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Toegang
De toegang is gratis voor leden en 
medewerkers! Om allerlei problemen te 
voorkomen zullen er aan de deur por-
tiers staan. Alleen bezoekers met een 
toegangskaart zullen worden toegelaten. 
Een toegangskaart krijg je door je in 
te schrijven op de website www.vvde-
meern.nl/openingsfeest. De Commis-
sie Openingsfeest zorgt er dan voor dat 
iedereen in de week voorafgaand aan 
het feest zijn/haar toegangskaart ontvangt
Kies je eigen danshit
Als je je hebt ingeschreven, kan je daarna 

Het	bestuur	wil	zijn	medewerkers	
bedanken	 voor	 hun	 inzet	 in	 het	
afgelopen	seizoen.	Een	vereniging	
als	 VV	 de	 Meern	 kan	 niet	
bestaan	 zonder	 medewer-
kers.	 Daarom	 nodigt	 het	
bestuur	zijn	medewerkers	
uit	 voor	 een	 Catalaanse	
belevenis.	Waar	gaat	voet-
bal	nog	meer	hand	 in	hand	
met:	proeven,	luisteren,	genie-
ten	 van	 mediterrane	 sferen!

De Catalaanse avond is bedoeld voor 
alle medewerkers én hun partners, 
want ook die wil het bestuur bedan-
ken. Deze bijzondere avond 
zal plaatsvinden op 6 sep-
tember a.s. van 19.00 
uur tot 21.00 uur 
voorafgaand aan het 
openingsfeest sei-
zoen 2008 – 2009.

Spaanse sferen
Op de Catalaanse 
avond zal belevenis 
centraal staan. De avond 
zal de Spaanse sferen uitademen van 
het rood-blauw van Futbol Club Barce-
lona, het karmijnrood van de Catalaanse 
wijn, de trotse uitstraling van de tem-

Op zaterdag 6 september zal VV de Meern het seizoen 2008 - 2009  
openen met een spetterend swingfeest met dansmuziek uit de top 2000.

je favoriete danshit opgeven. De meest aan-
gevraagde dansfavorieten zullen op de feest-
avond gedraaid gaan worden. De aange-
vraagde nummers, met het aantal stemmen, 

Catalaanse	avond	voor	medewerkers!

peramentvolle expressieve Spaanse Fla-
mencodans en de geur en het genot van 
de Catalaanse keuken met Mediterrane 

gerechten als paella, tortilla en tapas. 
 

De Catalaanse keuken
De Catalaanse keuken is ver-
fijnd, naturel en puur Medi-
terraans, met wat invloeden 
van de Italiaanse en de Franse 
keukens. De hoofdbestanddelen 
zijn de lokale producten zoals 
olijfolie, vis, peulvruchten, 
knoflook, rijst, schaaldieren en 
een groot aantal Mediterraanse 

streekgroenten zoals courget-
te, aubergine, paprika, tomaat 
en uien. Opvallend is dat ook 
pasta tot de Catalaanse keuken 
behoort, met name ‘macarro-
nes’, cannelloni en lasagne wor-
den veel gegeten, in tegenstel-

ling tot de rest van Spanje.

Flamenco muziek en 
dans

De Flamencomuziek 
combineert zang, dans 

en gitaar-begeleiding en is gebaseerd op 
strakke ritmestructuren waarop geïmprovi-
seerd kan worden. Die zijn soms zo inge-
wikkeld, dat er muzikanten zijn, die zich op 

één van de ritmes specialiseren. Over de fla-
menco wordt vaak gezegd dat zij tempera-
mentvol is, expressief en krachtig. Enfin, als 
medewerker mag je het zelf aanschouwen.

Toegang
De toegang tot de Catalaanse avond is uitslu-
itend voor medewerkers van VV de Meern. 
Inmiddels hebben zich al meer dan 120 per-
sonen zich voor de Catalaanse avond aange-
meld. Het gaat dus echt gezellig worden! 
Medewerkers kunnen zich inschrijven op 
de website www.vvdemeern. nl/

o p e n i n g s f e e s t /
medewerker. De 

Commissie Openings-
feest zorgt er dan voor dat elke 

medewerker in de week voorafgaand aan 
het feest zijn/haar toegangskaart ontvangt 
voor de Catalaanse avond én het open-
ingsfeest (de uiterlijke inschrijfdatum 
voor de Catalaanse avond is 22 juli a.s.). 

En we gaan nog niet naar huis…
Om 21.00 uur gaan we de Catalaanse avond 
afsluiten. Maar we gaan nog niet naar huis 
want de avond wordt vervolgd met een 
daverend swingfeest ter gelegenheid van de 
opening van het voetbalseizoen 2008-2009. 

van 19.00-21.00 uur een buffet voor de medewerkers is en daarna een feestavond voor alle (senior)leden.

Nel Versloot-van Meenen

is afgelopen vrijdag 
25 april benoemd 
tot lid in de orde 
van Oranje Nas-
sau, voor haar 
jarenlange inzet 
bij o.a. de V.V. 
de Meern en het 
Christelijk zang-
koor Vleuten-de Meern, alsmede Prot-
estantse gemeente Vleuten en de Haar.

zijn terug te vinden op de site van VV de 
Meern! (www.vvdemeern.nl/openingsfeest/
top50). Iedereen kan volgen hoe de kansen 
van zijn eigen verzoeknummer er voor staan.

Maak je eigen clip!
De organisatie daagt elk voetbalteam uit 
om een eigen clip in te dienen. Maak je 
eigen clip met beelden van je team, zet er 
mooie dansmuziek onder, brand het op 
DVD en dien hem in bij de Commissie 
Openingsfeest. Deze sfeerverhogende clips 
worden 100% zeker gedraaid op de avond!

VV	opent	seizoen	met	daverend	feest!
feestavond, voorafgegaan door :zaterdag 6 september

Commissie Openingsfeest
De organisatie is in handen van de Com-
missie Openingsfeest. Deze commis-
sie bestaat uit de volgende personen: 
Eelco Koot, Lamber van Rooijen, Frans 
van Zoeren, Martin Adelaar, Patrick van 
Zijl, Jetske Tromp en Ton de Reuver.

Deze happening staat te gebeuren op zaterdag 6 september om van 21.00 uur tot 01.00 uur in onze 
kantine. Het feest is bedoeld voor alle medewerkers, A-junioren, seniorenleden én hun partners. 
Het zal plaatsvinden in onze mooie kantine en gaat duren van 21.00 uur tot ca. 01.00 uur.  Het feest zal 
een vergelijkbaar karakter hebben als het openingsfeest van 2005 toen er ruim  400 bezoekers waren. 
Daar heeft iedereen nog goede herinneringen aan. Voor een sfeerimpressie van dit feest ver-
wijzen we je graag naar de website van VV de Meern www.vvdemeern.nl/openingsfeest.
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 Van het Verenigingsbestuur          

Door de grote hoeveelheid teams in deze 
leeftijdscategorie (13 F-jes en 19 E’s inclu-
sief de vier meisjes teams) moesten de acti-
viteiten verdeeld worden over de middag en 
avond van 28 mei. Naast een sponsorloop 
konden de deelnemers o.a.meedoen aan 
een vier tegen vier toernooi en hun kunnen 
laten zien tijdens het penaltyschieten, tegen 

een keeper uit een hoger elftal. Om het voor 
de kinderen nog leuker te maken werden ze 
beloond met een lekker AA-drankje, geregeld 
via pachter Hans de Wit. De best scorende 
kinderen kregen na afloop een prijs aangebo-
den. Bovendien was er tussendoor ook nog 
veel plezier te beleven op een groot spring-
kussen, gesponsord door Plus-Veldhuizen. 

De procedure voor mensen die hun contributie niet 
of niet op tijd betalen is afgelopen seizoen reeds flink aange-
scherpt. Onderstaand de spelregels nogmaals op een rijtje.
 
Deze regels gelden ook voor mensen waarvan de automatische incasso niet lukt. Bijvoor-
beeld door het niet melden van een wijziging van het rekeningnummer aan de ledenad-
ministratie of een onvoldoende saldo. Bij ingebrekestelling 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 zal de vordering 
uit handen worden gegeven en volgt onherroepelijk opzegging van het lidmaatschap.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering heeft het 
verenigingsbestuur voor het seizoen 2008-2009 de contributie als volgt vastgesteld:

       Automatisch Rekening
  Senioren    175,00  185,00
  Junioren A   140,00  150,00
  Junioren B   140,00  150,00
  Junioren C   120,00  130,00
  Junioren D   120,00  130,00
  Pupillen E   100,00  110,00
  Pupillen F   100,00  110,00
  Kabouters   45,00  55,00
  Trainende leden   80,00  90,00
  Niet spelende leden  50,00  60,00
  Donateurs   40,00  n.v.t.

De contributie wordt bij automatische incasso in twee termijnen geïnd. Begin juli en begin 
oktober. Mensen die handmatig betalen dienen er voor te zorgen dat de contributie volledig op 
15 juli 2008 overgemaakt is op rekening 14.08.00.158 t.n.v. penningmeester V.V. De Meern. 

Marcel de Groot
Algemeen Penningmeester

Wat een geweldig seizoen hebben we 
sportief beleefd. Zondag 1, Jeugd A1 en 
C3, Dames kampioen. Via de nacom-
petitie de B1 gepromoveerd naar de 3e 
divisie. En dan ook nog de KNVB-beker 
voor de B2. Allen en ook de andere 
kampioenen van harte gefeliciteerd!!

Royementen
Naar aanleiding van een massale vechtpartij 
tussen De Meern B8 en DVSU B2 heeft het 
verenigingsbestuur vier spelers geroyeerd, 
te weten: Arend Balwant Gir, Jan Buiten-
dijk, Remko de Haan en Darko Nasevski. 
Bart van Aarle heeft een berisping gekre-
gen. Eerder werd het team door de com-
missie Jeugd uit de competitie gehaald. 
Hiermee wordt nog eens benadrukt dat V.V. 
De Meern dergelijk gedrag niet toestaat.

Vandalisme
Het verenigingsbestuur maakt zich grote 
zorgen over het voortdurend vernielen van 
alles wat los en vast zit in de kleedkamers. Een 
bloemlezing van de commissie van beheer: 

“In de kleedkamers blijft echter van alles 
en nog wat gesloopt worden: spiegels, 
vloertrekkers, veger&blik, gebruiksre-
gels, tapkranen, tl-bakken, afvalbakken, 
douchetegels, deuren en het nieuwste 
is dat deurrubbers uit de deurposten 
getrokken worden en verdwijnen. Los 
van alle troep, kauwgom op wanden 
en vloeren, en urineren in de kleedka-
mers”. Om moedeloos van te worden, 
zeker voor de commissie van beheer. 
Omdat wij niet de illusie hebben dat 
dit uitsluitend door bezoekers gebeurt, 
verzoeken wij allen alert te zijn op dit 
soort vernielingen en eventuele daders 
te melden. Het verenigingsbestuur zal 
niet schromen daders hard te straffen.

Tot slot wensen wij u een goede vakan-
tie en kom uitgerust en vol enthou-
siasme terug in het nieuwe seizoen.

Namens het verenigingsbestuur,
Ton Oskam, secretaris

Met leedwezen doen wij ken-
nis van het overlijden van Geert van 
der Wurf op 30 april 2008. Geert is 
lid van verdienste van V.V. De Meern. 
De familie heeft op de kaart geschreven:
 
Je hebt genoten van het leven en wij van jou
Geheel onverwacht heb 
je ons voorgoed verlaten
 
Wij wensen Anneke, Tineke, Lia, 
Gerard, Erik en Richard en verde-
re familie, vrienden en kennissen veel 
sterkte om dit grote verlies te dragen.

Sponsorloop	V.V.	De	Meern	         

Zoals al jaren de gewoonte is, was er ook dit jaar weer een 
spelletjesdag georganiseerd voor de F- en E-pupillen van 
V.V. De Meern, inclusief een sponsorloop, ter afsluiting van het seizoen.

Hoge opbrengst
De aanwezige kinderen hadden een ontzet-
tend gezellige tijd en hoewel de opkomst 
iets minder was als vorig jaar, waren de 
opbrengsten van de sponsorloop hoger, in 
totaal werd 4407 euro bij elkaar gelopen. Dit 
geld wordt volgend jaar weer gebruikt voor 
de organisatie van de vele extra activiteiten 
die V.V. De Meern zijn juniorleden biedt, 
zoals het Sinterklaasfeest en het zaalvoetbal 
toernooi voor de F en E teams, het D kamp 
en ga zo maar door. De dag werd afgesloten 
met een voldaan gevoel voor de organisatie 

en alle ouders en andere vrijwilligers die 
deze happening mogelijk hebben gemaakt.

Namens de organisatie
Fred Rotman

Contributie seizoen 2008-2009	         

Het voetbalseizoen zit er weer op, dus 
tijd voor een terugblik en een verwach-
ting voor het komend seizoen. Sportief 
gezien kunnen we over het afgelopen 
seizoen uitermate tevreden zijn: over 
de hele linie , zowel bij de jeugd als bij 
de senioren, is er geweldig gepresteerd. 

We voldoen aan ons beleidsplan, welke wij 
enkele jaren geleden hebben opgesteld: V.V. 
De Meern moet de toonaangevende voetbal-
vereniging worden in ‘Leidsche Rijn’. Deze 
stap zijn we aan het maken. De betrokken-
heid bij de club is groot en we hebben een 
positieve uitstraling naar onze omgeving. 

Wat het verenigingsbstuur gestoord heeft 
,  is de hele discussie omtrent de overgang 
van enkele jeugdelftallen van de zaterdag 
naar de zondag. Met uiteraard zeer goede 
bedoelingen en nota bene op verzoek van 
het Jeugdbestuur, zijn we als hoofdbestuur 
op zoek gegaan naar oplossingen om zoveel 
mogelijk jeugd te laten voetballen. Met 
name John van Wegen heeft daar het afge-
lopen seizoen enorm veel tijd aan besteed.
Met steekhoudende argumenten en gedegen 
voorbereiding heeft hij betrokkenen trach-

ten te overtuigen dat zijn zienswijze, gedra-
gen door het bestuur, de juiste was. Tevens 
heeft hij enorm veel rekening gehouden met 
de meningen van direct betrokkenen.Ik vind 
dat er door een niet constructieve opstelling 
van sommigen veel imageschade is berok-
kend aan de vereniging en zal dit als voor-
zitter in de toekomst niet meer tolereren. 

Ik hoop dat we volgend seizoen weer op 
alle niveaus kunnen meestrijden om het 
kampioenschap.Er is alles aan gedaan om 
voldoende kwaliteit op trainers en begelei-
dingniveaus te behouden of aan te trekken. 
Tot slot wil ik u mededelen dat, ondanks 
mijn beslommeringen bij F.C. Utrecht, ik 
van plan ben om het voorzittersschap bij 
V.V. De Meern te continueren, totdat er 
een geschikte opvolger gevonden is. Ik 
laat de club, V.V. De Meern, waar mijn 
roots liggen, niet zomaar in de steek.

Allen een prettige vakantie en tot komend 
seizoen,
 
Frans van Seumeren

Woordje van de Voorzitter    

In memoriam
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Net zoals vorig jaar werd ik als trainer 
door de jongens van Alfred en Henny 
(vorig jaar de A2, nu Zaterdag 6) uitge-
nodigd om mee te gaan naar een verre 
bestemming. Vorig jaar was dat Tholen in 
Zeeland, dit jaar was het Texel. 
Na een lange rit (auto en boot) kwamen 
we op zaterdag in de middag aan. Er 
was toen reeds een damestoernooi aan 
de gang. Interessant voor de jongens. 
Maar niet iedereen was even rap in de 
avonduren. Waar de één (Kippie) er drie 
om zijn vingers wikkelde, was er ook een 
spits (Gerald H.), die nogal traag reageer-
de en slechts wat vaags kon toevoegen op 
Hyves.
 
Scoren of dames =
Op zondag werden vijf wedstrijden 
gespeeld en op maandag drie. Op zondag 
werden vijftien punten behaald, maar 

door de omgang met de dames en  het 
bier werden dat er op maandag slechts 
drie. Uiteindelijk leverde dat een tweede 
plaats op, wat toch niet verkeerd was, 
omdat de eerste plek slechts een beker 
opleverde, terwijl de tweede plaats twee 
bledjes bier opleverde! Ondanks dat 
Zaterdag 6 een uitstekende selectie had 
meegenomen, waren de vijftien punten 
op zondag niet behaald, als ze niet de 
beschikking hadden gehad over gastspe-
ler Casper, van Texel G1. Hij paste zich 
moeiteloos aan aan het niveua van Zater-
dag 6 en scoorde zelfs éénmaal na een 
een schitterende pass van Jerry. 
Namens alle jongens (inclusief de trai-
ner) wil ik Alfred en Henny bedanken 
voor de vlekkeloze organisatie van dit 
geweldige weekend.

Kees Peek, trainer Zaterdag 6    

Op 31 mei vond op Sportpark De Meern, 
thuisbasis van V.V. de Meern, de tweede edi-
tie van Coupe De Meern plaats. Na de meer 
dan succesvolle eerste editie van dit toer-
nooi was het voor de organisatie een grote 
uitdaging om dit minimaal te evenaren. En 
dat is volgens de organisatie zeker gelukt!

De gehele dag was 
het heerlijk voetbal-
weer en kon iedereen 
genieten van de mooie 
voetbalacties en span-
nende momenten. Het 
unieke aan Coupe 
De Meern is dat elk 
team een grote kans 
maakt op een hoofd-
prijs. Daarnaast kon 
men nog kans maken 
op de Prix de la sporti-
vité (sportiviteitsprijs) 
en de Prix du Caniche (poedelprijs). Na 
afloop van de wedstrijden en de prijsuit-
reiking stond er een heerlijk Chinees buffet 
klaar voor de voetballers en de vrijwilligers. 

Aan Coupe De Meern mogen alleen ‘gezel-
ligheids’ teams deelnemen. In totaal deden 
er maar liefst vijfentwintig teams mee, waar-
van V.V. de Meern er negen leverde. De zes-
tien gastteams  waren: Swift (Leiden), twee 
teams van S.V. Huizen, IJFC (IJsselstein), 
S.V. Almere, Argon (Mijdrecht), Desto, Kam-
pong (Utrecht), twee teams van Geinoord 
(Nieuwegein), twee teams van Brederodes 
(Vianen), F.C. De Bilt, Oosterheem (Zoeter-
meer), SCH’44 (Harmelen) en Patria (Zeist).

Het toernooi werd gespeeld in vijf 
Ligues, geheel naar naamgeving en 
indeling van de Franse competitie. 
Alle teams werden naar sterkte inge-
deeld. Champions van Coupe De 
Meern 2008 zijn: IJFC 4, V.V. de 
Meern zondag 3, Kampong 11, V.V. 
de Meern zaterdag 7 en Patria 5. Prix 
du Caniche (poedelprijs) ging naar 
Brederodes 5, dat als enige team alle 
vier de wedstrijden verloor. Prix de 
la sportivité (sportiviteitsprijs) ging 
dit jaar naar V.V. de Meern zaterdag 9. 

Er waren dit jaar maar liefst 13 scheidsrech-

	PINKSTEREN	2008:		ZATERDAG	6	op	TEXEL Subliem Coupe De Meern 2008
ters door de organisatie gestrikt om de wed-
strijden in goede banen te leiden. Velen van 
die scheidsrechters hadden de week ervoor 
nog een KNVB Thema-avond bijgewoond 
die onder leiding stond van Betaald Voet-
balscheidsrechter Richard Liesveld en geor-
ganiseerd werd door Ferdinand Wieman. 
Naast de scheidsrechters ging ook een dank-

woord uit naar 
de sponsoren en 
de vrijwilligers 
van het wed-
strijdsecretariaat 
en de EHBO.

De deelnemen-
de teams gaven 
aan te hebben 
genoten van een 
sublieme voet-
baldag en velen 
hebben al aan-

gegeven volgend jaar graag weer te wil-
len deelnemen. De organisatie, bestaande 
uit Ferdinand Wieman en Marco Evers-
dijk, is erg voldaan over de tweede editie 
van Coupe De Meern waar zij enorm veel 
vrije tijd in hebben gestoken. Zij zijn zo 
gedreven dat ze nu al bezig zijn met de 
derde editie van Coupe De Meern, die 
in mei / juni 2009 plaats zal vinden. Zij 
willen dan dertig teams naar het gezellig-
ste toernooi uit de regio Utrecht trekken. 
Coupe De Meern begint langzamer-
hand een jaarlijkse traditie te worden.

Op de website www.coupedemeern.
tk kunt u alle eindstanden, uitsla-
gen, foto’s en verdere informatie vinden. 

Ferdinand Wieman

In november 2007 is, op initiatief van 
Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI), 
het project VERBINDEN DOOR VOETBAL 
begonnen. Studenten van de Hogeschool 
Utrecht bekijken bij de voetbalverenigingen 
Zwaluwen Utrecht 1911 en V.V. de Meern 
een aantal punten, die verandert / verbetert 
kunnen worden en doen daarin voorstellen.

Centraal bij dit project stonden 
nu:
1. Het realiseren van voldoende (gekwali 
 ficeerde) krachten (vrijwilligers) bin 
 nen de voetbalverenigingen.
2. Het verbeteren van de contacten tussen  
 individuen en (etnische) groepen.
3. Het bevorderen van respectvolle  
 omgangsvormen in en rondom het  
 veld.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt 
aan een pilot om het project vorm te geven.
Diverse studenten en docenten van 
de Hogeschool Utrecht hebben de afge-
lopen tijd samen met de verenigingen 
gewerkt aan de volgende onderwerpen:
1) Informatiepakket voor nieuwe leden,  
 bestaande uit:
a) Informatiebrief nieuwe leden
b) Intakeformulier voor nieuwe leden en /  
 of ouders

c) Normen- en waardenbrief
2) Aanbevelingen voor de implementatie  
 van het informatiepakket. 
3) Een tuchtreglement een protocol voor  
 de nieuw te vormen tuchtcommissie  
 van V.V. de Meern.
 
Begin juni hebben de studenten hun versla-
gen overhandigd aan de bestuursleden van 
bovengenoemde clubs. Daarbij aanwezig 
waren ook vertegenwoordigers van o.a. de 
KNVB (die zeer geïnteresseerd zijn in dit 
soort ontwikkelingen) en Rondom Voetbal.
Het is niet de opzet dat de verenigingen 
deze producten kant en klaar overnemen en 
toepassen binnen hun club, maar het is een 
handvat, van waaruit in de praktijk gezocht 
kan worden naar een goede manier om met 
bepaalde zaken om te gaan en te structureren.

Dit project is mede ontstaan nadat de V.V. 
meer duidelijkheid wilde naar aanleiding 
van de wens een tuchtcommissie in het 
leven te roepen. Gezocht werd naar hoe een 
reglement en regels erom heen op te zetten 
zijn, zodat iedereen begrijpt waar hij / zij 
aan toe is, en de juridische haalbaarheid van 
eventueel te nemen maatregelen. Er vinden 
momenteel veel verschuivingen / verande-
ringen plaats, waar de clubs mee om moeten 
leren gaan en ze moeten gaan bepalen waar 

bepaalde grenzen gesteld kunnen / moeten 
worden. (Wellicht kunnen clubs met een 
dergelijke maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid in de toekomst gebruik gaan maken 
van subsidie mogelijkheden). Vooral ook 
het benoemen van niet tolereerbare zaken 
(b.v. schelden) komt veelvuldig voor. Hoe 
grijp je in en wanneer en bij wie leg je een 
probleempje neer, zijn punten die duidelijk 
op papier moeten komen. De studenten 
hebben een aanbeveling geschreven, met 
daarin aangegeven de ‘kaarten’ die iemand 
kan krijgen bij niet gewenst gedrag en wan-
neer ze die kunnen krijgen. Ook de moge-
lijkheid van mediation en het aanstellen van 
een overkoepelend orgaan door / voor ver-
schillende verenigingen zijn op papier gezet. 
Deze aanbevelingen zijn overhandigd aan 
André van Merode, die samen met enkele 
anderen bezig is om bij V.V. De Meern 
een dergelijke tuchtcommissie op te zetten. 

Word vervolgd.

	Verbinden	door	voetbal        

“De	 verkoop	 van	 losse	 kle-
ding	 (broekjes	 en	 kousen)	
gaat	met	 ingang	van	het	 sei-
zoen	 2008-2009	 uitsluitend	
via	 kantinepachter	 Hans	 de	
Wit	 en	 zijn	 personeel.	 Het	
voordeel	voor	leden	is	dat	zij	
kleding	 kunnen	 aanschaffen	
op	alle	tijden	dat	de	kantine	
open	 is.	 Aanschaf	 van	 com-
plete	tenues	voor	teams	blijft	
als	 vanouds	 via	 de	 kleding-
beheerder	van	de	afdeling	en	
de	sponsorcommissie	lopen.”

          Puntje van aandacht !!

Bericht van 
de sponsorcommissie 
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Zondag	1	op	eenzame	
hoogte	
Evenals vorig jaar zijn er ook dit jaar weer 
veel elftallen kampioen geworden. Dit jaar 
was er een extra tintje aan: het eerste van 
de zondag promoveerde naar de 2de klasse 
en brengt daarmee het streven van het HB, 
in 5 jaar naar de 1ste klasse, dichter-
bij. Hoewel trainer Hans de Wit al 

het hele jaar beweerde dat 
‘zijn’ team kampioen zou 
worden, bleef bij velen 
de gedachte leven dat 
ze het eerst maar eens 
waar moesten maken. 
Maar Hans kreeg 
gelijk: al voor het einde van 

de competitie werd het kampioenschap op 
het veld van buurman UVV binnengehaald. 
De laatste wedstrijd was tegen PVCV, deze 
club was inmiddels al zeker van degradatie, 
maar waren zo sportief om het feest met De 
Meern mee te vieren. Later werd bekend dat 
ook UVV degradeert uit de 3de klasse, waar-
door de VV volgend jaar op eenzame hoogte 
in de regio staat. Ook de ‘oud-eerste’ spe-
lers, verzameld in Zondag 3, werden dit jaar 
kampioen.

Derde	divisie
Ook de selectieteams in de jeugd deden het 
zeer goed: de A1 promoveerde dit jaar naar 
de hoofdklasse (was pas voor 2010 gepland) 
en ook de A2 gaat een klasse hoger spelen.
Voor de B1 en de C1, nog niet zolang gele-
den gepromoveerd naar de hoofdklasse, 
was het dit jaar helemaal spannend: zij 
werden beiden 2de in de poule en doordat 
een concurrerende club in de problemen 
kwam mochten zij beiden spelen voor 
promotie naar de 3de divisie. De B1 won 
beide partijen, maar helaas moest de C1 
in de finale de tegenstander als meerdere 
erkennen. En dat was nog niet alles: ook 
de F1 werd kampioen en ook de dames-
teams deden het goed: zowel de Dames 1 
als de MC1 en de ME1 werden kampioen 
en spelen volgend jaar op een hoger niveau. 

KNVB	beker
De B2 had een heel andere primeur: zij deden 
het niet helemaal fantastisch in hun poule, 
maar wonnen dit jaar wel als eerste team ooit 
de KNVB beker ! En dan natuurlijk nog de 
D5, D9, C3, C5 en F9..het lijkt maar door te 
gaan; ook zij werden kampioen in hun pou-
les. Al met al een geweldige stimulans voor 
de trainers en leiders om met al deze talent-
volle mannen en vrouwen door te gaan… 

In deze Teamgeest foto’s van alle kampioenen 
en van de huldiging van de Senioren ( van 20 
april), waar ook de A1 aan mee mocht doen. 
Volgend jaar weer zoveel goed nieuws ? 

 VV De Meern Kampioenen 2007 - 2008

A1

Zondag1 Zondag3

MC1

C3

A2

ME1

Dames 1

champions

campeones

foto door: 
Fotografie IJzendoorn



TeamGeestjuni 2008 blz 5

 VV De Meern Kampioenen 2007 - 2008
C5 D5

B2
Winnaar KNVB - Beker

Uniek in de geschiedenis van onze V.V. 

F9D9

champions

champions

Чемпионы

πρωταθλητώ
ν

champions

campeões

F1

B1Gepromoveerd naar de 3e Divisie!!
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Gelukkig scheen de zon zaterdag 19 april, zodat er ook dit jaar weer een leuke foto 
van alle pupillen van de week gemaakt kon worden. Voor aanvang van de laatste 
thuiswedstrijd van het eerste team van de zaterdag, zijn de meeste jongens naar het 
veld gekomen om samen met het team te poseren. Gewillig gaan de spelers klaar 
staan om met een heel stel nerveuze pupillen op de foto te gaan. En natuurlijk wil 
iedereen weten of ze nu ook in de krant komen, want dan is het wel heel erg echt!

Als F-pupil van VV De Meern kan je het geluk hebben om een middag te 
gast te zijn bij het eerste van de zaterdag. Daar wordt je dan vorstelijk ont-
haald en vreselijk verwend door de leiders en spelers. Vaak mag je op het 
doel schieten of zelfs de aftrap nemen. Maar… bij De Meern hebben we 
wel 13 F-elftallen, dus je begrijpt dat helaas niet iedereen aan de beurt kan 
komen. Maar als het geluk dan aan je zijde is, dan 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.

Ilse Rotman
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Jeugdnieuws.
Het afgelopen seizoen kenmerk-
te zich door hoogtepunten en ook 
helaas enkele dieptepunten. Het 
zijn  cliché’s maar het is niet anders.

Sportieve hoogtepunten
Dat was ongetwijfeld de promotie van 
de B1 naar de landelijke bond. Door in 
een driekamp als eerste te eindigen wist 
de B1 opnieuw te promoveren. Ook 
het kampioenschap van de A1 paste in 
de successtory van de selectieteams van 
de laatste paar jaar. Aan het einde van 
het seizoen waren er nog vele kampi-
oen te verwelkomen. Elders in team-
geest komen die uitgebreid aan bod.
Ook de bekerwinst van de B2 was een 
nog nimmer vertoonde verrassing.
Ook een woord van waardering voor 
Anke Nesselaar en Marjolein Timmer-
mans die beiden in het meisjes team 
van de KNVB onder de veertien jaar uit-
kwamen en met West I speelden om het 
algeheel kampioenschap van Nederland.
Verder zagen we dit jaar twee ex jeugd-
spelers debuteren in het betaalde voetbal. 
Bobby Verweij bij NEC en Mike van der 
Kooij bij FC Utrecht. Succes jongens!

Sportieve dieptepunten
De jeugdcommissie heeft twee keer 
moeten besluiten om een team terug 
te trekken. Was de eerste keer het ont-
breken van begeleiding de reden (B6), 
de tweede keer was pijnlijker. De B8 
raakte met hun tegenstander DVSU  op 
20 april in een vechtpartij betrokken 
waarna de jeugdcommissie besloot het 
elftal van alle verdere voetbalactiviteiten 
uit te sluiten. Tuchtcommissie en Ver-
enigingsbestuur zullen verdere maatre-
gelen treffen voor individuele spelers.

Jeugdcommissie botst met het 
Verenigingsbestuur.
Een onderwerp dat ook veel energie 
kostte was het besluit om de B junioren 
op zondag te laten spelen. In de loop 
van het seizoen liep dit uit op een ste-

vig verschil van aanpak tussen JC en VB.
Uiteraard kon een ieder de redelijkheid 
inzien van “jeugd moet op zondag spelen 
vanwege ruimtegebrek op de zaterdag.”
Voor de jeugdcommissie betekent dit 
echter niet, laten we maar vast begin-
nen ook al is er nog ruimte op de zater-
dag. Haar opstelling is “zolang er zater-
dags ruimte is op de velden moet daar 
maximaal gebruik van gemaakt worden.”
Deze opstelling wordt mede in gege-
ven door een tweetal overwegingen:
1. het spelen op zondag kan op dit  
      moment alleen maar in de regio                     
 Amsterdam.  Dat kan nooit het uit 
 gangspunt zijn van beleid
2. wanneer ouders en spelers zwaarwe 
 gende argumenten laten horen tegen  
 het spelen op zondag moet alles uit de  
 kast worden gehaald om hieraan tege 
 moet te komen.
 Ongetwijfeld zal dit onderwerp nog  
 niet van de agenda verdwijnen.

Aantal teams.
Het seizoen 2008-2009 zal gestart worden 
met 4xA, 6xB, 11xC, 10xD, 16xE, 12xF 
en 56 spelers Champions Leaque en dertig 
kabouters. Daarnaast de volgende meisjes-
teams: 1xA, 2xC, 3xMD, 2xME en 2xMF.
Per saldo is het aantal teams niet geste-
gen in vergelijking met vorig seizoen. Het 
aantal teams is zelfs met drie afgenomen.
De volgende oorzaken zijn daarvoor aan te 
wijzen:

1. door het verplichten van eerstejaars  
 B-junioren naar de zondag hebben  
 ruim vijfentwintig spelers besloten  
 overschrijving aan te vragen naar UVV;
2. uiterst teleurstellend was dat de meis 
 jes B1 besloten met trainster en leidster  
 over te stappen naar PVCV;
3. bij de oudere jeugd zien we meer
 afha kers dan in het verleden.

Het is duidelijk dat door de groei in de 
begeleiding ook zwakkere plekken gaan 
ontstaan. Als deze plekken niet ver-
sterkt worden zal men met afhakers te 

maken hebben. Zeker nu de sociale bin-
ding met de vereniging verschraalt en 
ook andere verenigingen niet stil zitten.

Scheidsrechters
Wat betreft het leiden van de wedstrijden 
kunnen we heel tevreden zijn. Vrijwel alle 
wedstrijden konden geleid worden door 
verenigingsscheidsrechters. De afsluiting dit 
jaar om voor alle scheidsrechters een avond-
je te organiseren was zeer geslaagd. Zeker 
ook door de presentatie van Richard van 
Lieshout, A-scheidsrechter bij de KNVB.
Een tweetal nieuwe mensen slaagden voor 
hun diploma: Ron Booij en Jan de Seijn.

Technisch beleid
Aan het einde van deze maand zal de 
jeugd TC dit seizoen evalueren. Criteria 
van indeling, scouting, wederzijdse afba-
kening verantwoordelijkheden van cate-
gorie coördinator en technisch directeur 
zullen dan zeker aan de orde komen.
Ook zal er een beleidsplan voor 
de meisjes moeten komen.
Wat betreft de sportieve doelstellin-
gen kunnen we alleen maar tevre-
den zijn. Die zijn immers al gehaald.
Het zoeken van met name niet selectie 
trainers, is momenteel nog te veel het werk 
van de jeugdvoorzitter. Men verwacht elk 
jaar weer opnieuw dat hij veertig trainers 
uit de hoge hoed tovert. In die zin mag van 
senioren spelers wat meer gevraagd worden.
Een paar personen haalden dit jaar een diplo-
ma: Voor de cursus junioren trainer slaagden 
Arie de Vos, Marcel bakker en Paolo Fungardi. 
Voor de cursus pupillen trainer Alex van Dijk.

Jeugdcommissie (bemensing)
De jeugdcommissie prijst zich gelukkig dat 
er dit seizoen drie nieuwe mensen bij zijn 
gekomen. Ben Stoove als de nieuwe pen-
ningmeester, Sjoerd Langius als nieuw lid 
en Kees Bleeker als de nieuwe secretaris. 
Hij gaat in de loop van het seizoen Han 
Ouburg vervangen. Het vertrek van Han zal 
een flinke aderlating zijn. Onvermoeibaar 
heeft hij vijftien jaar in de jeugdcommissie 
gezeten en tal van projecten aangepakt en 

tot een goed einde gebracht. Het kopen 
van eigen broeken en kousen door de 
leden is door zijn niet aflatende druk 
tot stand gekomen. De EHBO bezetting 
op zaterdag is na lang vechten nu een 
gewone zaak. Verder streefde hij naar een 
verslaglegging in documenten die voor 
iedereen helder en richtinggevend was. 
We komen zeker in een ander verband 
nog terug op dit naderende afscheid.

Vrijwilligers
Zoals gezegd, elk jaar vallen er weer 
gaten. Die worden uiteindelijk altijd weer 
gedicht door de jeugdcommissie. Dit jaar 
is er een verenigingsondersteuner aange-
steld. We wachten op zijn plan van aanpak.
Wat nieuw is is dat ROC’s en Hoge-
scholen zich meer met ver-
enigingen gaan bezig houden. 
De Hogeschool Utrecht wil komend sei-
zoen een vijftal studenten bij V.V. de 
Meern stage laten lopen om te wer-
ken aan sociale binding en bevorde-
ring van normen en waarden. De eer-
ste geluiden klinken veel belovend.
Waar we dit jaar zeer veel plezier aan beleefd 
hebben waren drie studenten van de ROC 
Hilversum die elke woensdagmiddag 
kwamen assisteren bij de training. Prima 
jongens die veel werk uit handen namen.
Verder moesten we na acht jaar afscheid 
nemen van Ilse Rotman als organisatrice 
van Pupil van de Week. Een bedanken 
wat zeer te maken had met het zater-
dag- / zondag verhaal van de jeugd.

Zo zijn er nog allerlei zaken te noe-
men, maar omdat we in deze maand 
nog volop in de organisatie  van het 
nieuwe seizoen zitten, kunnen we daar 
beter in een later tijdstip op terugkomen.

Jeugdvoorzitter,
Jan Vermeulen
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Pupillen	van	de	week	van	V.V.	De	Meern	op	de	foto.
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Op zondagavond 25 mei vond in het club-
café de scheidsrechtersavond van V.V. de 
Meern plaats, welke georganiseerd werd 
door Ferdinand Wieman. Hij had voor 
deze avond de gehele elite van het scheids-
rechterscorps van onze vereniging uitge-
nodigd. Maar liefst twintig scheidsrech-
ters hadden zich uiteindelijk aangemeld. 
De scheidsrechtersavond werd georgani-
seerd om de scheidsrechters te bedanken 
voor de inzet van het afgelopen seizoen. 
Normaal gesproken staan zij alleen op het 
veld om de wedstrijden in goede banen 
te leiden. Echter, ditmaal maakten ze er 
met z’n allen een leuke avond van. Zij 
verdienen dit zeer, omdat het een enorme 
klus is om al die vele wedstrijden in een 
seizoen tot een goed einde te brengen.

Tijdens de scheidsrechtersavond konden 
de scheidsrechters onder het genot van een 
heerlijke Chinese maaltijd en een drankje 
hun ervaringen van het afgelopen seizoen 
bespreken. Het ging tijdens het eten natuur-
lijk niet alleen over scheidsrechterszaken, 
want scheidsrechters zijn ook maar gewoon 
mensen. Al wordt dat af en toe door wat 
spelers, coaches en supporters vergeten.

Na afloop van het etentje vond er een 
heuse KNVB Thema-Avond plaats, welke 

onder leiding stond van Betaald Voet-
balscheidsrechter Richard Liesveld. 
Hij was die avond daarvoor nog vier-
de official bij de oefeninterland Neder-
land – Oekraïne. In de middag vooraf-
gaand aan de scheidsrechtersavond kwam 
hij op het jeugdtoernooi kijken naar de 
scheidsrechters die op dat moment floten.
Tijdens de Thema-Avond zelf kwamen met 
name Regel 11 (Buitenspel) en Regel 12 
(Overtredingen en onbehoorlijk gedrag) aan 
bod. Richard voegde een leuk spelelement 
aan de avond toe door de scheidsrech-
ters zowel een gele als een rode kaart te 
geven. Vervolgens dienden de scheidsrech-
ters aan de hand van videobeelden aan te 

avond en bovendien een erg gezellige avond. 
Hopelijk is volgend seizoen weer iemand 
bereid om zo’n leuke activiteit te organi-
seren voor de verenigingsscheidsrechters.

Spelregelvraag1
Een speler wordt door twee of meer tegen-
standers tegelijk aangevallen:
 A: dit is nooit toegestaan
 B: dit is alleen buiten het strafschopge 
 bied toegestaan
 C: dit is toegestaan, mits het op regle 
 mentaire wijze geschiedt
 D: dit is niet toegestaan, mits de bal  
 binnen speelbereik is.

Spelregelvraag 2
De scheidsrechter heeft vlak voor het ver-
strijken van de speeltijd een vrije schop 
toegekend aan de aanvallende partij vlak 
bij het strafschopgebied. Voordat de vrije 
schop is genomen, ziet de scheidsrechter 
dat de tijd is verstreken. Hij zal nu:
 A: de wedstrijd verlengen met twee  
 minuten
 B: eerst de vrije schop laten nemen en  
 dan direct affluiten
 C: de wedstrijd als geëindigd beschou 
 wen
 D: eerst de vrije schop laten nemen, de  
 uitwerking afwachten en daarna afflui 
 ten

Antwoorden op blz 8     

Geslaagde ScheidsrechtersavondGeslaagde Scheidsrechtersavond
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Stand van zaken - actielijst bestuur

Tijdens de algemene ledenverga-
dering aan het begin van dit sei-
zoen heeft het bestuur toegezegd 
de leden op de hoogte te hou-
den van de stand van zaken m.b.t. 
de actielijst van het VB. In mei 
werd daarom iedereen uitgenodigd 
voor een bespreking in de kan-
tine. Helaas was de opkomst niet 
zo groot, terwijl toch een hoop te 
bespreken / beslissen zaken van 
groot belang zijn voor velen bin-
nen de vereniging. Het valt het 
bestuur op, dat het lijkt dat leden 
iets  van zich laten horen als een 
onderwerp al min of meer afge-
rond is en zij dan pas beseffen wat 
bepaalde besluiten voor hen bete-
kenen. Daarom was het jammer 
dat de opkomst niet zo groot was. 

Financieel beleid:
• Er zijn strengere regels opge-
steld voor het betalen van de contribu-
tie en bij uitblijven van betaling wordt 
een incassobureau ingezet (zie pagina 2).
• Exploitatie complex en clubgebouw: 
er waren onderhandelingen met een orga-
nisatie voor kinderopvang. Deze zijn afge-
broken, omdat ze te weinig opleveren. Er 
wordt nu in samenwerking met de gemeente 
Utrecht gekeken naar andere BSO opvang, 
mogelijk samen met andere sportclubs.
• Het oprichten van een beheersstich-
ting, voor het toekennen van bijvoorbeeld 
vergoedingen e.d. aan spelers in de selec-
tieteams, om deze spelers meer te binden. 
Dit item ligt heel gecompliceerd. Het VB 
vindt dat dit soort zaken niet ten koste 
mogen gaan van de huidige sponsors en 
het mag zeker de vereniging niet in gevaar 

brengen, maar ondanks het feit dat het 
een stichting zou zijn, blijft V.V. de Meern 
wel aansprakelijk. Er zijn al verplichtingen 
aangegaan, het is de bedoeling dat deze 
uit sponsorgelden betaald gaan worden.

Strategisch beleid:
• Er is een start gemaakt met het uitwerken 
van een strategisch beleidsplan, waarin voor-
al centraal staat wat er moet gebeuren en hoe 
de verschillende commissies hier in passen.
• Er is een plan voor een tuchtcom-
missie uitgewerkt, maar dit blijft 
een handvat, de praktijk moet uit-
wijzen hoe het allemaal gaat lopen.
• Implementatie van de jeugd op de zon-
dag: besloten is dat de F’jes die nu op de 
zondag spelen, toch als tweedejaars naar de 
zaterdag gaan. I.p.v deze junioren gaan nu 
de (lagere) C elftallen, die overgaan naar de 
B, op de zondag spelen. Dit heeft veel com-
motie binnen de vereniging gegeven. Een 
aantal leden heeft spontaan zijn lidmaat-
schap opgezegd; in ieder geval twee C-elf-
tallen hebben overschrijving naar UVV aan-
gevraagd. De tweedejaars B’s blijven dit jaar 
wel op de zaterdag spelen, evenals de B1 en 
de MB1. Het Jeugdbestuur heeft nogal wat 
moeite met het feit dat de twee overgebleven 
elftallen nu toch naar de zondag moeten. 
Zij had dit liever een jaartje uitgesteld Niet 
alleen omdat de spelers nu in regio Amster-
dam gaan spelen, maar vooral om te zoeken 
naar alternatieven. Het JB ervaart de beslis-
sing van het VB als een van bovenaf opge-
legde. Het antwoord het VB hierop is dat het 
een meerjaren visie van het VB betreft, omdat 
het er naar uitziet dat er over een paar jaar 
veel meer elftallen ‘over’ zijn voor de Zater-
dag. Het VB brengt nogmaals naar voren dat 
de besluiten al eerder genomen zijn en nu 

niet meer teruggedraaid kunnen worden. 
De lange-termijn visie wordt voortaan ook 
meer gekoppeld aan het technische beleid.

Medewerkers/ medisch beleid
• Met de groei van de vereniging is het 
ook duidelijk geworden dat de behoefte 
aan vrijwilligers steeds groter wordt. Er zijn 
verschillende opties: het geven van vergoe-
dingen of een verplicht medewerkerschap, 
al zou dit in het begin slechts een papieren 
verplichting zijn. De V.V. vindt dat het kind 
centraal staat en dat de ouders meer moeite 
moeten doen, al wordt dat bij grotere kin-
deren moeilijker. Daarom moet er misschien 
meer dwang komen en al bij de inschrijving 
het één en ander vastgelegd worden. Er kan 
bijvoorbeeld gekeken worden naar werk-
kring of studierichting om mensen voor 
bepaalde werkzaamheden te benaderen.
In dit verband is momenteel ook een ver-
enigingsbegeleider van de KNVB actief, de 
heer Mohamed Alkachouti. Hij is vanaf 
februari bezig met een onderzoek en een 
plan van aanpak, vooral op het gebied van 
het tekort aan vrijwilligers, scheidsrechters 
en ouderparticipatie. De V.V. heeft een goede 
naam in de omgeving en dit moet zo blij-
ven. Samen met andere verenigingen wordt 
gekeken naar aandachtspunten. In deze 
discussie komt weer de verenigingsmanager 
ter sprake. Dit is nu nog niet aan de orde, 
maar zou in de toekomst misschien van 
belang zijn als link naar de ouders en om 
bijvoorbeeld de vrijwilligers te organiseren.
• Voor het medisch beleid niets als lof: 
ze doen het fantastisch. Stephan Visser is 
bezig met een medisch plan, de defibrillator 
is er inmiddels en de eerste groep mensen 
die ermee kunnen werken is er ook al.

Technisch beleid:
• De Jeugdelftallen lopen, door 
alle promoties, voor op het schema.
• Prestatief staat het geheel op schema: 
Zondag gaat richting eerste klasse en dat 
blijft hopelijk meerdere jaren stabiel, zodat 
er ook een aanzienlijk deel van de eigen 
jeugd die kant op kan gaan. Het VB wil 
de Zaterdag graag naar de tweede klasse 
zien gaan, zodat zij ook als een interne 
jeugdopleiding te kunnen functioneren. 
Door hoog te spelen en meer betrokken-
heid bij de leden te krijgen, hoopt het VB 
de jeugd bij de V.V. te kunnen houden.
• Daarnaast moet met name in de lage-
re teams vooral het plezier op de voor-
grond staan, maar ook deze teams moeten 
zich op kunnen trekken door een goede 
opleiding en extra faciliteiten. Er wordt 
een vergelijking met school gemaakt: je 
hebt betere en minder goede leerlingen, 
dus ook in de lesstof moet nuancering 
zijn. Het motto is: V.V. de Meern leidt op.
• Deze structuur kan door de hele jeugd 
lopen: goede trainers en leiders, passend bij 
de teams, opzetten van een (intern) scou-
tingapparaat, opzetten van een trainings- en 
eisenprogramma. Misschien komt er vanuit 
de KNVB een keurmerk voor jeugdoplei-
dingen, als V.V. De Meern daar in mee kan 
gaan, kan het bijvoorbeeld ook de scouting 
gemakkelijker maken. In dat opzicht is er 
nog veel te doen, iets wat moet groeien. 
Wellicht kan een dergelijk keurmerk iets 
vervangends zijn voor het dorpsgevoel, wat 
V.V. de Meern vroeger meer had. Duidelijk is 
wel dat er gekeken wordt naar allerlei moge-
lijkheden om V.V. de Meern, samen met 
zijn jeugd, op een hoger plan te trekken.
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geven welke kleur kaart de overtreding 
was. De kaarten vlogen dus in het rond! 
Er werd na het trekken van de kaart op 
een leuke wijze gediscussieerd over wat 
voor overtreding het was en welke straf 
daar vervolgens bij zou moeten horen.
Na ruim twee uur kwam er een einde 
aan de presentatie van Richard Lies-
veld. Daarnaast gaf hij de scheidsrech-
ters nog wat praktische adviezen mee. 
De scheidsrechters waardeerden het zeer!

Richard werd uiteraard bedankt voor zijn 
inzet. Hij kreeg een mooie bos bloemen, een 
fles wijn en een klein beeldje met een fluit 
erop en de tekst ‘Scheidsrechter bedankt’. 
Alle aanwezige scheidsrechters ontvingen uit 
handen van de organisator ook zo’n beeldje.

Het was een zeer geslaagde scheidsrechters-
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Door het vertrek van 
de meeste spelers uit 
het elftal zaterdag 8, 
seizoen 2006-2007, 
stond een aantal spe-
lers zonder team. En-
kelen van hen hebben 
toen het initiatief ge-
nomen om een vetera-
nenteam op te richten. 

Een wervingsactie onder 
jeugdleiders en ouders lever-
de voldoende spelers op om 
in november 2007 te kun-
nen starten in de competitie. 
Omdat de veteranencompetitie 
reeds was volgeboekt is besloten om in de 
reguliere competitie ervaring op te doen. 
Het elftal werd ingeschreven als zaterdag 9, 
in de klasse waar ook zaterdag 8 (die ook 
de veteranen leeftijd bereikt hebben) was 
ingedeeld. Alhoewel pas op 24 november 
de eerste competitiewedstrijd kon worden 
gespeeld zijn uiteindelijk toch nog 16 wed-
strijden afgewerkt. Met name de derby’s 
tegen zaterdag 8 hadden een bijzondere 
lading. De laatste wedstrijd van het seizoen 
tegen zaterdag 8 werd zelfs gespeeld op 
het hoofdveld en maar nipt verloren, 5-4.
 
Derde helft snel onder de knie
Hoewel de rode lantaarn het team ten 
deel viel, werd onder leiding van trai-
ner André Bakker hard gewerkt aan de 
vaardigheden en de conditie. De trai-
ningsopkomst en het enthousiasme was 
zeer groot, met name de bekende derde 
helft had het team al snel onder de knie.
Het enthousiasme van het afgelopen sei-
zoen en de hechte teamgeest bracht twee 
vrouwelijke sponsors op de been die 
het team in de toekomst zullen steunen:
Cathy Hansen van Hansen Verf en Wand: 
“Ik was eerst blij voor mijn man Wil-
lem dat hij weer met plezier ging voetbal-
len, maar het team betekent op zaterdag 
ook veel gezelligheid voor partners en kin-

										Wie	?????
Vind jij het leuk om op de hoogte te blijven van het wel en wee van 
de V.V. De Meern ?
Vind jij het leuk om dat in de Teamgeest te lezen ?
Heb jij misschien vanwege studie en/of werk interesse in het maken 
van artikeltjes ?
Of ben je meer geïnteresseerd in het opmaken van een blad ?
Of, ben je misschien goed in het coördineren van mensen om een 
eindproduct, zoals het clubblad, bij de leden in de bus te krijgen ?

In dat geval zijn wij op zoek naar jou !!!
We zijn momenteel met veel te weinig mensen om de Teamgeest 4 
keer per jaar te vullen met leuke en interessante wetensaardigheden 
over onze club en daarom zijn we op zoek naar mensen die willen 
helpen, 
want .. vele handen maken licht werk.

Dus, ben je geïnteresseerd en kun/wil je helpen ? 
Bel dan even met Wilna Gruters of Martin Jansen 
voor meer informatie. 
We zitten al bij de telefoon te wachten ! 
030- 6664499 of 6667312
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Nu ook veteranen bij V.V. De Meern

Staand v.l.n.r sponsor Anita van der Gun, Jerôme Sedee, 
John, Siebers, Michiel Reijmers, Sjoerd Langius, Piet 
Eversdijk, Martin van Rijn, Marco van Zanten, Eef 
Oskam en sponsor Cathy Hansen; zittend v.l.n.r. André 
van der Hulst, Douwe Klinefelder, Ben Hendrikx, André 
Bakker, Willen Hansen en Evert Middelhoven. Op 
de foto ontbreken Tony Noyes en Paolo Fungardi.

deren. Daarom deze financiële injectie”
Anita van der Gun van Heyokah Coa-
ching en Ontwikkeling: “Sjoerd voetbalt 
al weer 2 jaar maar is nu echt bezeten 
van zijn elftal. Bovendien is de derde 
helft bij de veteranen een begrip. Als 
ook de prestaties wat gaan verbeteren 
ben ik als sponsor helemaal tevreden”.
 
Invloed commercie ?
Op 31 mei, voorafgaand aan het ‘Coupe de 
Meern’ toernooi werden de spiksplinter-
nieuwe tenues door de sponsoren uitgereikt 
aan de spelers, waarna een fotosessie volg-
de. Daarmee werd het team formeel omge-
doopt in v.v. De Meern Veteranen 1. De 
dreigende invloed van de commercie op het 
teambeleid bleek al snel, de sponsoren heb-
ben namelijk de rugnummers toebedeeld.
Het komend seizoen zal gespeeld worden 
in de leeftijdsklasse van 35 jaar en ouder, 
waarbij enkele (jongere) dispensatiespe-
lers zijn toegestaan. Er is nog ruimte voor 
enkele ‘dragende’ spelers waarbij opkomst 
bij de training en een bijdrage aan de derde 
helft niet mag ontbreken. Dus geïnteres-
seerden: meld u spoedig! Informatie is te 
verkrijgen bij ondergetekenden. Omdat 
de training ook in juni en juli gewoon 
doorgaat is directe instroom mogelijk.

Piet Eversdijk en Sjoerd Langius.

(Antwoorden:  Spelregelvraag 1 = C;  
   Spelregelvraag 2 = C )

Twee weken nadat Eelco Koot mij 
had gevraagd stond ik op 25 mei in 
klassiek zwart en een brandende 
zon op het voetbalveld te fluiten.

Het was temidden van zo’n veer-
tien mannetjes die zich als een 
kluwen wol over het veld lie-
ten waaien, waar mijn gedachten 
afdwaalden (iets wat mij vaker 
verweten wordt, maar dit terzij-
de) naar twintig jaar terug. Onder 
de bezielende leiding van trainer 
Lambert van Rooyen, werd ik 
elke zaterdag de wei in geleid. Na 
zo’n zeventien vlinders te hebben 
geteld, twaalf koeien, drie kikkers 
en een konijn in de bosjes was 
het alweer rust. Gelukkig beloof-
de de tweede helft veel goeds, ik 
mocht een beetje aan de zijkant 
spelen en laten daar nu net de 
meeste bloemetjes groeien! Na 
hier een ketting van gemaakt te 

hebben had ik mijn moeders hart 
opnieuw veroverd, alleen vader 
was nog wat sceptisch, maar die 
werd gesust met de troostende 
woorden: ”Dat komt wel goed.”

Plotseling schrok ik wakker, weer 
twintig jaar vooruit door een 
knulletje van een jaar of acht dat 
in keiharde paniek was geraakt. 
Schreeuwend naar de kant vertel-
de hij dat niemand meer volgens 
het afgesproken systeem speelde 
en een ieder liet het afweten bij 
het doordekken, het draaide vol-
ledig in de soep! De leider en 
tevens vader gaf hem gelijk, zelf 
nog verbaasd dat er een voor-
hoede speler achterin liep om 
een bal in te gooien, ook dit werd 
rechtgezet. Terwijl dit alles zich 
afspeelden, keek ik om mij heen 
en miste een beetje de ouderwetse 
moeders die klaar staan met een 

Hans de Wit is natuurlijk een 
bekende verschijning bij de V.V. 
Enkele jaren geleden werd hij trai-
ner van het eerste elftal van de 
Zondagafdeling en bij de opening 
van het nieuwe complex kwam 
daar een nieuwe functie bij; die van 
pachter. Dit jaar bereikte hij met 
zijn team een hoogtepunt: ze pro-
moveerden naar de tweede klasse !

Het bestuur heeft echter voor Zon-
dag 1 een nieuwe trainer aange-
trokken en even was het onduide-
lijk of Hans, naast zijn rol als pach-
ter, ook nog iets anders ging doen 
bij de V.V. Inmiddels is bekend dat 
Hans volgend jaar het gepromo-
veerde team A1 gaat begeleiden 
en trainen. Dit lijkt een beetje 
vreemde keuze, maar Hans is er 
heel duidelijk in: “Ik ben nu 4 jaar 
bij Zondag 1 de trainer geweest, 
dit jaar was natuurlijk fantastisch: 
het kampioenschap en de promotie 
is bereikt, dus alles is nu rozengeur 
en maneschijn.  Nu ik er op dit 
moment mee stop gaan we goed 
uit elkaar. Het is te hopen dat de 

groep het, onder de frisse wind 
van Schuitemaker, heel goed blijft 
doen en dat ze kunnen groeien 
in de tweede klasse. Maar, er is 
natuurlijk altijd de kans dat het 
heel moeilijk kan gaan worden en 
dat ze heel veel moeite moeten 
doen zich in de tweede klasse te 
handhaven. Is dat het geval, tja, 
dan is het zeker als trainer, na een 
kampioensjaar, zeker niet leuk.”

Ook de Wit is vroeger als junioren-
trainer begonnen, o.a. bij Elinkwijk 
en Dos heeft hij verschillende elf-
tallen getraind en is dus door de 
wol geverfd. Hans: Ïk zie het als 
een uitdaging om nu met de juni-
oren aan de slag te gaan. Ik ben 
heel goed op de hoogte van de ver-
eisten in een selectie-seniorenelftal 
en kan er dus heel goed aan gaan 
werken om de stap van junior naar 
senior kleiner te maken, omdat ik 
weet wat er van ze verwacht wordt. 
Dit komt ook goed van pas binnen 
het beleid van het VB, dat zich 
vooral ook richt op het opleiden 
van de eigen jeugd naar de selec-
tieteams.” Volgens Hans komen 
er volgend jaar duidelijke regels, 
waar beide partijen zich aan moe-
ten gaan houden: hij vindt vooral 
consequent zijn in deze groep heel 
belangrijk. Gericht wordt op de 
derde klasse, dus weer op een 
kampioenschap. Na de vakantie 
zal pas duidelijk worden wie van 
de 30 jongens in de A1 of in de A2 
komt. De A2, die volgend seizoen 
in dezelfde klasse gaat spelen als 
de A1 dit seizoen, komt onder lei-
ding van Alfred Terpstra te staan.
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Hans de Wit, trainer A1

troostend woord en dorstlessende 
pakjes drinken maar vooral de 
vaders die af en toe “zonde” riepen 
en in een gek geval “kom op”. Het 
is jammer, het lijkt er nu allemaal 
wat fanatieker aan toe te gaan, hup-
pelen en dromen is er niet meer bij 
terwijl dat echt geen kwaad kan. 
Heb ook de hele dag gezocht maar 
kon nergens meer een jongetje 
vinden wat vlinders, koeien, kik-
kers of konijntjes telde. Ikzelf heb 
nog naar bloemetjes gezocht maar 
is nog best lastig, op kunstgras… 

Joost Schwarze

Vlinders, koeien, kikkers of konijntjes
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