
Traditiegetrouw werd er de eerste zondag van het nieuwe jaar een Nieuw-
jaarsbijeenkomst gehouden voor alle (bestuurs)leden en medewerkers van 
V.V. De Meern. Voor deze bijeenkomst speelde het elftal Zondag 1 tegen 
Argon 1, waarbij ze lieten zien dat ze goede voornemens hadden voor de rest 
van het seizoen: de winst ging naar De Meern.

Tijdens de druk bezochte en gezellige 
bijeenkomst besprak voorzitter Frans 
van Seumeren in het kort de afgelopen 
periode met al zijn ups en downs,.Hij 
deed melding van het afscheid en de 
komst van enkele bestuursleden en 

vertelde dat de nieuwe Technisch 
Directeur (Hans Hensen), vooruitlo-
pend op zijn aanstelling, al enkele 
besprekingen had gehouden met 
mogelijke trainers voor de Zater-
dag- en Zondag 1. Uitkomst van 
deze gesprekken is dat Hans de Wit 

een verlenging van zijn contract heeft gekregen voor de duur van 1 jaar en dat Zater-
dag 1 een nieuwe trainer krijgt in de persoon van Ton Delfgou: een trainer met veel 
papieren en ervaring. (In een volgende Teamgeest volgt een nadere kennismaking.) 

Ook maakte Frans er melding van dat er een nieuwe hoofdsponsor komt (i.p.v. Mam-
moet) voor de komende 5 jaar, het Meernse bedrijf FanWork wordt de nieuwe spon-
sor. Met al deze positieve inbreng kan de V.V. verder werken aan de sportieve uitda-
ging die het bestuur voor ogen staat: het Zondag 1 naar de 1ste klasse en het Zaterdag 
1 naar de 2de klasse, mét een succesvolle Jeugdafdeling, want ook als de senioren 
op een prestatief hoog niveau spelen, blijft de jeugd voor de vereniging behouden! 

Frans concludeerde dat de V.V. er finan-
cieel en qua organisatie goed voor staat 
en zo een voortrekkersrol kan spelen 
in de regio. In deze voortrekkers rol 
spelen sociale controle en  respectvol 
met     elkaar omgaan een grote rol, 
maar vooral de gezelligheid binnen 
de V.V. De Meern blijft voorop staan. 

De redactie

financiële beleid waardeert tussen zeer goed 
en uitstekend. Willem, bij deze mijn compli-
menten, niet alleen hiervoor, maar ook voor 
alles wat je doet ‘achter de schermen’ voor 
ons ‘cluppie’, zoals jij dat placht te zeggen. 
Tevens wil ik hierbij gelijktijdig onze mede-
bestuurder Henk Zijtveld bedanken voor 
zijn inzet gedurende de laatste 6 jaar. Henk 
moet weer gaan studeren op zijn 47 jarige 
leeftijd en heeft daardoor geen tijd meer om 
zijn functie als penningmeester te vervullen. 
Henk, ik heb wel een beetje medelijden met 
je, maar het is niet anders, dus zet je schou-
ders er maar weer onder. Ik hoop alleen dat 
je hersencellen op zo’n oude leeftijd nog 
steeds goed functioneren. Marcel de Groot, u 
allen bekend, zal Henk per 1 April opvolgen.

Derde kunstgrasveld
 
Eveneens ben ik blij te constateren dat, in 
vergelijking met het verleden, de vergade-
ringen van het V.B., zeker ook met de komst 
van John van Wegen, inhoudelijk naar een 
hoger niveau getild zijn en we meer bezig 
zijn met strategie en lange-termijn proble-
matiek dan met futiliteiten. Eén van onze 
grote zorgen is de enorme aanwas van het 
aantal leden. Uit calculaties, die gemaakt zijn 
voor de toekomst, blijkt dat het noodzakelijk 
zal zijn om gedeeltelijk activiteiten over te 
hevelen van de zaterdag naar de zondag en 
dat de aanleg van een derde kunstgrasveld 
in 2009 onafwendbaar is. Dat om alle leden 
voldoende trainingsmogelijkheden te bie-
den. Vooralsnog staat de gemeente hier nog 
niet positief tegenover, het is onze taak dan 
ook hen ervan te overtuigen dat dit absoluut 
noodzakelijk is. Een leuke discussie die ont-
staat is, (even los van de vraag of een derde 
kunstgrasveld financieel haalbaar is) of het 
hoofdveld (met verlichting) een derde kunst-
grasveld moet worden of één van de bijvel-
den. Uit nostalgische overwegingen vind ik 
persoonlijk dat het hoofdveld eerlijk, gezond 
gras moet blijven, het liefst met een piepdun 
laagje regenwater erop waarbij je meterslange 
slidings kunt maken en waarbij dan gelijktij-
dig de tegenstander mee glijdt… echter, ik 
heb reeds geconstateerd dat de meningen 
hieromtrent verdeeld zijn binnen onze club.
 
Verantwoordelijkheid 

Het besturen van een vereniging is een con-
stant proces waarin onverwacht veranderin-
gen kunnen optreden en waarop dan zo ade-
quaat mogelijk gereageerd dient te worden. 
Tot mijn grote teleurstelling heeft de zater-
dagcommissie gemeend te moeten aftreden, 
daar zij vinden dat er over de aanstelling van 
de nieuwe trainer van de zaterdagselectie 
onvoldoende gecommuniceerd is en dat zij te 
weinig betrokken zijn geweest bij de benoe-
ming. Zij zijn wel bereid ‘demissionair’ het 
huidige seizoen af te maken. Ik ben het met 
deze beslissing pertinent oneens en heb dat 
ook aan de betrokkenen meegedeeld. Ik ben 
van mening dat wij met het aantrekken van 

TeamGeest
Clubkrant van V.V. De Meern, jaargang 39, nummer 3, maart 2007

Met gemengde gevoelens 
 
kijk ik terug op de afgelopen maanden. Als ik 
de voortgang van onze V.V. analyseer kan ik 
met tevredenheid constateren dat de meeste 
doelstellingen die wij ons gesteld hebben 
bereikt zijn of binnen ons bereik liggen.  
 
Allereerst wil ik Wim Stolwijk langs deze 
weg een pluim geven voor de financiële 
huishouding . Deze wordt jaarlijks gecon-
troleerd door een afdeling van de K.N.V. 
B., dit tevens in relatie tot de garantie op 
de geldlening, welke ons verstrekt is voor 
de financiëring van het nieuwe sportpark. 
Uit deze controle bleek dat de K.N.V.B ons 

Lid zijn van een vereniging geeft ook verantwoordelijkheden

een Technisch Directeur de 
verantwoordelijkheid van 
het technisch beleid, waar-
onder het aantrekken van 
nieuwe trainers, bij hem leggen, waarop hij 
in de toekomst ook afgerekend kan worden. 
Daar ik,  binnen het V.B. verantwoordelijk 
ben voor de technische zaken heb ik dit, 
gezien het turbulente verleden, doelbewust 
‘strak’ aangezet om misverstanden te ver-
mijden. Ter verduidelijking, de commis-
sies hebben hoofdzakelijk een uitvoerende 
taak en het beleid wordt bepaald door het 
V.B. Natuurlijk besef ik dat binnen een 
vereniging waar je werkt met vrijwilligers 
en sponsoren je ‘ad hoc’ elkaars meningen 
toetst. Misschien zijn we hierin deze keer 
te kort geschoten, dat wil ik best op mijn 
conto nemen. Het heeft ook te maken met de 
nieuwe functie Technische Directeur, waar 
een ieder aan moet wennen. Waar ik echter 
absoluut niet tegen kan is dat er dan maar 
meteen met ‘de portefeuille gezwaaid’ moet 
worden en er besloten word om maar af te 
treden. Binnen een vereniging (of bedrijf) 
ontkom je er niet aan dat je soms een teleur-
stelling te verwerken krijgt, ook al heb je de 
beste bedoelingen met je club of collega’s. Als 
alles goed gaat geniet je er als individu van 
om deelgenoot te zijn een groter geheel, de 
vereniging. Het woord ‘vereniging’ kan het 
niet beter uitdrukken. Maar, en hier komt 
de clou, het schept ook verantwoordelijk-
heid. Zie hier mijn teleurstelling. Men heeft 
te snel de handdoek in de ring gegooid en dit 
strookt niet met het verenigingsbelang. Ik zie 
het geheel ook als een persoonlijk falen daar 
één van mijn doelstellingen, de verdere inte-
gratie van de respectievelijke besturen, averij 
heeft opgelopen. (Ik treed nog niet af of ze 
moeten me doodschieten, dat schijnt een 
populaire bezigheid te zijn tegenwoordig.)

Seniorencommissie  

Het V.B. heeft alert op de ontstane situ-
atie gereageerd en van de nood een deugd 
gemaakt. We hebben besloten om vanaf het 
volgende seizoen te komen tot een senioren-
commissie voor zowel de zaterdag senioren 
als die van de zondag. Ik hoop dat met een 
seniorencommissie de kloof tussen zaterdag 
en zondag opgeheven kan worden naar een 
eerlijke taakverdeling, waarbij met name ‘de 
zaterdag’ niet ondergesneeuwd mag worden. 
Georg Potters is door het V.B. aangesteld 
om de nieuwe seniorencommissie samen te 
stellen en nieuwe mensen te gaan werven. 
De hieruit voortvloeiende voordracht aan 
het V.B. leidt dan tot formele benoemingen.

Tot slot zou ik u willen verzoeken om 
zaterdag 17 juni alvast te reserveren in 
uw agenda. Wij zijn van plan op deze 
zaterdag een fantastische feest te organi-
seren ter ere van het 60 jarige jubileum 
van onze V.V De Meern. We zullen de 
bloemetjes eens flink buiten gaan zetten.

Frans van Seumeren
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Woordje van de Voorzitter    

	Een	goed	begin	….
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Aangescherpt rookbeleid

Elders in deze TeamGeest kunt u een 
uitgebreid artikel lezen over het door het ver-
enigingsbestuur aangescherpte rookbeleid. 
Van genoemde rookverboden kan in overleg 
en met toestemming van het verenigings-
bestuur worden afgeweken indien daartoe 
goede gronden zijn. Deze regels gaan in op het 
moment van verschijnen van deze Teamgeest.

( lees nieuw rookbeleid op pagina 6 )
 
Seniorencommissie

Half januari werd het verenigingsbestuur 
opgeschrikt door de mededeling van vier 
van de vijf leden van de commissie zaterdag, 
te weten André Bakker, Marco Eversdijk, 
Frank van der Geer en Rick Meeldijk, dat 

Voor jongeren vanaf 12 jaar, die binnen de eigen vereni-
ging wedstrijden van F en E pupillen willen leiden, wordt 
een cursus scheidrechter georganiseerd. Ze leren dan de 
spelregels van 7 tegen 7, het leiden van de wedstrijden 4 
tegen 4 en 7 tegen 7 en de praktische toepassing ervan.

De cursus bestaat uit 1 of 2 bijeenkosten (bijvoorbeeld op 
een dag in de schoolvakantie) en wordt bij V.V. De Meern 
georganiseerd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 

Ted Fronik.

Zoals	 bekend	 kampt	 V.V.	 De	 Meern	
met	 een	 (bijna)	 velden	 tekort	 voor	 de	
trainingen	en	de	te	spelen	wedstrijden	
op	 de	 zaterdag,	 wat	 betreft	 Jeugd	 en	
Senioren.	 Er	 wordt	 hard	 gewerkt	 om	
een	 derde	 kunstgrasveld	 te	 realiseren,	
omdat	er	op	dit	moment	eigenlijk	geen	
ruimte	 is	 voor	 nieuwe	 teams	 op	 de	
zaterdag.	 Om	 jonge	 leden	 nu	 toch	 de	
mogelijkheid	te	geven	om	te	gaan	spe-
len	 heeft	 de	 Jeugdcommissie	 4	 maart	
een	 start	 gemaakt	 met	 de	 ‘Champi-
ons	 League’	 op	 de	 zondag	 morgen.

Competitie op zondag
Het idee achter de Champions League is de 
nieuwe F pupillen de komende zondagen 
een onderlinge competitie te laten spe-
len, zodat zij vast kennis kunnen maken 
met ‘de bal’ (er hebben zich 30 jongens 
ingeschreven). Ze spelen met namen als 
Barcelona, Real Madrid etc. en worden 
voorzien van bijpassende shirts, die door 
de Business club gesponsord zijn. De wed-
strijden worden begeleid door ouders en 

  Van het Verenigingsbestuur           Van het Verenigingsbestuur

	 Eerste	geslaagden	Pupillen	scheidrechterscursus

zij hun functies neerlegden. De opgegeven 
reden van de commissie zaterdag is dat zij 
niet betrokken zijn geweest bij het aanstel-
len van de nieuwe hoofdtrainer voor de 
zaterdag en de gebrekkige communicatie 
nadat deze trainer was aangesteld. Elders 
zal in het stuk van de voorzitter op de 
achtergronden van deze betreurenswaar-
dige zaak verder worden ingegaan. Geluk-
kig heeft de commissie zaterdag zich bereid 
verklaard om de lopende zaken van dit 
seizoen te blijven behartigen. Spoedover-
leg binnen het verenigingsbestuur heeft 
er toe geleid dat wij de mogelijkheid tot 
het formeren van één seniorencommissie, 
voor zowel dames, zaterdag en zondag, 
onderzocht hebben. Nadat hier positief op 
geantwoord kon worden, is de huidige 
commissie zondag bereid gevonden twee 

tot drie personen te zoeken die de zaterdag 
en dames gaan vertegenwoordigen en de 
praktische zaken voor hen te regelen. Op 
het moment van schrijven van dit stuk (eind 
februari) waren nog geen namen bekend 
van mensen die voor dames en zaterdag zit-
ting gaan nemen in de seniorencommissie. 

Pachtcontract

Het verenigingsbestuur heeft het pachtcon-
tract met Hans de Wit en Jacqueline van 
Houten voor de duur van vijf jaar verlengd. 
Een belangrijke wijziging voor de commissies 
jeugd en zaterdag is dat de bemensing van 
de uitgifteruimte volledig onder verantwoor-
delijkheid van de pachter zal geschieden.

2 coördinatoren. Na de 5 geplande speel-
dagen (een halve competitie) volgt een 
herindeling van de teams (om te komen 
tot teams van gelijke sterkte) Daarna wordt 
opnieuw een halve competitie gespeeld. 
Na de zomer vindt samensmelting met 
de kabouters plaats, die overkomen naar 
de F’jes. De bedoeling is deze teams het 
volgende seizoen in competitieverband op 
de zondagmorgen, te laten spelen, tegen 
andere verenigingen in de regio, die hier 
mee willen gaan beginnen. De JC hoopt 
na de zomer deze competitie met 8 teams 
te kunnen starten en kan dus op deze 
manier toch jonge kinderen laten spelen. 

Start Champions League F’jes

Nieuwe penningmeester

De huidige algemeen penningmeester Henk 
Zijtveld heeft wegens het volgen van een 
zware opleiding moeten besluiten zijn func-
tie per 1 april neer te leggen. Vanaf dezelfde 
datum zal Marcel de Groot deze func-
tie tot aan de algemene ledenvergadering 
ad interim gaan vervullen. Ook op deze 
plaats willen wij Henk bedanken voor zijn 
grote toewijding en inzet bij het beheren 
van de gelden gedurende zes jaar en het 
innen van de contributies. Marcel wensen 
wij veel succes bij zijn werkzaamheden.

Namens het verenigingsbestuur,
Ton Oskam, secretaris

Hoge	Hoed	toernooi	C
Tijdens	de	winterstop	hebben	de	C’s	niet	binnen,	maar	buiten	een	
HogeHoeden	toernooi	gehouden.	Er	waren	maar	liefst	92	jongens	
die	aan	dit	toernooi	meededen.	Alle	elftallen	werden	door	de	leiding	
(onder	aanvoering	van	Fred	Rotman	en	Ernst	van	Wiggen)	door
	elkaar	gehusseld,	zodat	er	‘gelijkwaardige’	teams	ontstonden,	die	het	
tegen	elkaar	op	moesten	nemen.	Niet	het	winnen,	maar	de	onderlinge	
lol	en	kennismaking	met	elkaar	was	deze	dag	het	belangrijkste	doel.

Tussen de middag werd hiertoe heerlijke soep met een broodje gegeten, waarna de jongens 
met volle magen aan het middagprogramma konden beginnen. Er was wel een prijsuitreiking, 
maar meer voor de lol, want alle spelers kregen een aandenken mee naar huis. Het was deze 
dag gelukkig ook nog mooi weer, dus wat de spelers betreft kan het toernooi in de herhaling.

	 Wensenfee
 

Een wens in vervulling zien gaan is één van de leukste dingen die er bestaan. 
Een paar voetballers van De Meern F 18 overkwam dit.

Een heuse fee, op hele hoge 
benen, vervulde tijdens de win-
terstop hun wens om met hun 
hele team een training van een 
FC Utrecht trainer te krijgen. 

Ze kregen de prijs uitge-
reikt op De Veldhof, namens 
de winkeliersvereniging.
Als het zover is zullen alle 
teamleden de prijswinnaars, 
Menno, Max en Nick, wel 
héél dankbaar zijn…



TeamGeest 3Maart 2007

Om de lange winterstop voor de F-
pupillen te onderbreken  (18 teams !!!)  
is op 14 januari in de Broos Gerssen 
hal een zaalvoetbaltoernooi georgani-
seerd.

De nieuwe hal is een groot suc-
ces. De tribune is op de eer-
ste verdieping en bood een heel 
goed uitzicht op het speelveld. 
De ouders, familie en andere fans 
van de kinderen leefden enthou-
siast mee, en de spreekkoren 
stimuleerden de spelers om tot 
de bodem te gaan. De opkomst 
van de spelers was gigantisch 
!!!  Alle teams waren er en bijna 
allemaal voltallig. Dit toernooi vervult 

Net als vorig jaar werd vlak vóór de kerstvakantie een zaalvoetbaldag voor de meiden 
van V.V. De Meern georganiseerd. Dit jaar werd voor het eerst uitgeweken naar de 
Broos Gerssenzaal in Veldhuizen, omdat deze aanmerkelijk groter is.

Zondag 7 januari hebben we weer kun-
nen genieten van 16 enthousiaste jeug-
delftallen van VV De Meern tijdens het 
traditionele nieuwjaar zaalvoetbaltoer-
nooi.
De E-tjes speelde hun wedstrijden dit keer 
niet in de Marehal maar in de fraaie nieu-

NIEUWS AFDELING JEUGD
we sporthal in Veldhuizen. Prettig waren 
de echte doelen i.p.v. de op de muur 
getekende doelen van de 
Marehal. Geen menings-
verschillen derhalve over 
was het nu wel of was 
het nu niet een doelpunt!

Adel verplicht
Om 9:00
uur was het 
de beurt 
aan de E16 
tot en met E13. De E13 deed 
wat ze aan hun stand ver-
plicht waren en wonnen hun 
pool. Met een mooie medail-
le keerde ze huiswaarts en 
waren E12 tot E9 aan de 
beurt. Er werd gespeeld in 
een opstelling met 4 veldspe-
lers en een keeper. Tijdens de 
15 minuten speelduur mocht 
er onbeperkt worden gewis-

seld. In deze pool wist het laagste team, 
de E12, verassend als tweede te eindigen.

Na de lunch ont-
spon zich een span-
nende strijd tussen 
de E8 tot en met E5. 
Halverwege de com-
petitie hadden drie 
teams nog kans op 
de eindoverwinning. 
In de sleutelwed-
strijd E6-E5 toonde 
E6 hun leeuwenhart 

door in een triller de E5 met 3-2 te ver-
slaan. De E7 leverde een goede prestatie 
door tweede te eindigen boven de E5.
Adel verplicht, zeker als je de E1 bent 
van VV De Meern. Deze topselectie maak-
te zijn reputatie waar door ongeslagen 
hun pool te winnen. Ze lieten bij vlagen 
mooi zaalvoetbal zien waarbij de 10-0 
overwinning op de E2 niet onvermeld 
mag blijven. Wat meer moeite hadden 
ze met de kersverse veldkampioenen van 

Zaaltoernooi	E

Zaaltoernooi	F duidelijk een behoefte. Het leuke van 
zaalvoetbal is, dat het niveau van de 
teams veel dichter bij elkaar staat en dat 
er ook door een gelukje gewonnen kan 
worden. De strijd was dan ook span-
nend, en de teams gaven niet veel op 
elkaar toe. Ook de ‘lagere’ teams wonnen 

nu regelmatig van de hoger geplaatsten.

Verwachtingen en aanmoedigingen
Wat opviel waren de aanmoedigingen 
van het publiek in de loop van de dag. In 
het begin waren er alleen maar positieve 
en aanmoedigende kreten te horen, en 

applaus voor goede acties, 
naarmate de dag vorderde 
nam de kwaliteit van het 
voetballen toe, maar veran-
derden de aanmoedigingen 
vanaf de tribune en waren er 
ook afkeurende en honende 
geluiden. Ook werden de 
scheidsrechterlijke beslis-
singen hardop bekritiseerd, 
zodat die kleintjes op het veld ook de nei-
ging kregen daaraan mee te doen. Blijk-
baar lagen de verwachtingen bij ouders en 
andere familie hoger en was de teleurstel-
ling des te groter. Aan spelers kon je ook 
merken, dat ze vaker naar boven keken, 
en dat het publiek meer en dus ook 
negatieve invloed op ze had. Misschien 
iets voor de ouders om aan te denken.
 
Tips 
Een aantal spelregels en nieuwe tradities 
werden uitgevonden op deze dag, zoals 
afstand houden van de keeper bij een 
uittrap, het gebruik van twee scheids-
rechters, en een ererondje rennen langs 

	 Meisjes-zaalvoetbaldag	op	zondag	10	december

’s Ochtends was het de beurt aan de MD2, aangevuld met een aantal meiden uit de MD3, en 
de ME1. Hieruit werd een poule van 4 teams samengesteld, die een halve competitie speelden. 
Hoewel veel meiden nog niet zo lang voetballen en in de zaal al helemaal niet, werd 

er van het begin tot het eind met heel veel inzet en enthousi-
asme gespeeld. Met de liefde voor dit spelletje zit het duidelijk 
wel goed bij deze meiden en als ze zich zo snel blijven ontwik-
kelen als nu, zal V.V. De Meern nog veel plezier aan ze beleven.

Versterking
’s Middags stonden de MD1 en MB1 op het programma, aangevuld 
met enkele meiden uit de MA1. Anke Nesselaar en Marjolein Tim-
mermans, die bij de jongens spelen en bij de KNVB, versterkten de 
MD1-teams. Ook hier spannende wedstrijden, grote inzet, strijd en 
plezier.

Het was een zeer sportieve dag en 
hoewel Meike Elmensdorp als EHBO-
ster paraat stond, zijn blessures uit-
gebleven. Alle meiden werden met 
een medaille en een voetbaltijdschrift 
beloond, want het meedoen en ple-
zier hebben was het belangrijkste.

de muren van de zaal door het win-
nende team. (Indien mogelijk zou een 
eenvoudige muziekinstallatie deze over-
winningsronde kunnen begeleiden.) Een 
paar tips voor een volgende keer: laat 
de leiding halverwege de dag aflossen en 
maak de zaal leeg, zodat er ook gebruik 
gemaakt kan worden van de muren en 
het inrollen overgeslagen kan worden.
 Al met al was het één groot feest, 
met nauwelijks een wanklank. Alleen 
een jongetje met een rood hoofd had 
een klacht; hij speelde liever bui-
ten op het veld; “veel te warm hier”.
 
namens de organisatie van de dag; Bart, 
Martin, Rik, Ton en Geert

de E4. Deze fysiek sterke ploeg was 
taai maar de kleine, uiterst behendig  
en goed combinerende E1 wist in de 
eindfase de E4 op de knieën te krijgen.
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Plezier en prestatie 

Na een korte inventarisatie bleek dat er 
voldoende draagvlak aanwezig was om een 
nieuw team te kunnen opstarten. Met dit 
idee werd in overleg getreden met het 
zaterdagbestuur en er werd besloten dat dit 
nieuwe team het 3e moest worden. Met een 
selectie van 16 man werd uiteindelijk aan de 
competitie gestart. Naast een stukje plezier 
(de bekende 3e helft), werd er binnen dit 
team besloten dat er ook gepresteerd moest 
worden. In het eerste seizoen eindigde het 
3e op een verdiende 3e plaats in de compe-
titie en werd er redelijk gevoetbald. Het 3e 
is een mix van oud 1e spelers en spelers die 
uit de lagere teams komen. Dat dit aanpas-
sing van beide kanten vergt spreekt voor 
zich en na een jaar kan gezegd worden dat 
iedereen binnen het team elkaar accepteert 
en de prestaties ook zeker niet tegenvallen
.

Rond	1980	was	de	hele	hockey-
wereld	in	rep	en	roer	doordat	een	
nieuw	fenomeen,	kunstgras	zijn	
opwachting	deed	in	dat	wereldje.

Links en rechts in HEEL Nederland hoorde 
men in de trant van ‘gras moet je ruiken’ 
en ‘er moet modder onder m’n schoenen 
zitten’ gemopper van de wat oudere seni-
orleden. Zij hadden zichtbaar moeite met 
dat veel snellere plastic dan dat hobbelige 
gras waarop ze allen het jaren eerder het 
spelletje hadden geleerd. Ook werd op dat 
vermaledijde kunstgras afgegeven dat het 
niet goed zou zijn voor lijf en leden. Ik 
hoorde toen een paar hockeyers met ver-

Gevarieerde leeftijden

Inmiddels zijn diverse spelers uit het elftal 
van vorig jaar gestopt met voetballen en ont-
stond er een behoefte aan nieuwe spelers. 
Voor dit elftal kwamen uit de spontane aan-
meldingen 8 nieuwe spelers voort, waarna 
het elftal zich ontwikkelde tot een heel 
speciaal team. De spelers variëren in leeftijd 
tussen de 16 en 45 jaar. De eerste wedstrij-
den kenmerken zich dan ook als enerzijds 
een aantal jonge honden die rennen over het 
veld met daarnaast een aantal oudere spelers 
die proberen enige lijn in het geheel aan te 
brengen. De opkomst op de trainingen is 
groot, minimaal 10 spelers per training die 
hun uiterste best doen, op het fanatieke af
. 
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sleten knieën dat ze verwachtten dat na het 
seizoen het echt definitief afgelopen zou 
zijn met hun favoriete sportbeoefening.

Dit jaar was ik voor het eerst in jaren in 
een weekend weer terug op mijn oude 
cluppie in Helmond en, wat denk je, op 
zaterdag kwam ik daar die klagende man-
nen van weleer tegen toen zij stuk voor 
stuk hun kleinkinderen stonden aan te 
moedigen. Maar, nog mooier, op de zondag 
kwam ik ze daar weer tegen in –jawel– hun 
sporttenue. Blijkbaar had de tijd (en het 
kunstgras) minder schade toegebracht aan 
hun knieën en enkels dan ze destijds dach-
ten.

Overigens waren veel van hen al eerder van 
gedachten veranderd, want reeds een half 
jaar na hun eerste kennismaking van het 
snel opgerukte kunstgras hoorde je steeds 
bij hen vaker: ‘bah, we moeten op gras, 
daar word je vies van!’

Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat 
in 25 jaar de makers van de kunstmatten 
niet hebben stilgezeten. De demping ervan 
is veel beter geworden en ook de spelers 
zijn in die jaren gewend aan een geëvalu-
eerd spel dat nu veel sneller is geworden. 
Dat geldt ook voor mij, als keeper heb geen 
rauwe plekken meer op mijn bovenbenen 
als ik tijdens een droogteperiode een paar 

slidings had gemaakt op een droog gras-
veld. Daarnaast wordt veel minder snel 
afgelast waardoor je veel minder vaak thuis 
een verregende speeldag moet uitzitten.

Nu kom ik door mijn voetballende zoon 
heel vaak bij VV De Meern en hoor ik daar 
exact hetzelfde als toen op het hockeyveld. 
Ook hier weer de klagende senioren die 
moeite hebben met het nu ook in het voet-
bal oprukkende plastic, terwijl de jeugd 
het wel accepteert. Wedden dat veel van 
hen ook binnen afzienbare tijd hun mening 
over kunstgras hebben bijgesteld!

M.S.J. Meijerink

	 Voetballers	en	kunstgras

	 Zondag	4	een	nieuwe	en	flitsende	start.

	 Vriendenteam	Zaterdag	3

Doelstelling

In het seizoen 2006-2007 is zelfs een nieuwe 
shirtsponsor geregeld waardoor de professiona-
liteit binnen dit team alleen maar toeneemt. Met 
een eigen website (www.hupdemeern.nl) en een 
commissie-systeem heeft iedereen een taak en dit 
functioneert prima. Inmiddels kan al gezegd wor-
den dat menig team binnen de zaterdagafdeling 
lichtelijk jaloers kijkt naar het 3e, want ‘het is daar 
toch wel erg gezellig’. De doelstelling van het 3e is 
toch wel om in een van de komende 3 seizoenen 
een keer kampioen te worden om zodoende toch 
nog wat hoger te kunnen voetballen. Na anderhalf 
seizoen Vriendenteam kan inmiddels toch wel de 
conclusie getrokken worden dat het een succes is 
gebleken zowel binnen het team zelf als binnen de 
zaterdagafdeling. Het Vriendenteam is te bezichten 
op zaterdag rond de klok van 1. Kom gerust een 
keer kijken en geniet van het op een informele 
manier spelen van een leuke en goede pot voetbal! Webmaster Vriendenteam,  Marco Eversdijk

Vorig	seizoen	waren	er	bij	de	afdeling	zondag	van	V.V.	De	Meern	3	standaard	elftallen	ingeschreven.	Het	derde	elftal	van	vorig	seizoen	was	een	team	dat	in	
de	loop	van	het	seizoen	is	ingeschreven	en	voornamelijk	bestond	uit	medewerkers	van	Albert.nl.	Een	groep	medewerkers	van	dit	bedrijf	had	zich	aange-
meld	en	vormden	samen	een	team.	Aangezien	dit	team	geen	keeper	had	werd	Bert	Kruys	bereid	gevonden	dit	team	te	gaan	versterken.	Tevens	nam	Bert	de	
rol	van	aanvoerder/organisator	en	wasman	op	zich.	Dit	seizoen	is	dit	team	het	vierde	elftal	geworden,	daar	er	inmiddels	ook	een	team	was	samengesteld	
dat	bestaat	uit	oud-eerste	elftal	en	oud-selectie	spelers.

Nieuwe kleding, meer punten ?

Inmiddels is Gerard Baas bereid gevonden 
om op vrijdagavond structuur in de trainin-
gen aan te brengen, waarvan ook de spelers 
van het derde elftal dankbaar gebruik maken.
Vorig seizoen startte het huidige vierde elftal 
in oude kleding van de selectie. De ouders van 
Seran Kaplan, een nieuw lid, waren bereid 
om het vierde elftal te sponsoren. De eerste 
wedstrijd in hun nieuwe outfit van sponsor 
Job Support Uitzendbureau B.V. leverde 
gelijk 3 punten op. Mochten er ook bij jou 
interesse bestaan om op zondag de voet-
balschoenen aan te trekken, kunt u contact 
opnemen met Hans de Bie, 06-22915255.

Het	is	inmiddels	al	weer	een	kleine	2	jaar	geleden	dat	een	aantal	voetballers	binnen	de	afdeling	zaterdag	het	idee	kregen	om	een	vriendenteam	te	starten.	
Naar	het	idee	van	enkele	andere	teams	binnen	de	afdeling	zaterdag	werd	gekeken	of	dit	haalbaar	zou	zijn.	Inmiddels	was	bij	een	aantal	spelers	in	het	1e	
en	2e	toch	wat	onvrede	ontstaan	over	de	manier	waarop	er	in	de	selectie	met	spelers	wordt	omgaan.	Tevens	hadden	verschillende	spelers	al	aangegeven	
niet	per	sé	meer	in	de	selectie	te	willen	voetballen.
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De beide oprichters, 
Wouter Blijleven en Frank van der 
Steen, zijn geboren en getogen in 
De Meern. Ze kennen elkaar al vanaf 
hun zesde jaar, mede daar ze heel 
dicht bij elkaar woonden.

Beiden zijn al jong lid geworden van V.V. 
De Meern, alleen speelden ze niet vaak bij 
elkaar in het elftal, want, zoals Frank het 
vertelde: “Wouter zat altijd net een elftal 
boven mij. Hij behoorde meestal tot de 
selectie van de verschillende juniorengele-
dingen, zoals de F, E enz; ik zat doorgaans 
helaas in het tweede van datzelfde jaar.” 
Toch zijn ze veel met elkaar opgetrokken 
tijdens hun jeugd en begonnen ze hetzelfde 
jaar aan hun studie: Wouter aan de Pabo en 
Frank op de HES (commerciële economie). 
Ze studeerden ook hetzelfde jaar af (2005).

Samen beter

De basis voor FanWork werd gelegd tijdens 
de studie van Wouter. Voor zijn opleiding 
moest hij een ‘buitenschoolse activiteit’ mede 

Met ingang van dit seizoen is de 
Zondagcommissie in een nieuwe 
samenstelling begonnen, maar 
er was nog steeds een vacatu-
re voor de Technische Zaken. In 
de persoon van Remco Koteris 
is deze vacature nu ingevuld.  
 
Remco is een oude bekende bij V.V. De 
Meern. Vanaf 1986 speelde hij zo’n 12 jaar 
in de Zondag 1 en beleefde met dit team 
verschillende promoties; het was een ‘hele 
leuke tijd met goede herinneringen’. Hij 
besloot echter op een gegeven moment 
naar Rotterdam te verhuizen, om daar bij 
zijn vriendin te gaan wonen. Hij werd in 
Rotterdam expres geen meer lid van een 
voetbalvereniging, “Ik had geen tijd meer 
om in een hoog elftal te spelen, daarvoor 
zou ik te vaak moeten trainen, maar om 
in lagere elftallen te spelen was ik nog te 
fanatiek. Daarnaast zou ik in Rotterdam de 
gezelligheid van de VV De Meern missen, 
omdat ik daar vrijwel niemand kende.”
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te begeleiden en zo kwam hij terecht bij de 
productie van een voorstelling van de Mejo-
to’s (een jeugdtoneelgroep in De Schalm in 
De Meern) en werd daar regieassistent. Hij 
vond dit zo leuk dat hij de jaren daarna 
betrokken bleef bij deze toneelgroep als 
regisseur. Tot hij op een dag gevraagd werd 
door het bedrijf dat de musical My Fair Lady 
produceerde, om daar als regieassistent te 
komen helpen… Ze konden daar nog meer 
mensen gebruiken en zo werd al snel Frank 
aangetrokken als productieassistent en begon 
de samenwerking tussen de beide heren. 
Wouter ontwikkelde zich vooral ook op 
het creatieve vlak. Hij schreef de musical 
Repelsteeltje, een jeugdmusical, die op kas-
teel De Haar uitgevoerd werd. Dit onder 
de naam van het eerder genoemde bedrijf 
en weer met Frank in de productie. Zo 
samen, druk bezig met de voorbereidin-
gen en productie van de musical, merk-
ten ze dat ze de productie eigenlijk zo’n 
beetje met z’n tweeën organiseerden en 
toen was de conclusie al snel getrokken: 
we kunnen het eigenlijk ook wel alleen 
en dan misschien nog wel beter ook …

Buitenspeeldagen

Dus begonnen ze vorig jaar met hun eigen 
bedrijf brachten o.a. Hans en Grietje op 
de planken. Ze kregen steeds meer ideeën 
en er kwamen steeds meer mensen, die in 
hun kunnen geloofden. Op dit moment 
werken ze fulltime in hun eigen bedrijf, 
FanWork events, en zijn met verschillende 
projecten bezig. Naast de productie van 
een nieuwe musical, staan o.a. de Nati-
onale Buitenspeeldagen op 9 en 10 juni 
bij kasteel De Haar op het programma. 
Vooral ook voor de jeugdleden van de V.V. 
zijn deze interessant, want op deze dagen 
zijn er veel dingen te beleven, zoals sport-
toernooien, survivalbanen en klimwanden, 
demonstraties en clinics van bekende spor-
ters, Oud-Hollandse spelletjes en optredens 
van bekende artiesten; allemaal ingrediën-
ten, die ervoor zorgen dat kinderen achter 
de tv en de computer vandaan komen 
en lekker buiten gaan spelen. Iedereen 
kan daar lekker komen buitenspelen, voor 
meer info: zie www.komjebuitenspelen.nl 

Sponsor

Maar ook de tak Bedrijfsevents is volop in 
ontwikkeling, zoals ze het zelf omschrijven: 
is FanWork events gespecialiseerd in het 
organiseren van events voor bedrijven. Van 
het organiseren van een meeting ,een dag 
werken aan teambuilding of een knallend 
feest op een unieke locatie: FanWork regelt 
het. FanWork-events is een flexibel bedrijf, 
dat is gespecialiseerd in het uitdenken van 
concepten, om deze vervolgens ook vorm te 
geven en te organiseren. Creativiteit, maat-
werk en kwaliteit zijn gedurende het hele 
proces de sleutelwoorden. (Zie www.fan-
work.nl). Voor V.V. De Meern is het te hopen 
dat de positieve ontwikkeling en groei van 
FanWork events de komende jaren door blijft 
gaan, zodat zij lange tijd de sponsor van de 
V.V. kunnen en willen blijven. Zeer betrok-
ken bij de vereniging zijn de beide heren 
in ieder geval: Wouter speelt momenteel in 
Zondag 3 (hij staat zelfs hoog op de lijst van 
de topscoorders van de zondag) en Frank 
keert, na een uitstapje bij een andere club, 
volgend seizoen ook weer terug naar de V.V.

Nieuwe	hoofdsponsor	V.V.	De	Meern

FanWork	Events

Tijdens	de	Nieuwjaarsbijeenkomst	kondigde	voorzitter	Frans	van	Seumeren	aan	dat,	

met	ingang	van	het	nieuwe	seizoen,	er	ook	een	nieuwe	hoofdsponsor	is,	nl.	FanWork

 Technisch Beleid Zondagcommissie:
 Remco Koteris

 Even voorstellen: 

Zondag 3
Met de opening van het nieuwe 
sportpark vorig jaar werden er 
Reüniewedstrijden georgani-
seerd voor oud-De Meern 
spelers. Ook Remco werd 
daarvoor uitgenodigd en 
graag deed hij daaraan mee: 
“Het was allemaal zo bekend 
tijdens de wedstrijd. Er 
waren veel jongens waar ik 
vroeger ook mee gespeeld heb 
en ook op andere vlakken voelde 
het bij De Meern, ondanks het 
nieuwe complex, zeer vertrouwd 
aan.” En dus besloot Remco weer 
lid van De Meern te worden, 
toen hij hoorde dat dit sei-
zoen Zondag 3 ging starten 
met meerdere oud-teamgeno-
ten van ‘zijn’ eerste. Nu is er nog een extra 
dimensie bijgekomen: “Georg Potters vroeg 
me onder het genot van een biertje of ik 
niet voor Technische Zaken in de Zondag-

commissie wilde komen en omdat ik 
eigenlijk vind dat iedereen op zijn 

manier een steentje bij zou moeten 
dragen aan het op een goede en 
gezellige wijze functioneren van 
de vereniging, heb ik ja gezegd.”

Ogen en oren
Nu er inmiddels een Technisch 
Directeur is aangesteld (Hans 

Hensen), die het beleid van de 
hele vereniging gaat coördineren, is 

het voor Remco vooral zaak om zijn 
ogen en oren goed de kost te geven 
binnen de Zondagafdeling, zodat hij 
informatie over spelers, trainers en 
elftallen door kan spelen aan Hensen. 
Ook zal hij voor de invulling en bege-
leiding (trainers) van de lagere zondag-
teams gaan zorgen. Remco vindt het 

een interessante taak, maar vooral het 
gevoel dat hij eraan kan bijdragen om het 
‘dorpse’ karakter van de vereniging, waarbij  
mensen elkaar kennen en elkaar op zaken 

aan kunnen spreken, en de voor de VV De 
Meern zo typerende gezelligheid te behou-
den, is voor hem een drijfveer om mee te 
werken als lid van de Zondagcommissie.

Namens de redactie

V.V.	De	Meern	bestaat	dit	

jaar	60	jaar	en	daarom	is	

er	feest	op	17	juni	2007.

Noteer	in	de	agenda:	

nadere	berichten	volgen.
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De	Dames	aan	de	TOP!
Tijdens	de	eerste	helft	van	het	seizoen	zijn	de	dames	van	De	Meern	lek-
ker	bezig.	Zoals	u	meerdere	keren	in	de	wedstrijdkrant	hebt	kunnen	lezen,	
staan	de	dames	in	de	top	van	hun	competitie. 

De eerste paar competitiewedstrijden werden met een terdege voorsprong gewonnen. Helaas 
waren de dames een wedstrijd minder gefo-
cust, wat leidde tot een mogelijk fataal 
verlies tegen Bunnik. Absolute uitschieter 
was de wedstrijd tegen het beginnende team 
van VVZA. Tijdens de wedstrijd maakte de 
dames van De Meern dankbaar gebruik van 
de onervarenheid en liet de doelpuntentel-
ler oplopen tot 16 stuks. Het zal u niet 
verbazen dat de topscoorder van de club, 
Miriam Lit, lid is van de selectie. Met haar 
34 doelpunten speelt zij een belangrijke rol. Uiteraard is voetbal nog steeds een teamsport 
en is het aandeel van de rest van het team bij het afronden van die goals niet onvermeldbaar.

Helaas hebben de dames, net als de rest van voetballend Nederland te maken met het 
bizarre weer. Na de winterstop is er helaas nog maar één wedstrijd gespeeld, welke uiteraard 
gewonnen is. De verwachting is dat we tot ver in mei moeten doorspelen om de hele com-
petitie rond te krijgen. Zeker als de strijd voor het kampioenschap nog volop gaande is…

Marjolein Helder

Baltechnieken
Van de E spelers waren er maar liefst 144 aanwezig, 
bij de C’s was de opkomst helaas wat minder. De 
middag werd begeleid door jeugdtrainer Mark Ver-
kuijl en Jean-Paul de Jong van FC Utrecht, samen 
met enkele ‘gescoute’ jongere spelers en 2 mensen 
van het ROC. Hoe-
wel er wat organisa-
torische probleem-
pjes waren (De 
Meern was de start van de Forza tour) hadden 

de pupillen het goed naar 
hun zin. Na een inleiding, 
waarbij vooral werd gespro-
ken over normen en waar-
den, kregen ze een geva-

rieerd programma voorgeschoteld om hun baltechniek te 
verbeteren. Na afloop mochten zij nog vragen stellen aan de 
FC Utrechters en met het naar huis gaan kregen ze nog een 

tasje mee met daarin een Certificaat met daarop de handtekening van niemand minder dan
Jean-Paul	de	Jong,	Mr	FC	Utrecht.

Ook van binnen de club komen er steeds vaker verzoeken om het roken te verbieden 
/ de mogelijkheden om te roken te verminderen. Kort voor de laatste algemene leden-
vergadering in november hebben enkele ouders uit de jeugd verzocht om een stemming 
voor een algemeen rookverbod. Statutair was dat niet haalbaar. Over een stemming in 
de algemene ledenvergadering moet elk lid tijdig geïnformeerd zijn om op zijn minst de 
kans te hebben om zijn stem uit te komen brengen. Dat kon toen niet meer. 
 
Het verenigingsbestuur heeft de verzoeken uit de jeugd, maar bv ook van 
de zaterdagcommissie en enkele vrijwilligers niet willen afdoen tot komend 
november, de volgende algemene ledenvergadering. Dat heeft ook niet veel zin, 
niemand is er mee geholpen om zolang geen beslissing te nemen. 
Strikt genomen geldt er op dit moment geen wettelijk rookverbod in het club-
gebouw van V.V. De Meern. Dat wordt nog wel eens gedacht, ten onrechte. Wat 
wel geldt, is dat er tussen het ministerie van VWS, Stivoro en en NOC*NSF een 
zelfreguleringsbeleid is afgesproken onder het motto. “Rookafspraken - Da’s wel zo spor-
tief!”. De KNVB heeft zich aangesloten bij dit initiatief. Het is daarom logisch dat V.V. De 
Meern hieraan meewerkt. 
 

Door het VB aangenomen rookbeleid:

Voor roken in het clubgebouw geldt een:

-          Algeheel rookverbod voor de begane grond;

-          Rookverbod	voor	de	keuken	en	achter	de	bars;

-          Rookverbod	voor	de	bestuurskamers;

-          Rookverbod	voor	de	kantine	op	maandag	t/m	woensdag,	

											donderdag	tot	19.30	uur, vrijdag	tot	19.30	uur,	

											zaterdag	tot	14.30	uur	en	zondag	tot	13.00	uur;

-          Rookverbod	voor	het	clubcafé	op	maandag	t/m	woensdag,	

											donderdag	tot	19.30 uur,	vrijdag	tot	19.30	uur,	

											zaterdag	tot	18.00	uur	en	zondag	tot	14.30	uur;

-          Rookverbod	tijdens	vergadering	ongeacht	waar	deze	plaatsvinden;
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	 Forza	Clinic	FC	Utrecht

Van genoemde rookverboden kan in 
overleg en met toestemming van het 
verenigingsbestuur worden afgewe-
ken indien daartoe goede gronden zijn.

Toelichting 

Er bestaat al enkele jaren een 
rookverbod op woensdagmid-
dag en op zaterdag tot 13.00 
uur. Het verenigingsbestuur 
heeft getracht met de bovenge-

noemde regels de rookoverlast 
voor met name de jeugd zo veel 

mogelijk te beperken zonder diege-
nen die aan roken een stuk ontspanning 
en vertier beleven volledig te blokkeren.
Anderzijds is het bestuur van mening dat 
met name de jongere jeugd beschermt moet 
worden tegen rook/roken. Voor de oudere 
jeugd kan het bestuur het wel wenselijk 
vinden om hen te beschermen tegen rook/
roken, maar rechtvaardigt het  rookgedrag 
van jongeren een dergelijke stringente hou-
ding (nog) niet. Onderzoek van o.a. Stivoro 
laat zien dat het rookgedrag van jongeren 
sinds 1992 nagenoeg ongewijzigd is ondanks 
alle beperkingen en waarschuwingen. 
 
Het is zeer waarschijnlijk dat er in de nabije 
toekomst verdere wettelijke rookverboden 
komen. De rokers doen er goed aan dit 
vast in het achterhoofd te houden omdat 

de club de verboden direct zal volgen.
Een algeheel rookverbod is nog niet noodza-
kelijk omdat de wet voorziet dat in gebou-
wen met twee of meer ruimtes in de kleinste 
ruimte gerookt mag worden, mits hier-
door geen hinder of overlast wordt ver-
oorzaakt.  V.V. De Meern acht een algeheel 
rookverbod nog te vroeg omdat clubge-
bouw de mogelijkheid biedt om zowel een 
rook- als een rookvrije zone aan te bieden.
 
Hoewel het voor de hand ligt om het club-
café aan te wijzen als rookgelegenheid is 
hierop een uitzondering gemaakt. Het club-
café is verbonden met de bestuurskamer. 
Juist voor de bestuurskamer wordt roken 
niet toegestaan. Roken in het clubcafé zou 
dan gebieden dat de afscheiding tussen 
bestuurskamer en clubcafé ten allen tijden 
gesloten zou moeten zijn. Dit beantwoord 
niet aan de wens van de gebruikers, jeugd en 
zaterdag, om vanuit de bestuurskamer met 
een openverbinding een prettige en mak-
kelijke ontvangst en werksituatie te hebben. 
 
De clausule dat in overleg met het ver-
enigingsbestuur van de rookverboden kan 
worden afgeweken is niet bedoeld als een 
vrijbrief voor uitzonderingen. De clausu-
le is opgenomen om het bv op woens-
dagavond voor de bridgeclub mogelijk te 
maken het door de bridgeclub zelf inge-
stelde rookbeleid ten uitvoer te brengen. 

John van Wegen

	V.V.	De	Meern	voert	nieuw	rookbeleid	in.
Dat de overheid wil dat we minder gaan roken is allang geen nieuws meer. Roken is schadelijk voor 
de gezondheid dat is duidelijk en dus zouden we het niet meer moeten doen. We zouden het niet 
meer moeten doen! Juist ja. En we doen het dus nog massaal, niet in het minst de jeugd. 

De E en C pupillen hadden woensdagmiddag 7 maart weer een extra 
leuke trainingsmiddag. FC Utrecht was namelijk op bezoek met hun 
Forza Clinic, om de jongens (en meisjes) de hele middag op een alter-
natieve manier te trainen.

Vrijwilligers	zijn	nog	altijd	nodig

Wilt	u	iets	voor	uw	club	doen?	

Meld	u	bij	de	bestuurskamer.


