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Het is dit jaar alweer zes-
tig jaar geleden dat V.V. De 
Meern werd opgericht. Van 
zo’n 80 leden in de eerste 
jaren is de V.V. in 2007 uit-
gegroeid naar een vereniging 
met ruim 1400 leden (spelend 
en niet spelend), waaronder 
meer dan 800 jeugdleden!

Hoewel	er	helaas	van	de	allereerste	oprich-
ters,	 bestuursleden	 en	 spelers	 al	 heel	 veel	
mensen	 overleden	 zijn,	 zijn	 er	 toch	 nog	
steeds	personen	die	 (bijna)	vanaf	het	 aller-
eerste	 begin	 lid	 of	 medewerker	 van	 de	
vereniging	zijn.	Daarnaast	is	er	nog	een	vrij	
grote	 groep	 medewerkers,	 belangstellende	
en	zelfs	enkele	spelers,	die	al	zo’n	50	jaar	(of	
wat	korter)	bij	de	vereniging	betrokken	zijn.	
Bij	het	vorige	jubileum	(1997)	is	er	een	zeer	
uitgebreide	 Teamgeest	 geweest	 met	 allerlei	
verhalen	over	het	allereerste	begin,	over	de	
steunpilaren	 van	 vele	 jaren	 enz.	We	willen	
deze	 Teamgeest	 die	 verhalen	 niet	 allemaal	
herhalen,	maar	toch	een	korte	samenvatting	
geven	van	het	wel	en	wee	van	de	V.V.	door	
de	jaren	heen.	Uiteraard	komen	wij	er	hierbij	
niet	onderuit	om	mensen	wellicht	te	kort	te	
doen,	of	te	vergeten,	omdat	we	een	selectie	
hebben	moeten	maken	uit	de	verschillende	
onderwerpen.	(Voor	belangstellenden	zullen	
er	op	de	feestdag	in	juni	wel	exemplaren	ter	
inzage	liggen	van	het	vorige	jubileumboekje.)

Het begin
Op	18	juni	1947	werd	V.V.	De	Meern	opgericht,	
waarschijnlijk	 in	het	 toenmalige	dorpscafé.
Voor	de	oorlog	waren	er	al	twee	verenigingen	
geweest,	maar	 in	de	oorlog	waren	deze	 ter	
ziele	gegaan.	In	eerste	instantie	was	de	naam	
‘Roomsch	Katholieke	Voetbal	Vereniging	De	
Meern’.	Door	de	eerste	ledenlijsten	uit	1949	
is	 bekend	 dat	 er	 toen	 welgeteld	 80	 leden	
waren,	met	allemaal	zeer	bekende	Meernse	
namen,	 zoals	 van	 Oostrom,	 Huigen,	 Ligte-
rink,	maar	ook	Gerard	Peek,	welke	als	enige	
nog	 steeds	 lid	 is	 van	 de	 V.V.	 Iedereen	 kan	
bedenken	dat	een	vereniging	van	80	leden,	
waarbij	 iedereen	 elkaar	 kent,	 een	 andere	
bestuurlijke	organisatie	vraagt	dan	een	ver-
eniging	met	1400	leden,	maar	ook	toen	ging	
het	niet	allemaal	van	een	leien	dakje;	zo	blijkt	
uit	bewaard	gebleven	notulen	uit	1951.	Dat	
jaar	 werd	 de	 V.V.	 bijna	 geliquideerd	 om	
onderwerpen	 zoals:	 onenigheid	 over	 de	
opstelling,	wegblijven	zonder	af	te	schrijven	

etc.	 Gelukkig	 werden	 er	 onderling	 afspra-
ken	 gemaakt,	 waardoor	 de	 V.V.	 doorging.

Accomodaties
Hebben	 we	 op	 dit	 moment	 een	 zeer	 aan-
zienlijk	en	luxueus	sportpark	met	van	alles	
er	op	en	er	aan;	de	eerste	jaren	was	dat	heel	
anders.	Begonnen	werd	op	een	veld	aan	de	
Rijksstraatweg,	 waar	 nu	 ongeveer	 de	 wijk	
Veldhuizen	 begint.	 Er	 was	 daar	 helemaal	
niets	 aanwezig,	 dus	 moest	 er	 eerst	 geld	
geleend	 worden	 om	 kleedlokalen	 en	 afras-
tering	 te	 kunnen	 aanleggen.	 Het	 ‘grasveld’	
werd	gehuurd	van	een	plaatselijk	boer,	maar	
toen	zijn	zoon	het	bedrijf	over	nam,	werd	de	
huur	opgezegd	en	moest	er	naar	een	andere	
locatie	 gezocht	 worden.	 Uiteindelijk	 vond	
men	 een	 terrein	 ter	 hoogte	 van	 de	 Strijk-
viertel	waar	provisorisch	opnieuw	begonnen	
werd,	 met	 bijvoorbeeld	 een	 omgebouwd	
kippenhok	 als	 kleedlokaal…	 Water	 om	 te	
douchen	was	er	toen	nog	niet,	dit	kon	later	
met	een	subsidie	van	de	gemeente	aangelegd	
worden.	Helaas	was	het	veld	heel	slecht,	wat	
het	vaak	zelfs	onmogelijk	maakte	wedstrij-
den	thuis	te	spelen	en	men	moest	uitwijken	
naar	 andere	 verenigingen.	 Ook	 was	 de	
gemeente	van	plan	de	huur	van	het	veld	op	
te	zeggen,	daar	er	op	deze	plek	een	industrie-
terrein	gerealiseerd	moet	worden.	In	1957	is	
dit	al	bekend,	maar	pas	 in	1964	wordt	het	
voormalige	sportpark	Fletiomare	in	gebruik	
genomen,	ook	wat	dat	betreft	is	er	dus	wei-
nig	veranderd:	de	realisatie	van	ons	huidige	
sportpark	heeft	ook	vele	jaren	op	zich	laten	
wachten,	 maar	 gelukkig	 is	 het	 nu	 alle-
maal	naar	uiterste	tevredenheid	in	gebruik.

Competitie en kampioenschappen 
Zondag 1
In	de	 eerste	 jaren	na	de	oprichting	 van	de	
V.V.	werd	er	alleen	op	zondag	gespeeld	(het	
was	 immers	 Roomsch	 Katholiek)	 in	 een	
soort	 onderbond	 van	 de	 KNVB,	 de	 afde-
ling	Utrecht.	 In	1955	werd	Zondag	1	voor	
het	 eerst	 kampioen	 in	 zijn	klasse.	 In	1958	
gebeurde	 dat	 nogmaals.	 Ook	 toen	 waren	
dit	 al	 heftige	 wedstrijden,	 waarbij	 zelfs	
de	 scheidrechter	 eens	 beschermd	 moest	
worden	 en	 tijdens	 een	 andere	 wedstrijd	
(tegen	 PVCV)	 de	 scheidsrechter	 na	 afloop	
alsnog	ruzie	kreeg	met	2	zeer	boze	spelers.	
Er	 werd	 in	 het	 laatste	 geval	 zelfs	 ingegre-
pen	 door	 de	 politie,	 waarna	 de	 spelers	
een	 boete	 kregen.	 (Ook	 dit	 soort	 tafere-
len	 zijn	 dus	 niet	 nieuw:	 boze	 spelers	 of	
een	 scheidrechter	 die	 het	 gedaan	 heeft..)
Ondanks	 meerdere	 kampioenschappen	
lukte	het	De	Meern	de	eerste	jaren	toch	nog	
niet	om	te	promoveren	naar	de	KNVB,	maar	

in	1967	was	het	dan	zover:	de	
promotie	 van	 V.V.	 De	 Meern	
naar	de	4	de	klasse	van	de	(grote	
bond)	 KNVB	 was	 een	 feit.	 Na	
15	jaar	in	deze	klasse	gespeeld	
te	 hebben,	 degradeerde	 het	
1ste	 elftal	 echter	 weer	 naar	 de	
afdeling	Utrecht	en	het	duurde	
tot	 1989	 voor	 dat	 men	 zich	
weer	 terug	kon	spelen	naar	de	
KNVB.	De	spelers	kregen	er	zin	
in	en	zo	kon	het	gebeuren	dat	
er	in	1993	gepromoveerd	werd	
naar	 de	 3de	 klasse.	 (Dezelfde	
klasse	 als	 het	 huidige	 Zondag	 1.)	 In	 1997	
ging	men	naar	de	2de	klasse.	In	2000	werd	
dat	zelfs	de	1ste	klasse,	maar	dat	was	helaas	
maar	 van	 korte	 duur.	 Sinds	 enkele	 jaren	
speelt	 het	 eerste	 weer	 in	 de	 derde	 klasse.	
Ieder	 jaar	 wordt	 er	 weer	 voor	 gevochten	
om	 hogerop	 te	 komen,	 wat	 dit	 jaar	 in	 de	
nacompetitie	helaas	(weer)	niet	gebeurde…
 
Zaterdagafdeling en Zaterdag 1	
Met	de	start	van	de	bouw	van	de	nieuwe	
accommodatie	Fletiomare	in	begin	jaren	
’60	werden	de	protestantse	geledingen	
in	de	gemeente	ook	enthousiast	gemaakt	
voor	het	voetballen.	Men	richtte	in	eerste	
instantie	een	eigen	voetbalvereniging	op,	
de	Christelijke	sportvereniging.	Op	initia-
tief	van	de	gemeente	werd	deze	vereniging	
(waar	ook	een	korfbaltak	bijzat,	nu	Fidu-
cia)	in	1963	onderdeel	van	V.V.	De	Meern,	
als	zaterdagafdeling.	Het	Zaterdag	1	begint	
met	het	spelen	in	de	3de	klasse	afdeling	
Utrecht.	In	’67	weet	men	het	voor	elkaar	te	
krijgen	te	promoveren	naar	de	1ste	klasse,	
maar	helaas	degradeerde	en	promoveerde	
het	elftal	een	aantal	keren	achter	elkaar,	
waardoor	ze	in	1986	weer	terug	waren	bij	
af:	de	3de	klasse.
In	 1991	 weet	 men	 echter	 weer	 in	 de	
1ste	 klasse	 terecht	 te	 komen,	 maar	 ook	
daarna	 blijft	 het	 een	 beetje	 heen	 en	 weer	
gaan,	 tot	 het	 in	 1996	 lukt	 om	 naar	 de	
4de	 klasse	 KNVB	 te	 promoveren.	 Daarna	
volgt	 er	 in	 2003	 nog	 een	 promotie	 naar	
de	 3de	 klasse,	 waar	 men	 nu	 nog	 steeds	
in	 vertoeft.	 Ook	 de	 Zaterdagafdeling	 doet	
zijn	 uiterste	 best	 om	 hoger	 op	 te	 komen,	
maar	 ook	 zij	 konden	 het	 dit	 jaar	 in	 de	
nacompetitie	helaas	niet	voor	elkaar	krijgen.

Damesafdeling
In	1972	is	er	ook	een	afdeling	damesvoetbal	
gestart.	In	het	begin	werd	het	damesvoetbal	
niet	echt	serieus	genomen:	de	dames	moes-
ten	 vóór	 alle	 herenteams	 uitspelen,	 want	
die	 mochten	 geen	 last	 van	 ze	 hebben…	

Maar	door	meerdere	keren	
kampioen	te	worden	(in	de	
hoofdklasse)	 	 en	 zelfs	 een	
keer	 provinciekampioen	
en	het	halen	van	de	KNVB	
beker,	werd	de	achterstand	
enigszins	 ingelopen.	 Het	
werd	 steeds	 populairder:	
in	 de	 jaren	 ’80	 waren	 er	
maar	 liefst	 twee	 teams	 op	
de	 zaterdag,	 twee	 op	 de	
zondag	 en	 één	 junioren	
elftal	 actief.	 Grappig	 was	
dat	veel	van	de	meiden	uit	

echte	voetbalgezinnen	kwamen;	vaak	was	er	
ook	(een)	broers	en/of	vader	lid	van	de	ver-
eniging.	 In	 1987	 werd	 de	 zaterdagafdeling	
van	de	dames	 opgeheven	 en	 ging	 iedereen	
naar	 de	 zondag.	 De	 dames	 speelden	 toen	
2de	 klasse	 afdeling	 Zondag,	 maar	 werden	
in	1988	prompt	kampioen	van	deze	klasse.	
Helaas	liep	ook	het	aantal	damesleden	terug,	
waardoor	 er	 nog	 maar	 1	 elftal	 overbleef.	
Gelukkig	 begint	 ook	 de	 interesse	 bij	 de	
meisjes	weer	terug	te	komen	voor	het	voet-
ballen.	Een	paar	 jaar	geleden	werd	er	weer	
een	 juniorenelftal	 gestart	 en	 inmiddels	 is	
de	 jeugdafdeling	 alweer	uitgegroeid	naar	7	
teams,	dat	belooft	nog	wat	voor	de	toekomst	!

Groei van de vereniging
Begon	 men	 in	 1947	 met	 een	 handje	 vol	
mensen,	 in	de	 jaren	 ’60	speelde	de	zondag	
met	 gemiddeld	 4	 elftallen	 en	 de	 zater-
dag	 met	 3	 elftallen.	 In	 de	 jaren	 zeventig	
begon	 de	 vereniging	 echter	 enorm	 uit	 te	
dijen:	 de	 zondag	 speelde	 begin	 jaren	 ’80	
met	 maar	 liefst	 12	 elftallen;	 de	 zaterdag	
met	8	seniorenelftallen	en	de	jeugdafdeling	
was	 inmiddels	 gegroeid	 naar	 30	 elftallen.
De	capaciteit	van	de	V.V.	was	 te	klein	voor	
al	 deze	 elftallen	 (ook	 al	 in	 de	 herhaling)	
toen	 werd	 er	 voor	 gekozen	 gedeeltelijk	 uit	
te	 wijken	 naar	 het	 terrein	 van	 PVCV.	 Eind	
jaren	 ’80	 kwam	 er	 echter	 een	 kentering	 in	
de	groei,	mede	door	een	afnemende	belang-
stelling	 voor	 teamsporten.	 De	 laatste	 jaren	
is	 er	 echter	 weer	 sprake	 van	 een	 enorme	
groei,	 mede	 door	 de	 bouw	 van	 de	 nieuwe	
wijken	 in	 De	 Meern	 en	 Vleuten.	 De	 zon-
dagafdeling	heeft	momenteel	nog	4	elftallen,	
de	 zaterdagsenioren	 hebben	 nog	 steeds	 8	
elftallen	 en	 de	 jeugd	 is	 zelfs	 gegroeid	 naar	
70	 elftallen.	 Helaas	 is	 het	 aantal	 velden	
voor	de	 te	 spelen	wedstrijden	op	de	 zater-
dag	bijna	niet	meer	toereikend,	ook	omdat	
momenteel	 bij	 de	 jeugd	 de	 voorkeur	 voor	
het	 spelen	 op	 zaterdag	 lijkt	 te	 zijn	 toege-
nomen.	 Dit	 zijn	 zo	 van	 die	 kenteringen	
die	 je	 van	 te	 voren	 niet	 altijd	 kunt	 over-
zien	 en	 niet	 altijd	 kunt	 beïnvloeden.	 Naar	
uitwijkmogelijkheden	 wordt	 gezocht…

Maar het belangrijkste blijft, 
zoals in het vorige jubile-
umnummer al door het HB 
is uitgesproken, dat we er 
met de huidige leden, mede-
werkers en bestuursleden 
voor moeten zorgen dat we 
‘straks’ nog steeds kunnen 
zeggen dat V.V. De Meern een 
goede en gezellige vereni-
ging is om bij te voetballen.

Zondag 1 ( rond 1958)

Zondag 1 (2006 - 2007)
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Terugblikken van de Voorzitter    
Het oudste lid van V.V. de Meern ben ik zeker niet, 
toch durf ik te zeggen dat ik een echte V.V. de Meern man ben.

Onlangs heb ik de respectabele leeftijd 
van 57 jaar bereikt en reeds in 1957 
meldde ik me als 7 jarig jochie, destijds 
jongste lid, aan bij de club.
Dus	 ben	 ik,	 zij	 het	 met	 enkele	 ‘tussenpau-
zes’,	 50	 jaar	 betrokken	 bij	 V.V.	 De	 Meern.
In	 al	 die	 jaren	 heb	 ik	 natuurlijk	 veel	 mee-
gemaakt	 en	 nu	 ons	 60	 jarig	 jubileum	 op	
16	 juni	 a.s.	 gevierd	 gaat	 worden,	 wil	 ik	
graag	deze	periode	de	revue	laten	passeren.

Grote namen uit het begin
Je	eerste	voetbalschoenen,	die	vergeet	je	niet.	
Gekocht	 in	 Lombok,	 schoenen	 met	 stalen	
ronde	 neuzen,	 waarmee	 je	 verschrikkelijk	
hard	kon	punteren,	met	van	die	grote	noppen	
eronder.	Als	het	veld	nat	was	en	dat	was	het	
altijd	op	de	Strijkviertel,	het	eerste	veld	van	
de	V.V.,	dan	zogen	die	noppen	in	de	grond	en	
kon	je	nog	amper	vooruitkomen.	Zeven	jaar	
was	ik	toen	Bram	van	Maurik	mij	de	eerste	
beginselen	van	het	voetbalspel	trachtte	bij	te	
brengen.	Het	veld	was	een	stuk	weiland	waar	
af	 en	 toe	de	 schapen	opliepen	om	het	 gras	
kort	te	houden	en	als	je	klaar	was	met	spelen	
dan	kon	je	in	een	houten	keet	de	stront	van	
je	 lijf	 spoelen	met	koud	water.	Soms	 stond	
het	gras	zo	hoog	dat	je	de	loodzware	bal	nau-
welijks	 vooruit	 kon	 krijgen.	 Grote	 namen	
van	 voetballers	 in	 die	 tijd	 die	 ik	 me	 kan	
herinneren,	waren	Kees	de	Heer,	 Bolle	 Piet	
Oostrom,	 zijn	 broer	 Toon,	 die	 keeper	 was,	
Gert	Ligterink,	Karel	de	Rijk,	Wim	van	Mou-
rik	en	niet	te	vergeten	Jan	Kerkhof,	de	spel-
verdeler	op	het	middenveld,	de	beste	voet-
baller	die	De	Meern	ooit	heeft	voortgebracht.
Uit	 deze	 tijd	 herinner	 ik	 me	 ook	 Gerard	
Peek,	 ons	 oudste	 lid,	 die	 ik	 bij	 deze	 hier-
mede	van	harte	wil	feliciteren,	alleen	kan	ik	
me	Gerard	niet	meer	herinneren	als	voetbal-
ler.	 Al	 deze	 mensen,	 met	 uitzondering	 van	
Piet,	waarmede	 ik	 een	zeer	 goede	persoon-
lijke	 band	 had	 en	 die	 helaas	 vorig	 jaar	 is
overleden,	 kom	 je	 nog	 regelmatig	 op	
ons	 prachtige	 sportcomplex	 tegen.

Herstart
Met	 veel	 nostal-
gische	 gevoelens	
denk	ik	vaak	terug	
aan	 die	 gouden	
oude	 tijd	 aan	 de	
Strijkviertel,	 mijn	
tijd	in	de	 ‘welpen’,	
zoals	dat	toen	heet-
te.	Wanneer	het	na	

de	training	in	de	wintermaanden	's	avonds	al	
donker	werd,	bracht	Piet	Oostrom,	die	vlak	
bij	 mijn	 ouderlijk	 huis	 woonde,	 of	 	 'Witte	
van	Dijk’,	die	in	Utrecht	woonde,	mij	achter	
op	de	fiets	naar	huis.	Die	'Witte	van	Dijk’	was	
keeper,	maar	ook	een	fanatieke	vechtersbaas,	
die	 voor	 niemand	 bang	 was,	 behalve	 voor	
onze	 toenmalige	veldwachter	van	het	dorp,
Tomberg.	De	Meern	was	 toen	nog	een	echt	
dorp	 met	 ca.	 1500	 inwoners	 en	 iedereen	
kende	 elkaar.	 Op	 elfjarige	 leeftijd	 moest	
ik	 helaas	 de	 vereniging	 verlaten	 omdat	 ik
vertrok	naar	pensionaat	St.	Louis	te	Amers-
foort	 om	 daar	 mijn	 middelbare	 opleiding
te	 vervolgen.	 Toen	 ik	 21	 jaar	 was	 ben	 ik	
weer	 teruggekomen	 bij	 de	 club.	 Sportpark
Fletiomare	 was	 toen	 de	 nieuwe	 locatie	 van	
V.V.	 De	 Meern,	 na	 een	 kort	 verblijf	 van	 de	
V.V.	aan	de	Meerndijk.	Een	vriend	van	mij,	
Frans	 Verkleij	 van	 de	 bekende	 familie	 Ver-
kleij	 uit	 de	 Zonstraat,	 overburen	 van	 onze	
‘Bub’	Brouwer,	vroeg	of	ik	geen	zin	had	om
met	 hem	 bij	 de	 V.V.	 De	 Meern	 te	
gaan	 voetballen.	 aldus	 geschiedde.

Complete veldslagen
Wim	 Koot,	 de	 vader	 van	 Eelco,	 was	 mijn	
eerste	 trainer.	 Een	 fantastische	 kerel,	 die	
tijdens	 de	 training	 altijd	 zelf	 voorop	 liep.	
Jongens	 met	 wie	 ik	 in	 die	 tijd	 voetbalde	
waren	 Eef	 van	 Oostrum,	 Johan	 Oostrom,	
Ben	 Bloemendaal,	 Willem	 Achterberg,	 Har-
rie	de	Boer,	Wim	Oskam,	Wim	van	Mourik,	
Gert	 Heemskerk	 en	 niet	 te	 vergeten	 Johan	
van	 Rooyen,	 de	 broer	 van	 Kees,	 Gijs	 en	
Frans.	 met	 Johan	 van	 Rooyen	 kon	 ik	 erg	
goed	opschieten,	een	prachtkerel,	 ijzersterk	
in	 de	 verdediging,	 ondanks	 zijn	 beperkte	

technische	 vermogen,	 nauwelijks	 te	 passe-
ren.	Johan	kon	goed	koppen,	een	discipline	
die	ik	ook	aardig	beheerste.	Als	er	een	corner	
genomen	moest	worden	kwam	hij	altijd	mee	
naar	 voren	 en	 was	 hij	 net	 zo	 ‘blind’	 als	 ik.	
We	 waren	 dan	 ook	 meer	 een	 gevaar	 voor	
elkaar	dan	voor	de	tegenstander.	In	één	van	
deze	 situaties	 heb	 ik	 hem	 eens	 een	 keer	 3
tanden	uit	zijn	mond	gekopt.	Voor	Johan	niets	
aan	de	hand,	hij	schudde	even	met	zijn	kop	
en	voetbalde	gewoon	weer	verder.	De	trainin-
gen	in	die	tijd	op	het	gravel	waren	complete	
veldslagen	met	name	door	toedoen	van	Johan	
van	Rooyen,	‘Bolle’	Johan	Oostrom	en	mijzelf.

Bosje
Latere	trainers	waaronder	ik	gevoetbald	heb		
zijn	Sjaak	van	de	Helder,	de	broer	van	‘Tor-
res’,	 Jansen	 en	 niet	 te	 vergeten	 Gert	 Bos,	
‘Bosje’	 zoals	 we	 hem	 noemden.	 Ook	 onder	
Bertus	de	Ridder	heb	ik	nog	getraind,	maar	
toen	speelde	ik	al	in	het	fameuze	‘beukelftal’.	
Met	 Jansen	 kon	 je	 verschrikkelijk	 lachen.	
Na	 de	 training	 altijd	 boonaken	 en	 als	 we	
zondags	speelden,	gaf	hij	mij,	omdat	ik	altijd	
last	 van	 hooikoorts	 had,	 neusdruppels.	 Ik	
heb	 nooit	 geweten	 wat	 er	 in	 die	 druppels	
zat,	maar	 ik	 liep	er	op	als	een	kieviet,	zon-
der	ook	maar	een	moment	moe	te	worden.
Met	 Gert	 Bos	 had	 ik	 nog	 na	 al	 die	 jaren	
contact.	 Soms	gaan	we	 in	de	winter	 samen	
‘snoeken’.	 Een	 moordvent	 die	 een	 blinde-
lings	vertrouwen	in	me	had.	Na	de	training	
altijd	 een	 kwartiertje	 koppen.	 Gert	 op	 de	
goal,	 ‘Bosje’	 voorzetjes	 geven	 en	 ik	 inkop-
pen.	Bos	was	klein	maar	slim.	Gert	was	een
formidabele	 keeper,	maar	had	 er	 een	hekel	
aan	 als	 er	 tegen	 hem	 opgebeukt	 werd.	 Zo	
werd	 Gert	 ‘gehard’	 want	 ik	 beukte	 er	 met	
dat	 lompe	 lichaam	 van	 me	 flink	 tegenaan.	
Dat	 is	 me	 ook	 wel	 eens	 duur	 komen	 te	
staan.	 Namelijk	 in	 een	 oefenwedstrijd	 op
Fletiomare	 tegen	 F.C.	 Utrecht,	 daar	 stond	

destijds	 een	 of	 andere	 Joegoslaaf	 op	 de	
goal,	 Istatov,	 genaamd.	 Een	 gozer	 van	
twee	 meter	 hoog	 en	 twee	 meter	 breed.	 Bij	
een	 corner	 dacht	 ik	 hem	 even	 onder	 de	
graszoden	 te	 stoppen,	 maar	 hij	 had	 mij	
door	 en	 gaf	 mij	 een	 keiharde	 knie	 in	 mijn	
rug.	 Dat	 was	 gelijk	 de	 enige	 keer	 in	 mijn	
leven	 dat	 ik	 van	 het	 veld	 gedragen	 ben.

Spelen en lachen
Ondertussen	 waren	 er	 weer	 jongere	 spe-
lers	 bijgekomen	 zoals	 Jaques	 Bloemkolk,
Ed	van	Nispen,	Joop	Zoutbier,	Jan	Verburgt	

en	Ted	Gruters.
Het	 allermooiste	 seizoen	 dat	 ik	 bij	 V.V.	 De	
Meern	beleefd	heb	was	onder	Sjaak	van	de	
Helder.	 Dat	 kwam	 niet	 alleen	 door	 Sjaak	
maar	 bovenal	 door	 de	 allerbeste	 leider	 die	
ik	 ooit	 meegemaakt	 heb:	 Loek	 Beumer.	
Loek	 regelde	 wedstrijden	 tegen	 Ajax,	 F.C.	
Utrecht	 en	 Roda	 J.C.	 voor	 ons	 ‘boertjes’	
een	 prachtige	 ervaring.	 Legendarisch	 was	
onze	uitwedstrijd	naar	Roda	J.C.	Thuis	had-
den	we	 slechts	met	1-3	verloren	 [ruststand	
1-0],	dus	vol	goede	moed	 trokken	we	naar
Kerkrade.	 Alles	 ging	 mis,	 we	 verlo-
ren	 geloof	 ik	 met	 7-1	 en	 het	 enige	 wat
ik	 me	 nog	 kan	 herinneren	 is	 dat	 Ed,	 die	
toen	 back	 stond,	 volledig	 werd	 overlopen	
door	één	of	andere	supersnelle	 linksbuiten.
Na	de	wedstrijd	zijn	we	gaan	eten	en	drin-
ken	en	ik	moet	u	zeggen,	dat	ging	veel	beter	
als	het	voetballen.	Gert	Heemskerk,	altijd	al	
de	gangmaker	van	het	elftal,	was	in	topvorm.
Die	 avond	 staat	 bij	 menig	 Merenees,	 die	
daarbij	 aanwezig	 was,	 in	 zijn	 geheugen	
gegrift,	 zo	ontzettend	gelachen	hebben	wij.	
De	serveersters	konden	gewoonweg	het	eten	
niet	 opdienen,	 omdat	 ze	 letterlijk	met	 eten	
en	al	over	de	grond	rolden	van	het	 lachen.	
Een	 grote	 puinhoop,	 om	 nooit	 te	 vergeten.
Ook	 de	 wedstrijden	 tegen	 F.C.	 Utrecht	
waren	 geweldig.	 Persoonlijk	 hoogtepunt,
waar	 ik	 nog	 altijd	 over	 opschep,	 was	 een	
goal	 van	 mij	 in	 de	 Galgenwaard,	 gescoord	
tegen	 de	 toen	 nog	 piepjonge	 Hans	 van	
Breukelen.	 Ik	 omspeelde	 hem,	 speelde	
de	 bal	 echter	 door	 mijn	 gebrekkige	 tech-
niek	 te	 ver	 voor	 me	 uit,	 maar	 wilde	 perse	
scoren.	 De	 bal	 lag	 in	 het	 net	 en	 ik	 dus	
volkomen	 groggy	 tegen	 de	 doelpaal	 aan.

Op de goede weg
Tot	mijn	43	ste	leeftijd	heb	ik	nog	in	diverse	
elftallen	 van	 de	 zondag,	 maar	 ook	 van	 de	
zaterdagafdeling	gevoetbald	en	het	genoegen	
gehad	om	met	 velen	 een	 zeer	 vriendschap-
pelijke	band	op	 te	bouwen.	 Ik	heb	V.V.	De	
Meern	altijd	een	prachtige	vereniging	gevon-
den	 en	 dit	 nooit	 onder	 stoelen	 of	 banken	
geschoven.	 ‘De	 Meern’	 is	 een	 sociale	 club,	
waar	iedereen	werd	en	wordt	behandeld	met	
respect	 en	 waar	 de	 onderlinge	 verbonden-
heid	groot	 is.	Taak	 is	nu,	nu	de	vereniging	
zo	 groot	 wordt,	 te	 zorgen	 dat	 dit	 zo	 blijft.
Op	 dit	 moment,	 zestig	 jaar	 na	 dato,	 bezit-
ten	 we	 een	 prachtig	 nieuw	 sportcomplex,	
hebben	 we	 ruim	 1400	 leden	 en	 een	 gede-
gen	 organisatie	 en	 financiële	 armslag.
Onze	 grootste	 uitdaging	 voor	 de	 nabije	
toekomst	 is	 het	 kunnen	 laten	 trai-
nen	 en	 spelen	 van	 onze	 leden,	 daar	
ons	 sportpark	 feitelijk	 nu	 al	 te	 klein	 is.
Onze	 grootste	 sportieve	 uitdaging	 zal	 zijn	
om	de	met	name	prestatie	gerichte	elftallen	
naar	een	hoger	niveau	te	tillen.	De	omvang	
van	 de	 vereniging	 vraagt	 dit.	 Wij	 moeten	
de	 aantrekkingskracht	 van	 V.V.	 De	 Meern	
behouden,	zodat	de	uitzonderlijke	talenten,	
die	er	momenteel	in	veelvoud	in	de	diverse
jeugdelftallen	rondlopen,	bij	onze	club	blijven.
Gezien	de	prestaties	van	de	selectie-elftallen	
dit	 seizoen	 zijn	 we	 op	 de	 goede	 weg.	 Het	
is	 mij	 een	 eer	 om	 u	 als	 voorzitter	 van	 de	
vereniging	 te	 mogen	 dienen	 en	 we	 gaan	 er	
zaterdag	16	juni	een	groot	feest	van	maken.

Frans van Seumeren
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v a n klein naar Groot1949
80 leden

2007
1400 leden

Jan	Kerkhof,	trainer

Als een club 60 jaar bestaat, is het 
mooi om mensen te ontmoeten 
die zo’n beetje vanaf het begin 
lid zijn. Dan gaat het dus over 
jongens die lid worden in 1947 of 
1948.  Jan Kerkhof is zo’n jongen.

Talent
Geboren	 aan	 de	 Zandweg.	 Net	 als	 veel	
andere	 leden	 van	 V.V.	 De	 Meern.	 In	 zijn	
eerste	 vrije	 tijd	 voetbalt	 Jan	 op	 het	 erf	 van	
Van	 Oostrom.	 Geen	 verkeerde	 keuze	 want	

daar	 voetballen	 meer	 talenten.	 Jan	 kijkt	
nog	 een	 jaar	 de	 kat	 uit	 de	 boom	 maar	 als	
vv	de	Meern	een	 jaar	bestaat,	wordt	er	een	
oranje	 shirt	 aangeschaft	 en	 begint	 er	 een	
bijzondere	 carrière.	 De	 jonge	 jaren	 bestaan	
uit	school	en	voetbal.	Jan	bezoekt	als	kleine	
jongen	al	een	school	in	Utrecht.	Die	school	

is	voor	Jan	net	zo	ver	fietsen	als	de	school	in	
de	Meern		en	je	hebt	daar	toch	het	idee	dat	
je	 daar	 meer	 kan	 leren.	 School	 en	 voetbal	
dus.	 En	 geen	 vader	 of	 moeder	 die	 je	 naar	
de	 training	 bracht	 met	 de	 auto.	 Kom	 daar	
nu	 eens	 om.	 Jan	 kan	 aardig	 dribbelen.	 Dat	
hebben	ze	bij	De	Meern	al	snel	in	de	gaten.	
En	dan	komt	er	een	moment	dat	iedereen	aan	
je	 gaat	 trekken.	 Scouts	 proberen	 hem	 naar	
Hilversum	te	lokken	of	naar	HVC.	’t	Is	wel	de	
moeite	om	daar	 te	gaan	voetballen,	want	 je	
kunt	er	60	gulden	verdienen	met	een	gewon-
nen	pot	en	30	gulden	met	een	gelijkspel,	maar	

hóe	 kom	 je	 in	 hemelsnaam	 in	 Hilversum?
	
De Meern of Hilversum?
Inmiddels	 speelt	 Jan	 in	 het	 eerste	 van	 De	
Meern	 sinds	 zijn	 16e	 jaar.	 Daar	 zijn	 ze	
gesteld	 geraakt	 op	de	 talentvolle	dribbelaar	
want	zelfs	in	zijn	diensttijd	wordt	hij	op	zon-

Van de F’jes tot de A-junioren 
Vanaf het seizoen 1994/1995 ben ik actief bij de jeugdafdeling van V.V. De 
Meern. De eerste zes jaar alleen als leider en daarna ook als trainer van niet-
selectie elftallen. Afgelopen seizoen heb ik de A2 getraind, waarvan ik een 
deel van de jongens al ken vanaf het seizoen 1994/1995. Het hoogtepunt in 
deze periode was het kampioenschap met de D4 in het seizoen 1998/1999. 

Op	 de	 eerst	 foto	 staan	 5	
jongens	 die	 nog	 steeds	 bij	
V.V.	De	Meern	spelen.	Afge-
lopen	 seizoen	 speelden	 ze	
in	 de	 A	 junioren.	 Het	 gaat	
om	 Sjoerd	 Delfgou	 (A1	 en	
A2),	 Jerryl	 Smeenk	 (A1),	
Flip	Peek	 (A1	 en	A2),	 San-
der	 Janssen	 (A2)	 en	Sander	
Schaap	 (A1).	 Met	 uitzon-
dering	 van	 Jerryl	 Smeenk	
is	 dit	 het	 einde	 van	 de	
jeudperiode	 voor	 deze	 spe-
lers.	 Komend	 seizoen	 gaan	
ze	 over	 naar	 de	 senioren.	

We	zijn	in	10	jaar	tijd	van	23	
naar	70	jeugdteams	gegroeid.	
Dit	 zijn	 indrukwekkende	
cijfers,	 maar	 het	 heeft	 ook	
zijn	keerzijde.	Het	volgende	

Seizoen 2006/2007, de A2:
Staand	 vlnr.:	 Kees	 Peek	 (trainer),	 Alfred	 van	 Doorn	 	 (L),	
Richard	 van	 Doorn,	 Daniël	 Donk,	 Remco	 van	 Doorn	
(Snuif	 a.k.a.	 Gele	 Schoen),	 Jaap	 ‘kruk’	 Verkerk,	 Paul	
Buuren,	Maarten	Kuijf	(Messi)	en	Henny	‘Chickie’	Janssen.
Zittend	vlnr:		Jerry	Klerkx,	Tim	Moeijes	(Kale),	Sander	Jans-
sen,	Flip	Peek	(K),	Bob	de	Jongh,	Michael	Hofstede	en	Roy	
de	Groot	(Sjoerd	Delfgou	(Waldo)	ontbreekt	op	deze	foto)

stukje	 komt	 uit	 het	 clubblad	 van	
juni	 1996,	 toen	 we	 de	 beschik-
king	 hadden	 over	 1	 trainingsveld.	
“De groei van het aantal elftallen zal 
grote consequenties hebben. Op dit 
moment al is er nog nauwelijks ruim-
te om alle junioren elftallen twee keer 
te laten trainen. Een groei van leden 
–hoe verheugend natuurlijk ook- 
heeft zijn consequenties ook betref-
fende behoefte aan kader (meer lei-
ders, scheidsrechters, trainers etc.).”
Van	 mijn	 kant	 is	 dit	 ook	 niet	 de	
eerste	keer	dat	ik	iets	schrijf	over	het	
groter	 worden	 van	 onze	 vereniging	
en	de	gevolgen	die	dit	heeft.	Wat	ik	
naast	 het	 nodig	 hebben	 van	 meer	
leiders,	 scheidsrechters	 en	 trainers	
een	 groot	 probleem	 vind,	 is	 dat	 er	
–ondanks	 een	 verdubbeling	 van	 de	
trainingsruimte-	 vaak	 door	 3	 teams	 op	 één	
veld	getraind	moet	worden	en	dat	het	over-
grote	 deel	 van	 de	 E-spelertjes	 die	 overgaan	
naar	de	D	(het	grote	veld)	maar	één	keer	in	
de	week	kunnen	trainen.	De	meeste	van	deze	
gasten	 moeten	 het	 nog	 leren.	 Daarnaast	 is	
het	ook	steeds	moeilijker	geworden	om	voor	
de	zaterdag	wedstrijdschema’s	op	te	stellen.	
Hoe	 kan	 de	 vereniging	 hier	 verandering	 in	
aanbrengen?	Wil	 je	 alle	nadelen	op	 termijn	

Seizoen 1995/1996: de F5
Staand	 vlnr.	 :	 	 leider,	 Sjoerd	 Delfgou,	 Ruud	 van	
Schaik,	 Menno	 van	 Ekeren	 en	 Jerryl	 Smeenk	
Zittend	 vlnr:	 	 Flip	 Peek,	 Sander	 Janssen	 (K),	
Thierry	 van	 Spanjen	 en	 Sander	 Schaap.

oplossen,	 dan	 zul	 je	 als	 bestuur	 (impopu-
laire)	 maatregelen	 moeten	 nemen.	 Totdat	
het	 aantal	 teams	 in	 overeenstemming	 is	
gebracht	 met	 de	 capaciteit	 van	 de	 accom-
modatie	 en	 de	 beschikbare	 mensen	 zal	 je	
als	 vereniging	 (flink)	 moeten	 krimpen.	
Dat	 is	 niet	 leuk,	 maar	 wel	 noodzakelijk.

Kees	Peek
trainer	A2	en	The	Nexxt

	

dag,	als	 iedereen	op	de	kazerne	 in	Arnhem		
moet	 blijven,	 opgehaald	 op	 de	 motorfiets	
door	Jan	Oostrom.		Het	is	wikken	en	wegen.	
Vrienden	 bij	 De	 Meern	 of	 de	 poen	 in	 Hil-
versum.	Het	is	niet	eenvoudig	kiezen.	Het	is	
ook	niet	helemaal	duidelijk	wat	de	doorslag	
heeft	 gegeven.	 Of	 het	 Jan	 van	 Londen	 was	
of	de	gebroeders	van	Oostrom	of	misschien	
wel	de	mening	van	Annie,	zijn	 lief,	wie	zal	
het	zeggen,	maar	Jan	kiest	uiteindelijk	voor	
V.V.	De	Meern.	 In	de	Meern	zijn	ze	met	de	
keuze	van	Jan	zeer	ingenomen,	want	bij	het	
horen	 van	 het	 bericht	 besluiten	 de	 heren	
Arie	 en	 Jan	 van	 Wijk	 bij	 Jan	 langs	 te	 gaan	
met	 een	 bijzonder	 leuk	 bijzettafeltje.	 Ove-
rigens	 is	 het	 geen	 beroerde	 tijd	 om	 lid	 te	
zijn	van	V.V.	De	Meern,	want	de	club	krijgt	
een	 prachtig	 sportpark	 aan	 de	 Europalaan.	
Het	 is	 inmiddels	 1967.	 Dat	 we	 met	 een	
goed	 eerste	 elftal	 te	 maken	 hebben,	 blijkt	
uit	het	behaalde	kampioenschap	in	dat	 jaar	
en	 de	 promotie	 naar	 de	 KNVB.	 Jan	 Kerk-
hof	 vindt	 dit	 kampioenschap	 wel	 een	 van	
de	 hoogtepunten	 van	 zijn	 carrière.	 In	 zijn	
enthousiasme	hangt	hij	de	Meernse	vlag	uit	
het	 raam.	Dom	natuurlijk	 als	 je	 in	Vleuten	
woont.	Hij	is	dan	ook	spoedig	naar	de	Meern	
verhuisd.	Naar	een	nieuw	pand	 in	de	Ruy-
terstraat.	Nu	al	weer	bijna	40	 jaar	 geleden.	

Talentjes
We	 bekijken	 de	 oude	 foto’s	 nog	 eens.	 Wat	
is	 er	 veel	 gebeurd.	 En	 wat	 is	 er	 veel	 ver-
anderd.	 En	 dan	 is	 er	 het	 gemis	 van	 al	 die	
makkers,	 die	 er	 niet	 meer	 zijn.	 Maar	 het	
trotse	gevoel	overheerst.	En	ons	clubje	 lijkt	
een	 mooie	 toekomst	 te	 hebben.	 Jan	 is	 er	
nog	 erg	 bij	 betrokken.	 Samen	 met	 andere	
enthousiaste	Merenezen	traint	hij	op	woens-
dagmiddag	 al	 weer	 twaalf	 jaar	 zo’n	 300	
pupillen.	 Jan	 heeft	 oog	 voor	 talentjes.	 Hij	

hoopt	ook	dat	De	Meern	deze	talenten	kan	
vasthouden,	 want	 wat	 zal	 het	 mooi	 zijn	
als	 alle	 1e	 jeugdteams	 hoofdklasse	 gaan	
spelen	 en	 de	 uiteindelijke	 talenten	 in	 het	
eerste	 kunnen	 promoveren	 naar	 de	 eerste	
klasse.	 Als	 het	 aan	 Jan	 ligt,	 gaat	 het	 zeker	
gebeuren	 voor	 2010.	 Voor	 alle	 zekerheid	
drinken	we	 er	maar	 vast	 een	goed	glas	op.
Die	 hebben	 we	 in	 ieder	 geval	 vast	 bin-
nen.	 Ik	 zeg	 gedag	 tegen	 een	 zeer	 beschei-
den	 trainer.	 Nooit	 betaald	 voetbal	
maar	 voor	 De	 Meern	 van	 grote	 waarde.

Aan	 de	 muur	 in	 de	 huiskamer	 hangt	 een	
foto	van	kinderen	en	klein-
kinderen.	De	kleine	jon-
gens	 kijken	 stralend	
in	de	 lens.	 	Zal	er	
een	 talent	 tussen-
zitten?	 ’t	 Zou	 zo	
maar	 kunnen…

Cees	Verweij		

  Jan Kerkhof   bijna 60 jaar lid van onze V.V.             60
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De	toernooicommissie	heeft	daarom	beslo-
ten	een	aantal	van	deze	mensen	te	eren	en	
te	gedenken	door	tijdens	een	toernooi	van	
de	selectieteams	B1,	C1,	F1	en	E1	de	pou-
les	hun	naam	te	geven.	Dit	jaar	werden	
Anton	Baas,	Bram	van	Mourik,	Piet	van	
Oostrom	en	Joop	Westerhout	via	deze	weg	
herdacht	tijdens	het	toernooi	van	19	mei.	
De	nabestaanden	van	deze	medewerkers	

Twee	wasmanden
Het	zal	1956	geweest	zijn.	Rond	de	Rooms	
Katholieke	 kerk	 verrijst	 een	 nieuw	 buurt-
schap.	Het	zijn	eigenlijk	maar	twee	straten	:	
de	Zonstraat	en	de	Kalverstraat.	Maar	na	de	
oorlog	is	er	zo’n	grote	behoefte	aan	wonin-
gen	dat	de	twee	straten	in	een	mum	van	tijd	
zijn	 uitverkocht.	 In	 een	 van	 deze	 huizen	
gaat	 een	 gezinnetje	 wonen	 uit	 Jutphaas.	
Er	 zijn	 wat	 kinderen	 meegekomen	 en	 de	
rest	zal	geboren	gaan	worden	in	het	gloed-
nieuwe	huis.	Het	oudste	kereltje	heet	Kees.
Kees	 heeft	 gehoord	 van	 V.V.	 De	 Meern	 en	
mag	van	zijn	vader	lid	worden	als	hij	twaalf	
jaar	 oud	 is.	 Het	 werkt	 aanstekelijk	 voor	
de	 andere	 broertjes,	 want	 kort	 na	 elkaar	
worden	Johan,	Frans,	Gerard,	Fred	en	Gijs	
ook	lid	van	de	club.	Vader	van	Rooijen	kan	
zijn	lol	op.	Trouwens,	moeder	van	Rooijen	
ook,	 want	 de	 knapen	 nemen	 na	 de	 wed-
strijd	 twee	 wasmanden	 sportkleren	 mee.	

Van	alle	markten	thuis
Kees	en	Gijs	hebben	zich	rond	de	tafel	genes-
teld	en	halen	herinneringen	op	van	vroeger.	
Er	komen	soms	foto’s	aan	te	pas,	maar	het	
meeste	weten	beide	heren	uit	het	hoofd.	Dat	
Johan	 bijvoorbeeld	 het	 meeste	 talent	 had	
en	de	opvolger	werd	in	het	eerste	van	bolle	
Piet	van	Oostrom.	Deze	was	juist	gepromo-
veerd,	 dus	 Johan	 kon	 er	 van	 mee	 profite-
ren.	Dat	heeft	hij	dan	ook	10	jaar	gedaan.	
Ook	 Gerard	 haalde	 de	 selectie,	 maar	 Gijs		
kwam	met	de	beste	bedoelingen	niet	hoger	
dan	 een	 invalbeurt	 in	 het	 tweede	 elftal.
Trouwens	voor	Kees	was	het	al	na	twee	jaar		
bekeken.	 Het	 meisje	 ging	 voor	 de	 sport.	

Maar	 het	 was	 ook	 om	 blessures	 te	 voor-
komen	 lacht	Kees,	want	 er	moest	 gewoon	
op	 maandag	 gewerkt	 worden.	 Dan	 komt	
de	periode	van	het	nieuwe	clubhuis.	Johan	

wordt	er	weer	bijgehaald	om	een	tekening	
te	 maken.	 Gerard	 ,Kees	 en	 Gijs	 helpen	
met	 metselen,	 timmeren	 en	 schilderen.	
Je	 kunt	 niet	 rond	 kijken	 of	 je	 zag	 wel	
een	 Van	 Rooijen	 op	 het	 sportpark	 lopen.	
Ook	op	wedstrijddagen	want	Kees	en	Gijs	
worden	 leider	 en	 scheidsrechter,	 trainer,	
lid	 van	 de	 beheerscommissie,	 barman,	
onderhoudsmonteur,	 schilder,	 loodgieter	
en	 op	 zondag	 lid	 van	 de	 ontvangstcom-
missie.	Een	fantastische	tijd	vinden	beiden.

Gewoon	door…
En	die	tijd	vliegt	blijkbaar	ook	nog	eens.	Al	
26	jaar	onderhoud	Gijs	de	velden	van	V.V.	
De	Meern.	Onder	de	koffie,	aan	tafel	vallen	
nog	 meer	 namen.	 Opvallende	 voetbalta-
lenten	 als	 Jos	 van	 Beek,	 Theo	 Mocking,	
Jan	 Kerkhof,	 Eef	 Oostrom	 en	 de	 beide	
doelmannen	 Santiford	 en	 Heemskerk.	 En,	
vult	Kees	aan,	wat	te	denken	van	Adrie	en	
René	van	Rooijen.	Hebben	het	ook	verder	
geschopt	 dan	 hun	 vader.	 Dan	 haalt	 Kees	
een	 familieportret	 van	 de	 muur.	 Hier	 zijn	
ze	 alle	 vijf	 met	 aanhang.	 Alle	 vijf	 hebben	
ze	gevoetbald,	ook	de	meiden.	En	dan	deze	
kleine	 jongens.	 Daar	 zit	 zeker	 een	 talent	
tussen…	 Opeens	 is	 Kees	 gewoon	 opa	 die	
genieten	 kan	 van	 al	 dat	 kleine	 spul.	 Het	
voetballeven	 gaat	 door.	 Hij	 verheugt	 zich	
al	 weer	 op	 de	 komende	 competitie,	 de	
bardiensten	en	de	onvermijdelijke	klussen.	
En	 Gijs?	 Gijs	 twijfelt	 of	 hij	 het	 wel	 zal	
zeggen:	 hij	 kan	 onderhoudsman	 worden	
bij	 een	 grote	 club.	 Dat	 zou	 wat	 zijn,	
maar	 V.V.	 De	 Meern	 in	 de	 steek	 laten...	
Hij	 moet	 er	 eigenlijk	 niet	 aan	 denken.

Cees	Verwey

Van Rooijen: een familie apart. Ter nagedachtenis

In	de	loop	der	jaren	zijn	er	natuurlijk	veel	medewerkers	geweest	die	een	
enorme	inzet	en	inbreng	gehad	hebben	in	het	wel	en	wee	van	V.V.	De	
Meern.	Een	aantal	van	deze	mensen,	die	vooral	ook	in	de	opbouwfase	heb-
ben	bijgedragen,	zijn	inmiddels	helaas	overleden.

werden	deze	dag	uitgenodigd	aanwezig	te	zijn	om	vanuit	de	vereniging	de	waardering	te	
laten	blijken.	De	genodigden	waren	deze	dag	allen	met	veel	plezier	en	herinneringen	aan-
wezig;	op	bijgaande	foto’s	staan	zij	samen:	Ina	van	Oostrom,	Ronald	Westerhout,	Agaath	
Baas	en	Wil	van	Mourik.

Dat	 onze	 voetbalvereniging	 V.V.	 De	 Meern	
al	 sinds	 juni	 1947	 bestaat	 mag	 bekend	
zijn,	 maar	 wat	 velen	 niet	 weten	 is	 dat	 de	
zaterdag	senioren-afdeling	pas	later	in	april	
1963	 officieel	 opgericht	 is.	 Voor	 die	 tijd	
was	 er	 alleen	 jeugd-	 en	 zondagvoetbal.

Jeugd.
Zelf	ben	ik	als	10-jarige	in	1967	lid	geworden	
en	startte	mijn	voetbalcarrière	in	de	pupillen	1.
Ik	heb	in	verschillende	aspiranten	teams	(de	
huidige	 A-B-C-junioren)	 gevoetbald	 en	 in	
één	bepaald	seizoen	hadden	we	zelfs	6	Jan-
nen	in	één	team	(v.	Engelen,	Hullegien,	Oost-
veen,	Pauw,	Verburgt	en	Vermeulen),	dat	was	
lekker	coachen	voor	leider	Henk	Glissenaar.

Senioren.
Vanuit	de	B-aspiranten	(de	huidige	A2)	zijn	
we	met	zijn	vieren	(Gerard	v.	Rooijen,	Siege	
Postuma,	 Gerard	 en	 Jan	 Hullegien),	 door	
het	 bereiken	 van	 de	 18-jarige	 leeftijd,	 in	

1975	 overgestapt	 naar	 de	 zater-
dag	 senioren	 en	 hebben	

direct	in	het	eerste	sei-
zoen	 ons	 debuut	 in	

zaterdag	1	gemaakt.
Hier	 kwamen	 we	
als	 broekies	 tus-
sen	 de	 voor	 ons	
beroemde	 voet-
ballers	 te	 spelen,	
zoals	 Jan	 Kerk-
hof,	 Jacob	 Dis-

sel,	 Bert	 van	 de	 Meer,	 Co	 Schwartze,	 Cees	
Broekhuizen,	 Nico	 Barten,	 Jaap	 Hanse,	
Max	 Mulder,	 Hennie	 en	 Ruud	 Broeke.

Trainers.
Door	 de	 jaren	 heen	 zijn	 er	 wat	 trai-
ners	 “versleten”,	 Leen	 Meijer,	 Jan	 Kerk-
hof,	 Harry	 Hilverts,	 Joop	 Zoutenbier,	
Herman	 Schaap,	 Paul	 Schogt,	 Ruud	
Vork,	 Piet	 Bleijenberg,	 en	 Wim	 Koot.
Van	 sommige	 trainers	 neem	 je	 een	 aantal	
zaken	 als	bagage	mee	 en	blijven	de	karak-
teristieken	 “hangen”.	 Ik	 weet	 zeker	 dat	
een	 aantal	 mensen	 deze	 zullen	 herkennen:	
-	 Leen	Meijer:	Zwaar	Amsterdams	accent											
met	 de	 loopstijl	 van	 een	 jonge	 hinde.	
-	 Jan	 Kerkhof:	 De	 draaier	 op	 het	
middenveld,	 kort	 kappen	 en	 uit-
halen,	 had	 een	 mooi	 schot	 met	 rechts.
-	 Harry	Hilverts:	Tijdens	zijn	actieve	car-
rière	bij	Velox	en	Willen	II	in	de	landelijke	
dagbladen	benoemd	als	“De	nieuwe	Cruyff”	
totdat	 hij	 zijn	 been	 op	 meerdere	 plaatsen	
brak.	 Wenste	 als	 beginnend	 trainer	 door	
ons	 aangesproken	 te	 worden	 met	 Meneer	
Hilverts	 of	 Trainer.	 Voor	 het	 seizoen	 gin-
gen	we	 trainen	 in	de	bossen	van	Bilthoven	
over	 de	 beruchte	 zandduinen.	 Is	 over	 2	
periodes	totaal	6	seizoenen	trainer	geweest.
-	 Joop	 Zoutenbier:	 Tijdens	 verdedi-
gen:	 “Er	 mag	 geen	 enveloppe	 tussen	 kun-
nen”	 en	 voor	 doelschieten	 werd	 het	 werk-
woord	 “jutteren”	 uitgevonden.	 Verder	 de	
conditietrainingen,	 lopen,	 lopen	 en	 nog	

eens	 lopen.	 De	 rondjes	 Alendorp	 veroor-
zaken	 bij	 sommigen	 nog	 nachtmerries.
’s	 Zaterdags	 waren	 we	 er	 nog	 moe	 van.
-	 Herman	 Schaap:	 De	 man	 uit	 Bun-
nik	 met	 zijn	 voetbalgeintjes.	 Eens	 is	 hij	
“teruggepakt”	 door	 Riet	 Westerhout,	 ze	
had	 zijn	 portemonnaie	 volledig	 met	 plak-
band	 omwikkeld.	 Gevleugeld	 gezegde	 bij	
een	 ingooi:	 “Eén	 komen	 en	 één	 gaan”.
-	 Ruud	Vork:	Zag	in	mij	een	nieuwe	links	
buiten,	scoorde	veel	in	de	oefenwedstrijden,	
maar	 in	de	competitie	 stokte	de	productie,	
snel	 weer	 terug	 de	 verdediging	 in.	 Ruud	
presteerde	 het	 ook	 om	 in	 de	 competitie	
een	 aantal	 wedstrijden	 met	 3	 Hullegien-
tjes	 (Gerard,	 Jan	 en	 Paul)	 te	 voetballen.
-	 Piet	Bleijenberg:	Over	de	zaterdag	menta-
liteit:	“Dit	snap	ik	niet	en	heb	ik	echt	nog	nooit	
meegemaakt”.	Hield	het	maar	een	half	jaar	vol.
-	 Wim	Koot:	Serieuze	trainer,	kon	tijdens	
de	training	geen	geintjes	waarderen	(er	voor	
en	 erna	 wel!).	 Bekend	 om	 het	 trainen	 van	
schijnbewegingen,	 tactiek	 en	 looplijnen.

Weetjes.
Omdat	veel	 tijd	doorgebracht	wordt	op	de	
velden,	maak	je	ook	het	een	en	ander	mee,	
tijdens	 wedstrijden,	 trainingen,	 uitjes	 etc.
Gebeurtenissen	die	me	zo	te	binnen	schie-
ten	zijn:
-	 De aanleg van het Gebako 
(mix	van	gebakken	kleikorrels	 en	 zand)	 in	
1986.	 Het	 zou	 als	 trainingsveld	 een	 hele	
verbetering	 moeten	 zijn	 t.o.v.	 het	 gravel.	
De	 eerste	 paar	 jaar	 was	 het	 inderdaad	 een	
hele	vooruitgang.	Later	kwamen	er	slechte,	
zachte	plekken	in	waardoor	menig	voetbal-
len	 een	 (zware)	 blessure	 opgelopen	 heeft	
aan	enkel(s)	en	knie(ën).	Ben	eigenlijk	wel	
benieuwd	hoeveel	negatieve	 invloed	dit	op	
de	 resultaten	 van	 het	 voetbal	 gehad	 heeft.
-	 De uitjes om tegen betaalde voet-
balteams te spelen 
zoals	 FC	 Wageningen,	 CS	 Amersfoort,	 FC	
Harelbeke	 (België)	 en	 Willen	 II.	 Heb	 je	
wel	 eens	 getracht	 om	 Rob	 McDonald	 te	
weerhouden	 om	 met	 het	 hoofd	 te	 sco-
ren?	 Nou	 ik	 kan	 je	 zeggen	 dat	 dit	 voor	
een	 amateurtje	 nagenoeg	 onmogelijk	 is.
-	 De Harde en de Zachte sector.	
De	 “Harden”	 wilden	 nog	 wel	 eens	 schof-
felen	 om	 een	 bepaald	 resultaat	 te	 halen,	
terwijl	 de	 “Zachten”	 gewoon	 lekker	 wil-
den	 voetballen.	 Dit	 verschil	 in	 mentali-
teit	 heeft	 menig	 trainer	 slapeloze	 nachten	
bezorgd,	 dan	 wel	 vroegtijdig	 opstappen.
-	 Ton	 de	 Reuver	 was	 eens	 te	 laat	 voor	
de	training	en	dacht	dit	 te	redden	door	op	

de	 brommer	 met	 een	 Willempie	 helm	 op	
het	 trainingsveld	 op	 te	 rijden.	 De	 trainer	
(Joop	Zoutenbier)	kon	dit	niet	echt	waarde-
ren	 en	 stuurde	 Ton	 direct	 terug	 naar	 huis.
Tegenwoordig	 neemt	 Ton	 hier-
over	 nog	 wel	 eens	 revanche	 op	 Joop	
door	 hem	 tijdens	 de	 wedstrijd	 wis-
sel	 te	 zetten	 (zie	 later	 bij	 Zaterdag	 4).
-	 Beruchte voorstoppers en laatste 
mannen waar ik mee gespeeld heb:
o	 Jacob	Dissel,	wist	altijd	net	op	tijd	te	buk-
ken	(kopte	niet	graag)	en	riep	dan	“Jan”,	zodat	
ik	alsnog	mocht	proberen	de	bal	af	te	stoppen.
o	 Bert	 van	 de	 Meern,	 was	 altijd	 de	
rust	 zelf,	 ving	 de	 bal	 op,	 speelde	 een	
tegenstander	 uit	 en	 speelde	 de	 bal	 af.
o	 Frans	 van	 Seumeren,	 bij	 hoge	 ballen-
moest	je	maken	dat	je	wegkwam.	Hij	nam	bij	
een	luchtduel	alles	mee	wat	hij	tegen	kwam.	
We	hadden	samen	de	“over	mijn	lijk”	instel-
ling	en	stopten	zo	heel	wat	tegenstanders	af.
-	 Wanneer	 we	 uit	 speelden	 hielden	
we	 soms	 een	 autowedstrijd	 wie	 er	 het	
eerste	 was,	 zo	 is	 menig	 snelweg,	 voet-
pad	 en	 fietspad	 onveilig	 gemaakt.
-	 Het	 aantal	 broers	 dat	 er	 bij	 de	 zater-
dag	 gevoetbald	 heeft.	 Beniest	 (Charles,	
John,	 Jos,	 Rik),	 Koot	 (Arjen,	 Eelco),	 Van	
de	 Maat	 (Jan,	 Ton),	 Hullegien	 (Gerard,	
Jan,	Paul,	Peter,	André,	Egbert),	De	Reuver	
(Wim,	Ton),	De	Vries	(Theo,	Gerard,	Tjerk),	
Vork	 (Ruud,	 John),	 Smeenk	 (Ed,	 Fokko).
Promoveren	of	toch	niet.

Feest	over	behaalde	kampioenschappen	en	
verdriet	over	de	degradaties	zijn	de	seizoe-
nen	ook	gepasseerd.
Gebeurtenissen	die	ik	als	actief	voetballer	
heb	meegemaakt:
1980	–	1981:	 Kampioen	o.l.v.	Harrie																																											
Hilverts
1984	–	1985:	 Degradatie	o.l.v.	Joop	
Zoutenbier
1985	–	1986:	 Degradatie	o.l.v.	Joop	
Zoutenbier
1986	–	1987:	 Kampioen	o.l.v.	Herman	
Schaap

Zaterdagvoetbal (de beleving van …)
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Het	kampioensteam	van	’90-’91:



TeamGeest Mei 2007

Vervolg Zaterdagvoetbal

1990	–	1991:	 Kampioen	o.l.v.	Ruud	
Vork
1992	–	1993:	 Degradatie	o.l.v.	Piet	Ble-
ijenberg	/	Harrie	Hilverts
1995	–	1996:	 Kampioen	o.l.v.	Wim	
Koot.
Het kampioenschap	 van	 1996	 was	 ook	
gelijk	 mijn	 laatste	 seizoen	 in	 Zaterdag	 1	
Op	 je	 hoogtepunt	 moet	 je	 stoppen,	 toch?
Inmiddels	39	jaar,	een	paar	versleten	enkels	
met	teveel	speling	en	was	het	ook	wel	zat	om	
achter	 die	 jonge	 tegenstanders	 aan	 te	 ren-
nen	waarvan	 je	de	vader	had	kunnen	zijn.
Ter	 opluistering	 had	 men	 een	 afscheids-
wedstrijd	 voor	 me	 georganiseerd,	 waar-
bij	 het	 eerste	 van	 1996	 tegen	 een	 eer-
ste	 van	 ongeveer	 1886	 mocht	 acteren.
Mijn	 afscheidswedstrijd	 op	 11	 mei	 1996	
met	 de	 6	 broers	 Hullegien	 in	 het	 veld.

Ouwe	mannen.
Na	 het	 kampioenschap	 en	 mijn	 afscheid	
van	 het	 eerste,	 ben	 ik	 opgevangen	 in	 het	
ouwe	 mannenteam,	 waar	 veel	 oud	 eerste	
elftal	 spelers	 al	 enkele	 jaren	 voetbalden.	
Wisselend	 is	 het	 het	 vierde	 of	 vijfde	 team.	
Momenteel	zijn	we	Zaterdag	4	en	de	mees-
ten	 zijn	 nog	 steeds	 actief	 aanwezig.	 De	
gemiddelde	 leeftijd	 is	 inmiddels	46+	en	de	
discussies	 om	 veteranencompetitie	 te	 gaan	
spelen	wordt	nog	 steeds	van	 tafel	geveegd.

Zaterdag	4	seizoen	2004-2005.
Wie	 het	 zaterdagvoetbal	 een	 beetje	 kent,	
ziet	dat	we	15	oud	eerste	elftalspelers	heb-
ben,	dus	lekker	tikken	en	voetballen	is	ons	
devies.	Een	aantal	spelers	kunnen	door	hun	
leeftijd	 en/of	 fysieke	 ongemakken	 soms	
niet	meer	dan	een	halve	wedstrijd	voetbal-
len.	 Door	 opgelopen	 voetbalblessures	 is	
het	voor	Ton	en	Wim	de	Reuver	en	Gerard	
Hullegien	 niet	 meer	 mogelijk	 om	 actief	
te	 zijn	 in	 het	 veld.	 Voor	 de	 sociale	 con-
tacten	 vullen	 zij	 de	 randvoorwaarden	 in.

Dit	 team	 staat	 ook	 bekend	 om	 alle	 neven-
activiteiten	 die	 er	 ontplooid	 worden.
Naast	de	3e	helft	worden	er	 jaarlijkse	acti-
viteiten	georganiseerd	en	is	het	bekend	om	
zijn	 vele	 commissies	 die	 het	 team	 rijk	 is.

Zo	 zijn	 er	 een	 lang	 weekend	 wintersport,	
waarbij	 het	 skiën	 bovenaan	 staat	 en	 het	
après-	 skiën	 ondergeschikt	 is.	 Alternatie-
ve	 trainingen,	 zoals	 clinic	 cricket,	 water-
polo,	 curling,	 gaylic	 football),	 een	 eigen	
website	 die	 alom	 bekend	 is	 binnen	 onze	
competitie.	 Dit	 alles	 wordt	 aangestuurd	
door	 onze	 gedreven	 leider	 Ton	 de	 Reuver.

Oudjaars-pot.
De	 zaterdag	 is	 ook	 bekend	 om	 de	 orga-
nisatie	 van	 zijn	 Oudjaars-pot.	 Deze	 jaar-
lijks	 terugkerende	 wedstrijd	 werd	 in	 de	
beginjaren	 op	 het	 veldje	 van	 Nijevelt	
gespeeld,	waarbij	soms	het	volledige	plant-
soen	 omgeploegd	 werd.	 Hoofddoel	 is	 lek-
ker	ballen	als	 jaarafsluiting	en	het	 inluiden	
(met	 bier	 en	 oliebollen)	 van	 het	 nieuwe	
jaar.	 Weer	 of	 geen	 weer,	 de	 wedstrijd	 gaat	
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door,	 zelfs	 in	 de	 bagger	 of	 de	 sneeuw.
Sinds	 het	 overlijden	 van	 Arjen	 Koot	 in	
1999	 (één	 van	 de	 initiatiefnemers	
van	 dit	 evenement)	 is	 deze	 pot	 omge-
doopt	 tot	 de	 Arjen-Koot-schaal.
Vele	 mensen	 verheugen	 zich	 jaarlijks	 op	
deze	 pot	 en	 komen	 van	 heinde	 en	 verre	
om	 mee	 te	 ballen	 en	 doen	 hun	 uiter-
ste	 best	 om	 de	 wissel-schaal	 te	 winnen.	
Mensen	 die	 je	 normaal	 niet	 meer	 op	 de	
velden	 ziet,	 zijn	 bij	 deze	 partij	 aanwezig.
Onder	 de	 kritische	 blikken	 van	 een	
wijze	 jury,	 onder	 voorzitterschap	 van	
Ton	 de	 Reuver,	 wordt	 tijdens	 de	 wed-
strijd	 beoordeeld	 wie	 de	 felbegeerde	
schaal	 dat	 jaar	 mee	 naar	 huis	 mag	 nemen.
Zwaar	 meewegende	 factoren	 zijn	 o.a.	 op	
tijd	 zijn,	 spelen	 in	 korte	 broek,	 behoor	
je	 tot	 de	 patatgeneratie	 of	 niet	 etc.
Ieder	jaar	is	dit	weer	een	speciale	gelegenheid	
om	oude	koeien	uit	de	sloot	te	halen	onder	het	
genot	van	het	al	genoemde	bier	en	oliebollen.
Omdat	 we	 allemaal	 ouder	 worden	 en	 er	
gezinnetjes	 met	 kindjes	 ontstaan	 is	 er	 een	
penaltybokaal	 in	 het	 leven	 geroepen	 voor	
de	kinderen,	de	beste	 schutter	vanaf	de	elf	
meter	mag	de	“bokaal”	in	ontvangst	nemen.

Tot	slot.
Dit	 verhaal	 geeft	 “maar”	 een	 periode	
weer	 van	 1975	 tot	 heden,	 mijn	 belevin-
gen	 dus	 (20	 jaar	 in	 het	 1e	 en	 11	 jaar	 in	
het	 4e	 elftal)	 bij	 de	 zaterdag	 senioren.
Door	verschillende	blessures	is	mij	wel	eens	
geadviseerd	om	een	andere	sport	te	gaan	beoe-
fenen,	waarop	ik	steevast	antwoordde	dat	er	
voor	mij	maar	één	sport	is,	ik	weet	niet	beter.

We	 zijn	 in	 de	 gelukkige	 gelegenheid	 dat	
we	 in	 juni	 ons	 60-jarig	 bestaan	 uitbundig	
mogen	 vieren,	 van	 een	 mooie	 vereniging,	
op	 een	 fantastisch	 sportpark	 en	 met	 een	
goede	 club	 mensen	 in	 de	 verschillende	
organisaties	 in	 en	 rondom	 de	 vereniging.
De	 vereniging	 en	 dus	 ook	 de	 organisa-
tie	 zijn	 het	 laatste	 jaar	 sterk	 gegroeid,	
waarbij	 we	 er	 nog	 lang	 niet	 zijn,	 maar	
zeer	 zeker	 wel	 op	 de	 goede	 weg.
Ik	 hoop	 dat	 het	 een	 zeer	 geslaagd	 feest	
mag	 worden,	 waarop	 we	 met	 zijn	 allen	
met	 een	 goed	 gevoel	 terug	 kunnen	 kij-
ken	 en	 vervolgens	 weer	 reikhalzend	
uit	 gaan	 zien	 naar	 het	 75-jarig	 bestaan.

Met sportieve groet,
Jan Hullegien.

1987 – 1999:

	kampioen	1e	klasse	Stator	uit

Zestig	 jaar	 V.V.	 De	 Meern.	 Hoewel	
het	 een	 respectabele	 leeftijd	 is,	
staat	 de	 vereniging	 nog	 midden	 in	
het	 leven.	 Sterker	 nog,	 zij	 is	 in	 de	
kracht	 van	 haar	 leven:	 een	 gezonde	
vereniging	met	 een	 sterke	 jeugdafdel-
ing,	 een	 vereniging	 met	 toekomst!	

Zoals	 het	 bij	 jubilea	 hoort,	 wil	 ik	 in	 dit	
artikel	niet	naar	de	toekomst	kijken,	maar	
naar	 het	 verleden.	 Mij	 is	 gevraagd	 de	

meest	 succesvolle	periode	van	de	Zondag	
afdeling	van	de	V.V.	De	Meern,	de	periode	
1987	 –	 1999,	 waarin	 de	 Zondag	 1	 het	
wist	 te	 schoppen	 van	 de	 1e	 klasse	 van	
de	 Utrechtse	 bond	 (onderbond)	 tot	 de	
1e	 klasse	 van	 de	 KNVB,	 te	 beschrijven.

1987
Toen	 ik	 in	 1987	 vanuit	 de	 A1	 met	 een	
aantal	 leeftijdgenoten	 naar	 de	 selectie	 van	
de	 Zondag	 overging,	 had	 een	 aantal	 van	
ons	met	diezelfde	Zondag	1	 voor	het	 eerst	
in	 jaren	 weer	 eens	 een	 prijs	 gewonnen,	
de	 districtsbeker.	 Het	 was	 het	 begin	 van	
een	 mooie	 periode.	 Voor	 mij	 als	 jonge	
speler	 was	 het	 geweldig	 om	 met	 club–
iconen	als	Co	Klerkx,	Herman	van	Engelen,	
Rob	 Scheffer,	Gerard	Oostveen	 en	Tommie	
(Santalli-)	 Vianen	 te	 mogen	 spelen,	 spel-
ers	 die	 ik	 daarvoor	 wekelijks	 had	 aange-
moedigd.	 Trainer	 Menno	 Agema	 gebruikte	
seizoen	 ’87–’88	 om	 het	 team	 sterk	 te	 ver-
jongen	 met	 spelers	 als	 Jeroen	 Tonen,	 Ron	
Gerssen,	 Ottie	 van	 Seumeren,	 Egbert	 van	
Maurik	 en	 mijzelf.	 Dat	 zou	 het	 seizoen	
erop	 zijn	 vruchten	 gaan	 afwerpen.	 Het	
seizoen	 erna,	 seizoen	 ’88-’89,	 werden	 we	
verder	 versterkt	 met	 Ron	 Heemskerk,	 die	
terugkeerde	 na	 zijn	 Elinkwijk	 avontuur.

4e	klasse	KNVB
In	 een	 spannend	 seizoen,	 waarin	 we	 sinds	
tijden	 bovenin	 meedraaiden,	 haalden	 we	
tegen	het	einde	van	het	seizoen	door	vreemde	
uitslagen	van	onze	concurrenten	eerder	dan	
verwacht	het	 kampioenschap	binnen…	uit	
bij	 Stator	 in	 Lelystad.	 Een	 onvergetelijke	
busrit	 terug	 naar	 De	 Meern	 volgde.	 Wat	
een	ontlading,	wat	een	feest.	Voor	velen	het	
mooiste	 kampioensfeest,	 dat	 smaakte	 naar	
meer.	 Het	 seizoen	 erop	 in	 de	 Hoofdklasse	
(onderafdeling)	 waren	 we	 o.l.v.	 Dick	 Wey-
man	schier	onoverwinnelijk.	Gerard	Baas	en	
Berry	 Klein	 waren	 ons	 komen	 versterken.	
Halverwege	 de	 competitie	 stonden	 we	 een	
straatlengte	voor	en	ondanks	een	aantal	ver-
liespartijen	in	het	zicht	van	de	haven	haalden	
we	 thuis	 tegen	 Nederhorst	 de	 2e	 titel	 in	
evenzoveel	 jaar	 binnen.	 Een	 belangrijke	
titel,	want	hiermee	was	V.V.	De	Meern	na	8	
jaar	weer	terug	in	de	4e	klasse	van	de	KNVB.
Het	 leukste	 van	 terug	 zijn	 in	 de	 4e	 klasse	
KNVB	 was	 de	 terugkeer	 van	 de	 streekder-
by’s	 tegen	 MSV,	 SCH	 en	 PVCV.	 Dat	 sei-
zoen	deden	we	opnieuw	volop	mee	om	de	
prijzen.	We	verloren	uiteindelijk	de	kampi-
oenswedstrijd	 bij	 tegen	 PVCV	 in	 een	
geweldige	 ambiance,	 compleet	 met	 haan	
op	 het	 veld.	 Omdat	 ook	 de	 nacompetitie	
niet	 goed	 verliep,	 konden	 we	 PVCV	 dat	
jaar	 (nog)	 niet	 volgen	 richting	 3e	 klasse.

3e		en	2e	klasse
Het	 jaar	 erop	 kwam	 Leo	 van	 Hees,	 in	
zijn	 eerste	 seizoen	 haalden	 we	 een	 prima	
4e	 plaats.	 Het	 seizoen	 erop,	 seizoen	 ’92	
–	‘93	braken	‘de	jonge	honden’	door:	Paul	
Schouten,	 Godefridus	 van	 Ee,	 Rene	 van	
Rooijen,	later	gevolgd	door	Patrick	van	Zijl.	
Dat	seizoen	konden	we	ondanks	een	slechte	
competitiestart	via	de	nacompetitie	een	pro-
motiewedstrijd	 spelen.	 In	Zeist	wisten	we	
dankzij	een	uitblinkende	Heemskerk	tegen	

het	veel	sterker	geachte	‘t	Gooi	een	nieuwe	
promotie	te	bewerkstelligen:	de	3e	klasse!
De	derby	tegen	PVCV	was	in	ere	hersteld!	
Jos	 Gentenaar	 nam	 in	 stijl	 afscheid	 van	
de	 Zondag	 met	 deze	 promotie.	 In	 de	 3e	
klasse	hebben	we	een	aantal	jaar	gespeeld,	
waarbij	we	elk	 jaar	bovenin	meedraaiden.	
Ondanks	 gewonnen	 derby’s	 tegen	 PVCV	
wisten	 we	 steeds	 net	 niet	 te	 promoveren.	
Wel	 kwamen	 belangrijke	 spelers	 als	 Rene	
Martens,	Marcel	v/d	Heuvel	en	Chris	Mil-
dret	 en	 later	 de	 ex-PVCV	 spelers	 Dennis	
van	 der	 Horst	 en	 Raymond	 van	 Erven.	
Het	 was	 in	 het	 seizoen	 ‘96-‘97,	 toen	 ook	
Reinout	 ‘Rini’	 van	 Zijl	 ons	 was	 komen	
versterken,	dat	we	weer	een	promotie	kon-
den	vieren.	De	trainer	was	 inmiddels	Rob	
Snijders,	die	met	leider	Alfred	van	der	Vaart	
een	 bewezen	 succescombinatie	 vormde.	
In	 een	 spannende	 promotiewedstrijd	 (na	
een	 overigens	 knotsgekke	 nacompetitie,	
waarin	Rini	o.a.	een	1-3	ruststand	bij	DOS	
omtoverde	tot	4-3	winst)	scoorden	de	bro-
eders	van	Zijl	beiden,	waardoor	we	met	2-
1	wonnen	en	de	promotie	naar	de	2e	klasse	
een	feit	was.	Een	mooier	geschenk	voor	het	
50-jarig	jubileum	was	niet	denkbaar.	Voor	
mijzelf	was	het	een	prima	hoogtepunt	om	
mijn	 carrière	 bij	 Zondag	 1	 te	 beëindigen.

1e	klasse
Ook	 Rini	 vertrok,	 naar	 Elinkwijk,	 maar	
met	de	komst	van	een	 fiks	aantal	nieuwe	
spelers	en	een	nieuwe	trainer	wist	V.V.	De	
Meern	het	jaar	erop	weer	de	nacompetitie	
te	bereiken	èn	te	winnen:	promotie	naar	de	
1e	klasse	KNVB,	het	sportieve	hoogtepunt	
van	 de	 vereniging	 in	 haar	 historie,	 was	
een	 feit!	Ondanks	het	 feit	dat	het	verblijf	
in	de	1e	klasse	slechts	één	seizoen	duurde	
(voetballend	 niet	 minder	 zijn,	 maar	 uit-
eindelijk	wel	de	wedstrijden	verliezen)	en	
in	 de	 jaren	 erop	 nieuwe	 degradatie	 naar	
de	 3e	 klasse	 KNVB	 volgde,	 blijven	 de	
herinneringen	 aan	 de	 enorme	 progressie,	
die	 de	 Zondag	 1	 in	 de	 periode	 ‘86–‘99	
maakte,	 heerlijk	 zoet.	 Het	 heeft	 V.V.	 De	
Meern	 gebracht	 naar	 de	 vereniging	 die	
het	nu	is,	een	vereniging	waar	het	inmid-
dels	 ‘normaal’	 is	 dat	 we	 meedoen	 om	 de	
titel	 in	 de	 3e	 klasse,	 een	 vereniging	 met	
ambities	 en	 met	 het	 verlangen	 om	 terug	
te	keren	naar	de	1e	klasse.	Niet	voor	één	
seizoen,	maar	als	vaste	waarde.	Als	 ieder-
een	binnen	de	club	de	clubwaarden	en	de	
clubhistorie	 vast	 weet	 te	 houden,	 zal	 die	
opgaande	lijn	met	de	komst	van	de	nieuwe	
generaties	 voetballers	 geen	 droom,	 maar	
werkelijkheid	blijken,	daar	heb	ik	alle	ver-
trouwen	in.	Ik	hoop	dat	de	spelers	daarbij	
evenveel	 plezier	 en	 succes	 beleven	 als	 ik	
met	al	mijn	teamgenoten	over	de	jaren	heb	
beleefd.	Want	de	combina-
tie	 van	 plezier	 en	 pre-
steren	 is	 al	 die	 jaren	
de	 basis	 voor	 het	
succes	van	V.V.	De	
Meern	 gebleken!	

Remco Koteris 

kampioen 88-89 1e klasse bond

kampioenen	97

(6 prijzen in 13 jaar) 
De gouden jaren van de Zondag 1
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10:30 – 13:15 uur
De ochtend is gereserveerd voor de allerjongste leden, de kabouters, F- en E-jeugd. 

Er zijn allerlei leuke en spannende activiteiten die afgesloten wordt met een speciale actie met alle jeugdleden. Via de elftal-
begeleiders zullen binnenkort nader details volgen.

Dit zal uitgebreid gevierd gaan worden op zaterdag 16 juni 2007.

Op hoofdlijnen is het programma inmiddels vastgesteld, dus zet het in je agenda!

12:45 – 17:15 uur
De middag staat in het teken van een groot toernooi voor de B-, C- en D-jeugd. Het is erg belangrijk om tijdig (12:45 uur) 
aanwezig te zijn voor de speciale actie met alle jeugdleden. Via de elftalbegeleiders zullen binnenkort nader details volgen.

17:00 – 20:00 uur
De vooravond is bedoeld voor oud-leden, buren, belangstellenden; kortom alle mensen die V.V. de Meern een warm hart toe-

dragen. De activiteiten zullen plaatsvinden rondom een spectaculaire voetbalwedstrijd.

Vanaf  20:30 uur
De dag zal afgesloten worden met een spetterende feestavond voor medewerkers, 

senioren en de A-jeugd. Uiteraard zijn de partners hierbij van harte welkom!

60 jarig jubileum 
V.V. De Meern

Namens de commissie Festiviteiten 60-jarig Jubileum

 !!!!toegang feestavond alleen met uitnodiging!!!! 
 

Uitnodigingen komen per post, dus let op uw brievenbus.

Mede mogelijk gemaakt door:

Onze leden van verdienste

Geert v . d.  WurfWim OskamAgaath Baas Jan Vermeulen

Zoals	 te	 zien	 is	 op	 het	 feestprogramma	
ter	 ere	 van	 het	 zestigjarig	 jubileum	 van	
V.V.	 De	 Meern	 is	 er	 voor	 de	 jeugd	 ook	
een	 uitgebreid	 programma.	 De	 beden-
kers	 van	 deze	 activiteiten	 (de	 mannen	
van	 FanWork)	 willen	 eigenlijk	 nog	 niet	
zo	veel	van	te	voren	bekend	maken,	om	
er	 een	 echte	 verrassing	 van	 te	 maken.	
Maar	 een	 tipje	 van	 de	 sluier	 mogen	 we	
wel	 oplichten,	 misschien	 wordt	 ieder-
een	 dan	 extra	 nieuwsgierig	 en	 komen	
er	 veel	 kinderen	 naar	 de	 feestdag	 toe.

De	 jongste	 jeugdleden	 (Kabouters	 tot	
en	 met	 E-teams)	 worden	 ’s	 ochtends	
verwacht	 en	 mogen	 dan	 in	 groepen	 een	
parcours	 lopen	 met	 allerlei	 activitei-
ten	 die	 met	 ‘sporten’	 te	 maken	 heb-
ben.	 Een	 aantal	 voetbalactiviteiten	 kun-
nen	 jullie	 misschien	 zelf	 wel	 bedenken,	
maar	 wat	 kan	 er	 nou	 nog	 meer	 zijn?	
Springen	 bijvoorbeeld	 of	 koppeltje	 dui-
ken	 of	 misschien	 iets	 met	 water,	 want	
dat	 is	 ook	 altijd	 leuk…	 Laat	 je	 fantasie	
eens	 gaan	 en	 kom	 meedoen	 en	 kijken	
of	 je	 de	 juiste	 dingen	 bedacht	 hebt…
Vooral	 heel	 belangrijk	 is	 het	 dat	 ieder-
een	 deze	 dag	 zijn	 oranje	 voetbalshirtje	
aan	 (mee)	 heeft,	 want	 met	 de	 jongens	
en	 meisjes	 van	 de	 D	 tot	 en	 met	 B	 gaan	
jullie	 iets	 heel	 bijzonders	 doen,	 maar	
dat	moet	ook	echt	met	heel	veel	mensen	
gebeuren,	 want	 anders	 lukt	 het	 niet.	
Ook	is	het	 leuk	om	te	weten	dat	dit	 iets	
wordt	 wat	 straks	 bewaard	 gaat	 blijven..
hé,	 wat	 kan	 dat	 nou	 toch	 zijn?	 Het	
enige	 wat	 we	 nog	 kunnen	 zeggen	 dat	
er	 ook	 iets	 vliegends	 aan	 te	pas	komt…

Dus	 D,	 C	 en	 B	 elftallen:	 graag	 op	 tijd	
komen	 (12.45	 uur),	 zodat	 de	 plan-
nen	 allemaal	 uitgevoerd	 kunnen	 wor-
den:	 ook	 jullie	 zijn	 hierbij	 hard	 nodig!!

Deze	 elftallen	gaan	meer	het	 échte	werk	
verrichten	’s	middags,	maar	dan	net	even	
anders	dan	dat	jullie	het	normaal	gespro-
ken	 gewend	 zijn.	 De	 organisatie	 hoopt	
dat	jullie	ook	in	grote	aantallen	aanwezig	
zullen	 zijn	 en	 dat	 jullie	 deze	 middag	
veel	 lol	 en	 sportplezier	 zullen	 hebben.

Tot	ziens	op	16	juni	

Peter Kieft Siem Wagevoort Gerard PeekCees Mureau John van der Tol

Een tipje van de sluier…Een tipje van de sluier…

Anneke v. d. Wurf - 
 van Kouwen

 In het zonnetje: Onze leden van verdienste


