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Ook dit jaar was het weer vaak druk 
op de tribunes omdat een team 

mogelijk kampioen kon worden.  

Niet alle kandidaten hebben het 
gehaald, maar veel teams sloten het 

seizoen met een promotie af.  

Dit zijn toeschouwers bij de C1 
(naar 3de divisie) en Zondag 1 (1 ste 

klasse). 
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Het is bijna vakantie en voor de meesten van u zit het seizoen erop. Maar niet voor het bestuur en de diverse 
commissies. Kleding wordt ingezameld, teams moeten worden ingedeeld en ingeschreven, etc. etc. Dank aan allen die 
hier zoveel moeite insteken. 

Ook in de periode na het inleveren van de tekst van dit artikel gaat er nog ontzettend veel gebeuren binnen de 
vereniging. Was juni traditioneel een maand waarin je op het sportpark een kanon kon afschieten. Ik zou het 
nu niet meer doen. Te veel kans op slachtoffers onder KNVB meisjes, G-voetballers. Avondvierdaagse, Coupe 
De Meern of trainende senioren. 

Kampione !  Kampione ! 

Het is onmogelijk dat wij bij alle kampioenswedstrijden aanwezig kunnen zijn. Vandaar dat wij vanaf deze plek 
alle kampioenen feliciteren, van Zondag-2 tot Meisjes-A1 tot de diverse D- en E-pupillen die in het voor- en/of 
najaar kampioen zijn geworden. 

Heel belangrijk voor de uitstraling is uiteraard het kampioenschap van de Zondag-1. Hierover vinden jullie, 
neemt het VB aan, de nodige informatie op een andere plaats in dit nummer van Teamgeest. 

Clubblad 

Maakten we in het vorige nummer nog melding van de ernstige ziekte van Martin Jansen en werd hem sterkte 
toegewenst, niet lang na het verschijnen van dat nummer kregen we de trieste mededeling dat Martin overleden 
was. Naast de overweldigende belangstelling vanuit de vereniging bij de crematieplechtigheid op 28 april, 
wensen wij via dit bericht nogmaals zijn vrouw Suze en zijn kinderen veel sterkte toe. V.V. De Meern is Martin 
veel dank verschuldigd voor zijn inzet. 

Wilna Gruters heeft, na vele jaren, te kennen gegeven haar activiteiten voor Teamgeest te willen beëindigen. 
Hoewel het VB bezig is opvolgers voor Martin en Wilna te vinden, zijn we daar, tot het moment van schrijven 
van dit artikel, nog niet in geslaagd. Mocht er iemand onder de lezers belangstelling hebben, dan wel iemand 
weten, die dat zou willen, aarzel niet dat door te geven aan John van Wegen of Peter Kieft. 
 
Extra ALV op 12 mei en informele ledenbijeenkomst 

Het is een normale procedure dat de leden via Teamgeest worden opgeroepen voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering in november. Toen duidelijk werd dat er een extra ALV nodig was om de 
financieringsconstructie voor de verlichting van het hoofdveld en ook de financiering van het boarding-(of 
pupillen-)veldje goed te keuren, was er geen andere weg om die oproep via de e-mail te doen. Gelukkig heeft 
het overgrote deel van de (ouders van jeugd-)leden tegenwoordig een internetaansluiting en kennen we vele e-
mailadressen. Daardoor is het, naast een aankondiging op de publicatieborden en enkele schriftelijke 
uitnodigingen, gelukt om bijna iedereen te bereiken. De opkomst was dan ook behoorlijk (41 leden) en kon er 
een verantwoorde besluitvorming plaats vinden.  

De keuze voor 12 mei lag voor de hand omdat al eerder, net als vorig jaar, een informele ledenbijeenkomst op 
die datum was aangekondigd. Net als vorig jaar heeft John van Wegen m.b.v. een Powerpoint presentatie de 
voortgang geschetst van het Beleidsplan. U kunt de presentatie vinden op de website onder laatste nieuws. 

Buitenschoolse Opvang 

De realisatie van Buitenschoolse opvang (BSO) bij V.V. De Meern is afgerond. V.V. De Meern, MHC Fletiomare 
en UV.V. hebben samengewerkt om een BSO-aanbieder te vinden, Nokik. Tijdens de bestuursvergadering op 
25 mei is het contract tussen Nokik en de V.V. ondertekend. Op 24 augustus start de BSO. Leden van V.V. De 
Meern krijgen voorrang maar haast is geboden als u mee wilt doen want er zijn al bijna 400 inschrijvingen. 

 

Van het Verenigingsbestuur 



3                    TeamGeest   juni 2009 
 

 

 

Op de foto vlnr:  

Peter Kieft, Wim Stolwijk,  
John van Wegen,  
Bjorn Huisman (eigenaar Nokik),  
Irene Sikkens (Nokik) en  
Marcel de Groot 
 

 

Gedragsregels en Gebruiksregels clubgebouw en sportpark 

De op de site staande regels zijn inmiddels wat verouderd (denk alleen al aan het nu geldende algemene 
rookverbod) en ook dienden er wat aanpassingen aan de huidige praktijk plaats te vinden. Het VB heeft, op 
voorstel van de CVB, de nieuwe regels vastgesteld. Zo spoedig mogelijk zullen de aangepaste versies op de site 
gezet worden. 

Tuchtreglement en aanpassing Huishoudelijk Reglement 

Zoals al enige tijd geleden aangekondigd, wordt een tuchtreglement opgesteld. Pogingen om bij andere 
vereniging voorbeelden te bemachtigen zijn mislukt omdat die, tot verbazing van het VB, bij vele verenigingen 
ontbreken. Weliswaar heeft V.V. De Meern die ook niet, maar de door ons gevoelde behoefte, is er kennelijk bij 

veel verenigingen (nog?) niet. Daarom moeten we zelf  “het wiel uitvinden”. Daarnaast hebben we ervaren dat 

het beroep op de ALV bij een opgelegd royement toch niet zo’n gelukkige procedure is en heeft het VB besloten 
hiervoor een beroepscommissie in te stellen. 

Uiteraard zal het tuchtreglement en het instellen van een beroepscommissie door de ALV moeten worden 
bekrachtigd. Dat houdt ook in dat enkele aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement moeten plaats 
vinden, naast een aantal aanpassingen van, inmiddels verouderde, artikelen. 

Het VB streeft ernaar om e.e.a. in de ALV van november a.s. te behandelen. 

Vooralsnog ziet het er (gelukkig !) niet naar uit dat ook de Statuten moeten worden aangepast, zodat een 

nieuwe notariële acte achterwege kan blijven. 

Problematiek hockeyvelden 

Vele leden hebben al eens bij bestuursleden geïnformeerd wat er waar is van berichten over evt. uitbreiding van 
ons sportpark op de voor woningbouw bestemde strook grond tussen de Burg. Middelweerdbaan en ons 
sportpark gelegen stuk grond en over uitbreiding van het aantal hockeyvelden. Dat eerste is niet juist, over het 
tweede vindt al enige tijd overleg plaats met de gemeente. Aangezien dit overleg vertrouwelijk is, kunnen 
hierover (nog) geen mededelingen worden gedaan. Het VB hoopt dat dit op zo kort mogelijke termijn wel 
mogelijk is. 

Tot slot 

Over het kustgras en verlichting van het hoofdveld, het pupillenveldje en Young Professionals wordt op een 
andere plaats in dit nummer het nodige vermeld. 
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Laatste nieuws (28 mei): B-junioren voorlopig terug op zaterdag 

Vandaag heeft het VB besloten om de B3 en B4, dit seizoen spelend op zondag, terug te laten keren naar de 
zaterdag. Wij kunnen ons voorstellen dat u van verbazing van uw stoel valt. Terecht. Vorig jaar zijn we gestart 
met de zondag en ook voor komend seizoen was de inzet van het VB om het zondagvoetbal door te laten gaan. 
De laatste weken vielen er een groot aantal ontwikkelingen samen. Het zou te ver voeren die hier allemaal toe 

te lichten. Feit is wel dat we bijna dagelijks met Ted Fronik - Ted bedankt - speelschema’s en teamprognoses 
hebben zitten maken. Begin vorige week waren we in een situatie dat we 6 teams (C8, C7, C5, C3, B4 en B3) 
hadden voor de zondag. Alle 4 de C-teams hadden de overschrijving naar PVCV klaar, de 2 B-teams hadden 
eigenlijk te weinig spelers. Het leek er op dat we voor komend seizoen met iets meer dan 1 B-team op zondag 
zouden opereren. Eergisteren werd duidelijk dat we door verloop van spelers en met gebruik van het 
kunstgrashoofdveld 4 teams op zaterdag zouden kunnen behouden. Daarop is eerst de knoop doorgehakt om 
de overschrijving van C5 en C3 tegen te houden en later om te proberen B4 en B3 als twee volledig teams op 
zaterdag vast te houden. De zaterdag zit daarmee vol. 

Nu alle stofwolken zijn opgetrokken zijn C8 en C7 “kind van de rekening”. Ongetwijfeld voldoende voer om 
het VB te betichten niet te kijken naar lagere teams. U moest eens weten. 

Wij wensen u allen een fijne vakantie. Tot augustus. 

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

 

 

  

Deze foto uit 1968 (??) kregen we van onze technisch directeur Sjaak van den Helder. Dit was zijn eerste 
elftal van V.V. De Meern dat hij trainde. In het zelfde jaar startte hij met de cursus Oefenmeester III. 

Wie weet nog wie de jongens op  de foto zijn ?  

Wie het denkt te weten kan dit mailen naar technischdirecteur@V.V.demeern.nl. Wie de meeste namen 
weet te noemen krijgt een leuk aandenken van de V.V. 
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  Er is thans alle reden om voor de toekomst optimistisch te zijn 

Dit is de kop van een artikel in het Utrechtsch Dagblad van zaterdag 19 october 1935. 
U leest het goed: negentien honderd vijfendertig! 
 
In de geschiedschrijving van V.V. De Meern kunnen we, o.a. in de jubileumuitgave bij het 40-jarig bestaan in 
1987, lezen dat in de jaren dertig twee voetbalverenigingen in De Meern actief waren, te weten Overwinning 
Door Strijd (kortweg O.D.S.) en Vooruitgang Is Ons Streven De Meern, of kortweg V.I.O.S. (M). 
 
Toen ik bij mij thuis bezig was het tijdens mijn secretarisschap gevormde archief van V.V. De Meern bij elkaar 
te harken om dit over te dragen aan Peter Kieft, de nieuwe secretaris, viel mijn oog op een deel van de krant 
Utrechtsch Dagblad, die ik ergens vorig jaar van iemand (ik weet echt niet meer van wie) in handen kreeg 
gestopt. Met een toenemende mate van opwinding, met nogmaals de datum van 19 october 1935! las ik het 
artikel. Ik citeer: 
 

“De voetbalvereeniging “De Meern”, hield onder voorzitterschap van den heer Huinck, haar algemeene 
ledenvergadering in een zaal van het café van den heer Huigen. Wegens het bedanken van B.L. Hoffland als 
secretaris en als lid, werd het jaarverslag voorgelezen door den 2den secretaris, den heer Th.H. van Straten. 
Daaruit bleek, dat de vereeniging vorig jaar wegens gebrek aan belangstelling bijna tot ondergang gedoemd 
was. Dank zij echter het initiatief van verschillende ingezetenen, is het zoover niet gekomen, doch is de 
vereeniging nieuw leven ingeblazen. 21 leden gaven zich direct op en op een keurig ingericht veld gaf de heer 

Henderson, Burgemeester van Harmelen en Veldhuizen, in augustus ’34 den aftrap bij een daarvoor 

georganiseerden wedstrijd.” 
 
Ik weet niet hoe het u vergaat bij het lezen van bovenstaande, maar het heeft er toch echt alle schijn van dat er 
al ruim voor de oprichtingsdatum van 18 juni 1947 een Voetbalvereeniging De Meern was.     
 
Graag laat ik u nog enkele passages uit het Utrechtsch Dagblad (UD) lezen: 
 

“Ten slotte wordt in het verslag nog melding gemaakt van het pas gevierde lustrumfeest.” (Tot mijn grote spijt 
wordt geen melding gemaakt van het aantal jaren dat de vereniging bestaat.) 
 

“De penningmeester, de heer Modderman, gaf vervolgens een overzicht van het financieele gedeelte der 
vereeniging. Hoewel het afgelopen jaar een nadeelig slot aangeeft zijn toch de verwachtingen voor de toekomst 
van dien aard, dat er alle reden zijn om optimistisch te zijn. De belangstelling voor de sport neemt toe, het 
spelpeil gaat vooruit en de onderlinge verhoudingen worden steeds beter. De inkomsten bedragen f 811,64 en 
de uitgaven f 1.160,25. Een nadeelig saldo derhalve van f 348,61. De begrooting voor 1935-1936 werd als volgt 
vastgesteld: inkomsten f 750, uitgaven f 650, te verwachten batig saldo f 100. 
De elftalcommissie, bestaande uit de heeren Dr.E. Lambers, voorzitter, Th.H. van Straten, secretaris en J.Th. 
Tonco Modderman, J.W. Snieder en C.J. Ligterink, leden, werd als zoodanig herkozen. De voorzitter deelde 

vervolgens mede dat de vereeniging thans met 2 elftallen en een aspiranten-elftal in den U.P.V.B. uitkomt”.  
(U.P.V.B. staat voor Utrechtse Provinciale Voetbal Bond, later de afdeling Utrecht van de K.N.V.B. Al jaren 

bestaat ook de “afdeling Utrecht” niet meer, en spreken we alleen nog van de KNVB, verdeeld in districten.) 
 

“Bij de rondvraag drong de Voorzitter er op aan, dat de goede verstandhouding in de vereeniging wordt 
bevorderd. Het afgelopen jaar is voor de vereeniging een moeitevol jaar geweest. Ondanks veel tegenslag en 
tegenwerking is de vereeniging krachtig vooruitgegaan. Het financieele tekort is feitelijk geen tekort. De waarde 
der eigendommen overtreft het nadeelig saldo, zoodat we rustig het nieuwe vereenigingsjaar kunnen ingaan. 

Met een beroep op de leden, om steeds alles te doen wat strekken kan in ’t belang der vereeniging, sloot de 

voorzitter deze geanimeerde vergadering”. 
 
(Vervolg zie pagina 7) 
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Frappant detail in bovenstaand verslag is de naam van de heer Modderman. Deze naam kom ik ook tegen in de 

geschiedschrijving over O.D.S. Ik citeer uit het jubileumnummer: “Door de afsplitsing (VIOS kwam voort uit 
ODS) was ODS veel spelers kwijtgeraakt. Nu was er ene heer Modderman, een plantage eigenaar uit het  
voormalige Nederlands Indië, die mede door zijn Duitse butler warm gemaakt was voor het Meernse voetbal en 
een aardige duit in de accommodatie had gestoken. Zo waren er onder andere een heuse overdekte tribune en 
voor die tijd prachtige kleedlokalen. Om nieuwe leden aan te trekken kocht hij in Utrecht min of meer een 
compleet elftal bij elkaar. Het was crisistijd en in de stad was men als armlastig amateurvoetballer graag bereid 
voor geld in De Meern te komen voetballen. De oorlog maakte een eind aan het voetbal in De Meern. Beide 
verenigingen wensten zich niet aan te sluiten bij de door de Duitsers geformeerde bond en werden daarom 

opgeheven.” 
 

Het lijkt er veel op dat O.D.S. (volgens het stuk in de jubileumuitgave opgericht begin jaren ‘30) en 
voetbalvereeniging De Meern één en dezelfde vereniging zijn. Ben benieuwd wie van de lezers meer licht op 
deze zaak kan laten schijnen. 
 
Ton Oskam  
 

 

 

 

MD3 Wint Fairplay Cup! 

 
Beste leden van V.V. De Meern, 

De Fairplay cup is afgelopen en we hebben een winnaar! De Meisjes D3 heeft gewonnen! 

 

Graag willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor deze Cup. Zonder jullie was het niet mogelijk 
geweest! 

De studenten van Verbinden door Voetbal 
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Kampioenen Seizoen 2008/2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zondag 1 

Zondag 2 
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MA 1 

C 1 
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B 5 

D 4 
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E 5 

D 6 

E 8 
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De nieuwe website is nu bijna een jaar operationeel. Van verschillende kanten hebben we veel complimenten 
mogen ontvangen. Naast talloze verbeteringen aan de onderliggende techniek is ook de informatie op de 
website veel toegankelijker en actueler geworden. De teams hebben veel meer en veel gemakkelijkere 
mogelijkheden gekregen om hun eigen pagina's te beheren en veel teams maken daar volop gebruik van. 

Achter de schermen is enorm veel verbeterd en de beheerders hebben veel minder werk om de website te 
onderhouden. Veel zaken worden volledig automatisch geregeld. Zo wordt automatisch gedetecteerd dat een 
link naar een pagina of een verwijzing naar een afbeelding niet werkt. Mede door dit soort technieken kan de 
kwaliteit van de website op een hoog peil gehouden worden. 

Er worden veel statistieken bijgehouden, hier volgt een selectie: 

1. in totaal werd de website door 17.703 verschillende bezoekers 311.326 keer bezocht en daarbij werden 
bijna 2 miljoen pagina's bekeken 

2. gemiddeld werden per dag 6.500 pagina's bekeken door 500 verschillende bezoekers 

3. de laatste nieuws berichten zijn een belangrijkste bron van actueel nieuws binnen de vereniging; er waren 
185 laatste nieuws berichten; gemiddeld werden die 375 keer bekeken; het bericht over het kampioenschap 
van zondag 1 was het meest bekeken bericht met 2490 keer 

4. de top 10 van drukst bezochte team home pagina's is als volgt: 

C1 35.029 
D1 21.090 
B1 14.513 
C2 14.007 
B3 12.886 

                      

A1 12.487
ZO1 11.778
D2 9.322
MA1 8.829
E1 6.742

   

     de website werd vanuit 56 landen bezocht, 98.5% van de bezoekers komt echter uit Nederland 

5. de meest gebruikte browsers zijn: 

Internet Explorer 89.6%
Firefox 7.0%
Safari 0.7%
Chrome 0.3%
Opera 0.2%

 

Voor volgend seizoen staan er geen grote wijzigingen op het programma. Voor de teams zijn we van plan 
functionaliteit toe te voegen waarmee zeer eenvoudig foto albums te maken zijn. Wij hopen dat dit ertoe 

bijdraagt dat volgend seizoen nog meer teams hun eigen pagina's gaan beheren. Een emailtje naar één van de 
website beheerders is voldoende om een account aan te vragen waarmee de eigen team pagina's beheerd 
kunnen worden. Doen! 

De nieuwe website van de Business Club, www.businessclubleidscherijn.nl, is ondertussen op dezelfde leest 
geschoeid als de V.V. De Meern website. Zowel qua layout als onderliggende techniek. De stijl is met andere 
huiskleuren uiteraard wel iets anders. 

 

André Bakker 

   

De WEBSITE 
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Interview Ted Gruters 
Interviewer: Nicolette De Macker 
1. Naam: 

Ted Gruters 

2.  Leeftijd 

54 

3. Lid sinds? 

1964, met daar tussen een kleine onderbreking. 

4. Actief/ actief geweest als voetballer bij V.V. De Meern en/of bij andere club? 

Ik heb gevoetbald tot mijn 37/3ste maar ben gestopt vanwege een blessure. Heb na de jeugdperiode een 
aantal jaren in Zondag 1 gespeeld. Na een blessure heb ik een tijd in Zondag 4 gespeeld en ben later 
gaan fluiten. Ik fluit nu ongeveer 17 jaar bij V.V. De Meern. 

5. Wat was de uitslag van de laatste wedstrijd? 

Mijn laatst gespeelde wedstrijd was De Meern 4 tegen V.V.IJ 4 en werd 2-0 voor De Meern. Dat is nu 
ongeveer 17 jaar geleden. 

De laatste wedstrijd die ik gefloten heb, was De Meern D1 tegen Sporting D1 en dat werd ook 2-0 voor 
De Meern. 

6. Wat voor werk doet  op dit moment voor V.V. De Meern? 

Op dit moment ben ik scheidsrechter en fluit ik zowel senioren als junioren. In het verleden ben ik nog 

trainer/leider geweest van het team van één van mijn zoons.  

7. Favoriete club naast V.V. De Meern? 

Natuurlijk blijft V.V. De Meern mijn club, maar ik kijk ook wel graag naar Barcelona en Arsenal. Het 
voetbal dat die clubs laten zien is gewoon fantastisch om naar te kijken. 

8. Hot persoon uit de voetbal wereld? 

Van Gaal. Lekker provocerend maar ook altijd heel duidelijk in uitleg en uitingen. Als hij geen zin heeft 
om te praten, dan zegt hij dat ook gewoon. 

9. Not persoon uit de voetbal wereld? 

Ik heb een hekel aan uitdagende en provocerende voetballers. Spelers zoals Lazovic en Suarez kunnen 
het bloed onder mijn nagels vandaan halen. Vind ik ook niet leuk meer om naar te kijken. Deze spelers 
zijn veel meer met andere mensen bezig in plaats van met zichzelf. 

 

 

 

Vrijwilliger uitgelicht
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10 Welke wedstrijd wilt u nog wel een keer zien/spelen/fluiten? 

Ik zou de wedstrijd De Meern 1 tegen Midlandia 1 nog wel eens willen zien. We wonnen die wedstrijd met  
1-0, tegen de verhoudingen in. Midlandia zou dat jaar kampioen worden en wij hebben (ook dankzij deze 
wedstrijd) maar net degradatie kunnen afwenden. Deze wedstrijd had alles in zich; spanning, veel druk bij 
de spelers en ook wel een beetje de schijn tegen. Men had niet verwacht dat we deze zouden winnen, het 
zorgde dan ook wel voor een ommekeer bij De Meern, waardoor degradatie dan toch werd voorkomen. 

11 Welke wedstrijd absoluut niet? 

De wedstrijd met mijn eigen team tegen Scherpenzeel. We speelden op een veld ergens in een bos, waar de 
toeschouwers heel dicht langs de lijn stonden. Heel intimiderend en bedreigend voor de voetballers. Grote 
mannen met klompen aan die je bedreigend stonden aan te kijken, alsof ze je ter plekke wilden neerslaan. 

Uiteindelijk waren er ook een aantal incidenten,  één waarbij een speler van ons aan z’n haren werd terug 
getrokken door een toeschouwer. Niet echt sportief dus. We waren blij dat het afgelopen was en we zijn 
met een overwinning (uiteindelijk) snel naar huis gereden. 

12 Mooiste sportmoment? 

Een uitje met de A junioren naar Duitsland. Sjaak van den Helder had dat georganiseerd. Dat was erg leuk 
voor de jongens en de begeleiders. 

Daarnaast ook het uitje naar het sportcentrum met de A junioren. De A junioren hadden het geld om dat te 
doen, zelf bij elkaar gespaard door oude kranten op te halen in de wijken.  

13 Wat maakt uw werk zo mooi? 

Voetbal is een fantastisch spelletje. Het is mooi om te bedenken dat je een bijdrage kan leveren aan het 
laten sporten van jongeren. Iedereen heeft daar plezier van, zowel de jongeren als jij zelf,  maar ook de 

ouders en opa’s en oma’s.  Daarnaast werk ik nog aan mijn conditie en blijf ik mee doen aan de gezelligheid 
bij V.V. De Meern. 

14 Wat maakt V.V. De Meern zo mooi? 

De Meern is een hele positieve club, voetbal leeft hier erg. Op dit moment zit de club ook in de lift en het 
proces hiervan is leuk om mee te maken. Daarnaast hebben we nu ook een groeiende en bloeiende jeugd en 
is de aansluiting naar het eerste ook steeds beter. 

15 Hoe denkt u over het tekort aan vrijwilligers bij uw eigen vereniging en in het algemeen? 

Een scheidsrechters tekort is er wel, er kan namelijk altijd wel wat bij.  Maar voor zo’n grote vereniging 
denk ik dat we het juist best goed doen!  Toch blijft het soms moeilijk om mensen te vinden voor bepaalde 

klussen, sommige dingen zijn nou eenmaal wat minder leuk om te doen. Daarom heb ik ook zo’n respect 
voor de mensen van uitgifte ruimte.  Die krijgen een hoop over zich heen, maar ze doen het wel! 

16 Hoe ziet u de toekomst van V.V. De Meern? 

Positief!  Nog betere resultaten,  zowel prestatie gericht als recreatief,  bij de senioren en junioren! Bij De 
Meern is het altijd goed verzorgd en dat moet zo blijven. Er is altijd iemand om even mee na te praten,  ook 
na een slechte wedstrijd.  
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Business Club Leidsche Rijn trapt af  

met twee succesvolle bijeenkomsten 

 

Zakelijke aftrap in stadion Galgenwaard 

Op woensdag 13 mei bezochten 140 ondernemers stadion Galgenwaard om daar de eerste bijeenkomst van 
Business Club Leidsche Rijn (BCLR) bij te wonen. Het enthousiasme waarmee de plannen werden 
gepresenteerd en het leuke interview met Frans van Seumeren verrasten de ondernemers en zorgde voor een 
succesvolle start.      im 
Stolwijk en Ilse Starrenburg verzorgden de aftrap met de 
presentatie van de nieuwe plannen van de Business Club (meer 
hierover elders in deze Teamgeest). Hun enthousiasme werkte 
aanstekelijk en zorgde voor vele positieve reacties onder de 
aanwezigen. Na het mediterrane buffet volgde een interview 
waarbij Ilse interessante en prikkelende vragen stelde aan 
rasondernemer Frans van Seumeren (mede-eigenaar FC Utrecht). 
Hij vertelde zeer bevlogen over zijn ervaringen met FC Utrecht en 
de nieuwe richting die hij daarmee is ingeslagen. Tevens voorzag 
Frans de aanwezige ondernemers van de nodige tips en 
aanwijzingen waarbij hij vaak refereerde aan eigen ervaringen.  

De eerste bijeenkomst van BCLR resulteerde in een gezellige avond, waarin ruim 20 nieuwe leden zich 
aanmeldden.   

Zuiver Netwerken 

Het vervolg op de succesvolle aftrap van Business Club Leidsche Rijn vond plaats in het stijlvolle restaurant 

Zuiver. Op maandag 8 juni namen 70 leden en genodigden deel aan de interactieve workshop ‘Netwerken’ van 
een van de BCLR leden, TMI Nederland.  

Na het welkomstwoord ging eerst de aandacht uit naar een van de leden: Ton Boot van Bokra Beheer. Hij werd 
in het zonnetje gezet vanwege de Koninklijke onderscheiding die hij eind april heeft mogen ontvangen. 
Vervolgens gaf Marco Peek van de Brothers Horeca Groep een korte bedrijfspresentatie, waarin Zuiver en hun 

andere locaties werden toegelicht. Daarna was het tijd voor de interactieve workshop ‘Netwerken’, gegeven 

door Wim Barendregt en Mariska Hulsewé van TMI 
Nederland.     De sfeer kwam er goed in door het spel 
waarmee de workshop werd geopend. 

Ter afsluiting gaf Wim de aanwezigen een aantal tips en trics 
mee die direct bruikbaar waren tijdens het diner en de 

afsluitende borrel. Zijn belangrijkste advies: “Stap niet altijd 
op dezelfde, bekende mensen af, maar ga actief op zoek naar 

nieuwe relaties.” 

 

Meer informatie en een uitgebreid verslag en fotoreportage van beide bijeenkomsten is te vinden op de BCLR 
website: www.businessclubleidscherijn.nl.  
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Een WK in n van de mooiste landen ter wereld: de wijnlanden van Stellenbosch, het Krugerpark, de 
schitterende kust, de voortreffelijke keuken  en het gloednieuwe Greenfield Stadium in Kaapstad, misschien 
wel het mooist gelegen en prestigieuze voetbalstadion ter wereld. Dat vráágt gewoon om een Afrikaanse 
avond voor de medewerkers van onze club. Op 5 september van dit jaar gaat het bestuur alle medewerkers 
bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen door ze te verrassen met een Afrikaanse avond. De 
medewerkers zullen worden verwend met hoogtepunten uit de Zuid-Afrikaanse keuken compleet met 
Afrikaanse muziek en dans! 

De Afrikaanse avond is bedoeld voor alle medewerkers én hun partners, want ook die wil het bestuur 
bedanken. Want je partner heeft je heel wat keertjes moeten laten gaan! 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. 
 
 
Maak kennis met de Afrikaanse 
keuken: baie lekker! 
 
Bobotie is waarschijnlijk een van 
de bekendste Zuid-Afrikaanse 
gerechten. Vroeger werd dit 
voornamelijk door arme boeren en 
slaven gegeten, omdat het van 
resten van andere maaltijden werd 
gemaakt. Dat doen we dus niet! 
Wat wel? Maar waar álle Zuid-
Afrikanen dol op zijn, is de ‘braai’, 
oftewel de barbecue. Wat voor 
Nederlanders een zoute haring is, 
is voor de Zuid-Afrikanen 
boerewors. En er is nog meer te 
genieten: blintzes, sousboontjies, 
koeksister een heerlijk nagerecht. 
Dus was jou hande deeglik skoon, ons 
hoop dat ons sorg vir ’n baie lekker 
gevoel van genoegdoening! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afrikaanse muziek en dans: 
Kuifje in Afrika 

De gezellige avond zal 
worden vergezeld van 
vrolijke, opzwepende 
Afrikaanse live-muziek en 
dans die zal worden 
verzorgd door de 
percussieband Kuifje in 
Afrika. Als kolonisten 
verkennen zij het achterland 
van de Afrikaanse ritmes, 
hongerig en nieuwsgierig, 
als Kuifjes in Afrika. Zelf 
zijn ze al jaren gegrepen 
door de ongrijpbare 
mysterieuze kracht die er 
schuil gaat in die simpele 
met huiden bespannen 
houten ketels, die mensen 
hebben geïnspireerd tot het 
maken van fantastisch 
mooie en complexe ritmes 
en muziek. De leden van de 
zeskoppige band Kuifje in 
Afrika staan garant voor een 
serieus staaltje swingende 
Afrikaanse percussie met 
zang en dans en zullen de 
fonkelende ritmes van de 
djembé ten gehore brengen 

 
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. DJ 
Tijmen van het Finch discoteam zal ons tot in de late uurtjes prachtige dansplaten voorschotelen! 

Aanmelden 

In verband met de catering voor de Afrikaanse avond willen we graag weten of je komt. Je partner is ook van 
harte welkom. Schrijf je vóór 15 juli a.s. in op de website van V.V. De Meern! 
(www.V.V.demeern.nl/openingsfeest). Dus kom ook. Het gaat weer een super leuke avond worden! 

 

Zuid-Afrika komt naar De Meern! 
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DJ Tijmen treedt op in daverend 
openingsfeest V.V.! 

 

Op 5 september a.s. zal V.V. De Meern het nieuwe seizoen weer openen met een spetterend swingfeest 
met danskrakers uit de popmuziek. 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! 

 

DJ Tijmen 

De avond is in professionele handen. Het licht en geluid zal worden verzorgd door het Finch discoteam. DJ 
Tijmen zal er voor zorgen dat de dansvloer vol blijft tot het einde van de avond door danskrakers van toen en 
nu te draaien. 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 

 

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.  

 

Tijdig aanmelden via website: toegangskaart thuisgestuurd! 

V.V. nodigt jullie weer van harte uit om het seizoen feestelijk te openen. Dus verras je partner en/of jezelf, blok 
zaterdagavond 5 september a.s. in je agenda en geef je direct op via de site www.V.V.demeern.nl/openingsfeest. 
Als je je vóór 1 augustus hebt opgegeven dan krijg je je gratis toegangskaart (geldig voor 2 personen) 
thuisgestuurd! In verband met de veiligheid geldt dat er zonder toegangskaart geen toegang verleend kan 
worden door de beveiliging. Dus geef je nu op want het gaat weer een topavond worden!  

 

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. 
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Zaterdag 23 mei was het een spannende dag voor met name de E 1 en de E2 spelers van de V.V. 
Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging werd er een Internationaal Pupillen toernooi gehouden, o.a. 
georganiseerd door technisch directeur Sjaak van den Helder. Naast de V.V. spelers deden teams uit Duitsland, 

zoals FC Koln, Dusseldorf en Leverkussen, teams uit België, uit bijvoorbeeld Waregem, Beerschot en Beveren 
mee. Ook Nederlandse teams van bekende clubs waren aanwezig, bijvoorbeeld van Omniworld, FC Utrecht en 
IJsselmeervogels. De voorwaarde voor meedoen was dat de spelers onder de 11 jaar moesten zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een spannende finale waarbij in de laatste minuut 
de beslissing viel heeft Bayer 04 Leverkusen tegen 1. 
FC Koln het eerste Internationale Top Talent U11 
Tournament in De Meern gewonnen. De strijd om de 
derde plaats werd gewonnen door Zulte Waregem na 
een 1-0 overwinning op FC Utrecht. 

 

 

Het door honderden toeschouwers bezochte toernooi zal 
ongetwijfeld navolging krijgen. De strakke organisatie door 
V.V. De Meern geleid, heeft veel complimenten opgeleverd. 

 De topclubs uit het buitenland hebben aangegeven ook 
volgend jaar graag terug te willen komen. 
 

 

 

En ook door dit soort activiteiten zet V.V. De Meern zich 
steeds verder regionaal op de kaart !  

Internationaal Pupillen-toernooi 

       Sjaak, Reyer, Stefan en Henny  

Het was de hele dag een drukte van belang, met al die 
spelers, ouders, partytenten, eigen stoelen enz. Ook 
heel leuk was dat een groot aantal spelers van het 
Zondag 1 team speciaal voor deze dag terug gekomen 
waren van hun weekend weg in Groningen om de 
teams te fluiten en met allerlei andere zaken te helpen. 
(Wel vermoeiend, nietwaar ?) 
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Bent U al lid van BCLR 
 
Business Club Leidsche Rijn (BCLR) biedt u een regionale ontmoetingsplek waar u bedrijven tegenkomt die 

geïnteresseerd zijn in het versterken of uitbreiden van hun zakelijk netwerk.  
 
Nieuwe richting voor de Business Club 
In de vorige Teamgeest heeft u al  kunnen lezen dat de Business Club van V.V. De Meern een nieuwe richting 
in is geslagen. Onder de nieuwe naam Business Club Leidsche Rijn (BCLR) hebben we inmiddels menig 
ondernemer en manager verrast door de opzet en inhoud van de bijeenkomsten (voor een verslag zie elders in 
deze Teamgeest). Een paar reacties: 
 

“We hebben gisteren genoten van de zeer professionele en tegelijkertijd hele gezellige avond met de Business Club.” 
 

“Leuke avond gehad en tegen alle verwachtingen in zo ongeveer als laatste vertrokken. Leuke opzet, leuke mensen. 

Complimenten!!!” 
 
Al 30 nieuwe leden 
In nog geen maand tijd hebben zich al 30 nieuwe leden aangesloten bij BCLR. De BCLR commissie is 
vastberaden om van deze nieuwe richting een groot succes te maken. Het uitgangspunt is een echte business-
to-business club te zijn, waarin volop mogelijkheden zijn om op informele wijze te netwerken. Deze nieuwe 
opzet bestaat uit o.a.:  

- Iedere 1e maandag van de maand een bijeenkomst, direct na werktijd. Naast een hapje en een drankje 
verrassen we u met uiteenlopende, interessante sprekers op wisselende locaties. 

- Het vergroten van de onderlinge bekendheid en communicatie tussen de leden. De nieuwe website, het 
kwartaalmagazine en de maandelijkse (e-mail)nieuwsbrief worden ingezet om u op de hoogte te 
houden van nieuws van uw collega ondernemers en BCLR. Via bijvoorbeeld het online smoelenboek, 
interviews en nieuwe leden introducties kunnen leden zich aan elkaar presenteren.  

 
Volgende bijeenkomst: maandag 7 september 

Na de zomer is maandag 7 september de eerstvolgende bijeenkomst. Bent u geïnteresseerd in BCLR, dan bent u 
van harte uitgenodigd om kennis te maken met de commissie en de leden. Aanmelden voor deze avond is 
verplicht en kan tot uiterlijk 1 september bij Ilse Starrenburg via info@businessclubleidscherijn.nl.   
 
Graag tot ziens bij een van onze bijeenkomsten! 
BCLR Commissie  
 
Contactgegevens Business Club Leidsche Rijn 
T: 030-666 5389  
E: info@businessclubleidscherijn.nl  
W: www.businessclubleidscherijn.nl 
 
 
 

Commissieleden: André Bakker, André van Merode, Bas Stolwijk, Dennis Poorthuis, Frank van der Steen, Ilse 
Starrenburg, John van Wegen, Marco Eversdijk, Ruud van Klooster, Stephan Oost en Wim Stolwijk. 
 

u al lid van BCLR?Ben
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Zondag 5 was ook van de partij 

 

Gezelligheid troef bij Coupe De Meern 
 

Op 6 juni vond op Sportpark De Meern, thuisbasis van de plaatselijke voetbalvereniging, de derde editie van 
Coupe De Meern plaats. Dit toernooi wordt georganiseerd voor de niet-selectie seniorenteams die zin hebben in 
een leuke dag voetbal en gezelligheid.  
Net als de afgelopen twee edities was het ook dit jaar een gezellig en sportief voetbalfestijn.  
De organisatoren Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman waren na afloop erg tevreden. 
 
De gehele dag was het ideaal weer om te voetballen, zo rond de 18 graden. De toeschouwers werden 
opgewarmd door de spannende wedstrijden en sublieme voetbalacties.  
 
Het unieke aan Coupe De Meern is dat elk team een grote kans maakt om eerste te worden, want er wordt in 5 
Ligues (poules) gespeeld. De Ligues zijn op speelsterkte ingedeeld. Daarnaast kon men nog kans maken op de 

‘Prix de la sportivité’ (sportiviteitsprijs) en de ‘Prix du Caniche’ (poedelprijs). Na afloop van de wedstrijden en 
de prijsuitreiking stond er een heerlijk Chinees buffet klaar voor de voetballers en de vrijwilligers. En werden 
er Hollandse hits gezongen door zanger Hans van der Laan.  
 
In totaal deden er maar liefst 23 teams mee, waarvan VV De 
Meern er zeven leverde. Helaas kreeg de organisatie dit jaar 
voor het eerst te maken met last-minute afmeldingen. Met 
enige extra inspanningen kon dit worden opgevangen, zodat 
de deelnemende teams daar weinig van hebben gemerkt. Dit 
jaar was er voor het eerst ook een buitenlands team 
aanwezig, namelijk Varde IF uit Denemarken. Er waren 
daarnaast teams uit Almere, Blaricum, Helmond, Haarlem en 
Vianen. Maar de meeste teams kwamen toch uit de regio, 
namelijk uit Utrecht, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein en 
Harmelen. 
 
Het toernooi werd gespeeld in vijf Ligues, geheel naar naamgeving en indeling van de Franse competitie. Alle 

teams werden naar sterkte ingedeeld. De ‘Champions’ van Coupe De Meern 2009 zijn: VV De Meern Zondag 4 
(Ligue 1), VV De Meern Zaterdag 4 (Ligue 2), VV De Meern Zaterdag 6 (Ligue 3), Geinoord 11 (Ligue 4) en 

Brederodes 4 (Ligue 5). De ‘Prix du Caniche’ ging naar Kampong 11. ‘Prix de la sportivité’ ging dit jaar naar 
Varde IF, de vriendelijke spelers uit Denemarken. Zij maakten er ook na het toernooi een geweldig feest van! 
 
Er waren dit jaar maar liefst 11 scheidsrechters door de organisatoren gecontracteerd om de 46 wedstrijden van 
25 minuten in goede banen te leiden. De organisatoren spraken daarom ook een dankwoord uit naar de 
scheidsrechters en de vrijwilligers die ondersteuning hebben geboden op secretarieel en medisch gebied. 
Uiteraard werden ook de organisatoren door de vereniging en de deelnemers bedankt voor de inspanningen, 

om zo’n groot toernooi te organiseren.  
De deelnemende teams gaven aan een geweldige voetbaldag te 
hebben gehad en velen hebben al aangegeven volgend jaar graag 
weer te willen deelnemen. Het wordt voor sommige teams een 
traditie. De organisatoren Marco Eversdijk en Ferdinand 
Wieman hebben besloten om ook volgend jaar weer een Coupe 
De Meern te organiseren. In 2010 vindt dan de vierde editie 
plaats en in dat jaar zal het toernooi uitgebreid worden naar 30 
teams. Dit jaar was dat helaas niet mogelijk, omdat het 
hoofdveld wordt vervangen door hoogwaardig kunstgras. 
Daardoor heeft de organisatie een aantal teams teleur moeten 
stellen, omdat het toernooi al vol zat. 
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Musical van Fanwork 

 

VOOR € 5,- NAAR POCAHONTAS DE MUSICAL 

FanWork, hoofdsponsor van VV De Meern, geeft 
jeugdleden de mogelijkheid om voor € 5 naar een 
try out* van Pocahontas de musical te komen.  

Pocahontas de musical is een prachtig verhaal 
tussen een Indiaanse prinses en een Engelse 
zeeman in het, in 1607, nieuw ontdekte 
Amerikaanse land. De musical is geschikt voor 
iedereen van 5 tot 105! 
 
Pocahontas de musical is alweer de vijfde 
productie die de theaters in gaat. Meer informatie 
over de voorstelling vind je op 
www.fanwork.nl/pocahontas  
 
Waar: Fulco Theater, Overtoom 3 - 3401 BK IJsselstein. 
Wanneer: Vrijdag 28 augustus 2009 om 19.30 uur en zaterdag 29 augustus 2009 om 12.00 uur. 
Informatie en kaarten bestellen: 030-686 69 11 onder vermelding van actie VV De Meern.  
Bijzonderheden: Maximaal 4 kaarten per persoon. Er wordt gevraagd in welk team je zit. 

SponsorloopSponssssorloop V.V. De Meern 

 
 
 
Zoals al jaren de gewoonte is, was er ook dit jaar weer een spelletjes dag georganiseerd voor de F- en E- pupillen van 
V.V. De Meern, inclusief een sponsorloop, ter afsluiting van het seizoen. 
 
Door de grote hoeveelheid teams in deze leeftijdscategorie moesten de activiteiten verdeeld worden over de 
middag en avond van 27 mei. Naast een sponsorloop konden zij o.a.meedoen aan een 4 tegen 4 toernooi en 
hun kunnen laten zien tijdens het penaltyschieten, tegen o.a. de keeper van Zondag1 (Pascal Florie) en Zondag 
2 (Ronald van de Horst). Bovendien was er tussendoor ook nog veel plezier te beleven op een groot 
springkussen in de vorm van een enorme voetbal, gesponsord door Plus-Veldhuizen.  

 
De aanwezige kinderen hadden een ontzettend gezellige 

tijd; van de F’jes was bijna 70% aanwezig, van de E’s waren 

ook veel leden gekomen. Samen liepen ze voor bijna € 
4000,- sponsorgeld bij elkaar. Dit geld wordt volgend 
seizoen weer gebruikt voor de organisatie van de vele extra 
activiteiten die V.V. De Meern zijn juniorleden biedt. De 
dag werd afgesloten met een voldaan gevoel voor de 
organisatie en met dank aan alle ouders, uitgifte mensen, 

Ehbo’ ers en alle andere vrijwilligers die deze happening 
mogelijk hebben gemaakt. 
 

 

Sponsorloop E en F pupillen 2009 

 



24                    TeamGeest   juni 2009 
 

 

 

Nieuws van de CVB 
 

Naast de reguliere werkzaamheden van onderhoud en beheer van clubgebouw en sportcomplex heeft de Commissie 
van Beheer (CVB) tal van projecten onderhanden. Hier volgt wat meer informatie over enkele van de grotere en meest 
in het oog springende projecten.  

Uit de verhalen kunnen jullie lezen dat voor deze projecten achter de schermen maandenlang zeer veel werk verzet 
wordt. Misschien wordt ook een beetje duidelijk wat die CVB nou allemaal doet, al zijn dit projecten die bovenop de 
reguliere werkzaamheden komen. 

 

Wedstrijdverlichting hoofdveld 

De wedstrijdverlichting rondom het hoofdveld is ondertussen aangelegd. Om conflicten tussen aannemers te 
voorkomen had het onze sterke voorkeur dat de wedstrijdverlichting af zou zijn voordat met de aanleg van het 
kunstgras op het hoofdveld begonnen werd. Gelukkig werd de bouwaanvraag door de gemeente snel 
goedgekeurd en lukte het om de gewenste planning te halen. Een bouwaanvraag is overigens geen sinecure: 
enkele tientallen pagina's documenten, met onder andere sterkteberekeningen van de lichtmasten en een 
uitgebreid lichthinderonderzoek, en dan alles ook nog eens in 6-voud. 

Volgens het beleid van de gemeente Utrecht moet de wedstrijdverlichting door de vereniging worden betaald. 
Vaak wordt dan toch de verlichting in het bestek van de gemeente voor aanleg van een veld opgenomen. Wij 
hebben echter om een aantal redenen daarvoor niet gekozen. De belangrijkste reden is dat we zo een veel 
betere prijs/kwaliteit verhouding konden realiseren. De gemeente wordt door aanbestedingsregels gedwongen 
vooral op prijs te selecteren, terwijl wij veel meer naar kwaliteit wilden kijken. Dat kan als resultaat hebben dat 

op de laagste prijs voor het kunstgras wordt gegund en je er een leverancier voor verlichting “bij krijgt” die je 
eigenlijk liever niet wilt. 

Vandaar dat wij dus een programma van eisen hebben opgesteld 
en zelf offerte hebben gevraagd bij de 4 grootste en bekendste 
leveranciers. Voor wedstrijdverlichting hanteert de KNVB een 
aantal normen. Door onze ervaringen met de veldverlichting op 
de trainingsvelden wisten wij al dat de KNVB normen aan de lage 
kant zijn en dat een betere verlichting met dezelfde kosten 
mogelijk is. Vandaar dat wij hogere normen in ons programma 
van eisen gesteld hebben. Ook hebben wij gekozen voor 
lichtmasten van 18 meter in plaats van de gangbare 15 meter. 
Door ons uitgevoerde berekeningen toonden namelijk aan dat hiermee de lichthinder voor omwonenden 
minder is, er geen concessies aan de spreiding op het veld gedaan hoeven te worden, en spelers minder last 
hebben van inkijk in de lampen. Tenslotte hebben we ook gekozen voor een zo fraai mogelijk uiterlijk: geen 
kasten met voorschakelapparatuur op de lichtmasten gemonteerd, maar de voorschakelapparatuur weggewerkt 
in de masten. 

Eén van de moeilijkere zaken voor de offertes zijn de elektrische aansluitingen. Leveranciers werken het liefste 
met stelposten, maar wij wilden een all-in prijs en geen verrassingen achteraf. Vandaar dat we vooraf samen 
met de leveranciers gekeken hebben naar hoe de bekabeling te leggen, hoe ruimte te maken in groepenkasten, 
etc. Mede daardoor waren de offertes ook redelijk goed vergelijkbaar. 

Uiteindelijk kwam de firma Hak als beste uit de bus. Een voordeel is dat zij kozen voor dezelfde Philips 

armaturen en lampen als reeds op de trainingsvelden geïnstalleerd zijn.  
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Door deze algemeen verkrijgbare armaturen houden we keuze bij welke leverancier het onderhoud onder te 
brengen en kunnen we één leverancier alle verlichting laten onderhouden. 

Geen van alle leveranciers voldeed echter aan de verwachtingen die wij hadden van de spreiding van het licht 
op het veld. De KNVB norm is 0.6, wij eisten 0.7 in ons programma van eisen, en wisten dat met Philips 
armaturen zelfs 0.8 mogelijk was. Wij hebben namelijk zelf specialistische software van Philips waarmee 
veldverlichting doorgerekend kan worden. Er zijn daarbij diverse parameters waarmee een eindeloos aantal 
configuraties mogelijk is: plaats en hoogte van de lichtmasten, voor elk van de 16 armaturen keuze uit 3 typen, 
horizontale en verticale richting van elk van de armaturen. Uiteindelijk hebben wij zelf de hele verlichting 
geconfigureerd en een spreiding van 0.82 bereikt, terwijl de leveranciers niet veel verder dan 0.7 kwamen. De 
spreiding is bij ons dan ook significant beter dan bij de gemiddelde wedstrijdverlichting met eenzelfde aantal 
armaturen. 

Een spannend moment voor ons was de eerste keer dat de wedstrijdverlichting in het donker aan ging (bij een 
speciaal hiervoor georganiseerde wedstrijd tussen Veteranen 1 en Zaterdag 8). Gelukkig bleek dat onze hoge 
verwachtingen voor de spreiding waargemaakt werden. De spreiding is mooi egaal, duidelijk beter dan bij 
diverse verenigingen waar wij op bezoek zijn geweest en waar wij lichte en donkere plekken op het veld 
konden zien. Een lichtmeting toonde ook aan dat de spreiding erg goed is en dicht komt bij de berekende 
waarden. 

Met de oplevering van de wedstrijdverlichting komt voor ons een project van ruim een half jaar ten einde. 
Waarschijnlijk illustreert dit artikel dat het aanschaffen van veldverlichting veel meer werk is dan simpel een 
opdracht geven aan een leverancier. Met name het uitzoeken van een optimale configuratie is vele dagen werk 
geweest, maar gelukkig meer dan de moeite waard gebleken. 

Kunstgras hoofdveld 

Het zal niemand ontgaan zijn dat ondertussen met de aanleg van kunstgras op het hoofdveld is begonnen. Ook 

dit project heeft de afgelopen maanden veel aandacht van de CVB geëist. De gemeente legt het kunstgras aan en 
daardoor hebben wij geen invloed op de keuze van aannemer of soort kunstgras. Dergelijke keuzes worden 
bepaald door de wettelijke aanbestedingsprocedure. Wel was veel overleg met de gemeente nodig over hoe een 
aantal zaken in te richten en over de eisen in het bestek dat voor de aanbestedingsprocedure gebruikt werd. 

In de aanbestedingsprocedure is door de gemeente voor de kwaliteit van het kunstgras uitgegaan van de 
onlangs van kracht geworden nieuwe strengere norm. De kwaliteit van het hoofdveld zal daarom hoger zijn 
dan op de trainingsvelden. De normen hebben overigens vooral betrekking op technische zaken zoals balstuit 
en veerkracht en minder op hoe goed een sliding is te maken. 
 
De gemeente Utrecht heeft besloten geen autobanden rubber als 
infill materiaal meer te gebruiken. Diverse onderzoeken tonen aan 
dat er geen gezondheidsrisico's kleven aan dit rubber, maar de 
gemeente wil boven alle twijfel verheven zijn. Het kunstgras op 
het hoofdveld krijgt daardoor kunststof korrels, gemengd in de 
kleuren beige en bruin. 

Door diverse wijzigingen aan het hekwerk moeten de meeste 
rijtjes reclameborden aangepast worden. Aan het hekwerk rondom 
een kunstgrasveld worden namelijk andere eisen gesteld dan 
rondom een grasveld. In principe moet het hekwerk dicht zijn om te voorkomen dat modder en ander vuil op 
het veld gelopen wordt. Wij maken meteen van de gelegenheid gebruik om nog wat andere veranderingen aan 
het hekwerk door te voeren zodat de reclameborden mooier aansluiten. Ook laten we een extra stukje 

‘leunhek’ aanbrengen voorlangs de ballenvangers zodat we reclameborden achter de doelen kunnen plaatsen 
(die mogen namelijk niet aan de ballenvangers zelf bevestigd worden). 
 
Veel aandacht is ook gegaan naar logistieke zaken. Op het kunstgras zullen uiteraard trainingen en wedstrijden 
plaatsvinden. Wat betekent dat trainingsdoelen op en van het veld zullen moeten. Daartoe wordt aan beide 
zijden van de tribune een tegelplateau aangelegd waarop doelen geplaatst kunnen worden. Met daarvoor 
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uiteraard een extra grote opening in het hekwerk om daar met doelen door heen te kunnen. Wij zijn ook bij 
een fabrikant van veldmaterialen op bezoek geweest en laten in feite op maat wielen aan de trainingsdoelen 
zetten zodat die gemakkelijk op en af het veld te rijden zijn. 

Ook laten we wat extra tegels naast de dug-outs aanleggen omdat 
daar altijd een aantal personen met losse stoelen zit. Een aantal 
extra stoelen hebben we daarvoor ook reeds aangeschaft. 

Ook hier wordt duidelijk dat de aanleg veel meer is dan simpel 
een leverancier een opdracht geven. De voorbereidingen zijn dan 
ook al vele maanden in gang, maar tijdens de werkzaamheden 
zullen ongetwijfeld nog wat onverwachte zaken naar boven 
komen die onze aandacht weer verdienen. 

Het aanleggen van een kunstgrasveld is een proces dat vele weken in beslag neemt. Eerst moet de oude grasmat 
verwijderd worden, vervolgens moet 40 cm grond afgegraven worden. Dan wordt een zandlaag van 27 cm 
aangebracht met daarop een sporttechnische laag (lava of menggranulaat) van 10 cm met daarop een 

‘foamlayer’ en tenslotte de kunstgrasmat, met grassprieten van 40 mm. De kunstgrasmat wordt in stroken 
gelegd die aan elkaar elkaar gelijmd worden. Tenslotte wordt een laag van 1 cm heel fijn zand en 1 cm infill 
materiaal ingestrooid. 

De planning is om medio juli het veld op te leveren. Dit hangt echter van het weer af. Het lijmen van de 
kunstgras stroken en instrooien van zand kan namelijk alleen bij droog weer gebeuren. Zoals het er naar uitziet 
kunnen we dus vanaf augustus het vernieuwde hoofdveld in gebruik nemen. 

Pupillenveldje 

De jeu de boules baan achter het clubgebouw wordt nooit gebruikt en al langer bestond de wens daar een 
pupillenveldje van te maken. Door de aanleg van het kunstgras op het hoofdveld kwam het idee naar voren om 
met die aanleg mee te liften. Na overleg met de gemeente bleek dat er van die kant geen bezwaren waren. Links 
en rechts navraag gaf een eerste schatting van de kosten. Na een uitgebreidere inventarisatie van de benodigde 
werkzaamheden en een calculatie van kosten bleek het ook financieel haalbaar. 

Er zijn offertes aangevraagd bij de aannemer van het hoofdveld en bij de firma Oskam. De aanbieding van 
Oskam bleek het meest aantrekkelijk en is de opdracht gegund. De firma Oskam sponsort onze vereniging al 
jaren en wij zijn zeer verheugd deze aanzienlijke opdracht aan een trouwe sponsor te kunnen geven.  

Het was veel passen en meten om de afmetingen van het pupillenveldje te optimaliseren, maar uiteindelijk is 
dat aardig gelukt. Er moeten wel een aantal werkzaamheden uitgevoerd worden om voldoende ruimte te 
maken: uitbreiden van de drainage, verplaatsen van een straatkolk, verwijderen van een plantenbak, 
verplaatsen van bankjes, etc. Het pupillenveldje wordt hierdoor behoorlijk groter dan de huidige jeu de boules 
baan. De afmetingen worden 14,1 x 23,5 meter, wat qua oppervlakte ongeveer twee keer zo groot is als de jeu 
de boules baan.  

Om het veldje komt een boarding van reclameborden. De 
doeltjes zijn qua afmeting vergelijkbaar met de mini-doeltjes die 
op de trainingsvelden gebruikt worden. De constructie is veel 
degelijker en de hoogte wordt op maat gemaakt, zodanig dat zij 
een mooi geheel vormen met de boarding. Wij hebben goede 
contacten met de fabrikant van dergelijke spelmaterialen en 
kunnen de doeltjes voor een gunstige prijs. 

De sponsor commissie is tijdig bij dit project betrokken en heeft 
ondertussen de boarding van reclameborden verkocht aan twee 
sponsoren: Rabobank en Partycentrum Number Four. De 

insiders weten dat Hans en Jacqueline de Wit, de pachters van onze kantine, achter dat laatste bedrijf zitten. 
Zonder deze sponsoren was het pupillenveldje niet mogelijk geweest, dus onze dank gaat uit naar beide 
sponsoren! 
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V.V. De Meern , club met ambities, 
  
Sinds enkele dagen vertoef ik samen met Gonnie op ons geliefde Ameland. Tijd om terug te blikken op het 
afgelopen jaar. Op voetbal en economisch gebied een uitermate hectisch jaar. De beursen zijn in elkaar 
geklapt, banken in moeilijkheden geraakt en de winstgevendheid van bedrijven als sneeuw voor de zon 
verdwenen. De hardste klap zal echter nog komen. Het tweede halfjaar 2009 zal de werkeloosheid verder 
toenemen en daarna maar hopen dat er een licht herstel in 2010 zal plaatsvinden.  
 
Bij FC.Utrecht is het ook een turbulent jaar geweest. Ik had me voorgenomen om het eerste jaar op mijn 
gemak te inventariseren wat er zoal in de club omging, maar dat is mij niet gegund geweest. Al snel bleek dat 
onorthodoxe maatregelen nodig waren om van FC Utrecht uiteindelijk in de toekomst een mooie club te 
maken.  
 
En dan onze club V.V. De Meern. Het is een jaar geweest waar we met zijn allen trots op kunnen zijn. Op alle 
fronten zijn we enorm vooruit gegaan, dwars tegen de tijdsgeest in, met als hoogtepunt het kampioenschap 
van de zondag 1. De Meern is een bruisende  vereniging, vol initiatieven, met in de meeste gevallen de juiste 
mensen op de juiste plaats.  
 
Als voorzitter wil ik dan ook langs deze weg alle 250 vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Er zijn echter 
twee mensen die ik bijzonder wil bedanken. Allereerst de stille kracht achter onze club. De man die vaak het 
'vuile werk' moet opknappen en waarvoor ik, sinds hij tot het bestuur is toegetreden , een grenzeloze 
bewondering heb gekregen en die, zoals zo velen, gigantisch veel tijd in de club steekt, John van Wegen. Zijn 
analytisch denken, loyaliteit en doorzettingsvermogen maken een bijzonder mens van hem. Mooi om te 
mogen meemaken, dat is namelijk het doel van een vereniging, mensen tot elkaar brengen en van daaruit 
prestaties leveren.  
 
Tenslotte wil ik Wilna Gruters bedanken voor haar tomeloze inzet in de afgelopen jaren om van ons clubblad 
Teamgeest een echt clubblad te maken. Gek zal ze zijn geworden van het gejaag achter mensen, vooral mij, 
aan die op tijd hun stukje moesten inleveren of mensen te vinden die een stukje wilden schrijven. Wilna  
stopt ermee. Wilna bedankt voor je begrip, genegenheid en je redactionele afwegingen. Het laatste aspect 
vond ik het meest interessant en ik heb dan ook jouw altijd neutrale mening bijzonder gewaardeerd.  
 
De zon gaat onder en de wind is gaan liggen. Na de Pinksterdagen is de rust op het eiland wedergekeerd. De 
vakanties staan voor de deur. Ik wens jullie allen een fijne vakantie toe en tot in het nieuwe seizoen, 
  
Groet, 
Frans van Seumeren  

Aangezien wij zelf het veldje laten aanleggen zijn wij niet gebonden aan de aanbestedingsregels van de 
gemeente en kunnen we een vrije keuze maken. Ook zijn we niet gebonden aan normen voor kunstgras en 
certificeringregels. Daardoor hebben we min of meer een primeur. De ontwikkeling van kunstgras gaat nog 
steeds door, krijgt het hoofdveld een zogenaamde derde generatie veld, de grasmat van het pupillenveldje is 

‘state of the art’ en behoort tot de ‘vierde generatie’. Het bijzondere aan dit type veld is dat er geen infill 
materiaal (zand, rubber of kunststof korrels) wordt toegepast! De eigenschappen zijn bijzonder goed en het 
onderhoud is eenvoudiger en goedkoper. Deze kunstgras mat is nog niet gecertificeerd in Nederland, maar voor 
het pupillenveldje steken we graag onze nek uit.  

De planning staat nog niet definitief vast, maar waarschijnlijk begint de aanleg in juni al. Als alles meezit dan is 
het veldje in juli af zodat het gelijk vanaf het begin van het nieuwe seizoen beschikbaar. 

Commissie van Beheer:  Peter Kieft, Piet Eversdijk , André Bakker   

Woordje van de Voorzitter 
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IN MEMORIAM MARTIN JANSEN 
 

Om je heengaan treuren wij, om wie je was zijn wij dankbaar 

je liefde, kracht, je warmte en je lach… 
We zullen je missen, iedere dag, 

mooi zijn de herinneringen die blijven… 
 
Woensdag 22 april  bereikte ons het droeve bericht dat Martin Jansen die 
morgen overleden was. Martin was al enige tijd ongeneeslijk ziek en is veel te 
vroeg van ons heengegaan. Het was een  schokkend en droevig bericht voor al 
diegenen die Martin toegenegen waren. 
 
De vele blijken van deelneming en medeleven van veel V.V. mensen na zijn overlijden hebben zijn vrouw en 
kinderen goed gedaan en zij zien het als een bewijs van grote vriendschap 
 

 

FC UTRECHT FORZA CLINIC, EEN GROOT SUCCES 

 
Afgelopen 1 april hebben  ruim 120 kinderen (E pupillen)  deelgenomen aan de FC UTRECHT FORZA TOUR. In het 
kader van de RAC overeenkomst vond deze activiteit plaats. 
 
Het programma bevatte drie onderdelen: 

1. Een onderdeel respect en normen. Aan de hand van actuele spelsituaties werd de spelers gevraagd hoe 
zij erover dachten. Het enige jammer was dat de kantine niet echt verduisterd kan worden, zodat de 
beamer niet gebruikt kon worden. Wellicht dat de commissie van beheer hier een oplossing voor kan 
bedenken. Ik heb wel een idee hiervoor. 

2. Een onderdeel techniektraining verzorgd door de techniek 
trainer Michel Hordijk. Als winnaars kwamen uit de bus 
Jeremy Kalakhan, Jay Zonneveld en Koen van Perse. 

3. Het onderdeel vier tegen vier waarbij de partijtjes in een 
circuit 5 verschillende vormen van vier tegen vier moesten 
spelen. Een hoogtepunt was zeker toen ook Silberbauer en 
Ingmar Maaijen  (FC Utrecht beloften) mee gingen doen 
met een partijtje. Ook hier weer drie winnende teams: (nl. 
de teams van der Gun,Shew-Atjon en ik meen Maquire) Elk 
team bestond uit vier of vijf spelers. 

 
Na afloop konden vragen gesteld worden aan de beide FC Utrecht spelers. Daar werd ruimhartig gebruik van 
gemaakt en kregen alle spelers een promotietas. 
Jan Vermeulen 

 
Nieuwe voetballen voor de jeugdafdeling 

 

De F-9 is de vereniging goed gezind. Kregen we een aantal maanden geleden al 
dertig ballen van Bjorn Uytewaal, het afgelopen weekend verraste Carlos 
Philipsen voorzitter Jan Vermeulen opnieuw met dertig ballen.   

Op de  foto overhandigt Carlos Jan een bal.  

De bijgaande brief was duidelijk:  “Deze ballen worden U aangeboden door de 

regionale bedrijven die de ELF – ballenactie hebben ondersteund. De namen van 

de bedrijven treft U aan op de voetballen.” 
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Technisch Opleidings Plan 
 
Zoals eerder gemeld zal komend seizoen (en daarna) een vervolg worden gegeven aan de interne opleidingen binnen 
VV De Meern. Dit naar aanleiding van de eerste succesvolle cursus voor beginnende trainers welke in samenwerking 
met Stichting Regio Voetballer in september is gegeven bij VV De Meern.  
 
Samen met Sjaak heb ik een cursuspakket samengesteld waaraan u kunt deelnemen. We richten ons in eerste 
instantie op de niet-selectieteams. Dit is een zeer bewuste keuze geweest. En wel om de volgende redenen: 
 

1. Dit de grootste groep binnen de vereniging. 
2. De behoefte aan ondersteuning binnen deze groep is op het gebied van training geven; gerichte 

oefenstof etc. enorm groot. 
3. Bij deze groep trainers, leiders en spelers is de meeste winst te behalen. Met enkele, vaak eenvoudige, 

tips wordt het rendement van de training vaak al enorm verhoogd.  
4. Het verloop binnen deze groep groot is. We gaan proberen dit te verminderen om daardoor meer 

stabiliteit te krijgen. 
Als aanzet hebben we op 29 mei jl. een eerste bijeenkomst gehad met als thema “Training en Warming-up”.  
12 C/D jeugdtrainers waren aanwezig. Met elkaar hebben we getraind en bepaalde trainingsvormen uitgediept. 
Na ruim een uur praktijk hebben we kort nog één en ander in theorie doorgenomen. Al met al een leerzame en 
gezellige avond. Dit soort bijeenkomsten gaan zeker meer gehouden worden. Momenteel wordt er hard 
gewerkt om de cursussen en themabijeenkomsten in te passen in de jaaragenda.  
 
Binnenkort komen er op de site diverse mogelijkheden aan thema-avonden en cursussen te staan. Zie hiervoor Jeugd 
en kijk dan onder kopje Technisch Opleiding Plan.  
 
We willen graag volgens een bepaalde lijn gaan werken en hebben daarin de 1e stappen gezet. Hierbij moet u 
denken aan: 

1. Per leeftijdsgroep wordt er voor een bepaalde periode oefendoelen bepaald met daarbij passende 
oefenstof.  

2. Na een periode vindt er per leeftijdsgroep een evaluatie van punt 1 plaats en wordt de komende periode 
ingevuld. 

3. De oefendoelen en oefenstof worden gezamenlijk gemaakt en digitaal verstrekt. 
4. Reijer zal regelmatig bij trainingen aanwezig zijn ter ondersteuning en erop toezien dat e.e.a. wordt 

gedaan zoals afgesproken 
5. Zo wordt er gericht gewerkt en komen alle belangrijke voetbaloefendoelen gericht aan bod. 
6. Ons uiteindelijke ultieme doel is dat elke VV De Meern-trainer minimaal één van de interne cursussen 

gevolgd moet hebben om een team te mogen trainen.  
7. Dit alles om op een goede, verantwoorde manier onze voetballers en voetbalsters beter te maken. 
 
Met elkaars hulp en kennis gaat dit zeker lukken. 
We liggen op koers en gaan nu met elkaar vooruit 
 
Met vriendelijk groeten, 
 
Sjaak van den Helder (Technisch Directeur VV De Meern) 
Reijer Holtmanns 

 

Opmerkelijke cijfers uit de HU enquête: 

Hoewel de sporters/ouders en vrijwilligers over het algemeen een hoog cijfer geven over de sfeer en het reilen 
en zeilen van de V.V. De Meern, zijn er toch ook een aantal opmerkelijke uitkomsten. Zo vindt een groot aantal 
mensen het mopperen op een scheidsrechter of grensrechter niet vreemd,  vinden velen dat ze zich niet altijd 
aan de spelregels hoeven te houden en het af en toe opzettelijk overtreden van de regels kan volgens velen ook 

geen kwaad… Normaal of niet ?? 
Daarnaast geven velen aan dat ze het normaal zouden vinden om vrijwilligerswerk te doen, maar ondanks dat 
de V.V. vergeleken bij andere verenigingen niet echt hoeft te klagen, is er toch een tekort aan vrijwilligers.. 
Waar blijven de mensen dan, die wel willen helpen ?? Opgeven kan bij alle commissies. 



30                    TeamGeest   juni 2009 
 

  

HU Studenten bij V.V. De Meern- Verbinden door voetbal 

Eerder dit seizoen hebben er al stukjes over de HU studenten in de Teamgeest gestaan, om ze voor te stellen en te 
vertellen waar ze zich mee bezig gingen houden. Nu aan het eind van het seizoen een korte evaluatie van hun 
activiteiten bij V.V. De Meern. 

Richtlijnen 
Aan het eind van dit seizoen waren er nog 4 studenten actief, t.w. 
Nicolette, Pieter, Marieke en Wouter. Ze studeren op verschillende 
richtingen, nl.  Maatschappelijk werk, Sociaal Juridische Dienstverlening 
en Pedagogiek.  Het project van de stagelopende studenten heeft de naam 
Verbinden door Voetbal gekregen. In het begin van het seizoen waren er 3 
richtlijnen:  het vergroten van het aandeel van de leden binnen de 
vereniging,  het verbeteren van de contacten tussen de diverse groepen en 
het verbeteren van de omgangsvormen.  Met betrekking tot deze 3 punten 
was ook het medewerkerbeleid een groot aandachtspunt. 

Veel en vaag 
Vrij snel al kwamen de studenten met een plan van aanpak, maar al tijdens de presentatie bleek dat een aantal 
door hen bedachte zaken al in werking waren gezet door de vereniging, waaruit opgemaakt kan worden dat de 
communicatie in het begin wat te wensen over liet. Achteraf hebben de vier dan ook het gevoel dat het vooral 
veel, maar ook vaag was, van wat er van hen verwacht werd. En hoewel er vorig seizoen al een paar studenten 

voorbereidend werk gedaan hadden op het gebied van een te houden enquête, bleek het bij de commissies van 
de V.V. ook niet helemaal duidelijk te zijn wat ze konden verwachten van de HU mensen en werd er in het 
begin wat afstand gehouden. 

Enquête 

Ze zijn heel druk geweest met deze enquête, waarvan de vragen opgesteld zijn door instituut Verweij –Jonker.  
380 mensen hebben uiteindelijk de moeite genomen om de vragen op de enquête te beantwoorden, waaronder 
met name ook veel A, B en C spelers.  De 4 studenten, allen ook voetballers, vonden met name voor de 
jeugdleden de enquête te lang, Zij vinden het achteraf heel jammer dat ze zelf niet meer invloed op de vragen 
hebben kunnen uitoefenen. Volgend jaar zal er, onder begeleiding van een aantal andere studenten, weer een 
enquête  gehouden worden om eventuele effecten te bekijken; het project loopt zeker door tot 2011. 

Fairplaycup 
Een groot succes dit seizoen is de Fairplaycup geweest. De inzet van deze cup werd door hen zelf als volgt 
verwoord: 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.  
 
Een aandachtspunt voor volgend seizoen vinden zij dat de regels misschien meer aangepast moeten worden aan 
de kinderen. Voor er  weer een Fairplaycup gehouden wordt is het ook raadzaam eerst te overleggen met de 
ouders/kinderen, scheidsrechters en leiders, zodat iedereen meewerkt. D- spelers maken vaak nog onbewust 
overtredingen en dit is een manier om hen dat te leren inzien. Trainers/leiders moeten consequent tegen de 
kinderen zijn. Ouders kijken er vaak anders tegenaan, wat zelfs de kinderen als heel vervelend ervaren. De 
studenten vinden (uit ervaring) dat je de kinderen op deze leeftijd nog positief kunt beïnvloeden: op latere 
leeftijd worden overtredingen e.d. vaker al bewust gedaan. 
(De winnaars van de Fairplaycup staan met een foto op een andere pagina in deze Teamgeest.) 
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C- spelregelavond 
Veel werk hebben de studenten gemaakt van de spelregelavond 
voor de C’s. Samen met een scheidsrechter van de KNVB was er 
een soort quizavond in elkaar gezet om C spelers te motiveren 
een scheidsrechtercursus te laten volgen, waaruit mogelijk weer 
scheidsrechters voor de jongere teams overblijven. Hoewel de 
opkomst in eerste instantie niet zo groot was en de avond 
samenviel met de finalewedstrijd van de C1, was het uiteindelijk 
toch een succes. Meer als 10 jongens gaven zich op voor de 
cursus. Helaas is het door een communicatie fout net de KNVB 

allemaal toch niet doorgegaan. De uitnodigingsbrief werd veel te laat verstuurd en de cursus was gepland in de 
mei-vakantie. De studenten voelen het als een gemiste kans ! 
 
Medewerkers 
Met Mohamed Alkachouti , die in opdracht van de KNVB bij De Meern helpt met de ondersteuning en werving 
van vrijwilligers, hebben ze gezocht naar nieuwe senior scheidsrechters. Op de wervingsdag hebben 12 mensen 
zich opgegeven, evenals 2 personen die willen helpen met de coördinatie. Verder hebben ze veel ondersteunend 
werk gedaan, zoals het helpen met de FC Utrecht Forza Clinic, de toernooien e.d. Ze vinden het heel jammer 
dat ze aan een aantal zaken niet toegekomen zijn, naar hun gevoel mede door slechte communicatie en 
tegenwerking van het bestuur. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het geven van tips aan de trainers van de 
jongste spelers op de woensdagmiddag. Dit zijn veelal wat oudere heren en hoewel ze enorme bewondering 
voor hen hebben en met name voor Jan Vermeulen, zijn er best dingen op pedagogisch gebied te verbeteren, 
ook dat kan in samenwerking met de KNVB. 
Wel hebben ze nog een enquête kunnen houden onder de huidige medewerkers over hun taken. 
 
Veel geleerd 
Hoewel ze van mening zijn dat ze veel meer hadden kunnen betekenen voor de V.V., vinden ze wel dat ze er 
zelf  veel van geleerd hebben, al is het dat niet op het gebied van de kerntaken voor hun opleiding. Wat ze wel 
geleerd hebben is o.a. het projectmatig werken vanaf een 0 punt en hoe je dingen wel of niet aan moet pakken. 
Ook op sociaal gebied hebben ze heel veel geleerd vinden ze zelf. 
 
Tips voor volgend seizoen 
Voor de studenten die volgend seizoen komen helpen hopen ze dat de aanpak anders zal zijn: dat er duidelijke 
doelstellingen zullen komen (waarvan de diverse commissies dan ook op de hoogte zullen zijn), met daaraan 
hangend een duidelijk takenpakket. Ook hopen ze dat de nieuwe studenten eerst duidelijk geïntroduceerd 
zullen worden, waardoor meer bekendheid binnen de vereniging zal zijn en het niet zozeer in de sfeer gaat van 
eerst zien en dan geloven. 
 
Wilna Gruters  

  

 

 

Dit is een foto van het 
sportkamp van de D-pupillen in 
1990. Jan Vermeulen vraagt 
zich af of van al deze jongens 
alleen Marco nog voetbalt anno 
2009 ? 
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Young Professionals project is een succes 
In de vorige Teamgeest las u al over de vliegende start van onze Young Professionals groep. Inmiddels zijn ook de 
workshops over PR & communicatie en sponsoring & de Business Club succesvol gebleken. We geven u een kleine 
update over de stand van zaken. 
 
PR & Communicatie 
Tijdens de brainstorm werden de twee voornaamste problemen op het gebied van communicatie vastgesteld:  

- Interne communicatie: Er zijn veel individuele initiatieven binnen de vereniging, maar daar zit geen 
structuur in;  

- Externe communicatie: Het imago van V.V. De Meern is nog steeds dat van ‘boerencluppie’ en doordat 
er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de publiciteit, verandert dit ook niet.  

De workshop liet zien dat V.V. De Meern veel voordeel kan behalen door na te denken over haar identiteit en 
de uiting daarvan. Er wordt daarom nu gewerkt aan een campagne waarin de club laat zien waar zij voor staat 
en wat zij nastreeft. Dit najaar gaat u daar zeker meer over lezen en zien!  
Ook gaan we alle individuele initiatiefnemers ondersteunen. Bijvoorbeeld door het maken van een standaard 
achtergrond voor de poster van een spannende (kampioens)wedstrijd. Maar ook door een communicatie 
commissie op te richten, waar u terecht kunt met vragen en nieuwtjes.  
 
Sponsoring en Business Club 

In de derde workshop kwam het financiële vlak aan bod. De inkomsten die via sponsoren en Business Club 
leden worden geworven zijn van groot belang voor de club. Op dit moment overheerst echter het gevoel te 

weinig voor de sponsoren terug te doen. Daarbij was de Business Club ‘ingedut’ en bestond er de behoefte deze 
weer nieuw leven in te blazen. Naar aanleiding van de workshop is een Business Club commissie opgericht 

waarin zowel YP als de ‘oude garde’ zitten. Hun streven is om de Business Club weer op de kaart te zetten. Met 
inmiddels al ruim 30 nieuwe leden, kunnen we concluderen dat de eerste aanzet hiervoor zeker geslaagd is!  
 
Volgend seizoen 

Deze zomer wordt het Young Professionals project geëvalueerd en kijken we wat we volgend seizoen gaan 
oppakken. De eerste resultaten zijn in ieder geval meer dan waar we in januari op hadden gehoopt. Dat we 
doorgaan met het project is zeker, want onze Young Professionals zijn nog lang niet klaar met brainstormen en 

goede ideeën bedenken. Volgend seizoen hoort u weer van onze YP!  
 

Rotzooi of niet ? 
Heeft u onlangs ook het artikel in het AD gelezen over de enorme rotzooi die mensen (leden) bij sportverenigingen 

kunnen maken ? Er stonden foto’s bij van volgestorte toiletpotten, afvalbakken met meer ernaast als er in, heel vieze 

kleedkamers en totaal vernielde ruimten…  

Dit soort zaken zullen wij gelukkig niet bij de V.V. tegenkomen. Wij hebben immers een aantal mensen in de 
uitgifteruime zitten, die dit allemaal goed in de gaten houden en begeleiden. Dit scheelt alle leden en bezoekers 
een hoop ergernissen en kosten, om alles weer op te moeten knappen. Vreemd is het dan wel dat er toch heel 

veel leden/ouders/trainers/leiders nou niet altijd zo geduldig en vriendelijk zijn tegen deze mensen… Het is 
logisch dat je soms heel even moet wachten, maar wat maakt dat uit als je 
daarna in een schone ruimte komt, waar je je tenminste normaal kunt 
omkleden en douchen ? Dus iedereen die met deze mensen te maken 
krijgt: denk eerst eens even na, voordat je wat zegt ! 

Bij deze willen we alle medewerkers van de uitgifte, t.w. Wim de Bie, Ria en 
Alfred van Door, Truus van de Berg, Anneke Hendrikx en Henny Houwen 
bedanken voor hun enorme bijdrage en geduld het afgelopen  seizoen. 


