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Van het Verenigingsbestuur 

Op het moment van schrijven van dit stuk is het al 5 weken niet mogelijk geweest om op het 
sportpark te voetballen of te trainen. Weliswaar valt die periode tot dat moment van schrijven 
samen met de winterstop, maar behalve tussen de kerstdagen en nieuwjaarsdag, toen er sowieso 
niet getraind zou worden, is het niet kunnen trainen een vervelende zaak. Voor vele leden 
wellicht ietwat vreemd, want die vragen zich misschien af of de kunstgrasvelden sneeuwvrij 

gemaakt kunnen worden en dat er dan getraind kan worden. Om een lang verhaal kort te maken: dat kan en mag 
dus niet, omdat het kunstgras dan onherstelbaar beschadigd wordt. Diegenen die wat meer daarover willen weten, 
wordt verwezen naar de tekst op de site onder “clubinfo” → “regels” → “gebruiksregels” → “kunstgrasvelden”. 

Maar er zijn natuurlijk al de nodige initiatieven genomen om op alternatieve wijze de conditie op peil te houden 
en ook aan de technische vaardigheden te schaven, zoals duurlopen en trainen in sportzalen.  

De selectie van de zondag had een vooruitziende blik en was uitgeweken naar het zuiden van Portugal, maar ook 
daar gooiden de weergoden nog weer roet in het eten door vlak voor de wedstrijd tegen FC Utrecht een bak water 
(25 mm in korte tijd !) naar beneden te gooien. Gelukkig kon de wedstrijd de volgende dag, kort voor de 
terugreis, alsnog worden gespeeld. In het AD is hierover uitvoerig bericht en dat zullen vele leden gelezen hebben. 

Lennaert de Bokx 
Onze voormalig vice-voorzitter uit de tijd van de verhuizing naar het huidige complex, keert terug uit “die 
Heimat” waar hij de afgelopen jaren voor zijn werk verbleef. Lennaert heeft bij de bouw en de verhuizing een puik 
stukje werk afgeleverd. Aanleiding voor het VB om hem te polsen weer in het VB plaats te nemen. Ivm verhuizing 
en werkoverdracht zal Lennaert voorlopig meelopen met het VB waar zijn werk dat toelaat en is het de bedoeling 
dat hij later dit jaar volledig gaat meedraaien. Wij wensen hem veel succes. 

Algemene ledenvergadering 
De jaarlijkse ALV ligt al weer een hele poos achter ons. Ook deze vergadering kende een goede opkomst. Het VB 
prijst zich gelukkig dat al een jaar of zeven de ledenvergaderingen uitstekend bezocht worden, hoewel het nog 
maar een fractie van onze leden en vrijwilligers is; dat toont niet alleen betrokkenheid bij het wel en wee van de 
vereniging, maar ook dat men wil mee praten en beslissen over belangrijke ontwikkelingen en de financiële 
gezondheidstoestand van de vereniging. 

Ook de tussentijdse ledenbijeenkomsten in mei worden goed bezocht en zelfs een tussentijdse ALV in juli (terwijl 
het seizoen al gesloten was!) werd druk bezocht. Maar die ging dan ook over iets essentieels: de herschikking van 
de velden i.v.m. de uitbreiding van het aantal hockeyvelden van onze buren. 

Naast de reguliere zaken (jaarverslag, financiële verantwoording en begroting, etc.), werd in de ALV het 
tuchtreglement vastgesteld en ook een tuchtcommissie en commissie van beroep ingesteld. Daarin loopt VV De 
Meern voorop in de voetbalwereld, want maar weinig verenigingen hebben dit, terwijl het (helaas overigens) een 
onmisbaar iets is. 

Iedereen weet het natuurlijk al, maar toch nog maar de melding dat Jan Mandjes benoemd is tot lid van 
verdienste. Behoeft eigenlijk geen toelichting !  

Technische staf 
Het heeft op de site gestaan, de plaatselijke en regionale pers heeft er aandacht aan besteed, maar toch ook nog 
hier vermeld: het verenigingsbestuur verlengt de contracten met Frans Schuitemaker (met twee jaren) en Jan 
Verburgt (met een jaar). Toelichting in feite overbodig, want de prestaties van zowel zondag-1 als zaterdag-1 zijn 
er naar en ook de spelersgroepen willen graag verder met hun huidige trainer. 

Veiligheidsbeleid 
De promoties van de eerste teams is prachtig en brengt weer nieuwe uitdagingen. Met ingang van het nieuwe 
seizoen moeten teams in de top-, hoofd- en soms ook in de 1ste klasse een veiligheidsplan hebben, een 
veiligheidscoördinator en stewards. Aanleiding zijn supportersproblemen bij clubs als Spakenburg en Noordwijk,  
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niet eens met de eigen supporters, meestal met supporters van (bezoekende) profclubs. Door 
het succes van Zo. 1 moeten wij nu opzoek naar een veiligheidscoördinator en een plan gaan 
opstellen. Hans Poorthuis, Lennaert de Bokx en John van Wegen gaan proberen dit van de 
grond te krijgen. Mocht u iemand kennen die geknipt zou zijn als veiligheidscoördinator, 
meldt u zich of hem/haar dan aub aan. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in een rol als steward meldt u zich dan eveneens aan. Bedoeling is 
dat de stewards een opleiding krijgen tot bevoegd beveiliger met het bekende logo op de borst.  

Sponsors 
Met spijt heeft het verenigingsbestuur de mededeling van Mammoet ontvangen dat het sponsorcontract voor 
zaterdag-1 niet verlengd wordt aan het einde van het lopende seizoen. Na een groot aantal jaren komt er daarmee 
een einde aan de verbintenis met dit van oorsprong Meernse bedrijf. Een grote zorg voor de sponsorcommissie en 
het verenigingsbestuur om een adequate opvolger te vinden. 

Bier drinken op het terras 
Voor velen is dit onderwerp in de afgelopen maanden wellicht als een soort soap overgekomen. Ten dele ligt dat 
aan de communicatie binnen en vanuit het verenigingsbestuur. Vervelend om te moeten erkennen, maar daar ligt 
het aan en aan niemand anders ! 

Daarnaast moet ook gemeld worden dat door een aantal leden, die zich verzetten tegen het moeten drinken uit 
plastic glazen ook niet altijd even handig gecommuniceerd is, om het maar zeer diplomatiek uit te drukken. 

Enfin, als het na alle commotie nu maar duidelijk is dat er buiten absoluut geen glaswerk mag zijn en dat alleen 
op het terras en de open tribune bier mag worden gedronken. Als we niet aan deze voorwaarden voldoen, 
kunnen we grote problemen met de KNVB krijgen ! Er ligt dus een dure plicht bij alle leden om hier de hand aan 
te houden en zo nodig ook corrigerend naar anderen op te treden, mochten die zich daaraan niet houden. Als dat 
goed gaat, mag er binnen uit glas worden gedronken. Slagen we daar niet in, dan zal het verenigingsbestuur 
genoodzaakt worden over te gaan tot de maatregel om alleen in plastic glazen te tappen bij thuiswedstrijden. Het 
VB hoopt dat dit niet nodig zal zijn. 

Adreswijziging 
Binnenkort zal het adres van ons sportpark wijzigen in Loenenseboslaan 2. Waarom dat ? De toegangsweg vanaf 
de Burg. Middelweerdbaan wordt opgenomen in een stratenpatroon van het gebied tussen die “stroomweg” en het 
(in aanleg zijnde) Jac. P. Thijsselint en krijgt, net als de andere straten, een “bos”- naam. Daarom is het logisch dat 
het adres van ons sportpark verandert, zonder dat we gaan verhuizen. 

Leuk 
De vereniging is van ons allemaal. Des te leuker als leden met het VB gaan meedenken over beleid en met prima 
plannen komen. Hoewel de dames al langer op de lijst met speerpunten uit het strategisch beleid staan, was daar 
in de praktijk nog niet zo veel aangedaan. Dat is opgepakt. Vanuit een groep enthousiaste “damesvoetballers” is 
een voorstel bij het VB ingediend om de meisjes en dames structureel verder te ontwikkelen.  

Prachtig en leuk. Met elkaar pakken we de dingen op die we leuk en belangrijk vinden. De komende periode zal 
het voorgestelde plan worden behandeld en opgenomen in het nieuwe meerjarenplan. 

Het verenigingsbestuur 
Frans van Seumeren – Wim Stolwijk – Marcel de Groot – Peter Kieft – John van Weg
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Voetbalclinics V.V. De Meern, december 2009 

In de kerstvakantie vonden bij V.V. De Meern op dinsdag 22 en 
woensdag 23 december ‘voetbalclinics’ plaats. De clinics waren bedoeld 
voor de D, E en F pupillen, zowel de jongens als de meisjes. De 
ingeschreven pupillen werden twee dagen vermaakt met 
voetbaltoernooien, techniek- en tactiek trainingen, voetvolley, 
spannende binnenactiviteiten en een workshop kickboxen.  

Binnen in plaats van buiten 
Het was nog even zweten voor de organisatie van de clinics, omdat 
het programma plaats had moeten vinden op het terrein van V.V. De 
Meern. Maar door het winterse weer rond de kerstdagen moest de 
organisatie echter uitwijken naar de nabijgelegen sporthallen; de 
Europahal en de Oudenrijnhal. Mede dankzij de sponsoring van de 
Oudenrijnhal werd dit evenement een waar festijn! 

Pax Kinderhulp 
Op dinsdag kwamen de clinics snel op gang. De kinderen waren 
enthousiast, waardoor er automatisch al een fantastische sfeer hing. 
De woensdag was helemaal bijzonder; naast de 130 pupillen van 
V.V. De Meern waren er op deze dag ongeveer 40 Bosnische 
kinderen te gast om de clinics bij te wonen. Ze werden allen 
onderverdeeld in groepen en namen met veel plezier deel aan de 
activiteiten. Dankzij PAX Kinderhulp konden de Bosnische kinderen 
drie weken in Nederland doorbrengen. Tot 2 januari welteverstaan. 
De fantastische organisatie en de enthousiaste vrijwilligers van PAX 
Kinderhulp zorgden voor een zeer geslaagde dag. 

Als klap op de vuurpijl kreeg Joop Zoutenbier een cheque van 1.000 
euro, uitgereikt door Frans van Seumeren. Namens PAX Kinderhulp 
nam hij deze dankbaar in ontvangst! Dit mooie bedrag is een 
verzameling van de eigen bijdrage die de pupillen voor de clinics 
hebben betaald. 

De inzet van FC Utrecht (FC4You) gaf het evenement extra glans. 
FC Utrecht zet zich namelijk in om mens en maatschappij door 
middel van voetbal dichter bij elkaar te brengen. Maatschappelijk 
gezien waren deze twee dagen ook interessant voor de media. O.a. 
De Volkskrant, Radio Midden Nederland, Rondom voetbal kwamen 
naar de sporthallen om uitgebreid verslag te kunnen geven over deze 
‘Voetbalclinics’. Daarnaast stelde FC Utrecht nog eens 100 kaarten 
beschikbaar voor de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Helaas werd 
deze wegens slechte weersomstandigheden afgelast. Spijtig; het zou 
een geweldige ervaring voor de Bosnische kinderen geweest zijn!  

Verbinden door voetbal 

Deze dagen zijn georganiseerd door studenten van de Hogeschool 
Utrecht die in het “Project verbinden door voetbal’, zowel binnen 
als buiten V.V. De Meern, verschillende projecten uitvoeren.  
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Naast de studenten van de Hogeschool Utrecht, hebben 
ook 17 jeugdleden van V.V. De Meern de mogelijkheid 
gehad om hun maatschappelijke stage te mogen lopen bij 
V.V. De Meern. De maatschappelijke stagiaires kregen 
elk een team en een taak toegewezen tijdens dit 
evenement. FC Utrecht had trainingspakken beschikbaar 
gesteld zodat we goed herkenbaar waren. Mede door hun 
bijdrage aan deze stage hebben de scholieren hun stage 
succesvol afgesloten. Het was geweldig om tijdens en na 
afloop de enthousiaste reacties van de ouders van de 
pupillen in ontvangst te mogen nemen. Bedankt!  

Wat ons betreft dus .… tot volgend jaar! 

Studenten Verbinden door voetbal 

 

 

De foto’s zijn gemaakt door René van der Laan 

 

 

Nieuwjaarswens van de Wethouder 

Beste Utrechtse sporter, 

Bij deze een hartelijke Nieuwjaarsgroet voor alle Utrechtse sporters. 2009 Is een mooi 
jaar geweest voor sporters in Utrecht waar we in 2010 van gaan profiteren. Er is extra 
geld beschikbaar gekomen voor aanleg van sportvelden in onder meer Leidsche Rijn en 
Utrecht Oost. Het is gelukt om de Giro d’Italia naar Utrecht te halen. En in het komend 
jaar blijven we doorgaan met de aanleg van sportaccommodaties, om wachtlijsten in de 
sport verder terug te dringen. Daarnaast willen we ook voldoende trapveldjes in de 
wijken om sport op de hoek van de straat te behouden. Allen uitdagingen waar ik me 
vier jaar sterk voor heb gemaakt. Want niet alleen geniet ik zelf van sport, ik zie aan 

mijn eigen kinderen hoe belangrijk het is om lekker te kunnen bewegen, op het sportveld en even snel een balletje 
trappen met de andere kinderen in de buurt. Voor mijzelf wordt het een spannend jaar met 
gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag daarvan bepaalt of mijn partij in het college blijft en ik wethouder kan 
blijven. Zo hebben we allemaal onze uitdagingen voor 2010. We zullen zien hoe het gaat lopen. Ik wens jullie in 
alle gevallen een prachtig en sportief jaar toe! 

Harm Janssen, 
Wethouder Sport. 

De foto’s van de clinics zijn gemaakt door René van der 
Laan.  

Rechts het artikel over de clinics en de schenking aan 
Pax Kinderhulp dat op 25 december in de Volkskrant is 
verschenen. 
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Onderhoudsman 

Het zal de meeste bezoekers van ons clubgebouw ontgaan zijn, maar dagelijks moeten er reparaties aan gebouw en 
inventaris verricht worden. Grofweg kan de oorzaak hiervan in drieën gedeeld worden: één derde door vandalisme, één 
derde door ruw gebruik en één derde door normale slijtage. 

 
Tot nu toe verkeerden we in de gelukkige omstandigheid dat vrijwilligers eigenlijk alle reparaties (elektrisch werk, 
loodgieterwerk, schilderswerk, timmerwerk, hang- en sluitwerk, etc.) konden verrichten. Dat is echter niet langer 
houdbaar en we zijn genoodzaakt een betaalde onderhoudsman in te schakelen. We hebben gelukkig twee 
kandidaten voor deze functie en tegen de tijd dat u dit leest hebben we hopelijk één van deze kandidaten kunnen 
aannemen. 

Het is jammer te moeten constateren dat eigen leden en bezoekers moedwillig zaken vernielen en onnodig ruw en 
slordig omspringen met clubgebouw en inventaris. De consequentie daarvan is nu dat er gelden voor een 
onderhoudsman moeten worden uitgetrokken. Gelden die dus niet meer aan voetbalzaken besteed kunnen 
worden en/of tot contributie verhoging leiden. De leden die schade veroorzaken realiseren zich blijkbaar niet dat 
ze zodoende uiteindelijk ook hun eigen glazen ingooien. 

Vrijwilligers raken bovendien gedemotiveerd door asociaal gedrag van leden en haken mede daardoor soms af, 
terwijl er toch al een tekort aan vrijwilligers is. Bij deze dus a) een oproep aan de leden om zich te houden aan de 
gebruiksregels, geen vernielingen aan te richten en niet onnodig ruw of slordig met verenigingseigendommen om 
te springen , en b) een oproep aan alle kader (vrijwilligers en medewerkers) van de vereniging om leden en 
bezoekers die zich hier niet aan houden daar vriendelijk doch dringend op aan te spreken. Sociale controle heeft 
immers alleen een kans van slagen als we daar met zijn allen aandacht aan besteden. 

Mochten er vrijwilligers zijn die bepaalde klussen kunnen uitvoeren, dan houden wij ons nog steeds van harte 
aanbevolen. Dat zou de kosten voor een betaalde kracht kunnen drukken. 

Commissie van Beheer 

Redactie 

De redactie van Teamgeest bestaat uit: Dorothy 
Looman en Ilse Starrenburg. Met medewerking van 
Bas Ruitenburg, Derk Schut en Nico Veenstra. 

Daarnaast bedanken wij alle leden en vrijwilligers 
die kopij hebben ingeleverd voor hun bijdrage aan 
deze Teamgeest. De foto’s bij de artikelen zijn 
ingeleverd door de auteur zelf of de vermelde 
fotograaf. 

TeamGeest nummer 3 

De volgende Teamgeest verschijnt medio april. Wil 
jij de volgende keer jouw stuk terug zien in de 
Teamgeest?  
Stuur dan vóór maandag 22 maart je tekst en 
beeldmateriaal naar teamgeest@vvdemeern.nl.  

Let op: de redactie heeft het recht om ingezonden 
stukken aan te passen of niet te plaatsen.     

 

Agenda 
3 april Thuistoernooi C3 en lager/ D3 en lager 

4/5 apr Onder 15 Tournament (C1) 

15 mei Onder 11 POUW Tournament (E1) 

22 & 24 mei Thuistoernooi E en F 

29 mei Coupe de Meern 

9/10 aug Nike Voetbaldagen bij V.V. De Meern 

13/15 aug D-kamp 

15 aug Onder 13 FPI Tournament (D1) 

4 september Medewerkersfeest 

 
Mis jij jouw activiteit in de kalender?  

Laat het ons weten, stuur de TeamGeest redactie 
een e-mail: teamgeest@vvdemeern.nl met de datum 
en naam van jouw evenement.  

 

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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(Enig) nieuws van het jeugdfront 

Door de snelle communicatie is vaak nieuws de volgende dag al weer oud nieuws. Maar hier toch een paar zaken die 
wellicht velen ontgaan is. 

Wachtlijst 

De gemeente wil iedereen aan het sporten krijgen en vraagt zelfs beginnende jeugdsporters een reductie in de 
contributie te geven. Maar ja, er is helaas (en niet alleen bij het voetbal) sprake van een ‘wachtlijsten 
problematiek’. Ook bij De Meern staan er inmiddels spelers (en speelsters) al een jaar ingeschreven zonder directe 
vooruitzichten om te kunnen voetballen. Met name spelers met de geboortejaren 1997, 1999 en 2000 kunnen 
nauwelijks geplaatst worden. Een actuele stand van zaken 

geboortejaar wachtlijst geboortejaar wachtlijst geboortejaar wachtlijst 

2006* 3 2001 5 1996 0 

2005* 24 2000 7 1995 1 

2004 7 1999 7 1994 0 

2003 10 1998 0 1993 2 

2002 12 1997 3 1992 1 

    Totaal (27*) en 55 

* deze leeftijdscategorie is nog niet gestart. 

De gemeente in samenwerking met de VSU heeft ons uitgenodigd om over deze problematiek te komen praten. 

Medewerkers 

Er is altijd discussie of mensen nog bereid zijn iets voor een vereniging te doen. Het antwoord is ja. Ik zal een paar 
voorbeelden geven: 

• Een oproep om meer gastvrouwen: acht dames hebben gereageerd en zich bereid verklaard om op 
zaterdagmorgen hand- en spandiensten te verlenen. 

• Er werd een spelregelavond cursus georganiseerd. Op twee avonden werden de belangrijkste regels 
doorgenomen. Achttien mensen waren aanwezig. 

• De jeugdcommissie is door de toetreding van Armand van Velzen weer op volle oorlogssterkte. We tellen 
zeven leden, waarvan er vier betrekkelijk nieuw zijn. 

Kampioenschappen 

De pupillen spelen in een najaars- en in een voorjaarscompetitie. De volgende teams werden afgelopen najaar 
kampioen: de meisjes D1, de jongens E11 en E12. Doordat de KNVB voor ons vrij onverwacht ook bij de junioren 
B categorie na de winterstop tot een herindeling besloten heeft, is ook de C7 kampioen geworden. Ze stonden 
namelijk op de eerste plaats bij het afsluiten van de najaarsreeks. 

Hopelijk kunnen we aan het einde van het seizoen weer een aantal teams als kampioen begroeten. 

Coach jassen voor trainers 

In de voorbijgaande periode hebben ongeveer 35 trainers(sters) een coach jas gekregen. De sponsor commissie 
heeft daarvoor een potje vrij gemaakt.Daarnaast was Paul Pessel zo gul om de woensdagmiddag trainers ook een 
nieuwe jas te geven. Ze lopen er nu weer netjes (en uniform) bij. 

Jan Vermeulen 
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Vrijwilliger uitgelicht 

Hoe heet u? 
Ruben van der Horst. Zeg maar “je”. 

Oké, even omschakelen hoor. Hoe oud ben je? 
31 jaren jong. 

Bent je actief geweest als voetballer bij V.V. De Meern en/of een andere club? 
Ik ben in de F begonnen als 7 jarige knul. Ik heb verder mijn hele jeugd bij V.V. De 
Meern gevoetbald met een onderbreking van 2 seizoenen in de B. In deze seizoenen 

heb ik bij U.V.V. gevoetbald dit omdat ik toen ontevreden was over de organisatie bij de club en de motivatie van 
mijn teamgenoten. Momenteel voetbal ik in de Zaterdag 3. 

Wat was de uitslag van je laatst gespeelde wedstrijd? 
Dit was met de C2 tegen Brederodes C1. De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Voor de ranglijst hadden we 
het wel moeten winnen, want we kunnen de punten goed gebruiken. We hebben er alles aan gedaan en er keihard 
voor geknokt. We gaan in ieder geval steeds beter voetballen, dus ik heb veel vertrouwen in de 2e seizoenshelft. 

Wat voor werk doe je momenteel voor V.V. De Meern? 
Ik train de C2 samen met twee assistent trainers (Ricardo de Ruijter en Joop van de Poll) en een leider (Wim de 
Reuver). Ons team bestaat uit eerstejaars C-junioren. Het is een zeer leuke groep, ze zijn erg leergierig en erg 
enthousiast. Bovendien is het een hecht team. We spelen de meeste wedstrijden tegen tweedejaars C-elftallen. 
Deze jongens zijn vaak fysiek sterker, daarom zullen wij het moeten hebben van een snelle balcirculatie en de 
aanwezige technische vaardigheden. 

Wat is je favoriete club naast V.V. De Meern? 
F.C. Utrecht natuurlijk. 

‘Hot’ persoon uit de voetbalwereld? 
Guus Hiddink. Ik sta versteld hoe hij managet en hoe hij altijd de juiste mensen om zich heen verzamelt. En hoe 
hij ondanks zijn succes integer en eerlijk over komt. 

‘Not’ persoon uit de voetbalwereld? 
Er zijn niet veel mensen waar ik mij aan erger in de voetballerij. Als ik toch iemand zou moeten noemen is het 
N’Kufo van F.C. Twente, omdat hij al zolang in Nederland woont maar zich niet de Nederlandse taal eigen heeft 
gemaakt. En zich dus sociaal niet heeft aangepast naar mijn mening. 

Wat trekt je het meest aan in het trainerschap? 
De omgang met de C jeugd. Ze (voetbal)vaardigheden te leren en het maximale uit de groep te halen. 
Teambuilding vind ik een ander belangrijk begrip en uiteindelijk wil ik een goed resultaat bereiken met de groep. 
Daarnaast wil ik de jongens klaarstomen voor volgend jaar als de meerderheid de C1 moet gaan vormen.  

Wat is het leukste dat je ooit hebt meegemaakt bij V.V. De Meern? 
De kampioenschappen als voetballer die ik behaald heb bij De Meern, zowel in mijn jeugdperiode als in mijn 
seniorentijd, waren uiteraard mooie momenten. Als trainer, de waardering die je ontvangt van zowel spelers als 
ouders binnen De Meern. 

Hoe denk je over sportiviteit op het voetbalveld? 
Dingen die ik belangrijk vind zijn; onderling respect, respect ten opzichte van de tegenstander en de 
scheidsrechter. Accepteer de gemaakte beslissingen. Wanneer iemand uit mijn jeugdteam zich niet aan de regels 
houdt, haal ik hem direct uit het veld. 
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Wat is je inbreng in en rondom het veld als het gaat om sportiviteit? 
We stellen aan het begin van het seizoen regels op voor de spelers/ouders en tevens voor de begeleiding. Dit 
reglement en de daaraan gekoppelde omgangsnormen worden aan iedereen overhandigd, zodat de regels duidelijk 
zijn. 

Geef je iets bijzonders mee aan je spelers? 

Ik geef ze mee dat school voor het voetbal gaat, maar dat er wel verwacht wordt dat ze goed plannen om aan de 
trainingen en wedstrijden deel te kunnen nemen. 

De website 
Het eind van het jaar is vaak een moment om de balans op te maken. Dus ook een moment om eens te kijken naar de 
statistieken van de website over 2009. Onderstaande overzicht vat eigenlijk de belangrijkste gegevens samen:  
 

 

 
Er zijn door bezoekers over het hele jaar ruim 2,5 miljoen pagina's bekeken, gemiddeld ruim 200.000 per maand 
ofwel bijna 7.000 per dag.Dit zijn overigens netto statistieken. Dat wil zeggen, pagina's echt bekeken door 
gebruikers achter een beeldscherm. De bruto statistieken, die door andere websites meestal gebruikt worden, 
liggen ruim een factor twee hoger. 

Het aantal verschillende bezoekers over het hele jaar is 24.716. Daaronder zitten uiteraard de ongeveer 1.500 
eigen leden. Kortom, de website wordt veel door derden bezocht. Per maand bezoeken ruim 4.000 verschillende 
bezoekers de website. 

Naast de 2,5 miljoen pagina's zijn ook nog 300.751 foto's (door 1.721 bezoekers) en 13.618 laatste nieuws 
berichten (door 1.624 bezoekers) bekeken. 

Windows XP (49%), Windows Vista (35%) en Windows 7 (8%) zijn de meest gebruikte besturingssystemen. 
Internet Explorer (83%) en Firefox (9%) zijn de meest gebruikte browsers. De meeste bezoekers komen uiteraard 
uit Nederland (98%) gevolgd door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland (elk 0.4%). 

De meeste teams hebben toegang tot de website om hun eigen team pagina's te beheren en maken actief gebruik 
van de mogelijkheden. Het is heel eenvoudig om bijvoorbeeld pagina's, menu's, foto albums en een gastenboek te 
beheren. Teams die nog geen toegang hebben kunnen dat via email aanvragen bij webmaster@vvdemeern.nl. 

André Bakker

 

mailto:webmaster@vvdemeern.nl�
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Trainingskamp Zaterdag 1 geslaagd 

Ondanks het winterse weer streek het 1e van de Zaterdag het weekend van 8 
t/m 10 januari neer in Zeeland voor een trainingskamp. Met 16 spelers en 
zeven man begeleiding vertrokken we vrijdagmiddag met de bus richting 
Kasteel Westhove in Domburg. 

‘Post-its’ en spelletjes 
In het eerste deel van een avondvullend programma had trainer Jan 
Verburgt drie vragen op een groot vel gezet en de spelers werden geacht 
d.m.v. ‘post-its’ individueel antwoord te geven. Met vragen als ‘wat vind je 
goed gaan tot nog toe?’ en ‘wat kan er beter?’ werd er zo duidelijk wat er 
binnen de groep leeft en kan hiermee weer verder aan de slag worden 
gegaan.  

Hierop volgend kregen we een ouderwetse voetbalquiz voorgeschoteld, 
mede mogelijk gemaakt door www.quizgallerie.nl. In duo’s werd onze 
voetbalkennis op verschillende terreinen getest. Van vragen over het 
Nederlands Elftal en de grootste overwinning van FC Utrecht tot vragen 
over onder andere de hoogte van de hoekvlag en de minimale breedte van 
de lijnen! Uiteraard waren er weinigen onder ons die dit niet wisten... Na 
een spannende finale te hebben gespeeld, kwamen Rogier en Stolwijk als 
winnaars uit de bus en ontvingen zij de onmetelijke eer. 

Het fanatisme werd vastgehouden en er werd doorgestoomd naar het 
volgende spel: een voetbalmemory. In twee groepen werd er geprobeerd 
memories te vormen en de vraag die hier bij hoorde goed te beantwoorden. 
Dit leverde een prachtig schouwspel op van een groep (over-)fanatieke 
jonge honden. Over de winnaarsmentaliteit hoeft in ieder geval niet 
getwijfeld te worden.  

Bikkelen op het Zeeuwse strand 
Na een goede nachtrust werd er de volgende dag noodgedwongen op het 
strand getraind. Met een gevoelstemperatuur van -10 werd er gebikkeld 
om fit aan de tweede helft van het seizoen te kunnen beginnen. Hierna 
werd er voor de lunch afgereisd naar het prachtige dorpje Zoutelande, om 
daar bij de familie Ruitenburg thuis een soepje en een broodje te nuttigen.  

Bij terugkomst op het kasteel was het tijd voor het tactische gedeelte van 
het kamp. Met een drie uur (!) durende bespreking werd vooral het 
systeem doorgenomen met alle spelers, trainer Jan en sidekick Rob 
McDonald. Als we niet op een gegeven moment hadden moeten eten, 
hadden we er nu nog gezeten... 

De laatste avond werd niet door gebracht in Antwerpen, wat eerst het plan 
was, maar in het mooie stadje Middelburg. Daar werd lekker gedronken, 
een beetje gedanst en vooral veel gelachen. Met brakke koppies werd 
zondagochtend de laatste training op het strand afgewerkt, waar onze nr. 
15 het allemaal niet binnen kon houden. 

Weer naar huis 
Met een voldaan en goed gevoel stapten wij om half één weer in de bus 
terug naar De Meern. Het was uiteindelijk een leuk en geslaagd weekend. We zijn klaar voor de tweede helft van 
het seizoen! 

Bas Ruitenburg 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 

Op 23 november 2009 vond de jaarlijkse ALV van V.V. De Meern weer plaats. Onder toeziend oog van zo’n 70 
verenigingsleden deed het Verenigingsbestuur verslag van het afgelopen jaar.  

Voorzitter Frans van Seumeren opende de vergadering met de mededeling dat medebestuurslid Marcel de Groot 
helaas verstek moest laten gaan. Daarna werd spoedig doorgegaan met de verslagen van voorgaande ALV’s, die 
allen zonder opmerkingen werden goedgekeurd.  

Financiën 
Wegens afwezigheid van Marcel de Groot lichtte Wim Stolwijk het verslag en de jaarrekening toe. Over het 
verslag van de penningmeester werden enkele vragen gesteld betreffende uitgaven voor teamactiviteiten en 
vrijwilligersvergoedingen. Maar over het algemeen was iedereen zeer tevreden met het verslag, waarin eigenlijk 
geen grote afwijkingen gemeld werden. Ook de meerjarenbegroting werd ongewijzigd vastgesteld.  

Tuchtreglement 
Afgelopen jaar is het tuchtreglement tot stand gekomen. Peter Kieft lichtte het een en ander toe over de inhoud en 
het bijbehorende protocol. Na een vraag van Johan Oostrom wordt duidelijk dat het tuchtreglement van V.V. De 
Meern, losstaat van bestraffingen door de KNVB. Wel kan de senioren- of jeugdcommissie leden uitsluiten voor 
een aantal wedstrijden, maar het tuchtreglement heeft betrekking op ernstig wangedrag binnen en buiten het veld 
en in het clubgebouw. De instelling van de tuchtcommissie vraagt om enige aanpassingen in het huishoudelijk 
reglement. Met deze wijzigingen en het tuchtreglement en protocol wordt door de vergadering ingestemd.  

Bier kwestie 
In het najaar is er volop gediscussieerd over het drinken van bier uit plastic glazen op wedstrijddagen. John van 
Wegen geeft namens het verenigingsbestuur aan dat zij gedwongen worden tot deze discussie door de KNVB. De 
reglementen van de KNVB staat het drinken van bier op het terras en aansluitende tribune namelijk enkel toe 
wanneer deze in plastic glazen worden geschonken. De Middenstip staat hier dus ook volledig buiten en mag hier 
niet op worden aangekeken. Dit beleid wordt door het verenigingsbestuur bepaald. 

Het verenigingsbestuur spreekt alle leden aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. Glas is toegestaan, maar 
alleen in de kantine zelf, buiten absoluut niet! Wanneer dit goed gaat, zal er binnen in glas worden geschonken. 
Mocht dit niet lukken, dan ziet het verenigingsbestuur zich genoodzaakt om voortaan tijdens thuiswedstrijden 
altijd in plastic te tappen.  

Kortom; spreek elkaar er (op rustige toon) op aan wanneer je ziet dat het fout gaat, zodat we gewoon uit glas 
kunnen drinken tijdens de wedstrijddagen. 

Openingstijden clubgebouw 
De lagere zondagelftallen vroegen daarna aandacht voor de openingstijden van het clubgebouw. Op de zondagen 
dat het eerste niet thuis speelt, zouden zij graag langer gebruik willen maken van de kantine. Het 
verenigingsbestuur legt uit dat de openingstijden contractueel zijn vastgelegd met de Middenstip. De eerdere 
sluiting op zondagmiddag valt binnen deze afspraken. Tevens is hier aan het begin van het seizoen overleg over 
geweest met o.a. de seniorencommissie.  

Het blijft echter een teer punt voor de zondagelftallen en ook andere leden vragen om ruimere tijden om bijv. de 
wedstrijden van Eredivisie Live te kunnen bekijken. Er wordt besloten dat de voorzitter samen met Hans de Wit 
en Joep Hansen (namens de lagere zondagelftallen) zal kijken naar een oplossing.  

Nieuw lid van verdienste 
De vergadering wordt voortgezet met de benoeming van Jan Mandjes tot lid van verdienste. Jan zet zich al vele 
jaren in voor de vereniging en is bijvoorbeeld al 25 jaar leider van de zaterdag 1. Zijn vrouw Gerda heeft ooit eens 
uitgerekend dat hij minimaal 20.000 uur in de vereniging heeft gestopt. Na de toespraak van Frans van Seumeren 
krijgt Jan onder groot applaus een beeldje overhandigd voor zijn vele verdiensten. (Zie ook pagina ) 
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Professionalisering 
Na de officiële ALV agenda punten, neemt John van Wegen het woord om de stand van zaken door te nemen. De 
nieuwe traditie, om de ALV ieder half jaar bij te praten over wat er gaande is binnen de vereniging, krijgt ook dit 
keer weer vervolg. Eén van de punten die hierin aan bod komt is de professionalisering van de vereniging. Aan de 
hand van een organogram voor een bedrijf, licht hij toe hoe dit vertaald kan worden naar V.V. De Meern. Het in 
dienst nemen van mensen op cruciale plekken in de vereniging om op de lange termijn stabiliteit te creëren is daar 
onderdeel van.  

Op technisch vlak was er bijvoorbeeld al eerder een Technisch Directeur aangenomen. Nu zijn daar twee Young 
Professionals bijgekomen. Bastin Verweij, die Sjaak van den Helder gaat ondersteunen, en Ilse Starrenburg, die 
aan de slag gaat voor de PR, het vrijwilligersbeleid, Business Club Leidsche Rijn en de Young Professionals. Deze 
aanstellingen zijn mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren die in deze professionalisering geloven. Wanneer 
er geen goed alternatief voor hun sponsoring was gevonden, hadden zij hun bijdrage naar beneden bijgesteld.  

Ook op andere vlakken gaat de professionalisering voort. Zo blijft het verenigingsbestuur zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om het sportcomplex en clubgebouw te exploiteren. Ook wordt geïnvesteerd in de 
jeugdopleidingen door de aanstelling van diverse nieuwe trainers (bijv. looptrainer Rob Druppers en Rob 
McDonald voor de damesteams). 

Keuze voor hoofdklasse 
Naast de professionalisering blijft de vereniging ook ambitieus qua speelniveau. Het verenigingsbestuur spreekt de 
ambitie uit om met zondag 1 in de hoofdklasse te spelen. De belangrijkste reden is de jeugd een platform te bieden 
om hun talent te ontplooien. Er moet zodoende gezorgd worden voor een juiste aansluiting van jeugd op 
seniorenteams.  

Aan de hand van statistische gegevens legt John uit dat het haalbaar zou moeten kunnen zijn om met een redelijk 
aantal eigen opgeleide spelers in de hoofdklasse uit te komen. Om dit te realiseren zou tevens een jaarlijkse 
sponsoring van € 60.000,-  beschikbaar moeten zijn. De topklasse wordt financieel onhaalbaar geacht. De betaling 
van de spelers op hoofdklasseniveau zal via een stichting moeten verlopen. Dit om de eenvoudige reden dat de 
KNVB een amateurvereniging niet toestaat om spelers rechtstreeks te betalen.  

Business Club Leidsche Rijn 
Business Club Leidsche Rijn (BCLR) speelt een belangrijke rol bij het vergaren van meer inkomsten. De nieuwe 
opzet van de Business Club is succesvol gebleken, de commissie ontvangt vele enthousiaste reacties en er is bijna 
een verdubbeling van het aantal leden gerealiseerd. Dit is mede te danken aan de inzet van enkele Young 
Professionals. Op 1 maart vindt weer een grote bijeenkomst plaats waarvoor geïnteresseerde ondernemers zijn 
uitgenodigd. (Meer informatie over BCLR zie pagina 32.) 

Herindeling sportpark 

Het overleg met de gemeente over de herindeling van het sportpark 
verloopt goed. Wanneer er geen bezwaren worden ingediend, kunnen 
we in de gunstigste situatie in de zomer van 2010 beginnen met de 
eerste fase en is de nieuwe situatie in 2012 dan klaar. Indien er 
bezwaren worden ingediend, zou dit tot twee jaar kunnen worden 
vertraagd. Voor de uitbreiding van het aantal kleedkamers is door 
Van Rooijen Architecten een eerste schets gemaakt. (Meer informatie 
over de herindeling sportpark, zie pagina 14 en 15.) 

Afscheid medewerkers 
Tot slot wilde John van Wegen en aantal medewerkers bedanken voor hun inzet binnen diverse commissies: 
Georg Potters, Ferdinand Wieman (beiden seniorencommissie), Wilna Gruters (redactie Teamgeest) en Ben 
Stoové (jeugdcommissie). Helaas was alleen Ferdinand aanwezig om de bloemen in ontvangst te nemen. Ook de 
jeugdcommissie heeft van een groot aantal medewerkers afscheid moeten nemen. Allen hebben een bedankbrief 
ontvangen, maar een tiental verdienen extra aandacht. Helaas zijn alleen Willeke Bakker, John Berndsen en Lex 
van de Woude aanwezig om het presentje in ontvangst te nemen.   



Februari 2010       TeamGeest                                                                       14 Futsal Cup 201



Februari 2010       TeamGeest                                                                       15 

Woordje van de Voorzitter 

Kwart voor vier in de ochtend. De wekker gaat. Ik wrijf de laatste restjes slaap uit mijn ogen 
en sta op. Kort nachtje. Gonnie staat ook op om thee te zetten en een beschuitje klaar te 
maken. Om kwart over vier stappen we de winterse kou in en rijden we naar het sportpark 
van V.V. De Meern.  

Eindhoven-Algarve 

Iedereen is op tijd. De opgelegde discipline van trainer Schuitemaker werkt. Op naar 
Eindhoven. De reis loopt voorspoedig en ruim voor vertrektijd richting Portugal zijn we in 
de vertrekhal aanwezig. Om half acht worden de motoren van het vliegtuig van Transavia 
gestart en vertrekken we naar Algarve. De heren voetballers zijn vroeg opgestaan, slapen nog 

een beetje en gedragen zich derhalve keurig in het toestel.  

Na een behouden vaart door de lucht en een aansluitende busreis van een half uur komen we aan in ons prachtige 
hotel aan zee. In mijn onnozelheid denk ik dat onze technische directeur , de heer Sjaak van den Helder, voor mij 
wel de mooiste kamer gereserveerd zal hebben. Maar dat valt vies tegen, wanneer ik toevallig de kamer betreedt 
van de elftalleider. Gelukkig maakt deze lieve man het goed door mij een hand heerlijke snoepjes toe te reiken.  

Na aankomst vertrek ik spoorslags naar het trainingscentrum van F.C. Utrecht om de dag erna mij weer aan te 
sluiten bij de ‘De Meern-boys. Mijn hotelkamer heb ik die nacht niet gezien, daar ik toevalligerwijs ergens anders 
overnacht heb. (Wat enige verontrusting bij onze technisch directeur teweeg brengt). 

Algarve cup 
Na een uitstekende lunch brengt de bus ons naar het voetbalveld waar een toernooi wordt 
gehouden tussen een hoofdklasser uit Hendrik-Ido- Ambacht uit de omgeving Rotterdam en 
een eersteklasser uit Alphen aan de Rijn. De hoofdprijs is een werkelijk gigantische beker 
waar ik mijn ogen niet van af kan houden. Er wordt flink stevig gevoetbald en de eerste 
wedstrijd tegen Alphense boys wordt verdiend gewonnen door een prachtig doelpunt van 
Raoul Oostdam. De laatste wedstrijd tegen Hendrik-Ido- Ambacht wordt beslissend. Aan een 
gelijkspel hebben we voldoende. Wij, supporters en begeleiders hebben plaats genomen op de 
tribune. ‘s Ochtends is de heer Stolwijk speciaal ingevlogen onder begeleiding van Jesse 
Verheul om deze wedstrijd bij te wonen. Ondertussen waant de heer Johan van Oostrom, 
inmiddels door Schuitemaker tot ’Sjonnie’ omgedoopt, zich in de tropen. Tot ontsteltenis van 
de dames op de tribune zit hij in zijn blootje bij een temperatuur van twaalf graden naar de 
wedstrijd te kijken. De tegenstander scoort middels een knappe kopbal 1-0. De tweede helft 
komt De Meern goed terug en vecht voor wat het waard is. Derk Schut scoort in de laatste 
minuut de tegengoal. Helaas wordt deze wegens hands afgekeurd. Weg beker. .. 

Amsterdams klaverjassen 
Op zoek naar een toilet stuit ik op een kraampje waar een vereenzaamd vrouwtje enige alcoholische dranken 
probeert te verkopen. En wie tref ik daar aan? Juist , onze inmiddels welbekende keeperstrainer en de trainer van 
het tweede elftal. Zonder dralen bieden zij mij ook een heerlijke pot bier aan. Als door de lucht van alcohol te zijn 
aangetrokken, verschijnt ook onze ‘Sjonnie’ plotseling om de hoek om zich vervolgens te laven aan dit heerlijke 
vocht.  
Terug in het hotel zoeken we een plekje aan de bar en wisselen wat ervaringen uit. De kaarten komen te 

voorschijn en ‘Sjonnie’ en ik nemen het op tegen de Amsterdammers Stol en Schuitemaker. Daar Schuitemaker 
alleen maar op zijn Amsterdams kan klaverjassen, Utrechts is te moeilijk, wordt dit spel verkozen. Helaas is de 
scherpte, mede door het nuttigen van enkele biertjes, aan onze zijde verdwenen en troeven wij enkele slagen van 
onze medespeler af, hetgeen op zijn Amsterdams niet nodig is. Wij, als geroutineerde kaartspelers verliezen de 
pot. Dit, tot grote vreugde van Stol want dan kan hij dat lekker aan zijn kaartvriendjes, zoals Piet Vet, in Holland 
vertellen. 
‘s Avonds naar weer een uitstekend diner, wordt de groep door Frans Schuitemaker bijeen geroepen voor een 
evaluatiegesprek en wordt er een verwachtingspatroon voor de tweede helft van het seizoen uitgesproken. We 
gaan voor een plek in de hoofdklasse het volgend seizoen. Na afloop van dit gesprek zit het bestuur met de 
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technische staf nog enkele uurtjes bij elkaar om het beleid voor het volgende seizoen uit te stippelen. Alles bij 
elkaar een prima dag.  

De volgende dag staat de wedstrijd tegen F.C. Utrecht op het programma. Wanneer ik wakker word en het gordijn 
openschuif, zie ik de regen naar beneden kletteren en vrees ik het ergste. Terecht, want de wedstrijd wordt 
afgelast.  

Tevreden 
Helaas moet ik terug naar Holland wegens andere 
verplichtingen. Stol stelt zich loyaal op en reist met mij 
mee terug. In de loop van de ochtend vertrekken we 
richting het trainingskamp van F.C. Utrecht om 
afscheid te nemen van de technische staf. ‘s Ochtends 
heeft F.C. Utecht nog getraind in de stromende regen, hetgeen mij goed doet.  

Alvorens richting Nederland af te reizen, leggen we nog een bezoek af bij vrienden van mij, die ons meetorsen 
naar een heerlijk restaurant aan een groot meer. Stol zit als een prins te eten en te drinken. Om zeven uur ‘s 
avonds stijgen we op. Ik lees een boekje, van Stol gekregen, over voorzitters, van de Herik, Van Praag en Van 

Raaij, van B.V.O.'s en de ellende die deze goedwillende mensen is 
overkomen, terwijl mijn maat lekker lig te snurken. Om twaalf uur wordt 
ik door Stol thuis afgezet waar Gonnie in kaarslicht op me zit te wachten 
daar de elektriciteit op Haanwijk is uitgevallen. Wanneer ik in mijn bedje 
lig en de afgelopen dagen analyseer, kan ik niets anders dan tevreden 
terugkijken. Zowel F.C. Utrecht als V.V. De Meern zijn goed bezig. 
Hopelijk leidt dat tot resultaten als, ‘V.V. De Meern hoofdklasse, F.C. 
Utrecht Europees voetbal’. 

 Frans van Seumeren 

 

Herindeling sportpark 
De CVB (Commissie van Beheer) is al een tijd bezig met de voorbereidingen voor de herindeling van het sportcomplex 
aanstaande zomer. Zoals bekend wordt dan veld 4 omgezet naar 2 hockeyvelden, wordt veld 2 90 graden gedraaid, 
wordt de keepershoek verplaatst en worden velden 2 en 3 van kunstgras en wedstrijdverlichting voorzien. 

De gemeente 
De werkzaamheden zullen in de periode juni tot medio augustus uitgevoerd worden. Tijdens de werkzaamheden 
blijven de bestaande kunstgrasvelden overigens beschikbaar en het sportpark toegankelijk. Het hoofdveld en de 
trainingsvelden kunnen dus gebruikt blijven worden. 

De gemeente is uiteraard verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden, maar vooraf is veel 
overleg nodig over de inrichting van het hele gebeuren. Het hekwerk wordt in detail besproken om te zorgen dat 
er voldoende ruimte naast de velden is, om trainingsdoelen te plaatsen tijdens wedstrijden, dat ballenvangers 
voldoende hoog en breed zijn zodat zo weinig mogelijk ballen in sloten belanden, er ruimte is om eventueel dug-
outs te plaatsen, er wat bankjes geplaatst kunnen worden, etc. 

Aangezien de hockeyvereniging er 2 velden bij krijgt, neemt het aantal bezoekers van het gebied uiteraard toe. 
Daarom zijn er ook extra parkeerplaatsen op de Alendorperplaats nodig. Bewoners van de huizen aldaar hebben 
echter de nodige zorgen en bezwaren, waar aandacht aan geschonken moet worden en wat hier en daar tot 
aanpassingen van de plannen leidt. Primair is dit een aandachtsgebied voor de gemeente, maar zowel de 
hockeyvereniging als wij hebben er uiteraard veel belang bij dat dit goed wordt opgelost en zijn er daarom nauw 
bij betrokken. 
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De toegangsweg, wedstrijdverlichting en brede sloten

In principe zouden we in de nieuwe situatie de toegangsweg buiten ons sportcomplex kunnen plaatsen, door de 
huidige toegangspoorten te veranderen en een hekwerk langs het hoofdveld te plaatsen. We zouden dan slechts 
één ingang bij het clubgebouw overhouden, wat met name voor entreeheffing erg handig zou zijn. Nadat we 
hiervan een computeranimatie gemaakt hadden bleek echter dat de toegangsweg met aan beide zijden hekwerken 
(langs de nieuwe hockeyvelden komen ballenvangers) een zeer onprettige nauwe corridor zou worden. Met name 
dit aspect gaf uiteindelijk de doorslag om van deze optie af te zien, al waren er ook nog enkele andere nadelige 
aspecten en was de gemeente tegen vanwege de extra kosten. 

De wedstrijdverlichting is ook een onderwerp van gesprek. Wij willen uiteraard een zo optimaal mogelijke 
verlichting (met name een gelijkmatige spreiding) op velden 2 en 3, de gemeente wil uiteraard zo laag mogelijke 
kosten. We verwachten goed uit dit spanningsveld te komen. Wij hebben ondertussen zoveel kennis en ervaring 
met veldverlichting dat we verwachten tegen zo laag mogelijke kosten toch een zo optimaal mogelijke verlichting 
te kunnen ontwerpen. Wij doen het, toch wel specialistische, ontwerp zelf en halen daar veel meer uit dan 
leveranciers. Iets wat we op het hoofdveld al bewezen hebben. 

De breedte van sloten is ook nog een discussiepunt. Wij willen zo smal mogelijke sloten zodat ballen er eenvoudig 
uit te halen zijn, maar voor een goede afscheiding en waterhuishouding moeten sloten soms wat breder zijn. De 
waterhuishouding is overigens een kritische factor in het hele plan. Doordat de sloot tussen veld 4 en de huidige 
hockeyvelden vervalt moest gezocht worden naar een alternatief voor de afwatering vanaf de Alendorperweg naar 
de Burg. Middelweerdbaan. Dat is gelukkig gevonden door twee stuwtjes in de sloten op te heffen. Maar niet nadat 
aangetoond was dat het daardoor ontstane lagere waterpeil geen schadelijke gevolgen voor de fundering van de 
bebouwing aan de Esdoornlaan heeft. 

De sloten bleken nog een ander probleem te herbergen. In de sloot tussen veld 4 en de huidige hockeyvelden die 
vervalt blijkt de modderkruiper, een beschermde vissoort, voor te komen. Voor de herindeling van het 
sportcomplex zijn sowieso al tal van vergunningen nodig, die problematiek werd hierdoor nog wat breder. 
Gelukkig zijn ondertussen al dit soort hindernissen genomen en lijkt niets uitvoering van alle werkzaamheden in 
de komende zomer nog in de weg te staan. 

Bovenstaande maakt hopelijk duidelijk dat de herindeling van het sportpark niet een kwestie is van rustig 
toekijken wat de gemeente doet, maar de nodige inspanning van onze kant vereist om een zo optimaal mogelijk 
situatie te verkrijgen.  

Commissie van Beheer 

 
HUIDIGE SITUATIE NIEUWE SITUATIE 
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Zaaltoernooi E pupillen 03-01-2010 

Net het vuurwerk en de oliebollen achter de rug en daar gingen we, naar de Weide wereld om het jaarlijkse 
zaaltoernooi weer tot een succes te maken. Dit jaar met de bar open, alhoewel sommige blijkbaar geen risico 
wilden lopen. Dus zag je af en toe op de tribune een thermoskannetje voorbij gaan. De organisatie werd dit jaar 
ondersteund door Jack van Willigen (Trainer E14 en fotograaf van de dag) en Bas van Halewijn (B6, 
maatschappelijke stage). We kunnen niet onvermeld laten dat ook onze jonge jeugdspelers Kyan ( E14) en 
Damian ( D2) van Willigen samen met Nick ( E14) Hendrikx perfect geassisteerd hebben met alle administratieve 
handelingen van deze dag. GROOT Compliment voor deze kleine vrijwilligers!  

 
Na de toelichting op de zaalregels en de gezamenlijke warming up konden we gaan voetballen. Dit gebeurde 
overigens voor elke poule om misverstanden en gebroken neuzen en tanden te voorkomen. De warming up was 
weer het bekende feestje van de kids waar dan ook geen spiergroep werd overgeslagen.  

Poule 1 
Om 9 uur begonnen de E 15, E 14, en de E 13 aan hun poule. De bedoeling was dat het hier om een poule van 5 
elftallen zou gaan maar jammer genoeg ontbraken de E16 en E 17. Geen nood, wel teleurstelling voor de 
geroutineerde organisatie maar, die paste zich hier snel op aan. We hebben met de 3 aanwezige teams een nieuw 
schema gemaakt zodat elk elftal 2x tegen elkaar speelde (uit en thuis). Het ging er fanatiek aan toe en aan het eind 
mocht de E15 zich winnaar van deze poule noemen. Hier waren overigens wel penalty’s voor nodig, want alle 
uitslagen en doelsaldo waren gelijk. E14 op de 2e en de E13 op de 3e plaats. 

Poule 2 
Rond kwart voor elf stonden de E9, E10, E11 en de E12 al klaar en begonnen we voor de 2e keer aan een nieuwe 
poule. Ook in deze poule was het fanatisme groot en sommige spelers vergaten dan ook dat ze in een zaal aan het 
voetballen waren. Dit werd overigens sportief opgelost want, als er zich iets voordeed, werd dat netjes met een 
handje geven sportief opgelost Hier zag je hoe groot het verschil kan zijn tussen (kunst)gras en de zaal. De uitslag 
van deze poule zag er dan ook verrassend uit met op de 1e plaats de E11(ongeslagen), 2e de E10, 3e plaats de E12 
en op de 4e plaats de E9. 
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Poule 3 
Het draaide perfect want al tijdens de laatste wedstrijden van de poule hiervoor, kwamen de E5,6,7 en 8 zich 
omkleden. We konden we meteen verder met deze poule. Ook voor deze spelers gold: even wennen aan de zaal en 
vervolgens was het ook hier genieten. Jeugdvoetbal, van de bovenste plank! De uitslag van deze poule: 1e plaats de 
E5, 2e de E7, 3e de E8 en de 4e plaats voor de E6. 

De laatste poule 
Het niveau en de ervaring groeide per poule, dus ook wij hadden wel trek in de laatste poule, van de E4 t/m de E1. 
Nou, dat kregen we dan ook. Vanaf de eerste tot en met de laatste wedstrijd was het attractief en sportief voetbal 
van de bovenste plank. Er waren de nodige ouders en spelers blijven “hangen” dus ook de tribune was weer 
gezellig vol. De aanmoedigingen waren dan ook net iets fanatieker dan we de hele dag al gewend waren maar of ze 
aankwamen?? Toch ook hier een verrassing de E2 (ongeslagen) op de 1e plaats gevolgd door de E1, met op de 3e 
plaats de E3 en op de 4e plaats de E4. Voor alle spelers was er voetbaldrank te drinken en een mooi herinnering 
vaantje om boven het bed te hangen,dus bijna iedereen ging met een tevreden gevoel weer naar huis. 

 
Wij als organisatie kijken met plezier terug op een dag als deze, het is leuk om te organiseren en Nina(E2) en de 
jongens een leuk toernooi te bezorgen. Je ziet wat een vooruitgang er binnen de jeugd geboekt wordt en op een 
dag als vandaag zie je ook het verschil terug van 1 of 2 keer trainen in de week, welke spelers er beter zijn met 
techniek of wie gewoon zijn dag niet had. 

Wij zijn er volgend jaar weer bij! 

Fred Geelhoed en Ben Hendrikx 
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Toptrainingskamp in Portugal 

Eindelijk was het zover. Door gulle bijdragen van sponsoren en een kleine eigen vergoeding van de spelers kon het eerste 
elftal van de zondag overwinteren in de zon. De Portugese zon welteverstaan. Het fraaie Albufeira vormde het decor 
voor dit trainingskamp, waarin het vlaggenschip het onder andere opnam tegen het ook aanwezige FC Utrecht. Met 
dichtgeknepen oogjes verzamelden de jongens zich om half vijf 's ochtends op het sportpark, waarna de bus vertrok 
richting het vliegveld van Eindhoven. Vanuit daar bracht het vliegtuig de groep in drie uurtjes naar de Portugese 
zuidkust.  

 
Survival op de Portugese stranden 
Aangekomen bij het hotel, waar diverse Nederlandse amateurclubs verbleven, zocht een groepje meteen het strand 
op. In de rotsachtige omgeving dook Thijs Attevelt direct de koude zee in, liet assistent-trainer Peter van Herpen 
zijn survivalskills zien door behendig over de rotsen te dartelen en liet Kevin Flight een 'tropische verrassing' 
achter in een grot. Een paar uur later was het tijd voor de eerste training. De nieuwe aanwinst binnen de 
technische staf, conditietrainer Rob Druppers, nam de selectie onder handen en liet zien dat de spelersgroep veel 
van hem kan leren.  

De Algarve-cup 
De volgende dag stonden de eerste wedstrijden op het programma. Inzet: de Algarve-cup. Het minitoernooi begon 
prima voor De Meern met de 1-0 winst op eersteklasser Alphense Boys. Helaas werd daarna onfortuinlijk verloren 
van gerenommeerde hoofdklasser ASWH, zodat de spelers van trainer Schuitemaker genoegen moesten nemen 
met een tweede plaats. Zondag stond de wedstrijd tegen FC Utrecht op het programma maar een plotselinge 
regenbui gooide roet in het eten. De ontmoeting werd verschoven naar maandag en de selectie werkte in plaats 
daarvan een ontspannen training af.  

FC Utrecht 
De volgende dag was het dan zover. Met enkele zware nachten achter de rug (het stappen was gezellig) en flink 
wat alcohol in het bloed (we noemen geen namen), hadden de mannen het zwaar tegen Utrecht. Toch speelde De 
Meern een prima partij en hield de schade beperkt tot 4-0. Daarmee kwam er een einde aan de geslaagde, gezellige 
en bovenal nuttige trainingsstage in Portugal. De spelersgroep bedankt nogmaals iedereen die deze trip mogelijk 
maakte! 

Derk Schut 
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Supporters Vereniging V.V. De Meern –“Samen Sterk” 

17 september 2009 was het dan eindelijk zover. Het bestuur van onze voetbalclub had groen licht gegeven voor de 
plannen van Frank Lammerse, Marcel Vonk en Nico Veenstra om een supportersvereniging op te richten voor V.V. De 
Meern. Onderstaand een introductie van ons team en onze plannen. 

Wie zijn wij? 
Wij zijn lid van V.V. De Meern sinds de zomer van 
2007 en voetballen sindsdien voor Zondag 5. Vanaf 
het moment dat wij lid zijn, volgen wij het eerste 
elftal van de Zondag op de voet. Hierdoor hebben 
wij zowel het kampioenschap 2008, als 2009 van 
dichtbij meegemaakt.  

Het idee om een supportersvereniging op te richten 
is dan ook ontstaan tijdens de kampioenswedstrijd 
van de Zondag 1 van het afgelopen seizoen. Hierbij 
hebben wij, met een groot aantal vrienden, 
geprobeerd een sfeer te creëren die de spelers extra 
zou stimuleren om de wedstrijd winnend af te 
sluiten en zo de promotie naar de 1e klasse veilig te stellen. Zie hieronder enkele foto's van deze wedstrijd. 

Wat zijn onze plannen? 
Het voornaamste doel van de SVDM zal zijn het creëren en bevorderen van de sfeer ronden de thuiswedstrijden 
van de selectieteams (zowel senioren als junioren) van V.V. De Meern. Achter de schermen zijn wij druk bezig om 
onze ideeën uit te werken om tijdens de tweede seizoenshelft daadwerkelijk aan de slag te kunnen.  

Naast het bevorderen van de sfeer willen wij ook de binding van alle leden met de club vergroten en natuurlijk 
ook niet-leden van onze club. Nu komen gemiddeld 200 toeschouwers (ook groot deel toeschouwers 
tegenstander) bij zondag 1 kijken en dat met een ledenaantal van 1500!!! 

Een aantal ideeën: 
Sfeeracties rondom speciale wedstrijden (kampioensschappen, promoties, strijd tegen degradatie of 
topwedstrijden), samen met grote groepen supporters naar de uitwedstrijden van de selectieteams, 
supportersfeest(en), activiteiten voor de jeugd (Kidsclub). 

Hoe willen wij dit realiseren? 
Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. Daarom willen wij alle leden (en hun familie/vrienden/vrienden van 
vrienden/etc.) van onze V.V. oproepen om lid te worden van de supportersvereniging en daarnaast ons te 
steunen/helpen bij het uitvoeren van onze plannen. Want dat is ook ons motto: SAMEN STERK!!  
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De kosten van een lidmaatschap zijn: 

Leden V.V. De Meern Junioren € 7,50 

 Senioren € 15,00 

    

Niet-leden V.V. De Meern Junioren € 12,50 

 Senioren € 25,00 

(Bovenstaande bedragen zijn per seizoen. Wat een lidmaatschap inhoudt, kunt u nalezen op www.vvdemeern.nl) 

Lid worden 

U kunt op een aantal manieren lid worden van onze supportersvereniging: 

1. Vul het aanmeldformulier in.  Deze is te vinden in de kantine van onze club en/of te downloaden via  
www.vvdemeern.nl. 

2. Stuur het formulier op. Dit kan per e-mail naar supportersvereniging@vvdemeern.nl.  
Per post naar : V.V. De Meern, t.a.v. De Supportersvereniging, Postbus 
106, 3454 ZJ De Meern. 
In onze brievenbus in de clubgebouw (onder de trap bij de ingang). 
Of bij één van ons. 

Uiteraard bent u welkom om sponsor worden van de supportersvereniging! Hoe u dit doet, staat op onze website 
www.vvdemeern.nl vermeld. 

Wilt u ons op een andere manier ondersteunen of helpen bij onze werkzaamheden, stuur dan een e-mail naar 
supportersvereniging@vvdemeern.nl. Dit kan natuurlijk ook op de club, waar u ons naar alle waarschijnlijkheid 
regelmatig zult tegenkomen! 

 

4 september: Medewerkersfeest!  

Schrijf het in je agenda! 

Meer informatie over de medewerkersavond en het feest, volgt in de volgende TeamGeest. 

 

4 september: Medewerkersfeest! 

http://www.vvdemeern.nl/�
http://www.vvdemeern.nl/�
mailto:supportersvereniging@vvdemeern.nl�
http://www.vvdemeern.nl/�
mailto:supportersvereniging@vvdemeern.nl�
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Futsal Cup 2010 

De eerste zaterdag van het nieuwe jaar is al sinds jaren het domein van het zaalvoetbaltoernooi (of eigenlijk 
futsaltoernooi) voor de lagere elftallen van de zaterdagafdeling. Toernooiorganisator Marco Eversdijk organiseert al 
weer voor het 5e jaar dit futsaltoernooi in de Oudenrijnhal waarbij de spelers van de lagere elftallen van de 
zaterdagafdeling willekeurig in teams van 7 à 8 voetballers worden ingedeeld. 

Ook dit jaar waren er weer een kleine 50 enthousiaste voetballers die de nodige kerstkilo's er snel af wilden spelen 
voor het nieuwe jaar. De teamnamen van dit jaar waren uiteraard gerelateerd aan het komende WK in Zuid-
Afrika. Hopelijk is het een voorbode dat het team van Nederland als overduidelijke winnaar uit de bus kwam, 
door geen enkele wedstrijd te verliezen! 

Na afloop van het futsaltoernooi was er de gelegenheid om tot in de kleine uurtjes de beste wensen aan elkaar uit 
te wisselen onder het genot van een, door V.V. De Meern, beschikbaar gesteld, hapje en drankje. Opvallend was 
dat met name het 5e elftal uitblonk op deze borrel en het aantal aanwezige spelers ineens was verdriedubbeld! 

Langs deze weg worden de scheidsrechters, de toernooileider, onze eigen Harry, en de spelers zelf bedankt voor 
hun bijdrage. Tot volgend jaar zaterdag 8 januari 2011! 

Uw organisator 
Marco Eversdijk 

Lid van verdienste: Jan Mandjes 

Inmiddels is Jan Mandjes al 25 jaar actief als leider van de Zaterdag 1. Hieronder een foto van de wedstrijd die 
werd gespeeld ter gelegenheid van zijn 10 jarig jubileum als leider (en tevens de afscheidswedstrijd van Jan 
Hullegien) in 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven v.l.n.r.: Gerard Hullegien, Jos Gentenaar, Ruud Mandjes, Jan Mandjes, Eric Gulitz, Teun Bovius, John Hörters, 
Siem Wagevoort, Cees Broehuyzen, Egbert Hullegien, Paul Hullegien, Eelco Koot, André Hullegien, Jan Graafland, 
Arjen Koot, Phil Smeulders, Charl Beniest, John Vork, Adrie Oostveen en Herman Schaap.  

Beneden v.l.n.r.: Wim Koot, Daniël v.d. Geest, Joost Schwarze, Edwin Slump, Gert-Jan Dijjkstra, Tjerk de Vries, Jan 
Hullegien & zonen, Ton de Reuver, Wim de Reuver, Theo de Vries en Herman Satink. 
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Verbinden door Voetbal – Introductie studenten 

Beste leden, 

In elke uitgave van dit blad zal één van de studenten van de Hogeschool Utrecht zich voorstellen die zich 
bezighoudt met het project ‘Verbinden door voetbal’. Bij V.V. De Meern zijn Marvin, Charley, Johnny en Joris 
actief. 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, maar ook doordat je ons 
vaak op de club zult tegen komen. Ik, Joris, zal me vandaag voorstellen! 

Naam: Joris de Bie 
Leeftijd: 22 jaar 
Woonplaats: Utrecht 
Opleiding: MWD(Maatschappelijk Werk en Dienstverlening) leerjaar 2 

Ik ben begonnen bij het project ‘Verbinden door voetbal’ omdat ik van sport houd en hier 
graag mee bezig ben. Het leek mij ideaal om mijn ontwikkelingen op studiegebied te koppelen aan een sportieve 
stage. Wanneer ik mijn studie ook daadwerkelijk heb afgerond wil ik graag maatschappelijk werk verrichten met 
een sportieve insteek. Ik loop inmiddels al een half jaartje rond bij V.V. De Meern en dit bevalt mij erg goed. Tot 
nu toe heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het opzetten en organiseren van de fair play cup. Andere 
activiteiten zijn: meelopen in de bestuurskamer en bij de overige projecten, georganiseerd door ‘Verbinden door 
voetbal’. Ik wens iedereen een sportieve en competitieve 2de seizoenshelft. Tot op de club! 

Joris de Bie 

Verbinden door voetbal 

Masterclass Positief coachen 

Dinsdag 12 januari was het zover. Alle trainers, leiders en ouders waren 
uitgenodigd om de masterclass ‘Positief coachen’ bij te wonen. Om 19.30 uur ging 
de kantine open zodat men, onder het genot van een lekkere kop koffie of thee, 
even kon bij praten over de laatste ontwikkelingen. Om 20.00 uur ging de 
masterclass van start. 

Over animo hoefde niet geklaagd te worden; vooraf waren er zo’n 60 
aanmeldingen binnengekomen. De masterclass werd gegeven door sportcoach en 
topcommunicatiedeskundige Ewald van Kouwen. Zijn verhaal is gestoeld op 
praktijkervaringen van topcoaches en jarenlang wetenschappelijk onderzoek. 
Ewald beloofde te zorgen voor niet alleen een leerzame maar ook een amusante 
avond! 

En dat werd het zeker. De masterclass begon met een situatie die we allemaal 
herkennen van de sportvelden; een schreeuwende coach die alleen maar verteld wat er fout gaat en spelers die 
hierdoor gedemotiveerd raken. Wat volgde was een interactieve en vooral informatieve avond. “Het was een hele 
nuttige avond, de situaties die werden weergegeven zijn heel herkenbaar, je komt ze overal op de sportvelden 
tegen. Natuurlijk handel je onbewust; we willen immers allemaal winnen! Maar het gedrag van de coach is heel 
erg bepalend voor de ontwikkeling van de kinderen en het verloop van een training of wedstrijd. Het is juist de 
bedoeling dat je er met veel plezier staat en dat je positief coacht, want dat is aanstekelijk”, aldus John (leider van 
een jeugdelftal). 

Wil je meer weten over positief coachen? Kijk dan op www.positiefcoachen.nl 

Charley de Waal 

http://www.positiefcoachen.nl/�
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Tussenstand Fair Play Cup 

De fair play cup voor D-pupillen is dit seizoen weer in volle gang en wij horen veel positieve geluiden van coaches, 
spelers, ouders en scheidsrechters. De fair play cup trapte af met een voetbalclinic dat werd verzorgd door trainers van 
FC Utrecht. Tijdens de voetbalclinic was er een grote opkomst van D-spelers, die een leuke dag gehad hebben.  

Op 7 november begon de fair play cup daadwerkelijk en werden de thuisspelende D-teams beoordeeld op hun 
gedrag in en rondom het veld. Tijdens de eerste dag was er al veel sportiviteit te zien, niet alleen de spelers lieten 
zich van hun goede kant zien, ook de supporters langs de lijn moedigden hun team op een positieve manier aan. 
Het was dus een goede start van de fair play cup. 

De organisatie van de fair play cup krijgt vooral positieve 
reacties van de scheidsrechters. De scheidsrechters merken dat 
de spelers en aanwezigen rondom het veld bezig zijn met de 
fair play cup, wat ten goede komt van de sfeer tijdens de 

wedstrijd. Hierdoor wordt het voor een scheidsrechter een 
stuk leuker om een wedstrijd te fluiten. Via het scoreformulier 
kunnen de scheidsrechters ook hun mening geven over de 
wedstrijd, zodat zij de wedstrijd voor zichzelf op een goede 
manier kunnen afronden. 

Wegens de weersomstandigheden zijn er in november en 
december een aantal algehele afgelastingen geweest, waardoor 
er een beperkt aantal scores zijn binnen gekomen.  

De top 3 van de fair play cup staat hier rechts afgebeeld. 

Onze algemene indruk over de start van de fair play cup is 
positief. Tijdens het observeren van de wedstrijden zijn wij 
vooral op veel positieve punten gestuit. De sfeer rondom de 
velden is goed er zijn weinig negatieve incidenten.   

Wij wensen alle D-teams een succesvol seizoen toe, vol winst 
en sportiviteit!  

Met sportieve groeten, 

Joris de Bie 
Marvin Wiggers 

Verbinden door Voetbal 

 

Nummer 1:  D8 
Gemiddeld cijfer:  8,6 

Nummer 2:  D10 
Gemiddeld cijfer:  8,5 

Nummer 3:  MD1 
Gemiddeld cijfer:  8,2 

TOP 3 - TUSSENSTAND 

Welk D-team wint de fair play cup? 



Februari 2010       TeamGeest                                                                       28 

Verloop ledental en teams 

Elk jaar wordt aan het begin van het seizoen een balans opgemaakt van het aantal leden en teams. Omdat deze 
gegevens al een reeks van jaren worden bijgehouden beschikken we inmiddels over een omvangrijke databank. De 
informatie is gebaseerd op de stand van zaken begin augustus. 

Jeugd 
In bijgaande tabellen en grafieken kunnen we zien dat de sterke groei van de vereniging reeds is ingezet in 2000 
en dat we een enorme sprong hebben gemaakt bij de overgang naar het nieuwe sportpark.  

In 2008 zien we voor het eerst sinds jaren een lichte afname van het aantal jeugdleden. Deze teruggang is (slechts) 
deels te verklaren uit de overgang van B-teams naar PVCV en UVV. In 2009 zien we weer een opgaande lijn. Dit 
seizoen zijn we de competitie gestart met 79 jeugdteams, waarvan 10 meisjesteams. 

De groei van de vereniging wordt met name bepaald door een toename van jeugdleden. Inmiddels is dit aantal 
gestegen tot boven de 900. 

Senioren 
Het aantal seniorenteams is lange tijd vrij constant gebleven op 13 à 14. De terugval op zondag werd 
gecompenseerd door groei op de zaterdag. De laatste jaren zien we weer een toename van het aantal teams op 
zondag. Deze competitie is gestart met in totaal 15 teams (9 op zaterdag en 6 op zondag, waarvan 1 damesteam).  

Piet Eversdijk 
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Zaaltoernooi F pupillen 10-01-2010 

Goedemorgen. Daar gingen we, de eerste sporen door de verse sneeuw trekkend naar de Marehal. De thuisbasis van de 
zaaltoernooien van V.V. De Meern, door de jaren heen. Voor de organisatie was dit dus bekend terrein. De aanpassingen 
die we dan aan de zaal doen waren dan ook snel uitgevoerd en tijdens ons eerste bakkie kwamen de enthousiaste 
‘champion leaguers’ al binnen. Mooi, die mannetjes die eindelijk hun voetbal energie kwijt konden . En dat deden ze dan 
ook. Eerst met de mannen even overeenkomen dat we in een zaal spelen en dat daar dus ook iets voorzichtiger gespeeld 
moest worden. Daar waren ze het allemaal mee eens en we gingen meteen met de warming up van start.  

Poule 1 
Deze poule bestond uit de F19 (HSV), F18 (Real 
Madrid), F17 (AC Milan) en de F16 (Barcelona). In dit 
soort elftallen kom je niet zomaar. We kijken dan ook 
uit naar de contractverlengingen want deze mannen wil 
je als vereniging wel aan je binden! De scheidsrechters 
hadden meer moeite met het ontwijken van de spelers 
dan het leiden van de wedstrijden. Konden ze toch 
zeggen dat ze ook internationaal gefloten hebben. 
Prachtig om te zien, voor het eerst met een keeper in de 
goal en de bal als grootste tegenstander. Zowel de 
talenten als de liefhebbers maakten er een spannend 
toernooi van. Wat een affiches had je hier dan ook Real 

- Barca en AC Milan - HSV. Daar kom je graag vroeg je bed voor uit! De einduitslag van deze poule zag er als volgt 
uit: 4e plaats HSV, 3e plaats Real Madrid, 2e plaats Barcelona en op de 1e plaats AC Milan.  

Poule 2 
Deze bestond uit F15 (Liverpool), F14 (Chelsea), F13, F12 en de F11, oftewel 2 champions league elftallen tegen 
3 echte F elftallen. Het verschil was aanwezig, maar het plezier was er niet minder om! De instelling en inzet van 
alle spelers was een plezier om naar te kijken. Na veel strijd was de uitslag als volgt: 5e plaats Liverpool, 4e plaats 
Chelsea, 3e plaats F12, 2e plaats F13, 1e plaats F11. Na de prijsuitreiking gauw naar huis en nog even schaatsen. 

 
Poule 3 
F10 t/m de F6, wederom 5 elftallen tegelijk. Ook hier met elkaar overeen gekomen dat we zaalregels hebben. 
Meteen een goede warming up er achteraan. Het lukte de organisatie steeds om voor elke poule van de warming 
up een waar feestje te maken. Dit was een aan elkaar gewaagde poule, hier moesten de organisatie assistenten 
jeugdspelers Kyan (E14) en Damian (D2) van Willigen samen met Nick (E14) Hendrikx onder supervisie van Jack 
van Willigen en Ben Hendrikx even de grijze massa aan het werk zetten, want de doelsaldo’s waren nodig voor de 
beslissing. Even rekenen en daar was de uitslag, 5e plaats F9, 4e plaats F6, 3e plaats F7, 2e plaats F8 en 1e in deze 
poule de F10. 

 



Februari 2010       TeamGeest                                                                       31 

 
 
Poule 4 
Dan de laatste poule van de dag, de F5 t/m F1. Hier was weer iets meer ervaring in de zaal en de startrituelen. 
(regels en warming up) werden dan ook met veel lol beleefd. Het bruiste hier van enthousiasme, inzet en 
sportiviteit. Met maximale inzet gingen ze er dan ook tegen aan. Goed te zien op de foto’s (383) die er deze dag 
genomen waren. (Via de F leiders voor ieder toegankelijk). Alles was aanwezig, zowel grote als kleine uitslagen. 
Blijdschap en teleurstelling dus. Pingelen en erg leuk samenspel. Het belooft wat voor volgend jaar. We sloten af 
met de volgende uitslag: 5e plaats de F4, 4e plaats de F3, 3e plaats F2, 2e plaats de F5. En, met maar 2 goals tegen, 
de F1 op de 1e plaats. 

Het was weer een leuke dag waar alles inzat: voetbal, bal op de neus, koppie tegen de muur en heel sportief elkaar 
aanmoedigen. Ook die ouder die het goede voorbeeld 
moest geven door commentaar te geven op de 
scheidsrechter, U had gelijk we floten voor oranje, de 
hele dag. En komende zomer voor het grote Oranje 
zullen we ook weer fluiten. En als het aan ons ligt fluiten 
we volgend jaar weer voor onze oranje jeugd. 

Wij hebben het weer met veel plezier georganiseerd en 
begeleid. 

Met vriendelijke groet en tot volgend jaar! 

Ben Hendrikx, Fred Geelhoed, 
Jack, Kyan en Damian van Willigen en Nick Hendrikx
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Business Club Leidsche Rijn 

 
Het afgelopen jaar heeft de BCLR commissie hard gewerkt aan het opnieuw leven inblazen van onze Business Club. En 
met resultaat: Business Club Leidsche Rijn heeft in korte tijd haar ledenaantal verdubbeld en de leden zijn zeer 
enthousiast over de nieuwe opzet. We praten u bij over alle ontwikkelingen en de plannen voor verdere groei.  

Sales coaching en graafmachines 

Met het gestegen ledenaantal, is ook het aantal aanwezigen op de maandelijkse 
borrels flink omhoog gegaan. Tijdens de laatste bijeenkomsten bij Barend Kemp 
B.V. en V.V. De Meern waren zo’n 100 leden en genodigden aanwezig. Zij 
werden culinair verzorgd door Cuisine on Tour en Jasmine Palace en kregen de 
gelegenheid om het grondverzetmaterieel van Barend Kemp B.V. zelf te testen. 
Daarnaast verzorgde Ruud van Klooster een presentatie over sales coaching en 
het geheim van zijn succes daarin. Hij won met zijn sales team al drie keer de 
verkiezing voor ‘Buitendienst van het jaar’ en gaf middels sprekende voorbeelden 
de BCLR leden een idee hoe ze dit zelf konden gebruiken in hun business.  

Tijdens de decemberbijeenkomst stonden de ontwikkelingen binnen V.V. De 
Meern en BCLR zelf centraal. Veel BCLR leden waren onder de indruk van de 
presentatie over onze voetbalvereniging. Het grote aantal leden, de diverse 
activiteiten en de goede organisatie verrasten menigeen. Daarnaast werden ook 
de veranderingen binnen BCLR besproken. De positieve reacties op de nieuwe 
opzet waren reden genoeg om deze lijn door te zetten. Dat daar ook een 
contributieverhoging aan gekoppeld was, was voor weinig leden een probleem. 
De BCLR commissie heeft deze avond ook de ambitie uitgesproken om snel door 
te groeien naar 200 leden. Zodat het netwerk zich blijft ontwikkelen en het voor 
alle leden telkens weer van toegevoegde waarde is.  

Maandag 1 maart: grote bijeenkomst ‘BCLR op koers(k)’ 

Op weg naar die 200 leden, organiseert BCLR daarom op maandag 1 maart weer een grote bijeenkomst waarvoor 
actief nieuwe, potentiële leden worden uitgenodigd. Afgelopen jaar heeft een dergelijke bijeenkomst in stadion 
Galgenwaard plaatsgevonden. Deze keer strijken we neer in Boerderij Mereveld voor de bijzondere presentatie van 
Jan van Seumeren over de berging van de Russische onderzeeër de Koersk. Over hoe het project begon met een 
tekening op een bierviltje in de lokale kroeg, tot aan zijn onderscheiding uit handen van president Poetin. 
Kortom, een verhaal dat u niet wilt missen.  

Meld u nu aan voor ‘BCLR op Koers(k)’  

Bent u ondernemer of manager en woonachtig en/of werkzaam in Leidsche 
Rijn? Kom langs en ervaar zelf waarom BCLR een waardevolle aanwinst is 
voor uw zakelijk netwerk.  

Meld u aan voor deze bijzondere bijeenkomst door een e-mail te sturen naar 
info@bclr.nl o.v.v. BCLR op Koers(k). Vermeld hierin uw naam, bedrijfsnaam en 
functie.  

Maandag 1 maart : BCLR op Koers(k) 
Locatie   : Boerderij Mereveld 
Spreker  : Jan van Seumeren – berging van de Koersk 
Aanvang vanaf : 17.00 uur (introducés) / 17.45 uur (BCLR leden) 
Meer info  : www.bclr.nl   

mailto:info@bclr.nl�
http://www.bclr.nl/�
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