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Het leek de organisatoren van 
de feestdag ter ere van het 60 
jarig bestaan van de V.V. een 
leuk idee om een blijvende her-
innering daaraan te maken en 
zo werd bedacht om een lucht-
foto te maken van het getal 60.

Tijdens de spelletjesdag van de jeugd 
werden alle spelertjes die aanwezig 
waren gevraagd om op een met pion-
nen uitgezet parcours te gaan staan. 
Intussen was Gerard Peek, de enige 
die al vanaf het begin lid is van de 
V.V., met een fotograaf samen naar de 
Flevopolder afgereisd om daar op een 
vliegtuigje te stappen en gezamelijk 
naar De Meern te vliegen om daar, 
vanuit de lucht, een foto te maken 
van de jeugdspelers op de cijfers. 
Gerard vond het een heel avontuur 
om in zo’n klein vliegtuigje te stap-
pen, zo meldde hij na terugkomst: 
“Ik was niet verliefd, maar voelde 
wel allemaal vlinders in mijn buik…” 
Toen hij éénmaal opgestegen was, 
was hij vooral ook erg blij dat hij de 
eer gekregen had om hier getuige 
van te zijn. De jeugd werkte goed 
mee, zoals te zien op de foto’s, en zo 
kon deze mooie luchtfoto gemaakt 
worden, voor nu en voor later !
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Woordje van de Voorzitter    

Een grote crises (gebruikelijk in 
voetballand) is uitgebleven en 
er staat een solide organisatie.
  
Het verpachten van de kantine is een suc-
ces gebleken en met name de commissie 
van beheer te weten Peter Kieft, Piet Evers-
dijk en André Bakker hebben uitstekend 
werk geleverd. Ook wil ik Georg Potters 
een pluim in zijn achterste steken voor de 
wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan 
de zondag-seniorencommissie en hoe hij 
er later, na het demissionair raken van de 
zaterdag-seniorencommissie, in geslaagd is 
om voor het nieuwe seizoen een algehele 
seniorencommissie samen te stellen. Georg 
is het gelukt juist die mensen in de com-
missie te halen die wij als hoofdbestuur 
gewenst hadden. Zonder anderen tekort te 
doen ben ik reuze blij dat Jan Hazelaar en 
Siem Wagevoort, twee ervaren rotten, zich 
bereid hebben verklaard om in de commis-
sie zitting te nemen. Op zijn specifieke eigen 
manier leidt Georg de vergaderingen, toont 
belangstelling voor alle geledingen van de 
vereniging en kent werkelijk iedereen. Een 
echte clubman, die mij als voorzitter een 
hoop werk uit handen neemt. Niet hij alleen 
maar ook zijn zoons en zeker zijn vrouw 
zijn echte ‘V.V. De Meern-mensen’, ondanks 
dat Georg zijn roots bij P.V.C.V. liggen.

Volwaardige selecties

Per 1 maart is Hans Hensen als technische 
directeur aangetreden met als hoofddoel 
de doorstroming binnen de elftallen van de 
jeugd, de senioren elftallen en van de jeugd 
naar de senioren te bevorderen. Ik ben zeer 
content over de resultaten die hij tot nu 
toe bereikt heeft. Hans is er in geslaagd om 
weer volwaardige selecties samen te stellen 
voor de zaterdag en zondagsenioren. Vooral 
door de leegloop bij de zaterdagafdeling leek 
dit vooraf een onbegonnen karwei. Ook 
aan onze doelstelling om zaterdag 1 het 
opleidingsteam voor de zondag 1 te maken 
heeft hij ruimschoots voldaan. Spelers van 
de zondag die tegen het eerste aanhikken, 
verhuizen naar de zaterdag en getalenteerde 
A-junioren die net nog te licht zijn voor de 
zondag 1 worden klaargestoomd in de zater-
dag 1. De grote aanwas van spelers vindt 
echter plaats bij de jeugd en daarom wil ik 
graag Jan Vermeulen en zijn mannen bedan-
ken voor hun inzet gedurende het afgelopen 
seizoen. Ga er maar aanstaan om tegen 
de tachtig elftallen elke week met al zijn 
problematieke weer het veld op te sturen. 
Het damesvoetbal is ook weer in opmars en 
dat zien we ook bij onze vereniging. 

Het voetbalseizoen 2006-2007 zit erop. 
Ik durf te zeggen dat het een redelijk geslaagd seizoen is geworden.

Doelstellingen

Vooral in de jeugd loopt er veel voetbaltalent 
rond en dat kun je terugzien in de prestaties 
van de elftallen. Het is onze taak als bestuur 
om te trachten deze talenten voor de club 
te behouden. Feit is echter dat de zaterdag 
en zondag 1 te laag spelen in de derde 
klas. Beide hebben dit seizoen de nacom-
petitie gehaald, maar helaas niet weten af 
te maken. Dat is jammer, zeker voor zo’n 
grote vereniging als V.V. De Meern. Mede 
door de aanmelding van een aantal vol-
waardige eerste elftalspelers, heeft het eerste 
van de zondag het binnen halen van het 
kampioenschap als doelstelling. Van zater-
dag 1, die nagenoeg een compleet nieuw 
elftal hebben, kun je dat komende seizoen 
nog niet verwachten, ondanks dat ik veel 
vertrouwen heb in de nieuwe trainer. De 
dames die op papier niet ruim in de spelers 
zitten, maar wel kunnen rekenen op de vaste 
succesvolle basis van afgelopen seizoen, 
maken grote kans op het kampioenschap.  

Stewards gezocht 
Het seizoen hebben we afgesloten met de 
viering van het 60 jarig bestaan. In mijn 
welkomstwoord ben ik even ingegaan op 

het toenemende vandalisme in en rond de 
velden, kleedkamers en kantine. Ik heb een 
oproep gedaan voor meer sociale controle 
vanuit de vereniging. Leidinggevenden en 
commissieleden dienen leden en bezoekers 
van het park aan te spreken op onbehoor-
lijk gedrag. Vooral op de zaterdagen is het 
een drukte van jewelste op het sportpark. 
Het bestuur is dan ook van mening dat 
het aanstellen van stewards op de zaterdag 
een noodzakelijkheid is. Wij begrijpen ook 
dat dit niet zonder een vergoeding kan. Bij 
dezen wil ik gegadigden hiervoor oproe-
pen, zich te melden bij het hoofdbestuur. 
Het 60-jarig jubileumfeest was een groot 
succes. Het was uitermate gezellig op het 
sportpark overdag en ‘s avonds in de kan-
tine. V.V. De Meern leeft als vereniging 
en daar zijn we met zijn allen trots op. 

Wilna en Martin voor jullie een bijzonder 
dankwoord; het uitbrengen van elke keer 
weer de Teamgeest is geen eenvoudige taak. 

Allen een fijne vakantie toegewenst en tot 
volgend seizoen! 
 

 Frans van Seumeren

De pachtovereenkomst met Jac-
queline en Hans de Wit is met 
vijf jaar verlengd. Met de onder-
tekening geven beide partijen aan 
tevreden te zijn over de samen-
werking. Wij wensen Jacque-
line en Hans, en hun voortref-
felijke team medewerk(st)ers, 
veel succes bij hun werk. 

Contributie seizoen 2007-2008
De procedure voor mensen die hun con-
tributie niet of niet op tijd betalen wordt 
vanaf heden flink aangescherpt. Dit geldt 
ook voor mensen waarvan de automati-
sche incasso niet lukt. Bijvoorbeeld door 
het niet melden van een wijziging van het 
rekeningnummer aan de ledenadministratie 
of een onvoldoende saldo. Bij ingebreke-
stelling volgt een brief met het verzoek de 
contributie binnen een bepaalde termijn 
te voldoen. Hierbij wordt een bedrag aan 
administratiekosten in rekening gebracht. 
Bij het niet (tijdig) betalen volgt onher-
roepelijk opzegging van het lidmaatschap.

Het afgelopen seizoen 
zijn drie leden 

wegens wanbeta-
ling geroyeerd.  

Onder voor-
behoud van 
g o e d k e u -
ring door 
de Algeme-

 Van het Verenigingsbestuur
ne Leden Vergadering heeft het vereni-
gingsbestuur voor het seizoen 2007-
2008 de contributie als volgt vastgesteld:
                Automatisch Rekening
Senioren 170,00 180,00
Junioren A 124,00 134,00
Junioren B 124,00 134,00
Junioren C 113,00 123,00
Junioren D 113,00 123,00
Pupillen E 93,00 103,00
Pupillen F 93,00 103,00
Kabouters 31,00 41,00
Trainende leden 77,00 87,00
Niet spelende leden 46,00 56,00
Donateurs 36,00 n.v.t.

De contributie wordt bij automatische 
incasso in twee termijnen geïnd. Begin juli 
en begin oktober. Mensen die handma-
tig betalen dienen er voor te zorgen dat 
de contributie volledig op 15 juli 2007 
overgemaakt is op rekening 14.08.00.158 
t.n.v. penningmeester V.V. De Meern. 

Tot slot wenst het verenigingsbestuur u allen 
een goede vakantie en hoopt u volgend sei-
zoen weer op ons sportpark te begroeten.

Namens het verenigingsbestuur,

De V.V. is het afgelopen jaar 
flink gegroeid: erg leuk natuur-
lijk en met veel positieve ont-
wikkelingen, maar één van de 
gevolgen daarvan is dat er ook 
meer vrijwilligers nodig zijn…
Op vele plaatsen zijn extra han-
den welkom: zo wordt er ge-
zocht naar scheidsrechters, 
gastheren/vrouwen op de wed-
strijddagen, mensen die bij het uit-
giftepunt willen helpen, bestuurs-

Stewards gezocht

leden en ga zo maar door….
Voelt iemand zich bij het le-
zen van dit bericht aangespro-
ken en denkt: ik kan wel een 
steentje bedragen, neem dan 
a.u.b. contact op met iemand 
van de betreffende afdeling. 

Het hoofdbestuur zoekt mensen die willen gaan 
werken als steward op de drukke zaterdagen.
Onze V.V. heeft behoefte aan enige ordehand-
having, dit door toenemend vandalisme, iets wat 
helaas door de grote groei steeds meervoorkomt.
Dit betreft een functie met vergoeding, meld u 
svp bij het hoofdbestuur.

60
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Al met al kunnen we terugkijken op een 
geslaagde dag. Natuurlijk zijn er her en der 
wel weer negatieve geluiden opgevangen, en 
natuurlijk liep niet alles even vlekkeloos, en 
natuurlijk hadden we graag de hele dag zon 
willen hebben, veel vrijwilligers, gratis drank, 
maar ja, dat was nu eenmaal niet aan de 
orde. Ook deze organisatie was niet perfect. 
Maar geloof ons, we hebben onze uiterste 
best gedaan om er iets moois van te maken, 
en dat is als we de kinderen mogen geloven, 
de feestgangers op de feestavond, en de reü-
niegangers op het kleine reünie intermezzo, 
toch wel geslaagd geweest, dachten wij. Onze 
dank gaat uit naar “Fanwork”. Zij hebben 
een groot gedeelte van ons werk uit handen 
genomen, door de organisatie voor al onze 
jeugdleden voor hun rekening te nemen.

E en F
De ochtend was geheel en al voor onze 
kleinste jeugd, dus alle kabouters, de F- en 
de E-pupillen. In een circuit van wel 12 
onderdelen konden al deze enthousiastelin-
gen veel leuke attributen tegenkomen. Zoals:  
een echt springkussen, penalty’s nemen op 
Ron en Renzo Heemskerk, een Speed Test, 
waar je kon laten zien hoe hard je kon 

schieten. Ze konden als echte Summo-wor-
stelaars tegen elkaar aan knallen of lekker 
gaan tafelvoetballen. Ook kregen deze jon-
kies echt voetbal tactiek van Gerard van de 
Wurf, en zo waren er nog meer onderdelen. 
Alles in een strak schema gegoten, zodat 
toch iedereen alles kon afmaken. Jammer 
genoeg gooide het weer even roet in het eten, 
maar goed dat was ook weer gauw over. 

Luchtfoto
Daarna kwam eigenlijk het “hoogtepunt” 
van de dag. Terwijl de jongste jeugd klaar 
was met hun ochtend gebeuren, en de 
oudere jeugd aankwam voor het spelen 
van hun eigen WK, moesten alle leden zich 
opstellen op het hoofdveld. In de vorm van 
een grote “ 60”  en erg veel oranje, werd 
er vanuit een vliegtuigje foto’s genomen 
van dit unieke moment. In het vliegtuigje 
zat ook ons enige lid wat al 60 jaar lid 
van de vereniging, namelijk Gerard Peek. 
De jubileumcommissie had hem verrast en 

Jubileum feest V.V. de Meern 60 jaar.
Een dag met droog weer……… maar ook een dag met enkele stevige buien.

Een dag voor jong……..maar ook een dag voor oud.
Een dag voor ereleden…. maar ook voor de gewone leden en vrijwilligers

Een dag voor één man die al 60-jaar lang lid is…….maar ook voor pas opgegeven kabouters. 
Een dag met een aarzelend begin door onduidelijkheid in de starttijd……

maar ook voor een duidelijk einde op strikt 01.00 uur.

Het werd een dag van uitersten.

Maandag 18 juni bestond V.V. De 
Meern alweer 60 jaar. Hoogste tijd 
dus voor een feestje!!! 16 juni was 
het zover. Overdag festiviteiten 
voor de jeugd en ‘s avonds voor 
de senioren. We hebben ons weer 
prima vermaakt en dat zonder 
de Feigling van de vorige keer ...

De voorzitter begon het feest met een speech, 
terwijl iedereen aan de champie nipte. 
Terwijl de zon buiten langzaam onderg-
ing, gingen binnen op de dansvloer de 
voetjes van de vloer. Daarnaast haalde men 
goede oude voetbal verhalen op, onder het 
genot van een biertje of andere verfrissing. 

uit zijn reactie op te maken was het een 
schot in de roos. De foto’s zullen worden 
afgebeeld op de site van onze vereniging.
’ s Middags dus de oudere jeugd, of wel 
de D-, C- en B-jeugd, inclusief alle actieve 
meiden. Het werd een leuk en soepel lopend 
toernooi waar de samenstelling van elk team 
ad random was bepaald. Ook nu weer jam-
mer dat het einde letterlijk in het water viel, 
maar ook dat mocht de pret niet drukken.
Oud trainers
Daarna kwam het “ reünie-achtige” onder-
deel. De bedoeling was om alle nog in leven 
zijnde oud trainers die de V.V. de Meern ooit 
heeft gehad, naar het sportpark te halen en te 
laten voetballen tegen oud spelers die onder 
die trainers hebben gespeeld. Helaas was de 
opkomst van oud trainers niet heel hoog, 
maar al met al was het een zeer geslaagde 
samenkomst, met als hoogtepunt uiteraard 
de wedstrijd, waarin vooral Ad de Lange 
uitblonk, Harry de Boer nog niets aan snel-
heid had ingeboet en er toch ook nu weer 

blessures te bespeuren waren. Gelukkig geen 
echt grote blessures, dus ook dat was een 

goed eind. De wedstrijd werd foutloos geflo-
ten door Ted Gruters. Vooral de komst van “ 
Bosje” als oud trainer, Sjaak van den Helder 
Wim Koot, Bart van der Meer en Harry de Boer 
waren erg leuk te noemen. Zonder anderen 
te kort te doen, waren we daar erg blij mee.

Feestavond
 Na een lekkere hap warm eten, die weer 
voortreffelijk was bereid door “oud trainer” 
Herman Satink en onder het genot van een 
lekker biertje, wijntje of iets anders, werden 
er nog de nodige sterke verhalen van vroeger 
uit de doos gehaald. Ook alle ereleden en 
leden van verdienste waren uitgenodigd en 
waren allen present. En daarna was het tijd 
voor de feestavond, voor alle leden, vrijwil-
ligers, medewerkers, niet spelende leden etc. 
En dat werd me toch een feest. Hartstikke 
volle bak, en met een lekker volle dansvloer. 
Dit alles met een voortreffelijk bar, die door 
Hans de Wit weer goed was geïnstrueerd.
Al met al een geslaagd jubileum, al zeggen 
we zelf. En nu maar op naar de volgende 
festiviteit!

Namens de jubileumcommissie, 
Joop Zoutenbier.

Ongetwijfeld heeft menigeen al de foto’s 
op de site van V.V. de Meern bekeken 
(www.vvdemeern.nl >> laatste nieuws >> 
bovenste nieuwsflits). 

V.V. De Meern - 60 jaar - Partytime

Zoals iedereen gewend is, gaan aan 
het einde van het seizoen alle pupillen 
van de week op de foto. Meestal werd 
dat een leuke foto op de tribune, maar 
dit jaar hebben wij het anders gedaan.
Op zaterdag 28 april, voor de laatste thuis wedstrijd 

van het eerste team, zijn de meeste pupillen weer naar 

het veld gekomen om samen met het eerste te poseren.

Als F-pupil van V.V. De Meern kan je het geluk heb-

ben om een middag te gast te zijn bij het eerste. Daar 

wordt je dan vorstelijk onthaalt en vreselijk verwend 

door leiders en spelers. Vaak mag je op het doel 

schieten of zelfs de aftrap nemen. Maar bij V.V. De 

Meern hebben we wel 18 F-teams, dus je begrijpt dat 

niet iedereen aan de beurt kan komen. Maar als het 

geluk dan aan je zijde is heb je wel een top-middag!

Wij hopen dat alle pupillen die dit seizoen te gast waren 

net zo goed worden als hun “grote”voorbeelden en later 

met net zoveel plezier de F-pupillen zullen ontvangen.

Met dank aan alle leiders, trainers, verzorgers en 

natuurlijk spelers van zaterdag 1.

Pupillen van het jaar

60

Juli 2007
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V.V. De Meern B1 V.V. De Meern B2 V.V. De Meern B3

V.V. De Meern C6

Met trots presenteren wij: 
                Onze Kampioenselftallen

                 Seizoen  2006-2007

V.V. De Meern D4 V.V. De Meern D6

V.V. De Meern E14 V.V. De Meern F3

V.V. De Meern F12 V.V. De Meern MD1

V.V. De Meern E8V.V. De Meern E6V.V. De Meern E2

V.V. De Meern Zat.7

V.V. De Meern E11
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Op zaterdag 16 juni stond het WK voor 
jeugdspelers van V.V. de Meern op het pro-
gramma. Dit toernooi, voor de B-, C- en D-
junioren, was ter ere van het 60-jarige besta-
an van onze vereniging. De opkomst was 
goed en alle 34 teams die meededen aan het 
toernooi werden dus moeiteloos gevuld. Er 
werden gelijkwaardige teams gemaakt, dus 
een goede mix van B-, C- en D-junioren.

Ongeveer 3 kwartier na aanvang kon het 
WK van start gaan, het ochtendprogramma 
was wat uitgelopen. Op de twee kunstgras-
velden van V.V. de Meern werd hard gewerkt 

Begon het nou om 9.30 of om 
10.30 uur? Toch maar even op de web-
site gekeken. Mooi 10.3 0 uur. Nog even 
tijd om de boodschappen te doen en dan 
kan de verjaardag bij Phil nog wel wat 
uitlopen. Daar kom je dan Joop Zouten-
bier tegen: “Ha die Eelco, morgen om 
9.30 hè?” Oeps…’s Nachts nog mailtjes. 
’s Morgens nog telefoontjes en uiteinde-
lijk zijn bijna alle jongens van de F1 op 
tijd aanwezig bij het ochtendprogramma 
voor de spelers van de E en F, ter ere van 
het 60-jarig jubileum van V.V. de Meern.

Op het veld zie ik Laurens, Joop, Charles, 
Frans en velen anderen bezig om alles goed 
voor te bereiden. Wat een verwennerij! De 
leiders hoeven alleen maar met hun groe-
pen mee te lopen en verder weinig te doen. 
Een mooi ochtendprogramma was uitgezet; 
voetballen, springkussen,  sumo-worstelen, 
gatenschieten, enzovoort. Kortom het was 
een leuk programma. Ook geweldig was 
het extra onderdeel: sprint naar de kan-
tine bij regenbui. Vooral als je samen met 
Peter Bootsma (tijdelijk met krukken) van 
veld 6B naar Hans de Wit toe mag.  Wouter 
en Fanwork, Jan Kerkhof, Linda en velen 
anderen bedankt namens spelers, leiders 

en ouders 
van E en F.

Eelco Koot

Ook dit jaar was er ter afsluiting van het 
voetbalseizoen voor de E- en F-junioren 
van de V.V. De Meern een actieve dag 
georganiseerd, rondom een sponsorloop.
Op de mooie zomerse dag 23 mei waren 
er zo’n 250 kinderen present, van de 18 
F- en 16 E-elftallen, maar ook een aan-
tal meiden van de twee meisjes teams 
van deze leeftijdscategorie waren aan-
wezig. Voor alle moeite die de kinderen 
deden werden ze beloond met een lek-
ker drankje, geregeld via pachter Hans 
de Wit (wat wel nodig was deze dag) en 
kregen ze na afloop een prijs aangeboden.

Naast een sponsorloop konden zij mee-

E- en F ochtend nat maar supergezellig WK Onder 16 Geslaagd Succes…
en geknokt voor de poulewinst en hierdoor 
kwalificatie voor de kwartfinales. Het waren 
spannende wedstrijden, vaak lagen de uit-
slagen ook dicht bij elkaar, op een enkele 
keer na zoals een 9-1 overwinning van Cos-
ta Rica op Duitsland en een 9-1 overwin-
ning van het zelfde Costa Rica op Ecuador.

Het weer was heel erg wisselend, soms had 
je een heerlijk zonnetje maar dit kon zo 
omslaan in een fikse regenbui met onweer. 
Ondanks het weer zag het toernooi er goed 
georganiseerd uit. Alle deelnemers kregen 
tussen de wedstrijden door wat te drinken 
en er werd een foto gemaakt van ieder team.

Nadat alle poulewedstrijden waren 
gespeeld konden de nummers 1 van elke 
poule bekend worden gemaakt. Deze teams 
zouden zich plaatsen voor de kwartfinales. 
Toen deze kwartfinales een aantal minuten 
bezig waren, kwam er een echte hoosbui 
met onweer over ons sportpark heen en 
werd er besloten het toernooi vroegtijdig 
te beëindigen. Dit omdat er later op de dag 
nog meer festiviteiten gepland stonden.

Om toch een winnaar uit te kunnen roepen 
werd het doelsaldo van alle nummers 1 
van de poules gebruikt. Door dit principe 
waren er 3 teams die kans maakten op de 
titel; Zuid Korea, Costa Rica en Nederland. 
Uiteindelijk werd Costa Rica de winnaar 
met een doelsaldo van +22 doelpunten, 
zij kregen een heerlijke taart als prijs.

We kunnen terugkijken op een geslaagd to-
ernooi en dit ondanks de weersomstandig
heden. Of het een terechte winnaar is zullen 
we nooit weten, dat de winnaar scorend ver-
mogen had weten we wel. Op naar de 70 jaar!!

Jan Gentenaar

doen aan een 4 tegen 4 toernooi en hun 
kunnen laten zien tijdens het penalty-
schieten, tegen een keeper uit de C of 
A. Ter afwisseling en voor alle broer-
tjes en zusjes die meegekomen waren 
stond er ook nog een groot springkussen, 
gesponsord door de Plus uit Veldhuizen. 

Naast dat de kinderen een ontzettend 
gezellige middag hadden, waren ook de 
opbrengsten van de sponsorloop aan-
zienlijk. Dit geld wordt volgend jaar 
weer gebruikt voor de organisatie van 
de vele extra activiteiten die V.V. De 
Meern zijn juniorleden biedt, dus de 
dag werd afgesloten met een voldaan 
gevoel voor de organisatie, alle ouders 
en andere vrijwilligers die deze hap-
pening mogelijk hebben gemaakt.
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Onder toezicht van vrijwel alle leden van de verschillende commissies: zaterdag, 
zondag, sponsorcie e.d. werden maandag 21 mei een aantal belangrijke contracten 
ondertekend.

Het contract met FanWork als hoofdsponsor van de V.V. werd getekend door 
Frank van der Steen en Wouter Blijleven.

Mammoet blijft wel sponsor van de zaterdagafdeling. Frans van Seumeren’s 
dochter tekende namens Mammoet het contract.

Namens De Meern tekende de voorzitter Frans van Seumeren.

Sponsorcontracten getekend
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Na een jaar niet geweest te zijn, ging De 
Meern A1 traditioneel aan het eind van het 
seizoen naar Maastricht. V.V. de Meern deed 
mee aan een internationaal toernooi dat 
werd georganiseerd door RKVVL/Polaris. 

Feestje en toch scoren
De A1 had een mooi einde van het seizoen, 
want nacompetitie werd behaald en er werd 
zelfs doorgedrongen tot de finale dag. Daar 
greep de A1 net naast promotie naar de 
hoofdklasse, doordat het doelsaldo min-

der was dan dat van DWS. Een week later 
stonden we in de file richting Maastricht. 
Eenmaal in Maastricht aangekomen werd 
de voor ons alleen gereserveerde gymzaal 
provisorisch ingericht, dat wil zeggen, de 
kasten in het midden, de matten werden 
omgetoverd in slaapplekken, de ringen en 
touwen dwars door de zaal heen. Voeg daar-
bij 4 voetballen en dan heb je een aardig 
feestje. De eerste avond zijn we tot in de 
laatste uurtjes het centrum van Maastricht in 
gegaan. De volgende dag stond V.V. Meers-
sen A1 op het programma. Al snel kwam 
De Meern op voorsprong en het volgende 
gezang klonk over het veld: ‘wij staan 1-0 
voor ja la la la la’. V.V. Meerssen kwam echter 
door een fraaie treffer gelijk, maar uiteinde-
lijk won De Meern nog met 2-1. Belangrijker 
was: we scoorde een 8 voor de fairplay cup.

Fairplay cup
Later op dag verloren we kansloos van 
een Belgisch team en van een ploeg uit 
Amsterdam. Wel werden er hele hoge cijfers 
gehaald voor de fairplay cup. De avond werd 
op geheel logische wijze weer in het centrum 
van Maastricht volbracht en na het inmid-

Internationaal toernooi A1, Maastricht 

1. Sportieve prestaties
De voornaamste prestatie was het kampioen-
schap van de B1, na een zwaar bevochten 
beslissingswedstrijd tegen CDN en de pro-
motie van de B1 naar de hoofdklasse, na een 
beslissingswedstrijd tegen Hoogland. Ook 
de A1 wist zich na een zwakke start goed te 
herstellen en miste promotie op 1 goaltje. 
C1, D1 en E1 wisten zich te manifesteren 
en draaiden in de hoofdklasse goed mee.
Daarnaast werden vele kampioenschappen 
behaald: B2 (promotie naar 1e klasse!), B3, 
C6, D4, D6, E2, E6, E8, E11, E14, F3, F12 
en MD1. Ook een knappe prestatie van het 
meisjesteam.

2. Trainers
Verheugend was het deelnemen van 16 per-
sonen aan een trainerscursus pupillen en van 
8 personen aan een trainerscursus E-pupil-
len. Uiteraard haalden alle deelnemers hun 
verdiende diploma. Vrijwel iedereen gaat 
het komende seizoen ook een elftal trainen. 
Ondanks het bedanken van enkele trainers is 
de trainingsstaf volgend seizoen al weer rond. 
De meest in het oog springende vertrek was 
dat van Gerard van der Wurf. We hopen dat 
Gerard slechts een sabbatical year inbouwt.

3. Jeugdcommissie
De Jeugdcommissie telt vanaf 1 augustus 
a.s. slechts vier leden. Een paar jaar geleden 
waren dat nog er nog zeven. Door tekort 
aan JC-leden, immer toenemende werk-
druk zijn ‘normale’ werkweken ontstaan. 
Voor de personele problemen en handha-
ving van de uitvoering van alle operaties 
zal een structurele aanpak op verenigings-
niveau noodzakelijk zijn. Er zijn vacatures!

4. Medewerkers / Evenementen
In algemene zin is over het aan-
tal medewerkers niet te klagen.
· Alle elftallen hadden leiders. 
Al kostte dit bij de C6 veel moeite.
· Er is er vrijwel elke zaterdag een 
professionele EHBO’er aanwezig.
· De toernooicommissie onder leiding 
van Eelco Koot verrichtte prima werk  
Totaal vijf toernooidagen zijn georga-
niseerd en tot een goed einde gebracht.
· Het bemannen van de Zaterdagdienst 
verliep goed. Wel bleek dat de zaterdagaf-
deling grote moeite had consequent haar 
aandeel te leveren. Vanuit de uitgifteruimte, 
werden door Wim de Bie, de EHBO’ers en de 
familie Van Doorn alle teams voorzien van 
drinken en andere benodigdheden om op 
een plezierige wijze hun sport te beoefenen.
· Pupil van de maand werd geruisloos 
en dus op een uitstekende wijze door Ilse 
Rotman geregeld. De voorwedstrijden van 
de E-pupillen op zondagmiddag kende 
nog wat aanvangsproblemen. Niet alle 
tegenstanders werkten even soepel mee.
· Voor bepaalde evenementen is op dit 
moment het aantal medewerkende ouders 
te gering. Sinterklaas ging nog wel door, 
maar het eieren zoeken met Pasen werd 
geruisloos van de jaaragenda afgevoerd.
· Verder vonden evenementen plaats als: 
D-kamp (de 18e keer!), dank zij Ronald 
Westerhout,  Fred en Truus Loggen, Her-
man Satink, Jannes Visscher, Marcel en 
Corry de Groot; de Zaalvoetbaltoernooien 
voor M, E en F voor de 1e keer in de 
Broos Gerssen hal te Veldhuizen; Einde 
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dels traditionele wakker houden van onze 
BHV’ers, brak de volgende ochtend aan. 
Na een ontbijt, voor velen alleen een appel, 
stond ‘de Match’ op het programma. We 
moesten tegen onze oosterburen. De wed-
strijd ging jammerlijk verloren, maar behaal-
den we wel een 10 voor de fairplay cup!
In de wedstrijd om de 7e en 8ste plaats 
mochten we weer tegen een Duits team. 
Trainer John had uitgerekend dat we een 4 
voor de fairplay cup konden permitteren en 
dat dus alles op alles gezet moest worden om 

de overwinning veilig te 
stellen. Nadat De Meern 
in de tweede helft op 1-0 
was gekomen, klonk het 
‘wij staan 1-0 voor ja la 
la la la la’ weer over het 
veld en werden door alle 
spelers de shirtjes omge-
draaid, zodat nu het rug-
nummer op de buik te 
lezen was. Dit tot frustra-

tie van het Duitse team. Met nog een paar 
gele kaarten voor de tegenstander naderde 
het eind van de wedstrijd. De Duitsers maak-
ten gelijk, maar de scheidsrechter keurde 
het doelpunt om onverklaarbare redenen af. 

Mc Donalds
Dit tot grote teleurstelling van de trainer. 
Een officiële klacht zou dan ook volgen. 
Dit alles mocht niet baten en V.V. De Meern 
had de wedstrijd om de 7e plaats met 1-
0 gewonnen. Er werd wederom een 10 
gescoord voor de fairplay cup. De fairplay 
cup was uiteindelijk met overtuigende wijze 
een mooie prooi voor V.V. De Meern. Op de 
terugweg gingen we nog even in konvooi 
langs de McDonalds om vervolgens weer 
naar radio 1 te luisteren. VVV-Venlo was 
gepromoveerd naar de ere divisie, dit tot 
grote vreugde van de Meernse jongens…
Het was een fantastisch weekend en via deze 
weg willen we nogmaals iedereen bedan-
ken die dit mogelijk heeft gemaakt. V.V. 
De Meern bedankt! (Kijk voor een zeer 
uitgebreid verslag op de website van de A1.)

Joost Satink

Seizoen Sportmiddag voor E en F o.l.v. 
Fred Rotman; Hoge Hoed toernooi, etc.
· FC Utrecht verzorgde de Forza Tour 
voor E-pupillen en C-junioren.
· Vele wedstrijden werden bezocht o.a. 
FC Utrecht<>NAC.

5. Kleding
47 teams kochten zelf al de kousen en 
broeken. Op enkele teams na, die nog 
gesponsord zijn met tenues, zullen ook 
de overige teams zelf broeken en kou-
sen moeten aanschaffen. Meer hierover 
in het Kledingvoorschrift 2007-2008 dat 
binnenkort op de site geplaatst wordt.
In het Voorschrift wordt verder de gang 
van zaken rondom het onderhoud 
van sponsorkleding aangescherpt en 
zal er een regeling komen waarbij het 
gebruik daarvan op de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid wordt afgestemd. 
De vereniging mag trots zijn dat meer 
dan 70 teams spelen in sponsor-
shirt en de uniforme kousen en broe-
ken met het logo van V.V. De Meern.

6. Scheidsrechters
Het zoeken naar scheidsrechters is een “hell 
of job.” Verheugend was wel dat in februari 
een twintigtal junioren een diploma behaal-
den waarmee ze in de eigen vereniging pupil-
lenwedstrijden kunnen fluiten. Dirk IJkema 
heeft aangeboden het komende seizoen 
de coördinatie daarvan op zich te nemen.
Wat een gigantisch probleem zal gaan wor-
den is de coördinatie bij de D tot en met 
A. Doordat Arie Versloot na twintig jaar 
bedankt heeft als scheidsrechter en rege-
laar, valt er een enorm gat. Dat wordt 
onvoldoende beseft. Arie floot soms vier 
wedstrijden in een weekend en incasseerde 
meer kritiek dan waardering. Dan is bij 
een mijlpaal als twintig jaar scheidsrech-
ter de keuze om te stoppen, te begrijpen.
Elftallen dienen er rekening mee te hou-
den dat zij zelf voor een fluitist moe-
ten gaan zorgen. Er is een vaca-
ture van Scheidsrechtercoördinator!

7 Gedragscode
Overtredingen daarvan leiden tot correcties 
en sancties. Het proces is uiterst bewerkelijk 
en tijdrovend door communicaties middels 
brieven en de gesprekken van hoor en weder-
hoor. Volgend seizoen zal op verenigingsni-
veau sprake zijn van een Tuchtcommissie. 

8. Teams
Ruim 50 leden hebben bedankt. Dat lijkt 
veel, maar valt op zich mee. We tellen nu 45 
A-junioren, 108 B-junioren, 138 C-junio-
ren, 159 D-pupillen, 144 E-pupillen en 100 
F- pupillen. De meisjesafdeling telt nu 89 
leden. Daarnaast 56 pupillen voor de interne 
competitie op Zondag. We starten weer met 
30 kabouters. Dus telt de jeugdafdeling 869 
leden. Dat is ook ongeveer de bovengrens.
Het verenigingsbestuur zal begin van het 
nieuwe seizoen met maatregelen komen 
om meer Jeugd op Zondag te laten voet-
ballen. Hopelijk zal de discussie hier-
over in goede harmonie gevoerd worden.

Jan Vermeulen jeugdvoorzitter

Nieuwsafdeling Jeugd

TeamGeest

60
Wim van Mourik in het zonnetje



TeamGeestJuli 2007

Afgelopen zaterdag 2 juni vond op het 
sportcomplex van V.V. De Meern de eer-
ste editie van Coupe De Meern plaats.
 
Aan dit toernooi deden 25 sportieve seni-
orenteams mee (circa 375 voetballers) die 
gezelligheid hoog in het vaandel hebben 
staan. Het aantal van 25 teams was ook het 
maximum dat de organisatie voor de eer-
ste editie gesteld had. Naast vijf teams van 
de thuisspelende vereniging deden diverse 
teams mee uit de regio (Utrecht, Harmelen, 
Maarssen, Nieuwegein, IJsselstein), en zelfs 
teams uit Den Haag, Driebruggen, Zoeter-
meer en Almere. Hiermee is Coupe De Meern 
gelijk één van de grootste seniorentoernooi-
en uit de regio Utrecht geworden. Een uit-
stekende prestatie van de organisatie die de 
eerste keer dit grootse toernooi organiseren.

Champions
De eerste wedstrijden begonnen rond het 
middaguur. Ondanks dat het toernooi vooral 
voor de gezelligheid is, werd er op de meeste 
velden nog fanatiek gestreden om ‘cham-
pion’ te worden. Er waren vijf poules met vijf 
teams. De teams waren naar sterkte bij elkaar 
ingedeeld. De poules waren vernoemd naar 
de Franse competitie, namelijk Ligue 1, 2, etc.
Tegen vijven was het toernooi afgelopen en 
konden de vijf Champions worden gehul-
digd. Twee teams van V.V. de Meern (zondag 3 
en zaterdag 6) zorgden dat de beker van hun 
Ligue in De Meern bleef. De sportiviteitspijs 
ging naar SCH’44 zondag 6, die ondanks de 
0 punten erg sportief bleven en er na afloop 

nog een leuk feestje van maakten. Tijdens de 
prijsuitreiking werden ook de vele vrijwil-
ligers (waaronder maar liefst tien ervaren 
scheidsrechters) bedankt. Daarnaast ging 
er vanuit de organisatie een speciale dank 
uit naar de geestelijke vader van het toer-
nooi: André Bakker (voorzitter van de zater-
dagafdeling). Na alle bedankjes kon worden 
begonnen aan de heerlijke zomerse barbecue 
en kon uiteindelijk iedereen met een volle 
maag en een voldaan gevoel naar huis.

Wordt vervolgt
De teams hebben het allemaal erg naar hun 
zin gehad en hebben aangegeven volgend 
jaar weer graag terug te willen komen. Ook 
bij het bedrijfsvoetbaltoernooi van PVCV, 
een dag later, werd er ook nog volop gepraat 
over en respect getoond voor de prestatie 
die de organisatie van Coupe De Meern 
geleverd heeft. De organisatoren van deze 
geweldige zomerse voetbaldag, Ferdinand 
Wieman en Marco Eversdijk (zie foto) zijn 
mede dankzij de vele complimenten en 
het soepele verloop van het toernooi dan 
ook zeer tevreden. Coupe De Meern was 
zo’n groot succes dat de organisatoren vol-
gend jaar een vervolg aan de eerste edi-
tie gaan geven! Voor de eindstanden, een 
sfeerimpressie en verder informatie kunt u 
de site www.coupedemeern.tk bezoeken.

Volgend jaar dus weer.

Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman

Magnifique Coupe De Meern
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Hallo lezers!
Hier volgt een stukje over mijn 
voetbalervaringen in Bolivia. 
We woonden en werkten op 4000m hoogte 
in Bolivia. Op de hoogvlakten van de Andes. 
Ik werkte in een huis voor ex-straatjongens 
die verslaafd waren.We deden mee met 2 
competities. De eerste in de lager gelegen 
stad La Paz en de ander vlakbij huis. 

Ik heb in Nederland 8 jaar gevoetbald en af 
en toe gekeept. In Bolivia was ik de enige 
blanke (‘gringo’) in beide competities. Maar 
dan wel een van 2 meter lang!  Dat was een 
hele belevenis voor de tegenpartij. Iedereen 
stond me aan te gapen en te lachen. Na 
afloop wilde de tegenpartij met me op de 
foto…Maar jullie zijn vast nieuwsgierig hoe 
een wedstrijd daar verliep! We kwamen 
daar aan op het veld. Omkleden langs de 
lijn zonder kleedruimtes. Warmlopen ho 
maar… Bij de competitie in La Paz (3800 
meter) was ik keeper en in El Alto (hoog-
vlakte) wilde ik liever zelf voetballen. We 
speelden soms voor 140 toeschouwers in 
een klein stadion. Nooit op gras, alleen op 
stenen. Dat gaf wel eens problemen met een 
sliding of een duik;  kapotte broek of knie. 
Het team bestond uit leidinggevende uit het 
opvanghuis en onze straatjongens en soms 
vrienden van collega`s. Er zaten echt goede 
voetballers bij. In Bolivia keken ze niet op 
tijd en kwam de 11e man soms een half uur 
te laat. We deden ook een keer mee aan een 
toernooi in de jungle: tussen de koffiebo-
nen en de coca planten.(Ja van de bladeren 
maken ze cocaïne, maar in Bolivia gebruiken 
ze het vooral voor de thee.) Daar speelden 
we op een veld wat bestrooid leek te zijn 
met stenen. Bij verschillende wedstrijden 
kregen beide parijen ‘versterking’ van een 
tiental zwerfhonden die over het veld liepen. 

Niet zitten
Een andere keer zaten we te wachten voor 
de wedstrijd. Had de tegenpartij de wed-
strijd afgezegd zonder overleg met ons. 
Terwijl we al hadden aangemeld etc. We 
stonden 2e en moesten tegen de nummer 
3. We waren op volle kracht gekomen. De 
wedstrijd werd later overgespeeld en toen 
misten we veel vaste spelers en verloren we 
de wedstrijd met 1-0. Het andere team kreeg 
geen boete of punten in mindering. We wer-

den geen kampioen. 
Die dag speelden we 
totaal 3 wedstrijden; 2 
verloren, 1 winst. Bij de 
finale van de competitie 
stonden er 2 stieren langs de lijn. De win-
naar nam de 2 stieren mee naar huis. Als de 
bal werd uitgetrapt duurde het soms wel 8 
minuten voordat de bal weer was opgehaald 
beneden. Wachten duurt lang en daarom 
ging ik er even bij zitten en dat kostte me 
de gele kaart. Dat is 0,25 Euro. Volgende 
keer direct betalen. Dat zitten moest af 
en toe wel: door de hoogte zit er weinig 
zuurstof in de lucht en heb je het heel snel 
benauwd / kortademig. Maar de scheids 
was hard: zitten doe je niet op het veld!

Ander voetbal
Het Nationale team van Bolivia was bij 
uitwedstrijden helemaal niets, maar thuis 
wonnen ze van Brazilië en Argentinië, want 
ze speelden dan op 3600 meter hoogte. Daar 
kan alleen het team van Ecuador tegen, want 
de meeste wonen daar ook op hoogte. Bolivia 
is altijd in het voordeel met thuiswedstrijden. 
We hebben Brazilië en Ecuador zien voetbal-
len voor 5 euro. Dat is echt veel geld voor de 
lokale mensen. Ook hebben we een klassie-
kers gezien: Bolivar tegen The Strongest. Het 
AJAX tegen Feyenoord. Daar zaten de sup-
porters bij elkaar in het vak. Alleen de harde 
kern stond tegenover elkaar. Vuurwerk in 
de stadions en dat ging helaas een keer mis: 
dus dat was rennen met z’n allen. Normaal 
betaalde je voor een klassieker of een Zuid 
Amerikaanse Champions League wedstrijd  
€1,50. In Bolivia kennen ze het ‘totale’ voet-
bal niet. De keeper trapt de bal naar voren 
en hopen dat ze scoren. Overspelen komt 
bij sommige niet in het woordenboek voor.

De Meern tenues
Vele voetballers speelden op kapotte schoe-
nen. Kun je het voor stellen? Veldvoetbal-
schoenen kosten € 9 en dat is voor velen al 
onbetaalbaar. Als je dan ook nog een duur 
tenue moet kopen is het gewoon niet te 
betalen. Daarom is iedereen zo dankbaar 
dat de tenues van jullie vereniging bij ons 
terecht zijn gekomen!! Heel hartelijk dank! 

Namens alle jongens van Mision Adulam in 
Bolivia, Wilbert Mostert.

Boliviaanse voetbalclub kampioen 
in de outfit van V.V. De Meern via 
Stichting Mirre

Wie is en wat doet Stichting Mirre ?
In haar statuten is het als volgt benoemd: Stichting Mirre ondersteunt diverse goede 
doelen waarbij in Christelijk perspectief gebaseerd op naastenliefde, 
collectieve en structurele hulp wordt gegeven, d.w.z. voor een 
grotere groep mensen, voor langere termijn. Een ieder die 
een dergelijk goed doel wil nastreven kan zijn of haar pro-
ject bij Stichting Mirre onderbrengen.  De stichting draagt 
zorg voor het juridische kader, de financiële afwikkeling 
en opname van het project in haar wervingscampagnes.
De naam Mirre verwijst naar de welbekende mirre-olie 
waarmee wordt gezalfd en waar een heilzame en pijn ver-
zachtende werking van uit gaat. Het staat ook voor een 
geschenk, een oprecht geschenk zonder voorwaarden.

Zo steunde Stichting Mirre onder andere 
in 2005 Wilbert en Mieke Mostert. Zij 
verkochten al hun spullen in Nederland 
om een jaar lang in La Paz te gaan werken. 
Daar, in de opvanghuizen van Mision Adu-
lam, worden zwerfjongeren opgevangen en 
gedegen voorbereid op kansrijke terugkeer 
naar de samenleving. Wilbert en Mieke wil-
den ook zelf projecten realiseren die al lang 
op het verlanglijstje stonden, maar waar 
tot nu toe geen geld voor was. Mirre hielp 
hen voor 4000 Euro aan schoenen voor 
alle bewoners. Verder hebben zij het geld 
besteed aan: brillen, gebitrenovaties, nieuwe 
gaskachels en zitbanken. Waar Mieke zich 

vooral met de vrouwen bezig hield, leidde 
Wilbert de sportactiviteiten van de jongens. 
Van hem kwam de vraag of Mirre toevallig 
ook sportkleding beschikbaar had. Wat 
een “toeval” dat Mirre via Piet Eversdijk in 
bezit kwam van gebruikte maar zeer goede 
sporttenues. Deze zijn opgestuurd en zeer 
warm ontvangen. In 2006 is het team van 
La Paz kampioen geworden in de shirts 
van V.V. De Meern. Namens dit team wil 
Mirre V.V. De Meern nogmaals bedanken 
voor het geschenk. Voor meer informatie 
over het werk van de stichting zie de web-
site: www.stichtingmirre.nl. U kunt daar 
ook lezen hoe u donateur kunt worden.

Voetbal in Bolivia
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Mirre en Bolivia

Vakature 
De Commissie van Beheer vraagt onder-
steuning voor het uitvoeren van repara-
tie- en onderhoudsklusjes in het clubge-

bouw (bijwerken beschadigingen wanden 
en plafonds, vervangen lampen, schilder-

werk, reparatie kranen etc.). 
Nadere informatie te verkrijgen bij de 
CVB: Peter Kieft, André Bakker en Piet 

Eversdijk



In de afgelopen Teamgeesten heeft de voorzitter al een paar keer laten vallen dat de 
jeugd op zondag gaat voetballen. Dat zijn geen proefballontjes. De beslissing is nood-
gedwongen gemaakt en aan de uitwerking wordt hard gewerkt.  Door de aanhou-
dende groei  is het sportpark twee jaar na de opening op zaterdag en op trainings-
avonden al weer te klein. Het bestuur  zit daarom met een groot probleem. Of een 
algehele ledenstop invoeren of maatregelen nemen waardoor we toch leden kunnen 
blijven aannemen. Voor het komende seizoen blijft het spelen op zondag beperkt 
tot de F-jes. Na komend jaar gaan we ook met A-, B- en C-jeugd op zondag spelen.

Ondanks dat de JeugdCie al enkele jaren een gecontroleerde instroom van nieuwe 
leden heeft ingevoerd blijft het aantal jeugdteams groeien.  Op dit moment zijn  er 
rond de 70 jeugdteams. Met de huidige groei hebben we in 2010 zo’n 100 jeugdteams.
Tel daar de huidige 8 Zaterdagsenioren bij en de veldbezetting op zaterdag is over-
vol. Van ’s morgens ca. 8.30  tot tegen zessen ’s middags wordt er gevoetbald. 
Op kunstgras zou dat nog tot later mogen maar op de gewone velden mogen 
maar maximaal 5 wedstrijden per dag. Langer doorspelen op gras kan dus niet.

Al met al hebben we over 2 á 3 jaar een stuk of 30 teams waar geen plaats voor is. Hoe lossen we 
dat op? Dat is de vraag geweest waarmee Ted Fronik, Jan Vermeulen, Hans de Bie, Piet Evers-
dijk en ondergetekende zich vanaf begin van het afgelopen seizoen hebben bezig gehouden. 
Er is gekeken naar diverse opties waaronder extra veld, ledenstop, op zondag spelen met de 
jeugd, etc. Maar er zijn ook randvoorwaarden en wensen. Veel teams willen vaker trainen 
maar er is geen ruimte. Een extra trainingsveld (lees kunstgras) zou wenselijk zijn. Maar een 
extra kunstgrasveld kost handen vol geld en hoe betalen we dat?  Uit extra leden. Ja, maar 
daar is geen ruimte voor tenzij er op een ander moment dan op zaterdag wordt gevoetbald. 

Uiteindelijk heeft het VB de knoop doorgehakt en besloten dat er geen ledenstop komt en dat een 
deel van de jeugdteams op zondag komt te voetballen. Welke teams op zondag gaan voetballen 
hangt af van wat nodig en wenselijk is en gaat in overleg met technisch directeur Hans Hensen. 
Aan het begin van het nieuwe seizoen zal het VB een avond organise-
ren om de beslissingen en overwegingen toe te lichten. Via de website en aan-
kondigingen in het clubgebouw zullen we u hierover informeren. Voor nu een 
hele fijne vakantie gewenst en geniet van de vrije zaterdagen  … en zondagen.

John van Wegen

Afscheid Arie Versloot
Na zo’n 20 jaar bij de V.V. De Meern als vrijwilliger actief 

te zijn geweest, eerst als wedstrijdsecretaris en later 
vooral als scheidsrechter en scheidsrechter-coördina-
tor bij de jeugdafdeling heeft Arie Versloot onlangs 
aangegeven zijn werkzaamheden bij de V.V. neer te 
leggen. Via deze weg: Arie, bedankt voor je jaren-
lange inzet en we zullen je waarschijnlijk nog heel 
erg gaan missen, want jij zorgde er iedere week toch 
maar weer voor dat al die wedstrijden van de jeugd 
weer door een scheidsrechter gefloten werden !

Al maanden was er een overeenkomst tus-
sen Hans en Jacqueline de Wit en het VB 
over een verlenging van het huurcontract 
van de kantine, maar getekend was er nog 
nooit. Begin juni is het er eindelijk van 
gekomen. Voor een periode van 5 jaar is de 
kantine verhuurd aan VOF de Middenstip.  
Het VB is vreselijk blij met de aanpak van 
de Middenstip en het succes dat de verhuur 
daardoor is. Dat succes is omliggende ver-
enigingen niet ontgaan. Ook de hockeyclub 

Onze voetbalclub is 60 jaar oud. Tijd voor 
de VUT zou je zeggen,maar niets is min-
der waar. De club leeft als nooit tevoren. 
Zij heeft een gote aantrekkingskracht op 
jonge sporters en dat resulteert in veel 
jeugdteams en een verbetering van de voet-
balkwaliteiten. En dat kan allemaal zomaar 
plaatsvinden dankzij de vele vrijwilligers.

1947, een bijzonder jaar. In cafe Hui-
gen worden de plannen voor de voetbal-
club beraamd, in Amsterdam wordt ene 
Cruyff geboren en in Kapelle ziet klei-
ne Pietje Eversdijk het levenslicht. 
Van de club weten we al veel; Cruyff is bij de 
meesten kind aan huis, maar wie is toch die Piet?
Wel, Piet is een van de oudste voetballers 
van V.V. de Meern. Net als Cruyff is hij zes-
tig, maar er is een verschil: Piet speelt nog.
En als ik goed kijk, heeft Piet ook een 
zelfde postuur. Nog geen grammetje teveel. 
En dat is ook niet zo gek, want Piet voet-
balt, loopt en fietst nog zeer regelmatig.
Het is nog geen 1988 als Piet op de werkvloer 
van Rijkswaterstaat Peter Kieft tegenkomt. 
Behalve over waterkeringen gaat het gesprek 
al snel over voetbal: de derde klasser Kapelle 
waar Piet furore maakte, zoon Marco die een 
aardig balletje kan trappen en V.V. de Meern 
natuurlijk, waar Peter Kieft druk doende is.
Het loopt zoals het lopen moet en het gezin 
Eversdijk verhuist naar de Meern. Voor 
vader Piet is er al snel een team gevon-
den met sterren als Joop Dissel, Jan Kerk-

                          
 Ledengroei dwingt de club 

tot maatregelen

hof, Geurt Diepenveen en de onvolprezen 
Eef Oskam. En zoon Marco lijkt zijn plek 
gevonden te hebben in het eerste van de 
zaterdag. Niks aan het handje, zo lijkt het. 
Maar.... V.V. De Meern moet verhuizen, krijgt 
een nieuw sportpark. Hoe moet dat dan?
En nu blijkt Piet een goude wissel, want 
behalve voetballen heeft ie ook kaas gegeten 
van plannen maken, begroten, een organi-
satie neerzetten, regelen, geduld hebben en 
de goede mensen om zich heen verzamelen.
Een kleine 8 jaar lang gaat er een commissie 
met Piet Oostveen, Peter Kieft en Piet Evers-
dijk  aan de gang om de hele operatie omtrent 
het nieuwe sportpark in goede banen te lei-
den.  Jazeker, de voorbereidingen werden 
al in de vorige eeuw getroffen en nu is het 
park er dan, een prachtige accommodatie!
Maar wat heeft dat een vrije tijd in beslag 
genomen. Jaren is er vergaderd, overlegd, 
gebeld, weer vergaderd, agenda’s gemaakt 
en plannen bijgesteld. Gek eigenlijk, dat ik 
me dat niet realiseer als er weer een feestje 
bij de V.V. is of een competitiewedstrijd. 

V.V. De Meern is zestig, Cruyff is zestig en Piet 
Eversdijk is zestig. Zoek de tien verschillen.

We nemen na twee bekers koffie afscheid 
en zeggen toe elkaar snel bij de bar 
van V.V. de Meern te zullen treffen als 
de nieuwe competitie weer begint. 
Eigenlijk hunkeren we er al weer naar.

Cees Verweij
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Arie bedankt !!!
Voor je inzet al die jaren, we zullen je nog erg gaan missen.

 Huurcontract kantine verlengd

heeft Hans en Jacqueline weten te strikken 
als huurder van de kantine. Gevolg is dat 
Jacqueline zich zal gaan bezig houden met 
de hockey en Hans bij ons de kantine blijft 
doen. Aardige kerel Hans, maar toch jam-
mer dat hij voortaan achter de bar staat 
en niet Jacquekine... Wij wensen Hans en 
Jacqueline op beide locaties heel veel succes. 

Met vriendelijke groet,
John van Wegen

Onze voetbalclub is 60 jaar oud. 

De redactie van de TeamGeest
wenst u een 

Prettige	vakantie!

tot volgend seizoen.

Wilna, Marjolein, Jos en Martin
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