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Sinds ik een meerderheidsbelang 
genomen heb in F.C. Utrecht kan 
ik nergens meer komen of men 
begint over voetbal te ouwehoeren. 

Nu vind ik dat helemaal niet zo erg, 
want praten over voetbal, mooie 
vrouwen, politiek en business horen 
tot mijn favoriete bezigheden.
Daar F.C. Utrecht tot op heden nog niet 
goed presteert en ik dat natuurlijk talloze 
malen moet aanhoren en vervolgens moet 
uitleggen dat er nog een hoop werk aan 
de winkel is, doet het mij deugd dat het 
met ons cluppie V.V. De Meern ‘cresendo’ 
gaat. Alles lijkt redelijk op orde. Natuurlijk 
zijn er altijd problemen op te lossen, maar 
dat is logisch bij een ‘going concern’, om 

Afgelopen 6 september vond het 

spetterende openingsfeest van 

het seizoen 2008-2009 in onze 

kantine plaats. Voorafgaand 

was de medewerkersavond. 

Alle vrijwilligers konden genie-

ten van een heerlijk Spaans / 

Catalaans buffet., waarbij je een 

berg eten kreeg, dus waren we 

zeker voorzien van een goede 

bodem voor het feest. Om 21.00 

uur werden de tafels en stoe-

len weggehaald om plaats te 

maken voor alle feestgasten. Een 

aantal leden (de dames) had 

al reikhalzend naar deze avond 

uitgekeken; even een avondje 

ongegeneerd drinken en dansen.

maar eens een zakelijke term te gebruiken. 
Gisteravond sprak ik Jan Pauw, Meerenees 
in hart en nieren, geboren op de Driesprong 
, Groenedijk, oud eerste elftalspeler en broer 
van Theo, Herman en Wout . Zijn zoon 
speelt bij SCH’44, daar Jan in Harmelen 
woont. Hij vertelde mij dat hij onlangs, sinds 
jaren, op zaterdagmorgen op ons nieuwe 
sportpark was geweest, omdat zijn zoon 
tegen V.V. De Meern moest voetballen. Hij 
had zijn ogen uitgekeken. Werkelijk versteld 
gestaan van de enorme bedrijvigheid en 
aantal elftallen dat gedurende de gehele dag 
aan het sporten waren. Ook waren hij en zijn 
vrouw Lia vol lof over de kwaliteit van ons 
sportpark. Zo’n gesprek doet je goed, want 
het uiteindelijke doel van het bestuur en 

alle direct betrokkenen is dat jong en oud 
op een goede manier sport kunnen beleven. 
Met V.V. De Meern zijn we op de goede 
weg. Het beleidsplan , gemaakt bij mijn 
aanstelling als voorzitter zo’n drie en half 
jaar geleden, volgen wij goed. Een structu-
rele oplossing om te kunnen groeien tot een 
ledental van 1600 leden is in zicht. Financi-
eel staan we er goed voor en sportief gezien 
lijken we ook redelijk in de buurt van onze 
doelstellingen te komen. Binnen vijf jaar 
zou de zondag 1 in de eerste en de zaterdag 
1 in de tweede klas moeten spelen. Dit om 
de aanstormende jeugd het goede plafond 
te geven om sportief gezien optimaal te 
kunnen presteren en de talenten uit onze 
vereniging aan ons te binden ten faveure van 

Woordje van de Voorzitter    

Frans van Seumeren

Spetterend openingsfeest werd werkelijkheid! Spetterend openingsfeest werd werkelijkheid! 
De opkomst was groot op het openingsfeest:

Bij het medewerkersbuffet waren ongeveer 250 mensen aanwezig en op de feestavond zelf ruim 400 mensen.
Met dank aan de organisatoren: 

 Frans van Zoeren, Lamber van Rooyen, Martin Adelaar, Patrick van Zijl, Jetske Tromp, Ton de Reuver en Eelco Koot
(vertegenwoordigers dus uit alle geledingen, zowel de zaterdag, zondag, dames en de jeugd): het was fantastisch geregeld !

(Foto’s staan op desite van V.V. De Meern, onder laatste nieuws.)
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onze directe omgeving. We zijn 
aardig op weg. Op het moment 

dat ik dit stukje zit te tikken staan 
beide elftallen bovenaan in hun respec-
tievelijk tweede en derde klasse. We heb-
ben nog twee jaar te gaan om ons doel te 
bereiken. Met onze huidige goede trainers 
en niet te vergeten onze nieuwe technische 
directeur Sjaak van den Helder moet dat 
lukken. De grote uitdaging is nu om ook 
van F.C. Utrecht een bloeiende vereniging 
te maken die financieel gezond is en in een 
aantal jaren structureel mee kan doen in 
de top vijf van de Nederlandse competitie. 
Een hele opgave, maar: ‘no guts , no glory’!

De meeste leden hadden elkaar tijdens 
trainingen en vergadering al weer gezien. 
Toch was het leuk om iedereen zo aan het 
begin van het seizoen te zien en te spreken. 

Overdag tijdens de eerste speeldag, 
onder leiding van een heerlijk zon-
netje, had menigeen al zeer geno-
ten en was de sfeer uitstekend geweest. 
Hier en daar vond zelfs een mini reünie 
plaats, tussen meegebrachte partners van V.V. 
De Meern-spelers. Omdat iedereen volop 
aan het praten was, duurde even voordat er 
gedanst werd. De muziek was afwisselend. 
De drankjes vloeiden rijkelijk en er werd 
royaal omgegaan met sterke ‘mixjes’, wat er 
voor zorgde dat de voorraad Bacardi voor het 
einde van de avond op was. Gelukkig was er 
nog Vieux! Waarschijnlijk heeft dat er aan 
bij gedragen dat, toen ik thuis (in Utrecht) 
arriveerde, nog steeds niet was begon-
nen met ontnuchteren. (Iets wat meestal 
wel het geval was, toen ik nog bij mijn 
ouders woonde en ook een stukje moest 
fietsen, voordat ik thuis was na het uitgaan.) 
De volgende dag, terwijl de feestcommis-
sie de plakkende vloer in de kantine te 
lijf ging met sop en water, bewogen de 

dames op het hoofdveld. Dit in het kader 
van een bekerwedstrijd. Deze wedstrijd 
schijnt speltechnisch zeer gênant geweest 
te zijn, maar ach, wij hadden dan ook 
wel een zeer goed excuus. Feestcommis-
sie, bedankt voor de organisatie, de dames 
kijken nu al uit naar het volgende feest! 

Marjolein Helder
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Het was 1974 toen Loek Beumer, teammanager van Zondag 1 mij onder-
weg in de auto vertelde dat Nol de Ruiter nog wel een assistant-
trainer kon gebruiken bij FC Den Bosch. Hij vond dat ik er aan toe was.

Ik was 23 jaar, maar had al wel vijf jaar ervaring als trainer van de A-Junioren 
van het toen nog in de hoogste jeugddivisie spelende Velox, trainer van 
de A-jeugd  en hoofddtrainer van Zondag 1 en Zaterdag 1 van V.V. De Meern.

Aldus geschiedde. Ik begon twee maanden later in Den 
Bosch mijn avontuur in het betaalde voetbal. Dat heeft 
tot de dag van vandaag heel veel fantastische momenten 
opgeleverd. Zowel parttime als fulltime ben ik werk-
zaam geweest bij clubs als FC Utrecht, FC Wageningen 
en Vitesse Arnhem. Ik heb samengewerkt met o.a. Han 
Berger, Nol de Ruiter, Jan Streuer, Edward Sturing, Aad 
de Mos, maar ook met kanjers als hoofd Opleiding van 
Vitesse, Pascal Jansen en keeperstrainer Lambert Jager. 

Ondertussen ook met name in Veenendaal goede erva-
ringen opgedaan als technisch manager bij GVVV en 
als directeur algemene zaken bij DOVO. Het kampi-
oenschap van DOVO in 2004 in de sterkste amateurcompetitie van Nederland, de 
Hoofdklasse B, met een record aantal wedstrijdpunten was een geweldige belevenis.

Deze bagage breng ik nu mee naar mijn ‘oude’ club V.V. De Meern 
waar ik als 16-jarige keeper mijn debuut in het eerste elftal maakte. 

V.V. De Meern is mij voor echter eigenlijk een geheel nieuwe club. Onherkenbaar ver-
anderd van een kleine, gemoedelijke dorpsclub is het nu aan het uitgroeien tot een 
moderne, bedrijfsmatig gerunde topamateurclub. Ik vind het een top(amateur)club 
omdat de organisatie en accommodatie tot het beste in Nederland behoren. Nu moe-
ten we met elkaar de structuur verder professionaliseren zonder dat het te zake-
lijk gaat worden. Daardoor komen meerdere elftallen op een hoger plan te spelen. 

Wij moeten de beste jeugdopleiding in de omgeving gaan wor-
den. We zijn het nog lang niet, maar we kunnen het wel worden. 

Ik ben begonnen met zoveel mogelijk onze selectie-elftallen te zien spelen. Om alle spe-
lers te kennen ben ik nog een aantal weken bezig zijn met kijken! Maar het werkoverleg 
met de selectietrainers zorgt er ook voor dat ik snel op de hoogte wordt gebracht van de 
ontwikkelingen per team. De eerste indrukken ben ik aan het verwerken. In januari 2009 
zal ik een Opleidingsplan presenteren als onderdeel van een Technisch Beleidsplan dat de 
vereniging in het seizoen 2009/2010 moet wijzen in de richting van een goede toekomst
.
Soms ben ik niet op het Sportpark in De Meern omdat ik dan namens de club bij 
uitwedstrijden ben, vergaderingen bij de KNVB of FC Utrecht bijwoon. Maar ook 
zal ik scoutingwerk verrichten voor de club als we op een bepaalde positie in een 
elftal eigenlijk versterking willen hebben. Zo was ik elders in Amsterdam bij een 
wedstrijd in de Hoofdklasse toen ons eerste elftal uit speelde bij DCG! SMS-ver-
keer hield mij volledig op de hoogte van de ontwikkelingen op de andere velden. 

Dan heb ik ook nog mijn andere baan: voor The Scouting Network uit Birming-
ham analyseer ik bijna wekelijks spelers en elftallen in de hoogste competi-
ties van Nederland, België, Noord-Frankrijk, Duitsland en Denemarken voor veel-
al Premier Leaque-clubs als Middlesborough, Newcastle United en Everton.
 
Geweldig om de gehele dag met voetbal bezig te kunnen zijn!
 
Gelukkig heeft een dag 24 uur…………..

Sjaak van den Helder
Technisch directeur

AGENDA:
1. Opening
2. Verslag van de algemene leden vergadering 19 november 2007
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag verenigingsbestuur
5. a.   Verslag penningmeester 
b.  Verslag kascommissie
c.  Decharge penningmeester
d.  Benoeming kascommissie 2008-2009
6.  Bestuursverkiezing en benoeming leden commissies
7.  Meerjarenbegroting 2008-2013 
8.  Stand van zaken technisch beleidsplan, 3e kunstgrasveld en andere beleidszaken.
9.  Afscheid medewerkers
10.  Rondvraag
11.  Sluiting

Toelichting op de agenda van de algemene leden vergadering

De stukken betrekking hebbend op de agendapunten 2, 4, 5a en 7 zijn op werkdagen ’s 
avonds na 20.00 uur aan te vragen bij Ton Oskam, telefoon: 030-6664996 of per e-mail: 
vv.demeern@12move.nl. De stukken worden hierna per post of mail toegestuurd. Ook 
zijn de stukken een half uur voor aanvang van de vergadering aanwezig. 

Ad 5 b:
Het verslag van de kascommissie is op de vergadering beschikbaar.

Ad 6: 
Bestuursverkiezing: volgens het rooster van aftreden zijn M. (Marcel) de Groot en A.P.J.C. 
(André) van Merode aftredend. Het verenigingsbestuur stelt de algemene leden vergade-
ring voor de heer M. (Marcel) de Groot als penningmeester te herbenoemen. Dit voor de 
periode van drie jaar. A.P.J.C. (André)  van Merode heeft zich niet herkiesbaar gesteld. 
Het verenigingsbestuur is nog niet geslaagd in de vacature te voorzien. A.A. (Ton) Oskam 
heeft zijn functie als secretaris tussentijds neergelegd. Het verenigingsbestuur is nog niet 
geslaagd in de vacature van secretaris te voorzien. Het verenigingsbestuur hoopt tijdens 
de vergadering kandidaten voor te dragen.

Benoeming van leden commissies.
Het verenigingsbestuur stelt de algemene leden vergadering voor te benoemen voor de 
periode van 1 juli 2008 t/m 30 juni 2009: 
Commissie redactie clubblad: W. (Wilna) Gruters, M. (Marjolein) Helder.
Commissie beheer website: A. (André) Bakker, P. (Peter) Bootsma, T.B.J. 
(Ted) Fronik en G.M.S. (Mirjam) Klever .

Namens het verenigingsbestuur,
Ton Oskam, secretaris

 Van het Verenigingsbestuur          Terug van weggeweest ….. !

      Gedrag
 
Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Dat geldt op sportief vlak, maar ook ten aanzien van 
gedrag. Hierbij enkele regels nog eens onder de aandacht gebracht:
1. Het is niet toegestaan met voetbalschoenen de bovenverdieping van   
 het clubgebouw te betreden. Dit omdat anders  
 a) de vloer beschadigt en  
 b) door vuil en modder de kantine een bende wordt.
  
2. Afval hoort in de afvalbakken. In de kleedkamers, in het clubge  
 bouw en op de velden staan voldoende afvalbakken. Neem even de   
 moeite afval daar in te gooien. Laat je patat vallen, raap het even   
 op. Thuis gooi je afval ook niet op de grond, waarom bij VV De   
 Meern wel?
  
3. Roken is op de kunstgrasvelden verboden. Dit omdat  
 a) het kunstgras beschadigt door smeulende peuken,  
 b) de afwatering dicht slibt door kleine afvalresten, en  
 c) het veel werk is de peuken op te ruimen. 

Hopelijk houdt iedereen zich aan deze regels en maakt het leven van medewerkers en 
vrijwilligers niet onnodig zuur. Wij vragen iedereen nadrukkelijk, met name het kader 
(bestuurs- en commissieleden, leiders en trainers), eenieder die zich niet aan deze 
regels houdt daar op aan te spreken. Kleine moeite, het bespaart anderen veel frustre-
rend werk en houdt ons sportcomplex mooi. Nu gebeurt dat aanspreken door een veel 
te klein groepje mensen. De vereniging, dat ben jij! 

Commissie van Beheer

 De vereniging, dat ben jij! De vereniging, dat ben jij!

Het verenigingsbestuur van V.V. De Meern nodigt haar leden uit voor de:

ALGEMENE LEDEN VERGADERING V.V. De Meern
te houden op maandag 17 november 2008 om 20.00 uur in het clubgebouw.

Vrijwilligers gezocht
Gezocht: redactieleden

Als redactie van de Teamgeest proberen we 5 keer per jaar een clubblad uit te 
brengen met informatie vanuit alle afdelingen en dat is best wel een grote klus. 
Gelukkig hebben we tegenwoordig de hulp van een geweldig creatief persoon, 
Martin Jansen, die de hele opmaak voor zijn rekening neemt. Maar het beden-
ken van onderwerpen, het maken van foto’s en tekst of deze zaken aangeleverd 
krijgen, kost best wel wat tijd. Daarom zoeken we extra mensen voor onze com-
missie. Dus, wie het leuk vindt om eens 
foto’s te maken of een stukje te schrijven 
over een actueel onderwerp binnen de 
V.V., neem dan alsjeblieft contact met 
één van ons op. Alle hulp is welkom !!!! 

Redactie Teamgeest
Secretariaat: Wilna Gruters
Meerndijk 32, 3454 HS  De Meern  
Tel.: 030 666 44 99
wilnagruters@gmail.com
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Sport bedrijven, ja ook de voet-
balsport, doe je om te winnen. En 
dat het liefst zo vaak mogelijk. 
Ik geloof er helemaal niets van 
als amateurvoetballers vertellen 
dat zij alleen maar voor hun ple-
zier spelen. Dat klopt helemaal niet.

Diegenen die hieraan twijfelen moeten op 
zaterdag en zondag maar eens komen kijken 
bij wedstrijden van 3e, 4e of 5e elftallen. 
Ook aan die spelers kun je zien dat zij in het 
veld staan om te winnen. Zij slaan zichzelf 
voor de kop als een grote kans wordt gemist.
 
Wij spelen recreatievoetbal en 
die anderen prestatievoetbal! 
Ook al zo’n moeilijk uit elkaar te houden 
onderscheid dat er eigenlijk helemaal niet is. 
Hoe moet het dan wel gezien worden? Ik zie 
het liefst dat iedereen erkent dat hij altijd wil 
winnen. Lekker een balletje trappen, maar..dat 
met 9-3 verliezen, lijkt mij niet verenigbaar. 
Met plezier trainen en wedstrijden spelen 
kan wel. Ja, sterker nog dat moet. Het geldt 
voor de jongste pupil, maar ook voor Ruud 

van Nistelrooij! Als je (veel) tijd steekt in 
trainingen als voorbereiding op de wed-
strijd, moet er wel met plezier getraind 
kunnen worden. Het is een teamsport, dus 
een goede teamgeest (trouwens daarom is 
voor de naam TEAMGEEST van het club-
blad gekozen in de jaren ’60) kan er toe bij-
dragen dat trainingen met plezier verlopen.

Ambitie
Als je in een selectieteam speelt heb je 
waarschijnlijk de talenten en ook de ambitie 
om zo hoog mogelijk te spelen. Benut die 
kansen dan ook. Zorg dat je met plezier 
en ambitie de trainingen volgt. En grijp je 
kansen als zich nog iets moois aandient! 
Ook als V.V. De Meern niet het laatste sta-
tion in jouw ontwikkeling als voetballer is, 
kun je alleen maar met plezier de volgende 
stap maken. Wij ondersteunen alle jeugd-
spelers die in het betaalde voetbal willen 
slagen. Bij onze club kan de basis voor 
een succesvolle carrière worden gelegd.
En als je die talenten en ambitie helemaal niet 
hebt? Dan ben je ook bij deze club aan het 

Ruim een jaar geleden is de Sponsor 
Commissie gestart met een plan om 
de oude reclameborden rondom het 
hoofdveld te vervangen door een ander 
systeem waarbij de reclameborden in 
profielen gemonteerd worden. Het 
nieuwe systeem heeft vele voordelen:

• de borden zijn hoger (80 cm i.p.v.  
   60 cm) en aaneengesloten wat veel  
   mooier oogt
• doordat de borden hoger zijn kunnen                        
   ballen niet meer onder de borden door      
   rollen
• er hoeven voor montage geen gaten 
in de          borden meer geboord 
te worden
• de borden kunnen veel gemakkelijker  
   geplaatst en verplaatst worden
• de adverteerder heeft door de hogere 
bor   den meer advertentieruimte
• de opdruk van de borden heeft   
  een betere kwaliteit en is vandalisme  
  bestendiger

Meet- en rekenwerk
Helaas kwam de leverancier in eerste 
instantie alle mooie beloftes niet helemaal 

na en waren er de nodige kwaliteitsproble-
men. Ondertussen zijn de meeste van die 
problemen door een nauwe samenwerking 
gelukkig verholpen. Het vervangen van 
het oude systeem door het nieuwe systeem 
vereist het nodige ontwerp. Zo moet er met 
het nieuwe systeem rekening gehouden 
worden met enkele open plekken om onder 
het hek door te kunnen kruipen om ballen 
op te kunnen halen. Ook moet er rekening 
worden gehouden met waar de palen van 
het hekwerk staan. Er is nogal wat meet- en 
rekenwerk nodig om te kunnen bepalen 
hoeveel borden waar 
geplaatst kunnen wor-
den. Hier en daar moe-
ten we een rijtje borden 
opvullen met het V.V. De 
Meern logo omdat we 
anders niet uitkomen.

Oude borden
Ook hebben we te maken met de gemeen-
te, die als eigenaar van het hekwerk, de 
nodige eisen stelt aan waar en hoe reclame-
borden opgehangen mogen worden. Met 
name reclameborden aan de ballenvangers 
zijn daarbij een moeilijk onderwerp. Wind-
vang en beschadiging (roestvorming) zijn 
daarbij voor de gemeente de zorgpunten.
Met deze operatie hebben we uiter-

aard verschillende doelstellingen

• het verfraaien van het uiterlijk van de       
  Reclameborden rondom het hoofdveld
• het verhogen van de inkomsten op het    
  hoofdveld door dubbele borden
• het verhogen van de inkomsten door bor 
  den te plaatsen langs de kunstgrasvelden

Uiteraard kunnen we alleen maar nieuwe 
borden plaatsen als we een bestemming 
voor de oude borden hebben. We probe-
ren zoveel mogelijk oude borden naar de 

kunstgrasvelden te verplaatsen. Gezien de 
hoeveelheid borden die daar ondertussen 
hangt lukt dat aardig. We zijn dan ook 
goed op weg met onze doelstellingen. De 
inkomsten uit reclameborden zijn, ondanks 
de nodige investeringen voor het nieuwe 
systeem, ondertussen substantieel verhoogd.

Meerjarenprojekt
In eerste instantie zijn vorig jaar een dub-

bele rij borden voor de kantine en voor de 
tribune geplaatst en enkele borden langs 
de lange zijde aan de kant van de tribune. 
Later zijn daar twee rijtjes enkele borden 
naast de doelen bij gekomen.Ondertussen 
zijn we druk bezig met de verkoop en pro-
beren we nog een rijtje enkele borden naast 
een doel en een rij dubbele borden langs de 
lange zijde aan de kantinekant te verkopen. 
Ook dit vereist de nodige coördinatie. We 
kunnen geen nieuwe borden plaatsen voor-
dat we voldoende oude borden hebben die 
we kunnen verhuizen naar het kunstgras-

veld of waar het contract van beëindigd is.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de 
gehele lange zijde langs de kantine van 
dubbele borden wordt voorzien en het 
hele hoofdveld naar het nieuwe systeem 
overgaat. Dat is een meerjaren project, 
maar we zijn vooralsnog prima op weg om 
dit project volgens schema op te leveren.

Sponsor Commissie

Reclameborden

Natuurlijk is winnen het belangrijkste !

Beste leden van v.v. de Meern.

Sommige van jullie zullen er misschien al wat over gehoord 
hebben, andere misschien niet, maar vanaf september 2008 
zijn wij, studenten van de Hogeschool Utrecht met enige 
regelmaat te vinden op jullie sportcomplex. Wij zijn 2e en 3e 
jaars studenten van de opleidingen Pedagogiek, Sociaal Juri-
dische Dienstverlening en Maatschappelijk Werk. Wij lopen 
stage bij de de Hogeschool Utrecht en ondersteunen de v.v. de 
Meern bij verschillende activiteiten.. Ons project heet verbin-
den door voetbal en heeft als doelen:  

1. Het vergroten van participatie binnen verenigingen
2. Het verbeteren van contacten tussen diverse groepen
3. Het verbeteren van respectvolle omgangsvormen
Wij als studenten zullen onder meer onderzoek  doen en 

Verbinden door voetbal

juiste adres. Er is voldoende gelegenheid om 
op dat wat lagere niveau plezier te hebben tij-
dens trainingen en wedstrijden met je eigen 
team. Maar de faciliteiten zijn natuurlijk wel 
aangepast aan de ambitie van die spelers.

Taak als trainers en coaches
Talentvolle spelers met veel ambitie krijgen 
de gelegenheid om twee of drie keer per 
week onder leiding van gediplomeerde trai-
ners nog beter te worden. De selectieteams 
moeten op een hoger plan worden gebracht. 
De allerjongsten moeten straks weer profite-
ren van de prestaties van de jeugdspelers van 
nu. De ambitieuzen en talentvolle spelers 
krijgen zodoende de gelegenheid om zich 
verder goed te ontwikkelen. Dat is onze taak 
als trainers en coaches van alle selectie-elf-
tallen. Zowel bij het eerste team van de seni-
oren zondag en zaterdag, de overige selecties 
senioren en de selectieteams in de jeugd.

Geen scheidsrechters nodig
Laten we elkaar nu maar allemaal presta-
tievoetballers noemen en geen recreatie-

spelers! Ieder speelt op zijn eigen niveau 
en naar eigen mogelijkheden om dit prach-
tige spel te winnen! Of niet soms ? Als je 
voetbal speelt met uitsluitend als doel om 
bezig te zijn dan is het scheidsrechterte-
kort ook gelijk opgelost. Die zijn immers 
dan helemaal niet nodig. Recreanten zijn 
het altijd in het veld met elkaar eens. Nie-
mand wordt meer ‘in het belang van het 
resultaat’ onderuit gehaald. Gele en rode 
kaarten kunnen in de prullenbak, want de 
spelers doen elkaar niets meer aan. Zij vin-
den winnen immers niet meer belangrijk!
Gelooft u dat laatste? Ik niet!

Heel veel plezier met het spelen van de wed-
strijden voor V.V. De Meern. En probeer zo 
vaak mogelijk te winnen. Dat geeft altijd een 
fantastisch gevoel. Je kunt thuis trots ver-
tellen dat je de tegenpartij hebt verslagen.

Sjaak van den Helder
Technisch Directeur

zullen dan uiteindelijk een adviesrapport schrijven voor het 
bestuur van v.v. de Meern. 
Voor het onderzoek naar deze onderwerpen vragen wij jullie 
hulp. Vanaf 23 oktober zullen wij op het complex zijn en vra-
gen of jullie een enquête voor ons in willen vullen. De enquête 
wordt uitgedeeld aan alle  A, B en C junioren, alle ouders van 
de puppillen en junioren,  aan de senioren en aan de trainers/
leiders. Onze vraag aan jullie is om even een kwartiertje van 
jullie tijd vrij te maken om die enquête in te vullen. Voor de A, 
B en C junioren zijn hierbij ook nog prijzen te winnen..
Wij zien er erg naar uit om het komende seizoen bij jullie 
mooie club stage te lopen!
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën dan kunt u ons natu-
urlijk altijd even aanschieten als we bij de club zijn, of anders 
even mailen naar verbindendoorvoetbal@gmail.com. 

Met sportieve groeten,
Nicolette de Macker, Wouter Jeltema, Nara Mekkova, 
Marieke de Ruijter, Milan Kocken en Pieter Gijsbertse



oktober  2008TeamGeestblz 4blz 4

De selectie-elftallen van de Zondag- en Zaterdagafdeling

Ruud Hazelaar Richard Wolswijk Martijn Ruitenburg Didier Tijsinger Lars Habets

Geoffrey KuijtDhiresh Debipersad

Siem Wagevoort  
 (grensrechter) Ton Delfgou (trainer) Jan Mandjes (leider) 

Seizoen  2008 - 2009

V.V. De Meern presenteert: V.V. De Meern presenteert: 

Selectie-elftal Zaterdag 1

Wytse Engelsma 
  (verzorger) 

Koen Hoveling

Danny Stijsiger
Willem Debipersad  

(leider)

Jeffrey Tromp

Pjotr Nijenhuis

Wesley de Vries Bas Ruitenburg

Steven van de Rijst

Fabian Schaken 

Selectie-elftal Zondag1

Henry Koppe  
(leider)

Frans Schuitemaker 
(trainer)

Roland Ausma Stefan Klepper  Kevin Flight Pascal Florie Allesandro Damen  

(keeper A1)

Robin Capiteijns Ferdi Vrede

Ernst van Wiggen  
(leider)

Martin Adelaar  
(verzorger)

Alex Kaya

Stef Vermeulen

Jesper Capiteijns

Sejdija Avdi Thijs Atteveld

Semih Canik

Raoul Oostdam

Jesse Verheul

Sander Reurings Sander Langerak
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De selectie-elftallen van de Jeugdafdeling

Anne Heerschop Taner Memili Sjors Smeulders Melvin Uittenbogert Kevin Langerak

Mitchell SchuurHasret Varan

Jeroen van Soest
John Dunsbergen  

(Trainer Coach)

Seizoen  2008 - 2009

V.V. De Meern presenteert: V.V. De Meern presenteert: 

Dennis Boeijen

Tom Gentenaar Danny Geurtsen
Joost Satink  
(Ass. Coach)

Jeffrey Tromp

Jay Jay van der Laan

Wesley de Vries Virgell Wierkx

Saul van der Vegt

Hans de Wit (trainer-
coach)

Leo Wakelkamp

Wouter Pannekoek Danny Jansen Chen Margolin Sander van der  Woude Thomas van Amerongen Jan Gentenaar

Ernst van Wiggen  
(leider)

Lex van der Woude 
(leider)

Denny Berkouwer

Jorgos Katsivelis

Alessandro Damen

Roel van Wiggen Tarik Bouaazi 

Melvin Nood

Gino Schuur (A2)

Max Versteeg

Hugo Peters Thomas Siepman

Selectie-elftal A1

Hidde van Boven

Pravesh Baboeram  
Panday

Selectie-elftal B1

Op de foto ontbreken
 
Jeff den Hartog
IIias Khadir
Rick Schuur Sponser/
Leider
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De kwaliteit van de veldverlichting op 
de kunstgrasvelden laat veel te wensen 
over. Dat is voor een ieder duidelijk 
zichtbaar. Dat er achter de schermen 
veel gedaan wordt om deze problemen 
op de lossen is echter minder zichtbaar.

Vergunning
De veldverlichting is indertijd in opdracht 
van de gemeente aangelegd en later aan de 
vereniging overgedragen. De gemeente heeft 
dus het bestek opgesteld en onderhande-
lingen met leveranciers gevoerd.  Hierbij 
is de keuze gemaakt een aantal armaturen 
van het oude sportcomplex te hergebruiken 
op het nieuwe sportcomplex. Dit leverde 
uiteraard een kostenbesparing op en leek 
toen een logische keuze. Achteraf blijkt 
dat hier de problemen waarschijnlijk zijn 
begonnen. Bij aanleg van veldverlichting 
heb je te maken met vergunningen. Een 
belangrijk aspect daarbij is lichthinder voor 
de omgeving. Aangezien er woningen op 
korte afstand van onze kunstgrasvelden 
staan is indertijd gekozen voor trainingsver-
lichting op de kunstgrasvelden. Enerzijds 
omdat dit voldoende was en anderzijds 
omdat zwaardere verlichting naast hogere 
investeringen en hogere operationele kos-
ten ook het risico van jarenlange procedu-
res over lichthinder met zich meebracht.

Lichtmeting
Voor veldverlichting bestaan normen en de 
orm voor trainingsverlichting is dat er bij 

nieuwe lampen 95 lux aan licht op het veld 
moet vallen. Nieuwe lampen gaan echter 
vrij snel in kwaliteit achteruit waardoor de 
lichtopbrengst terugloopt naar 75 lux. Na 
zo’n 2 a 3 jaar gebruik worden dan de lam-
pen vervangen en begin je weer met 95 lux. 
De verlichting voor onze kunstgrasvelden is 
enkele jaren geleden opgeleverd en voldeed 
toen aan de normen. Op basis daarvan is 
de veldverlichting overgedragen aan de ver-
eniging. Na enige tijd kregen we echter het 
vermoeden dat er met het lichtniveau toch 
wel iets mis was. Om niet op subjectieve 
waarnemingen af te moeten gaan hebben 
we een lichtmeter aangeschaft. Uit de door 
ons verrichte lichtmetingen bleek vervol-
gens dat de verlichting al veel eerder dan 
zou mogen onder de 75 lux was gedaald. 
Bovendien bleek dat toen een kapotte lamp 
werd vervangen dat dit niet of nauwelijks 
verbetering gaf. Waar in eerste instantie 
werd gedacht dat vervanging van de lampen 
het probleem van een te laag lichtniveau zou 
kunnen oplossen werd nu duidelijk dat er 
andere oorzaken waren. Daarbij valt te den-
ken aan de armaturen, het spanningniveau 
dat Eneco levert, te dunne bekabeling, etc.

Onverklaarbaar probleem
De eerste gesprekken met de leverancier 
over de problemen verliepen moeizaam. 
Onze lichtmeting werd in twijfel getrokken 
omdat onze lichtmeter niet door een offici-
ele instantie gekalibreerd was, Eneco zou 
een te lage spanning leveren, etc. Daarop 

hebben wij de leverancier zelf een lichtme-
ting laten uitvoeren, die hetzelfde beeld gaf 
als onze eigen lichtmeting. Eneco heeft een 
week lang de spanning gemeten en die bleek 
ruim binnen de normen en zelfs beter dan 
gemiddeld te zijn. Aangezien de gemeente 
de oorspronkelijk opdrachtgever was heb-
ben we deze in de gesprekken met de leve-
rancier betrokken. Uiteindelijk werden alle 
drogredenen van de leverancier van tafel 
geveegd en bleven we met een onverklaar-
baar probleem zitten. Ons standpunt was 
dat de leverancier, ondanks dat de installatie 
aan de besteksverplichting had voldaan, een 
ondeugdelijke installatie had geleverd. Uit-
eindelijk zag de leverancier ook in dat hij een 
stuk verantwoordelijkheid moest nemen.

Oplossing
De oorzaak van de problemen is tot op heden 
niet echt duidelijk. De oplossing gelukkig 
wel. Tegenwoordig wordt er gewerkt met 
een nieuw, platter model, armaturen die een 
betere lichtopbrengst en spreiding hebben. 
Helaas vereisen die armaturen wel een ande-
re opstelling van de lichtmasten voor een 
optimaal resultaat. Het verplaatsen van de 
lichtmasten is echter geen optie. Er worden 
nu twee varianten uitgewerkt, met 6 en 8 
armaturen per veld, die de problemen kun-
nen oplossen. De voorkeur gaat daarbij uit 
naar de variant met 8 armaturen per veld in 
verband met een betere spreiding. Financieel 
zijn we er ondertussen uitgekomen met de 
leverancier en de gemeente. De leverancier 

Veldverlichting
doet de grootste bijdrage, de gemeente en de 
vereniging doen elk een kleinere bijdrage. 
Wij hebben de verlichting 3 jaar gebruikt en 
dus is het redelijk dat wij 3 jaar afschrijving 
bijdragen, daarnaast zijn de lampen aan ver-
vanging toe en dat zijn kosten die wij nor-
maal gesproken ook gehad zouden hebben.

Betere verlichting
De variant met 8 armaturen heeft een licht-
opbrengst tussen 120 lux (in het begin) en 
100 lux (na verloop van tijd). De huidige ver-
lichting is ondertussen afgezakt naar 60 lux, 
waar die volgens de normen dus niet onder 
de 75 lux zou mogen komen. Als alles door-
gaat dan wordt de verlichting dus  substanti-
eel beter, zowel qua niveau als qua spreiding.
Deze hele toestand loopt al bijna twee jaar. 
Technisch is het een zeer lastig probleem 
gebleken, de exacte oorzaak van de te snelle 
en te grote teruggang van de verlichting 
is zoals gezegd nog steeds niet duide-
lijk, metingen door diverse bedrijven kos-
ten tijd, onderhandelingen met gemeente 
en leverancier kosten tijd, etc. Wij doen 
er echter alles aan om de problemen zo 
snel mogelijk opgelost te krijgen. Hope-
lijk geeft dit artikel wat meer inzicht in 
de problematiek en waarom de proble-
men niet onmiddellijk op te lossen zijn.

Commissie van Beheer

Op 1 juli lagen de (verlengde) contracten voor de trainers voor 2008 klaar. Allemaal keurig 
voorbereid door Hans Hensen en Wim Stolwijk. Ook klaar voor ondertekening was het con-
tract van Hans Hensen zelf. Zoals u waarschijnlijk weet besloot Hans Hensen op 30 juni om 
te stoppen als Technisch Directeur en dus bleef zijn contract blanco en maagdelijk achter.

Onder toeziend oog van Wim Stolwijk tekende Frans van Seumeren 
namens de V.V. De Meern contracten 
met o.a. Bastin Verweij, 
   Ton Delfgauw, 
   John Dunsbergen en de andere trainers. 
   Helaas was Frans Schuitemaker niet aanwezig wegens  
   andere verplichtingen.

Langzaam maar zeker krijgt het trainerskorps daarmee vorm.  
 
In de persoon van Frans Schuitemaker een “zware” trainer bij Zon-
dag 1. Hans de Wit die de A1 overneemt. Talentvolle en enthou-
siaste trainers daarachter voor de hogere teams. De “verzwaring” 
van het trainerskorps past bij de lijn die de V.V. heeft ingezet en die 
gekoppeld is aan het feit dat onze teams steeds hoger voetballen. 

De komende jaren zal De Meern verder in gaan zetten op het ontwik-
kelen en opleiden van 
de trainers. We wil-
len op die manier het 
niveau van alle trainers 
op een hoger plan zien 
te brengen. Voor de nieuwe Technische Directeur Sjaak van 
den Helder is dat een van de speerpunten in zijn werk. 

Trainers tekenen contracten

                                                 
 Namens het bestuur

John van Wegen
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De Meern: Van dorpsclub naar stadsclub.

In het AD van 6 september j.l. was een interview opgenomen met ons bestuurslid John van Wegen.  
Bij deze de tekst, zoals afgedrukt in de krant. Geschreven door BERNIE VAN UNEN.

A M AT E U R S
2 0 0 8 - 2 0 0 9
 
In het verleden fietste de penning-
meester langs de leden van een 
club om de contributie te innen. 
Dat kan tegenwoordig niet meer. 
Voor clubs met meer dan duizend 
leden wordt een voetbalclub steeds 
meer een bedrijf. Zoals VV De 
Meern, met meer dan 1400 leden, 
een megaclub in Leidsche Rijn. 
“Je moet zo’n grote club als 
een bedrijf leiden, anders 
wordt het een puinhoop,” weet 
John van Wegen, lid van het 
hoofdbestuur van De Meern.

In 1999 telde voetbalvereni-
ging De Meern zo’n 250 leden.
 
Klein en overzichtelijk. Een echte, traditione-
le dorpsclub met leden die sinds mensenheu-
genis al lid waren. Toen de eerste paal in de 
grond werd geslagen voor de wijk Leidsche 
Rijn, stroomden de nieuwe leden binnen. 
Sinds de verhuizing naar het nieuwe com-
plex sloeg de teller bijna op tilt. Met 1400 
leden is de capaciteit verbruikt. Het is vol.
John van Wegen is al sinds zijn twaalfde jaar 
lid van De Meern. Hij weet nog goed dat er 
maar weinig kleine kinderen lid waren van 
De Meern. „De Meern en PVCV hebben zelfs 
samen gewerkt bij de F-pupillen. Speelden 
jongetjes van ons met die van PVCV, omdat er 
niet genoeg F-pupillen waren. Later stonden 
we te juichen met 25 F-teams bij De Meern. 
Dat vonden wij fantastisch. Nu hebben we 
een wachtlijst van veertig, vijftig kinderen. 
Formeel hebben we zelfs een ledenstop.” 

De plannen van De Meern waren bescheiden. 
De club moest verhui¬zen, maar heeft nooit 
voorzien dat het ledenaantal zo’n vlucht zou 
nemen. “In feite is het ons overkomen,”stelt 
Van Wegen. “Onze bestuurlijke tijd is vooral 
in beslag genomen door de verhuizing. Er 
lagen nogal wat problemen. Zo vond de 
gemeente dat het clubhuis was afgeschreven 
en dus geen cent meer waard. In die jaren 
hebben we lopen bikkelen, vooral met de 
gemeente Utrecht. We waren helemaal niet 
met ledenaantallen bezig. Hoeveel velden? 
We dachten er met zes ruim voldoende te 
hebben. Aanvankelijk zouden we er zeven 
krijgen, maar die grond ging later naar de 
hockeyclub voor een derde hockeyveld.”

Bij de oplevering van het nieuwe sport-
complex in 2005 meldden zich een kleine 
200 nieuwe leden aan, een enorme sprong 
voorwaarts, bijna net zoveel als het leden-
tal in de jaren negentig. De club telt nu 
zo’n tachtig teams en driehonderd vrijwil-
ligers. „Wij konden voor twee routes kie-
zen: zoals Elinkwijk dat alleen met de beste 

voetballers werkt, of ruimte bieden aan 
iedere voetballer, waarbij ik niet wil zeggen 
dat Elinkwijk een verkeerde keuze heeft 
gemaakt. Wij hebben gekozen voor een 
brede stabiele club met een breed aanbod. 
Je moet ze, met name de lagere senioren-
teams, wel zien te binden, anders ben je 
als club ten dode opgeschreven. De niet-
selectiespelers zijn financieel erg belangrijk 
voor een club. De baromzet zorgt voor 
ongeveer 70 procent van de inkomsten.”

De Meern ziet het leiden 
van een club steeds meer als 
het leiden van een bedrijf.

Volgens Van Wegen is dat bittere nood-
zaak. De club heeft in Hans de Wit, oud 
trainer van het eerste zondagteam en dit 
seizoen trainer van de A1, een pachter 
voor het paviljoen –de naam kantine 
past eigenlijk niet meer voor dit fraaie 
gebouw-  en in Sjaak van den Helder 
een technisch directeur (voor twintig uur).

„We denken op dit moment na over een ver-
enigingsmanager, die willen we graag. Ver-
der hebben we een betaalde EHBO-kracht 
op zater¬dag, een defibrillator aangeschaft 
en mensen op cursus gestuurd. We heb-
ben veel trainers in dienst en veel vrijwil-
ligers. Contributie niet betaald betekent 
een deurwaarder op de stoep. We willen 
graag een Buiten Schoolse Opvang (BSO) 
in huis, maar omdat vanaf half vijf er al op 
de velden wordt getraind is er ook eigen-
lijk geen plaats voor een BSO. We hebben 
een aanvraag voor een derde kunstgrasveld 
ingediend bij de gemeente. Als dat er komt 
is er misschien wel plaats voor een BSO.”
„De gemeente moet erkennen dat er te 
weinig capaciteit is in Leidsche Rijn,” ver-
volgt Van Wegen. „Er wordt gesproken over 
een nieuwe club op een nieuw complex, 
maar een club zonder historie in de markt 
zetten is een lastig verhaal. Wij hebben 
nu ook te maken met hangjongeren. Die 
reden in het begin met hun scooters door 
de gangen en kleedkamers. Die jongens 
hebben we benaderd om iets voor de club 
te betekenen. We hebben in samenwer-
king met de Hogeschool van Utrecht een 
hanteerbare tuchtrechtspraak opgetuigd.

Via een klein potje van Rita Verdonk  wor-

 
Zaterdag- en Zondagtak zijn geen vijanden meer

den in samenwerking met de KNVB en 
NOC’NSF meer allochtone ouders bij hun 
sportende kinderen betrokken. Wij nemen 
als vereniging onze verantwoordelijkheden.

De keuze om bepaalde elftallen naar de zon-
dag te schuiven, is in feite ook een bedrijfs-
matige beslissing. „Dat klinkt zwaarder dan 
het is,” zegt Van Wegen, binnen het hoofd-
bestuur belast met ondermeer interne com-
municatie en Regiowedstrijd (FC Utrecht 
voetbalt jaarlijks tegen een combinatie-elftal 
van De Meern, PVCV en SCH). „Op zater-
dag loopt het complex over, op zondag spe-
len er maar vier elftallen. In elk willekeurig 
bedrijf kom je niet weg met zo’n bedrijfs-
voering. Iedereen roept dat een voetbalclub 
geen bedrijf is, maar wij zien het steeds 

meer als een bedrijf.”    
Door de verhuizing is het karakter van De 
Meern wel behoorlijk veranderd, vindt Van 
Wegen. „We zijn van een dorpsclub naar een 
stadsclub gegroeid. Vroeger kende iedereen 
elkaar. Als ik nu op het park kom, kijken ze 
me kijken ze me aan als een onbekende. De 
Meern is een echte Utrechtse club gewor-
den. Door de verhuizing zijn we wel veel 
oude leden  kwijtgeraakt. Dat is jammer.”

In het verleden was er veel haat en nijd tussen de zaterdag- en zondag-
tak van De Meern. Een stammenstrijd, die zich vooral in jaren tachtig 
en negentig afspeelde. Dat was het hoofdbestuur een doorn in het oog.
„Er bestond in die tijd een zaterdagbestuur, een zondagbestuur, een jeugdbestu-
ur en een hoofdbestuur met weinig verantwoordelijkheden,” vertelt John van 
Wegen. Iedere afdeling had zijn eigen sponsors. En oh wee, als een bepaalde afdel-
ing meer geld kreeg dan de ander. Dat kon niet, langer meer. Op een gegeven 
moment bestond er verschil van mening met het zaterdagbestuur. Dat stapte 
op. Het moment om alle sentimenten uit het verleden over boord te gooien.”
„ Er is nu een seniorenbestuur, een jeugdbestuur en een hoofd-
bestuur dat eindverantwoordelijk is. We hebben daarbij ook beslo-
ten dat zondag 1 het speerpunt is en zaterdag 1 een opleidingsteam.

Megavoetbalclub ‘Je moet de vereniging leiden als bedrijf, anders wordt het een puinhoop’.

Paspoort: 

V.V.de Meern
Opgericht:    18 juni 1946
Complex:    Sportpark De Meern
     aan de Burgemeester  
     Middelweerdweg 100
Aantal leden:     1400 waarvan 1200  
     spelende leden
     Aantal jeugdleden: 850
Aantal teams:    15 seniorenteams,  
     68 jeugdteams
Aantal velden:     6 waarvan 2 kunstgras- 
     velden
Niveau zondag1:     tweede klasse
Niveau zaterdag1:   derde klasse

De Meern verhuist met 
jeugdelftallen naar zondag

 

Om het tekort aan voetbalvelden op te 
lossen, voetballen er dit seizoen drie B-
elftallen van De Meern op zondag. Die 
beslissing van het hoofdbestuur riep 
veel weerstand binnen de club op.  
 
Twee jeugdelftallen inclusief kader stap-
ten op en  vonden onderdak bij buur-
man UVV. „Erg jammer,” noemt bestu-
urslid John van Wegen het besluit van 
zo’n 25 voetballers om De Meern te ver-
laten. Het waren leuke teams en met hen 
verdwijnt ook een aantal vrijwilligers.”

De Meern beschikt op het terrein aan 
de Burgemeester Middelweerd weg over 
zes velden. Met zo’n 1200 voetballende 
leden zijn de velden op zaterdag over-
vol. Iedere zaterdag rolt de eerste bal om 

half negen en tegen half zes verlaten de 
laatste elftallen de velden. Op zondag is 
er wel ruimte. „Niet zoveel als op zater-
dag,” vindt Van Wegen. „Als je op zondag 
de velden net zo intensief gebruikt als 
op zaterdag zijn de velden snel kapot.”

De Meern heeft nu een eerste stap gezet om 
jeugdelftallen van zaterdag naar de zondag 
te verschuiven. Het jeugdbestuur was mor-
dicus tegen die beslissing, maar zag tegeli-
jkertijd ook geen alternatieven. „Door een 
aantal jeugdteams naar zondag te schuiven, 
komt er op zaterdag capaciteit vrij. Deze stap 
is erg negatief ontvangen. Veel mensen von-
den het maar niets en veel mensen praatten 
elkaar ook na. Sommige spelers vonden het 
aan de andere kant niet erg, want zij konden 

lees verder op pagina 8
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nu op zaterdag een baantje zoeken. Je moet 
ook de plussen van dit plan willen zien.”
De Meern wil in de toekomst de competi-
tiewedstrijden van. de A- en B-junioren op 
zondag spelen. “Nu wij die stap hebben 
gezet, hoop ik dat ook andere verenigingen 
in de regio dat doen,” aldus Van Wegen. 
Dan denk ik aan clubs als JSV Nieuwegein 
en Maarssen. We hebben deze zomer met 
Geinoord overlegd, maar daar is in de stat-
uten vastgelegd dat er alleen op zaterdag 
wordt gevoetbald. Het betekent voor onze 
B-junioren dat ze vooral in Amsterdam 
moeten spelen. Gevoelsmatig is dat ver, maar 
Veenendaal en Woudenberg liggen verder 
weg.” Aanvankelijk zou De Meern zeven 
velden krijgen, maar een veld verdween naar 
hockeyclub Fletiomare. Van Wegen: „ Dat 
veld was nu erg welkom geweest, maar de 
hockeyclub kampt ook met een tekort. Die 
club heeft een wachtlijst van 300 mensen. 
Formeel hebben wij nu een ledenstop. 

Mensen uit parkwijk weigeren wij als lid. 
Die verwijzen wij door naar PVCV. Wij 

vervolg van pagina 7

nemen alleen maar leden aan uit het oude 
De Meern en de wijk Veldhuizen. Wij heb-
ben het afgebakend op postcode. AIs een lid 
verhuist naar buiten dat gebied en al jaren 
lid is, mag hij natuurlijk lid blijven. Als een
Seniorlid zich aanmeldt en er is toevallig 
ergens plaats, mag hij lid worden. De enige 
uitzondering die we maken zijn poten-
tiële toppers, een speler die ons eerste 
team naar de eerste klasse kan helpen.”
De Meern is niet de enige club een capa-
citeitsprobleem in Leidsche Rijn. UVV en 
Desto groeien ook onstuimig hard dat ook 
daar binnenkort de deur op slot gaat voor 
nieuwe leden. „Met PVC, UVV, Desto en 
De Meern hebt we een capaciteit voor 
3500 leden, terwijl er zes- tot zevendui-
zend mensen in Leidsche Rijn zijn willen 
voetballen,” rekent Van Wegen voor. „Er is 
dus een groot gat tussen vraag en aanbod. 
Wij  proberen een deel van dat probleem 
op te vangen door met de jeugd naar de 
zondag te gaan. Ik schat dat er bij door  deze 
maatregel ruimte is voor zo’n 400 leden.”

Ook dit seizoen zijn er weer zo’n 40 Kabouters begonnen bij V.V. De Meern.
Meisjes en jongen vanaf 5 jaar kunnen zich aanmelden voor de Kabouters. Deze 
groep kinderen traint nog niet, maar speelt wel ’s zondags in een onderlinge 
competitie; met de namen van grote voetballanden en in de kleuren van die lan-
den. De jongens op de foto spelen onder de Ierse vlag, dus in een groen shirt.

De kinderen weten vaak nog niet precies wat ze moeten doen in het veld: ja proberen een 
doelpunt te maken, maar in welk doel ook al weer en hoe doe je dat nu precies ? Zo kan 
het gebeuren dat het zomaar 21-0 wordt als er in één van de teams een jongetje zit wat wél 
al goed weet wat het moet doen. Maar niet getreurd; ook het bekijken van elkaars scheen-
beschermers, voetbalschoenen, of alles wat rondom het veld gebeurt, is ook heel interes-
sant… Dus, hoe de uitslag ook is: gejuicht wordt er altijd !!

Ierland wordt vertegenwoordigd door :Daan, Alan, Noah, Tom en Luuk, bij de wedstrijd van de foto 
bijgestaan door gastspeler Sven.

Nieuw seizoen, nieuwe Kabouters

Verzorger bij de zaterdag
Nadat Arnout Bosman was gestopt met de verzorging van de zaterdagaf-
deling begon de zoektocht naar een vervanger en dat was geen gemak-
kelijke klus.

Daarom zijn wij heel blij dat Wytze Engelsma bereid is 
deze leuke taak op zich te nemen.

Wytze is bijna afgestudeerd als fysiotherapeut en hij voelt zich al heel 
erg op zijn gemak.
In de volgende Teamgeest en binnenkort ook op onze vernieuwde 
Medische site zal Wytze zichzelf verder presenteren.

Vanaf deze plaats wensen wij Wytze een heel plezierige tijd toe bij onze 
V.V. De Meern.

De medische staf: Martin Adelaar, Stephan Visser, Arnout Bosman, Shai 
Margolin,Carlos Thijsen en Ron van Rooijen

Voor de wedstrijd van het eerste elftal van de zondag wordt er altijd een ‘voorwedstrijd’ 
gespeeld door een E of F team tegen eenzelfde team van de tegenstander van Zondag 1.
Op 14 september waren de meisjes van de ME1 aan de beurt. Het was een leuke wed-
strijd met veel enthousiasme tegen de ME1 van Hoofddorp S.V., met veel ouders en andere 
belangstellenden op de tribune. Bij deze wedstrijd ging de strijd gelijk op, maar dat was 
niet zo heel belangrijk: de gezelligheid was het belangrijkste én het spelen op het hoofd-
veld was leuk, dus na afloop met zijn allen op een run naar de kleedkamers….

Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste mensen die op 
zaterdagochtend/middag EHBO-dienst willen draaien.

De afgelopen 2 seizoenen zijn wij verwend geweest met twee 

vaste EHBO-sters die iedere week aanwezig waren om bij 

probleempjes te kunnen helpen.

Helaas zijn die er nu niet meer.

Heb jij dus zin, als je er toch bent, als je zoon of dochter aan 

het voetballen is, om je EHBO-kennis in de praktijk toe te pas-

sen? 

Je bent van harte welkom!
Natuurlijk doen wij ook een dringend beroep op alle EHBSO-

ers om zich aan te melden.

Wij hopen jou zo spoedig mogelijk te kunnen begroeten.

Aanmelden kan in de uitgifteruimte of per email bij

 Martin Adelaar:  

adelaar.m@wanadoo.nl

Mag ik zeggen: tot spoedig ziens?

Martin Adelaar.

Oproep!!!

Meisjes ME1 tegen Hoofddorp


