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Met veel plezier kijken wij naar het nieuwe hoofdveld. Het is een feest om ’s avonds het sportpark op te 
fietsen als de veldverlichting brandt. Een gevaarlijk feest dat wel. Op de lange donkere toegangsweg 
moest  je voorheen al slingerend de bloembakken ontwijken. Nu moet je vooral niet vergeten om voor je 
te kijken ipv naar de voetballers die in een zee van licht rondrennen, anders maak je kennis met de 
beukenhaag langs veld 4 of vergeet je alsnog een bloembak. 

Van oktober tot maart/april zult u om de paar weken op maandag een wedstrijd van het KNVB jeugdplan Nederland 
bezig zien. Veel plezier bij het bewonderen van het aanstormend Nederlands talent. 

Club in de lift 

De plannen en ideeën bij ons cluppie groeien de pan uit. En het mooie is dat het niet alleen bij plannen blijft. U allen 
doet zo verschrikkelijk veel leuke en goede dingen dat we met zijn allen een bruisend geheel vormen. De 
internationale jeugdtoernooien waren een succes. Sinds begin augustus is er meer op het boardingveld gespeeld dan 
in de voorgaande 4 jaar op de voormalige jeu de boules baan. Voor het meisjes- en dames voetbal heeft Wim Stolwijk 
Rob McDonald over weten te halen om als trainer te komen. Top. Bastin Verweij en Ilse Starrenburg zijn parttime aan 
de club verbonden om op cruciale onderwerpen voor stabiliteit te zorgen. Samen met de Middenstip zijn we 
voorzichtig aan het experimenteren of we kunnen omschakelen van traditionele kantine naar een “grand cafetaria” of 
hoe we zoiets ook mogen noemen. Als geheel komen we voetballend massaal omhoog met nu twee jeugdteams (B1 en 
C1) op divisieniveau. Reijer Holtmanns probeert met Sjaak van den Helder diverse opleidingen voor trainers en 
leiders van de grond te krijgen. Het imago van de club stijgt met stip. Het kledingbeleid van Jeugd- en 
Sponsorcommissie maakt dat we er strak bij lopen. Financieel zijn we meer dan gezond. 

Zit er dan niets tegen? Meer leden is meer emotie, aldus de eerste Wet van (Han) Ouburg. De wet klopt. Wij zien 
meer mensen die zich net effe niet aan de clubregels wensen te houden, die zich net effe niet kunnen beheersen of 
een ander net effe menen uit te moeten foeteren. 

Waarom nou? 

Als je met 1500 leden allemaal bezig bent om iets voor het cluppie te doen dan gaan er ook dingen mis. Dat zal 
allemaal wel, maar iedereen is naar beste eer en geweten bezig en wenst daar niet voor uitgescholden te worden. Jij 
niet, maar ook hij of zij niet. Laten we daar met zijn allen eens aan denken. 

Oh ja, bij het goede nieuws vergeten we de nieuwe supportersvereniging, en de entreeheffing en de goede start van de 
BSO en …. 

Moraal van het verhaal: geniet van wat we met zijn allen doen, in plaats van te zemelen over die paar dingen die beter 
hadden gekund. 

Clubblad 

Het clubblad zoals u dat nu in handen heeft is met steun en inbreng van Wilna Gruters opgezet door Ilse Starrenburg 
en Dorothy Looman. Daarmee hebben we nog niet een volledige Teamgeest redactie zoals we die zouden willen maar 
hebben we het eerste gat dat na het terugtreden van Wilna was ontstaan kunnen dichten.  

Mocht er iemand onder de lezers belangstelling hebben om mee te werken aan de Teamgeest, dan wel iemand weten, 
die dat zou willen, aarzel niet dat door te geven aan Ilse Starrenburg, John van Wegen of Peter Kieft. 

Of we u de Teamgeest exact in de huidige vorm kunnen blijven aanbieden is nog niet helemaal duidelijk. Afgelopen 
seizoen zijn we in zee gegaan met ConverTentie. Een bedrijf dat het clubblad op A4 ipv A3 formaat gratis wilde 
leveren als zij er in zouden slagen om het te vullen met advertenties. Dat lukt in de huidige economische situatie niet 
en de vraag is of ConverTentie de Teamgeest kan en wil blijven uitgeven. 

 

Van het verenigingsbestuur 
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Afstaan veld 4 aan de hockey 

U zult het ongetwijfeld hebben gehoord of gelezen. In een extra bijzondere algemene ledenvergadering op 9 juli 
hebben de leden ingestemd met een plan van de Gemeente om veld 4 af te staan aan MHC Fletiomare. In ruil krijgen 
wij daarvoor 2 kunstgrasvelden met wedstrijdverlichting plus een vergoeding om extra kleedruimtes aan te leggen. 

Inmiddels zijn wij druk in overleg met de Gemeente hoe e.e.a. moet gaan lopen. Daarnaast zijn we met de architect, 
Theo van Rooijen, in gesprek over de aanpassing van het clubgebouw. Op dit moment, begin oktober, kunnen we 
nog niet zo heel veel melden. Wij verwachten u tijdens de Algemene Ledenvergadering meer te kunnen vertellen.  

Geweldig Openingsfeest 

Het seizoen is op 5 september wederom spetterend geopend door de Commissie Openingsfeest. Vorig jaar hadden zij 
al een prima feest neergezet, dit jaar werd de lat weer hoger gelegd. Fantastisch. Ruim 250 vrijwilligers en partners 
hadden zich opgegeven voor de Zuid-Afrikaanse avond. Dat is iets meer dan vorig jaar. Volgend jaar hopen wij nog 
meer vrijwilligers te zien want er waren er nog velen niet. Dat is jammer. 

Inbraak 

Voor het eerst zijn we getroffen door een inbraak. Met een ladder gestolen van het bouwterrein van het nieuwe 
politiebureau zijn inbrekers in de nacht van 6 op 7 september druk doende geweest om het clubgebouw binnen te 
komen. Uiteindelijk heeft men botweg een ruit van het kantoor ingeslagen. Aangezien de sleutels gemakshalve naast 
de kluis hingen kon deze eenvoudig worden geopend waarna een loodzware handsafe is meegnomen. De safe is een 
dag later in de sloot tussen de hockey- en voetbalvelden teruggevonden met alles er nog in. 

Nav de inbraak is besloten om de alarmopvolging aan te passen en een beveiligingsbedrijf in de arm te nemen. Het 
eerste alarm op 6 september kwam binnen bij Kees van Rooijen. Gelukkig heeft hij gedacht dat het loos was en is hij 
er niet alleen naar toe gegaan. Je wilt je niet bedenken wat er dan had kunnen gebeuren. 

Business Club 

Tot de meest succesvolle activiteiten die momenteel binnen de club worden ontwikkeld behoort zeker de nieuwe 
Business Club Leidsche Rijn, voorheen de Businessclub De Meern.  

Een groep Young Professionals en enkele ervaren rotten maken van de Business Club een ware topper. Het aantal 
leden groeit gestaag. Iedereen is enthousiast, het kan niet op. Op termijn moet de Business Club financiële 
ondersteuning gaan bieden aan de club. Op dit moment wordt vooral gewerkt aan de opbouw. Ondanks de mindere 
economie lukt dat als een speer. 

Wij hopen u te zien op de Algemene Ledenvergadering. Er is nog zo veel meer gaande, dat wilt u niet missen. Toch? 

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

 

 

Het verenigingsbestuur roept de leden op bovenvermelde datum in hun agenda of op hun kalender te noteren. Na 
twee (goed bezochte) tussentijdse ledenvergaderingen op resp. 12 mei en 9 juli, vindt op 23 november de reguliere 
jaarlijkse ledenvergadering plaats, waarin o.a. de (meerjaren-)begroting moet worden vastgesteld. Ook zal het, al 
enige tijd geleden aangekondigde, concept - tuchtreglement ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd, 
alsmede de daaraan gekoppelde noodzakelijke aanpassingen van het huishoudelijk reglement. Tevens zullen de 
ontwikkelingen rondom het Beleidsplan op de agenda staan. 

De definitieve agenda zal op de site worden geplaatst en op het publicatiebord van het VB. De 
stukken zullen tijdig beschikbaar zijn en op te vragen bij de secretaris 

Namens het Verenigingsbestuur 

Peter Kieft (secretaris)

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 23 november
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Op zaterdag 6 september jl. organiseerde de Commissie Openingsfeest een feestelijke opening van het seizoen 2009-
2010. Voor de medewerkers werd een Zuid-Afrikaanse avond georganiseerd en later op de avond was er een swingend 
dansfeest voor alle leden van V.V de Meern. 

De Zuid-Afrikaanse avond 

Als dank voor hun inzet in het vorige seizoen 
werden de ruim 200 aanwezige medewerkers met 
hun partners op feestelijke wijze bedankt met een 
Zuid-Afrikaanse avond. De medewerkers werden 
beneden aan de deur ontvangen met opzwepende 
ritmes van de percussieband Kuifje in Afrika. De 
aanwezigen konden dit wel waarderen en de toon 
van de avond was hiermee direct al gezet: alleen 
maar vrolijke en lachende gezichten kwamen boven. 
Een enkeling kwam in verwarring: ‘Ik dacht dat mijn 
auto kapot was, ik hoorde zo’n gerommel. Bleken het 
die trommelaars te zijn!’, aldus een geschrokken 
medewerker. 

Vonkelwijn 

Daarna werden de medewerkers ontvangen met een glas Vonkelwijn, de Zuid-Afrikaanse equivalent van Champagne. 
En dat de Zuid-Afrikanen een goed wijntje kunnen brouwen, hebben verschillende medewerkers aan den lijve 
ondervonden. Het kostbare vocht gleed er bij hen wel erg gemakkelijk in en zij moesten helaas ruim voor sluitingstijd 
thuis worden afgeleverd. “Zat er dan alcohol in?”, vroeg één van de medewerksters de volgende ochtend vertwijfeld.  

Bobotie,  Biltong en Charkalaka 

Nadat de Vonkelwijn het humeur naar een hoger niveau had 
getild, waren nu de smaakpapillen aan de beurt voor een 
sensuele streling. De medewerkers mochten kennismaken met 
de Zuid-Afrikaanse keuken. De braaikip en sosaties werden 
live gekookt en de koks leverden gerechten van zo’n hoge 
kwaliteit af, dat vele medewerkers zeer aangenaam verrast 
reageerden. ‘Tsonge, wat is dít lekker zeg!’, was één van de 
veel gehoorde meningen over het menu. Slechts één 
medewerker was een andere mening toegedaan, hij had last 
van zijn maag van al dat ‘aparte’ eten. Na enig doorvragen 
bleek het niet het aan de consumptie van het bord maar aan de 
consumptie uit het glas te liggen. Op de vraag hoeveel glazen 
bier Erik gedronken had antwoordde hij: “Ehhhh……”. 

In het Zuid-Afrikaanse zonnetje 

De medewerkersavond werd verrijkt met een speech van Wim Stolwijk, lid van het hoofdbestuur. Hij bedankte 
nogmaals alle medewerkers voor hun inzet want dankzij de vele taken die iedereen uitvoert kan zo’n leuk cluppie als 
V.V. De Meern blijven draaien. Zonder andere medewerkers tekort te doen, vond het bestuur het een mooie 
gelegenheid om enkele medewerkers even extra in het zonlicht te zetten. Dit zijn medewerkers die vaak op de 
achtergrond bergen werk verzetten. Drie van deze “Kanjers van V.V. de Meern”, zoals Wim Stolwijk ze noemde, 
werden naar voren gehaald voor een bloemetje. 

 

 

Seizoensopening 2009-2010: ‘Superavond en baie leuk!’
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Mirjam Klever die al jaren vele uren steekt in onder meer de ledenadministratie, mocht de eerste bos bloemen in 
ontvangst nemen. Daarna werd André Bakker naar voren gehaald. André, die onder meer de Commissie van Beheer 
en de website onder zijn hoede heeft, is een man met veel technisch inzicht. Hij kon zelfs de professionele 
installateurs van de lichtinstallatie uitleggen hoe ze nog meer rendement uit de lichtmasten konden halen door 
bepaalde instellingen te wijzigen. Iets wat hij uiteraard al op onze lichtinstallatie had gedaan! Voor de derde bos 
bloemen kwam het echtpaar Ria en Alfred van Doorn in aanmerking. Het kledingbeheer is onder andere één van de 
taken die zij voor hun rekening nemen. Daarnaast vertoeven zij ook nog vele uren in de uitgifteruimte waar zij vele 
teams van dienst zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dansfeest 

Na de roffelende afsluiting van Kuifje in Afrika waren de dansspieren van de medewerkers al opgewarmd. De 
inmiddels toegestroomde leden zorgen voor een gezellige ‘volle bak’. Daarna was het de beurt aan DJ Tijmen om een 
spetterend dansfeest te verzorgen voor alle leden van de Meern. Deze taak was hem op het lijf geschreven, van half 
tien tot half twee ’s avonds stond de dansvloer vol dansende leden. “Het was een superavond,” aldus een lid, “volgend 
jaar weer!” 

 

Wim Stolwijk en Mirjam Klever 

 

André Bakker 

 

Alfred en Ria van Doorn 

Commissie Openingsfeest: Eelco Koot, Lamber van Rooijen, 
Frans van Zoeren, Martin Adelaar, Patrick van Zijn, Jetske 
Tromp en Ton de Reuver. 
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Hoe heet u?  
Mijn naam is Karel de Rijk. 

Wat is uw leeftijd? 
Mijn leeftijd is 70 jaar. 

Sinds wanneer bent u lid? 
Ik ben lid van V.V. De Meern sinds mijn 12e, 
in totaal ben ik dus al 58 jaar aan de club 
verbonden. 

Bent u actief geweest als voetballer bij V.V. 
De Meern en/of een andere club? 
Ja, ik ben actief voetballer geweest binnen de 
vereniging. In de tijd dat ik begon met 
voetballen waren er nog geen f-jes en e-tjes. 
In mijn tijd ben ik begonnen in de aspiranten 
en ging ik later door naar de junioren en uiteindelijk heb ik nog bij de senioren van V.V. De Meern gevoetbald. 

Wat was de uitslag van uw laatst gespeelde wedstrijd? 
De uitslag van mijn laatst gespeelde wedstrijd kan ik mij helaas niet meer herinneren. 

Wat voor werk doet u momenteel voor V.V. De Meern? 
Ik werk als vrijwilliger bij V.V. De Meern, waar ik op woensdagmiddag voetbaltraining geef. 

Wat is uw favoriete club naast V.V. De Meern? 
FC Utrecht is mijn favoriete club naast V.V De Meern en volg de club dan ook op de voet. 

‘Hot’ persoon uit de voetbalwereld? 
Veel jeugdleden zullen ze waarschijnlijk niet kennen, maar mijn idolen waren Faas Wilkes en Abe Lenstra. Dat waren 
nog eens rasvoetballers en voor hun ging ik dan ook speciaal naar het stadion. 

‘Not’ persoon uit de voetbalwereld? 
Ik heb een hekel aan spelers die continue schwalbes maken en anderen proberen te irriteren, zoals bijvoorbeeld een 
Lazovic van PSV. Ik moet hem echter wel nageven dat ik hem beter vind voetballen sindsdien hij op het middenveld 
speelt.  

Wat trekt u het meest aan aan het trainerschap? 
Ik vind het erg leuk om met die kleine jochies aan het werk te zijn. Door met hen bezig te zijn, houd ik mezelf ook 
enigzins fit. Ik hoop dit werk nog lang te mogen doen in goede gezondheid. 

Wat is het leukste dat u ooit heeft meegemaakt bij V.V. De Meern? 
Mijn eigen kampioenschap in 1958 vind ik het leukste dat ik heb meegemaakt in mijn tijd bij V.V. De Meern. De 
Meern was toendertijd een echt dorp en het kampioenschap was een feest voor het hele dorp. 

Wat maakt uw werk zo mooi? 
De vooruitgang die de jongens maken en het plezier dat er vanaf straalt maakt mijn werk ontzettend mooi. Prestatie is 
belangrijk in de sport, maar plezier staat voorop. 

Hoe denkt u over sportiviteit op het voetbalveld? 
Ik ben zelf iemand die niet van geweld houdt en al helemaal niet op de sportvelden. Ik zie wel eens ouders langs de 
kant staan schreeuwen en schelden en dat vind ik onbegrijpelijk. Als ouder moet je je eigen kind en zijn teamgenoten 
positief aanmoedigen, in plaats van afbranden. 

 

Vrijwilliger uitgelicht 
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Wat is uw inbreng in en rondom het veld als het gaat om sportiviteit? 
Tijdens mijn trainingen probeer ik scheldwoorden en dergelijke te verbannen, omdat ik daar een bloedhekel aan heb. 
Wanneer een jongen niet luistert zet ik hem langs de lijn, om na te denken. Helaas zijn het vaak dezelfde jongens die 
in de fout gaan. 

Geeft u iets bijzonders mee aan uw spelers? 
Wat ik de spelers mee wil geven is een hoop plezier. Ik probeer ze voetbaltechnische aanwijzingen te geven en 
probeer ze vooral te motiveren om hun best te doen. 

 

 

De nieuwe website is nu ruim een jaar operationeel en september is de eerste volle maand die we één op één kunnen 
vergelijken met een jaar geleden. We zien dat het aantal bezoekers met 41% is gestegen, het aantal keren dat website 
werd bezocht met 57% en het aantal daarbij bekeken pagina's met 61%. Dit zijn redelijk indrukwekkende groeicijfers, 
zeker als in ogenschouw wordt genomen dat de nieuwe website vanaf het begin al een verdubbeling van het aantal 
bekeken pagina's liet zien ten opzichte van de oude website. De groei, met name van het aantal bekeken pagina's, is 
voor een groot deel toe te schrijven aan een groter aantal teams dat een groter aantal eigen pagina's beheerd. 
Aangezien het aantal bezoekers ruim 3 keer het aantal leden is bezoeken dus ook zeer veel niet-leden (familie, 
tegenstanders, etc) de website. 
 
Maand Bezoekers Bezoeken Pagina's
september 2009 5.140 46.151 309.753
augustus 2009 3.940 29.895 196.918
juli 2009 2.173 12.024 50.257
juni 2009 3.526 24.765 122.989
mei 2009 4.573 39.429 217.585
april 2009 4.439 37.354 221.690
maart 2009 4.184 41.062 239.148
februari 2009 3.651 33.994 185.437
januari 2009 3.124 29.623 162.133
december 2008 3.202 28.741 180.523
november 2008 3.887 34.906 222.911
oktober 2008 3.745 29.888 192.619
september 2008 3.644 29.337 192.054

 
Overigens zijn dit netto cijfers, het betreft pagina's bekeken door personen achter een beeldscherm en niet door 
allerlei andere processen. De bruto cijfers, het aantal pagina's opgevraagd van de web server, ligt nog veel hoger. 
Mocht je cijfers van andere websites zien realiseer je dan dat die meestal bruto cijfers publiceren. 
 
In september werden naast 309.753 pagina's ook nog 15.817 keer Laatste Nieuws berichten bekeken en 140.614 keer 
een foto van een foto album (onder andere van het openingsfeest). 
 
Los van deze imponerende cijfers kunnen we stellen dat de nieuwe website een enorm succes is. Het is prachtig om te 
zien wat veel teams allemaal op de website doen. Onder andere de Laatste Nieuws berichten zijn een belangrijk en 
onmisbaar communicatiemiddel voor de vereniging geworden. 
 
Van de 86 teams zijn er nu ruim 60 die hun eigen pagina's beheren. De leiders van de overige teams zijn van harte 
uitgenodigd dat ook te doen. Het is heel eenvoudig pagina's met bijvoorbeeld verslagen, nieuws of andere 
wetenswaardigheden aan te maken, een menu toe te voegen, een gastenboek te beheren, foto albums toe te voegen, 
etc. Vraag een account aan bij webmaster@vvdemeern.nl en gebruik uw creativiteit om uw team onder de aandacht 
van de buitenwereld te brengen! 

André Bakker 

De website 
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Staand v.l.n.r.: Stephan Visser (verzorger), Rob Koppen, Kevin Flight Peters, Pascal Florie, Jordi van Merkt, Ferdi Vrede, 
Derk Schut, Alex Kaya, Jesse Verheul, Jerryl Smeenk, Gerard van Rooijen (grensrechter), Henry Koppe (leider), Johan 
Oostrom (leider). Zittend v.l.n.r.: Soufian Boumenjal, Taoufik Adnane, Raoul Oostdam, Thijs Atteveld, Wim Wakelkamp, 
Denny Berkouwer, Ronald v.d. Horst, Stef Vermeulen.  
Op de foto ontbreken: Sejdya Avdi, Michel van de Broek, Allesandro Damen, Nicky Vermeulen, Ivan Vriendrijk en Frans 
Schuitemaker (trainer). 
 

 

Staand v.l.n.r.: Willem Debipersad, Jan Mandjes, Didier Thijsinger, Sander Reurings, Rogier Mantel, Sander Langerak, Bas 
Ruitenburg, Robin Capiteijns, Koen Hoveling, Jesper Capiteijns, Jan Verburgt (trainer). Zittend v.l.n.r.: Martin Adelaar, 
Ruud Hazelaar, Fabian Schaken, Geoffrey Kuijt, Loek Beumer, Dhiresh Debipersad, Dennis Rijsdijk, Stephan vd Rijst, 
Martijn Ruitenburg. 
Op de foto ontbreken: Bas Stolwijk, Mark Poorthuis, Sander vd Woude. 

Selectieteams 2009-2010 

Zaterdag 1

Zondag 1

Fotografie: René van der Laan

Fotografie: René van der Laan 
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Boven v.l.n.r.: Martijn Smorenburg, Tarik Bouaazi, Max Versteeg, Danny Jansen, Jan Gentenaar, Wytse Heerschop, 
Thomas Siepman, Taner Memili, Victor Westbroek. Onder v.l.n.r.:Hugo Peters, Dennis Boeijen, Kevin Langerak, Jay-Jay 
van der Laan, Jeroen van Soest, Hidde van Boven, Kerem Kesergioglu, Jeremy Kraak. 
Op de foto ontbreken: Gino Schuur, Harrold Oosterom, Hans de Bie, Gerard van Rooijen 

 

 

Staand v.l.n.r.: Bishoy Shehata, Brian Kuus, Sjors Smeulders, Twan Verweij, Anne Heerschop, Mitchell Schuur, Ramouni 
Korkmaz, Munzur Karadag, Bastin Verweij (trainer/coach). Zittend v.l.n.r.: Tom Geytenbeek, Virgil Voll, Steve Blokland, 
Eyup Osanmaz, Noah Petersen, Tom Gentenaar, Beytullah Koçak. 
 

Selectieteams 2009-2010 

A1

B1

Fotografie: René van der Laan

Fotografie: René van der Laan
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Geachte sportievelingen, 
 
Een viertal jaar geleden heeft ons oud trainer 
Hans de Wit mij benaderd om de keepers van de 
zondag selectie te gaan trainen. Tijdens mijn 
actieve periode, bij de toen nog bestaande eerste 
divisie club FC Wageningen, heb ik reeds mijn 

keepertrainerpapieren behaald en tevens i.s.m. Frans Hoek diverse 
trainingen meegedaan als keeper t.b.v. de opleiding tot trainer betaald 
voetbal. Daarom had ik zo iets van “ok Hans, ik kom naar V.V. De 
Meern”. 
 
Op het moment van mijn komst was er weinig tot niets geregeld t.b.v. 
de keepers. Na dit eerste jaar is mij tevens gevraagd om ook de 
keepers van de zaterdag selectie senioren en de A junioren keepers te 
gaan trainen. En afgelopen seizoen heeft dhr Sjaak van den Helder 
tevens het verzoek gedaan om bij onze club keeperscoördinator te 
worden, en de keeperopleiding meer keepergericht op te gaan zetten. 
Ik heb vanaf dat moment ook getracht om een nieuwe/oude 
trainingsstaf bij elkaar te krijgen die het niet alleen fantastisch vinden 
om te trainen met jeugd, maar ook zelf op een hoog niveau gespeeld 
hebben en nog steeds spelen. 
 
Wij zijn dan ook van 4 trainers naar 12 trainers gegaan, welke club 
kan dit zeggen? Dit houdt ook in dat ik soms nog tegen kleine 
problemen stuit bij de invulling van de keepers en de in mijn ogen 
juiste zienswijze van de uitleg van de trainers naar de keepers toe. Om 
dan ook te komen tot een nog betere invulling van de trainingen, zullen wij vanaf half november met een geheel 
nieuwe opzet gaan komen. Er zal op de dinsdag en woensdagavond in twee groepen gevorderden en beginners 
getraind gaan worden, er zullen max 6 keepers per trainer ingedeeld gaan worden en wij zullen volgens een soort van 
keeperschool de trainingen gaan geven. Wij zullen op elk van de 4 doelen exact dezelfde trainingen gaan gegeven op 
deze avond. Het grote voordeel wat we hiermee hopen te behalen is dat elke trainer/keeper volgens de richtlijnen die 
wij als club voor ogen hebben kan gaan trainen. Waarbij ik zelf de trainers makkelijker kan corrigeren. Wij hopen 
hiermee dan ook de keepers een nog betere opleiding te bieden. Tevens hoop ik een bredere financiële basis te 
creëren, zodat wij als trainers nog meer voor onze keepertjes kunnen gaan doen. Bij deze alvast veel plezier namens 
alle keepertrainers van V.V. De Meern! 
 
Kees van Laaren 

Interne keeperstrainingen 

PASPOORT

Naam: Kees van Laaren 
 
Zelf gekeept bij: 
 V.V. Velox waarvan vanaf mijn 14e 

jaar 5 jaar in het 1e elftal 
 Elinkwijk 1 jaar waarvan diverse 

wedstrijden in het 1e elftal 
 FC Wageningen 2e  elftal, reserve 1e 

elftal. 
 FC De Bilt 3 jaar in het 1e elftal 
 Ruc 2 jaar 1e elftal 
 In verband met een knieblessure 

genoodzaakt te stoppen op mijn 27e 
jaar 

 
Huidige functie V.V. De Meern: 
 Trainer/keepercoordinator eerste 

selectie  
 Elftallen senioren 
 Opzetten cq begeleiden 

jeugdkeepertrainers. 
 
Huidige functie bij FC Utrecht: 
 Sinds dit jaar medetrainer 

keeperschool 

 
Redactieleden: Ilse Starrenburg en Dorothy Looman. 
Met medewerking van Wilna Gruters. 

Contact: teamgeest@vvdemeern.nl  
 
Met dank aan alle leden die tekst en foto’s hebben ingeleverd. 

Foto’s zijn ingeleverd door de desbetreffende commissies of 
personen of de vermelde fotograaf. 

TeamGeest redactie Gezocht: redactieleden 

Vind jij het leuk om vier keer per jaar een 
interview te doen of een verslag te 
schrijven van een leuke activiteit?  

Of ben jij de creatieve persoon die we 
zoeken voor het opmaken van de 
TeamGeest?  

Mail ons! 
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Dat ik naast mijn werkzaamheden bij V.V. De Meern ook aan een andere klus in de voetballerij ben begonnen, zal 
inmiddels wel bekend zijn. Dankzij mijn nieuwe functie bij FPI (Football Players International) kom je nog eens ergens 
…! Eind september waren we op bezoek bij een aantal relaties in Brazilië. Onderdeel van ons programma was ook een 
bezoek aan de ‘favela’s’ van Rio de Janeiro.  

Op bezoek in de ‘favela’s’ van Rio 

Dat onze gastheer Nanko van Buuren, directeur van de stichting IBISS, met zijn medewerkers een ‘hell of a job’ heeft 
in de sloppenwijken van Rio kon iedereen een week later zien in het programma De Reunie. Hierin speelde van 
Buuren met zijn werk in de afgelopen 20 jaar in Brazilie een absolute hoofdrol. 

Een belangrijk onderdeel van het levenswerk van Nanko van Buuren is het nuttig bezig houden van de 
straatkinderen. Voetbal is hierbij een toverwoord voor de Brazilianen. Op 68 voetbalveldjes in deze enorme 
achterstandswijken, met maar liefst 1.000.000 mensen die er wonen, worden kinderen bezig gehouden om niet in de 
handen te vallen van de drugsbendes. Sport als middel om de kinderen op het rechte pad te brengen en te houden. 

Voetballen op blote voeten  

Wij hebben ook op een centraal gelegen plek de ‘geselecteerden’ zien spelen. Er liepen wel een aantal talentjes rond. 
Maar de verschillen met onze omstandigheden zijn ook op een aantal andere gebieden enorm groot! We waanden ons 
terug in de tijd. Bij ons kwam het gevoel opzetten alsof we in de vijftiger- en zestiger jaren op straten en pleinen 
liepen te voetballen. Daar liepen de nieuwe Adriano’s, Ronaldo’s en Romario’s deels op blote voeten te voetballen op 
steen, puin, zand en sporadisch grassprieten.  

We hebben ook een wedstrijd gezien in Sao Paolo tussen jeugdteams van twee profclubs. Als de bal over een afstand 
van 25 meter over de grond wordt aangespeeld stuit deze onderweg zeker vijf keer hoog op door het vreselijk 
ongelijke terrein waarop wordt gespeeld. Je moet als speler wel over een fantastische techniek beschikken om de bal 
onder controle te krijgen en te houden. 

Ultieme doel: profvoetballer worden! 

Maar ook de ‘drive’ waarmee de jeugd, getalenteerd of als recreant, het voetbalspel bedrijft is fantastisch om eens van 
nabij te zien. Voor veel spelers is dit het ultieme doel: profvoetballer worden! Dit is voor velen een van de weinige 
kansen om later een fijne toekomst te hebben. Hiervoor trainen en spelen zij uren per dag. De voetbalveldjes in de 
favela’s worden soms tot 24.00 uur of 1.00 uur ’s nachts bespeeld. 

Dan komen wij met onze 1, 2 of 3 keer per week een uurtje trainen op prachtige kunstgrasvelden. Willen we al niet 
meer op de beide trainingsvelden spelen en trainen, maar liever alleen nog op het nieuwe hoofdveld! Geen wonder 
dat er momenteel maar liefst 6.500 Braziliaanse spelers in het buitenland hun brood kunnen verdienen. Vorig seizoen 
waren er meer dan 1.300 spelers die een contract buiten Brazilië tekenden. 

En nu snap ik nog veel beter waarom deze spelers een geweldige balbehandeling hebben. Trainen, trainen en nog 
eens trainen. Dan is alles te leren. Dan hoeft een trainer/coach alleen nog maar structuur in het team aan te brengen 
en de juiste spelers op de juiste plaats te zetten. Er een team van maken. Natuurlijk, wij doen het hier zeker niet 
slecht. Maar ik heb wel een verklaring gekregen waarom in Brazilië talenten worden geboren, maar zeker ook verder 
ontwikkeld.  

Overlevingsdrang en ambitie spelen een heel belangrijke rol in het leven van veel kinderen. In een land dat ruim 200 
keer groter is dan Nederland is het ook niet verwonderlijk dat er veel spelers doorbreken.  

Fascinerend om dit eens van dichtbij te kunnen zien! 

Sjaak van den Helder 

Daarom hebben Brazilianen zo’n fabelachtige techniek!
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Beste leden, 
In elke uitgave van dit blad zullen wij ons gaan voorstellen. Met ons bedoel ik de studenten van de Hogeschool 
Utrecht die zich bezighouden met het projectVerbinden door Voetbal. Zo zijn er 5 van ons actief bij De Meern en 5 
actief bij Zwaluwen. De 5 waar jullie mee te maken krijgen, zijn Joris, Marvin, Willem, Johnny en Esmeralda. Elke 
keer zal 1 van ons een stukje schrijven in de Teamgeest, zodat je net die ene persoon wat beter leert kennen. En 
uiteindelijk kennen jullie ons allemaal, natuurlijk niet alleen door het blad, ook doordat je ons vaak op de club zult 
tegen komen. Ik Esmeralda had de eer om te mogen beginnen!  

 
Naam: Esmeralda Wijenberg  
Leeftijd: 20 jaar  
Woonplaats: Hoevelaken  
Opleiding: CMV (Culturele Maatschappelijke Vorming), HU, jaar 4 
 
Plannen voor dit jaar:  Ik heb gekozen voor het project Verbinden door Voetbal, 
omdat ik veel affiniteit heb met sport en jeugd. Ik heb mij hierbij nog nooit 
verdiept in de ‘voetbalwereld’. Ik heb dan ook geen voetbalachtergrond en daarom 
lijkt het mij ook erg interessant. Voor mij zal bijna alles onbekend terrein zijn, 

maar dat maakt de uitdaging groter en daar hou ik juist van.  
Wat ik komend jaar ga doen op de vereniging is in eerste instantie participeren. Dit zal ik doen door mee te lopen in 
de bestuurskamer, trainingen en wedstrijden bij te wonen en eigenlijk zoveel mogelijk te helpen waar mijn hulp 
nodig is. Eigenlijk mijn gezicht laten zien, zodat jullie allemaal weten wie ik ben. Wel zo handig lijkt mij… Verder 
hou ik mij bezig met de maatschappelijk stages, spelregelavonden en het onderzoek wat wij in samenwerking met het 
Verwey Jonkerinstituut gaan uitvoeren.  
Ik hoop uiteindelijk voornamelijk meer inzicht in de ‘voetbalwereld’ te hebben en hoe het er hier aan toegaat. Zodat 
ik deze leerervaringen weer in mijn latere werkveld kan toepassen. Nou mocht je nog niet genoeg weten over mij, 
wees dan niet bang om vragen te stellen als je mij ziet! Tot op de vereniging!  
 
 

 

Komend seizoen zullen de studenten van de Hogeschool Utrecht zich met verschillende 
projecten bezighouden. Hieronder vind je een overzicht hiervan. Leuk om te vermelden is 
dat FC Utrecht erg enthousiast is over de projecten en de intentie heeft om meer te gaan 
samenwerken met het Verbinden door Voetbal project.  

- Fair Play Cup 
Op 23 oktober is FC Utrecht langs geweest met een clinic. Deze clinic was de opening van 
de Fair Play Cup 2009-2010. Net als vorig jaar wordt in deze onderlinge wedstrijd voor 
alle D-teams (jongens en meisjes) bijgehouden wie zich het beste gedraagt als team. Vorig 
jaar waren de meiden van MD3 de winnaar, hiernaast lees je het verslag van de dag op het 
KNVB sportcentrum die zij daarmee wonnen. 

- Maatschappelijke stages 
Steeds meer middelbare scholieren moeten een maatschappelijke stage lopen. V.V. De Meern biedt leden de kans 
om dat bij hun vereniging te doen. Inmiddels hebben zich een tiental jonge leden opgegeven. Na de 
intakegesprekken met de studenten, zullen zij in de herfst een trainerscursus volgen onder leiding van Reijer 
Holtmanns. Na het voltooien van deze cursus worden zij actief als (assistent)trainer bij de laagste jeugdteams.  

- Spelregelquiz 
Voor de C-jeugd wordt in januari weer een spelregelquiz georganiseerd. Wie kent de spelregels het beste?! Meer 
info hierover volgt later.   

Verbinden door Voetbal – Seizoen 2009-2010 

Verbinden door Voetbal – Introductie studenten 
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De meisjes van MD3 hebben de Fairplay Cup van het seizoen 2008/2009 gewonnen. Hierdoor 
mocht het team met ouders afreizen naar de KNVB in Zeist. 

De eerste activiteit was een quiz waarbij de meiden elke overtreding die getoond werd moesten 
beoordelen met een gele of rode kaart. Deze quiz werd gegeven door een topscheidsrechter van de 
KNVB; namelijk Ton van 
Sigum. Na de quiz was het tijd 
voor gezonde inspanning 

zowel voor het team als voor de ouders. Er werd 
namelijk een wedstrijd gespeeld tussen MD3 en de 
ouders.  Ton van Sigum was de scheidsrechter van 
deze, op papier, spannende wedstrijd. 
Al snel in de wedstrijd bleek dat de ‘Oudjes’ 
slachtoffer zouden worden van het snelle 
combinatie spel van MD3. Hierdoor brachten de 
meiden al snel de stand 3-0. De Oudjes hadden 
een erg grote kans op de aansluitingstreffer maar 
nummer 9 schoot van dichtbij op de paal. 

 

Na de rust werd de 4-0 al snel gemaakt door een prachtige 
hakbal. Na deze goal viel ook de eerste en laatste gele kaart 
van de wedstrijd, deze was voor Wilma G. Wegens 
commentaar op de scheidsrechter. MD3 wist uiteindelijk 
nog twee keer het net te vinden waardoor de eindstand op 
6-0 kwam. Na deze intense inspanning stond er in het 
KNVB een heerlijk diner klaar voor iedereen. Dit was een 
smakelijk einde van een geslaagde dag die in het teken van 
plezier en sportiviteit stond.  

 

 

Verbinden door Voetbal – Sportieve dag in Zeist!
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Vrijdag 21 augustus 2009. Rond 18.00 arriveert de bus met daarin de jeugdspelertjes van ‘Red Bull Salzburg’ uit 
Oostenrijk. Twee van hen, Michael (11 jaar) en Xaver (10 jaar) zullen het weekend doorbrengen bij John en Anita 
Looman, en hun zonen Leon (12 jaar, D1) en Pascal (9 jaar, E4). De zon schijnt, het belooft een leuk weekend te 
worden. En dat werd het: een verslag van gastouder John Looman. 

Vrijdagavond: ontvangst inclusief tour door stadion Galgenwaard 

Ondanks de lange reis van 13 uur, hadden Michael en Xaver nog 
genoeg energie om een ritje door Utrecht te maken. Met als hoogtepunt 
natuurlijk een bezoek aan het FC Utrecht stadion Galgenwaard! Daarna 
zijn we snel naar huis gegaan, hebben we gegeten en zijn vervolgens op 
tijd het bed ingedoken, want de volgende dag moest er immers 
gevoetbald worden! 

Zaterdag: communicatie en speelplezier zonder grenzen 

’s Ochtends hebben we de jongens naar V.V. De Meern gebracht, waar 
ze twee wedstrijden moesten spelen. Na afloop hebben we elkaar beter 
leren kennen en werden er kadootjes gegeven. Voor ons heerlijke 
‘Salzburger Mozartkugel’ (chocolade ’kogels’, gevuld met noten, 
marsepein en nougat) en een traditioneel kannetje wijn; echte 
Salzburger’ specialiteiten. Michael en Xaver kregen allebei een FC 
Utrecht wekker, waar ze erg blij mee waren. De taal was geen enkel 
probleem: in gebrekkig Engels (natuurlijk aangevuld met de ‘nodige’ 
Duitse en Nederlandse woordjes…) konden de jongens elkaar goed 
begrijpen. Na de barbecue was het tijd om naar bed te gaan, want de volgende dag moest er weer gepresteerd worden! 
Met moeite werd afstand gedaan van de Wii en de trampoline... De gezelligheid ging boven nog even door en 
uiteindelijk zijn ze alle vier als een blok in slaap gevallen. 

Zondag: winst en afscheid nemen 

Ontbijten, nog even spelen en dan naar het voetbalveld. Red Bull Salzburg eindigde als eerste! Dit is niet zo vreemd, 
want er wordt daar flink getraind en gevoetbald. Zo zit Xaver bijvoorbeeld op een internaat waar hij 5 keer per week, 

na school, voetbaltrainingen volgt! Weinig vrije tijd dus. Voor hen was dit 
weekend dan ook een echt uitje! Op het veld namen we afscheid van 
elkaar en werden er adressen uitgewisseld. Inmiddels hebben hun ouders 
ons wat foto’s toegestuurd en wij hen natuurlijk ook! 

Het was een zeer geslaagd weekend en de volgende keer zijn we graag 
weer gastgezin! 

Wil jij ook een keer 
internationaal bezoek? 

Naast de familie Looman hebben nog 
25 andere gezinnen jeugdspelers te 
logeren  gehad. En iedereen is het er 
over eens: het is een ontzettend leuke 
en gezellige ervaring!  

Deze competitie zullen er weer 
internationale jeugdtoernooien word-
en georganiseerd. Lijkt het je leuk 
om dan ook voor 1 of 2 nachten één 
of meerdere spelertjes op bezoek te 
krijgen?  Geef je dan op als gastgezin 
bij Sjaak van den Helder: 
technischdirecteur@vvdemeern.nl!  

Internationale gezelligheid tijdens jeugdtoernooi 21-23
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Lars Bootsma is aanvoerder van de C2 en deed met zijn team ook 
mee aan het toernooi. Bij Lars thuis sliepen maar liefst vier 
voetballertjes van Werder Bremen uit Duitsland. 

Hoe vond je het om tegen buitenlandse clubs te spelen? 
“Ik vond het heel erg leuk. Ik spreek geen Duits, maar we spraken 
Engels en dat ging goed. En als ik woordjes niet wist, dan keek ik 
even op de vertaalsite op het internet.” 

Waren er verschillen tussen jullie en de internationale clubs?  
“Ja, zij waren technisch veel beter. Zij voetballen bijvoorbeeld 
sneller in de kleine ruimtes. Wij zijn op de 8ste plaats geëindigd. 
Maar volgens mij trainen zij wel vier keer per week.” 

Hebben jullie verder nog iets leuks gedaan? 
“Ja, op zaterdagavond zijn we na het eten met alle gastgezinnen van de C2 gaan bowlen en poolen op de Mariaplaats 
in Utrecht.” 

Hebben jullie nog contact gehad na dit voetbalweekend? 
“Nee, we hebben geen adressen uitgewisseld. Maar ik zou het volgend jaar zeker nog een keertje willen meemaken. 
Het was erg gezellig!” 

 

 

De eerste maanden van het nieuwe voetbalseizoen zitten er weer op en er is momenteel genoeg 
gespreksstof. We zijn erin geslaagd een goede deal met de gemeente en de hockeyclub te maken 
m.b.t een herverdeling van de velden waarbij V.V. De Meern bedongen heeft om bij het afstaan van 
een veld, op termijn een nieuw veld te krijgen. Tevens twee nieuwe kunstgrasvelden met verlichting 
op de huidige lokatie en een geldsom om de kleedlocatie uit te breiden. Op zich geen slechte deal. 
Het voordeel van deze overeenkomst is dat de zaterdag/ zondagproblematiek voor de jeugd zo goed 

als opgelost is en een eventuele doorgroei tot de mogelijkheden behoort. Ons streven om de club in de regio te zijn 
wordt hiermede wederom bevestigd. 

Sportief gezien gaat het uitstekend. Elke week word ik door de technisch directeur op de hoogte gehouden van de 
uitslagen zowel van de jeugd als de senioren. Slechts zelden wordt er door een team verloren. Dit betekent dat het 
uitgestippelde beleid zijn vruchten gaat afwerpen. De jeugd en de senioren gaan steeds verder op een hoger niveau 
presteren. De grote uitdaging voor de zaterdag 1 is om te promoveren naar de tweede klasse. Het zou voor mij een 
bijzondere teleurstelling zijn als dit niet zou lukken. Ervaring en talent is gebundeld in dit elftal, zeker nu er een 
aantal spelers van de zondag 1 dit team is komen versterken. Voor de zondag 1 is de uitdaging nog groter, namelijk 
proberen te eindigen bij de bovenste vier in de competitie, waardoor een plek in de hoofdklasse tot de mogelijkheden 
behoort. Geen gemakkelijke opgave. Ze zijn goed begonnen. Twee keer achtereen promoveren en dan toch nog 
serieus meedoen in de 1e  klasse, proficiat. Al met al, op alle fronten gaat het goed met ons cluppie.  

Helaas hebben jullie mij nog niet zo vaak kunnen signaleren op het sportpark, maar dat komt omdat ik redelijk druk 
ben met dat andere cluppie uit Utrecht. Ook daar gaat het sportief gezien onder leiding van de nieuwe technische staf 
tot op heden uitstekend. Echter op andere vlakken is er daar nog veel werk aan de winkel, hetgeen veel tijd vergt. 
Dus mijn excuses voor het vele verzuim bij de V.V. Ik zal mijn best doen om in de toekomst wat meer mijn gezicht te 
vertonen. 

Groet,  
Frans van Seumeren 

Duits logeerpartijtje

Woordje van de Voorzitter 

Lars in actie op het internationale toernooi
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Wim Stolwijk stelde hem voor om de dames bij V.V. De Meern te gaan trainen: “Kijk maar wat je ervan vindt”, zei 
Wim. In eerste instantie was Rob McDonald ietwat verbaasd: “Dames trainen?!”. Daar had hij nog nooit aan gedacht. 
Het maakt hem niet zo heel veel uit wie hij traint, zolang de inzet goed is en er serieus en gedisciplineerd meegedaan 
wordt. En dat is het geval. Met veel plezier traint hij sinds het begin van dit seizoen, zowel de meisjes junioren MA1 en 
Dames 1, als de meisjes MD1. Naast discipline en een hechte sfeer (‘all for one and one for all’) in de teams, is 
loyaliteit jegens Ted Fronik een andere belangrijke reden voor de stap naar de dames. “Ted zet zich met hart en ziel in 
voor de club. Hij verricht heel veel werk. Het is ook voor hem dat ik dit doe”, aldus McDonald. 

Streng maar rechtvaardig 

Rob is, naar eigen zeggen, streng maar rechtvaardig. In tegenstelling tot de 
heren zijn dames vaak gevoeliger. “Zij moeten beseffen dat ik er voor hen ben 
om ze beter te leren spelen. Soms komen dingen die ik zeg nu eenmaal hard 
aan. Maar ze zijn zeker niet persoonlijk bedoeld.” Op de vraag wat zijn 
verwachtingen zijn van de meisjes en dames van V.V. De Meern zegt hij: “In 
de D1 lopen enkele zeer veelbelovende talentjes, ook in de A1 heb ik goede 
speelsters gezien.” Hij benadrukt de verzorgde eigen website (forum) ‘Vrouw 
& Voetbal bij V.V. De Meern’ (www.nummer11.nl).  

Rob hoopt in de toekomst de jongens van de A1, B1 en C1 te helpen door naar 
hun wedstrijden te komen kijken en deze te analyseren. Tussen neus en lippen 
door laat hij vallen een zeer talentvolle speler in de B-selectie te hebben  
gesignaleerd… 

Tips 

Tijdens de trainingen wordt veel aandacht aan de technische aspecten en het 
concentratievermogen besteed. Hetzelfde geldt voor het conditionele gedeelte (de dames krijgen ‘fitness oefeningen’ 
mee voor thuis: trap op, trap af). Zijn tip voor zowel jongens als meisjes: “Geloof in je talent! Weet waar je wel en 
niet goed in bent. Werk aan beide.” Daarnaast geeft hij aan dat het in de voetbalwereld tevens op een flink portie 
geluk aan komt..Voor (sommige) ouders heeft hij de volgende boodschap: “Push uw kind niet, maar begeleid 
hem/haar. Ouders moeten beseffen dat ze de progressie van hun kind kunnen belemmeren door bemoeizuchtig 
gedrag.” De tip geldt tevens voor de trainers. Volgens Rob zouden de trainers hier, net als in Amerika, meer aandacht 
moeten krijgen. Hij is ervan overtuigd dat het makkelijker is om jongens te begeleiden als je ooit al eens dames hebt 
getraind. “Dames pakken informatie en uitleg over het algemeen snel op. Ze hebben wel wat meer moeite met de 
concentratie, omdat ze nogal veel praten. Daar kun je 
als jonge coach van leren en je voordeel ermee doen 
bij de jongens.” Rob is voorstander van het maken 
van opnames van de wedstrijden en deze naderhand 
samen met het team op dvd te bekijken; van fouten 
leert men immers! 

Voetbalcarrière 

Tijdens zijn spelerscarrière was Rob een lange, 
kopsterke spits. In het huidige topvoetbal komt dit 
type speler nauwelijks meer voor. “Het spel is 
veranderd; het is sneller geworden”, aldus Rob. 
“Internationaal gezien zou je me kunnen vergelijken 
met Carlton Cole; geef mij een flank en ik maak ‘m 
af.” Op de vraag wat zijn mooiste goal ooit was, loopt 
hij zonder te aarzelen naar het magnetisch bord om 
dit doelpunt duidelijk in beeld te kunnen brengen. 

Interview met Rob McDonald 

Rob als trainer bij De Graafschap 

Rob in actie naast Johan Cruijff 
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“Ik voetbalde bij FC Groningen. We speelden uit tegen Atletico Madrid. “Ik pakte de bal op de middenlijn en ging 
naar binnen snijden. Ik deed een keer alsof ik wilde schieten, met links en daarna schoot ik ‘m erin, met links.  Mijn 
mooiste goal, om drie redenen: 1. Mijn oma was pas overleden. Deze was voor haar. 2. Het was mijn eerste Europese 
goal. 3. Het was een ander type doelpunt dan men van mij gewend was. Ik werd toen ook uitgeroepen tot ‘man van de 
wedstrijd’. 

Tijdens zijn eredivisiewedstrijden heeft Rob ongeveer honderd keer 
gescoord. Daarvan scoorde hij zo’n 60%  middels een 
‘kopdoelpunt’. Hij heeft veel mooie wedstrijden gespeeld o.a. met 
spelers als Gullit, Koeman, etc. Eén van de hoogtepunten was toch 
wel het winnen van de landstitel met PSV. Spelen bij Newcastle 
United was een droom die werkelijkheid werd, ware het niet dat hij 
destijds al dertig jaar oud was en al snel een fysieke terugslag kreeg. 
Maar Rob heeft ook dieptepunten gekend: de degradatie van FC 
Wageningen, de 2-0 nederlaag van FC Groningen tegen Fortuna 
Sittard in de halve finale en het goedgekeurde ‘zuiver buitenspel 
doelpunt’ van de IJsselmeervogels toen hij trainer was bij DOVO. 
Het spreekt voor zich dat het afscheid van het betaald voetbal hem 
tevens niet in de koude kleren is gaan zitten. Ondanks het feit dat 
hij in Nederland veel kansen heeft gekregen en hier erg veel geleerd 
heeft, ligt Rob’s hart toch in Engeland. “Ik heb Engels bloed. Ik 

hoop dat ik ooit 
nog eens de kans 
krijg om in 
Groot Brittannië 
te laten zien wat 
ik de afgelopen 
jaren geleerd 
heb. Ik houd van de Engelse mentaliteit, ze gaan daar door het vuur 
voor voetbal.” 

Tekst: Dorothy Looman 

 

 

 

Dankzij sponsoren Heyokah (www.heyokah.nl) en DBF Groep (www.dbfgroep.nl) kunnen 40 scheidsrechters bij 
V.V. De Meern weer netjes in het pak gestoken worden. Met ruim 90 teams is het een hele opgave wekelijks 

voldoende scheidsrechters te organiseren. Daarbij is het prettig dat 
scheidsrechters er netjes bijlopen in officiële scheidsrechterstenues 
en de nodige autoriteit uitstralen om de steeds mondiger wordende 
speler(tje)s in het gareel te houden en de wedstrijden in goede 
banen te leiden. De eisen aan vrijwilligers in het algemeen en 
scheidsrechters in het bijzonder worden immers steeds hoger. 

Op de foto overhandigen Sjoerd Langius van 
Heyokah (links) en Marcel de Graauw van de 
DBF Groep (rechts) de scheidsrechterstenues 
aan jeugdvoorzitter en scheidsrechters-
coördinator Jan Vermeulen van V.V. De Meern 
(midden). 

V.V. De Meern scheidsrechters netjes in pak 

Gezocht 
Rob wil nog even attenderen op het feit dat 
er bij de meisjes MA1 en de Dames nog 
voldoende ruimte is voor nieuw talent. Dit 
geldt ook voor coaches en jeugdtrainers; u 
bent van harte welkom om eens een kijkje te 
komen nemen, of mee te lopen bij een 
training van Rob McDonald! 

PASPOORT 

 
 
Naam Rob McDonald 
Geboren 22 januari 1959, Hull, Engeland 
Clubs Hull City, SC Cambuur, FC 
 Wageningen, Willem II, FC 
 Groningen, PSV, Sporting 
 Lissabon, FC Groningen, Racing  
 Jet, Ikast, Newcastle United, 
 Besiktas, Veendam, Emmen, FC 
 Zwolle, DOVO, De Graafschap, 
 Ajax Cape Town, Cambuur  
 Leeuwarden  
Positie Centrale spits 
Been Rechts 
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Op dinsdagavond 8 september is het Rabo Mini Court en het hoofdveld officieel 
geopend. Veel leden, genodigden en toeschouwers waren op een zonnige 
zomeravond hierop afgekomen. Vooral de wedstrijd Zondag 1 – Jong FC Utrecht 
was voor velen de reden om naar het sportpark te komen. 
  
Opening Rabo Mini Court 
Het Rabo Mini Court is gemaakt van de beste kwaliteit kunstgras dat momenteel 
beschikbaar is en is mede tot stand gekomen door de sponsoren Rabobank Utrecht 
e.o. en Partycentrum Number. Zij mochten daarom de officiële eerste aftrap 
verrichten, samen met onze voorzitter Frans van Seumeren en FC Utrecht speler 
Gregoor van Dijk.  
Direct na de opening werd er een Panna Knock Out Tournament gespeeld, waarbij 
teams uit de D en C jeugd het in 3 tegen 3 duels tegen elkaar opnamen. Elk team 
bestond uit 5 spelers. Het team kon direct winnen door een goed uitgevoerde 
‘panna’ of door de meeste doelpunten te maken.  

  
Het winnende C-team van de Rabo Poule bestond uit: Iqwe Saakie, Nassim Boudhan, Calvin van Zanten, Georgio van 
der Steen en Stefan Delfgou (hieronder, foto links). Het winnende D-team van de Number Four Poule bestond uit: 
Mounir Ouaj, Nick Braakman, Stan de Groot, Trevor Mulders en Niels van den Hoogen (hieronder, foto rechts). Zij 
hebben allen een gesigneerde FC Utrecht bal van de Rabobank gewonnen, deze werd uitgereikt door Gregoor van 
Dijk. Normaal gesproken krijgen alleen junioren een bal bij het afsluiten van een Rabobank FC Utrecht Rekening.  

 
Opening hoofdveld 
Na de opening van het Rabo Mini Court werd ook het nieuwe kunstgras hoofdveld met veldverlichting officieel 
geopend. De officiële opening werd verricht door onze voorzitter en door de wethouder Harm Janssen. Zo’n opening 
verdient natuurlijk een aansprekende openingswedstrijd. De 
organisatoren hebben samen met onze TD Sjaak van den Helder 
ervoor gezorgd dat er een mooi affiche was: Zondag 1 – Jong FC 
Utrecht. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een terechte 0-4. In de 
rust van deze wedstrijd werd er nog een ‘latjetrap’ competitie 
gehouden tussen Gregoor van Dijk, Foeke Booij (TD FC Utrecht) en 
Mirjam Klever. Na veel pogingen won Foeke uiteindelijk van 
Mirjam.  
De sfeer op het sportpark was fantastisch, ondanks het verlies van 
Zondag 1. In het clubcafé konden o.a. de sponsoren en het 
management van FC Utrecht genieten van heerlijke fingerfood. Dit 
was klaargemaakt en gesponsord door Partycentrum Number Four.  
 

Feestelijke opening Rabo Mini Court en hoofdveld
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De organisatoren Marco Eversdijk, Dennis Poorthuis en Ferdinand Wieman keken na afloop erg tevreden terug op 
het openingsevenement. Iedereen die niet aanwezig was heeft echt een mooi evenement gemist! 

Wil je ook een keer een evenement organiseren of meehelpen? Dat kan! Stuur dan een mailtje naar Ilse Starrenburg, 
teamgeest@vvdemeern.nl. 

Ferdinand Wieman 

 

 

 

De sponsor commissie is twee jaar geleden begonnen met een uitdagend project: alle oude reclameborden op het 
hoofdveld omzetten naar een nieuw formaat en nieuw ophangsysteem met profielen. Daarbij zoveel mogelijk oude 
reclameborden verplaatsen naar het trainingsveld. Dit project zit nu in de eindfase en tegen de tijd dat u dit leest is 
het hoofdveld vrijwel zeker rondom voorzien van nieuwe reclameborden. De zichtbare voordelen van de nieuwe 
reclameborden zijn dat ze er veel strakker en mooier uitzien en dat ballen er niet meer onderdoor kunnen rollen. 
Daarnaast zijn de reclameborden eenvoudiger te verplaatsen. 

Rondom het hoofdveld hangen uiteindelijk 147 nieuwe reclameborden die de afgelopen jaren allemaal verkocht, 
geleverd en gemonteerd moesten worden. Ten eerste een enorme verkoopinspanning in economisch mindere tijden, 
ten tweede een enorme inspanning om alle oude reclameborden te verwijderen of te verplaatsen en alle nieuwe 
reclameborden inclusief profielen te monteren. Daarbij moesten de nodige technische problemen overwonnen 

worden en werd tussendoor nog het 
hekwerk op het hoofdveld op tal van 
plaatsen gewijzigd (in verband met het 
omzetten naar kunstgras) en moesten 
alle rijtjes reclameborden daarop 
aangepast worden. Het heeft 
uiteindelijk veel tijd, moeite en energie 
gekost, maar we zijn tevreden met het 
resultaat. 

De nieuwe reclameborden zien er niet alleen veel mooier uit, maar doordat het aantal reclameborden fors is 
toegenomen levert het de vereniging ook meer inkomsten op. De toename van het aantal reclameborden zit zowel in 
de dubbele in plaats van enkele borden langs een behoorlijk deel van het hoofdveld en de extra reclameborden op het 
trainingsveld. Veel verenigingen zijn jaloers op het aantal reclameborden dat wij hebben weten weg te zetten. 

 Op het hoofdveld zijn achter de doelen extra leunhekken geplaatst zodat ook daar reclameborden opgehangen 
kunnen worden (aan de ballenvangers mag dat namelijk niet). Deze 16 reclameborden verkopen is dus het volgende 
project voor de sponsor commissie. Mocht u geinteresseerde bedrijven weten neem dan even contact op, wij kunnen 
altijd wat hulp gebruiken. 

Van de sponsorcommissie 

Alle foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door Fotografie IJzendoorn
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Bastin Verweij (17 november 1983, Utrecht) 

Voor mij is het als voetballer allemaal begonnen bij V.V. De Meern, waar ik op 6-jarige 
leeftijd lid ben geworden en uiteindelijk tien jaar heb gevoetbald. In de C-jeugd speelde ik 
daarnaast ook in de KNVB regio- en later districtselectie van Midden-Nederland. Mijn laatste 
seizoen speelde ik als eerstejaars B-junior in de A1, waarna ik naar Elinkwijk ben vertrokken.  

Daar heb ik in de B1 en A1 gespeeld. Na stages bij PSV, NEC en Willem II heb ik uiteindelijk 
voor de laatste gekozen, omdat ik er dan mooi naast kon studeren aan de Universiteit van 
Tilburg. Na één seizoen in de A1 verkaste ik naar TOP Oss, waar ik een seizoen in het tweede 
en een jaar in het eerste heb gespeeld in de toenmalige Gouden Gids Divisie. Mijn debuut tegen FC Volendam en 
mijn (enige) doelpunt tegen FC Eindhoven zijn toch een beetje mijn hoogtepunten geweest. Uiteindelijk ben ik 
teruggekeerd naar Elinkwijk, waar ik nu aan mijn zesde seizoen ben begonnen in de Hoofdklasse Zondag. Ik ben 
sinds vorig jaar tevens aanvoerder en we proberen ons dit seizoen te plaatsen voor de nieuw te vormen Topklasse.   

In de tussentijd ben ik De Meern altijd blijven volgen. Het blijft toch je ‘cluppie’. Vier seizoen geleden kreeg ik de 
mogelijkheid als jeugdtrainer aan de slag te gaan bij de V.V.. Ik heb toen toegehapt en het is een gouden greep 
geweest. Ik vind het geweldig om te doen en ben van plan nog lang als trainer door te gaan. Na de D3, D1, C3 en C1 
heb ik nu de B1 onder mijn hoede. We hebben een heel jonge groep die veel uitdaging biedt. 

Hoewel het voetballen bij Elinkwijk en het trainerschap bij De Meern 
veel tijd in beslag neemt op de doordeweekse avonden, vond ik de opzet 
van de Young Professionals zo interessant, dat ik ook daar mijn steentje 
aan probeer bij te dragen. De bijkomsten moet ik nog wel eens aan mij 
voorbij laten gaan door mijn trainingstijden, maar achter de schermen 
probeer ik toch een bijdrage te leveren. De Meern is een geweldige, 
veelzijdige vereniging die op meerdere vlakken volop in ontwikkeling 
is. 

Een aantal weken geleden ben ik benaderd door het verenigingsbestuur 
om technisch directeur Sjaak van den Helder te ondersteunen voor één 
dag in de week. Die uitdaging was te mooi om te laten lopen. Mijn 
werkgebied ligt dus op het technische vlak. Concreet ga ik mij 
toeleggen op de organisatie van de internationale toernooien en een FC 
Utrecht Talentendag, de implementatie van een nieuw 
spelervolgsysteem voor de jeugdopleiding, de oprichting van een V.V. 
De Meern Soccer School en het coördinatorschap van de keepers en D-, 
E- en F-pupillen. Het zijn niet alleen mooie projecten om de 
‘mammoettanker’ V.V. De Meern qua professionaliteit weer een stapje 
verder te helpen, het is daarbij ook bijzonder leerzaam! 

 
 

Even voorstellen: Bastin Verweij 

Wil jij je maatschappelijke stage lopen bij V.V. De Meern? 

Bijvoorbeeld door assistent-trainer te worden?  
Of door mee te helpen met de organisatie van een  
internationaal jeugdtoernooi? 

Dat kan! Geef je snel op bij Eelco Koot: eelco.koot@hu.nl!  
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Ilse Starrenburg (1 augustus 1984, Schiedam) 

Het leven van een voetbalvrouw kan raar lopen... Het ene moment sta je nog gewoon langs de 
zijlijn te juichen als het “cluppie van je vriend” scoort. Een paar maanden later ben jij ineens 
beter op de hoogte van wat er binnen zijn cluppie speelt dan hijzelf! Dat is af en toe een 
vreemde gewaarwording, zowel voor hem als voor mij! 

Mijn leven als voetbalvrouw begon toen ik Bas Stolwijk leerde kennen, nu ruim 3 jaar 
geleden. Hij heeft zijn hele voetbalcarrière bij V.V. De Meern doorlopen. Toen hij in 
Rotterdam studeerde, reed hij iedere week drie keer op en neer om te trainen en te spelen. En nu wij in Amsterdam 
zijn gaan wonen, is daar niets aan veranderd. Dan zit de clubliefde diep. Dat had ik al snel door. Zeker toen ik ook 
mijn ‘schoonvader’ Wim ontmoette. Als vice-voorzitter is hij zéér begaan met het wel en wee van het cluppie en V.V. 
De Meern is dan ook vaak het gespreksonderwerp van deze twee heren.  

Begin dit jaar ben ik “aangestoken met het V.V. De Meern virus” toen het Young Professionals (YP) project van start 
ging. Vanuit mijn coördinerende rol binnen dit project, hoorde ik steeds meer over wat er allemaal speelt binnen zo’n 
grote amateurvereniging. En enthousiast probeerde ik daar mijn steentje aan bij te dragen. Dat ik op basis van de 
ideeën en initiatieven uit o.a. de YP workshops ook echt aan de slag kon gaan voor de vereniging, maakt dit 
enthousiasme alleen maar groter. Het is ontzettend leuk om te ervaren hoe een voetbalvereniging zo bezig is met 
zichzelf vernieuwen en verbeteren. En daarbij dus ook echt open staat voor ideeën van een nieuwe generatie.  

De projecten waar ik aan ga werken zijn het vrijwilligersbeleid, PR en communicatie, Business Club Leidsche Rijn en 
het Young Professionals project. Voor de eerste twee onderwerpen gaat het vooral om het ontwikkelen van beleid en 
het creëren van stabiliteit. Zo staat er bijvoorbeeld voor beide onderwerpen een beleidsplan op mijn programma en ga 
ik op zoek naar nieuwe vrijwilligers die mij met de uitvoering hiervan willen helpen. Met Business Club Leidsche 
Rijn (BCLR) timmeren we al lekker aan de weg. Sinds de doorstart in mei is het ledenaantal al bijna verdubbeld!  
Maar de ambitieuze BCLR commissie heeft nog veel meer in petto. Meer over BCLR leest u op pagina 27 en op onze 
nieuwe website (www.bclr.nl). Tot slot blijf ik het YP project coördineren, waarbij we na de vele brainstormacties van 
vorig seizoen, dit jaar de nadruk leggen op het uitvoeren van onze plannen.  

Kortom, genoeg activiteiten om mijn status als voetbalvrouw breder te trekken dan alleen de mentale ondersteuning 
langs de zijlijn!  

 

 
In de laatste uitgave stond een elftalfoto uit 
1968. Men kon de namen raden! JAN 
VERBURGT wist de meeste namen en ontvangt 
een surprise van V.V. De Meern. 

De namen zijn: STAAND v.l.n.r.: trainer Wim 
Koot, Jan Mijaart, John Bebiest, Peter de Bruin, 
Frans van Doorn, Martin v.d. Brandhof, Ton 
Gresnigt, assistent trainer en coach Sjaak van 
den Helder en teamleider Nico van Angeren. 
ZITTEND v.l.n.r.: Ted Gruters, Paul van Wijk, 
Frans Goes, Hans van Wijk, Jan Verkerk, 
Walter Corsten en Wim Schmienk. 
 
Dit team dat toen nog A Aspiranten heette, 
werd dat jaar kampioen! 

Even voorstellen: Ilse Starrenburg 

Oplossing oude elftalfoto 
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De zondag 1 heeft er dit jaar een flink aantal nieuwe spelers bij gekregen. Eén van hen is Derk Schut, een ervaren spits 
uit Utrecht.  

Jeugdopleiding bij Den Bosch 

Het voetballen zat er al van jongs af aan in. Al op zijn vierde rende Derk over het veld bij UVV. Tot aan de C jeugd 
heeft hij bij UVV gespeeld, waarna hij de overstap maakte naar Elinkwijk in de hoop daar gescout te worden. Dat 
gebeurde al snel en na 1 jaar vertrok hij naar FC Den Bosch om daar de jeugdopleiding te volgen. Hij bleef zich goed 
ontwikkelen en maakte al in de A jeugd kans op een plekje bij de A selectie. “Ik was net op vakantie, toen ik werd 
gebeld door mijn vader; ik mocht meetrainen met de selectie! Ik ben direct terug naar huis gegaan!”  

Het meetrainen en de voorbereidingen op de wedstrijd gingen goed, hij kreeg veel kansen en kon die ook 
waarmaken, waardoor hij werd opgenomen in de A selectie. “Ik maakte in die tijd pittige dagen. ’s Ochtends ging ik 
om 8.00 uur de deur uit naar school, daarna ging ik direct door naar FC Den Bosch om te trainen, ’s avonds was ik 
pas rond 22.30 uur weer thuis.” Het resultaat van dit vele trainen was dat hij al op zijn 17e een paar keer mocht 
invallen bij het 1e van FC Den Bosch. Dit ging zo goed dat hij een contract voor 3 jaar kreeg bij FC Den Bosch, 
waarmee hij na 2 jaar promoveerde naar de eredivisie.  

Tip: blijf altijd keihard aan jezelf werken 

Derk geeft aan dat het heel belangrijk is om altijd aan jezelf te blijven werken 
om verder te komen als voetballer. De wil om te winnen en jezelf beter te maken 
is daarbij van doorslaggevend belang. “Vroeger heb ik in de jeugd gespeeld tegen 
zeer getalenteerde jongens, waaronder bijvoorbeeld Sneijder en Van Persie. Maar 
jongens die eigenlijk meer talent hadden dan zij, spelen nu ergens 3e klasse 
omdat ze mentaal te zwak waren. Ze hadden wel de techniek, maar niet de wil 
om keihard te werken en werden ingehaald door de ‘karakterjongens’.”  

Overstap naar amateurvoetbal 

De promotie van FC Den Bosch naar de eredivisie betekende een veel hoger 
niveau, een nieuwe trainer en veel nieuwe spelers. Derk kwam niet meer zo vaak 
aan spelen toe in het 1e en heeft uiteindelijk afscheid genomen van het 
profvoetbal. Hij is op amateurniveau gaan spelen, om zo ook te kunnen gaan 
studeren. Via DOVO en ASWH belandde hij uiteindelijk weer bij Elinkwijk, 
waar hij onder Frans Schuitemaker speelde. Daarmee had hij een goede band, 
“zijn manier van werken spreekt me erg aan; eerlijk, straight en fanatiek”. Dat 
Schuitemaker nu bij V.V. De Meern zit, was zeker van invloed op zijn keuze om 
dit seizoen de overstap naar De Meern te maken.  

Enthousiast over V.V. De Meern 

Inmiddels zit Derk een paar maanden bij De Meern en heeft hij het hier naar zijn 
zin. “Het is een leuke spelersgroep. Natuurlijk moesten we wel aan elkaar 
wennen, er zijn immers veel nieuwe spelers bij gekomen, maar ik heb het gevoel 
dat het vrij snel is gegaan.” “Qua kwaliteit doen we ook niet veel onder voor 
onze tegenstanders. Het verschil zit ‘m vooral in de kleine dingen, zoals een 
wedstrijd professioneel uitspelen als er nog 5 minuten te gaan zijn. Maar”, geeft 
hij ook aan, “het is een jonge groep, die snel is gegroeid. Die aanpassingen 
kunnen we nog wel maken”. Ook over de organisatie binnen de club is hij 
positief. Hij vindt het leuk om te zien dat de club zo veel potentie heeft en zo 
goed georganiseerd is. De paar kleine puntjes die beter kunnen, geven de club 
juist de charme van een amateurvereniging.  

Interview met Derk Schut 

PASPOORT 

Naam: Derk Schut 
Geboortedatum: 09-09-1984 
Geboorteplaats: Utrecht 
Woonplaats: Utrecht 

Been: rechts 
Positie: spits 
Sterke punten: aanspeelpunt 
voorin, vrij sterk in de 
combinatie, kopsterk (scoort 
40-50% via een kopbal) 

Favoriete club(s): Feijenoord 
en Liverpool 
Favoriete speler(s): Van 
Basten en Ibrahimovic 
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“Die eeuwige grasmat!” 

De familie Schut is een echte voetbalfamilie. Opa speelde ooit 
bij AGOVV, vader heeft gevoetbald en broer Alje speelt al jaren 
bij FC Utrecht. Tel daar de rivaliserende supportersliefde bij op 
(vader Schut is voor Ajax, Derk voor Feijenoord en zijn andere 
broer voor PSV) en dan snap je waarom Derk z’n moeder af en 
toe helemaal gek wordt van alle commotie rondom “die eeuwige 
grasmat”! Ondanks dat komt ze vaak bij zijn wedstrijden 
kijken. Zijn vader is er ook altijd bij en leeft intens mee, zo erg 
zelfs dat hij soms ’s avonds helemaal kapot is. Zelfs langs de lijn 
staat de winnersmentaliteit voorop! 

Tekst: Ilse Starrenburg 

 
Sinds de doorstart van onze Business Club in mei dit jaar, is het aantal leden al 
bijna verdubbeld. Dat betekent dat de eerste ‘magische grens’ van 100 leden 
inmiddels is gehaald! Skoda Center Utrecht is het 100e lid en werd tijdens de 
BCLR bijeenkomst in oktober in het zonnetje gezet.  

Vaste prik: 1e maandag van de maand  

Gemiddeld verzamelen zich iedere 1e maandag van de maand zo’n 70 
ondernemers op de bedrijfslocatie van één van de Business Club leden. Na een 
korte borrel, start om 18.30 uur het programma dat bestaat uit korte bedrijfspresentaties en/of een korte workshop. 
Daarna kunnen de leden genieten van een buffet en is er vooral veel tijd om te netwerken.  

In september zijn we op bezoek geweest bij Sportcentrum Oudenrijn. Voor de 
leden die het centrum sinds de verbouwing niet hadden bezocht, was de 
vernieuwde, strakke inrichting een aangename verrassing. Een rondleiding door 
het sportcentrum en een bedrijfspresentatie van Agis Zorgverzekeringen vulden 
het programma.  

Een maand later streken we neer in de prachtige omgeving van Kameryck. 
Ondernemer Hans Voorn verwendde iedereen met een overheerlijk buffet en 
Jurgen Mohr (marketingmanager bij Heineken) kwam met verrassende inzichten 

tijdens zijn presentatie over ‘shoppermarketing’.  

Tegen de tijd dat u deze TeamGeest ontvangt, staat de bijeenkomst van november voor de deur en maken we ons 
alweer op voor de laatste bijeenkomst van 2009. In deze december bijeenkomst blikken we kort terug op de 
ontwikkeling die BCLR in 2009 heeft doorgemaakt. Maar nog belangrijker: we kijken vooruit naar de plannen voor 
2010.  

Kennismaken met BCLR? 

Bent u ondernemer of manager en bent u nieuwsgierig naar dit snelgroeiende 
ondernemersnetwerk? Kom dan geheel vrijblijvend naar de BCLR bijeenkomst 
bij V.V. De Meern op maandag 7 december. Meer informatie en het programma 
vindt u op onze website: www.businessclubleidscherijn.nl.  

Graag tot ziens bij een van onze bijeenkomsten! 
BCLR commissie 

Mooiste goal  

“Tijdens een invalbeurt bij het 1e van FC Den 
Bosch in een uitwedstrijd tegen directe 
concurrent Sparta; er waren nog 2 minuten te 
spelen en ik kreeg net buiten de 16 een voorzet 
van rechts die ik in één keer uit de lucht nam 
en keihard diagonaal in de kruising trapte. Ik 
maakte daarmee de 2-2 en maakte het verschil 
tussen 0 of 1 punt pakken. Uiteindelijk pakten 
we het kampioenschap met 1 punt verschil! 
Het was dus niet alleen een mooi, maar ook 
een heel belangrijk doelpunt!” 

BCLR haalt 100e lid binnen!
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Maandag 24 augustus was de aftrap van Sport-BSO Leidsche Rijn. De 
medewerkers waren vooraf getraind en ingewerkt op het pedagogisch beleid van 
kinderopvangorganisatie NOKIK. Doordat het team vanaf het begin intensief 
betrokken werd bij de opstart van deze vestigingen, werd het al snel hun eigen 
‘toko’. NOKIK kan hier dagelijks 150 kinderen plaatsen. 

Aantal kinderen en vervoer 

De kinderen van acht scholen uit Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern werden i.s.m. taxibedrijf Van Rhijn van school 
naar hockeyvereniging Fletiomare of V.V. De Meern vervoerd. “Zo’n start is altijd spannend maar alles is best goed 
verlopen”, aldus locatiemanager Hans Ruiter. “Helaas werkten de telefoons van de vestigingen op deze eerste dag nog 
niet, maar gelukkig waren zowel ons hoofdkantoor in Haarlem als ikzelf telefonisch goed bereikbaar.” 

Enthousiast team 

Alle medewerkers van de Sport-BSO zijn enthousiast. “Iedere zes 
weken een wisselend sportaanbod, waarbij de populaire sporten 
steeds weer terugkomen. Voor de kinderen en medewerkers is dit 
geweldig”, zegt Irene Sikkes (red: Irene is adjunct directeur van 
NOKIK en lid van Business Club Leidsche Rijn). Locatiemanager 
Hans Ruiter vult aan: “Leuk te melden dat ons team in Leidsche Rijn 
voor de helft uit mannen bestaat. In de reguliere kinderopvang 
werken voornamelijk dames. Waarschijnlijk voelen meer mannen 
zich aangetrokken tot deze kinderopvang na school, vanwege de 

grote aandacht voor sport.” Voor de meeste medewerkers is het hun werk, 
anderen combineren het met een opleiding. 

Sportaanbod 

De BSO wordt ook door jonge kinderen bezocht, dus is het van belang om iedereen een 
geschikt programma aan te bieden. De trainingen worden gegeven in twee groepen; één van 
4 t/m 7 jaar en een groep vanaf 8 jaar. “Zo kunnen we het niveau beter op de leeftijd van de 
kinderen afstemmen. Naast presteren en leren is plezier maken het belangrijkst”, aldus 
Rogier Baert, medewerker van de BSO. De eerste zes weken bestaan uit vijf verschillende 
sporten/workshops. Van een algemene sportclinic waarin de basisvormen van bewegen 
worden behandeld , tot hockey, voetbal, taekwondo en dans. Daarnaast wordt kinderen 
tijdens de BSO vooral een plek geboden om, onder toezicht, lekker te spelen.  

Officiële opening 

Om iedereen eerst aan de locatie en aan de activiteiten te kunnen laten wennen, is NOKIK al gestart en zal er pas in 
januari 2010 een officiële opening plaatsvinden. Ouders en relaties zullen hiervoor t.z.t. een uitnodiging ontvangen.  

Sport-BSO Leidsche Rijn van start 

Oproep: collega’s gezocht!

Het team is nu bijna compleet maar na de herfstvakantie gaan we ook open bij UVV de Paperclip en voor deze 
locatie zoeken we nog enthousiaste nieuwe collega’s. Als mensen interesse hebben dan kunnen ze nu bij NOKIK 
solliciteren. NOKIK biedt een fantastische uitdaging aan iedereen die het talent heeft om kinderen een leuke 
middag te bezorgen en in bezit is van een SPW-3 diploma of een vergelijkbare opleiding. Voor meer informatie: 
www.nokik.nl of bel 023-540 77 10.  

Rogier Baert (l) en Hans de Ruiter


	2009-11acrobat.pdf
	Aantal kinderen en vervoer
	De kinderen van acht scholen uit Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern werden i.s.m. taxibedrijf Van Rhijn van school naar hockeyvereniging Fletiomare of V.V. De Meern vervoerd. “Zo’n start is altijd spannend maar alles is best goed verlopen”, aldus loca...
	Enthousiast team
	Alle medewerkers van de Sport-BSO zijn enthousiast. “Iedere zes weken een wisselend sportaanbod, waarbij de populaire sporten steeds weer terugkomen. Voor de kinderen en medewerkers is dit geweldig”, zegt Irene Sikkes (red: Irene is adjunct directeu...
	Sportaanbod
	De BSO wordt ook door jonge kinderen bezocht, dus is het van belang om iedereen een geschikt programma aan te bieden. De trainingen worden gegeven in twee groepen; één van 4 t/m 7 jaar en een groep vanaf 8 jaar. “Zo kunnen we het niveau beter op de le...
	Officiële opening
	Om iedereen eerst aan de locatie en aan de activiteiten te kunnen laten wennen, is NOKIK al gestart en zal er pas in januari 2010 een officiële opening plaatsvinden. Ouders en relaties zullen hiervoor t.z.t. een uitnodiging ontvangen.
	Oproep: collega’s gezocht!
	Het team is nu bijna compleet maar na de herfstvakantie gaan we ook open bij UVV de Paperclip en voor deze locatie zoeken we nog enthousiaste nieuwe collega’s. Als mensen interesse hebben dan kunnen ze nu bij NOKIK solliciteren. NOKIK biedt een fantas...




