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Tijdens de overhandiging van een AED 
(automatisch externe defibrilator) aan 
voorzitter Frans van Seumeren, beloofde 
Martin Adelaar (hoofd van de medische 
staf) dat er een paar weken later een grote 
groep gediplomeerde hulpverleners zou 
zijn, die dat apparaat ook daadwerkelijk 
kunnen gaan bedienen.

Martin Adelaar heeft woord gehouden, 
want de 3e cursus Eerste Hulp Bij Sport 
Ongevallen werd op maandagavond 25 
februari j.l afgesloten met de overhandi-
ging van de diploma’s. Behalve de basis-
kennis van de EHBO, sportblessures en 
hoe te behandelen en verbandleer was er 
ook een avond ingeruimd voor de reani-
matie en voor het leren omgaan met een 
AED.

Ook deze 3e cursus werd op een prima 
manier verzorgd door EHBO-vereniging 
De Meern.
Docente Elly Schalkwijk overhandigde 
daarom met veel genoegen de diploma’s 
en hoopte dat deze geslaagden ook daad-
werkelijk hulp zul-
len verlenen als dat 
van hen gevraagd 
wordt. 

De AED, dezelfde 
als waarmee geoe-
fend is, zal worden 
geplaatst in de Uit-
gifteruimte.
Via stickers zal 
bekend gemaakt 
worden dat wij als 
vereniging in het 
bezit zijn van een 
AED en waar die te 
vinden is. Ook zal 
er een grote foto in 
de kantine komen 
te hangen waarop 
alle geslaagden te 
zien zijn.

Nu hopen wij dat door dit succes meer mensen zich geroepen gaan voelen om zich op te geven 
voor een volgende cursus. Dit kan per mail bij Martin Adelaar  -- adelaar.m@wanadoo.nl  -- 
Die cursus zal wederom verzorgd gaan worden door de EHBO-vereniging De Meern, die 
zelf ook nog cursussen aanbiedt, zoals: Eerste hulp aan kinderen, Eerste hulp bij wandel-
letsel, EHBO, Herhalingslessen EHBO,  Reanimatie, AED. Aanmelden hiervoor kan per mail 
bij:   john-helma@planet.nl en bij: pe.schalkwijk@planet.nl
 
Op de foto staand vlnr: Ben Hendrikx, Jetske Tromp, Arnout Bosman, Shai Margolin, Erik 
Adelaar, Rita Potters, Martin Adelaar. Geknield vlnr: Serena Norbart, Miraim Lit, Carlos 
Tijsen, Ria van Doorn, Gert Hoogendoorn.

Martin Adelaar

Zoals de meeste (geïnteres-

seerde) leden en ouders van 

jeugdleden inmiddels wel 

zullen weten: volgend sei-

zoen krijgt het Zondag 1 

team een nieuwe trainer: 

Frans Schuitemaker.

Elinkwijk
Frans Schuitemaker maakt dit seizoen af 
als trainer bij de Utrechtse club Elinkwijk, 
die momenteel in de hoofdklasse speelt en 
wordt dan trainer bij V.V. De Meern. V.V. De 
Meern speelt nu nog in de derde klasse. Er 
zit een (grote) kans in dat V.V. De Meern 
dit jaar promoveert naar de tweede klasse, 
zeker na het onlangs gewonnen duel tegen 
de grootste concurrent: DHSC. Voor sommi-
ge mensen zal deze stap van Schuitemaker 
wat vraagtekens oproepen en om aan o.a. de 
selectie duidelijk te maken waarom hij deze 
stap zet en wat hij met de selectie van de 
zondag wil, heeft hij onlangs een kennisma-
kingsronde gehad met de spelers.

Ambities
De ambitie van V.V. De Meern is, zoals 

voorzitter Frans van Seumeren al meerdere 
keren benadrukt heeft, om binnen 3-5 jaar 
door te groeien naar de eerste klasse. Vooral 
met de vele goede spelers die er momenteel 
in de jeugd aanwezig zijn, moet dit kun-
nen lukken. Daarna kan dit vast gehouden 
worden, mits de jeugdspelers bij V.V. De 
Meern willen blijven spelen. Om dit voor 
elkaar te krijgen moet het aantrekkelijk voor 
de jongens zijn om te blijven, wat mede 
gerealiseerd kan worden door een betere 
uitstraling van de club. V.V. De Meern was 
altijd. een dorpsclub, maar gezien de groei 
van de plaats en daardoor het veel grotere 
aanbod van spelers, is dit veranderd. Om 
dit allemaal te realiseren is o.a. Hans Hen-
sen aangetrokken als technisch directeur 
en wordt er overwogen een Stichting op te 
richten om sponsoren te werven, aangezien 
het spelen in een hogere klasse gepaard 
gaat met extra kosten. Ook wordt er hard 
gewerkt aan een derde kunstgrasveld, om 
trainingsfaciliteiten te hebben om te kun-
nen groeien van 1400 naar 1600 leden, wat 
min of meer nodig is om alle doelstellingen 
van het huidige bestuur te halen. Frans van 
Seumeren, die samen met Hans Hensen de 
gesprekken gevoerd heeft met Schuitema-
ker, vindt Schuitemaker een toptrainer, die 
past binnen de club.

Er voor gaan
Frans Schuitemaker benadrukte dat de 

ideeën van hem zeer . V.V. De Meern hem 
aanspreken en dat hij vanaf de eerste ken-
nismaking met V.V. De Meern er een goed 
gevoel bij heeft. Hij vertelde dat trainer in de 
hoofdklasse zijn wel heel leuk is, maar dat 
hij toch ook niet overal wil werken om persé 
in deze klasse te blijven. Om bij een andere 
club te beginnen is niet altijd makkelijk en 
mede daarom komt zijn huidige leider bij 
Elinkwijk, de heer Hennie Koppen, die ook 
in De Meern woont, met hem mee als lei-
der. Zodoende zal hij volgend jaar de steun 
van twee leiders hebben. Naast Hennie, die 
o.a. voor de materialen gaat zorgen, blijft 
ook Ernst van Wiggen leider. Ernst gaat 
zich meer met de info en know-how bezig 
houden. Schuitemakers belangrijkste doel 
voor de komende tijd is het beleid van het 
bestuur om te zetten in uitvoering (en resul-
taten). Het zal voor iedereen een kwestie 
worden van niet alleen nemen, maar vooral 
ook geven, want om iets te bereiken moet je 
er voor gaan, ook al kost het vaak wat meer 
tijd. Hij vindt dat de spelers bepalen hoe ze 
gaan voetballen, maar vooral ervoor werken 
is heel belangrijk. Er gaat dus getraind wor-
den om te trainen en tijdens de trainingen 
bepaalt Schuitemaker wat er gebeurd. Als 
het met de trainingen goed zit, moet het op 
het voetbalveld ook goed gaan. 

Gewenning
Frans Schuitemaker wil met de trainingen 
ook het één en ander veranderen. Zo zal er 
volgend seizoen geen twee, maar drie keer 
per week getraind gaan worden. Dit om 
o.a. snelle nabesprekingen na de gespeelde 
wedstrijden te hebben en op korte termijn 
eventueel nodige verzorging te kunnen rege-
len. Schuitemaker benadrukt dat niet alleen 
de trainer 100 % dient te geven, dit wordt 
ook van de spelers verwacht. Er zal een 
gewenningsproces nodig zijn, maar na korte 
tijd hoopt hij dat de inzet gaat zorgen voor 
beter spel. 
Er wordt nog gezocht naar een medetrainer 
om een gedeelte over te nemen. Het uit-
gangspunt van Schuitemaker is: verdedigen 
tijdens balbezit, om niet te verdedigen. Dit 
kan mede lukken door te leren (beter) voor-
uit te denken.
De aanwezige spelers zelf denken dat zij 
in de tweede klasse ook beter zullen gaan 
voetballen, omdat in de huidige klasse veel 
clubs zich ingraven, waardoor er echt werk-
voetbal ontstaat en de techniek een beetje 
achterwege blijft. 

Het uitgangspunt blijft de huidige groep, 
aangevuld met enkele andere spelers, het 
liefst uit eigen gelederen. De tijd zal het 
leren of Frans Schuitemaker bij V.V. De 
Meern echt op zijn plek is en het hem lukt 
met de (huidige) spelers goede resultaten te 
gaan boeken.

Namens de redactie,
Wilna Gruters

Nieuwe trainer Zondag 1

AED
automatisch externe defibrilator
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 Van het Verenigingsbestuur          

Inning contributies en boetes verbeterd
Onder de bezielende leiding van de 
algemeen penningmeester zijn inmid-
dels alle contributies en boetes over het 
vorig seizoen geïnd. In enkele gevallen 
moest tot kwijtschelding worden over-
gegaan. Het verenigingsbestuur bedankt 
alle leden voor hun medewerking. 

Medewerkersavond
Hoewel er wat aanmerkingen waren op 
het medewerkersfeest van vorig jaar (wat 
slechts door één persoon in korte tijd en 
met beperkte middelen tot stand kwam) 
is inmiddels de voorbereiding voor de 
editie 2008 gestart. Naast Eelco Koot 
zullen Lamber van Rooijen en Martin 
Adelaar zich hiermee bezig houden. Met 
de opmerkingen over de vorige editie 
wordt rekening gehouden. Het budget 
voor het feest is verhoogd. Als datum is 
gekozen voor zaterdag 24 mei. Noteer 
deze alvast in je agenda. T.z.t. volgen 
nadere mededelingen. Hou hiervoor de 
site en publicatieborden in de gaten.

Jeugd op zondag
Nadat tijdens de algemene ledenvergade-

ring de leden massaal gekozen hebben 
voor groei van de vereniging en het voet-
ballen van jeugd op zondag, is inmiddels 
in overleg met de technisch directeur, de 
commissie jeugd en de seniorencommissie 
besloten dat volgend seizoen in principe 
alle B-junioren op zondag gaan spelen. 
Vooralsnog is besloten de B1 op zaterdag 
te laten spelen. Ondanks eerdere berich-
ten blijven ook de 2e jaars F-pupillen op 
zaterdag spelen. Kabouters en 1e jaars 
F-pupillen blijven op zondag in de beken-
de Champion League formule spelen.

Bouw nieuwe site
Het verenigingsbestuur heeft de werk-
groep bouw nieuwe site geïnstalleerd. 
In deze werkgroep hebben zitting: 
Peter Bootsma, Martin Donk, Ted Fro-
nik en Mirjam Klever. Het streven is 
om met ingang van het nieuwe seizoen 
de nieuwe site in de lucht te hebben.

Namens het verenigingsbestuur,
Ton Oskam

secretaris

Zoals gebruikelijk was ook dit jaar de eer-
ste zondag in januari gereserveerd voor 
de Nieuwjaarsrecptie bij V.V. De Meern.
Voorafgaand werden door de vermoeide 
selectiespelers van Zondag 1 en Zaterdag 
1 (ze hadden juist een gezamenlijk trai-
ningsweekend achter de rug) een wedstrijd 
gespeeld. Zaterdag 1 nam het op tegen SCH, 
wat eindigde in een eindstand van 1-1.
Zondag 1 speelde een bijzondere wed-
strijd tegen oud eerste elftalspelers: hier-
na volgt een verslag van Joep Hansen. 
Al met al was het een druk bezochte en 
gezellige nieuwjaarsopening, wellicht een 
reden voor andere geïnteresseerden om 
volgend jaar ook eens langs te komen…

Oude rotten tonen hun kunnen
Op 6 januari mocht een delegatie van oud 
V.V.Dde Meern 1 spelers het opnemen tegen 
de huidige Zon-
dag 1. Een jaar-
lijks terugkerende 
Nieuwjaarswed-
strijd die vooraf-
gaand aan de altijd 
gezellige nieuw-
jaarsreceptie wordt 
gehouden. Aange-
zien er veel oud 
eerste elftal spelers 
in het huidige De 
Meern 3 spelen, 
was de basis snel 
gevormd. Deze 
basis werd aange-
vuld met enkele 
prominenten zoals 
René Martens, 
Roland Ausma, 

Opening nieuw jaar 2008 Opening nieuw jaar 2008 

Barend Schrijvers en Dennis van de Horst.
 
De wedstrijd begon met de overhandiging 
van de “Han van der Bor” trofee aan De Meern 
3, die deze cup 4 januari wist te bemachtigen 
op de velden van SVDU. De 1e prijs voor 
deze kampioenskandidaat is dus al binnen!
 
De wedstrijd in een koude omgeving maar 
op een uitstekende kunstmat begon strijd-
lustig. De jongelingen van het vlaggenschip 
waren gebrand om de ervaren rotten op 
te rollen. Hoewel in het bezit van een wat 
grotere longinhoud en fitte spiertjes hiel-
den de ietwat buikerige oude helden prima 
stand. Diep in de eerste helft had Robin 
Kapteins een prachtige voorzet in gedachten 
maar door een opkomende wind veran-
derde deze spontaan van koers en belan-
de in het doel achter keeper Heemskerk.

In nauw overleg met de technisch directeur wordt hard gewerkt 

aan het compleet maken van de trainersstaf voor het komend 

seizoen. Inmidddels zijn Frans Schuitemaker (zondag 1), Ton 

Delfgou (zaterdag 1) en Hans de Wit (A1 junioren) vastgelegd.

In een goedgevulde kantine, na de door het 
1e zondagelftal gewonnen wedstrijd tegen 
sv De Vecht, werd door Martin Adelaar, 
verzorger van de afd. zondag, een AED 
overhandigd aan de algemeen voorzitter 
Frans van Seumeren, voorzitter voetbal 
George Potters, jeugdvoorzitter Jan Ver-
meulen een lid hoofdbestuur Wim Stolwijk 

In zijn woordje benadrukte Mar-
tin Adelaar dat deze AED (een appa-
raat om het hartritme weer onder con-
trole te krijgen) een volgende stap is in 
de verdere ontwikkeling van het gehele 
medische gebeuren bij V.V. De Meern.

Naast een medische staf met daarin een 
afgestudeerde fysiotherapeut, 2 sportmas-
seurs en 3 studenten fysiotherapie, (die 
de verzorging van de complete vereni-
ging op zich hebben genomen,) wor-
den er ook cursussen EHBSO (Eerste 
Hulp Bij Sport Ongevallen) georganiseerd 
voor medewerkers, leiders en leidsters.
Nu de AED is aangeschaft worden ook 
diegenen die de cursus EHBSO al heb-

ben gevolgd, verder getraind in 
het leren bedienen van deze AED.

In zijn dankwoordje benadrukte alge-
meen voorzitter Frans van Seumeren 
de noodzaak van het bezitten van zo’n 
apparaat en hij is blij dat er binnen 
zijn vereniging binnenkort heel veel 
medewerkers en medewerksters 
zullen zijn die dat apparaat (als het 
nodig is)ook kunnen bedienen, maar 
sprak de hoop uit dat dat appa-
raat nooit gebruikt hoeft te worden.

Overhandiging AED

De	nieuwste	EHBSO’ers	van	de	V.V.

Carlos, Arnout, Serena, Eric, Gert en Shai

 
Echter de oude helden kwamen sterk terug 
via Patrick van Zijl die 1-1 aantekende. De 
tweede helft liet een slim spelend oude 1e 
elftal zien en een te gretig vlaggenschip. 
Hans de Wit gaf na afloop toe dat de uitslag 
meer dan terecht was en hoopte dat zijn 
team een ervaring rijker was zodat zij op weg 
kunnen gaan naar de titel in de derde klasse.
 
De oude rotten tenslotte werden als hel-

den onthaald in de warme kantine waar 
zij zich als vanouds met opgeheven hoofd 
en borst naar voren, lieten toejuichen.
 
Volgend jaar krijgen de jonkies weer een 
kans om te laten zien of ze naast techniek en 
conditie ook qua intelligentie zijn gegroeid...

Joep Hansen
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Op zondag 16 december hield v.v. de 
Meern een zaalvoetbaltoernooi voor de 
meisjes elftallen. In de Marehal kwamen 
zo over de dag verdeelt zo’n 65 meisjes. 
Er werden drie poules gespeeld van elk 
2 uur. Dankzij de inzet van leiders en 
speelsters werd het een erg leuk toernooi. 

Het toernooi zou om 10.00 uur beginnen met 4 
teams bestaande uit speelsters uit de F1, de F2 
en de E2. Het enthousiasme van de dames was 
echter zo groot dat de meeste al om half 10 aan-
gekleed en wel klaar waren voor het toernooi. 
 
Om 10.00 uur leidde Ankie de algehele war-
ming up waarna het toernooi van start ging. 
De wedstrijden duurden elf minuten en er 
werden totaal zes wedstrijden gespeeld. De 
poule bestond uit vier teams,  te weten Bar-
çelona, Manchester United, Bayern, Munchen 
en AC Milan. Deze poule werd gewonnen door 
Bayern Munchen, Manchester United werd 
tweede, Barçelona kreeg de derde plaats en 
op de vierde plaats eindigde AC Milan. Na de 
sportieve wedstrijden werd er nog een groeps-
foto gemaakt en kreeg iedereen een bidon. 
 
Om 12.00 uur begon het toernooi voor de E1, 
de D1 en de D2. Ook zij hadden vier teams 
in hun poule en speelden 6 wedstrijden. 
Je kon zien dat deze meiden al wat verder 
waren en de teams waren leuk aan elkaar 
gewaagd. De D2 was bijna in zijn geheel 
aanwezig en kon dus met twee teams uitko-

Het was erg grappig om te zien 
hoe lastig het was om met een 
dergelijk (futsal) plofbal te spe-
len, deze stuitert namelijk zo goed 
als niet, maar na een paar bal-
contacten ging dat verder prima.

Bij elke poule begonnen we met de geza-
menlijke warming up zodat alle spie-
ren klaar waren voor de wedstrijden.

De winnaar van de 1e poule was na 
even rekenen de E13, op doelsal-
do boven de E16 en de E14 die ein-
digden met een gelijk aantal punten.
Met de blossen nog op de wangen op de 
wangen, naar de prijsuitreiking en zoals het 
hoort heel sportief applaus voor elk elftal.

2e Poule E12 t/m E9

Hier was de E9 zeer overtuigend die wer-
den dan ook 1e met winst van alle wed-
strijden, de E 12 werd 2e na een moeilijke 
start kregen ze de zaal toch onder controle
De E10 (3e) wist nog van de E11(4e) te win-
nen en toen was ook deze poule gespeeld.

3e Poule E8 t/m E5

Wat is het toch goed om die straatvoetballer-
tjes te herkennen in de zaal en hoe sensatio-
neel een dergelijk samenspel dan kan lopen.
We zagen al grote uitslagen 
in de vorige poules maar hier 
moest de wedstrijdleiding 
goed opletten met het bij-
houden van het score bord.
Die snelle, slimme rakkers 
van de E5 hadden de meeste 
moeite met de winterkampioen 
op het veld de E6, maar in de 
zaal bleek dat de E6 met meer 
ruimte makkelijker speelt.
Tegen de e6 kwam de E5 
niet verder dan 3 doelpun-
ten verschil terwijl ze al 

Zaalvoetbal meisjes Zaalvoetbal E
men. Uiteindelijk won Manchester United, 
het team bestond uit D1 speelsters. Barçelona 
(E1 speelsters) werden tweede, Bayern Mun-
chen (D2 speelsters) werd derde en AC Milan 
(D2 speelsters) werd vierde. Na de uitreiking 
van de Bidon en een groepsfo-
to eindigde het toernooi voor de E en D. 

 
Om 14.00 uur begon het toernooi voor de 
A, B en C speelsters, dit zijn speelsters uit 
meidenteams maar ook meiden die in jon-
gensteams spelen. De C speelsters waren het 
meest vertegenwoordigd op het toernooi. De 
poule bestond weer uit vier teams; Barçe-
lona (C speelsters), Manchester United (C 
speelsters), AC Milan (B speelsters) en Bayern 
Munchen (C speelsters). Alle teams waren 
fanatiek en er werd goed gevoetbald. Uiteinde-
lijk bepaalde het doelsaldo de uitslag in deze 
poule. Bayern Munchen werd eerste met tien 
doelpunten voor en AC Milan werd tweede 
met negen doelpunten. Op de derde plaats 
eindigde Barçelona en Manchester United 
werd vierde. Het waren spannende wed-
strijden en de teams waren erg aan elkaar 
gewaagd. Na het uitreiken van de Bidon en 
de groepsfoto werd het toernooi afgesloten. 
 
Al met al was het een heel geslaagd toernooi, 
voor zowel de speelsters, leiders en het publiek. 
 

NIEUWS AFDELING JEUGDNIEUWS AFDELING JEUGD

Groeten, 
Marjella

Daar	waren	we	weer,	terug	in	de	vertrouwde	Marehal	het	voelde	goed	en	het	
liep	 goed.We	hadden	5	poules	waarvan	de	1e	poule	uit	maar	 liefst	5	 teams	
bestond	E	17	t/m	E13,		zelfs	in	de	zaal	kom	je	de	groei	van	de	vereniging	tegen.

gewend waren aan 6 doelpunten verschil.
Heel spannend was hier de laatste wed-
strijd van de E8 tegen de E7, 3-3 ze ble-
ven er in geloven en flink voor knokken.
De uitslag van deze poule was uitein-
delijk 1e de E5, 2e de E8, 3e de E6 
en ondanks die fanatieke laatste 
pot tegen de E8 werd de E7 hier 4e.

Laatste poule E4 t/m E1

De E1 tegen de E2 als eerste wedstrijd, 
de E1 was waarschijnlijk eerder naar 
bed gegaan want ze vlogen er aardig in 

mogen we wel stellen (6-1).
De E1 werd dan ook winnaar 
in deze poule, met overtui-
ging werden alle wedstrijden 
gewonnen en alleen van de E2 
een doelpunt tegen gekregen.
Die snelle rakkers van de E3 
en de E4 waren flink op dreef, 
en de E3 wist in ook weer 
een spannende finale voor te 
blijven op de E2 waardoor 
de uitslag er als volgt uitzag:
1e E1, 2e E3, 3e E3, en 4e de E4
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Hogehoed toernooiHogehoed toernooi

De kinderen die er wel waren werden per 
elftal verdeeld over 16 teams die allemaal 

de naam hadden van een club uit de Cham-
pions League. Er werd gespeeld in poules 

Elk jaar wordt er voor de C-junioren een leuk toernooi georganiseerd, het Hogehoed toernooi. Het is niet 
verplicht om te komen maar het is een leuke dag om lekker te kunnen voetballen samen met selectiespelers. 
Veel kinderen vonden het idee om met de selectie te voetballen stom, omdat ze dachten dat die alleen voor 
zichzelf zouden spelen. Ze kwamen niet omdat ze geen zin hadden en daarom was de opkomst best wel laag. Dat 
was zonde want het was een fantastische dag met sportief spel en leuke wedstrijden. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ieder-
een het naar zijn zin had. Ik vond het jammer voor de organisatie en ik hoop dat er volgend jaar meer mensen zullen komen.

van 4, de nummers 1 en 2 zouden door 
gaan voor de plaatsen 1 t/m 8 en 3 en 4 

speelden om de plaatsen 
9 t/m 16. Na de “poule-
fase” werd er gezamenlijk 
geluncht. Je kon zoveel 
tomatensoep en brood 
halen als je wilde want 
er was veel te veel. Ieder-
een kreeg cola of sinas 
erbij als je dat wilde.

Na de lunch ging ieder-
een verder met de kruis-
finales, totdat uiteindelijk 
alle plaatsen waren ver-
deeld. Het begon wel een 

klein beetje te regenen maar dat maakte nie-
mand iets uit, het was gezellig en daar ging 

het om. Het is natuurlijk hartstikke 
leuk om te winnen maar iedereen 
had zijn best gedaan. Omdat ieder-
een zo zijn best had gedaan, kregen 
we allemaal sowieso een prijs. De 
nummers 1, 2 en 3 kregen natuurlijk 
een iets grotere beloning dan de rest, 
maar dat is logisch zou Johan Cruijff 
hebben gezegd. De rest van de teams 
kregen allemaal en lekkere snack.

Ik vind dat de organisatie van dit 
allemaal heel hard zijn best heeft 
gedaan en ik hoop dat ze dat elk jaar 
weer opnieuw zullen doen zodat de 
C ook een leuk toernooi blijft houden 
en niet alleen de F-, E- en D-pupillen.
Volgend jaar ben ik geen C’tje meer en daarom 
mag ik niet meer meedoen aan het toernooi. 

Maar ik hoop dat de nieuwe C-junioren zich 
niet laten om praten door mensen die er zelf 
niet bij zijn geweest omdat ze het “stom” 
vonden. Ik vind het een heel erg leuk toer-
nooi wat eigelijk altijd moet blijven bestaan.

Tot volgend jaar!
Bob Rotman
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Verslag  F zaalvoetbaltoer-
nooi zondag 13 januari 2008

Na verschillende sporthallen te hebben 
bekeken bleek toch de vertrouwde “Marehal”

de beste sporthal te zijn om het  jaar-
lijkse zaalvoetbaltoernooi te houden.
Gelukkig hadden zich geen elftal-
len afgemeld zodat alle 19 F-teams aan-
wezig waren (ongeveer 150 kinderen).

Voor de meeste teams waren dit weer de 
eerste wedstrijden sinds de winterstop  in 
december begon. Je kon merken dat ieder-
een er zin in had want alle teams waren 
keurig op tijd aanwezig zodat er geen 
vertragingen waren in het speelschema. 
Ook waren de meeste teams compleet.
De dag was verdeeld in 5 poules , waarvan 
4 poules met 4 teams en 1 met 3 teams.
Om 9.00 uur konden na een korte geza-
melijke uitleg van de spelregels de eerste 
wedstrijden beginnen. De twee eerste 
poules speelden de jongste F-jes van de 
champions league hun wedstrijden.
De inzet van de spelers was erg goed en 
de niveauverschillen waren niet groot. Dit 
bleek ook uit de vele spannende wedstri-
jden met kleine verschillen in doelpunten. 
In de loop van de dag  merkte je dat de 
kinderen wat ouider werden en er iets vaker 
voor overtredingen moest worden afgeflo-
ten. Gelukkig was er weinig commentaar op 

Zaalvoetbal F

de scheidsrechters, want het ging soms zo 
snel dat ze ook niet alles goed konden zien.
Ook langs de kant werd het naar-
mate de dag vorderde steeds druk-
ker, wat de sfeer ten goede kwam. 
Aan het eind van elke poule was er ook 
een prijsuitreiking. Alle kinderen kre-
gen een bidon mee naar huis. De win-
naars mochten een ere ronde lopen.
De winnaars van de 5 poules waren 
de F19, F15, F11, F5 en de F1.
Na in totaal  30 wedstrijden zonder 
ernstige blessures  maar wel met 117 
doelpunten kwam er om 17.30 uur 
een eind aan deze geslaagde dag. 

Namens de organisatie van deze 
dag: Bart Abbingh, Hans Koot, Erik 
Uytewaal, Peter Nobel en Geert Bijvoet.

Woordje van de Voorzitter    

Hij is de eerste jongen na drie kleindoch-
ters. Spontaan riep ik uit dat de nieuwe 
spits van v.v. de Meern geboren was. Het 
is natuurlijk vaak de droom van ouders of 
grootouders dat hun nazaten sportief zijn. 
Dit is echter geen vast gegeven. Mijn zoon 
(Frans) kon nog amper lopen of ik trachtte 
hem te verleiden om tegen een bal te trap-
pen. Overdreven interesse toonde hij niet. 
Dat is altijd zo gebleven. Hij heeft nog 
wel een blauwe maandag bij v.v. de Meern 
gevoetbald in de jeugd, maar hij blonk meer 
uit in het neerleggen van zijn tegenstander 
(waar overigens zijn vader ook altijd last 
van gehad heeft) dan tegen de bal aan te 

schoppen. Mijn dochter sleepte ik, toen ze 
amper zeven jaar was, op schaatstochten 
van veertig kilometer achter me aan haar 
dwingend slagen te maken in mijn ritme. 
Vol bewondering keken andere schaatsers 
de trotse vader en zijn dochtertje na. Helaas, 
het heeft niet zo mogen zijn. De gewenste 
topschaatster is onze Larissa niet geworden.
Toch ben ik ervan overtuigd dat het beoefe-
nen van een sport en zeker een teamsport, 
ontzettend goed is voor jonge mensen. 
De wil om te winnen, sociale omgang en 
discipline, het zijn allemaal vaardigheden 
waar je de rest van je leven veel plezier 
aan kan beleven. Ik heb dat ervaren en 

nog steeds vergelijk ik zaken doen met 
sport bedrijven. Proberen te winnen en 
er plezier aan beleven. Maar niets krijg 
je cadeau. Topsport of topbusiness ver-
eist doorzettingsvermogen. Het woord 

opgeven bestaat niet.
Op de televisie heb je momenteel zo’n 
spotje waar je van die idiote vaders langs 
de lijn hun zoon staan op te jutten op 
een vreselijke manier. Hier heb ik het niet 
over. Een kind moet plezier aan zijn sport 
beleven. Echter, aanmoedigen, complimen-
teren, stimuleren en waar nodig corrigeren, 
hoort er bij.
Ambitie hebben is prachtig maar kost veel 
energie. Laatst was er een documentaire 
op de t.v. over Sven Kramer. Daar is er een 
interview met hem te zien waarin de jour-
nalist hem op twaalfjarige leeftijd vraagt 
wat hij wil worden. Zonder blikken of 
blozen zegt hij; ‘wereldkampioen worden 
op de schaats’. En hij wordt het. Geweldig 

toch!
Vandaar dat wij als vereniging er alles aan 
willen doen om de jeugd zoveel mogelijk 
te laten sporten. We zijn helaas beperkt in 
onze mogelijkheden om de enorme aan-
was te laten trainen en spelen. Een extra 
kunstgrasveld in plaats van een gewoon 
veld en verplaatsing van wedstrijden van 
zaterdag naar zondag moeten soelaas bie-
den. De gesprekken met de gemeente over 
het nieuwe kunstgras verlopen moeizaam 
edoch proberen beide partijen een oplos-
sing te vinden. Graag zou ik bij deze een 
oproep willen doen aan eenieder om posi-
tief medewerking te verlenen om zoveel 
mogelijk jeugd te laten trainen en spelen 
en te denken aan het algemeen belang, 
want elke ouder of grootouder wil trots zijn 
op zijn kind wanneer deze de ambitie heeft 
om een serieuze sporter te worden.
 

Frans

Enkele weken geleden, op een zondagmiddag, tijdens de wedstrijd tegen 
Brederodes, werd ik gebeld door mijn vrouw met de blijde mededeling dat ik 
opa geworden was van een kleinzoon.



TeamGeest

Deze avond vond plaats in onze 
eigen kantine. Met ca. 60 deelne-
mers was de kantine goed gevuld. 
Nadat Wim Stolwijk iedereen 
van harte welkom had geheten 
kondigde hij de inleiders aan.

De eerste spreker was Kees de 
Kort, hij is macroanalist bij AFS 
Capital Management en beurs-
commentator bij Business News 
Radio. Binnen drie kwartier gaf 
hij een exposé over de wereld-
economie waarin hij de bezoekers 
in rouw dompelde. De betalings-
achterstand en de huizenmarkt 
van de VS zouden de groei van 
de wereldeconomie bedreigen. 
De beleggers in de zaal werden 
gemaand om de komende jaren 
rekening te houden met dalende 
aandelenkoersen. Een kwestie van 
mentaal de knop omzetten aldus 
Kees de Kort. In de kof- f i e -
pauze werd wanho- pig 
naar lichtpunt-
jes gezocht in 
b e l e g g i n g s -
land. Diverse portefeuil-
les werden besproken 
en tegen het licht gehouden.
De tweede spreker was Frans Van 
Schaik, oud spits van VV De 
Meern, en tegenwoordig fondsbe-
heerder van het succesvolle hed-
gefonds GO-Capital. Frans gaf 
aan welke strategie GO-Capital 
hanteert en dat er ondanks het 
beursklimaat altijd pareltjes te 
vinden zijn. Daarnaast is het ene 

fonds gevoeliger voor conjunctuur 
en kredietcrisis dan het andere.
Vervolgens was er een vragen-
ronde waarbij beide heren aan 
de tand gevoeld konden worden. 
Er ontstond een zeer levendige 
discussie die zich uitstrekte van 
individuele aandelen tot aan de 
verbeterde exportpositie van de 
VS als gevolg van de sterk dalen-
de dollar. Kees de Kort had het 
laatste woord met het statement 
dat de Amerikaanse huizenmarkt 

Stephan is al jaren een bekende verschijning 
in de fysioruimte waar hij, toen hij startte met 
zijn opleiding, door Martin Adelaar is uitge-
nodigd om bij hem “stage” te komen lopen.
Vanaf dat moment was Stephan iedere 
dinsdag en vrijdag te vinden aan een van 
de twee behandeltafels waar hij de eerste 
aangeleerde vaardigheden kon uitproberen 
op de vermoeide maar prachtig gevormde 
benen van de “sterren van het eerste elftal”. 

Na twee jaar heeft Stephan de overstap dur-
ven maken naar de zaterdagafdeling, waar 
hij de selectiespelers twee heeft begeleid.

Omdat Stephan de zaterdagafde-
ling ging begeleiden en Martin de zon-
dagafdeling onder zijn hoed had, is het 
plan ontstaan om onze diensten ver-
der uit te breiden naar de dames- en de
jeugdafdeling. We waren immers toch 3 
avonden op het sportpark aanwezig dus 
wij vonden dat wij wel wat meer konden 
doen. Dat hebben we toen wel geweten!
Na een aarzelend begin kwamen de 
jeugdspelers en de dames daarna veel-
vuldig voor behandeling bij ons binnen.
De kennis die Stephan inmiddels had 
opgedaan tijdens zijn opleiding kwam erg 
goed van pas. Er kwamen gecompliceer-
dere blessures, er moest meer met elkaar 
overlegd worden, waarbij ook fysiotherapie 
Van leeuwen een prima extra steun werd.

Door de wedstrijd van het regioteam tegen 
FC Utrecht kwam Stephan in contact met 
mensen van hun medische staf en een keer 
invallen als verzorger bij een jeugdteam heb-
ben ertoe geleid dat Stephan inmiddels voor 
het 2e jaar de vaste verzorger is van de D1. 
Dat zegt dus voldoende over zijn kwaliteiten.

Hallo ik ben Carlos Thijsen. Sommige 
van jullie kennen misschien mijn broer-
tje Daniël Thijsen uit de A2. Momenteel 
studeer ik Fysiotherapie aan de Hoge-
school Utrecht. ‘s Avonds ben ik af en 
toe te vinden in het Fysio hok van V.V. de 
Meern om bij te leren. Persoonlijk hou 
ik veel van films, muziek, snowboarden, 
tribals tekenen en slapen. Misschien kom 
je me nog wel eens tegen 
tot die tijd. LaterzzZ.

 
Carlos

failliet was als gevolg van onge-
breidelde hebzucht. Dit faillisse-
ment is geëxporteerd naar de rest 
van de wereld zodat we allemaal 
last van hebben of gaan krijgen.
Frans van Lent van Stichting “De 
Nees” sloot de avond af met een 
warm betoog voor een belegging 
(met 100% rendement) in deze 
Stichting die door Johan Nees-
kens, momenteel assistent trainer 
bij Barcelona, is opgericht. Deze 
stichting legt zich met uitslui-

tend vrijwilligers toe op 
30-50 kleine projec-
ten waarin kinderen 

die minder 
k a n s e n 

hebben 
ges t i -

muleerd worden. De origineel 
door Johan Neeskens gesigneer-
de boeken gingen als warme 
broodjes over de toonbank. De 
opbrengst hiervan komt uiter-
aard ten goede aan de Stichting.
De avond werd afgerond met een 
gezellige borrel en het beleggings-

pessimisme ebde langzaam weg. 
Er werd stevig nagepraat maar 
niemand heeft verkooporders 
doorgegeven. Uiteindelijk werd 
nog gezegd dat Heineken wellicht 
een goed aandeel zou zijn, of was 
dat onze gastheer Hans de Wit…
En zo werd de succesvol-
le organisatie van deze busi-
ness club avond besloten.

Deelnemer André van Merode

Stephan Visser  Geslaagd !

Wij hebben op dit moment 3 studen-
ten fysiotherapie rondlopen (Shai, Carlos 
en Arnout, die nu de zaterdagafdeling 
begeleidt). Verder is ook op de dinsdag-
avond Ron van Rooijen aanwezig. Hij 
heeft vroeger ook de cursus sportmas-
sage gevolgd en is nu weer zijn ken-
nis en vaardigheden aan het ophalen.
Vanwege die uitbreiding is Stephan zich 
dit seizoen gaan bezighouden met de “her-
steltraining”. Met behulp van speciale oefe-
ninen wordt geprobeert langdurig gebles-
seerde spelers zo snel mogelijk terug te 
brengen bij de groep, zodat zij weer snel 
ingezet kunnen worden. Nu blijkt al dat dat 
zijn vruchten afwerpt, een prima zaak dus.

Wij als “medische staf” zijn erg blij dat wij 
een afgestudeerde fysio in ons midden heb-
ben. Dat is natuurlijk een hele luxe situatie 
voor een voetbalvereniging in de 3e klasse.
Gezien de ambitie van v.v. de Meern (kam-
pioen worden, dan wel promoveren met het 
zondagteam, evenals voor de A1-B1-C1-D1 
en voor de dames!) en het doorgroeien met 
het ledenaantal dan moet de “medische 
staf”ook op volle sterkte en op niveau zijn.
Met deze samenstelling en een geweldige 
onderlinge sfeer moeten dit nog heel wat 
jaren zien vol te houden voor onze v.v.

Stephan, nogmaals proficiat met het beha-
len van je diploma! Wij wensen je daarbij 
heel veel jaren werkplezier en wij hopen 
je nog heel lang te kunnen behouden.

Namens de medische staf van v.v. 
de Meern,
Martin Adelaar, Arnout Bosman, 
Shai Margolin, Carlos Thijsen en 
Ron van Rooijn

Hey allemaal! 
Mijn naam is Shai Margolin en vanaf dit sei-
zoen ben ik ook in de fysioruimte te vinden.
Ik studeer namelijk fysiotherapie in 
Amsterdam en wilde daarom mezelf 
beschikbaar stellen bij onze club.
Ik speel dit jaar al 8 jaar bij VV De 
Meern en het is ook leuk om eens iets 
anders te doen met en bij onze club.
Dus...mocht er iets aan je te sleu- t e l en 
zijn, dan zie ik je vanzelf wel.
In ieder geval een spor-
tief 2008 toegewenst.

Shai
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Wat Is Er Gebeurd?
Dinsdag 11 december heeft de Business Club 

een avond georganiseerd voor haar leden met 

als thema “Beleggen voor gevorderden”. 

Op 15 januari j.l.  heeft Stephan Visser zijn diploma 

fysiotherapie behaald.



Ieder jaar organiseert Stichting Regio-
voetbal een wedstrijd tussen FC 
Utrecht en het Regioteam. Oorspron-
kelijk is het idee hiervoor ontstaan om 
het voetbal in de regio te stimuleren, 
met name het voetbal door de jeugd. 

Echter, met slechts één activiteit per 
jaar vindt het huidige bestuur van de 
Stichting dat deze weinig zichtbaar is 
en onvoldoende stimulerend. Omdat 
de drie betrokken verenigingen (PVCV, 
SCH’44 en v.v. de Meern) ruime en 
snel groeiende ledenaantallen hebben, 
heeft de Stichting bedacht niet zozeer te 
investeren in voetbalstimulatie, maar te 
investeren in de voetbalontwikkeling van 
de reeds aanwezige leden. Dit na overleg 
met de drie verschillende jeugdbesturen.

Vanuit dat initiatief is de cursus Sportcoach 
afgelopen januari gestart. Deze cursus is 
een eerste uit een reeks cursussen, welke 
onderdeel zijn van het meerjarenplan van 
Stichting Regiovoetbal. In januari hebben 
28 leiders en trainers in drie avonden 
kennis gemaakt met enkele basisbeginse-
len van trainen en het coachen. De cursus 
werd inhoudelijk vormgegeven en gedo-
ceerd door René Bouma van RBSport-
consult. (René Bouma is momenteel 
Bondscoach van het Nederlands G-elftal.)

Naast het theoretische gedeelte moesten 
de deelnemers zelf op een veld aan de 
bak en bepaalde oefeningen aan den lijve 
te ondervinden. Je als volwassene even 
verplaatsen in de belevingswereld van 
een F-, E- of D-pupil en ondervinden hoe 
leuk een training kan zijn. Kiezen voor 
een spelvorm in de plaats van het geven 
opdrachten. Tijdens deze avonden heeft 
de trainer vele praktische tips en ant-
woord gegeven op de volgende vragen:
• Wat verstaan we onder ‘coachen’? 
• Wat is een goede training? 
• Hoe ga je om met jeugd?

De cursus is enthousiast ontvangen en 
door de deelnemers ruim voldoende / 
goed beoordeeld. Als het aan de Stich-
ting Regiovoetbal ligt wordt deze training 
jaarlijks aangeboden voor nieuwe leiders 
en trainers aan het begin van het voet-
balseizoen. Ook is de stichting in overleg 
met RBSportconsult om een vervolgcur-
sus te ontwikkelen die dieper in zal gaan 
op bijvoorbeeld het onderdeel ‘coachen’.

Op 4 maart 2008 organiseert de Stichting 
Regiovoetbal voor medewerkers van SCH, 
PVCV en VV De Meern in het kader van 
het meerjarenplan een themavond met 
de inspirerende titel ‘Van klier tot kan-
jer’. Tijdens deze avond wordt door René 
Bouma ingegaan op de vraag ‘Hoe ga je 
om met (probleem)jeugd?’. Met name zal 
hij vertellen hoe je binnen een vereniging 
daar mee om kunt gaan en het gedrag 
van jeugd positief kunt beïnvloeden. 

Meer informatie vindt u op de website 
van de Stichting Regiovoetbal: www.
Regiovoetballer.nl

Namens Stichting Regiovoetbal,
Marjolein Helder

Bij v.v. de Meern zijn er meerdere meisjes-
teams actief (negen stuks). Opvallend is 
dat het aantal meisjesleden en ook teams 
flink is gestegen afgelopen jaar. Voor uw 
beeldvorming: v.v. de Meern heeft in totaal 
1127 spelende leden. Van die spelende 
leden zijn er 1000 man en 127 vrouw. 
Al jaren is er op de zondag (voorheen op de 
zaterdag) een dameselftal actief. Ieder jaar is 
het moeizaam om genoeg spelende dames 
te krijgen. Bijzonder is dat de verenigingen 
in de omgeving, zoals PVCV en SCH’44 dit 
seizoen voor het eerst weer met een dames-
team uitkomen in de competitie. In Mont-
foort is men ook bezig met een damesteam 
voor op de zaterdag. De animo wordt onder 
de volwassenen dus aanmerkelijk groter. 
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Dit jaar komen we uit als zaterdag 5 in 
de kelder van het amateurvoetbal: de 5de 
klasse. We kennen onze plaats als geduchte 
middenmoter en iedere donderdagavond om 
20:30 uur wordt met wisselend succes gepro-
beerd de gerespecteerde oudere jongeren van 
zaterdag 8 naar een hoger niveau te tillen.
 
Om aan te haken aan het immer stijgende 
ambitie niveau van onze vereniging hebben 
we besloten om dit jaar ons jaarlijkse uitje 
een internationaal tintje te geven: Duitsland. 
Je weet het wel, het land van Rammstein, die 
Bananenflanke, Sportschau, Lothar und der 
Rudi. Connecties met onze oosterse buren 
zijn meervoudig. Eén der VTZNA-spelers 
is getrouwd met een Duitse schone, de 
ander met een geboren Duitse (ook schoon 
trouwens), maar ook op verenigingsniveau 
zijn er aanknopingspunten. Zo is oud-
Merenees Martin van Rooijen al geruime tijd 
woonachtig en eigenaar van een camping 
in die/der/das Heimat, maar belangrijker, 
onze oud-voorzitter en VTZNA-er van het 
eerste uur Lennaert de Bokx leeft al weer 
geruime tijd in de buurt van 
Ulm (www.wasistlossinUlm.de).
Meneer de Bokx heeft zich 
inmiddels aangesloten bij een 
willekeurige locale Mannschaft 
en als hij in Holland is, speelt ‘ie 
nog steeds met ons mee. In dis-
cussies na afloop, zijn we erach-
ter gekomen dat Duitsers ook 
op amateur niveau een bizar 
spelsysteem hanteren gebaseerd 
op loopvermogen, uithoudings-
vermogen, loopvermogen, uit-
houdingsvermogen, conditie, 
loopvermogen en uithoudings-
vermogen . Toen duidelijk werd 
dat de gemiddelde leeftijd van 
dat elftal hoger was dan de 

Een vrouw die voetbalt, dat is bijzonder. 
Maar dat valt wel mee, want ik ben zeker 
niet een van de weinige. Voetbal door vrou-
wenvoetbal is, na hockey, de grootste team-
sport in ons land. Wereldwijd is voetbal 
d o o r vrouwen veruit de grootste sport 

voor vrouwen en meisjes. Hier-
onder enkele harde feiten over 
voetbal door dames / meisjes:

In het seizoen van 2006-
2007 overschrijft voor 
het eerst het ledenaantal 

van de KNVB het aantal 
van 1.125.000. Er is een 

duidelijke trend waar-
neembaar dat spor-
tende vrouwen en 

m e i s j e s z i c h 
s t e r k e r 

interesseren 
voor voet- b a l . 
Meisjes en vrouwen 

zijn dan ook hard op weg de grens van 
100.000 te overschrijden. In het verslagjaar 
staat de teller bijna op 97.000. Hiervan 

spelen 57.246 meiden bij de jeugd en 
39.651 bij de senioren. De ontwikkeling 
van voetbal door vrouwen en meisjes is 
één van de speerpunten van de KNVB 
in het beleid voor de komende jaren. 

In 1892 werd in het Schotse Glasgow de 
eerste geregistreerde voetbalwedstrijd door 
vrouwen gespeeld. Drie jaar later volgde 
Engeland. In de zeventiger jaren werd Italië 
het eerste land dat vrouwelijke professionele 
voetballers had, al was het op parttime basis. 
Het eerste volledig professionele vrouwen-
voetbalteam was het nationale Amerikaanse 
damesvoetbalelftal, terwijl in 1992 Japan 
het eerste land was dat een semi-profes-
sionele damesvoetbalcompetitie opstartte.

Dit seizoen is er voor het eerst een com-
petitie in de eredivisie voetbal door vrou-
wen. FC Utrecht heeft ook een team en 
staat op dit moment 2e in de ranglijst. 
Het team speelt doorgaans op donder-
dagavond achter de Galgenwaard. Het is 
zeker de moeite waard eens te gaan kijken!

Cijfers over voetbal door dames 

9	%

91	%

Mensen zijn altijd wat verbaasd wanneer ik vertel dat ik voetbal. 

onze, hebben we de uitdaging aangenomen 
om in een interland uit te vechten van wie 
die fiets nou werkelijk is…
Daarnaast spelen de, al dan niet 
terecht, verloren en gewonnen EK/
WK/kwalificatie, kwart, halve, hele 
finale-wedstrijden ook een grote rol. 
Je kunt je wel groot houden en zeggen 
dat het niet meespeelt, maar zodra er in 
Duitsland gevoetbald gaat worden, dan zijn 
die ‘onderbuik’ gevoelens niet te nege-
ren. We gaan er strijden voor God en/of 
Allah en vaderland, en na afloop drin-
ken we een biertje. Dat dan weer wel. 
Aan het begin van het seizoen is een uitge-
kiend boetesysteem in werking gesteld om 
de benodigde financiële middelen veilig te 
stellen. Dit bestaat uit een hard (en als het 
echt niet anders kan, (on)rechtvaardig) boe-

Verhouding mannen/vrouwen

VTZNA does Germany
VTZNA (Verplicht Tot Zitten Na Afloop, www.vtzna.nl ) beweegt zich al sinds eind vorige 
eeuw als een vriendenteam binnen de zaterdagafdeling.

tebeleid m.b.t. het schoonmaken van kleed-
kamers, halen / brengen van shirts, partners 
laten opdraven voor wedstrijden… Boven-
dien heeft een Oud-Hollandsche handels-
geest gezorgd voor een 1 EURO ticket van 
Düsseldorf naar Stuttgart (echt waar), wat 
ook nog een paar uur Autofahren scheelt.
Kortom, wij zullen proberen in ons beste 
Duits de eer van v.v. de Meern hoog te 
houden op het internationale vlak. Mocht 
je willen komen kijken, noteer het dan in 
je agenda: vrijdag 6 juni 2008 om 19:00 
uur: SV Oberelchingen – VTZNA (toe-
gang gratis). En als je niet in de gelegen-
heid bent om te komen kijken, denk dan 
in ieder geval aan ons en onze missie. 

 
Rob en Laurens

 9% vrouwen

91% mannen

Bronnen:
http://www.knvb.nl
http://nl.wikipedia.org
http://home.tiscali.nl
http://www.vrouwenvoetbalfriesland.nl/

Judith Ogink

Stichting Regiovoetbal  
organiseert cursus

ORANJE BOVEN!!!!!!!!!!!!

achter staand vlnr: Bart van Gool, Marcel van Rooijen, Jeroen Veldman, Rob Out, Reinier 
van Zoeren, Sven-Eric Hoffland, Frans van Zoeren, Gerard Baas, Lennaert de Bokx, Walter 
Dellemann.
voor gehurkt vlnr: Anton Nieuwenhuis, Rick Meeldijk, Stephan Oost, Laurens Zandbelt, 
Edwin Ebskamp, Ad Verhoef en Maarten van Rooijen.
 


