekleurde	voetbal-
schoenen	opgehangen,	maar	gelukkig...	
voor	deze	ene	keer	werd	het	toegestaan	
om	met	gekleurde	schoenen	te	spelen,	
maar	in	het	vervolg…..
Al	met	al	dus	een	zeer	geslaagd	weekend,	
mede	met	dank	aan	de	vaste	begeleiders,	

zoals	Jannes	Visser,	Herman	en	Joost	
Satink,	Ronald	Westerhout,	Fred	en	Truus	
Loggen,	Marvel	en	Corry	de	Groot	en	
enkele	anderen;	op	naar	volgend	jaar.

V.V.	De	Meern	in	Gaza	
Ieder	jaar	aan	het	einde	van	het	seizoen	
wordt	de	voetbalkleding	van	de	jeugd	inge-
zameld,	gesorteerd	en	gereedgemaakt	voor	
het	volgende	seizoen.
Kleding	die	niet	meer	aan	de	eisen	voldoet	
en	onvolledige	sets	worden	afgestoten.	
Vorig	jaar	is	deze	kle-
ding	overgedragen	aan	
de	stichting	“Mirre”,	
een	kerkelijke	instel-
ling	die	onder	andere	
als	doelstelling	heeft	
om	kinderen	in	arme	
landen	te	ondersteunen.	
De	overtollige	kleding	van	onze	vereniging	
is	verstuurd	naar	Gaza	en	naar	Bolivia.	
Onlangs	ontvingen	we	een	bedankbrief	
van	de	stichting	en	de	nodige	foto’s.	De	
betreffende	shirtsponsoren	zullen	een	foto	
ontvangen.		

VV	De	Meern,	Bedankt!!!
Als	Stichting	Mirre	helpen	we	kin-
deren	die	leven	onder	moeilijke	
omstandigheden.	Zo	helpen	we	
onder	andere	Palestijnse	school-
kinderen	van	een	UNRWA-school	in	
Gaza	en	zwerfkinderen	in	Bolivia	met	
schoenen,	brillen,	schoon	drinkwater	
e.d.	De	omstandigheden	waaronder	
deze	kinderen	leven	zijn	zo	slecht	
dat	ze	deze	hulp	enorm	waarderen.	
Behalve	materiële	hulp	vinden	we	
het	ook	belangrijk	om	de	kinderen	
af	en	toe	eens	de	mogelijkheid	te	
geven	om	uit	de	ellende	van	alledag	
te	komen.	Sport	is	daarbij	een	ideaal	
hulpmiddel.	We	waren	dan	ook	ont-
zettend	blij	dat	we	via	VV	De	Meern	
shirtjes,	broekjes	en	voetbalsokken	
konden	krijgen.	De	meeste	van	deze	
kleding	bleek	nog	in	goede	staat	en	
is	in	dozen	opgestuurd	naar	Gaza	
en	El-Alto	in	Bolivia.	Via	de	school	

is	de	sportkleding	
uitgereikt	aan	de	
kinderen.	Nu	heb-
ben	de	kinderen	de	
mogelijkheid	om	
te	sporten	in	echte	
sportkleding	iets	
wat	ze	tot	nu	toe	
alleen	op	televisie	

konden	zien.	Palestijnse	schoolkin-
deren	voetballen	nu	in	oranje	shirts.	
We	zijn	er	trots	op	dat	we	deze	kin-
deren	op	deze	manier	kunnen	laten	
merken	dat	er	toch	mensen	zijn	die	
om	hen	denken.	Mede	namens	alle	
kinderen	van	de	UNRWA	basisschool	
in	Gaza	en	de	kinderen	van	opvang-
huis	Adulam	in	El-Alto	willen	we	VV	
de	Meern	heel	erg	bedanken	voor	de	
voetbaltenues!!
Hulp	aan	Palestijnse	kinderen	ligt	
gevoelig.	Als	Stichting	willen	we	ons	
niet	met	politiek	bemoeien,	dat	doen	
er	al	genoeg;	we	willen	slechts	kin-
deren	helpen.	Wel	zijn	we	ons	bewust	
van	de	gevoeligheden	die	deze	hulp	
met	zich	meebrengt	en	proberen	we	
eerlijk	en	integer	met	de	hulpverle-
ning	om	te	gaan.	Meer	informatie	
over	het	werk	van	Stichting	Mirre	is	
te	vinden	via	www.stichtingmirre.nl	
Hulp	is	voorlopig	helaas	nog	hard	
nodig!
Peter	Meesen,	Stichting	Mirre
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Op 18 september.j.l. 
hebben we afscheid 
genomen van ‘ lid van 
verdienste’ Arie van 
Wijk. Arie is 78 jaar oud 
geworden. Een markan-
te persoonlijkheid, die 
bij menigeen van ons 
in het geheugen gegrift 
staat. Bijna alle functies 
binnen de vereniging 
heeft hij vervuld, van 
barman tot leider van 
diverse elftallen
waaronder het eerste 
van de zondag. Een 
verenigingsdier, net 
zoals zijn vrouw Ester. 
ik heb Arie het langst 
meegemaakt als elftal-
leider van het vierde 
van de zondag, destijds 
een team van op hun 
retour zijnde oud-eerste 
elftalspelers, die nog zo 
nodig, na een traditio-
neel zaterdag ‘s avonds 

drinkgelag, dus zondags met een flinke 
kater, tegen een bal aan moesten 
trappen,dit tot frustratie van een uiterst 
bevlogen fanatieke elftalleider. De re-
sultaten waren dan ook niet altijd even 
verdienstelijk en het merkwaardige 
was dat degene die in die tijd nooit een 
druppel alcohol nuttigde maar
leefde op bitterlemon, onze joop ‘zoute-
pap’, door Arie altijd gewisseld
werd, ook al scoorde hij aan de lopen-
de band. Joop kan er nu nog boos om
worden. De grootste ramp die ons kon 
overkomen, was het gemis aan een
reserve die als grensrechter wilde fun-
geren. In dat geval nam Arie, tot ons
afgrijzen, zelf de vlag ter hand, waarbij 
zijn fanatisme zodanige vormen
aannam dat zijn waarnemingsvermo-
gen hem volledig in de steek liet, met 
als
gevolg de kortste keren bonje met de 
tegenpartij. Het zij hem vergeven ,
want na de wedstrijd keerde de rust 
altijd weer terug en bleven we
gezamenlijk nog een tijdje doorfeesten, 
gewonnen of niet. Buiten supporter

Van	veel	voetballers	hoor	je	het:	is	het	eindelijk	goed	weer	in	

mei,	hoeven	we	niet	meer	te	voetballen!

Sommigen	voetbalden	in	de	zomer	op	donderdagavonden	door	op	het	veld	in	de	wijk	
Nijevelt.	Dit	was	altijd	erg	gezellig	maar	met	het	nieuwe	sportpark	ontstond	het	idee	om	
dit	in	georganiseerd	verband	te	doen,	en	wel	van	half	mei	tot	eind	juni.	Ondergetekende	
nam	de	taak	op	zich	en	er	werd	een	speelschema	gemaakt.	Via	Joep	Hansen	konden	we	bij	
Mammoet	polo’s	krijgen	in	8	kleuren	waardoor	er	8	teams	gemaakt	konden	worden	van	
ieder	11	à	12	spelers.	De	animo	was	groot	en	zo’n	90	mensen	gaven	zich	op.	

Enkele	feiten	op	een	rijtje:
·	 Toernooi	voor	zaterdag-,	zondag-	en	damesafdeling
·	 Teams	gelijkwaardig	ingedeeld
·	 Duur	wedstrijden:	1	uur
·	 Veld:	halve	kunstgrasvelden

Van	menig	deelnemer	heb	ik	mogen	vernemen	dat	het	een	groot	succes	was	mede	gezien	
het	feit	dat	voetballers	van	de	zaterdag,	zondag	en	dames	gewoon	door	elkaar	voetbalden.	
Volgend	jaar	dus	weer!	

Marco	Eversdijk

Het	Regioteam,	bestaande	uit	spelers	
van	PVCV,	SCH	en	VV	De	Meern	heb-
ben	tijdens	hun	jaarlijkse	wedstrijd	tegen	
FC	Utrecht	altijd	2	doelen	voor	ogen:	de	
tegenstander	niet	boven	een	score	van	10	
uit	te	laten	komen	en	de	0	voor	de	eigen	
partij	op	het	scorebord	wegwerken	!

Dit	jaar	werd	de	wedstrijd	gespeeld	op	
ons	eigen	sportpark,	waardoor	het	op	8	
juli	een	drukte	van	belang	was.	Er	waren	
veel	toeschouwers	(zo’n	2000	man),	
maar	ook	de	vele	vrijwilligers	konden	
deze	zonnige	middag	meegenieten	van	
de	sportieve	uitdaging.	Helaas	had	FC	
Utrecht	dit	jaar	geen	spectaculaire	aan-
kopen	gedaan,	maar	desondanks	hadden	
ze	er	blijkbaar	zin	in	zo	aan	het	begin	

van	het	nieuwe	seizoen:	de	doelpunten	 vielen	regelmatig.	Na	7	tegendoelpunten	
kreeg	het	regioteam	echter	zijn	
kans:	een	penalty.	Roland	Ausma	
mocht	hem	nemen	en	schoot	
hem	trefzeker	in.	Gelukkig,	de	
0	was	van	het	bord	verdwenen	
!	Helaas	werd	echter	het	andere	
doel	niet	gehaald,	want	de	eind-
uitslag	was	11-1,	al	zag	dat	er	op	
het	scorebord	heel	anders	uit.

Aan	het	begin	van	de	wedstrijd,	
die	door	de	grote	drukte	zo’n	
drie	kwartier	later	begon	als	
gepland,	werden	door	Joost	
Broerse	van	de	FC,onder	leiding	
van	Kees	Rijnsoever	van	PVCV,	

doelman	Pieter-Bas	Goes(PVCV)	en	Jorrit	

Tromp	van	SCH							gehuldigd	als	speler	
van	het	jaar	van	hun	vereniging.	Keeper	
Sander	Reurings	van	VV	De	Meern	kreeg	
de	titel	Regiospeler	van	het	jaar.	Al	met	
al	was	het	een	zeer	gezellige	middag	voor	
de	voetballiefhebber,	mede	doordat	er	
geen	ongeregeldheden	waren	en	ook	van	
vermissingen	en/of	beschadigingen	geen	
sprake	was.	Voor	volgend	jaar	is	de	wed-
strijd	gepland	op	het	sportpark	bij	PVCV.	

Donderdagavondtoernooi

Regioteam	werkt	nul	weg

van onze V.V. was Arie een echte 
Feijenoorder. Menigeen van ons had 
er de
grootste lol in om , waneer Feijenoord 
verloren had, met Arie in discussie
te gaan, zeker als hij bardienst had en 
een ieder kon meegenieten. Welke
argumenten je ook in de strijd gooide, 
zijn Rotterdamse clubje had nooit
terecht verloren. Een stille glimlach 
werd achter de hand verborgen
gehouden. Als echtgenoot, vader, opa 
en clubman was Arie een voorbeeld 
voor
ons allen. Altijd stond hij voor ieder-
een klaar en cijferde zichzelf weg.
Terecht werd hij benoemd tot ‘ lid van 
verdienste’. Wij wensen de familie
veel sterkte toe en Arie, we zijn er 
trots op dat zo’n man als jij in ons
midden was.

Frans van Seumeren, voorzitter V.V. 
De Meern.

In	memoriam:	Arie	van	Wijk
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Tweede	van	links:	Sander	Reurings,	

voetballer	van	het	jaar,	keeper	bij	Zaterdag	1.



Op	 veel	 ouders	 wordt	 vaak	 een	 beroep	
gedaan	 om	 te	 helpen	 bij	 het	 elftal	 van	
hun	 kind(eren),	 zoals	 rijden	 bij	 uitwed-
strijden,	 kleding	 wassen,	 grensrechter	
zijn	e.d.	
Door	 bijvoorbeeld	 werkzaamheden	
is	 niet	 altijd	 iedereen	 in	 staat	 aan	
deze	 oproep	 te	 voldoen.	 Maar	 ook	 op	
andere	 manieren	 kan	 een	 ouder	 wat	
voor	 een	 team	 betekenen,	 zoals	 dit	
voorbeeld	van	de	C4.

Om	het	sei-
zoen2005/2006	
af	te	sluiten	
wilden	we	dit	
jaar	een	hapje	
gaan	eten	met	
z’n	allen.	Dat	
wil	zeggen	met	
13	jongens,	2	
leiders	en	2	
grensrechters.	
Na	wat	overleg	
tussen	de	jon-
gens	van	de	C4	
kwam	ons	ter	
ore	dat	de	ouders	van	Adel	Bendriss	
een	Marokkaans	restaurant	hebben	op	
het	Vredenburg	in	Utrecht.	Ook	gezien	
het	feit	dat	we	drie	jongens	met	een	
Marokkaanse	achtergrond	in	het	team	
hebben,	vonden	we	dit	een	leuke	gele-
genheid	om	kennis	te	maken	met	de	
Marokkaanse	keuken.	

Na	een	bezoekje	bij	Meneer	Bendriss	
en	enig	overleg	werd	de	datum	9	juni	
geprikt.	Meneer	stond	erop	dat	hij	
graag	de	hoofdsponsor	van	het	etentje	
wilde	zijn.	Door	zijn	drukke	bestaan	
als	restauranthouder	was	hij	niet	in	
de	mogelijkheid	veel	te	doen	voor	het	
team	waarin	zijn	zoon	Adel	voetbalde.	
Wel,	namens	het	hele	team	van	de	
C4	kan	ik	u	verzekeren	dat	we	heer-

lijk	hebben	gegeten,	en	een	erg	leuke	
avond	hebben	gehad!	
Mocht	u	eens	wat	anders	willen	uit-
proberen,	dit	is	een	echte	aanrader!	
Restaurant	‘El	Manzah’,	Vredenburg	
35
www.elmanzah.nl

Namens	de	C4,	Jan	Eskes

Vanaf		2	september	is	de	eerste	fase	van	
de	hockeyvelden	van	MHC	Fletiomare	
in	gebruik.	Aangezien	pas	na	gereed-
komen	van	de	tweede	fase	de	toegang	
vanaf	de	Alendorperweg	gereed	zal	
zijn,	zullen	in	het	nu	lopende	seizoen	
en	misschien	ook	(een	deel	van)	het	
volgende	seizoen	de	hockeyvelden	
alleen	via	ons	sportpark	bereikt	kunnen	
worden.	Dat	betekent	dat	we	afspraken	
met	de	gemeente	en	MHC	Fletiomare	
hebben	moeten	maken	over	het	openen	
en	afsluiten	van	de	toegangshekken	en	
over	het	parkeren.	Om	na	te	gaan	of	
een	en	ander	naar	wens	verloopt,	dan	
wel	dat	er	nadere	voorzieningen	moeten	
worden	getroffen	zal	regelmatig	afstem-
ming	plaatsvinden	tussen	Hans	de	Wit,	
de	CVB	en	vertegenwoordigers	van	
MHC	Fletiomare.	
Een	belangrijke	eis	van	zowel	MHC	
Fletiomare	als	VV	De	Meern	aan	de	

Tribune
Inmiddels	is	de	laatste	hand	gelegd	aan	
de	opbouw	van	de	overdekte	tribune.	
Reijer	Holtmans	en	André	Bakker	heb-
ben	doorzichtige	kunststofplaten	aan-
gebracht	op	de	zijwanden,	zodat	de	
wind	geen	vrij	spel	meer	heeft	op	de	
zitplaatsen.

Wandcommode
Regelmatig	werd	de	pachter	de	vraag	
gesteld	“waar	kan	ik	mijn	baby	een	

schone	luier	om	doen”.	Om	hieraan	
tegemoet	te	komen	is	in	het	MIVA	toilet	
een	luxe,	opklapbare,	wandcommode	
met	veiligheidsriemen	aangebracht.

Publicatiebord	
Om	de	spelers	en	bezoekers	nog	beter	
te	kunnen	informeren	is	een	tweede	
publicatiebord	aangebracht	op	de	bui-
tenmuur	van	de	uitgifteruimte.	Naast	
de	plattegronden	van	sportpark	en	

Nieuws	van	de	Commissie	van	Beheer

clubgebouw	wordt	informatie	getoond	
over	het	wedstrijdprogramma,	veld-	en	
kleedkamerindeling.	Ook	andere	mede-
delingen	kunnen	hier	worden	opgehan-
gen.	Losse	papieren	die	aan	het	raam	
werden	bevestigd	behoren	nu	tot	het	
verleden.

Schoenborstels
Het	aantal	schoenborstels	is	uitgebreid;	
er	staan	er	nu	4	langs	de	achtergevel,	4	
langs	de	zijkant	van	de	tribune	bij	de	
ingang	vanaf	het	hoofdveld	en	2	bij	
de	hoofdingang.
	
Coachbord
De	bespreekkamer	is	nog	beter	
afgestemd	op	het	houden	van	wed-
strijdbesprekingen.	Het	schoolbord	
is	vervangen	door	een	aan	de	muur	
bevestigd	magnetisch	coachbord.
Toegang	hockeyvelden	en	par-
keren

Beste	mensen,

In	een	echte	vereniging	geniet	je	in	het	heden,	kijk	je	vooruit	naar	de	
toekomst	en	koester	je	het	verleden.
Bij	de	opening	van	ons	prachtige	nieuwe	sportpark	is	er	een	kleine	
tentoonstelling	geweest	met	foto’s	en	curiosa	uit	het	verleden	van	VV	De	
Meern.
Voor	deze	“oude	glorie”	is	in	de	nieuwe	kantine	een	wand	vrijgemaakt.
	
Hiervoor	wordt	binnen	de	vereniging	iemand	gezocht	die	enkele	uren	
beschikbaar	heeft	.	Wat	dient	er	gedaan	te	worden:
-	 oude	foto’s	scannen,	
-	 op	cd	rom	zetten
-	 ingescande	foto’s	van	tekst	voorzien
-	 ingescande	foto’s	met	tekst	uitprinten

Wie	heeft	hiervoor	belangstelling	of	kent	iemand	die	dit	zou	willen?
Graag	contact	met	

Eelco.Koot@hu.nl

September	2006
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Met	ingang	van	dit	seizoen	zijn	alle	afdelingen	(jeugd,	zaterdag,	zondag,	
dames)	van	V.V.	De	Meern	begonnen	met	het	leveren	van	een	bijdrage	aan	de	
WedstrijdKrant.	De	aandacht	in	de	krant,	welke	wekelijks	in	het	clubgebouw	
ter	inzage	ligt,	gaat	vooral	uit	naar	de	diverse	selectieteams	van	de	vereniging,	
maar	andere	teams	zullen,	als	daar	aanleiding	toe	is,	ook	de	aandacht	krijgen.	
De	inhoud	zal	vooral	bestaan	uit	voorbeschouwingen	en	andere	actuele	infor-
matie	rondom	de	wedstrijden.	In	het	begin	was	het	nog	een	beetje	zoeken	zijn	
naar	de	juiste	vorm,	maar	we	hebben	de	indruk	dat	het	krantje	momenteel	veel	
gelezen	wordt
We	hopen	vooral	ook	dat	door	middel	van	dit	krantje	onder	de	leden	meer	
belangstelling	voor	de	‘andere’	afdelingen	zal	komen,	dat	het	ook	aantrekkelijk	
wordt	voor	adverteerders	en	dat	we	op	deze	manier	de	vereniging	nog	beter	
kunnen	promoten.

De	redactie,	André	Bakker

gemeente	was	dat	er	voldoende	par-
keergelegenheid	voor	beide	verenigin-
gen	zou	zijn.	Het	is	ons,	weliswaar	op	
het	allerlaatste	moment	vóór	de	aan-
vang	van	het	seizoen,	gelukt	om	extra	
parkeerplaatsen	te	krijgen.	Deze	zijn,	in	
de	vorm	van	zogeheten	graskeien,	“om	
de	hoek”	direct	achter	het	hek	naast	de	
papiercontainer,	gerealiseerd.	Dit	houdt	
in	dat	er	nu	voor	voetbal	en	hockey	
tezamen	plaats	is	voor	circa	325	auto’s,	
waarschijnlijk	net	genoeg	voor	de	meest	
drukke	momenten	op	de	zaterdag.	Wel-
iswaar	is	het	aantal	officiële	parkeervak-
ken	geringer,	maar	met	een	verstandige	
indeling	van	de	overige	ruimte	komen	
we	tot	een	dergelijk	aantal.	Nu	niet	
denken	dat	er	onder	alle	omstandighe-
den	voldoende	parkeergelegenheid	is:	
zoveel	mogelijk	met	de	fiets	naar	het	
sportpark	komen	blijft	absoluut	nood-
zakelijk!
De	parkeervakken	op	de	toegangsweg	
(langs	veld	4)	zijn	weer	verwijderd.	
Deze	waren	aangebracht	vanuit	de	
noodzaak	om	meer	parkeerplaatsen	te	
creëren,	maar	het	nadelig	effect	(met	
auto’s	over	het	trottoir	rijden	en	fietsers	
in	het	nauw	brengen)	was	duidelijk	
onderschat.	
	 	

Seizoensuitje C4

VACATURE

WedstrijdKrant



park	maar	sommige	dingen	moeten	we	
zeker	terug	laten	keren.
Dit	keer	werd	het	toernooi	georga-
niseerd	voor	de	zondagafdeling	met	
als	doel	elkaar	aan	het	begin	van	

het	seizoen	beter	te	leren	kennen.	
Er	zijn	tenslotte	een	aantal	nieuwe	
spelers	bijgekomen	en	het	is		leuk	
als	je	bij	een	ander	elftal	staat	

te	kijken	en	weet	wie	er	aan	
de	bal	is.	Het	is	toch	mooi	
om	mee	te	maken	dat	man-

We	zijn	dit	seizoen	begonnen	met	een	
strandtraining,	helaas	kon	niet	iedereen	
aanwezig	zijn,	maar	het	was	dikke	pret	
en	ook	flink	zweten.	Er	werden	nog	
flink	wat	cadeautjes	weggegeven	tijdens	
het	partijtje,	maar	nu	mag	het	nog,	
straks	als	het	er	echt	om	gaat	niet	meer.
Na	de	strandtraining	was	het	tijd	om	weer	
te	verzamelen	op	het	sportpark	van	‘onze’	
V.V.	voor	onze	eerste	echte	training.	Wim	
had	een	parcours	voor	ons	bedacht,	ja	we	
moesten	flink	aan	de	bak…..	lopen,	lopen	
en	nog	eens	lopen.	Nu	wisten	we	het	zeker,	
het	seizoen	was	weer	begonnen….pffffff

De	zondag	na	de	eerste	training	was	er	het	
Hogehoeden-Toernooi,	de	dames	waren	
hier	ook	voor	uitgenodigd.	Met	3	man	sterk	

In	het	verleden	stond	het	Hoge	
Hoeden	toernooi	bekend	om	zijn	
gezelligheid	en	keken	velen	hier	
al	lang	naar	uit.
Zelfs	de	dames,	die	helemaal	geen	
lid	waren,	maar	op	deze	dag	toch	
de	voetbalschoenen	aantrokken.	
Hoe	druk	was	Joop	Westerhout	
hier	in	het	verleden	wel	niet	mee	
en	hoor	je	de	prijzen	van	de	
verloting	nog	door	de	krakende	
luidsprekers	galmen:	“een	kissie	
arebeien	vers	geplukt	door	Willem	
Mandjes”.	We	hebben	een	nieuw	sport-

Gezellig	Hoge	Hoeden	toernooi.
Zondag	13	augustus	is	er	weer	een	oude	traditie	terug	gekeerd.	

foto: 
Ron Heemskerk, die nogal luidruchtig 
de show stal die dag (zoals altijd)

De	Dames	van	V.V.	De	Meern
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nen	zoals	Remco	Koteris,	Chris	Mildret	en	
Sander	Gompers	na	lange	tijd	weer		hun	
kunsten	laten	zien	bij	De	Meern.	Helaas	
ontbrak	“de	Hoge	Hoed”	maar	de	opzet	
bleef	hetzelfde.	De	spelers	van	alle	elftallen	
werden	gemixt	in	6	ploegen	van	7	spelers.	
Op	de	kunstgrasvelden	werd	in	een	poule	

door	iedere	ploeg	5	wedstrijden	gespeeld	.	
Er	werd	fanatiek	gestreden	maar	de	winst	
was	dit	keer	niet	het	belangrijkste.	De	
gezelligheid	stond	bovenaan.	Na	de	partijen	
stond	uiteraard	de	bbq	aan	en	stond	de	dj	
de	muziek	naar	het	terras	te	knallen.	En	ja,	
zoals	het	voorheen	al	was,	bleef	het	ook	nu	
nog	lang	onrustig.

Gezien	het	aantal	mensen	dat	langs	de	vel-
den	en	aan	de	bar	stond,	is	het	Hoge	Hoe-
den	toernooi	nog	steeds	in	trek.	Wie	weet	
houden	we	dit	toernooi	volgend	jaar	wel	
voor	alle	senioren	en	wellicht	is	“de	Hoge	
Hoed”	dan	ook	weer	terug	gevonden.

Patrick	van	Zijl			

Daarom	werden	alle	geregistreerde	leiders/
leidsters/trainers	en	leden	van	ontvangst-
commissies	in	de	gelegenheid	gesteld	om	
een	aangepaste	cursus	Eerste	Hulp	Bij	Sport	
Ongelukken	(EHSBO)	te	volgen.	
Tijdens	de	eerste	cursus	in	juni	werden	die	
onderdelen	behandeld,	die	op	en	rond	een	
sportveld	kunnen	voorkomen.	Verder	werd	
er	ook	aandacht	aan	reanimatie	besteed.	
Alle	deelnemers	slaagden	voor	de	cursus	en	

EHBSOEerste	geslaagden
	

Aan	 het	 begin	 van	 vorig	 seizoen	 is	 bij	
alle	 teams,	 leid(st)ers	 en	 trainers	 geïn-
ventariseerd	 hoe	 het	 met	 de	 kennis	 is	
gesteld	 op	 het	 gebied	 van	 de	 EHBO	 /	
BHV	/	Reanimatie.	
De	 uitslag	 van	 deze	 inventarisatie	
heeft	 de	 vereniging	 doen	 besluiten	 om	
de	 mogelijkheid	 aan	 te	 bieden	 om	 wat	
aan	kennisverbetering	te	doen.

De	vakantie	is	voorbij	en	de	dames	van	V.V	de	Meern	moeten	weer	
flink	aan	de	bak,	want	de	doelstelling	van	dit	seizoen	

is	bij	de	beste	3	te	eindigen.

Bovenin:	Maaike	en	Wim
3e	rij	van	links	naar	rechts:	Mirjam	K,	Sandra,	Judith,	Debbie,	Mirjam	B

2e	rij	van	links	naar	rechts:	Sonja,	Marion,	Linda,	Marjolein,	Coby,	sponsor	Torres
1e	rij	van	links	naar	rechts:	Jetske,	Miriam,	Serena,	Femke,	Anne-Claire,	Nathalie

Om	de	kennismaking	van	de	Zaterdagteams	te	hernieuwen	zijn	de	teams	dit	
seizoen	begonnen	met	een	gezamenlijke	barbecue.	Het	beviel	goed,	zoals	te	
zien	is	op	de	foto’s...op	naar	de	feestavond	voor	de	seniorleden	in	november	!

Gezamenlijke	barbecue
	Zaterdagteams

hebben	Judith,	Anne-Claire	en	Serena	de	
dames	afdeling	vertegenwoordigd.	Met	een	
goede	inzet	en	een	paar	leuke	doelpunten	
hebben	we	ons	visitekaartje	voor	dit	seizoen	
afgegeven.	

Het	bekerdebuut	is	bij	ons	niet	zo	goed	
verlopen,	de	eerste	wedstrijd	tegen	HMS	
werd	dik	verloren	en	de	wedstrijd	tegen	de	
andere	derde	klassen	MSV	konden	we	ook	
niet	in	winst	omzetten.	De	derde	wedstrijd	
tegen	Maarssen	is	niet	meer	van	belang,	
helaas	meiden	volgend	jaar	beter.

17	September	begon	onze	competitie	en	
hebben	we	de	eerste	3	punten	mee	naar	
huis	genomen.	Op	naar	een	goed	sei-
zoen…!

Serena

kregen	op	29	juni	een	certificaat	namens	
het	bestuur	uitgereikt	door	Wim	Stolwijk.	
Heeft	u	ook	belangstelling	voor	de	cursus,	
welke	u,	behalve	4	avonden,	verder	niets	
kost	en	veel	bijbrengt,	dan	kunt	u	contact	
(per	mail)	opnemen	met	

Martin	Adelaar;
zijn	gegevens	kunt	u	vinden	op	de	site	van	
V.V.	De	Meern,	onder	medisch.


