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Na	de	opening	van	de	ledenvergadering	van	
16	november	j.l.	begon	voorzitter	Frans	van	
Seumeren	met	het	voorstel	Jan	Kerkhof,	één	
van	 de	 oudste	 en	 nog	 steeds	 actieve	 leden	
van	 de	 V.V.,	 lid	 van	 Verdienste	 te	 maken.	
Aangezien	 niemand	 van	 de	 aanwezigen	
hier	 bezwaar	 tegen	 had	 gebeurde	 dit	 dus	
ook.	 (Voor	 meer	 informatie	 zie	 pagina	 2.)

Niveau stijgt
Frans	begon	de	vergadering	met	een	aantal	
feiten:	het	ledenaantal	is	inmiddels	gegroeid	
naar	1427,	met	name	in	de	jeugd	en	bij	de	
meisjes	zijn	er	veel	nieuwe	leden	gekomen.	
Hierdoor	is	er	momenteel	een	groot	gebrek	
aan	 trainings-	 en	 spelfaciliteiten.	 Sportief	
was	 het	 vorig	 jaar	 een	 goed	 jaar,	 verschil-
lende	 teams	 werden	 kampioen	 en	 de	 A1,	
Zondag	1	en	Zaterdag	1	zaten	alledrie	in	de	

Het is, nu ik dit stukje tik, maan-
dag 3 december. Ik zit hier met 
een geweldige kater achter mijn 
computer. Gister heeft de zondag 
1 volledig onnodig met 1-2 verloren 
van een of ander clubje uit Wijk 
bij Duurstede. Daar wij beschikken 
over een kunstgrasveld moest er 
zonodig gevoetbald worden, ter-
wijl dit gezien de weersomstandig-
heden praktisch onmogelijk was. 
Er stond zoveel wind dat de bal 
af en toe vanzelf het doel inwaai-
de en het regende pijpenstelen. 

Samen	 met	 collega	 Stolwijk	 stond	 ik	
langs	 de	 lijn	 water	 te	 happen	 en	 de	
weergoden	 te	 vervloeken.	Achter	ons	
stond	 een	 man	 met	 een	 pet	 op,	 ons	
mede	te	delen	dat	we	niet	binnen	de	
hekken	 mochten	 staan,	 terwijl	 wij	
hem	nota	bene	uit	de	regen	en	wind	
hielden!	Ik	keek	de	man	een	beetje	

verwonderd	 in	de	ogen	en	Stol	
zag	 ik	 stiekem	 grinniken.	

Bleek	 het	 een	 rapporteur	
te	 zijn.	 Hij	 zou	 er,	 zo	

vertelde	 hij,	 geen	 werk	
van	 maken.	 En	 dat	 moet	

je	allemaal	maar	verwer-
ken.	 Als	 je	 dan	 nog	

verwarmd	 wordt	
door	 een	 mooie	

partij	 voetbal	
dan	 valt	 het	

allemaal	nog	
m e e .	

Maar	
d a t	

zat	 er	
n i e t	

Woordje van de Voorzitter    

in.	De	Meern	begon	te	slap	aan	
de	wedstrijd	en	verkalde	daar-
door	zeer	kostbare	punten	voor	
een	 eventueel	 kampioenschap.							
A.s.	 zondag	 staat	 de	 kraker	 	 tegen			
DHC	 op	 het	 programma.	 Hope-
lijk	 maken	 we	 gehakt	 van	 deze	 lastige	
concurrent.	 Van	 louter	 ellende	 iets	 te	
lang	 in	 de	 kantine	 blijven	 hangen,	 dus	
ik	 kan	 wel	 spreken	 van	 een	 dubbele	
kater,	 lekker	 op	 zo’n	 maandagmorgen.	

Gelukkig	 gaat	het	 voor	de	 rest	 goed	met	
ons	clubbie.	Zaterdag	1	en	zondag	2	weer	
gewonnen	 en	ook	de	 jeugdelftallen	doen	
het	 fantastisch.	 De	 dames	 zijn	 zo	 goed	
als	zeker	van	het	kampioenschap,	met	de	
winst	van	afgelopen	weekend.	De	sfeer	is	
goed	en	alles	is	min	of	meer	onder	controle.	

Om	mijn	waardering	 te	 laten	blijken	aan	
alle	 vrijwilligers,	 besturen	 en	 commis-
sieleden	zou	ik	deze	gaarne	willen	uitno-
digen	 op	 een	 feestje	 ter	 gelegenheid	 van	
het	 eenjarig	 bestaan	 van	 onze	 sponsor	
Rolldock.	Het	feest	zal	georganiseerd	wor-
den	 door	 onze	 hoofdsponsor	 Fanwork.	
U	bent	met	of	zonder	kinderen	van	harte	
welkom	 op	 28	 december	 om	 uiterlijk	
19.30	 uur,	 in	 het	 Pim-Jacobstheater	 te	
Maarssen.	 U	 kunt	 een	 uitvoering	 mee	
maken	 van	 de	 musical	 Robin	 Hood.	 Na	
afloop	 van	 de	 musical	 kunt	 u	 nagenie-
ten	 onder	 het	 genot	 van	 een	 drankje	 en	
een	 hapje.	 Als	 uw	 kinderen	 te	 oud	 zijn,	
kunt	 u	 eventueel	 ook	 uw	 kleinkinderen	
meenemen.	 U	 kunt	 zich	 aanmelden	 bij	
onze	 veelvuldig	 scorende	 spits	 Wouter	
Blijleven	 tel.	030-	6866911,	 e-mail	wou-
ter@fanwork.nl.	 Gonnie	 en	 ik	 zouden	
het	geweldig	vinden	als	u	komt.	Dan	rest	
mij	 u	 een	 zalig	 kerstfeest	 en	 een	 geluk-
kig,	 sportief	 nieuwjaar	 toe	 te	 wensen.	
	

Frans	van	Seumeren

nacompetitie.	 Helaas	 is	 geen	 van	 de	 teams	
doorgegaan,	 maar	 ook	 dit	 seizoen	 draaien	
vooral	de	A1	en	Zondag	1	heel	goed,	dus	dat	
biedt	nieuwe	kansen.	Uit	dit	alles	kan	de	con-
clusie	getrokken	worden	dat,	mede	door	het	
groeiend	aantal	leden,	ook	het	niveau	stijgt.
Technisch	 directeur	 Hans	 Hensen	 is	
druk	 bezig	 voor	 o.a.	 een	 betere	 door-
stroming	 van	 jeugd	 naar	 senioren.

Financieel gezond
De	 sponsoring	 loopt	 heel	 erg	 goed,	 com-
plimenten	 aan	 de	 Sponsorcommissie.
Henk	 van	 Zijtveld	 is	 inmiddels	 afgetre-
den	 als	 penningmeester:	 Marcel	 de	 Groot	
heeft	 deze	 functie	 op	 zich	 genomen.	 Er	
zijn	 een	 aantal	 kwesties	 met	 de	 gemeen-
te	 over	 de	 financiële	 afronding	 van	 het	
oude	 sportpark	 afgerond.	 De	 vereniging	
draait	 financieel	 met	 een	 positief	 saldo.

Alle medewerkers bedankt
Dit	 seizoen	 zijn	 de	 zaterdag-	 en	 zondag-
commissie	 opgegaan	 in	 de	 seniorencom-
missie.	 Gehoopt	 wordt	 dat	 zo	 de	 samen-
werking	 en	 de	 gezamenlijke	 doelen	 beter	
bereikt	 kunnen	 worden	 en	 dat	 er	 weer	
het	 gevoel	 komt	 dat	 we	 1	 vereniging	 zijn.	
Frans	 van	 Seumeren	 roemde	 de	 tomeloze	
inzet	 van	 alle	 medewerkers	 en	 commis-
sieleden	 en	 bedankte	 ze	 daarvoor,	 omdat	
door	hen	zoveel	 gerealiseerd	kan	worden	 !

Tuchtcommissie
Wat	 de	 ontwikkelingen	 ook	 zullen	 zijn	
de	 komende	 jaren:	 voorop	 staat	 dat	 de	
V.V.	 een	 fatsoenlijke,	 mooie	 en	 gezellige	
vereniging	 moet	 blijven,	 waar	 natuurlijk	
de	 nodige	 waarden	 en	 normen	 bij	 horen.	
Dit	 is	 ook	 de	 reden	 van	 de	 oprichting	
van	 de	 Tuchtcommissie.	 Een	 aantal	 stu-
denten	 van	 de	 Hogeschool	 Utrecht	 gaat	
zich	verder	buigen	over	o.a.	 alle	mogelijke	
regels	 en	 juridische	 kwesties	 en	 hoe	 even-
tuele	 sancties	 goed	 te	 onderbouwen	 zijn.

Ledenstop of doorgroeien 
John	van	Wegen	ging	 vervolgens	 verder	 in	
op	 de	 mogelijkheden	 voor	 de	 toekomst.	
Er	zijn	eigenlijk	maar	 twee	mogelijkheden:	
of	 een	 algehele	 ledenstop,	 of	 doorgroeien	
met	als	consequentie	o.a.	de	aanleg	van	een	
extra	 kunstgrasveld	 en	 jeugdteams	 die	 op	
zondag	 moeten	 spelen.	 Bij	 de	 eerste	 optie	
komt	 de	 continuïteit	 van	 de	 V.V.	 in	 gevaar	
en	 dat	 is	 maatschappelijk	 niet	 wenselijk.
Het	 strategisch	 beleidsplan	 van	 het	 VB	
is	 er	 op	 gericht	 zoveel	 mogelijk	 mensen	
te	 laten	 sporten,	 zodat	 De	 Meern	 in	 de	
toekomst	 wellicht	 de	 toonaangevende	 ver-
eniging	 van	 Leidsche	 Rijn	 kan	 worden,	
qua	 structuur,	 organisatie	 en	 presentatie.	

Derde kunstgrasveld
Bij	een	verdere	groei	zijn	er	ook	een	aantal	
vereisten,	 zoals	 een	 derde	 kunstgrasveld.	
Momenteel	 spelen	 er	 zo’n	 70	 teams,	 de	
verwachting	 is	 dat	 dit	 in	 2011	 uitgegroeid	
zal	 zijn	 naar	 100	 teams.	 Alleen	 al	 om	 al	
deze	leden	te	kunnen	laten	trainen	is	eigen-

lijk	 een	 derde	 kunstgrasveld	 nodig,	 Dit	 is	
echter	 zonder	 de	 hulp	 van	 de	 gemeente	
Utrecht	 financieel	 niet	 op	 te	 brengen.	 In	
de	 praktijk	 is	 het	 zo	 dat	 de	 jongste	 leden	
in	 feite	 alleen	 maar	 geld	 kosten,	 pas	 bij	
hogere	leeftijden	komt	er	een	positief	saldo	
per	lid.	Het	VB	overweegt	dan	ook	om	voor	
alle	 leden	 een	 contributieverhoging	 door	
te	 voeren,	 zodat	 er	 een	 grotere	 besteed-
bare	 ruimte	 komt	 voor	 een	 extra	 veld	

Beheersstichting
Er	 is	 veel	 aanstormend	 talent	 en	 het	 zou	
fantastisch	zijn	die	aan	de	vereniging	te	bin-
den.	Het	punt	is	dat	als	de	V.V.	hoog	komt	te	
voetballen	we	onvermijdelijk	in	de	sfeer	van	
vergoedingen	gaan	terecht	komen.	Het	VB	is	
van	mening	dat	dit	alleen	mag	op	een	basis	
dat	de	club	niet	 financieel	 in	gevaar	komt.	
Daarom	 gaat	 onderzocht	 worden	 of	 er	 een	
Beheersstichting	 in	het	 leven	geroepen	kan	
worden,	 met	 nieuwe	 sponsors,	 om	 zono-
dig	 talentvolle	 spelers	 aan	de	vereniging	 te	
binden.	 Belangrijk	 is	 dat	 er	 een	 evenwicht	
blijft	tussen	prestatief	en	recreatief	sporten.

Meer hulp nodig
Om	een	betere	spreiding	te	krijgen	voor	de	
wedstrijden	 wil	 men	 meerdere	 jeugdteams	
op	 de	 zondag	 gaan	 laten	 spelen,	 in	 welke	
vorm	dan	ook.	Momenteel	zijn	er	al	kabou-
ters	en	F’jes	die	op	zondag	spelen.	Er	wordt	
onderzocht	 of	 dit	 ook	 mogelijk	 is	 voor	
hogere	 teams.	 Om	 het	 voor	 al	 deze	 teams	
mogelijk	 te	 maken	 om	 te	 spelen	 zullen	 er	
meer	aanpassingen	nodig	zijn:	Zo	wordt	bij-
voorbeeld	 geprobeerd	 om	 ook	 eigen	 jeugd	
te	 laten	fluiten,	de	 jeugdcommissie	zal	ver-
sterkt	 moet	 worden,	 omdat	 er	 op	 zondag	
ook	taken	te	vervullen	zijn.	Om	alle	werk-
zaamheden	uit	te	kunnen	voeren	zijn	er	dus	
meer	helpende	handen	van	leden	of	ouders	
nodig.	Gekeken	wordt	of	er	voor	leden	een	
verplicht	 medewerkerschap	 kan	 komen,	
actief	of	 financieel.	Misschien	zal	het	 in	de	
toekomst	zelfs	zover	komen	dat	er	een	“ver-
enigingsmanager”	aangesteld	moet	worden.	
Momenteel	 is	 er	 ook	 grote	 groep	 A	 en	
B	 spelers:	 zij	 zullen	 niet	 allemaal	 naar	
de	 Zaterdag	 kunnen,	 dus	 een	 aantal	 van	
hen	 zal	 min	 of	 meer	 verplicht	 op	 zondag	
moeten	 gaan	 spelen,	 als	 ze	 willen	 blijven	
voetballen.	Hoeveel	 jongeren	daarvoor	zul-
len	 kiezen	 is	 nog	 moeilijk	 in	 te	 schatten.

Besluiten
Uiteindelijk	 werd	 op	 deze	 avond,	 via	 een	
stemming	onder	de	aanwezige	leden,	beslo-
ten	 om	 wel	 voor	 groei	 te	 gaan,	 de	 con-
tributie	 voor	 alle	 leden	 met	 10,00	 euro	
per	 jaar	 te	 verhogen	 en	 een	 kunstgrasveld	
aan	 te	 leggen,	 met	 een	 maximale	 bijdrage	
van	 30.000	 euro	 door	 de	 V.V.	 per	 jaar.

Kater en waardering



Jan	Vermeulen	had	gehoopt	dat	André	Scha-
ris	 er	 ook	 zou	 zijn,	 maar	 helaas	 was	 dit	
niet	het	geval.	André	heeft	deze	zomer	zijn	
functie	 als	 penningmeester	 van	 de	 jeugd-
commissie	 neergelegd.	 De	 jeugdcie	 heeft		
in	 besloten	 kring	 al	 afscheid	 van	 André	
genomen,	maar	het	was	leuk	geweest	als	dit	
ook	nog	een	keer	bij	de	ALV	was	gebeurd.	
André,	 bij	 deze	 alsnog	 bedankt	 voor	 al	
je	 werkzaamheden	 in	 het	 verleden	 en	 we	
wensen	 jouw	 en	 je	 gezin	 alle	 goeds	 toe.

Frans	 van	 Seumeren	 bedankt	 deze	 avond	
André	Bakker	voor	zijn	werkzaamheden	in

de	zaterdagcommissie.	De	zaterdagcommissie	
is	vorig	seizoen	in	zijn	geheel	gestopt.	Frans:	
er	 was	 een	 botsing,	 maar	 we	 hebben	 het	
uitgesproken	als	grote	kerels.	Gelukkig	blijf	
je	nog	verdiienstelijk	als	lid	van	de	CVB	en	
natuurlijk	verzorg	je	nog	de	wekelijkse	wed-
trijdkrant.	Het	is	buiten	het	meningsverschil	
toch	een	eer	om	de	bloemen	te	mogen	geven.”
Helaas	waren	de	andere	gestopte	leden,	t.w.	
Frank	van	de	Geer,	Rick	Meeldijk	en	Marco	
Evers	niet	aanwezig.

Ook	Henk	van	Zijtveld,	 tot	voor	kort	pen-
ningmeester	 van	 de	 vereniging,	 werd	 nog	
bedankt	voor	 zijn	 inbreng	 in	het	 verleden.	
Helaas	moest	hij	zijn	functie	neerleggen	door	
werkomstandigheden,	 maar	 Frans	 sprak	
de	 wens	 uit	 om	 Henk	 weer	 actief	 te	 zien	
als	 de	 omstandigheden	 dat	 weer	 toelaten?
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NIEUWJAARSRECEPTIE.NIEUWJAARSRECEPTIE.

Tijdens	de	Algemene	Ledenvergadering	werd	
van	 een	 aantal	 mensen	 afscheid	 genomen.
Zo	 bedankte	 Jan	 Vermeulen	 de	 tot	 vorig	
seizoen	zeer	actieve	Arie	Versloot	voor	zijn	
jarenlange	 werkzaamheden	 voor	 de	 V.V.
Arie	 had	 zijn	 afscheid	 al	 gevierd	 met	 een	

aantal	 collega	 scheidsrechters,	 maar	 Jan	
wilde	 Arie	 toch	 nog	 een	 keer	 in	 het	 zon-
netje	zetten.	“Arie heeft zich 20 jaar lang 
op belangloze wijze en met een tomeloze 
energie voor de vereniging ingezet. In 
1987 werd Arie in het diepe gegooid bij 
de jeugdcommissie. Hij was 10 jaar lid 
van het jeugdbestuur en kenmerkte zich 
door zijn verantwoordelijkheid en soci-
ale opstelling.Vanaf 1998 richtte Arie 
zich voornamelijk op de scheidsrech-

terstaken. Naast de vele wedstrijden 
die je floot werd je scheidrech-

ters coördinator voor de jeugd. 
Jarenlang wist je elke zaterdag 
weer de nodige scheidrech-

ters te regelen. Daarnaast zorg-
de je voor cursussen, kwamen 

de scheidrechters in nieuwe 
kleding en begeleidde 

je ook nog de nodige 
toernooien. We zul-
len je in ieder geval 

heel erg missen.”
 

In het zonnetje tijdens de ALV Lid van verdienste

De club is dringend op zoek naar een opvolger voor Martin.
Martin heeft een nieuwe (drukke) baan en heeft niet veel tijd 

meer over voor vrijwilligerswerk. 
Ben jij lerend voor DTP’er en wil je een enorme boost op erva-

ringsgebied, reageer dan snel.
De TeamGeest wordt gemaakt in InDesign.  Geen ervaring?  
Geeft niks, Martin helpt je op weg en begeleidt indien nodig. 
Opmaak, bladvulling, drukkerseisen, alles om je creatieve 

knobbel te stimuleren.

Zit je ( U )  thuis, niks te doen? Help de vereniging, reageer 
naar mjansen62@orange.nl 

Gezocht (aankomend) DTP’er.

Het	verenigingsbestuur	nodigt	leden,	ouders	van	jeugdleden,	medewerkers,	supporters	en	sponsors	alsmede	hun	eventuele	partners	
uit	voor	de	NIEUWJAARSRECEPTIE.

De	nieuwjaarsreceptie	wordt	gehouden	op	zondag	6	januari	2008	vanaf	15.00	uur	in	het	clubgebouw.

Met	live	muziek,	een	toespraak	van	de	voorzitter,	een	hapje	en	een	drankje.

Voorafgaand	zijn	er	een	aantal	wedstrijden.	Volg	voor	nadere	berichten	de	site	en	de	publicatieborden.

Kortom	een	sprankelend	en	sportief	begin	van	2008	voor	jong	en	oud	die	V.V.	De	Meern	een	warm	hart	toedraagt.	Komt	allen!!

	

Eerst	 was	 Jan	 seniorentrainer,	 maar	
de	laatste	13	jaar	is	hij	iedere	woens-
dag	actief	bij	de	V.V.	als	jeugdtrainer	
bij	 de	 kleinsten.	 Dat	 hij	 oog	 heeft	 voor	 talent	 is	 al	 heel	 vaak	 opgevallen.
Frans	 hoopt	 dan	 ook	 dat	 hij	 nog	 lang	 actief	 blijft	 bij	 V.V.	 De	 Meern
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Op 11 november was het zover. Namens de 
seniorencommissie hebben Jetske Tromp en 
Hans Poorthuis de nieuwe sponsorkleding en 
-tassen aan de dames overhandigd. Hierbij 
was ook de nieuwe sponsor zelf aanwezig. 

Alma Hensen, van Alma Hensen kinderopvang 
v.o.f. (www.almahensen.nl) is voor de komen-
de drie jaar de vaste sponsor van de dames. 
Door voorzitter Georg Potters werd Alma 
bedankt en kreeg zij een oranje boeket en 

De dames in een nieuwe outfit!
Met dank aan Alma Hensen kinderopvang v.o.f.

een ingelijst shirt van 
V.V. De Meern. Bij het over-
handigen van het shirt gaf Alma aan dat 
ze deze in haar kantoor zou hangen. Alma gaf ook 
aan dat ze van plan is om regelmatig mee te komen trainen.

Dat de dames erg blij zijn met hun 
nieuwe wedstrijdkleding spreekt 
voor zich. De dames zijn vooral ver-
heugd met de betere pasmaat, want 
tja, ook op het veld moet je er een 
beetje leuk en ‘afgekleed’ uitzien!
Of de dames zelf voor de nodige vulling 
van de twee locaties van Alma in Vleu-
ten (Pietje Bell) en Haarzuilens (Pietje 
Puk) gaan zorgen, blijft de vraag. Wel-
licht dat Kevin, de kersverse zoon van 
‘laatste man’ Sonja een plekje belieft…

Marjolein Helder

Het	 meisjes	 voetbal	 bij	 V.V.	 De	 Meern	 is	
weer	 begonnen	 toen	 er	 een	 aantal	 meis-
jes	 uit	 de	 huidige	 MA1	 wilde	 voetballen,	
onder	 andere	 Nikki	 Pot,	 Milou	 Gruters,	
Michelle	Fronik,	Dimple	Sowdagar.	Dezen	
begonnen	met	trainen	op	de	vrijdagavond	
bij	de	dames.	Eén	van	de	dames	pakte	dat	
op	 en	 trainde	 op	 een	 gegeven	 moment	
deze	 groep	 van	 5	 meisjes,	 dit	 werden	
er	 al	 vrij	 snel	 8,	 zodat	 we	 ze	 op	 kon-
den	 geven	 bij	 de	 KNVB	 als	 een	 MD	
zevental	 (net	 voor	 de	 kerst	 2002	 was	
dat).	 Na	 de	 winterstop	 zijn	 deze	 8	 mei-
den	 toen	 begonnen	 met	 de	 competitie.	

Dit	was	het	begin	van	een	meisjesafdeling,	
die	nu	een	kleine	120	meiden	telt.	De	MA1	is	
daarvan	de	oudste	groep.	In	totaal	zijn	er	nu	
negen	meisjesteams	bij	V.V.	De	Meern;	1A-,	
1B-	en	1C-team,	en	2D,	2E-	en	2F-teams.	
Het	 was	 dit	 seizoen	 nog	 even	 heel	 span-
nend	 of	 er	 een	 MA1-team	 kwam.	 In	 het	
begin	hadden	we	maar	11	meisjes	en	dat	
is	net	 te	weinig	om	een	compleet	 team	te	
maken.	 Gelukkig	 zijn	 er	 wat	 meisjes	 bij	
gekomen,	zodat	het	 team	nu	compleet	 is.	

In	het	begin	was	het	even	afwachten	wat	er	
in	 de	 competitie	 ging	 gebeuren	 met	 deze	
meiden,	maar	zo	als	het	nu	gaat	wordt	het	
een	leuk	seizoen.	De	sfeer	is	goed	te	noe-
men	en	dat	uit	zich	ook	in	de	wedstrijden.	
Er	 worden	 wedstrijden	 gewonnen,	 maar	
ook	verloren,	maar	ja,	dat	hoort	er	bij.	Op	
het	 moment	 van	 schrijven	 van	 dit	 stuk	
staan	de	MA1	op	een	mooie	6e	plaats.	De	
belangrijkste	 motto’s	 zijn:	 “met	 zijn	 allen	
plezier	maken“	en	 “met	een	goede	 inzet”,	
dan	 komt	 het	 voetballen	 vanzelf	 wel	 .	

Wat	wel	een	probleem	is,	is	dat	er	te	wei-
nig	 getraind	 kan	 worden,	 maar	 1uur	 in	
de	week.	Voor	een	team	dat	twee	keer	45	
minuten	moet	voetballen	is	dat	te	weinig.	

Gelukkig	wordt	dit	door	de	meisjes	een	klein	
beetje	opgelost	door	op	donderdag	conditie	
training	 te	 doen	 rond	 het	 veld.	 Veel	 lopen	
dus	en	wat	kleine	oefeningen,	waar	geen	veld	
voor	nodig	is.	Als	er	soms	wat	ruimte	vrij	is	
op	het	kunstgras,	maken	ze	daar	gebruik	van	
om	 met	 een	 bal	 even	 lekker	 te	 rommelen.

De	 Meiden	 hebben	 sinds	 kort	 allemaal	
een	 trui	 aangeschaft	 met	 hun	 naam	 en	
nummer	 erop.	 Dat	 geeft	 al	 weer	 aan	 dat	
er	 een	 leuke	 sfeer	 hangt	 in	 de	 groep.	 De	

meiden	 die	 nu	 in	 de	 MA1	 zitten	 kunnen	
volgend	 seizoen	 bijna	 allemaal	 nog	 in	 de	
MA	 blijven	 en	 met	 eventueel	 dispensatie	
allemaal	zelfs.	Dus	wat	dat	betreft	is	er	voor	
volgend	 seizoen	 een	 goed	 vooruitzicht,	 en	
wie	 weet	 komen	 er	 nog	 wat	 meiden	 bij.

Tevens	 zijn	 er	 uit	 de	 MA1-groep	 twee	
meiden	 die	 hun	 trainingsdiploma	 gehaald	
hebben	bij	de	KNVB		voor	de	pupillen	(Eli-
anne	 Huijsman	 en	 Michelle	 Fronik).	 Deze	
twee	 meiden	 trainen	 nu	 de	 MD2,	 ME2	 en	

MF1.	 Dit	 is	 natuurlijk	 erg	 leuk	 voor	 de	
jonge	 meisjes,	 dat	 er	 een	 trainster	 staat	
die	 zelf	 ook	 bij	 V.V.	 De	 Meern	 voetbalt!

Ted	Fronik

De Meisjes van de MA1 bij V.V. De Meern 

Yareena	van	‘t	
Klooster	(MB1	)

Rowena	van	Laaren	
(MB1)

Claudia	van	DamElianne	HuijsmanMilou	Gruters Nikki	PotJosje	Overbeek

Dilan	Unal

Anke	Nesselaar	
(C4	)

Melisa	Klaversma Sharon	Burggraaf Mara	KlinkhamerMichelle	Fronik

Macy	Hartman	
(MB1)

Afwezig	MA1	:	Noortje	Rombouts,	Dimple	Sowdagar	,	Natasha	Pot,	Eline	Huijden	.	

Van	links	naar	rechts,	boven	naar	benden:
Mirjam	Klever,	Linda	Greefbroek,	Nathalie	Werleman,	Sonja	Smit,	Wim	van	Maurik,	Miriam	Lit,	Debbie	
Jongeling,	Judith	Ogink,	Anne-Claire	Nuijens,	Nadia,	Femke	van	de	Wiel,	Marion	Polvliet,	Jetske	Tromp,	

Tiffany	van	den	Berg,	Serena	Norbert,	Coby	de	Kruijf,	Sandra	Menke,	Marjolein	Helder	
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Wat	algemene	uitgangspunten:
Leverancier:	 Elke	 3	 jaar	 wordt	 de	 keuze	
gemaakt	 voor	 een	 vaste	 leverancier.	 Hier-
bij	 worden	 afspraken	 gemaakt	 over	 de	
prijsstelling	 van	 de	 kleding,	 de	 bedruk-
king,	 de	 leveringstijden,	 de	 betaling	 e.d.
Uniformiteit:	 In	 samenspraak	 met	 de	 leve-
rancier	 wordt	 vastgelegd	 welke	 kledinglijn	
V.V.	 De	 Meern	 gaat	 hanteren.	 Zodoende	
wordt	bereikt	dat	gedurende	de	jaren	slechts	
een	 beperkt	 aantal	 modellen	 gebruikt	
wordt,	waarmee	we	proberen	te	voorkomen	
dat	 we	 een	 ratjetoe	 aan	 kleding	 krijgen.
Eigen	 initiatieven	 van	 leden:	 Alle	 spon-
soruitingen	 dienen	 via	 de	 Sponsor-
commissie	 geleid	 te	 worden.	 Hoezeer	
wij	 sponsoractiviteiten	 ook	 toejuichen	
en	 hoe	 goedbedoeld	 de	 initiatieven	 ook	
zijn,	 het	 is	 de	 elftallen	 niet	 toegestaan	
om	 zelfstandig	 sponsorkleding	 te	 regelen.
Eigendom:	 Alle	 kleding	 komt	 bij	 aan-
schaf	 in	 eigendom	 van	 de	 vereniging.	
De	Sponsorbijdrage:	De	bijdrage	van	de	Spon-
sor	bestaat	uit	een	vergoeding	voor	de	aan-
schafkosten,	 alsmede	 een	 jaarlijkse	bedrag.

Wie	zijn	onze	Sponsoren	en	wat	doen	ze	
voor	ons:
We	kennen	in	grote	lijn	2	groepen.	Allereerst	
is	de	Sponsorcie	permanent	bezig	om	“vrije	
sponsoren”	te	benaderen.	Dit	zijn	bedrijven	
in	de	regio,	die	bereid	zijn	om	bijvoorbeeld	
via	 een	 reclamebord,	 kledingsponsoring	 of	
gewoon	 een	 bedrag	 ineens,	 onze	 club	 te	
ondersteunen.	Een	voorbeeld	hiervan	 is	de	
Rabobank.	 Uit	 deze	 financiele	 middelen	
worden	ondermeer	de	aanschaf	van	scheids-
rechterstenue’s,	 reservekleding,	 shirtjes	
voor	 onze	 jongste	 jeugd	 t.b.v.	 de	 Cham-
pions	 League	 en	 coachjassen	 bekostigd.
Verreweg	de	grootste	groep	kledingsponso-
ren	wordt	echter	gevonden	via	de	ouders	

van	onze	jeugdleden.	Zij	vinden	het	leuk	
om	het	elftal	van	hun	zoon	of	dochter	

van	 kleding	 te	 voorzien	 en	 heb-
ben,	 of	 zelf	 een	 bedrijf,	 of	 kun-

nen	hun	werkgever	overtuigen.
In	 overleg	 met	 de	 Sponsorcom-

missie	 maken	 zij	 een	 afspraak	
over	 het	 kledingpakket.	 Dit	

kan	 resulteren	 in	 shirtspon-
soring,	 maar	 ook	 in	 een	

uitgebreider	 pakket,	
bijvoorbeeld	 inclu-
sief	 trainingspakken	

en	 tassen.	 Deze	
a f s p r a a k	

wordt	 in	
een	 over-
e e n k o m s t	

vastgelegd.
	

De	kleding	is	aangeschaft	en	dan:	
Dan	is	het	verhaal	nog	niet	klaar.	Er	vindt	
een	 registratie	 plaats	 per	 elftal	 /	 sponsor	
waarin	vastgelegd	wordt:	de	samenstelling	
van	het	kledingpakket,	de	looptijd	van	de	
overeenkomst	 en	 de	 eventuele	 koppeling	
aan	een	jeugdlid.	Immers,	volgend	seizoen	
zal	 de	 sponsor	 het	 prettig	 vinden	 dat	 de	
kleding	met	zijn	zoon	of	dochter	meegaat.
En	 dan	 vindt	 de	 feestelijke	 uit-
levering	 aan	 het	 team	 plaats.		

Onderhoud:
Met	 betrekking	 tot	 het	 gebruik	 en	 het	
onderhoud	 zijn	 er	 duidelijke	 richtlij-
nen	 opgesteld	 die	 te	 vinden	 zijn	 op	 de	
site	 van	 V.V.	 De	 Meern,	 bij	 de	 Jeugd-
afdeling,	 onder	 het	 item	 Kledingvoor-
schrift	 Jeugdafdeling	 seizoen	 2007/2008.	
De	 praktijk	 heeft	 uitgewezen	 dat	 er	 soms	
wat	 lichtzinnig	 wordt	 omgegaan	 met	 de	
“gratis”	 beschikbaar	 gestelde	 kleding.	 In	
beginsel	 geldt	 de	 regel:	 schade	 en/of	 ver-
missing	 zijn	 voor	 rekening	 van	 de	 spe-
ler.	 Om	 de	 persoonlijke	 verantwoording	
meer	 impact	 te	 geven	 worden	 trainings-
pakken	 sinds	 kort	 op	 naam	 uitgegeven.

Seizoenwisseling:
Aan	 het	 eind	 van	 het	 seizoen	 dient	 de	
kleding	 ingeleverd	 te	 worden.	 Vanzelf-
sprekend	 gaan	 we	 er	 daarbij	 van	 uit	 dat	
de	 kleding	 gewassen	 is.	 Er	 vindt	 dan	
een	 controle	 plaats,	 eventuele	 schade	
wordt	 verhaald,	 gerepareerd	 en	 indien	
noodzakelijk	 vindt	 aanvulling	 plaats.
De	 kledingset	 is	 daarmee	 gereed	
gemaakt	 voor	 het	 volgend	 seizoen.

Wie	doet	dit	allemaal:
Voor	 70	 Jeugdelftallen	 de	 sponsoren	 vin-
den,	 de	 afspraken	 maken,	 e.e.a.	 in	 con-
tracten	vastleggen,	de	bestellingen	regelen,	
de	uitleveringen	controleren,	het	beschik-
baar	 stellen	 van	 kleding	 aan	 de	 elftal-
len,	 de	 controle	 en	 nieuwe	 toewijzing	 bij	
seizoenwisseling,	 de	 registratie	 van	 dit	
alles:	 dat	 kun	 je	 niet	 alleen.	 Binnen	 de	
vereniging	 houden	 dan	 ook	 een	 aantal	
mensen	 zich	 met	 deze	 activiteit	 bezig.
Maar	er	is	één	persoon	die	het	verdient	om	
in	 de	 schijnwerper	 gezet	 te	 worden.	 Zeer	
fanatiek	ondersteund	door	zijn	echtgenote	
Ria	verstouwd	Alfred	van	Doorn	heel	wat	
werk	 als	 “Kledingbeheerder”.	 Met	 name	
de	seizoenswisseling	is	een	logistiek	zwaar	
proces	 dat	 veel	 tijd	 en	 inzet	 vergt.	 Alle	
teams	 gaan	 lekker	 met	 vakantie,	 komen	
terug	 en	 kloppen	 aan	 het	 begin	 van	 het	
seizoen	aan	zijn	deur	met	de	simpele	vraag:	
“Alfred,	 kan	 ik	 mijn	 teamtas	 krijgen?”.	
En...het	 blijkt	 allemaal	 geregeld	 te	 zijn!

Kees	den	Heijer		

70 Jeugdelftallen in gesponsorde kleding ! !

Ook dit seizoen is het weer gelukt ! !

Van wie de foto hierboven bekijkt, weet 
waarschijnlijk 90 % van de leden wie het 
zijn: “dat is die mevrouw van de sleutels 
van de kleedkamers en die meneer van 
de kleding…”. Om de week is dit echt-
paar zaterdags de hele dag bij de uitgif-
tebalie aanwezig voor allerlei hand- en 
spandiensten. Hoe ze nu precies heten? 
Alfred en Ria van Doorn dus.

Zo’n	13	jaar	geleden	is	hun	betrokkenheid	
bij	de	V.V.	begonnen	toen	hun	zoon	startte	
in	de	E6.	Ria	ging	 in	eerste	 instantie	vaak	
alleen	 mee,	 maar	 helaas	 kreeg	 Alfred	 een	
ongeluk,	waardoor	hij	zaterdags	niet	meer	
kon	 werken.	 Hij	 werd	 eerst	 samen	 met	
Teus	Brouwer	leider	van	het	elftal	van	zijn	
zoon,	 toen	 inmiddels	 een	 C-speler.	 Later	
kwam	 de	 organisatie	 van	 de	 toernooien	
er	 bij.	 En	 hoewel	 Alfred	 van	 oorsprong	
een	 SCH	 man	 is,	 werd	 hij	 steeds	 actiever	
binnen	 de	 V.V.	 Tijdens	 de	 laatste	 jaren	 op	
het	 vorige	 sportpark	 begon	 hij	 al	 met	 de	
kleding	 van	 de	 jeugd,	 maar	 toen	 waren	
er	 natuurlijk	 nog	 niet	 zoveel	 elftallen..

Vanaf	de	opening	van	het	huidige	complex	
in	2005	zorgt	Ria,	samen	met	Wim	de	Bie,	
voor	 de	 organisatie	 van	 het	 gebruik	 van	
de	 kleedruimtes	 op	 de	 zaterdag.	 Meestal	
zijn	er	dan	ook	nog	enkele	dames	(heren)	
aanwezig	voor	de	 thee	en	 limonade	en	de	
EHBO.	Dat	roosterd	Ris	ook	in,	maar	als	er	
onverhoopt	 niemand	 is,	 dan	 doet	 Ria	 dat	
er	wel	bij…	Helaas	is	de	groep	helpers	niet	
zo	groot,	dus	wie	zin	heeft…	Aanmelden 
kan om de zaterdag bij Ria van Doorn.

De	 kleding	 loopt	 nu	 onder	 leiding	 van	
Alfred	 ook	 een	 stuk	 beter	 dan	 een	 paar	
geleden.	 Helaas	 zijn	 er	 nog	 steeds	 elftal-
len,	waar	men	heel	slordig	met	de	kleding	
omgaat	 en	 dat	 is	 jammer.	 Er	 zitten	 niet	
zoveel	 extra	 shirts	 in	 de	 tassen,	 om	 de	
kosten	 voor	 de	 sponsors	 wat	 te	 drukken.	
Dus	 als	 er	 veel	 shirts	 kwijtraken	 moe-
ten	 er	 eigenlijk	 extra	 aangeschaft	 worden,	
maar	het	bij	laten	maken	van	enkele	stuks	
is	 vaak	 erg	 duur!	 Ook	 met	 de	 reserve-

Alle jeugdelftallen van onze vereniging zijn minimaal voorzien van 
gesponsorde shirts. Elke seizoenstart is veel werk van Jeugd- en 
Sponsorcommissie nodig om dit resultaat te bereiken; maar dankzij 
de financiele inbreng van al onze Sponsoren lukt dat telkens weer.

Voor de buitenwacht lijkt het erop dat, met de aanschaf van kled-
ing voor een elftal, de kous af is. Maar niets is minder waar.
Bij een vereniging met de grootte van V.V. De Meern zijn duideli-
jke afspraken nodig om deze processen in goede banen te leiden. 
Zodoende zullen we onderstaand proberen een inkijkje te geven wat 
er allemaal voor nodig is om alle junioren in de kleding te zetten.

Sponsorkleding:

het	is	een	gunst,	geen	recht

Kledingsponsoren:	Bedankt	voor	uw	bijdrage!

Sponsorkleding:
Houdt	het	heel	en	schoon		

shirts	 wil	 het	 nog	 wel	 eens	 mis	 gaan:	
die	 worden	 mee	 naar	 huis	 genomen	 om	
gewassen	te	worden,	maar	soms	komen	ze	
dan	nooit	meer	terug	 in	het	kledinghok…	
Mede	daarom	wordt	 er	dit	 jaar	 een	nieuw	
systeem	ingevoerd.	In	eerste	instantie	voor	
de	 trainingspakken,	 om	 het	 één	 en	 ander	
op	 naam	 uit	 te	 reiken.	 Gelukkig	 gaat	 het	
meestal	wel	goed.	Voorlopig	hebben	Alfred	
en	 Ria	 er	 nog	 zin	 in	 en	 zal	 iedereen	 ze	
nog	 vaak	 op	 het	 sportpark	 tegenkomen.	

Vertrouwde gezichten van de zaterdag

Kent	u	Sponsorkandidaten?
Bel	de	Sponsorcommissie:	

030	666	6366

GezochtGezocht
Vrijwilligers	voor	de	zaterdag,	om	te	helpen	met	de	uitgifte	van	

limonade	en	thee	bij	de	te	spelen	wedstrijden.

1	keer	in	de	4	á	6	weken

Erelid	 van	 V.V.	

De	 Meern	 Wim		

van	 Mourik	 	 heeft	 van	 de		

KNVB	 de	 Gouden	 Waar-

deringsspeld	 ontvangen.

Wim	 kreeg	 deze	 onder-

scheiding	 wegens	 zijn	 ver-

diensten	 voor	 V.V.	 De	 Meern	

en	 als	 KNVB-scheids-

rechter	 in	 het	 bijzonder.	

De	 gouden	 waarderingsspeld	

is	 één	 van	 de	

hoogste	 onder-

s c h e i d i n g e n	

van	 de	 KNVB

Gefe l i c i t ee rd	

De	Gouden	WaarderingsspeldDe	Gouden	Waarderingsspeld

          december 2007
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Op	woensdagmiddag	28	november	stonden	
er	veel	zenuwachtige	kinderen	voor	de	deur	
van	de	kantine	van	V.V.	De	Meern	te	wach-
ten.	Dit	keer	niet	in	voetbal	outfit	voor	een	
training,	 maar	 de	 Sint	 en	 zijn	 Pieten	 kwa-
men	een	bezoek	brengen	aan	V.V.	De	Meern.	
Helaas	 was	 het	 voor	 de	 Sint	 niet	 mogelijk	
om	alle	teams	te	bezoeken.	Hij	heeft	dit	jaar	
gekozen	voor	de	F9	t/m	F20,	MF1	en	MF2.	

Het	was	wel	
even	 wach-
ten	of	de	Sint	
d a a d w e r -
kelijk	 zou	
komen........	
G e l u k k i g	
was	Ab	Lin-
n e n b a n k	
a a n w e z i g ,	
samen	 met	
een	accorde-

onist,	 die	de	kinderen	 gezellig	bezig	hield.	
De	kinderen	 zongen	heel	hard.	En	 ja	hoor	
het	 zingen	 werd	 beloond	 met	 een	 bezoek	

NIEUWS AFDELING JEUGDNIEUWS AFDELING JEUGD
van	 de	 Sint	 en	 twee	 Pieten.	 Onder	 het	
genot	van	een	speculaaspop	en	wat	drinken	
kon	 het	 feest	 echt	 beginnen.	 Ieder	 team	
mocht	 bij	 de	 Sint	 komen	 en	 hij	 had	 voor	

elk	 team	 een	 mooi	 gedicht.	 De	 cadeautjes	
en	 de	 chocoladeletters	 maakte	 het	 feest	
compleet.	Alle	kinderen	gingen	voldaan	en	
met	 een	 rode	 kleur	 op	 hun	 wangen	 weer	
naar	 huis.	 Soms	 was	 het	 luisteren	 naar	 de	
gedichten	 best	 lastig,	 maar	 complimenten	
aan	de	kinderen.	Er	heerste	een	goede	sfeer.	
Kortom	 het	 was	 een	 geslaagde	 middag.	
	

Groeten	van	Larissa	Beringen

	
Elke	 vrijdag	 krijg	 ik	 weer	 de	 vraag,	 ‘Waar	
heb	 jij	 die	 voetbalschoenen	 eigenlijk	 van-
daan?’.	De	meeste	mensen	vinden	ze	mooi.	
Bruin	leer,	waar	zie	je	ze	nog?	In	mijn	hele	
voetballeven	heb	 ik	die	kleur	nooit	gezien.	

Mijn	 eerste	 belangrijke	 voetbalschoen	 was	
de	 Adidas	 van	 Willem	 van	 Hanegem.	 Dat	
was	 een	 hoog	 model	 met	 die	 prachtige	 3	
strepen	aan	de	zijkant.	 Ik	mocht	 ze	kopen	
van	 m’n	 lieve	 moeder	 (ooit	 barvrouw	 bij	
V.V.	 De	 Meern,	 die	 er	 opeens	 achter	 stond	
en	10	glazen	uit	een	rij	tapte,	waarna	ik	een	
nog	grotere	bewondering	voor	haar	kreeg!),	
maar	 dan	 moesten	 ze	 wel	 lang	 mee	 gaan	
en	 dus	 werden	 ze	 met	 2	 maten	 te	 groot	
gekocht.	Ach,	 ze	 stonden	me	 toch	niet	 zo.	
Willem	was	elegant,	maar	 later	 toen	hij	bij	
FC	Utrecht	kwam	voetballen,	was	zijn	eerste	
wedstrijd	een	oefenpartijtje	tegen	PVCV	en	
toen	 zag	 ik	 pas	 dat	 hij	 een	 boom	 van	 een	
vent	was,	wat	de	verklaring	was	van	zulke	
hoge	 voetbalschoenen.	 Hij	 speelde	 toen	
tegen	 mijn	 neef	 Benno	 Sterk	 en	 Fred	 Log-
gen	 moet	 ook	 in	 het	 veld	 hebben	 gestaan.	
Maar	 goed	 dat	 is	 weer	 een	 ander	 verhaal.	

Later	 werd	 Cruijff	 mijn	 schoen.	 Een	 heel	
elegante	 schoen,	 maar	 ook	 weer	 net	 niet.	
Toen	 zag	 ik	 in	 Amsterdam	 op	 de	 Elands-
gracht	in	de	winkel	van	de	broer	van	Johan	

een	 schoen	 om	 van	 te	 smullen:	 Vedet-
te.	 Een	 prachtige	 Italiaanse	 schoen:	 strak,	
glad,	 macho	 en	 vol	 met	 passie.	 Eérlijk,	
die	 hoorde	 gewoon	 bij	 mij!	 Niet	 dat	 ik	
het	vaak	waar	maakte	 in	het	veld,	maar	de	
dingen	 die	 ik	 er	 mee	 deed	 hoorde	 bij	 een	
Vedette.	Helaas	waren	ze	opeens	niet	meer	
te	 krijgen.	 De	 fabriek	 ging	 over	 de	 kop.	

Het	 schijnt	 een	 echte	 vendetta	 geweest	 te	
zijn	 waarbij	 de	 eigenaar	 is	 vermoord,	 daar	
hij	 te	 veel	 voetballers	 weg	 trok	 van	 een	
concurrent	 uit	 Napels.	 Ik	 ben	 toen	 naar	
Italië	 gegaan	om	hem	 te	 eren.	Hij	woonde	
in	 een	 heel	 klein	 plaatsje	 vlakbij	 Turijn.	 Je	
gelooft	 het	 niet	 maar	 rond	 zijn	 graf	 lagen	
allemaal	oude	versleten	juweeltjes	van	voet-
balschoenen	met	dankbetuigjes	waarbij	het	
mij	weer	volschiet.	Daar	hoorde	ik	ook	van	
een	 andere	 voetbalschoenmaker	 die	 nog	
mooiere	 schoenen	 maakt	 dan	 de	 Vedette.	

Ik	 kon	 het	 haast	 niet	 geloven,	 maar	 het	
schijnt	 dat	 het	 voetbalelftal	 van	 Torino,	
wat	 na	 een	 wedstrijd	 tegen	 een	 berg	 ver-
ongelukte	 ergens	 in	 de	 jaren	 ‘50	 daar	 hun	
voetbalschoenen	 van	 kregen.	 In	 één	 keer	
was	er	een	geheel	elftal	weg,	wat	toen	over	
de	Italiaanse	velden	heerste	zoals	Caesar	dat	
in	zijn	Romeinse	tijd	deed.	Sinds	dat	trieste	
ongeval	maakt	hij	ze	nog	steeds,	maar	ver-

koopt	 ze	 niet	 meer	 als	 eerbetoon	 aan	 dat	
wonder	schone	elftal.	De	schoenmaker	vond	
het	 niet	 netjes	 dat	 anderen	 ze	 zou	 dragen.	

Niemand	wist	een	adres	en	ik	ben	toen	naar	
Torino	 gegaan	 en	heb	 in	de	 analen	 van	de	
club	 gezocht.	 En	 ja	 hoor,	 daar	 vond	 ik	 in	
het	 jaar	 van	 het	 ongeluk	 een	 factuur	 voor	
zoveel	 voetbalschoenen:	 het	 bedrag	 was	 0	
lire.	 Dan	 moest	 dat	 het	 begin	 zijn	 geweest	
van	 sponsoring.	 Hoe	 kom	 je	 anders	 aan	
klanten.	 Het	 plaatsje	 wat	 op	 de	 factuur	
stond	 was	 niet	 makkelijk	 te	 vinden	 en	 de	
mensen	die	er	woonden	wilden	me	niet	de	
weg	 wijzen,	 maar	 toen	 ik	 begon	 over	 het	
fameuze	elftal	begonnen	ze	weer	te	blinken	
en	 liepen	 ze	 mee	 naar	 de	 maker	 van	 de	
schoenen:	Lazzarini.	Daar	zat	hij	achter	zijn	
naaimachine	 en	 lappen	 bruin	 zacht	 soepel	
leer.	Het	 rook	er	zo	 lekker	naar	 leer	dat	 ik	
me	 eventjes	 in	 een	 mooie	 Ferrari	 waande!	
Ik	 zag	 alleen	 maar	 schoenen	 tot	 aan	 het	
dak	 op	 een	 hoop.	 Toen	 ik	 mijn	 verhaal	
van	 en	 over	 Vedette	 had	 verteld	 nam	 hij	
me	 in	 zijn	 armen.	 Hij	 weende	 twee	 dagen	

Sinds	 vorig	 jaar	 is	 het	 de	 gewoonte	 om	
een	E	elftal	voor	de	wedstrijd	van	de	Zon-
dag	 1	 te	 laten	 spelen	 tegen	 een	 E	 elftal	
van	 de	 tegenstander,	 die	 deze	 dag	 komt.
Hierbij	 een	 verslag	 en	 een	 foto	 van	 de	
E9,	 die	 18	 november	 aan	 de	 beurt	 was.

Zondag	 18	 november	 was	 het	 zover,	 een	
voorwedstrijd	 voor	 het	 eerste	 van	 de	 zon-
dag.	 	 Onze	 jongens	 hadden	 er	 erg	 veel	
zin	 in	 zoals	 al	 het	 gehele	 seizoen.	 Na	 drie	
winstpartijen	voor	“de	beker”	en	op	1	wed-
strijd	 na	 alles	 gewonnen	 in	 de	 competitie,	
was	het	nu	de	bedoeling	om	ook	Hoogland	
aan	 de	 zegekar	 te	 binden.	 Het	 ging	 niet	
makkelijk	 maar	 het	 lukte	 wel,	 het	 werd	
een	 fantastische	dag.	 Spelen	op	het	hoofd-
veld,	veel	publiek,	een	puike	partij	voetbal	
en	 nog	 winnen	 ook.	 Vervolgens	 patat	 en	
limonade	 en	 aan	 de	 hand	 van	 de	 spelers	
van	het	eerste	het	veld	op,	een	hele	beleve-
nis.	 Maar	 goed,	 wie	 kan	 de	 dag	 nu	 beter	
omschrijven	dan	de	mannen	van	de	E-9	zelf:

De	 eerste	 helft	 was	 het	 wel	 moeilijk.
En	 er	werden	mooie	doelpunten	 gescoord.
De	tweede	helft	werd	er	veel	meer	gescoord.
Het	 was	 een	 leuke	 wedstrijd.	
We	 mochten	 mee	 het	 veld	 op	 lopen	 met	
de	 A1	 en	 dat	 vond	 ik	 ook	 heel	 leuk.
En	 de	 muziek	 was	 ook	 heel	 mooi.
Guido	 (onze	 technische	 laatste	 man)

Zondag	 18	 november	 moch-
ten	 we	 spelen	 op	 het	 hoofdveld!
We	 speelden	 tegen	 de	 E9	 van	 Hoogland.
Ik	was	aanvoerder	en	we	wonnen	met	5-1.
Daarna	 samen	 met	 het	 1e	 het	 veld	 op.
Ik	 voorop	 hand	 in	 hand	 met	
de	 aanvoerder	 (nummer	 2).
Fantastisch	 en	 we	 hadden	 het	 goede	
voorbeeld	 gegeven:	 2-0	 winst!
Stef	 (de	 rechts	 midden,	 geeft	 nooit	 op)

Ik	 vond	 het	 héél	 leuk	 om	 op	 het	 hoofd-
veld	 te	 spelen	 en	 de	 patat	 was	 erg	 lekker!
Het	leukste	vond	ik	om	met	het	1e	het	veld	op	
te	lopen	en	dat	toen	de	muziek	van	“the	eye	of	
a	tiger”	werd	gespeeld	net	als	bij	FC	Utrecht!

Ik	 vond	 het	 een	 héle	 leuke	 dag!
Melle	 (de	 alleskunner	 in	 de	 spits)

Ik	 vond	 het	 gaaf	 dat	 ik	 met	 de	 keeper	
van	 het	 1e	 mocht	 lopen.	 En	 we	 daarna	
patat	kregen	en	we	hadden	gewonen	met	
5-1.	 Ik	 hoop	 dat	 ik	 ook	 in	 het	 1e	 kom.
Max	(keeper,	pas	vier	tegengoals	in	15	par-
tijen,	 contract	 inmiddels	 opengebroken)

Ik	 vond	 het	 een	 leuke	 wedstrijd	 en	 het	
was	 spannend.	 Vooral	 de	 eerste	 helft	
waren	 we	 beter	 dan	 zij.	 En	 we	 won-
nen	 met	 5-1	 en	 ik	 vond	 het	 een	 leuke	
wedstrijd.	 We	 mochten	 ook	 met	 het	
eerste	 het	 veld	 op	 lopen.	 Luuk	 (onze	
robuuste	 linksachter,	 niet	 te	 passeren)

De	 wedstrijd	 tegen	 de	 E9	 van	 Hoog-
land	 was	 leuk	 maar	 moeilijk.	 De	 uitslag	
was	 5-1	 voor	 ons.	 Het	 laatste	 doelpunt	
heb	 ik	 gescoord	 door	 een	 schot	 van	
Melle	 die	 op	 de	 paal	 ging	 en	 toen	 kon	
ik	 hem	 erin	 schieten.	 Na	 de	 wedstrijd	
gingen	 we	 friet	 eten	 en	 mochten	 we	
met	 het	 1e	 van	 de	 Meern	 het	 veld	 op.
Brandon	 (de	 stofzuiger	 op	 het	 mid-
denveld	 met	 sublieme	 steekpasjes)

Ook	 Nino	 (schiet	 harder	 dan	 Koeman),	
Delano	 (zeer	 begaafde	 rechtsback)	 en	
Wessel	(twee	prachtige	goals	tegen	Hoog-
land)	vonden	het	een	geweldige	belevenis.

Groeten	van	twee	tevreden	leiders	van	de	E9!

Voorwedstrijd E 9 op het hoofdveldVoorwedstrijd E 9 op het hoofdveld

lang	 en	 toen	 was	 hij	 over	 zijn	 verdriet.	

Ik	ben	daar	een	maand	geweest	om	hem	te	
helpen	 met	 het	 ordenen	 van	 de	 schoenen.	
Op	het	 laatst	 zat	 ik	bepakt	 en	bezakt	voor	
hem	om	terug	te	gaan	naar	Nederland.	Hij	
pakte	mijn	voeten,	betaste	ze	met	heel	veel	
liefde	en	rook	aan	ze.	Hij	voelde	dat	er	meer	
in	 mijn	 voetbalcarrière	 had	 moeten	 zitten,	
liep	naar	de	lappen	leer	en	haalde	het	beste	
stuk	er	uit.	Zonder	maten	 te	nemen	begon	
hij	 de	 leesten	 te	 maken,	 het	 leer	 er	 aan	 te	
naaien	en	als	 laatste	werden	de	ringen	erin	
gestanst.	Er	kwam	een	paarse	aura	om	hem	
heen	te	hangen	toen	hij	ermee	klaar	was.	Ik	
mocht	ze	pas	aan	doen	op	De	Hemel	zei	hij!!	

Met	een	grote	glimlach	ging	ik	op	weg	naar	
huis.	In	Italië	zat	ik	in	taxi’s,	restaurants	en	
hotels,	 maar	 nergens	 hoefde	 ik	 te	 betalen	
nadat	 ik	 mijn	 voetbalschoenen	 had	 laten	
zien.	Ik	trek	ze	nog	steeds	met	veel	liefde	en	
bewondering	aan,	mijn	La	Pantofola	D’oro...
	

Jan	Sterk

De voetbalschoen op het heilige gras van    
AFC De Hemel

Sinterklaas op bezoek bij de F’jes
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Zondag	3	herfstkampioen!

[Op de foto ontbreekt naast sponsor Den-
nis van der Horst ook Joep Hansen, die 
ongetwijfeld zijn reputatie van laatkomer 
waar maakte bij het nemen ervan  – foto 
Martin Adelaar]

Voor jongens zoals ik, die zijn opge-
groeid met minimaal 8 zondagelftallen, 
is 4 teams op de zondag nog steeds wen-
nen. In mijn tijd had je nog roemruchte 
bierteams als het 7e en het 8e, hele 
gezellige teams waren dat. Verder had 
je het 4e elftal, het hoogste niet-selectie 
elftal. Daarin speelden de oud-selectie 
spelers, ook een gezellig team, maar 
met iets meer focus op de wedstrijd en 
iets minder op het randgebeuren. Hoe-
wel, dat was ook altijd prima verzorgd! 

Inmiddels	 zijn	 we	 zo’n	 10	 -15	 jaar	 ver-
der	 en	 heeft	 de	 V.V.	 De	 Meern	 zondag	
in	 diezelfde	 traditie	 weer	 een	 nieuw	
team	 met	 oud-selectiespelers:	 Zondag	 3.

Sjakie’s Droom
De	 veelgehoorde	 bijnaam	 van	 dit	 elftal	
“Sjakie’s	 droom”	 doet	 vermoeden	 dat	 het	
initiatief	van	dit	elftal	 is	gekomen	van	aan-
voerder	Patrick	van	Zijl.	Voor	mijzelf	is	het	
team	 gaan	 spelen	 bij	 de	 opening	 van	 het	
nieuwe	 sportpark,	 toen	 ik	meespeelde	met	
de	 wedstrijd	 oud	 zondag	 tegen	 oud	 zater-
dag.	 Toen	 al	 kwamen	 de	 eerste	 signalen	
dat	er	een	dergelijk	team	in	de	maak	was.

Vorig	 seizoen	 zijn	 we	 gestart,	 maar	
eigenlijk	 pas	 vanaf	 dit	 seizoen	 is	 het	
echt	 een	 ‘oud-selectie’-team	 geworden	

(met	een	aantal	prima	dispensatiespe-
lers).	 Aan	 mij	 de	 eer	 om	 u	 nader	

voor	 te	 stellen	 aan	 het	 team	
en	 u	 iets	 te	 vertellen	 over	
onze	 prestaties	 tot	 dusver.

Allereerst	de	leiding.	Ons	team	
staat	 onder	 de	 bezielende	

leiding	 van	 Hans	 de	 Bie,	
geen	 onbekende	 van	

de	 keuken	 van	 De	
Middenstip,	 en	
John	Lomans,	onze	

vaste	 vlagger	
die	 door	
omstan-

digheden	
tijdelijk	het	

s tok je	

heeft	overgedragen	aan	Hans	of	aan	één	van	
de	(vele)	wisselspelers.	Onze	vaste	scheids-
rechter	is	Johan	Oostrom,	die	het	drie	helf-
ten	lang	prima	weet	vol	te	houden	met	ons.

De	 trainingen	 worden	 verzorgd	 door	 nie-
mand	 minder	 dan	 Gerard	 van	 der	 Wurf,	
die	 als	 oud-selectiespeler	 natuurlijk	 zeer	
goed	 bij	 het	 team	 past	 en	 heel	 af	 en	 toe	
nog	wel	 eens	 een	wedstrijdje	meepikt.	Dat	
we	 dit	 seizoen	 zo	 sterk	 presteren,	 komt	
niet	 in	 de	 laatste	 plaats	 door	 het	 conditio-
nele	 en	 technische	 werk	 van	 onze	 trainer.	

De	sponsor	van	het	3e	is	ook	een	oud-selectie	
speler:	Dennis	van	der	Horst	van	Café	De	Don.
Vorig	jaar	maakte	Dennis	nog	wekelijks	deel	
uit	van	het	team,	nu	alleen	nog	bij	de	feestjes…		

Het twintigtal
Van	 achter	 naar	 voor	 bestaat	 het	 team	 uit	
‘grote	 namen’	 uit	 het	 verleden,	 te	 begin-
nen	 met	 Ron	 Heemskerk,	 die	 geen	 nadere	
introductie	 behoeft.	 Elk	 goed	 elftal	 begint	
bij	 een	 goede	 keeper	 en	 met	 Ron	 hebben	
we	 meer	 dan	 een	 goede	 keeper	 in	 huis.	
Tevens	zeer	aanwezig	 in	het	 randgebeuren.

Achterin	 hebben	 we	 de	 beschikking	 over	
bikkels	als	Paul	Schouten,	Egbert	van	Mau-
rik,	Renzo	Heemskerk,	Robbie	van	de	Kerk-
hof,	Frank	van	der	Steen	en	Remco	Koteris.

Op	 het	 middenveld	 stralen	 sterren	 als	
Marko	 Langerak,	 Raymond	 van	 Erven,	
Joep	 Hansen,	 Godefridus	 van	 Ee,	 Chris	
van	 Mildert	 en	 Peter	 van	 Oostrom.

Voorin	 spelen	 we	 met	 toppers	 als	 Jerry	
van	 Wijk,	 Sander	 Gompers,	 Wouter	 Blij-
leven,	 Sander	 Blijleven,	 Patrick	 van	
Zijl	 en	 Michael	 Donselaar	 en	 zo	 heel	
nu	 en	 dan	 dus	 Gerard	 van	 der	 Wurf.

Een	 mooi	 team	 dus,	 met	 heel	 veel	 erva-
ring	 op	niveau	 in	het	 1e	 elftal	 van	V.V.	De	
Meern.	 Dat	 valt	 overigens	 niet	 altijd	 mee	
voor	 ondergetekende	 als	 speler	 /	 coach,	
omdat	ze	het	stuk	voor	stuk	minstens	even	
goed	 (denken	 te)	 weten!	 Gelukkig	 heb	 ik	
dankzij	 een	 lange	 ‘stage’	 periode	 bij	 DSB	
Bank	 het	 nodige	 aanzien	 verworven	 en	
ben	 ik	 inmiddels	 tot	 Louis	 omgedoopt.

Prestaties
De	 prestaties	 zijn	 dit	 jaar	 prima.	 We	
staan	 halverwege	 de	 competitie	 bovenaan	
met	 de	 meeste	 doelpunten	 voor	 en	 de	
minste	 doelpunten	 tegen,	 dus	 de	 doel-
stelling	 van	 Louis	 om	 dit	 jaar	 de	 dub-
bel	 te	 behalen	 staat	 nog	 altijd	 overeind.

De	 halve	 finale	 van	 de	 beker	 smaakte	
vorig	 jaar	 naar	 meer,	 vandaar	 dat	 de	

beker	dit	jaar	ook	een	doel	op	zich	is.	Maar	
voor	het	kampioenschap	moet	alles	wijken,	
zelfs	 de	 tussenstand	 van	 de	 MVP-award.

Zoals	 van	 de	 echte	 Louis	 geleerd,	 worden	
van	 elke	 wedstrijd	 alle	 statistieken	 bijge-
houden,	 die	 worden	 vertaald	 naar	 punten	
voor	de	Most	Valuable	Player	award.	U	zult	
begrijpen	 dat	 de	 tussenstanden	 van	 deze	
lijst	voor	de	nodige	rivaliteit	onderling	zor-
gen.	Ook	in	het	veld	zie	je	spelers	zo	nu	en	
dan	 juichen	 als	 ze	 een	 assist	 hebben	 gege-
ven	of	als	de	nul	achterin	wordt	gehouden.

Zolang	de	prestaties	er	niet	onder	lijden,	is	het	
prima.	Met	9	overwinningen	en	1	nederlaag	
in	de	eerste	helft	van	de	competitie	staan	we	
er	goed	voor	om	komend	voorjaar	het	eerste	
kampioenschap	 als	 Zondag	 3	 te	 behalen.	

Die	 prestaties	 hebben	 natuurlijk	 te	 maken	
met	het	niveau	van	de	competitie	(we	moes-
ten	beginnen	in	de	5e	klasse),	uiteraard	ook	
met	 het	 aanwezige	 spelersmateriaal,	 maar	
ons	geheim	zit	hem	in	de	saamhorigheid	van	
het	team,	dat	aan	elkaar	hangt	van	de	humor.	

Dat	betekent	niet	alleen	lachen	in	het	kleed-
lokaal	of	na	de	wedstrijd	tijdens	de	3e	helft,	

De	Voetbalkwis…
Je	 kennis	 op	 het	 gebied	 van	 voetbal	 een	 beetje	 bijspijkeren	 middels	 deze	 voetbal-
quiz…altijd	leuk	toch?	Twijfel	niet,	antwoorden	kun	je	voor	31	januari	2008	mailen	naar	
jgentenaar@orange.nl	en	onder	de	juiste	inzendingen	zal	een	leuke	prijs	worden	verloot!

1.	Op	het	WK	1982	verloor	West-Duitsland	in	de	groepsfase	van	Algerije	met	2-1	door	doel-
punten	van	Madjer	en	Belloumi	Wie	scoorde	de	Duitse	treffer	in	deze	beroemde	wedstrijd…

2.Nederland	 zat	 in	 de	 EK	 kwalificatie	 2008	 in	 een	 poule	 met	 Wit-Rusland.	 Eerder	
zaten	 beide	 ploegen	 in	 de	 kwalificatiepoule	 EK	 1996.	 Welke	 speler	 maakte	 destijds	
deel	 uit	 van	 de	 Wit-Russische	 ploeg	 en	 had	 een	 verleden	 bij	 een	 Nederlandse	 club?

3.	 Het	 shirt	 van	 Juventus	 bestaat	 uit	 schitterende,	 klassieke	 zwart/
witte	 strepen.	 Deze	 clubkleuren	 werden	 overgenomen	 van	 een	 Engel-
se	 club.	 Welke	 Engelse	 club	 werden	 deze	 clubkleuren	 gekopieerd?

4.Welke	oud-spits	deed	de	uitspraak	 “ik	ben	een	kruising	 tussen	Klinsmann	en	Kieft”?

5.Belgie	beschikt	over	leuke	gezellige	stadionnetjes.	Zo	ook	een	stadion	dat	heet	’t	Rooi.	Welke	
roemruchte	club	uit	het	verre	Belgische	voetbalverleden	speelde	daar	zijn	thuiswedstrijden?

6.	 Bij	 welke	 club	 startte	 Thierry	 Henry	 in	 1995	 zijn	 prachtige	 loopbaan?

Hoppa,	in	de	pen…en	stuur	in	jouw	antwoorden!

maar	 dat	 betekent	 ook	 wekelijks	 ongeveer	
100	e-mails	die	worden	rondgestuurd,	com-
pleet	 met	 sinterklaasrijmen,	 songteksten,	
flauwe	woordspelingen	en	foto’s	van	gemaakte	
uitstapjes.	Een	dag	niet	in	je	mailbox	kijken	
betekent	standaard	20	mailtjes	achterlopen.

Tot slot
Met	 het	 vooruitzicht	 van	 het	 gedroomde	
competitieslot,	 de	 bekerrondes,	 het	 afslui-
tende	 weekendje	 weg	 en	 zelfs	 bruilof-
ten	 die	 afhangen	 van	 de	 resultaten	 van	
het	 team	 kunt	 u	 er	 donder	 op	 zeggen	
dat	 we	 er	 alles	 aan	 zullen	 doen	 om	 de	
prestatiecurve	 te	 houden	 zoals	 deze	 is.

Mocht	 het	 tot	 een	 kampioenschap	 of	 zelfs	
de	dubbel	komen,	dan	ben	ik	er	zeker	van	
dat	 dit	 langs	 de	 lijn	 of	 in	 de	 kantine	 niet	
ongemerkt	 aan	 u	 voorbij	 zal	 gaan.	 Daar-
voor	 zijn	 enkelen	 onder	 ons	 nu	 eenmaal	
te	 nadrukkelijk	 aanwezig!	 In	 een	 latere	
Teamgeest	 hoop	 ik	 met	 de	 kampioensfoto	
nogmaals	bij	u	terug	te	komen.	Tot	die	tijd	
is	 het	 aan	 het	 3e	 om	 de	 inzet,	 het	 spelni-
veau	 en	 vooral	 het	 plezier	 te	 behouden.

Remco	Koteris.

Teken	de	bal	in	op	de	juiste	plek,	knip	de	foto	uit	en	gooi	deze	in	de	“Kopij	Teamgeestbak”	
achter	de	bar	op	het	sportpark.	Onder	de	juiste	inzendingen	wordt	een	leuke	prijs	verloot!

Zoek	de	bal


