
 

 

   

 

Met een spannende wedstrijd  tussen Zondag 1 en (oud) zondag spelers, 
werd het Nieuwe Jaar  bij V.V. De Meern op 4 januari geopend, met 
aansluitend een nieuwjaarsreceptie. In de uitnodiging had gestaan dat deze 
opening vooral ook bedoeld was voor oud(ere) leden en dat was goed 
aangekomen. Mede hierdoor was het aanwezige gezelschap zeer gevarieerd  
qua leeftijd en was het ook gezellig druk. Met een praatje, een  hapje en een 
drankje en begeleid door een lekker muziekje, werd het voor iedereen een 
gezellige middag. 
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Hoewel het weer de afgelopen periode niet veel voetbal  
mogelijk heeft gemaakt, ligt de club bepaald niet stil. Dat 
is toch wel een stuk charme van de V.V., steeds in 
beweging. 

Het beste bewijs dat we enorm in beweging zijn is 
misschien wel dit clubblad. Nog amper, november, 
hebben we aangeven dat we denken over een wijziging 
van het formaat of het is al zover. 

Clubblad in nieuw jasje 

Zoals u merkt is het clubblad in een nieuw jasje 
gestoken. De Teamgeest zoals u die gewend was, was 
schitterend. Complimenten aan Wilna en haar 
redactie. Nadeel van het vorige model was dat het 
moeilijk was op te maken. In feite kon alleen Martin 
Jansen dat. Vandaar dat er al enige tijd werd nagedacht 
of de Teamgeest niet anders moest worden opgezet. 
Dat proces is helaas in een stroomversnelling gekomen 
doordat Martin Jansen ernstig ziek is geworden. De 
man die ons de afgelopen jaren met zoveel plezier 
heeft laten lezen kan nu zelf wel wat positief leesvoer 
gebruiken. Stuur hem een hart onder de riem op 
mjansen62@ziggo.nl.  Martin sterkte! 

Kunstgras en boardingveld 

Voorbereidingen voor de aanleg van het derde 
kunstgrasveld zijn in volle gang. In januari is besloten 
om een luxe veldverlichting aan te schaffen. D.w.z. dat 

de lichtkwaliteit dusdanig is dat er officiële 
wedstrijden op mogen worden gespeeld. 

Verder is besloten om in de aanleg van het hoofdveld 
een boardingveld mee te nemen. De jeu de boules baan 
/ -bak gaat verdwijnen. In plaats daarvan komt een 
boardingveld. 

Een gevolg van de aanleg van het kunstgrasveld is dat 
de wedstrijd van het Regioteam tegen FC Utrecht dat 
dit jaar weer bij V.V. De Meern zou zijn nu bij PVCV 
gehouden gaat worden.  

Buitenschoolse Opvang 

Buitenschoolse opvang (BSO) bij V.V. De Meern is op 
enkele details na afgerond. V.V. De Meern, MHC 
Fletiomare en UVV hebben samengewerkt om en 
aanbieder te vinden voor Buitenschoolse opvang. Het 
is geworden Nokik uit Haarlem. Als alles goed gaat, 
gaat Nokik in september van start. 

 

 

 

 

 

Nokik is naar ons idee een heel erg leuke organisatie 

met verfrissende en vernieuwende ideeën. Alle drie de 
verenigingen hebben bedongen dat de eigen leden 
voorrang hebben bij de plaatsing. Heeft u 
belangstelling meldt u dan zo spoedig mogelijk bij 
Nokik.  Het is nog niet helemaal zeker vanaf welke 
leeftijdsgroep de BSO kan plaatsvinden. Mogelijk is 
ons gebouw niet geschikt voor 4- tot 6-jarigen. Een 
keuring van de GGD moet hier nog uitsluitsel over 
geven. 

Young Professionals 

Op 19 januari is de aftrap geweest met de groep Young 
Professionals. Een geweldige avond. Voor de 
gelegenheid was Jan van den Berg van FC Lienden 
uitgenodigd. Jan van den Berg is de man die de uiterst 
succesvolle businessclub van FC Lienden heeft 
opgezet. In een kleine drie kwartier heeft hij de 
historie uiteengezet en aangegeven wat naar zijn idee 
de sleutel tot het succes is en is geweest. Kort gezegd 
komt het er op neer dat het vooral een kwestie is van 
veel moeite doen en voortdurend aandacht geven aan 
de businessclubleden. Wat V.V. De Meern met de 

ideeën kan zal in maart nader worden bekeken. In 
februari gaan we aan de gang met het 
medewerkersbeleid. Namens de Hogeschool Utrecht 
zal Eelco Koot verslag doen van de eerste bevindingen 

van zijn studenten met de enquêtes die door u zijn 
ingevuld. Waarvoor onze dank dat u die moeite heeft 
genomen. Onder leiding van Ruud van het Klooster 
gaat de groep daarna kijken hoe en wat er zou kunnen 
of moeten. Elders in dit blad treft u een artikel aan van 
deze nieuwe groep. 

Internationale contacten en toernooien 

Door de contacten van Sjaak van den Helder en op zijn 
initiatief is de C1 net na Oud en Nieuw naar een 
international toernooi geweest in Passau met tal van 
betaald voetbalclubs uit Duitsland en Oostenrijk. Sjaak 
heeft de smaak goed te pakken en werkt aan 
internationale toernooien voor de E en D op ons eigen 
complex. Zo zal er in mei een E-toernooi komen 
waaraan onder andere Liverpool en Panathinaikos 
meedoen, maar ook diverse bekende Belgische en 
Duitse clubs. Je zal maar 10 jaar zijn en mee mogen 
doen! Sjaak trekt e.e.a. sneller van de grond dan we als 
VB hadden gedroomd maar we steunen het van harte, 

het past heel goed in de ideeën om van V.V. de Meern 
een toonaangevende club te maken. 

 

 

 

 

Van het Verenigingsbestuur 
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 Half februari ontmoeten we vertegenwoordigers van de 
Noord Italiaanse voetbalschool van AC Monza Brianza, 
http://www.acmonzabrianza1912.it, om te kijken of er 
een vorm van samenwerking of uitwisseling kan 
komen.  

Royementen 

Op de laatste ALV was het royement van een viertal 
spelers van de B8 van vorig jaar een groot onderwerp. 
Voor wie het verhaal niet kent in een notendop de 
situatie. Tijdens een wedstrijd van de B8 aan het eind 
van het vorige seizoen is een vechtpartij ontstaan die 
volledig uit de hand is gelopen en waar zelfs politie aan 
te pas is gekomen. Vervolgens is door de 
Tuchtcommissie onderzoek gedaan en zijn vier spelers 
van de B8 geroyeerd. Op de ALV hebben de ouders van 
drie spelers bezwaar gemaakt tegen de royementen. Een 

commissie van wijze heren heeft in opdracht van het 
VB de zaak opnieuw bekeken. Begin februari hebben zij 
het bestuur geadviseerd het royement van twee spelers 
te herzien en van de derde te handhaven. Deze 
voordracht is door het VB overgenomen. Alle drie de 
spelers die bezwaar hebben gemaakt zijn inmiddels 
over de uitkomst ingelicht.  

Moraal van het verhaal voor het VB is en blijft dat wij 
een nette en goede club willen zijn en blijven waarin 
bepaalde waarden en normen bepalend zijn. Vechten 
hoort daar niet in thuis. Wie het te gek maakt vliegt er 
uit. 
 

Frans van Seumeren – Wim Stolwijk – Marcel de Groot 
– Peter Kieft – John van Wegen 

 

 

 

 Het eerste verlies van zondag 1 in 2009 

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie werd voor het tweede achtereenvolgende jaar de wedstrijd gespeeld tussen het 
huidige eerste elftal van de zondag en een team van oud eerste elftal spelers. Oud zondag bestaat vooral uit spelers die nog 
actief zijn in zondag 3 aangevuld met spelers zoals Barend Schrijvers, Ronald van der Horst, Reinout van Zijl en Ruud 
Hazelaar.  

Het elftal stond onder leiding van oud speler en ad interim trainer Gerard Baas die, voorafgaand aan de wedstrijd, 
iedereen op scherp zette met wat oude krantenartikelen. De wedstrijd stond onder leiding van Ted Gruters, 
geassisteerd door de grensrechters Paul Schouten en Gerard van Rooijen. Ondanks dat het arbitrale trio ook in oud 
zondag zou kunnen spelen, werd de wedstrijd onpartijdig geleid. Na het gelijke spel van vorig jaar werd toch voor 
een afstraffing gevreesd,  aangezien het eerste elftal weer een klasse hoger speelt en het daarin toch knap bovenaan 
staan. Oud zondag 1 stond fanatiek aan de aftrap en legde de accenten toch vooral op de verdediging, om via een 
counter proberen te scoren. Aangezien zondag 1 zeer slordig was in de passing en het allemaal iets te gemakkelijk 
oppakte, konden de oudjes genoeg counters plaatsen. Zo ook toen Barend Schrijvers na een half uur spelen weer eens 
langs de rechterkant opstoomde en een prachtige voorzet afleverde op Gerard van der Wurf die deze bal al even mooi 
afrondde.  

In de tweede helft werd er in beide teams veel gewisseld , maar dit veranderde weinig meer aan de uitslag. Zondag 1 
kreeg een aantal kansjes op de gelijkmaker,  maar aan het eind van de wedstrijd had oud zondag 1 toch echt de kans 
om de score uit te breiden. Oud zondag 1 laat zich na deze overwinning uitgebreid horen op de nieuwjaarsreceptie en 
de mannen van zondag 1 richten zich al weer op de competitie om de koppositie vast te houden. Zou oud zondag 1 
ook van die ploeg uit de eerste klasse kunnen winnen ?  We zullen het zien in 2010!  
Groeten, Patrick 

Openingswedstrijd  2009  Zondag 1 – (oud) Zondag 1 
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Zaalvoetbaltoernooien Winterstop   

 

 

 

Zoals gebruikelijk ook dit jaar weer het gezellige 
zaalvoetbaltoernooi van de kleine en grote dames van 
V.V. De Meern. Dit jaar georganiseerd door een nieuwe 
ploeg vrijwilligers aangestuurd door Robert Rietveld 
(ME1) en Edwin Bruggraaf (ME3).  

In de ochtend was het de beurt aan MF1, ME1, ME2 en 
ME3 van De Meern, bijna 40 kleine dames die vroeg uit 
hun bed waren gekomen richting de Sportzaal Marehal. 
Aldaar werden ze warm onthaald door een warming-up 
van Fred Radehoed. En aansluitend ondersteund door 

zeker 100 vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s en 

oma’s. 

 

 Door een gemengde samenstelling waren er vijf 
gelijkwaardige teams (Barcelona, Manchester United, 
Bayern Munchen, AC Milan en Olympique Lyon) 
ontstaan. Zo stond de kleine MF1 dame in hetzelfde 
team te voetballen met de grote ME1 dame, beide op 
zoek naar dat kleine gaatje in het doel.  

Maar ja, de keepers waren niet zo snel verslagen deze 
ochtend. In totaal werden er tien spannende 
wedstrijden gespeeld en ging de strijd tussen de teams 
gelijk op. Vele doelpunten werden er gescoord met 
behulp van de fanatieke ouders, grootouders en de 
teamleiders. De topscoorders kwamen uit het team van 
ME1 maar de nieuwe talenten werden door de 
organisatie ontdekt in ME2, ME3 maar ook al in MF1. 

 In de laatste wedstrijd werd AC Milan van de mat 
gespeeld door Barcelona en daardoor kreeg het team 
Bayern Munchen (Leia Warren, Aruna Peters, Chloe 
Timmerman, Claire Wensing, Brit de Jong en Roos de 
Reuver) de overwinning in hun schoot geworpen.  

 

 

 

 

 

Als afsluiting kreeg iedereen een prijs voor haar 
geweldige inzet deze ochtend. Van onze buurman het 
zwembad Fletiomare (met een geheel vernieuwd bad 
vanaf januari 2009) kregen we vijftien vrijkaartjes maar 
we hadden ook vier puzzels en vijftien bidons te 
verdelen onder de dames 

De gelukkige dames kunnen als één van de eerste 
zwemmers het nieuwe zwembad Fletiomare gaan 
uittesten.  

Na een korte rust voor de organisatie, was het tijd voor 
de grotere dames, ook nu weer een 40-tal 
sportievelingen. De damesteams MC1, MC2, MD1, 
MD2 en MD3 waren in de sporthal Marehal verschenen 
om hun strijd te gaan leveren.  

Deze middag geen gemengde teams maar elk team ging 
zelf voor de sportieve eer. Ook nu weer tien 
wedstrijden, soms met kleine uitslagen, maar vaak ook 

grote uitslagen van 0–8 of  9–1. Geen van de teams liet 

het op z’n beloop en ging vol voor de winst in de 
voetbalpartijen van elk vijftien minuten.  

Ook hier weer mooie bewegingen gezien, snoekduiken 
van de keepers, prachtige doelpunten, geen blessures 
met de Kerstdagen en snel schakelen van aanval naar 
de verdediging.  

 

De verrassing vanmiddag was de laatste wedstrijd van 
het toernooi. Beide teams Barcelona (MC1) en Ac 
Milan (MD3) hadden zich richting de koppositie 
geknokt. Barcelona had aan een gelijkspel genoeg en 
AC Milan moest de finale winnend afsluiten om zich 
als winnaar te laten kronen.  

Meisjes 
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Om het extra spannend te maken bestond de finale uit 
twee keer tien minuten. In de eerste helft ontstond een 
ware finalestrijd, de grote dames MC1 en kleine dames 
MD3 speelde op het scherpst van de snede en de 
doelpunten vielen over en weer. 

 Waar eerst MC1 met 2–0 voorstond kwam MD3 enorm 

goed terug naar 2–2 en vochten beide teams zich naar 

een 3–3 ruststand toe. Virtueel was MC1 nu de 
toernooi winnaar maar zou dat zo blijven? De strijd 
ging in de tweede helft verder en weer werd er geknokt 
om elke meter zaalvloer. Helaas voor MD3 hadden de 
dames van MC1 iets meer conditie en waren ze fysiek 
toch sterker.  

De eindstrijd uitslag was 8–3 maar dat deed niets af aan 
de grote klasse en inzet van MD3. Ook nu had de 
organisatie weer een prachtige prijs voor de winnaars 
(MC1) en de bijna winnaars (MD3). Van onze 
overburen Sportcentrum Oudenrijn kregen we bidons 
voor MD3 en een gratis fitness-les aangeboden voor de 
winnaars MC1. Dit betekent dat een vijftiental MC1 
dames voor het begin van het nieuwe lente seizoen 
flink afgemat gaan worden door de medewerkers van 
de eigenaar van Sportcentrum Oudenrijn Sacha van 
Hilst. 

Al met al een zeer geslaagde dag en zeker tot volgend 
jaar allemaal. 

Namens Robert Rietveld, Ad Betzold, Mark Timmer, 
Edwin Burggraaf en Huib Kuipers. 

 

 

 

Geen koffie maar wel zaalvoetbal. 

Op 4 januari 2009 werd het nieuwe jaar ingeluid met 
het traditionele zaalvoetbaltoernooi voor de E-pupillen. 
Dit jaar werd toernooi niet in de vertrouwde Marehal 
gehouden, maar er werd voor het eerst gebruik 
gemaakt van het schitterende complex de Weide 
Wereld in Vleuterweide. 
 

De organisatie was in handen van Fred Geelhoed en 
Ben Hendrikx. Zij werden bijgestaan door Marco van 
Ede, Jan Gentenaar, Hidde van Boven en Peter 
Bootsma. 

 

Om 09.00 uur begon het toernooi voor de E13 t/m E16. 
De teams werden welkom geheten door Fred Geelhoed. 
Hij vertelde de regels en deed daarna een goede 
warming-up met de spelers.  

 

Tournooi E junioren
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Aan het begin was het wennen voor de jongens omdat 
ze op een harde vloer met een plofbal speelde.  

De kinderen waren erg fanatiek en sportief en dat 
maakte er een leuk begin van de dag van.  De E16 ging 
met 7 punten als trotse winnaar naar huis.  

 
Daarna was het de beurt aan de E9 t/m E12. Zij waren 
al iets meer gewend aan de omstandigheden en wisten 
daarom in totaal 19x het netje te vinden. 
De E10 werd met 9 punten winnaar van deze ronde.  
De één na laatste speelronde was voor de E5 t/m de  
E8. Kluitjes voetbal vormde zich steeds meer naar 
gecontroleerd en goed voetbal.  

 
Dit leverde leuke, maar tegelijkertijd ook lastige 
wedstrijden op voor de scheidsrechters. Er werd fysiek 
harder gespeeld en het tempo lag hoger. Uiteindelijk 
werd de E5 met 9 punten in de zak kampioen in deze 
poule. 
 
De E4 t/m de E1 mochten de toch al geslaagde dag 
afsluiten. Het niveau lag logischerwijs weer een klein 
stapje hoger en dat zorgde voor 6 enorm spannende  
Enorm spannende wedstrijden. We mogen stellen dat 
deze rondes in het teken van de keepers stond. Zo 
stond de keeper van de E2, Florian, een geweldig 
toernooi te keepen. Dit zou ze later de titel opleveren. 
Ook de keeper van de E3, Menno, zorgde voor 
spektakel. Zo schoot hij vanuit zijn doelgebied de bal 
in het doel van de tegenstander. Een mooie afsluiting 
van de dag. 

De ouders en de spelers hebben er een sportieve gezellige 
middag van gemaakt. 

 
 

 

 
 

 

Van hotseknots tot Romario’s in de Marehal 

Er stond een lange dag op het programma, want er 
waren maar liefst 20 F- teams die mee deden aan het 
zaalvoetbaltoernooi. Net als vorige week kregen de 
spelers eerst de regels te horen. In de Marehal zijn de 
regels al jarenlang hetzelfde, zo mag er bijvoorbeeld 
door worden gevoetbald wanneer de bal tegen de muur 
komt. Na de regels stond er een korte warming-up op 
het programma, die geleid werd door Hidde van Boven 
en/of Fred Geelhoed. 

De leiding / scheidsrechters van vandaag was / waren in 
handen van: Michiel Reijmers, J. van Willigen, Fred 
Geelhoed, Ben Hendrix en wederom Jan Gentenaar en 
Hidde van Boven van de A1. 

Graag wil ik even stilstaan bij het feit dat de A1 spelers 
niet alleen hier, maar ook op zaterdag(en) een super 
steentje bijdragen voor de pupillen van onze 
vereniging. Top jongens, bedankt namens de pupillen! 

De eerste twee rondes werden gespeeld door de 
Champion Leagers (Barcelona, AC Milan, Chelsea, 
Galatasaray, HSV, Real Madrid, Internazionale en 
Liverpool). 

 

 

 

Het ging er 
lekker fanatiek 
aan toe, ook de 
vele ouders 
waren positief 
en in groten 
getale 
aanwezig! 

Naarmate de 
dag vorderde 
nam het 
niveau 
logischerwijs telkens een beetje toe, afgewisseld tussen 
hotseknots voetbal en supertechniek. Het voornaamste 
was dat de spelers het met veel inzet en pret uitvoerde! 

Ook vandaag werd er voor spanning en sensatie 
gezorgd. Zo was het in de poule van de F9 tot de F12 
spannend tot aan de laatste seconde. 

Uiteindelijk eindigde de F9, de F10 en de F12 op 5 
punten, maar won F12 de titel, omdat zij 1x meer 
scoorde dan zijn tegenstanders.  

 

 

Tournooi F’jes
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Bij de F8 t/m F5 poule was het de F5 die de winnaar 
van de poule werd. En de F4 t/m F1 werd de volgorde 
gelijk aan het teamnummer, dus F1 werd de 1e, F2 
werd 2e, enz.  

Het is erg leuk om hier een onderdeel van te hebben 
mogen uitmaken, zeker als je ziet met hoeveel plezier 
wij met elkaar die gasten weer een lekker toernooi 
hebben bezorgd. 

Al met al een zeer geslaagde dag in de Marehal!  Namens 
organisatie, scheidsrechters en leiding tot volgend jaar! 

 

 

 

 

Een goede gewoonte bij de zaterdagsenioren van V.V. 
De Meern is het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi op de 
eerste zaterdag na de jaarwisseling. Deze happening is 
tegelijkertijd een soort Nieuwjaarsbijeenkomst en 
tevens excuus om nog even af te zien van eventuele 

“goede” voornemens als het aanbinden van de strijd 
tegen het overgewicht en het verminderen van de 
consumptie van gerstenat en hapjes uit de frituur. 

Een aantal jaren werd dit toernooi gehouden in een 
knus zaaltje op Strijkviertel, waarbij Lamber van 
Rooijen, de man die het zaalvoetbal ooit bij V.V.De 
Meern introduceerde, zorgde voor een heerlijke 
maaltijdsoep of stamppot voor de moegestreden 
helden. 

De laatste jaren wordt er gespeeld in de Oudenrijnhal . 
Organisatoren Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman 
hadden hun zaakjes goed voor elkaar.  De opkomst was 
weer heel aardig en de aanwezige spelers, van met 
name de lagere elftallen, werden volgens het Hoge 
Hoedprincipe verdeeld over de diverse teams. De 
verslaggever meende de poulefase over te kunnen slaan 
en wilde zich vooral richten op de knock-outfase, maar 
helaas bij zijn binnenkomst in de zaal was de finale al 
bezig en hadden veel deelnemers hun heil al gezocht in 
de fraai verbouwde bar van de Oudenrijnhal . Maar 
volgens verschillende ooggetuigen werd er met veel 
passie gespeeld en vielen er diverse hoogstandjes te 
noteren. Dit kan ook niet anders natuurlijk want veel 
zaterdagsenioren spelen ook zaalvoetbal (of met een 
modern woord futsal) in competitieverband bij teams 
als Kosterman en Fair Play. 

 

 

 

 

 

 

Na het laatste fluitsignaal begaf ik me dan ook maar 
naar de bar om daar de bekende derde helft bij te 
wonen.  

Daar trof ik een groot deel van mijn vrienden van het 8e 
aan, die overigens niet de indruk gaven zich overmatig 
te hebben ingespannen in de zaal. De meesten tot hun 
spijt overigens, want ook velen van ons zijn liefhebbers 
van de plofbal. 

Marco deed nog even de prijsuitreiking en bedankte de 
scheidrechters en de spelers voor hun inspanningen. 
Dat de derde helft ouderwets gezellig was zal niemand 
verbazen. Zo vroeg in het jaar al een zeer geslaagde 
avond en natuurlijk volgend jaar weer een nieuwe 
editie van dit toernooi met hopelijk ook de mannen van 
het 8e weer binnen de lijnen.     

Theo de Vries 

 

   

Zaalvoetbal Zaterdagsenioren
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Terug van weggeweest:  Jan Verburgt wordt trainer Zaterdag 1 

 
Nadat eerder door Ton Delfgouw bekend gemaakt werd dat hij afscheid van V.V. De Meern gaat nemen als trainer van 
Zaterdag 1, moest er gezocht worden naar een nieuwe trainer voor dit team. Overeenstemming is inmiddels bereikt met Jan 
Verburgt, een oude bekende van V.V. De Meern. In 2006 nam Jan afscheid als bestuurslid van de V.V., hij was verschillende 
jaren verantwoordelijk voor de Technische Zaken bij de vereniging. Onder hem werd bijvoorbeeld Hans de Wit als trainer 
aangesteld. 
 
Zondag 1 
Maar veel eerder was Jan al betrokken bij V.V. De Meern, want toen hij op 12-jarige leeftijd vanuit Utrecht naar De 
Meern verhuisde, verruilde hij zijn toenmalige voetbalclub Velox (waar hij o.a. speelde met Johnny Spelbos en Ton 
du Chatenier) voor V.V. De Meern. Als talentvolle speler kwam hij gelijk uit in de B1, terwijl hij eigenlijk nog bij de 

C’s hoorde. Op 17-jarige leeftijd speelde hij dan ook al in Zondag 1, dat toen getraind werd door Sjaak van de Helder, 
nu onze Technische Directeur en zo is de kring weer rond. Hij speelde toen o.a. met Wim van Mourik, Gert 
Heemskerk, Wim Agterberg en Johan van Rooijen. 
 
Invallen als trainer 
Nadat Jan door been- / knieblessures zelf helaas niet meer hoog kon 
spelen, is hij zich gaan toeleggen op het behalen van 

trainersdiploma’s en is hij trainer geworden. De eerste jaren was hij 
Jeugdtrainer bij DOSC en Houten, daarna heeft hij vele jaren als 
trainer bij zowel zaterdag als zondag clubs gewerkt, zoals DOSC, Ona 
en Montfoort. Nadat hij hier vanwege persoonlijke omstandigheden 
een punt achter had gezet, werd er vanuit V.V. De Meern op een 
gegeven moment een beroep op hem gedaan om de Zondag 1 in een 
nacompetitie bij te staan. Het grappige was dat hij toen te maken 
kreeg met de zonen van mannen waar hij eerder zelf mee speelde, 
zoals Egbert van Mourik en Ron Heemskerk. Met deze mannen werd 
gepromoveerd naar de tweede klasse. Echter met de daaropvolgende 
trainers verliep het ook niet allemaal even gladjes, dus Jan werd nog 
een paar keer teruggehaald om tijdens een lopend seizoen het team te 
begeleiden. Zo maakte hij ook nog de promotie naar de eerste klasse 
mee. 
 
Rode draad 
Als bestuurslid was Jan dus tot en met seizoen 2005 / 2006 belast met de Technische Zaken. Hans de Wit was toen al 

een poosje de trainer van Zondag 1. Via, via werd hij toen gevraagd door ’s Graveland, om daar als trainer te komen 

werken. Met pijn in het hart ging hij weg, zoals hij zelf zegt. Hij heeft het vreselijk naar zijn zin gehad in ’s 

Graveland, wat nog een echte dorpsclub is, met veel jonge spelers uit eigen jeugd. ’s Graveland heeft echter het beleid 
om een trainer niet langer dan drie jaar aan te houden, dus ondanks de goede verstandhouding gaat Jan hier aan het 
eind van dit seizoen weg. Toen dit bekend werd in De Meern was het contact snel gelegd. Sjaak is voor Jan een beetje 
de rode draad bij V.V. De Meern: het is nu alsof de cirkel weer rond is! 
 
De juiste mix 
Jan vindt dat er een hoop talenten en dus ook mogelijkheden zijn bij V.V. De Meern, zodat het ‘in stapjes’ mogelijk 
moet zijn om omhoog te gaan met het(de) team(s) van de zaterdag. Door de goede onderbouw van de Jeugd is dit 
zeker ook in de toekomst mogelijk.  
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Vrouwen gezocht! 
Op papier is zondag dames 1 meer dan een volwaardig team. Helaas heeft het team de grootste moeite om iedere 
zondag een volledig team van elf speelsters op de been te krijgen.  Nu is het aantal geblesseerden en langdurig 
zieken gelijk aan het aantal spelende speelsters. De herstellenden van zwangerschappen zijn dan even niet 
meegerekend.  

Er is een harde kern van meiden die regelmatig kan komen trainen. Jammer genoeg  is de opkomst dusdanig laag 
dat er geen uitdagende oefeningen gedaan kunnen worden. Na de winterstop is dan ook besloten om de dames en 
meiden A1 op dinsdag gezamenlijk te laten trainen. Hierdoor is de trainingsgroep groot genoeg om degelijke basale 
oefeningen te doen.  

Het komt er op neer en dat is ook mijn doel met dit stukje, dat er meer dames en meiden bij moeten komen. Anders 
staat het (senioren)voetbal door dames bij de vereniging op de tocht. Al vanaf 1972 heeft V.V. De Meern een 
damesteam, het zou zonde zijn als deze traditie ophoudt te bestaan. Wellicht kent u een (jonge)dame tussen de 15 
en 40 jaar. Wijs haar dan op de mogelijkheid om binnen onze mooie sportarena te komen voetballen. Wij kunnen 
een team bieden dat voor het befaamde spelletje gaat in fanatieke en gezellige vorm. Twee keer per week wordt er 

anderhalf uur getraind, onder leiding van ervaren trainers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Mirjam 
Klever (06 129 60 881), ondergetekende of naar een van de twee open trainen komen, welke dinsdag 31 maart en 
14 april plaats zullen vinden.  

Marjolein Helder  (06 33 907 397) 

 

 
 
Ook de uitstraling van de Zondag naar talenten kan z.i. doorstralen op de zaterdag, waardoor er mogelijkheden 
genoeg zijn om door te gaan met eigen spelers. In de loop der tijd heeft hij een eigen visie op het geven van 
trainingen gekregen. Hij houdt van pittige trainingen met veel positiespel en een ander soort partijtjes. Ook oefent hij 
veel op loopwerk met de bal.   
 
Hij vindt Zaterdag 1 een leuk voetballend team, waar zeker op termijn een promotie naar de tweede klasse mee te 
halen is, vooral met de mensen die er al zijn.  
 
Er is nu een contract opgesteld voor een jaar, want ondanks dat Jan de structuur en de cultuur van de vereniging kent, moet 
er wel een klik met het team zijn. Soms moet je als trainer ook impopulaire maatregelen nemen en die zijn niet altijd 

makkelijk. Jan geeft het volgende aan: ‘Niet de elf beste spelers moeten in het eerste staan, maar de beste mix van spelers, 

waarmee de beste resultaten te halen zijn!”    
 
De redactie  

Redactie TeamGeest: 

Secretariaat: Wilna Gruters 

Tel.: 030-6664499 of wilnagruters@gmail.com 

Alle hulp is van harte welkom !!! 
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In februari de bekerwedstrijd V.V. De Meern-Zwaluwen bezocht. Zwaluwen is een zaterdag hoofdklasser uit Hoorn. 
Ik heb enorm genoten van het spel en was uiteindelijk toch teleurgesteld door de uitslag. In de laatste seconde van de 
wedstrijd werd het duel beslist door een omstreden goal , vermeend buitenspel, door de bezoekers. Eindstand 2- 3 . 

Het geeft een geweldige kick om te zien dat onze voetballers niet onder doen voor een hoofdklasser en we hopen dan 
ook dat dit een stimulans mag zijn op weg naar het kampioenschap in de tweede klasse.  

Wat mij nog meer deugd gaf was dat in het elftal drie nog zeer jonge voetballers uit onze eigen jeugdopleiding 
meespeelden t.w.  Jerryl Smeenk, Jesse Verheul en Nicky Vermeulen. Dit betekent dat het door ons opgezette 
technische beleidsplan zijn vruchten gaat afwerpen.  

Er zijn nog meer positieve signalen waaruit blijkt dat we op de goede weg zijn. Door de komst van onze nieuwe 
technische directeur Sjaak van de Helder krijgt V.V. De Meern steeds meer internationale allure. Er worden in de 
nabije toekomst met name voor de jeugd steeds meer internationale toernooien georganiseerd. Afgelopen week 

hebben we nog bezoek gekregen van een Italiaanse delegatie uit de serie C, die zeer geïnteresseerd is om komende 
zomer deel te nemen aan een van de toernooien.  

Waar ik helemaal gelukkig van word is het initiatief van een stuk of twaalf, veelal hoog opgeleide jonge, nog 
voetballende leden, die zich gaan verdiepen in het beleid, de structuur en organisatie van onze vereniging voor de 
toekomst. Deze denktank is van eminent belang. Het toont de betrokkenheid aan bij de V.V. en wellicht groeien er uit 

deze groep potentiële bestuurders door. Onderwerpen waarmee zij momenteel bezig zijn, zijn bijvoorbeeld P.R. en 
sponsoring.   

Al deze ontwikkelingen tonen aan dat we met zijn allen best een beetje trots op ons kluppie 
mogen zijn en ik hoop dan ook dat we dat op een positieve manier naar elkaar en naar buiten 
uit zullen stralen.  

Frans van Seumeren 

 
Trainers opgelet 
Wij constateren regelmatig dat de veldverlichting onnodig vroeg aangezet wordt en pas laat of helemaal niet uitgezet 
wordt. Wij verzoeken alle trainers nadrukkelijk: 
 

1. de veldverlichting pas aan te zetten als dat echt nodig is (dus als het donker 
wordt)  
 

2. de veldverlichting gelijk na afloop van de laatste training uit te zetten  
 

De veldverlichting gebruikt veel stroom (16.000 watt per veld) en daarnaast kosten de lampen enkele honderden euro's 
per stuk en hebben die een beperkte levensduur. Elk niet gebruikt uur scheelt dus zowel stroomkosten als 
afschrijvingskosten. Het niet onnodig laten branden van de veldverlichting scheelt de vereniging duizenden euro's per 
jaar! 
 
Daarnaast is het uit milieu oogpunt onverantwoord de veldverlichting onnodig te laten branden en kan onnodige 
lichthinder voor de omwonenden van het sportpark voorkomen worden. 
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We gaan naar Afrika! 
Een vereniging als V.V. De Meern kan niet bestaan zonder de inzet van zijn 
medewerkers. Daarom wil het bestuur alle medewerkers jaarlijks bedanken. In 
september 2008 is dat gedaan met een Catalaanse avond. Deze zeer geslaagde 

avond werd door medewerkers zeer gewaardeerd, getuige de hoge opkomst én de 
vele positieve reacties die we hebben mogen ontvangen.  

 
Met het oog op het WK in Zuid-Afrika wil V.V. De Meern zijn medewerkers op 5 september 
van dit jaar verrassen met een Afrikaanse avond! 
 

De Afrikaanse avond is bedoeld voor alle medewerkers én hun partners, want ook die wil het bestuur bedanken. Deze 
bijzondere avond zal plaatsvinden op zaterdag 5 september a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur voorafgaand aan het 

openingsfeest seizoen 2009 – 2010. Als je medewerker bent: blok deze datum alvast in je agenda! 
 
Afrikaanse regenboogsfeer 
Op de Afrikaanse avond zal belevenis centraal staan: proeven, luisteren, genieten, gezelligheid. Door zijn roerige verleden 
kent Zuid-Afrika een kleurig palet van culturen en religies en wordt daarom ook wel de Rainbow Nation genoemd. 
Graag willen we de medewerkers kennis laten maken met alle kleuren van deze regenboog: zoals het rood van de Zuid-
Afrikaanse wijn, het zwart van de braai, het geel-groen van het Zuid-Afrikaanse voetbalshirt, het wit van de 
sousboontjies en het goud-geel van de koeksister en het donkere, fonkelende ritme van de djembe.  
  
Braai, boerewors, bobotie… 

regenboognatie. Maar waar álle Zuid-Afrikanen dol op zijn  Ook op culinair gebied is Zuid-Afrika een 

‘braai’, oftewel de barbecue. Bobotie is een van de bekendste en wat bijna en nationale sport is, is de 
Zuid-Afrikaanse gerechten. Vroeger werd dit voornamelijk door arme boeren en slaven gegeten, omdat 
het van resten van andere maaltijden werd gemaakt. Wat voor Nederlanders een zoute haring is, is 
voor de Zuid-Afrikanen boerewors. En er is nog meer te genieten: blintzes, sousboontjies, koeksister 

zeggen ze: ‘Nageregte moet sorg vir ’n gevoel van een heerlijk nagerecht. In Zuid-Afrika 

genoegdoening en nie van oordaad nie!’ Niet te veel van eten dus. 

 
Afrikaanse muziek en dans 
De gezellige avond zal worden vergezeld van vrolijke, opzwepende Afrikaanse live-muziek en dans.  
 
En we gaan nog niet naar huis… 
Om 21.00 uur gaan we de Afrikaanse 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 2009-2010.  
 
Je hoort nog van ons! 
Graag houden we je op de hoogte, dus hou je mail en de website van V.V. in de gaten. Ook zullen we in de volgende 
Teamgeest weer meer vertellen over deze avond. 

 

OOOpppeeennniiinnngggsssfffeeeeeesssttt   mmmeeedddeeewwweeerrrkkkeeerrrsss   555   ssseeepppttteeemmmbbbeeerrr   222000000999   
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Daverend openingsfeest V.V. komt er weer aan! 
Op 5 september a.s. zal V.V. De Meern het seizoen weer openen met een spetterend swingfeest met 
dansmuziek uit de top 2000. Leuk om iedereen weer te ontmoeten, de saamhorigheid binnen de V.V. te 
vergroten en even uit je dak te gaan! Het feest zal plaatsvinden zaterdag 5 september van 21.00 uur tot 01.00 
uur in onze kantine. Dus reserveer deze datum in je agenda!  

 

Voor wie? 
Graag willen we alle seniorenleden (dames en heren), vrijwilligers, 
medewerkers en A-junioren uitnodigen voor een ‘partijtje’. En omdat 
een bal zonder danspartners geen bal aan is, nodigen wij de partners 
van de leden, vrijwilligers en medewerkers weer nadrukkelijk uit! Dan 
gaat het pas echt leuk worden. Het feest zal een vergelijkbaar karakter 
hebben als het openingsfeest van 2008 toen er ruim 400 bezoekers 
waren. 

  
Wat voor muziek? 
Geen Bach, geen Beethoven, geen Schlagers, geen smartlappen of cha-cha-cha… Wat dan wel? We zullen de 

dansnummers draaien van de bands van een van de best beluisterde radioprogramma’s uit 2008/2009: De Top 
2000. Dus dansmuziek uit de jaren 70, 80, 90 en het nieuwe millennium. Denk bijvoorbeeld aan: The Rolling 
Stones, JJ Cale, Tina Turner, The Police, REM, Simple Minds, David Bowie en U2. Maar ook aan: Kool and 
the Gang, Madonna, Patrick Hernandez, Boney M, Michael Jackson. Of wat recenters: DJ Tiesto, Jennifer 
Lopez, Nelly Furtado, Armin van Buuren of Evenescence… En de meest recente danshits van het moment laten 
we graag aan de DJ over. Kortom voor iedereen wat wils! 
Dus seniorenleden, medewerkers, vrijwilligers, A-junioren verras je partner en/of jezelf en blok 
zaterdagavond 5 september a.s. in je agenda. Het gaat weer een echt leuke avond worden! 
  

Uitnodigingen 
V.V. nodigt jullie weer van harte uit om het seizoen feestelijk te openen. Vanaf april kan je je weer inschrijven 
voor een gratis toegangskaart (geldig voor 2 personen) via de website van V.V. De Meern, dus hou je mail en 
de website in de gaten. 

 

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

 

OOOpppeeennniiinnngggsssfffeeeeeesssttt      oooppp   555   ssseeepppttteeemmmbbbeeerrr   222000000999      vvvaaannnaaafff   222111...000000   uuuuuurrr   
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Met 120 vrienden naar Ahoy’ 

Ook dit jaar bracht de businessclub van V.V. De Meern weer een bezoek aan het grootste caféfeest van Nederland: de 
Vrienden van Amstel Live! Het daverende programma stond weer garant voor een leuke avond uit.  

Het jaarlijkse uitstapje van de businessclub stond weer bij velen in de agenda genoteerd. Maar liefst 120 
aanmeldingen waren er dit jaar binnen gekomen, een recordaantal. Meer dan de helft verzamelde zich vooraf in De 

Meern om gezamenlijk met de bus naar Ahoy’ te reizen. Daar aangekomen, werden de kelen nog even goed gesmeerd 
voordat men klaar was voor het grote vriendenfeest. Een keur aan artiesten smolt daarin moeiteloos samen en bracht 
een bijna drie uur durend programma ten gehore.  

Het grote aantal Nederlandse hits dat de revue passeerde, was een mooie mix van 
hedendaagse popsongs en nummers uit de oude doos. Zo werd er uit volle borst 

meegezongen op ‘Love you more’ van Racoon en werd de vader van Alain Clark vol 

aan ‘Father and son’. Ook de ‘Aardige Jongens’ vreugde onthaald voor zijn bijdrage 
(Boeijen, Hofstede en Vrienten) konden rekenen op het enthousiaste publiek bij 

nummers als ‘Is dit alles’ en ‘Nooit meer alleen’. Daarnaast gaven ook onder andere 

Krezip en de 3J’s een spetterend optreden. Tot Van Velzen, Jeroen van der Boom, 
slot maakten de aloude hits van Boudewijn de Groot het feest compleet.  

Rond 23 uur werd door alle artiesten gezamenlijk afgesloten met medley van Nederlandse hits. Naderhand was 
iedereen het er over eens dat de avond weer veel te snel voorbij was. En tijdens de (bus)rit naar huis werd al weer 

uitgekeken naar de volgende editie… 

Ilse Starrenburg 

 

 

 

Nog vlak voor de jaarwisseling werd Jannes Visscher tijdens 
de woensdagmiddag training van de pupillen van V.V. De 
Meern verrast door de jeugdcommissie met een presentje.  

Jannes is al sinds 1988 op elke woensdagmiddag actief bij 
het trainen van E en F pupillen.  

Jannes doet dat op een bescheiden en altijd kindvriendelijk 

wijze. Spelers krijgen dan ook graag training van hem.  

Daarnaast heeft hij ook een scherp oog voor talent. Zelden 
geeft hij verkeerde adviezen over geschiktheid voor selectie, 
niet selectie.  

Het laatste jaar tobt hij nogal met een hielblessure zodat het voordoen van oefeningen problematisch begint te 
worden.Maar dat belet hem niet de spelertjes de fijne kneepjes van het spel te leren. 

We hopen dus dat Jannes nog lang van de partij zal zijn ! 
 
Jan Vermeulen, voorzitter Jeugdcommissie

 

Nieuws van de BUSINESSCLUB 

Jannes Visscher al meer dan 25 jaar trainer 
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   Nieuws van de Commissie van Beheer  

 
 
Leuning op trap tribune 
De vaste bezoekers van ons sportpark hebben sinds 23 januari kunnen zien dat op één van de trappen op de tribune 
van het clubgebouw leuninkjes staan. Niet een doorgaande leuning, maar losse leuninkjes om daar tussendoor zowel 
naar de ene als de andere zijde te kunnen gaan. 

 

Hoezo nu (pas) deze leuninkjes ? Welnu, na lang doorvragen en 
mopperen over het feit dat de trappen voor sommigen te onveilig zijn, 
dan wel dat men zich wat onzeker voelt bij het op- en afgaan van de 

trappen, heeft “good old” Gerard Peek de CVB en het bestuur ervan 

weten te overtuigen dat een leuning de “klantvriendelijkheid” van onze 
vereniging zou bevorderen.  

 

Toen ook anderen, al dan niet “opgepept” door Gerard, zich begonnen 
te beklagen, werd het als een serieus probleem erkend. Dat het 
desondanks nog lang heeft geduurd voordat de leuninkjes er stonden, 
mag gerust de CVB worden verweten: te druk met andere dingen. Maar 
nu staan ze er en mogen ons inziens gezien worden! 

Dat ze maar op één trap staan en wel die op het smalle deel van het terras uitkomt. Het heeft een simpele reden: de 
andere trap wordt verreweg het meeste gebruikt. Diegenen die graag een steuntje aan een leuning willen hebben, op 
een rustiger deel naar boven of beneden kunnen gaan. 

 

Pupillenveldje 
Conform het wensenpakket dat is opgesteld voor de realisatie van het nieuwe sportpark is aan de westzijde van het 
clubgebouw een jeu de boules baan aangelegd. Tot op heden is deze baan niet gebruikt en het ziet er ook niet naar uit 
dat dit in de toekomst zal gebeuren. De Commissie van Beheer heeft daarom een plan uitgewerkt voor de aanleg van 
een pupillenveldje op die plaats. Nu besloten is om op het hoofdveld kunstgras aan te leggen is dit een uitgelezen 

kans om in dit bestek ‘mee te liften’. Inmiddels heeft het verenigingsbestuur ingestemd met uitvoering van het plan. 
Op bijgaande foto (sportpark JSV) zie je een voorbeeld van een pupillenveldje.  

 

 

Met wat passen en meten hebben we besloten tot een veldje met afmetingen van 14 x 23 meter. Het veldje komt te 
liggen tussen de 1e en 3e plantenbak. De jeu de boules baan 
verdwijnt en de 2e plantenbak komt te vervallen. De 
zitbankjes worden deels herplaatst langs het veldje en deels 
verplaatst naar de grasvelden. Langs het leunhek van het 
hoofdveld wordt een (loop)ruimte van ten minste 2,5 
meter vrijgehouden. 

 

Het veldje wordt voorzien van eenzelfde kunstgrasmat als 
op het hoofdveld. Rondom het veldje wordt een boarding 
aangebracht gelijk aan het hoofdveld.  

De sponsorcommissie zoekt naar één sponsor voor het 
gehele veldje. 

Aan beide korte zijden worden hufterproof doeltjes 
geplaatst van 1,2 x 0,8 meter (zie foto).
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Veldverlichting hoofdveld 

 

In Teamgeest van december hebben we verteld over de aanleg van kunstgras op het hoofdveld. Hier gaan we nader in 

op de veldverlichting. Eén van de argumenten die de keuze voor kunstgras op het hoofdveld bepaalde was dat een 
dergelijk veld, gecombineerd met een goede veldverlichting, bijdraagt aan de uitstraling van het complex en dat dit de 

mogelijkheid biedt om ‘grote’ wedstrijden aan te trekken, waarbij kan worden gedacht aan wedstrijden tegen BVO’s 
en jeugd- en meisjesinterlands.  

 

Daarom is gekozen voor de aanleg van veldverlichting met een verlichtingsniveau van circa 250 lux nieuwwaarde 
(verlichtingsklasse II ). De kwaliteit van de verlichting is te vergelijken met die van de nabijgelegen hockeyvelden.Er 
zal gebruik worden gemaakt van 8 masten met een lengte van 18 meter en 16 armaturen / lampen. De grotere 
mastlengte (de huidige veldverlichting heeft masten van 15 meter) levert minder verblinding op voor de spelers en is 
tevens gunstig voor lichthinder in de omgeving.  

 

Na voltooiing van de herinrichting van het hoofdveld is de accommodatie van V.V. De Meern zeker geschikt voor het 

aantrekken van ‘grote’ wedstrijden en onderscheidt zich van clubs in de directe omgeving.  

 

Accommodatie check KNVB 
 

Regelmatig horen we klachten over de kwaliteit van de grasvelden. Een reden voor de Commissie van Beheer om een 
objectieve check te laten uitvoeren door de KNVB. In januari heeft een deskundige van de KNVB de velden van ons 
complex bekeken. Wat betreft de natuurgrasvelden wordt in het toegeleverde rapport gesteld: 

“De natuurgrasvelden 2, 3 en 4 lagen er zeer goed bij. Ze waren goed vlak (recent gerold en geprikrold) met weinig 
speelschade (ook in de doelmonden). In de toplaag is iets klei (als stabilisator) aanwezig waardoor deze velden beter 
vlak blijven. Het hoofdveld, waar in 2009 een kunstgrasmat op wordt gelegd, is wat hobbelig. Als stabilisator is hier 

bij de aanleg organische stof gebruikt. Hierdoor is de toplaag, ook met goed onderhoud, moeilijker vlak te houden.” 

 

De conclusie kan zijn dat de velden 2, 3 en 4 er prima bijliggen en dat de gemeente niets verweten kan worden met 
betrekking tot het onderhoud, zeker gezien de intensieve bespeling. De kwaliteit van het hoofdveld blijft helaas iets 
achter, hetgeen met name te maken heeft met de intensieve bespeling en enkele onder slechte omstandigheden 
gespeelde wedstrijden van zondag 1 in het najaar 2008.    

 

Van de kunstgrasvelden is gesteld dat de bovenlaag (rubber-infill) enigszins is gecompacteerd waardoor deze wat 
hard aanvoelt. Geadviseerd is om, gezien het intensieve gebruik voor training en wedstrijden, de velden wekelijks te 
borstelen. Indien de velden hard beginnen te worden, hetgeen nu het geval is, is het raadzaam om de infill dieper los 
te maken.  De bevindingen zijn doorgegeven aan de gemeente. 

 

Namens het CVB,  Piet Eversdijk     
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HU studenten in actie :  Start Fairplay Cup 
 
 

Beste leden van V.V. De Meern, 
 

Zoals jullie weten zijn wij voor de winterstop al bezig geweest met het afnemen van enquêtes onder de 

leden, ouders en vrijwilligers. Wij willen bij deze iedereen nogmaals bedanken voor het meewerken aan 

het onderzoek. Binnenkort krijgen wij hier de uitkomst van. 

 

Op dit moment zijn wij hard aan het werk om een aantal activiteiten te starten bij V.V. De Meern.  

 

Een activiteit die binnenkort start, is de Fair Play Cup voor D-pupillen. 

 

Voetbal is een sport die met het hart wordt gespeeld en daar komen dan natuurlijk ook emoties bij kijken. 

Dit uit zich vaak in het spel, wat ook onsportief gedrag met zich mee kan brengen. Dit kan op verschillende manieren 

gebeuren; uitschelden van de tegenstander, grof lichamelijk contact of commentaar op de scheidsrechter. Uiteraard 

komt dit soort gedrag bij elke voetbal vereniging voor, maar er wordt niet altijd 

wat aan gedaan. Om een stap in de goede richting te zetten en om iedereen te laten zien dat het ook anders kan, is de 

Fairplay Cup voor D-pupillen in het leven geroepen. 

 

Onze werkwijze is als volgt: de D-pupillen worden bij thuiswedstrijden ten eerste beoordeeld door de scheidsrechters 

tijdens de wedstrijden. Niet alleen het gedrag van de spelers wordt beoordeeld, ook het gedrag van de ouders en 

trainer of leider telt mee.  Daarnaast beoordeelt de uitgifteruimte de kleedkamers na afloop. Hoe netter de kleedkamer 

achterblijft, hoe meer punten voor het team. 

De stand wordt zowel op de site van V.V. De Meern als op het beeldscherm boven de bar in de kantine bijgehouden. 

 

Uiteraard is er ook een prijs voor het winnende elftal. Ten eerste krijgen de spelers een medaille en wordt een 

teamfoto gemaakt voor in de kantine.  Daarnaast is er ook een grote prijs, namelijk een rondleiding bij de KNVB in 

Zeist en een voetbalwedstrijd onder leiding van een betaald voetbal scheidsrechter! 

 

De Fair Play Cup start op zaterdag 28 februari. Laten we er met zijn allen een sportieve strijd van maken! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur & de studenten van Verbinden door Voetbal: 

Wouter Jeltema, Marieke de Ruijter, Nicolette de Macker, Pieter Gijsbertse 
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Bijna 15 jaar geleden werd Businessclub De Meern opgericht, met als directe aanleiding het ondersteunen van de 

prestatieve doelstellingen van de vereniging. In de afgelopen jaren was het beleid om 2 à 3 evenementen per jaar te 
organiseren. Daarbij lag de nadruk op avonden waarbij gerenommeerde gasten een presentatie verzorgden. Vooral 

werden mensen uit de sportwereld (Han Berger, René van der Gijp, Rob McDonald, de EK presentatie van Harry Been 

en Henny Smorenburg), zakenwereld (vicevoorzitter Fortis, algemeen directeur Ajax) en financiële c.q. 
beleggingsgoeroes (Royce Tostrams, Frans van Schaijk). Vooral een van de laatste businessclub avonden is achteraf 

spraakmakend te noemen, omdat de spreker Kees de Kort destijds de financiële crisis haarscherp voorspelde. 
Bezoekers die goed geluisterd hebben, hebben toen onmiddellijk afscheid genomen van hun aandelen.  

Ook werden evenementen bezocht met de businessclub. We begonnen met een bezoek aan de bouw van de Ajax 
Arena. Daarna werden een Davis Cup tenniswedstrijd bezocht, de finale van het Heineken Open tennistoernooi, een 
volleybalinterland, het WK hockey, de Zesdaagse van Rotterdam en andere sportevenementen. Een ander vast item is 
het muziekevenement Vrienden van Amstel Live.  

Na vele succesjaren wil de businessclub een koerswijziging ondergaan. Net als V.V. de Meern houdt ook de 
businessclub niet van het laten liggen van kansen. Tijd voor een nieuwe koers!  

Kick-off bijeenkomst ‘Koerswijziging’ 

Om u met deze nieuwe koers kennis te laten maken, presenteert de businessclub zich op 23 april tijdens de kick-off 

bijeenkomst ‘Koerswijziging’. Naast de presentatie van de businessclub nieuwe stijl kunt u genieten van een heerlijk 
buffet, aangeboden door de businessclub. Ook zal onze V.V. de Meern goeroe Frans van Seumeren een lezing geven 
over zijn ervaringen en de koerswijziging binnen FC Utrecht.  

Nieuwsgierig? 

Bent u ondernemer en benieuwd naar de nieuwe vorm van dit zakelijke netwerk? Kom dan 23 april naar Stadion 
Galgenwaard. Het bijwonen van deze avond is gratis na inschrijving. Stuur een e-mail met naam, bedrijfsnaam en 

aantal personen naar Ilse Starrenburg o.v.v. ‘Koerswijziging’: istarrenburg@stolwijkacc.nl.  

 

 

Nieuwe koers voor Businessclub De Meern 

Kick-off bijeenkomst 

‘KOERSWIJZIGING’ 
Datum: 23 april 2009 
Tijd:  17.30 uur 
Locatie: Stadion Galgenwaard 
Kosten: gratis 
Inclusief: Lezing ‘De koerswijziging van FC Utrecht’ door Frans van Seumeren  

en buffet gesponsord door de businessclub 
Inschrijven: Stuur een e-mail met naam, bedrijfsnaam en aantal personen,  

naar istarrenburg@stolwijkacc.nl o.v.v. ‘Koerswijziging’. 
Meer info: Ilse Starrenburg; istarrenburg@stolwijkacc.nl. 

Businessclub nieuwe stijl 
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“Goed nieuws: u moet spugen” 
 
Op dinsdagavond 2 december 2008 organiseerde de Businessclub een wijnproeverij in de kantine van V.V. De Meern. Onder 
leiding van twee wijnliefhebbers, Harold Hamersma en Clement van Dijk, maakten de ruim zeventig aanwezigen kennis met 
zes verschillende wijnen uit la bella Italia.  
 
Na het welkomstwoord van Wim Stolwijk, voorzitter van de Businessclub, nam gastspreker Hamersma de leiding met 
een aantal amusante en leerzame verhalen over wijn. Enkele cijfers en gemiddelden kwamen voorbij, waarbij de echte 
wijnliefhebbers in het publiek zich direct kenbaar maakten. De vermakelijke introductie werd spoedig gevolgd door 
het daadwerkelijk proeven van de door Van Dijk geselecteerde wijnen.  
 

Al bij het eerste proefmoment maakten vele 
aanwezigen twee klassieke fouten: ze pakten het glas 

niet bij het steeltje en “vergaten” de geproefde wijn uit 
te spugen. Dit alles resulteerde in een goede en 
gezellige sfeer, waar Hamersma al na de eerste 
proefronde nauwelijks meer bovenuit kwam. 
 
Halverwege de avond werd de groep verrast door de 

herkenning van kurkschade door André aan der 

Stegge. “Deze vorm van een bacteriële infectie is een 

zeldzaamheid”, aldus Hamersma. “U kunt deze 
infectie herkennen aan de kenmerkende geur ervan. 
Het ruikt als een vieze, natte hond die drie weken 

langs de snelweg heeft gelegen!” 
 
Na afloop van de proeverij werd er volop nagepraat en werden favorieten onderling vergeleken. Vooral het effect op 
de smaak van de verschillende tanks waarin wijn kan worden gerijpt (van hout dan wel van rvs) was een van de 
meest opvallende bevindingen van de avond.  
 
De leden van de Businessclub borrelden nog gezellig na 
met een glas wijn of een biertje. Ook wijnproever 
Hamersma was overgestapt op bier, waarmee hij de 

avond afsloot met een laatste tip: “na het drinken van 
wijn, is het goed om een biertje te drinken, dit helpt de 

spijsvertering op gang komen”.  
 
En zo werd de wijnavond toch afgesloten met de 
favoriete consumptie van menig bezoeker van de kantine.  
 
 
 
Meer informatie: 
 

- Harold Hamersma is bekend van de jaarlijkse wijnalmanak (De beste wijnen onder de € 5,-) en het nieuwe 
online forum voor kookfilms ‘Foodtube’. Meer info: www.wijnalmanak.nl, www.foodtube.nl, 
www.haroldhamersma.blogo.nl.  

- Clement van Dijk is lid van de Businessclub van V.V. de Meern en eigenaar van Villa Fattoria, een platform 
voor Italiaanse topwijnen in Nederland. Meer info: www.fattoria.nl.  
 
Ilse Starrenburg 

   

BBBuuusssiiinnneeesssssscccllluuubbb::: WWWiiijjjnnnppprrroooeeevvveeerrriiijjj 
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1. Naam:  
Jan Vermeulen 
 
2. Leeftijd:  
65 jaar 
 
3. Lid sinds? 
1985. Ik ben hier lid geworden via mijn dochter die lid 
was en via Loek Beumer, die mij uitnodigde voor het 
veteranenelftal.  
 
4. Actief / Actief geweest als voetballer bij V.V. De 
Meern en bij andere clubs?  
Begonnen bij PVCV in 1956. Vervolgens van 1959 tot 
1985 bij V.V. Kockengen. Daarna nog een aantal jaar bij 
de veteranen van V.V. De Meern gespeeld. Aan de tijd bij 
de veteranen heb ik ontzettend veel leuke herinneringen, 
zoals een wedstrijd tegen de oud internationals.  
 
5. Wat was de uitslag van die laatste wedstrijd?  

Dat weet ik niet meer…  
 
6. Wat voor werk doet u op dit moment voor V.V. De 
Meern?  
Jeugdvoorzitter en trainer op woensdagmiddag.  
 
7. Favoriete club naast V.V. De Meern? 
FC Utrecht, maar ik ben geen fanatieke supporter 
 

8.‘Hot’ persoon uit de voetbalwereld?  
Geen 
 

9.‘Not’ persoon uit de voetbalwereld? 
In het algemeen arrogante mensen, bijvoorbeeld Danko 
Lazovic van PSV.  
 
10. Welke wedstrijd wilt u nog wel keer zien / spelen?  
Spelen een wedstrijd tussen Kockengen en Odijk om de 
eerste plaats. Door een foute terugspeelbal van mij 
verloren we met 1-0. Dat had nooit mogen gebeuren.  
 
11. Welke wedstrijd absoluut niet?  
Een wedstrijd bij de veteranen van V.V. De Meern waarbij 
mijn been door midden werd gezaagd.  
 
12. Mooiste sportmoment? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar 50 jaar geleden, in 1959, maakte ik als 16-jarige 
mijn debuut in het eerste van V.V. Kockengen. Ik maakte 
de eerste goal in deze wedstrijd. Dit was mijn mooiste 
sportmoment, waar ik nog steeds trots op ben.  
 
13. Wat maakt uw werk zo mooi? 
Ik heb altijd al vrijwilligerswerk gedaan en ik vind het 
werken met kinderen erg leuk.  
 
14. Wat maakt V.V. de Meern zo mooi? 
Het is een goed geleide vereniging met een professioneel 
bestuur. Sportief gaat het steeds beter, hoewel de jeugd 
wellicht nog iets hoger zou kunnen spelen.   
 
15. Hoe denkt u over het actuele tekort aan 
vrijwilligers, binnen uw eigen vereniging maar ook in 
het algemeen?  
We moeten het positief 
bekijken. Bij onze 
vereniging zijn er 250 
mensen actief als 
vrijwilliger binnen de 
jeugdafdeling. 
Vrijwilligers vinden is 
altijd lastig geweest. We 
moeten de problemen 
niet overdrijven, veel 
mensen doet iets voor de 
club. Deze mensen halen voldoening uit het werk dat ze 
doen, wat in mijn ogen ook het allerbelangrijkste is als 
vrijwilliger. De vrijwilligers moeten daarnaast serieus 
genomen worden en genoeg waardering krijgen voor het 
werk dat ze doen. Ook is het belangrijk dat er duidelijke 
omlijnde taken zijn voor de verschillende werkzaamheden. 
Ik ben er ook voorstander van dat bijvoorbeeld ouders en 
selectiespelers verplicht kunnen worden tot 
vrijwilligerswerk.   
  
16. Hoe ziet u de toekomst van V.V. De Meern?  
Positief! Er is binnen deze vereniging een groot potentieel 
aan voetbaltalent, maar ook aan vrijwilligers en bestuur. 
Dat het eerste elftal hoger wil gaan spelen juich ik 
overigens toe, zolang de jeugd maar wel een kans blijft 
krijgen bij het eerste.  

 

Vrijwilliger uitgelicht 
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In het december nummer van de Teamgeest werd in het stukje van de Technisch Directeur Sjaak van de Helder 
gesproken over de komende samenwerking met REHOVA.  Bij deze een verdere uitleg over wat REHOVA doet en voor 
de V.V. kan betekenen.
 
 
Beste V.V. De Meern-lezers, 
 

Sinds enige tijd heeft u mij waarschijnlijk weer op het 
mooie sportpark van V.V. De Meern zien rondlopen. In 
die tijd heb ik weer veel “oude bekenden” gesproken. 
Dit is altijd weer een fascinerend gebeuren. Waarom ik 
weer regelmatig bij V.V. De Meern aanwezig ben heeft 
twee redenen: 
 
1. Binnen de V.V. ga ik een stuk opleiding verzorgen 

speciaal gemaakt voor V.V. De Meern. In nauw 
overleg met Sjaak van den Helder (TD) zijn we 
bezig een cursusprogramma samen te stellen. 
Binnen V.V. De Meern heeft deze functie een 
officiële naam gekregen: Coördinator Interne 
Trainer / Coach  
 

2. Door veranderingen in de technische staf bij de A1 
en A2 junioren is mij gevraagd om de rest van het 
seizoen de A2 op woensdag te trainen en op 
zaterdag samen met Gert Kraak de begeleiding te 
verzorgen. Na bestudering van de spelerslijst en 
gesprekken met nauw betrokkenen heb ik hierin 
toegestemd. Het is dan mooi om mee te maken hoe 
mensen hierop reageren: spelers enthousiast, 
mensen die zich aanbedien om soms te helpen bij 
trainingen etc. Een goede keus dus. 

 
GESCHIEDENIS 

Ik ben op 12 jarige leeftijd bij V.V. De Meern gaan 
voetballen. Op 18-jarige leeftijd gestart als trainer en 
leider. Nu in het bezit van diploma UEFA B en als één 
van de eerste het diploma Technisch Jeugd Coördinator 
bij de KNVB gehaald. Daarnaast heb ik diverse 
cursussen gevolg op het gebied van Management, 
Leidinggeven en Organisatie.  
 

In 2007 met succes de 3-daagse cursus Moves & Skills 
van Rene Meulensteen (techniektrainer bij Manchester  

United) en de techniek-trainingscursus voor jeugd van 
Cock van Dijk (beiden zijn aanhanger van de Wiel 
Coerver-leermethode) gevolgd. 
 
 
 
 
WAAROM REHOVA? 

In dit kader wil ik u graag op de hoogte brengen van 
het bestaan van Rehova. Rehova staat voor Reijer 
Holtmanns Voetbal Academie. De academie is per 17 
juli  

2008 officieel van start gegaan en heeft als hoofddoel 
het opleiden van (beginnende) trainers bij met name de 
F- en E-pupillen.  
 

Ik werk veelal op “projectbasis” bij diverse clubs en ben 
dus niet clubgebonden. Mijn gezondheid laat het niet 
toe om volledig te werken en mij voor langere tijd aan 
iets te binden. Dit is ook de reden geweest waarom ik 
mijn functie als Hoofd Opleidingen bij PVCV moest 
opzeggen. Ik moet zelf de vrijheid en regie in handen 
hebben en zelf mijn agenda kunnen invullen. 
 
Bij Unio en PVCV heb ik de cursus verzorgd voor 

“beginnende trainer”. Bij Unio was dit i.s.m. de KNVB. 
Tijdens deze cursus gebruikte de KNVB veelal mijn 

lesstof en maakten we “gezamenlijk” een stuk 
maatwerk voor Unio. Bij PVCV heb ik toen zelf de 
cursus verzorgd. Beiden, durf ik te zeggen, waren een 
succes.  

 

Dit maatwerk blijkt voor clubs een reden te zijn om 
met Rehova te gaan samenwerken. De basis van een 
goede jeugdopleiding ligt in mijn ogen bij de “eigen” 
trainers van de club.  
De meeste tijd trainen de spelers bij hun eigen club 
o.l.v. vaak goedwillende, enthousiaste vaders. Soms 
heeft de vader zelf nog gevoetbald en denkt hij dat het 
wel lukt om trainen te geven. Helaas loopt dit vaak op 
een teleurstelling uit voor beide partijen en haakt de 
vader af.  
 

Met het stukje maatwerk hopen we bij V.V. De Meern 
vooral bij de pupillen niet-selectie teams een grote stap 
voorwaarts te kunnen laten maken. 
 
Met vriendelijke sportgroet, 
 

Reijer Holtmanns
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Young wattes?! 
In de vorige Teamgeest heeft het bestuur ze al kort 

geïntroduceerd; onze Young Professionals. Maar wie zijn 
het en wat doen ze nou eigenlijk?  

VV de Meern is uitgegroeid tot een megaclub en heeft 
ambitieuze plannen voor verdere groei en 
ontwikkeling. Echter, er loopt een schat aan kennis en 
kunde rond op de eigen vereniging die niet wordt 
benut. Met het Young Professionals project vraagt het 
bestuur twaalf  jonge, (bijna) afgestudeerde leden om 
met een frisse blik naar het huidige beleid te kijken en 
met nieuwe ideeën te komen.  

 

Onze twaalf YP 
Bij het samenstellen van de groep zijn leden uit 
verschillende teams gevraagd met een diverse 
studieachtergrond. 
Een club van 
twaalf leden tussen 
de 20 en 30 jaar 
met uitstekende 
maatschappelijke 
kwaliteiten is het 
resultaat. Onze 
twaalf Young 
Professionals (YP) 
zijn: Alex Kaya, Bas Stolwijk, Bastin Verweij, Dennis 
Poorthuis, Ferdinand Wieman, Frank van der Steen, 
Jetske Tromp, Marco Eversdijk, Richard Wolswijk, 
Ruud Hazelaar, Sander Reurings en Stef Vermeulen. 

 

Kick-off 
Op maandag 19 januari vond de kick-off bijeenkomst 
plaats. Het inspirerende succesverhaal van Jan van den 
Berg (commercieel manager van Businessclub De 
Betuwe van FC Lienden) werkte aanstekelijk en het 
enthousiasme binnen de groep nam verder toe. Na de 
uitleg over het huidige bestuursbeleid door John van 

Wegen, nam André van Merode het woord en lichtte 
hij het YP-project toe.  

 

Workshops 
De volgende stap bestaat uit een serie workshops o.l.v. 
Ruud van Klooster, waarvan de eerste inmiddels 
heeft plaatsgevonden.  

 

 

 

 

 

Hierin stond het medewerkersbeleid centraal. Uit het 
onderzoek van de studenten van de Hogeschool 
Utrecht bleek bijvoorbeeld dat er te weinig vrijwilligers 
zijn en dat veel leden niet zien hoeveel werk er 
eigenlijk is.  

 

De YP gingen in groepjes uiteen om over de diverse 

vragen te discussiëren. En na ruim een uur 
brainstormen kwamen zij met innovatieve, 

gestructureerde en leuke nieuwe ideeën terug. De sfeer 
in de groep was fantastisch en het aanwezige 
bestuurslid John van Wegen was overdonderd door de 
resultaten. Met nog minimaal twee workshops in het 
vooruitzicht kan worden gesteld dat het YP-project een 
waardevolle aanwinst is voor de vereniging.  

 

What’s next? 
Om te voorkomen dat het alleen maar bij mooie 
plannen blijft, verwerken de YP de resultaten van de 
workshop(s) in een concept beleidsplan. Hierbij 
worden ook Mohamed Alkachouti, de 
verenigingsbegeleider van de KNVB, en de studenten 
van de Hogeschool Utrecht betrokken. Zij zullen niet 
alleen als waardevolle informatiebron, maar ook als 

potentiële uitvoerder van de plannen een rol gaan 
spelen. Het concept beleidsplan zal aan het bestuur 
worden voorgelegd en uit een concreet voorstel bestaan 
met een plan van aanpak en realistische tijdsplanning. 
Op deze manier kan het bestuur de plannen makkelijk 
checken op haalbaarheid en mogelijke inpassing in het 
huidige beleid. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen!  

 

Ze zijn pas net gestart, maar onze YP zijn nu al niet meer 
te stoppen. Op de agenda staan nog onderwerpen als 
sponsorbeleid, PR en communicatie, activiteiten buiten het 
voetbal om en de businessclub. Dat alles om van VV de 
Meern de club te maken waar meer te halen is dan elders! 

Hou ze in de gaten, die Young Professionals…  

 

YOUNG   PROFESSIONALS 


