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Van het Verenigingsbestuur 

 In het februarinummer van TeamGeest meldden we dat op het moment van schrijven al zo’n 5 
weken geen voetbal mogelijk was geweest. Dat die periode nog eens met hetzelfde aantal weken 
verlengd zou worden, kon niemand toen vermoeden. Dat er in de winterperiode sneeuw kan 
vallen weet iedereen, maar de frequentie en hoeveelheden in deze winter waren wel zeer 
uitzonderlijk. En sneeuw en ijzel zijn de enige spelbrekers die trainen en wedstrijden op 

kunstgras onmogelijk maken. Dat zal iedereen binnen onze vereniging inmiddels wel duidelijk zijn. Toch kon er 
af en toe, na een dooiperiode, wel getraind worden. Dankzij de dagelijkse inspectie door André Bakker werden de 
leden via de site geïnformeerd of ze die avond zouden kunnen trainen. 

Een vervelende bijkomstigheid was dat het clubgebouw, als er geen trainingen waren, dicht was. Geen goede zaak 
voor het verenigingsleven en uiteraard voor de omzet van de kantine! Het verenigingsbestuur beraadt zich dan 
ook om in vergelijkbare omstandigheden in de toekomst een alternatief programma in de kantine te organiseren. 

Leveringscontract Heineken 

In het februarinummer meldden we dat Lennaert de Bokx weer terug is en bereid is weer in het VB zitting te 
nemen. Inmiddels heeft hij, officieel als waarnemer, al weer een vergadering bijgewoond en heeft meteen een 
belangrijke klus opgepakt en wel de eventuele verlenging van het leveringscontract met Heineken (Amstel bier). 
Dit contract, dat in 2005 gesloten is, heeft een looptijd van 5 jaren en loopt dus komende zomer af. Dat juist 
Lennaert zich hiermee bezig houdt, ligt voor de hand omdat hij destijds ook de onderhandelingen heeft gevoerd 
en zijn handtekening (als plaatsvervangend voorzitter) onder het contract staat.  

Onderhoud clubgebouw  

Iets wat de meeste leden niet zullen weten, is het feit dat er wekelijks de nodige werkzaamheden in en aan het 
clubgebouw moeten plaats vinden om alles op orde te houden. Helaas wordt een belangrijk deel daarvan bepaald 
door vernielingen, maar ook als gevolg van het kapot gaan van allerlei (elektronische en sanitaire) onderdelen. 
Naast werkzaamheden door gespecialiseerde bedrijven, waarmee we een onderhoudscontract hebben afgesloten, 
werd het overgrote deel van dit werk gedaan door André Bakker. Die heeft te kennen gegeven daarmee te willen 
stoppen, omdat dit geweldig veel tijd vraagt en hij ook vele andere activiteiten binnen de vereniging heeft. Het 
verenigingsbestuur prijst zich gelukkig een groepje vrijwilligers gevonden te hebben die deze werkzaamheden 
willen gaan uitvoeren. Het zijn : Jaap Dunsbergen, Wim van Mourik, Theo Nederend (een “nieuweling” uit 
Kockengen), Kees van Rooijen en Sjaak van Zijl. Voorlopig zal André hen nog begeleiden om ze wegwijs te 
maken, maar in het komende seizoen zullen ze “op eigen benen staan”. 

Jeugd op zondag 

Onlangs heeft een evaluatiegesprek plaats gevonden met een vertegenwoordiging van het VB, van de 
Jeugdcommissie, van de Seniorencommissie en de Technisch Directeur. Al eerder was duidelijk dat het 
experiment met een aantal B-teams op zondag in de Amsterdamse competitie geen succes is geweest. En voorlopig 
kunnen we (met 5½ veld en spelen tot 18.00 u) alle jeugdwedstrijden op zaterdag afwerken, met wellicht een 
enkele wedstrijd verplaatsen naar een avond. Maar inmiddels is er een initiatief van de gemeente Utrecht, tezamen 
met de KNVB, om toch een jeugdcompetitie op zondag in de Utrechtse regio te starten. Met de verenigingen 
DESTO, Elinkwijk, Hercules, Sporting ’70, UVV, Zwaluwen Utrecht en V.V. De Meern is hierover inmiddels 
overleg geweest. Het ziet er naar uit dat er wellicht een competitie voor F-jes gestart zal worden. Als dat gebeurt, 
zal de wachtlijst bij onze vereniging voor die categorie tot het verleden gaan behoren. 

Veldindeling trainingen volgend seizoen 

Zoals bekend beschikken we met ingang van het komende seizoen over 5 kunstgrasvelden. Alle velden zijn dan 
ook voorzien van verlichting. Dat betekent dat voortaan ook op de velden 2 en 3 getraind kan worden. Maar 
omdat kunstgras aan slijtage onderhevig is (dat is al duidelijk waarneembaar op de velden 5 en 6), heeft het VB 
besloten dat het hoofdveld met ingang van het volgend seizoen uitsluitend nog voor wedstrijden gebruikt mag 
worden. We beschikken dan over 4 velden om te kunnen trainen (één meer dan nu) en dat moet dus ruim 
voldoende zijn. Bovendien gaan we op deze manier zo zuinig mogelijk om met energie, omdat de velden 2 en 3 
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een lager lichtniveau krijgen dan het hoofdveld. Maar ook dat niveau is nog ruim voldoende voor trainen en hoger 
dan dat van de velden 5 en 6.  

Stand van zaken herindeling sportpark  

De voorbereidingen voor de herindeling gaan gestaag door en vanaf 31 mei zullen de werkzaamheden dan ook 
plaats vinden. Eén van de eerste dingen die moeten gebeuren, is de verlegging van de toegangsweg tussen het 
hoofdveld en veld 4 om de aanleg van de twee hockeyvelden ter plaatse van veld 4 mogelijk te maken. Vanaf dat 
moment is het sportpark voor auto’s nog uitsluitend bereikbaar via de Alendorperweg, voor voetgangers en 
fietsers blijft de mogelijkheid vanaf de Burg. Middelweerdbaan bestaan. De CVB heeft bedongen dat er op de 
kunstgrasvelden trainen en spelen mogelijk blijft. Tevens is afgesproken dat de nieuwe kunstgrasvelden vanaf 16 
augustus bespeelbaar zijn. Wellicht dat het enige natuurgrasveld (het halve veld achter veld 2) pas begin 
september bespeelbaar is. Inmiddels is duidelijk dat de uitbreiding van het clubgebouw met een aantal 
kleedkamers (en wellicht extra vergader- en kantoorruimte) niet deze zomer kan plaats vinden. Voorbereiding- en 
proceduretijd (bouwvergunning, etc.) zijn daar de hoofdoorzaken van. Daarnaast levert het gelijktijdig uitvoeren 
van de herindeling van het sportpark en bouwwerkzaamheden de nodige complicaties op.  

Door de aanpassing van het sportpark en m.n. de omlegging van de toegangsweg zal de wedstrijd van het 
Regioteam tegen FC Utrecht ook dit jaar niet bij de V.V. zijn. De wedstrijd wordt gehouden bij SCH. De datum is 
nog niet bekend maar zal waarschijnlijk begin juli zijn op een zaterdag. 

Kans op promotie naar Hoofdklasse neemt toe. Bestuurlijke uitdaging 

De Zondag 1 staat er goed voor en de kans dat wordt gepromoveerd naar de Hoofdklasse neemt met de week toe. 
In de vorige TeamGeest meldden we al dat we moeten gaan werken aan beveiliging. Daar blijft het niet bij. Begin 
maart zijn Wim Stolwijk en John van Wegen naar een voorlichtingsavond over de Topklasse geweest. Tijdens deze 
avond werd het hele protocol over door promoveren en degraderen vanuit en naar het betaald voetbal 
doorgenomen. Belangrijke punten van discussie waren het regelen van contracten met spelers, beveiliging, 
aanpassing accommodatie en scheidsrechterszaken. Zodra je spelers gaat betalen wordt je werkgever. Een 
werkgever heeft te maken met de flexwet, krijgt ARBO verplichtingen, pensioenopbouw etc.. Onthutsend was om 
vast te stellen dat menig club(bestuurder) zich dit helemaal niet realiseert. Het lastigste is nog de verlenging van 
contracten, onder de flexwet is een werknemer na 3 jaar automatisch in vaste dienst. Dat kan de club zich 
natuurlijk niet veroorloven. Bij promotie naar de Topklasse, voorlopig geen doelstelling van de V.V., moeten 
algemene en veiligheidsaanpassingen aan het sportpark plaatsvinden, dit in samenhang met de beveiliging. Zo 
moet een scheidsrechter veilig zijn kleedkamer kunnen bereiken.  

Nieuw KNVB initiatief. 7 x 7 voetbal 

De KNVB is volop bezig met het aanbieden van nieuwe voetbalmogelijkheden. 
Een van de nieuwste initiatieven is “7 x 7 45+ voetbal”. Op vrijdagavond of 
zondagmorgen of enig ander moment in de week kunnen in het voorjaar en 
najaar korte competities/toernooitjes worden gespeeld. Het gaat om poules van 4 
clubs die op 4 avonden/ochtenden in september/oktober resp. maart/april over de 
sportparken van de clubs rouleren en per keer 3 wedstrijden van 20 min. spelen. 
Er wordt gespeeld op een half veld, vandaar 7 x 7.  

De doelgroep betreft spelers die gestopt zijn of overwegen te stoppen  
omdat bv. hun team uit elkaar is gevallen/gaat vallen, of omdat ze geen zin meer hebben in elke week competitie 
maar de 3e helft samen nog wel erg gezellig vinden. We gaan kijken of wij dit ook kunnen opstarten. Charter wat 
oud teamgenoten, vorm een gezellige groep en meld je aan. 

Het verenigingsbestuur 

Frans van Seumeren – Wim Stolwijk – Marcel de Groot – John van Wegen – Peter Kieft – Lenneart Debokx  
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Vrouwen- en meisjesvoetbal bij V.V. De Meern 2010-2015 

Het vrouwen- en meisjesvoetbal staat momenteel erg in de belangstelling. 
Het is de snelst groeiende sport onder de vrouwen en meisjes en ook de 
successen van de vrouwen op het EK waren ongekend groot. Ze hebben 
daarmee de A-status veroverd binnen NOC-NSF. Het aantal vrouwen en 
meisjes dat nu voetbalt ligt al boven de 100.000. Bij V.V. De Meern 
voetballen momenteel zo’n 150 speelsters, verdeeld over 8 pupillenteams, 3 
juniorenteams en 1 vrouwenelftal. De prognose is dat V.V. De Meern 225 
vrouwen en meisjes in haar midden heeft rond 2014.  

Opleidingsplan 

Genoeg redenen om het vrouwen- en meisjesvoetbal versneld te 
professionaliseren en daarbij aan te sluiten bij het beleid dat V.V. De Meern 
ontwikkelt richting hoofdklasse.  Daarom is er een meerjarig opleidingsplan 
geschreven voor de continuïteit van het vrouwen- en meisjesvoetbal bij 
V.V. De Meern. 

Het doel is om het nivo van alle elftallen verder te ontwikkelen door de 
vrouwen en meisjes te gaan opleiden. Op termijn moeten alle selectie-
elftallen op het hoogste nivo per leeftijdsklasse voetballen en meestrijden 
voor een plaats bij de eerste 5 op de ranglijst.  

Om onze vrouwen en meisjes een goede voetbalopleiding te kunnen bieden, 
streven we ernaar om voor de selectie-elftallen ervaren en gediplomeerde 
trainers aan te trekken. Wij willen de speelsters opleiden in techniek, 
tactiek en mentale scholing. We willen niet alleen onze speelsters goed 
opleiden, maar ook onze eigen trainers! Het trainen van trainers krijgt de 
volle aandacht.  

Daarnaast moet het aantal vrouwen en meisjes omhoog, zodat er meer 
elftallen komen en er dus ook daadwerkelijk geselecteerd kan worden. Het 
werven en behouden van enthousiaste meisjes en vrouwen is één van de 
prioriteiten.  

Arsenal Soccer Schools Holland: “Play the Arsenal Way” for ladies 

Om nieuwe speelsters enthousiast te maken voor V.V. De Meern gaan we 
samenwerken met de Arsenal Soccer Schools. De Arsenal Soccer Schools 
Holland is een onderdeel van het Londense Arsenal FC en heeft een aantal 
unieke programma’s ontwikkeld voor voetballende meiden van alle niveaus 
en achtergronden.  

De Arsenal Soccer Schools organiseert in samenwerking met V.V. De Meern 
vriendinnendagen in de meivakantie. Meisjes tussen de 8 en 19 jaar kunnen 
kennismaken met voetbal: “Play the Arsenal Way” for Ladies. Een hele dag 
met voetbaltrainingen, spellen en een voetbalcircuit o.l.v. ervaren trainers.  
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De aftrap hiervan is op maandag 3 mei voor meisjes van 8 t/m 12 jaar. Op 
dinsdag 4 mei voor meisjes van 12 t/m 15 jaar en op donderdag 6 mei voor 
meisjes van 15 t/m 19 jaar. Alle 3 de dagen zijn van 10.00 uur tot 16.30 uur. 
De kosten bedragen € 10,00 euro p.p. Deze dagen zijn voor alle meisjes van 
V.V. De Meern, maar juist ook niet-leden worden uitgenodigd om te 
komen. Doel van deze dagen is o.a. om nieuwe leden voor V.V. De Meern te 
werven.  Denk je na over voetballen, dan is dit de ideale manier om kennis 

te maken met het voetbal en V.V. De Meern! 

Met deze vriendinnendagen (introductiedagen) wordt een belangrijke stap 
gezet om het meisjes- en vrouwenvoetbal naar een hoger nivo te krijgen. De 
samenwerking met de Arsenal Soccer Schools krijgt in het nieuwe seizoen 
een vervolg, de plannen zijn in de maak. De komende periode gaan we hard 
aan de slag om onze plannen en ideeën uit te voeren en te laten slagen. 
Deze uitdaging gaan we graag aan, samen met alle speelsters. U gaat nog 
veel van ons en onze speelsters horen. Wij houden u graag op de hoogte! 

Sportieve groeten, 

Ted, Rob & Mirjam 

 

 

 

 

Meiden in de spotlights 

De oplettende kijker heeft ze vast wel eens gezien: De meisjes van de MF1. Ze trainen iedere woensdag van 16.00 
tot 17.00 uur, op het hoofdveld. En ze trainen niet voor niets: er wordt ook echt meegedaan aan de competitie!! 

In de eerste competitiehelft was het nog wel eens zwaar, maar na de herindeling, die na de winterstop plaatsvond, 
gaat het steeds beter. De meiden hebben laatst zelfs hun eerste zege geboekt, iets om erg trots op te zijn, lijkt me 
zo. 

De meisjes hebben veel plezier met de training en de wedstrijden en zijn daarmee een echte ‘reclamezuil’ voor het 
meisjesvoetbal!! 

Wendy Hoving 
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Vrijwilligersbeleid 

Voor het draaiende houden van onze vereniging zijn vrijwilligers onmisbaar. En gezien het grote ledenaantal, zijn 
er ook een flink aantal vrijwilligers nodig om de dagelijkse gang van zaken soepel te laten verlopen. Leiders, 
trainers, gastheren en –vrouwen, talloze commissieleden, bestuursleden, coördinatoren, scheidsrechters en ga zo 
maar door. Iedereen is nodig om te zorgen dat onze leden onbezorgd kunnen genieten van hun sport. En gelukkig 
hebben we veel vrijwilligers die een handje willen helpen om dit te realiseren. Maar, het kan nog beter.  

Vanuit diverse commissies en het verenigingsbestuur bestaat de wens om meer aandacht te geven aan de 
vrijwilligers bij V.V. De Meern in de vorm van een vrijwilligersbeleid. Om daarmee de bestaande initiatieven, bijv. 
van de jeugdcommissie, verenigingsbreed te ondersteunen en uit te breiden. Als onderdeel van mijn takenpakket 
ben ik hier mee aan de slag gegaan.  

Concept beleidsplan 

Vorig jaar is met de Young Professionals een concept beleidsplan geschreven naar aanleiding van een uitgebreide 
brainstormsessie. Speerpunten van dit concept zijn: werving, begeleiding en waardering. Eind maart heb ik 
diverse vrijwilligers uitgenodigd om dit conceptplan door te nemen en met kritische vragen te bestoken. Onder 
andere Jan Vermeulen, Kees Bleeker, Armand van Velzen (allen jeugdcommissie), Jan Hazelaar, Hans Poorthuis 
(beiden seniorencommissie), Peter Kieft (VB en Commissie van Beheer), Fred Geelhoed (trainer en organisatie 
zaaltoernooien E/F), Anneke Hendrikx (uitgifteruimte) en Alfred van Doorn (uitgifteruimte en kledingbeheer) 
gaven hun mening over het conceptplan. In grote lijnen omvat het plan de volgende ideeën: 

- Er zal een vrijwilligerscommissie komen, met o.a. afvaardigingen uit de jeugd- en seniorencommissie.  

- De werving van vrijwilligers zal via een uitgebreid netwerk worden opgezet met een centrale coördinatie 
vanuit de vrijwilligerscommissie. 

- De vrijwilligerscommissie zal daarnaast o.a. de begeleiding van vrijwilligers op zich nemen.  

- Er zal meer aandacht worden besteed aan communicatie over en naar vrijwilligers. Dat betekent bijv. meer 
duidelijkheid geven over wat vrijwilligerswerk bij onze vereniging eigenlijk inhoud, maar ook meer 
aandacht en waardering voor onze vrijwilligers hebben.  

Deze ideeën werden onderschreven door de ervaren vrijwilligers. Daarnaast werden een aantal aandachtspunten 
genoemd die nog niet voldoende terugkomen in het conceptplan. Bijvoorbeeld het integreren van de huidige 
wervingsprocedures in de plannen, de vraag of en hoeveel de selectiespelers kunnen bijdragen aan de vereniging, 
meer duidelijkheid over beloonde en niet beloonde taken, hoe je vrijwilligers langer kan binden aan je vereniging 
en hoe je je vrijwilligers meer kunt leren door bijvoorbeeld meer cursussen te organiseren. Al deze punten worden 
nu verwerkt in het conceptplan. NB. Voor de specifieke rol en aandachtspunten van scheidsrechters binnen de 
vereniging is een aparte werkgroep opgericht, lees meer over hun vorderingen op pagina 20 en 21. 

Op naar een plan van aanpak 

Het uiteindelijke beleidsplan verwoordt het doel waar we in een aantal jaar naar toe gaan groeien. De huidige 
werkwijze is daarbij de basis, vanwaar we stap voor stap het vrijwilligersbeleid gaan uitbreiden en verstevigen. 
Momenteel werk ik aan een plan van aanpak waarin stapsgewijs de realisatie van het vrijwilligersbeleid wordt 
toegelicht. Ook dit stappenplan ga ik weer met de vrijwilligersgeledingen en het verenigingsbestuur doornemen, 
zodat we aan het eind van het seizoen een goeddoordacht en breed gedragen plan hebben klaar liggen waar we 
volgend seizoen mee aan de slag kunnen.  

Ilse Starrenburg 

PS: Ben je nieuwsgierig, wil je ook meepraten of heb je een vraag over het nieuwe vrijwilligersbeleid? Mail me 
gerust. Ik ben bereikbaar via teamgeest@vvdemeern.nl.  

Lees meer over het scheidsrechtersbeleid op 
pagina 20 en 21! 

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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Sponsorcommissie – plasmascherm 

In de hal op de bovenverdieping van het clubgebouw hangt al ruim 3 jaar een plasma scherm. De oplettende 
bezoeker zal het opgevallen zijn dat sinds kort de inhoud van het scherm veranderd is, met name dat de standen 
van de selectie teams nu getoond worden. Achter de schermen is letterlijk en figuurlijk het nodige veranderd.  

Het plasma scherm is indertijd geplaatst door het bedrijf MaxTT, waarbij een minimum opbrengst uit landelijke 
advertenties werd gegarandeerd en het plasma scherm en de bijbehorende PC (die het scherm aanstuurt) bij 
faillissement van MaxTT of na 3 jaar eigendom van de vereniging zou worden. Gunstige voorwaarden waar de 
vereniging geen buil aan kon vallen. Wel hadden wij indertijd vraagtekens of MaxTT voldoende landelijke 
adverteerders zou kunnen werven en de beloften na zou kunnen komen.  

Deze bange vermoedens werden na verloop van tijd bewaarheid en MaxTT heeft het uiteindelijk niet gered. De 
boedel van MaxTT is deels overgenomen door een ander bedrijf, maar los van de vraag of MaxTT juridisch failliet 
is of niet werden na 3 jaar plasma scherm en bijbehorende PC sowieso ons eigendom.  

Er zijn diverse partijen in de markt die plasma schermen met advertenties aanbieden, maar de condities zijn 
tegenwoordig veel slechter, verenigingen houden er meestal geen inkomsten aan over en/of moeten zelf de 
adverteerders aanleveren. Reden voor ons om het plasma scherm zelf te gaan exploiteren en aansturen. 

Vanaf de website automatisch naar het plasma scherm 

Ondergetekende heeft daarom een stukje software 
geschreven die het scherm aanstuurt. Dat werkt 
functioneel heel simpel: de beheerders van de V.V. De 
Meern website kunnen dia's naar de website uploaden. 
Deze dia's worden dan automatisch op het plasma 
scherm getoond. Daarnaast worden de standen van de 
selectie teams automatisch van de V.V. De Meern 
website afgehaald. 

Met de oude MaxTT software konden standen eventueel 
alleen via een omslachtig handmatig proces ge-upload 
worden, nu gaat dat volledig automatisch. Doordat de 
aansturing nu in eigen beheer wordt gedaan hebben we 
veel meer mogelijkheden. Een adverteerder zou bijvoorbeeld wekelijks een aanbieding van de week op zijn/haar 
eigen website kunnen zetten en vervolgens wordt die volledig automatisch op het plasma scherm getoond. Of dit 
commercieel interessant is moet nog blijken, maar technisch is het nu mogelijk.  

Er zitten overigens nog een aantal technische foefjes in de aansturing van het plasma scherm. Een probleem bij 
dergelijke schermen is inbranden van vaste beelden en kleuren. Vandaar dat de schermindeling en 
achtergrondkleur van nieuws berichten regelmatig aangepast worden (soms staat welkom tekst, logo en 
buienradar links op het scherm, soms rechts). 

Mogelijk wordt aan de inhoud van het scherm binnenkort ook nog wel een of ander toegevoegd. Zo zijn er ideeën 
om Laatste Nieuws berichten van de website te tonen evenals af en toe de teamfoto's. Technisch is er heel veel 
mogelijk, het is nu een kwestie van deels de fantasie gebruiken en deels kijken wat nuttig is om te tonen. 

André Bakker 
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Loting International U11 Theo Pouw Groep Tournament 

Op dinsdag 30 maart j.l. is op het hoofdkantoor van de Theo Pouw Groep aan de Isotopenweg in Utrecht de loting 
verricht voor het tweede International U11 Theo Pouw Groep Tournament. Namens de directie koppelde Hans Buys 
samen met de technisch directeur van V.V. De Meern, Sjaak van den Helder, de verschillende deelnemende ploegen 
in 4 poules aan elkaar. 

Evenals vorig jaar is de Theo Pouw Groep uit Utrecht de hoofdsponsor van dit internationale jeugdtoernooi bij 
V.V. De Meern. Op zaterdag 15 mei a.s. vindt op Sportpark De Meern voor de tweede keer in deze vorm een groot 
jeugdtoernooi voor deze leeftijdscategorie plaats. 

Dit E Pupillen toernooi kent ook dit jaar weer een prachtig 
deelnemersveld met o.a. uit Duitsland: Rot Weiss Essen, 
Wattenscheid 09, Kolner Nachwuchs en Dynamo Dresden.  

Uit België komen Lokeren, Zulte Waregem en Germinal Beerschot.  

Nederland wordt o.a. vertegenwoordigd door de betaald 
voetbalorganisaties Vitesse/AGOVV, HFC Haarlem, Roda JC en 
Fortuna Sittard. Voorts maken ook de sterke amateurclubs AFC 
Amsterdam, Zeeburgia en Hooglanderveen hun opwachting. De 
selecties van de voetbalscholen Jonger Oranje en Kortgene 
(gebroeders de Nooijer) en natuurlijk het organiserende V.V. De 
Meern completeren het deelnemersveld. 

 

 

 

Agenda 
16 april Scheidsrechterscursus voor A/B/C 

jeugd met Kevin Blom 

3,4 en 6 mei Ladies Arsenal Soccer Schools dagen bij 
V.V. De Meern 

15 mei Onder 11 POUW Tournament (E1) 

22 & 24 mei Thuistoernooi E en F 

26 mei Sportdag 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 Medewerkersavond en openingsfeest 

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.  

 

Redactie 

De redactie van Teamgeest bestaat uit: Dorothy 
Looman en Ilse Starrenburg.  

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 bij het artikel 
vermelde fotograaf. 

TeamGeest nummer 4 

De laatste TeamGeest van dit seizoen verschijnt 
medio juni. Wil jij de volgende keer jouw stuk 
terug zien in de Teamgeest? 

Stuur dan vóór dinsdag 25 mei 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.     

 

Zaterdag 15 mei:  
International U11 Theo Pouw Groep Tournament  

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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Commissie van Beheer 

Naast lopende zaken zoals het dagelijkse onderhoud aan clubgebouw is de Commissie van Beheer (CVB) vooral 
bezig met twee projecten: herindeling van het sportpark en uitbreiding van de kleedkamer capaciteit. 

Herindeling sportpark 

De herindeling van het sportpark ligt op schema en zal in de periode tussen maandag 31 mei en vrijdag 13 
augustus uitgevoerd worden. Veld 4 wordt zoals bekend ingeleverd en daarop worden twee hockeyvelden 
aangelegd. Veld 2 wordt een kwartslag gedraaid en velden 2 en 3 worden van kunstgras en wedstrijdverlichting 
voorzien. Achter het gedraaide veld 2 blijft voorlopig een half grasveld over. Later wordt dat weer een heel veld, 
maar daarvoor moet het Lint, dat rondom het Leidsche Rijn Park loopt, iets opgeschoven worden. Wat betekent 
dat eerst het bestemmingsplan gewijzigd moet worden en dat gaat enkele jaren duren. 

Na de zomer hebben we dus enige jaren 5 velden plus een halve, in plaats van de huidige 6. Het tijdelijke verlies 
van een half veld kan echter opgevangen worden door velden 2 en 3 naar kunstgras om te zetten en te voorzien 
van wedstrijdverlichting. Op kunstgras kunnen namelijk meer wedstrijden op een dag gespeeld worden en met 
wedstrijdverlichting kan ook in de winterperiode tot 18.00 uur doorgespeeld worden. 

De keepershoek verdwijnt als zodanig. In het ontwerp van het sportpark staat nog wel een stukje veld hiervoor 
gereserveerd, maar deze wordt niet meer ingericht als keepershoek met verlichting en doelen. We hebben na de 
zomer immers 5 kunstgrasvelden met verlichting, een aparte keepershoek is dan niet meer nodig. Het extra stukje 
veld wordt dan ruimte om warm te kunnen lopen. 

Overleg met de gemeente  

Al met al een hele operatie. De CVB heeft regelmatig overleg met de gemeente over allerlei zaken. We proberen de 
nieuwe situatie zo optimaal mogelijk ingericht te krijgen. Daarbij gaat het over zaken zoals plaats, breedte en 
hoogte van ballenvangers, waar toegangspoorten tot de velden, waar en hoeveel ruimte in het hekwerk om 
trainingsdoeltjes te kunnen parkeren tijdens wedstrijden, plaats voor bankjes en dug-outs, breedte van voetpaden 
en wegen, groenvoorzieningen, voldoende ruimte voor fietsenrekken, straatverlichting, etc. 

Aangezien de toegangsweg een stukje richting hoofdveld opgeschoven moet worden en ballenvangers van de 
nieuwe hockeyvelden aan de oostzijde krijgt, is de toegangsweg meerdere keren onderwerp van gesprek geweest. 
We proberen de ruimtelijke aanblik van de toegangsweg en het sportpark zoveel mogelijk te behouden. Ook 
verkeersveiligheid en parkeergelegenheid ontsnappen uiteraard niet aan de aandacht. 

Het overleg met de gemeente en andere partijen verloopt gelukkig goed. Uiteraard moeten er soms compromissen 
gesloten worden, maar wij zijn wel tevreden met hoe de plannen tot nu toe uitpakken. De herindeling van het 
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sportpark heeft soms wat nadelen, maar over het geheel zeker ook belangrijke voordelen. 

Wedstrijdverlichting  

Velden 2 en 3 krijgen zoals gezegd wedstrijdverlichting. Dit is overigens niet van hetzelfde niveau als het 
hoofdveld. De minimum eis van de KNVB voor wedstrijdverlichting is 150 lux. Op het hoofdveld hebben wij 
echter zo'n 240 lux, een dergelijk hoger lichtniveau wordt namelijk aangeraden voor hoofdklasse verenigingen. 
Op velden 2 en 3 is dat echter niet nodig en zal de verlichting ongeveer 160 lux gaan bedragen. 

Naast lichtniveau is de spreiding van verlichting erg belangrijk. Donkere en/of lichte plekken kunnen vervelend 
zijn, ook al is het lichtniveau hoog. Op basis van onze eerste ontwerpen verwachten we op velden 2 en 3 een zeer 
goede spreiding te kunnen realiseren, redelijk vergelijkbaar met het hoofdveld. 

Overigens zal volgend seizoen het hoofdveld niet meer voor trainingen gebruikt worden. Velden 2 en 3 hebben 
dan een vergelijkbare kwaliteit kunstgras en ook een goede verlichting. Het hoofdveld kan dan iets gespaard 
worden. We kunnen aan velden 5 en 6 zien wat de gevolgen van slijtage zijn bij zeer intensief gebruik, dat willen 
we bij het hoofdveld zo veel mogelijk voorkomen. Het hoofdveld kan uiteraard wel meer gebruikt worden voor 
wedstrijden en activiteiten door de week dan nu. 

We hebben ook gekeken naar LED-verlichting voor velden 2 en 3. De eerste LED-verlichting komt namelijk rond 
de zomer op de markt. LED-verlichting heeft twee belangrijke voordelen: in- en uitschakelen gaat razendsnel (in 
een fractie van een seconde) en de verlichting brandt daarbij gelijk op volle sterkte, en de verlichting is te 
dimmen. In tegenstelling tot LED-verlichting voor huis-, tuin- en keukengebruik biedt LED-verlichting voor 
sportvelden echter geen besparing in stroomkosten. Voor onze situatie is het snel kunnen in- en uitschakelen en 
dimmen minder belangrijk en staan tegenover de significante meerkosten van LED-verlichting zoals het nu lijkt 
onvoldoende voordelen. 

Eigenlijk is de conclusie dat het nog te vroeg is voor LED-verlichting. LED-verlichting heeft de toekomst, wij 
verwachten dat uiteindelijk met LED-verlichting ook een betere spreiding te realiseren is, maar op dit moment is 
dat nog niet het geval. Ook inkijk is op dit moment niet minder dan bij traditionele verlichting. 

Uitbreiding kleedkamercapaciteit 

Het andere project dat ondertussen loopt is uitbreiding van de kleedkamercapaciteit. We krijgen namelijk, als 
onderdeel van de herindeling van het sportpark, een bijdrage van de gemeente om de kleedkamercapaciteit te 
vergroten. Het is de bedoeling is om aan de voorzijde van het clubgebouw 4 extra kleedkamers te realiseren. Het is 
helaas te kort dag om dit gedurende de komende zomer al uit te voeren. Op dit moment worden enkele varianten 
bekeken waarbij naast 4 kleedkamers hopelijk ook wat extra bergruimte, extra tassenrekken, en/of extra 
vergaderruimte gerealiseerd kan worden. 

 
Naast functionele aspecten komen hierbij ook technische 
aspecten aan bod, met name uitbreiding van de capaciteit 
van verwarming, boilers en luchtbehandeling. Het gebouw is 
niet ontworpen op de geplande uitbreiding, waardoor op dit 
gebied nog de nodige uitdagingen liggen. Daarnaast zijn er 
uiteraard financiële en esthetische randvoorwaarden. In een 
later stadium hopen we wat meer te kunnen zeggen over hoe 
de uitbreiding er uit gaat zien en welke planning daarvoor 
mogelijk is. 

Peter Kieft – Piet Eversdijk – André Bakker 
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Sponsorcommissie – reclameborden hoofdveld 

De Sponsor Commissie is de afgelopen twee jaar druk geweest om op het hoofdveld de oude kleinere 
reclameborden aan beugels om te zetten naar nieuwe grotere reclameborden in profielen. Dit oogt onder andere 
veel mooier en ballen kunnen niet meer onder de reclameborden doorrollen. Hierbij zijn zoveel mogelijk oude 
borden verplaatst naar de trainingsvelden om zodoende het aantal reclameborden en daarmee de inkomsten voor 
de vereniging te vergroten. Dit grote project is recent voltooid. 

De volgende uitdaging was om op het hoofdveld ook achter de doelen reclameborden te plaatsen. Aangezien aan 
de ballenvangers geen reclameborden mogen worden gehangen is afgelopen zomer voor beide ballenvangers een 
extra leunhek geplaatst om daar reclameborden aan te bevestigen. Ondertussen zijn achter het oostelijke doel 8 
reclameborden van installateur Utinbo geplaatst en zijn we in een vergevorderd stadium met een sponsor om ook 
achter het westelijke doel 8 reclameborden te plaatsen. Daarmee is het hoofdveld binnenkort rondom volledig 
voorzien van reclameborden. Er zijn niet veel verenigingen die dit voor elkaar hebben, dus we zijn best wel een 
beetje trots dat het ons gelukt is. 

Uiteraard gaat de Sponsor Commissie 
nu niet op haar lauweren rusten. Het 
volgende project is om de 7 oranje 
vlakken op de zuidelijke tribune van 
reclameborden te voorzien. We denken 
dat dit best wel mooie opvallende 
plekken voor reclameborden zijn. De 
kunst blijft uiteraard om hier een aantal 
sponsoren voor te vinden. Inmiddels is 
het eerste bord verkocht, dus het begin 
is er. 

Sommige verenigingen gaan als ze het hoofdveld rondom vol hebben met reclameborden de hoogte in met een 
tweede ring van reclameborden. Hoe hoger hoe meer windvang echter en des te zwaarder de 
bevestigingsconstructie moet zijn. Des te hoger dus ook de kosten worden. Daarnaast zijn er uitgesproken 
meningen over: sommigen vinden zo'n tweede ring prachtig, sommigen vinden het foeilelijk. Wij zien voorlopig 
nog voldoende andere mogelijkheden om de sponsorinkomsten te vergroten en hebben mede daarom geen 
plannen voor een tweede ring met reclameborden. 

Verschillende sponsormogelijkheden 
Het accent heeft de afgelopen tijd bij de Sponsor Commissie erg op reclameborden gelegen, naast uiteraard de 
shirtsponsoring. Het valt niet mee om alle teams, inclusief Kabouters en Champions League toch ruim meer dan 
100 teams, in gesponsorde shirts/kleding te laten spelen en we zijn blij dat dat nog steeds lukt. Het is elk seizoen 
trouwens een heel gepuzzel om de sponsorshirts naar tevredenheid van alle belanghebbenden over de teams te 
verdelen. Ook is het veel werk om te zorgen dat alle kleding compleet blijft. Het is soms verbazingwekkend en 
schrijnend hoe onzorgvuldig sommige teams of leden met sponsorkleding omgaan. Niet iedereen krijgt blijkbaar 
van huis nog mee om zuinig met andermans spullen om te gaan. 

Naast reclameborden en kledingsponsoring hebben we nog tal van andere sponsormogelijkheden: advertenties in 
TeamGeest en WedstrijdKrant, banners op de website, wedstrijdballen, sponsoring van toernooien en andere 
activiteiten, advertenties op plasma scherm, bonnenboekjes en andere acties, etc. Met de recent geïntroduceerde 
ledenpas zien we ook mogelijkheden voor acties met winkeliers. De komende tijd gaan we proberen aan al deze 
zaken weer wat meer aandacht te geven. Vele handen maken daarbij uiteraard licht werk, dus als u een mogelijke 
sponsor weet geef dan even een seintje aan de Sponsor Commissie. 

Kees den Heijer, André Bakker, Ruud van Klooster, Piet Oostveen, Alfred van Doorn 
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Medewerkersavond: Schotse avond - over winnen en verliezen 

Na de Catalaanse avond in 2008 en de Afrikaanse avond in 2009 wil V.V. de Meern zijn medewerkers op 4 
september van dit jaar verrassen met een Schotse avond! Het bestuur van V.V. de Meern wil hiermee alle 
medewerkers inclusief partners hartelijk bedanken voor hun inzet in dit lopende seizoen 2009/2010. 

Voor wie? 

De Schotse avond is bedoeld voor alle medewerkers én hun partners, want ook die wil het bestuur bedanken. 
Deze bijzondere avond zal plaatsvinden op zaterdag 4 september a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur voorafgaand aan 
het openingsfeest seizoen 2010 – 2011. Als je medewerker bent: blok deze datum alvast in je agenda! 

De mooiste verliezers... 

Winnen en verliezen horen bij het voetbal. Winnen is leuk. Gelukkig is V.V. 
De Meern in alle geledingen zeer succesvol de laatste jaren. Dat is natuurlijk 
goed voor de sfeer. Maar omgaan met winst is niet moeilijk, omgaan met 
verlies daarentegen 'is een vak'. Het Schotse publiek verstaat dat als geen 
ander. Als het Schotse nationale team voor de zoveelste keer op (vaak) 
schlemielige wijze is uitgeschakeld, blijft het publiek enthousiast zingen voor 
hun nationale helden. De Schotten kunnen daarom worden geafficheerd als 
'de mooiste verliezers'. Kortom, een prachtig voorbeeld voor V.V. De Meern, 
want de Schotten laten zien dat je verlies ook op waardige wijze kan dragen! 

Altijd verliezers? 

Nee hoor, de Schotten winnen ook weleens, getuige het volkslied The Flower of Scotland. 
Maar ja, dan moeten we wel teruggaan naar het jaar 1314. Het lied beschrijft de overwinning 
van de Schotse koning Robert the Bruce op koning Eduard II van Engeland in de Slag bij 
Bannockburn in 1314. De Schotten waren ver in de minderheid, maar wisten de Engelsen te 
verdrijven. 

En na 700 jaar wordt het lied nog gezongen in de voetbalstadions waar het Schotse nationale 
team aantreedt. De premier van Schotland, Jack McConnell, zei in maart 2006: "Flower Of 
Scotland werkt in Murrayfield Stadion, daar is het prikkelend en het zwiept de massa op, het 
zwiept het team op, en ik denk zeker, tot op zekere hoogte, dat het de tegenstander intimideert." 

De Schotse keuken 

Graag willen we de medewerkers kennis laten maken met 
de Schotse keuken. Hebben die een keuken dan? Meer dan 
alleen maar vette hap en patat? Jazeker! Wat dacht je van 
Haggis? Hét nationale gerecht van Schotland, een schotel 
met historie want  't werd al door de Kelten gegeten. De 
nationale dichter  Robert Burns schreef er ooit een gedicht 
over, hier rechts de eerste strofe en een foto van een ‘haggis’. 

Schotten vinden het leuk om onwetende toeristen wijs te 
maken dat haggis een klein, wild dier is waarop gejaagd 

moet worden. 

Een gerecht dat een eigen gedicht krijgt, moet wel heel bijzonder zijn. Jullie 
gaan het proeven op de medewerkersavond! Andere Schotse culinaire 
hoogstandjes zijn de Cottage Pie (minced lamb, potato, onion, mushroom, 
bayleaf en carrot) en de wereldberoemde Cock-a-leekie soup (kip-prei soep). 

Haggis 

Rein en eerlijk is jouw vrolijke gezicht 
De beste worst te zijn is jouw families plicht! 
Jij hebt een ereplaats verdiend als zwaargewicht, 
Maag, pens en darm: 
Jij verdient een gedicht 
Zo lang als mijn arm. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_I_van_Schotland�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_II_van_Engeland�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bannockburn�
http://nl.wikipedia.org/wiki/1314�
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jack_McConnell&action=edit&redlink=1�
http://nl.wikipedia.org/wiki/Murrayfield_Stadium�
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Schotse muziek 

Tsja..., de Schotse doedelzakken zijn over de hele wereld bekend en is diep geworteld in de Keltische traditie. 
Sommige bekende deuntjes zitten in ieders geheugen gegrift. Maar de Schotse muzikale traditie heeft meer te 
bieden. Dat willen we jullie ook graag laten horen op de medewerkeravond! 

En we gaan nog niet naar huis… 

Om 21.00 uur gaan we de Schotse avond afsluiten. Maar we gaan nog niet naar huis want de avond wordt 
vervolgd met een daverend swingfeest ter gelegenheid van de opening van het voetbalseizoen 2009-2010 (zie 
hieronder). Graag houden we je op de hoogte, dus hou je mail en de website van V.V. in de gaten. Ook zullen we 
in de volgende Teamgeest weer meer vertellen over deze avond. 

Daverend openingsfeest V.V. komt er weer aan! 

Op zaterdag 4 september a.s. zal V.V. De Meern het seizoen weer openen met een spetterend swingfeest met 
dansmuziek van de laatste decennia. Leuk om iedereen weer te ontmoeten, de saamhorigheid binnen de V.V. te 
vergroten en even uit je dak te gaan! Het feest zal plaatsvinden zaterdag 4 september van 21.00 uur tot 01.00 uur 
in onze kantine. Dus reserveer deze datum in je agenda! 

Voor wie? 

Graag willen we alle seniorenleden (dames en heren), vrijwilligers, medewerkers en 
A-junioren uitnodigen voor een ‘partijtje’. En omdat een bal zonder danspartners 
geen bal aan is, nodigen wij de partners

Wat voor muziek? 

 van de leden, vrijwilligers en medewerkers 
weer nadrukkelijk uit! Dan gaat het pas echt leuk worden. Het feest zal een 
vergelijkbaar karakter hebben als de openingsfeesten van de voorgaande 2 seizoenen. 
Op beide feesten waren er ruim 400 bezoekers aanwezig.  

Geen Bach, geen Beethoven, geen Schlagers, geen smartlappen of cha-cha-cha… We 
zullen weer een professionele DJ contracteren die dansmuziek uit de jaren 70, 80, 90 
en het nieuwe millennium zal draaien. Denk bijvoorbeeld aan: The Rolling Stones, JJ 
Cale, Tina Turner, The Police, Live, Simple Minds, David Bowie en U2. Maar ook 
aan: Kool and the Gang, Madonna, Patrick Hernandez, Boney M, Michael Jackson. Of 
wat recenters: DJ Tiesto, Jennifer Lopez, Snowpatrol, Armin van Buuren of 
Coldplay… En de meest recente danshits van het moment laten we graag aan de DJ 
over. Kortom voor iedereen wat wils! 

Dus seniorenleden, medewerkers, vrijwilligers, A-junioren verras je partner en/of 
jezelf en blok zaterdagavond 4 september a.s. in je agenda. Het gaat weer een echt 
leuke avond worden!  

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

 
Commissie Openingsfeest 

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

 

Zet ’t in je agenda: 

4 september 2010 

Openingsfeest 

V.V. De Meern! 
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D1 en C4 doen internationale ervaring op in Newcastle 

Wat eerst nog een groot avontuur leek, werd 19 maart eindelijk waarheid door toedoen van Marco Witteman van 
de D1: De D1 en de C4 gingen onder leiding van veel toeschouwers op reis naar Newcastle in Engeland. De intentie 
was om daar een rondleiding in het stadion te krijgen en uiteindelijk een wedstrijd te spelen in Rutherford.  

Heenreis per boot

Vrijdagmiddag werd vanuit V.V. De Meern het weekend ingezet met een busreis naar de boot in IJmuiden. Daar 
ingecheckt, kon iedereen zijn kamer opzoeken en natuurlijk de boot verkennen. ‘s Avonds gingen we de broodjes 
eten die ons aangeboden waren door Bakkerij Nepelenbroek. Ook de sponsors AH Vleuterweide, Dirk van den 
Broek Vleuten en kaasboer van Arkel hadden voor allemaal andere lekkere dingen gezorgd zodat we daarna van 
het nachtleven op de boot konden genieten. Van het nachtleven kon niet optimaal genoten worden, want om 
23.00 uur gingen de lichten al uit; de volgende dag stond immers een druk programma gepland!  

Rondleiding in stadion van Newcastle 
Met de bus werden we naar het stadion van Newcastle 
gebracht waar we aan de rondleiding begonnen. Dat maakte 
toch wel indruk op de jongens, zo`n groot stadion! (menigeen 
zag zich er over een paar jaar wel voetballen, dromen moet je 
altijd houden). Na het stadion bezoek gingen we met z`n allen 
de fanshop onveilig maken. Met onveilig bedoelen we dan 
vooral graaien in dit geval… Want Rob (leider C4) had een 
grote verassing voor de jongens. Van Vliet groep zou namelijk 
iedere jongen in een compleet tenue van Newcastle steken. 
Hiervoor zijn we Van Vliet groep dan ook erg dankbaar!! 
Uitgelaten gingen de jongens en ouders de bus weer in op weg 
naar de voetbalclub Rutherford waar het dan toch echt ging 
gebeuren… 

De wedstrijd  
ENGELAND – NEDERLAND. En wel twee keer! Na de fotoshoot (compleet met burgemeester), gingen de 
jongens richting het veld. Iedereen langs de kant was in oranje gekleed. Na het uitwisselen van de vaantjes en de 
meegebrachte FC Utrecht glazen, uiteraard gevuld met Engelse drop, kon de D1 aan de wedstrijd beginnen. En 
iets later ging ook de C4 van start. Voor de D1 was er een overwinning (1-3), maar de C4 verloor helaas (3-0). 
Beide teams hebben echter hard gestreden en op een ‘knollen veld’, zoals ze hier zouden zeggen, ben je alleen al 
blij ongeschonden uit de strijd te komen! Na nog wat te hebben gedronken moesten we weer naar de boot.  

Weer naar huis 
Na een heerlijk avondmaal was het tijd om te feesten. Helaas 
ging de wekker deze zondagmorgen erg vroeg; voor we het 
wisten waren we weer in IJmuiden aangemeerd en werd het 
echt tijd om dit super weekend af te sluiten bij de vereniging 
waar het allemaal begon… Rest ons nog om HM 
Bedrijfsadviezen te bedanken voor de sponsoring van de 
verzekering en last but not least iedereen die heeft gezorgd dat 
dit een weekend is geworden om nooit te vergeten. 

Angelina van Zanten 

 

D1 met hun tegenstander 

C4 met hun tegenstander 
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Woordje van de voorzitter 

Ondanks de algehele malaise in het betaalde voetbal, mogen wij als amateurclub V.V. De 
Meern niet klagen. Sluitende begroting, gemotiveerde vrijwilligers, prachtige accommodatie, 
(die de komende jaren nog mooier zal worden) en sportieve prestaties. Dat geeft de burger 
moed. Wanneer de A1, Zaterdag 1 en Zondag 1 gaan promoveren, en dat ziet er naar uit, dan 
gaan we binnenkort een gigantisch knallend feest organiseren. Het zal dan een gezamenlijk 
feest worden. Ik zie er naar uit. Ik hoop natuurlijk ook dat FC Utrecht zich kan plaatsen voor 
Europa. Dan is het feest compleet. En daarna… 
 
Grote vraag is of Nederland werkelijk mee kan doen voor een finaleplaats. Ik denk dat veel 
zal afhangen van de fitheid van onze bepalende spelers Robben en Van Persie. Ook hoop ik 

dat Van Marwijk tot inkeer komt en zich gaat realiseren dat er maar één keeper op de goal hoort te staan, namelijk 
de beste. En dat is Michel Vorm. Vooral de discussies vooraf op de club of in de kroeg, over wat de ideale 
opstelling is, vind ik geweldig. Dirk Kuijt erin of eruit? Ik vind dat je een speler als Kuijt altijd moet opstellen. Een 
absolute meerwaarde voor je elftal. Stol, onze vice-voorzitter, is het daar totaal niet mee eens, Maar dat komt 
natuurlijk omdat het een ‘020 mannnetje’ is. Hoeveel Ajaxieden zullen er eigenlijk in het Nederlands elftal staan? 
Ja, de man die op de plek van Michel staat waarschijnlijk. En zo heeft iedereen zijn mening.  

Het begint nu al op de tv; Lens, overigens een geweldige voetballer, schiet er drie in en wordt meteen genoemd! 
En zo zal het de komende weken doorgaan. Prachtig. Ik denk dat het een mooi toernooi wordt en dat Nederland 
in de finale komt tegen Spanje of Brazilië. En ik kan het weten, want de vorige wk heb ik de poule bij De Don 
gewonnen. Alleen heb ik er weinig aan over gehouden, omdat de aanwezige zuiplappen binnen twee uur mijn 
hoofdprijs verorberd hadden… 

Frans van Seumeren 
 

 

 

Trainers voor de Jeugd gezocht seizoen 2010-2011 

 

 

Het is elk seizoen weer een hele klus om alle jeugdteams van trainers te voorzien. Gelukkig is het tot nu toe 
altijd gelukt. Maar iedere keer ontstaan er vacatures, omdat er meer teams bijkomen, trainers “ promoveren”, 
trainers verhuizen, of ander werk krijgen.  

Gelukkig worden we elk jaar geholpen, 

• door senioren spelers die alleen of in duo een team willen trainen; 
• door jeugdspelers die het leuk vinden om training te geven. Of, in het kader van hun opleiding, een 

team willen trainen; 
• door leiders die hun eigen team wel eens willen trainen; 
• door ouders die vinden dat zij een steentje moeten bijdragen; 
• gewoon door liefhebbers. 

 

Om een idee te geven: Dit seizoen zijn rond de tachtig mensen actief op het trainersfront bij de jeugd. Die zijn 
ook komend seizoen zeker weer nodig. 

Vandaar deze oproep je op te geven bij voorzitterjeugd@vvdemeern.nl 

 

mailto:voorzitterjeugd@vvdemeern.nl�
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Onderzoek Hogeschool Utrecht  

Waarschijnlijk hebben jullie het meegekregen: de enquêtes zijn afgenomen! Iedereen die in een 
C team of hoger zat is tijdens de training benaderd om na de training een enquête in te vullen.  

En dat hebben we ook geweten, hele teams kwamen na afloop al dan niet bezweet in de 
kantine om een enquête in te vullen. Sommige deden dit geheel vrijwillig en andere met een 
beetje druk van de trainer. Na het invullen van de enquête was er voor iedereen wat lekkers. 
Iedereen mocht zijn of haar naam op een briefje schrijven om mee te doen aan een loting. 
Voor degene die hieruit werden getrokken was er een mooie prijs. 

Naast de sporters is ook aan ouders en vrijwilligers gevraagd om een enquête in te vullen. De meeste ouders en 
vrijwilligers die werden gevraagd hebben een enquête ingevuld. Maar we hebben lang niet alle ouders en 
vrijwilligers kunnen bereiken. Daarom is er via de mail een link gestuurd zodat ook die ouders en vrijwilligers de 
enquête alsnog kunnen invullen. 

De uitkomsten van alle enquêtes zullen gebruikt worden om te kijken hoe het nu met 
de club gaat. Zo zal er gekeken worden of de omgangsvormen verbeterd zijn, en of er 
meer leden vrijwilligers werk doen. Daarnaast zal er gekeken worden of de activiteiten 
(zoals maatschappelijke stages en Fair Play Cup) die het afgelopen jaar georganiseerd 
zijn meerwaarde hebben gehad of niet.  

Over de uitkomsten van de enquêtes kunnen we nu nog weinig zeggen, dit omdat er nog steeds enquêtes worden 
ingevuld. We hopen in de volgende TeamGeest meer te kunnen vertellen over de uitkomsten van de enquête. 

Voor nu wil het bestuur van V.V. De Meern en de Hogeschool Utrecht iedereen bedanken die een enquête heeft 
ingevuld. 

Met vriendelijke groet, 

Roos, Marlene en Johnny  
Verbinden door Voetbal 

 

Stand van zaken Fair Play Cup 

De fair play cup heeft na de winterstop een goede doorstart kunnen maken en de D-teams zijn weer op hun 
sportiviteit in en rondom het veld beoordeeld. Wij krijgen positieve geluiden te horen van o.a. ouders en leiders 
en zijn blij dat de fair play cup dit seizoen ook daadwerkelijk leeft binnen de vereniging. Het einde van de fair play 
cup nadert echter snel. Op 21 april wordt het winnende team van de  fair play cup bekend gemaakt...   

Het sportiefste team zal op 2 mei 2010 de wedstrijd FC Utrecht – Vitesse bijwonen. Meer info hierover in de 
volgende TeamGeest. 

Met sportieve groeten, 

Joris de Bie en Marvin Wiggers 
Verbinden door Voetbal 

 

 

Welk D-team gaat er met de fair play cup vandoor? 
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Van ‘gewoon fluiten’ naar een serieus scheidsrechtersbeleid 

Onze voetbalvereniging is inmiddels één van de grootste clubs van de regio en heeft een bestuur dat aan de weg 
timmert. Niet alleen de groei heeft aandacht, maar ook de interne organisatie, de financiën en de maatschappelijke 
positie. Dat doet het bestuur natuurlijk niet alleen maar door beslissingen te nemen, door te zeggen hoe het moet. 
In de praktijk zijn het talloze andere mensen buiten de lijnen van het veld, vaak niet of amper zichtbaar, die 
mogelijk maken dat er óp het veld wordt gescoord.  

Zonder scheids geen wedstrijd en zonder wedstrijd geen club 

Zoals het bestuur leiding geeft aan alle zaken rond de velden, geeft de scheidsrechter leiding aan de wedstrijden 
zelf. En iedereen weet het natuurlijk wel: zonder scheids geen wedstrijd en zonder wedstrijd geen club. De arbiter 
speelt een belangrijke rol. Hij (maar natuurlijk bedoel ik evengoed ‘zij’) ziet toe op de naleving van de spelregels, 
stuurt bij, geeft ruimte, legt uit en bestraft als het nodig is. Kortom: de scheidsrechter bevordert de structuur in 
het spel en heeft tegelijk een voorbeeldfunctie. 

Maar om een vereniging met ongeveer 120 teams en zo’n 60 thuiswedstrijden per 
zaterdag (!) van goede scheidsrechters te voorzien, is geen sinecure. Waar haal je al 
die mensen vandaan? Dat dit tot nu toe gelukt is, is grotendeels te danken aan de 
enorme inzet en toewijding van de jeugdvoorzitter en de wedstrijdsecretaris. Het 
bestuur onderkent dat op deze vrijwilligers een grote (eigenlijk een te grote) druk ligt 

en wil via een scheidsrechtersbeleid komen tot een continuïteit en een goede kwaliteit van scheidsrechters. Om dit 
te realiseren is een tijdelijke commissie in het leven geroepen. 

Werkgroep scheidsrechtersbeleid 

De volgende personen nemen zitting in deze werkgroep: Dirk IJkema, Ron Booij, Jan Vermeulen en Mohamed Al 
Kachouti. Deze werkgroep heeft in december 2009 een enquête gehouden onder diverse betrokkenen bij de club: 
spelers, begeleiders, ouders/belangstellenden, scheidsrechters, bestuursleden en gasten/bezoekers. Een greep uit 
de uitkomsten van de enquête: 

• Onder de direct betrokkenen bij een wedstrijd (spelers, begeleiders en toeschouwers) bestaat de indruk, 
dat er voldoende scheidsrechters beschikbaar zijn;maar er kunnen nog meer bij. 

• Veel jeugdspelers, vooral uit de C-teams, zijn bereid om op zaterdag wedstrijden te fluiten van E- of F-
pupillen; 

• Belangstellenden onder de jeugdspelers hechten veel aan begeleiding door een ervaren scheidsrechter; 

• Ouders/toeschouwers vinden zelf, dat zij zich tijdens de wedstrijden vaak bemoeien met de 
wedstrijdleiding; 

• Een grote meerderheid van de huidige scheidsrechters van V.V. De Meern is bereid om de C spelers te 
begeleiden tijdens het fluiten van de wedstrijden. 

• De indruk van gastspelers/bezoekende clubs is dat bij v.v. De Meern de scheidsrechterszaken goed zijn 
geregeld. 

 
De tijdelijke commissie ziet als speerpunten 
werving, opleiding, begeleiding en organisatie. 
Deze kernpunten van het beleid worden 
verder uitgewerkt. Duidelijk is, dat daarvoor 
menskracht (man/vrouw dus) onmisbaar is.  

Wat hebben wij nodig: 

- 2 coördinatoren; 

- 6 scheidsrechterbegeleiders; en 

- 2 planners voor het inroosteren. 
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Voel je er wat voor om een wezenlijke bijdrage te leveren aan jouw club (of aan de club van je zoon of dochter), 
geniet je van de sfeer voor en na de wedstrijden en werk je graag samen met andere voetbalfans, blijf niet stil maar 
meld je! Aanmeldingen aan ondergetekende of aan de Jeugdvoorzitter. 

Mohamed Alkachouti,  

Verenigingsbegeleider V.V. De Meern  
E-mail: m.alkachouti@casema.nl  
Telefoon: 06-54995372  

Gevonden op de website 

Zomaar een greep uit het actuele foto aanbod van de teampagina’s op www.vvdemeern.nl. Sta jij er ook bij? 

 

 

De Meern E1 – JSV N’gein E1  

Zwaluwen F9 – De Meern F11  

ARC C1 – De Meern C1  

MD1 is kampioen!!  

MD4 wordt 3e tijdens het paastoernooi  

Lees meer over het algemene 
vrijwilligersbeleid op pagina 7 

mailto:m.alkachouti@casema.nl�
http://www.vvdemeern.nl/�
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Seniorencommissie – Never a dull moment! 

Sinds een paar jaar is onze club veranderd van een behoudende middelgrote dorpsclub naar een dynamische, 
veranderingsgezinde, ambitieuze grote club. Ook de bestuursstructuur is veranderd. Zo zijn financiën en technisch 
beleid van de commissies overgeheveld naar het verenigingsbestuur (VB) en heeft het VB professionals aangesteld 
t.b.v. het technisch beleid en vrijwilligersbeleid. Zonder deze taken blijft er echter nog genoeg over voor de 
seniorencommissie om zich mee bezig te houden. Tijd voor een kijkje achter de schermen! 

De 3 V’s: voetbal, veiligheid en vertier 

De seniorencommissie is kort gezegd verantwoordelijk voor de uitvoering van de 3 V’s: Voetbal, veiligheid en 
vertier. Wij zorgen ervoor dat alle senioren (zowel heren als dames) aan de KNVB-competitie kunnen deelnemen 
en wekelijks kunnen trainen. Wie maken dit mogelijk? 

Er zijn twee wedstrijdsecretarissen die voor het papierwerk zorgen en samen met Hans Poorthuis binnen de club 
de wedstrijdorganisatie regelen. Voor de zaterdag is dat Arie Versloot, die we na ’n paar jaar rust na z’n 
jeugdperiode weer van stal hebben weten te halen. En kortgeleden is voor de zondag Marcel Vonk aangetreden. 
(speler van het 5e en tevens actief in de nieuw opgerichte Supportersvereniging). We zijn blij dat deze functies nu 
goed zijn ingevuld, want ze zijn voor de wekelijkse gang van zaken de belangrijkste bestuursfuncties. Want daar 
gaat het toch eigenlijk allemaal om, dat iedereen elke week z’n wedstrijd kan spelen. De meeste elftallen zijn 
weliswaar selfsupporting, maar alles moet toch in goede banen worden geleid. Voor zover mogelijk, proberen we 
te zorgen voor leiders en trainers voor de niet selectie-elftallen. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat vaak nog niet 
lukt. 

Tussen half december en begin maart lag het voetbal nagenoeg stil 
vanwege de barre weersomstandigheden. Een winter met opvallend 
veel sneeuw waardoor kunstgras ons vaak ook geen soelaas bood. 
De selecties moesten echter wel ‘warm worden gehouden’, want als 
de sneeuw verdwenen was, moest er wel direct gespeeld worden. 
Improviseren dus! In deze periode heb ik veel gemor gehoord dat 
het clubgebouw bijna de gehele periode dicht is geweest. Misschien 
’n beetje gechargeerd, maar toch. Aan deze opmerking zitten twee 

kanten. “Het clubgebouw is er primair voor de clubleden” is één 

kant van het verhaal, maar moet je de kantine openhouden voor ’n 

paar mensen die ’n biertje komen drinken en er verder helemaal 
niets te doen is? Dit onderwerp is inmiddels door het 
verenigingsbestuur opgepakt om bij zo’n zelfde winter beter 
voorbereid te zijn en alternatieven klaar te hebben. 

Doorstroming van jeugd naar senioren 

De elftalindeling voor het volgend seizoen staat voor de deur, een andere belangrijke taak van onze commissie. 
Momenteel hebben we op zondag 5 herenteams en 1 dameselftal. Op zaterdag tellen we 9 herenteams. Zoals 
bekend is er voor de zondag ruimte genoeg voor meerdere elftallen! Voor de zaterdag is echter geen plek meer, 
omdat de jeugd dan ook speelt.  

Ja en je voelt hem al aankomen. Jeugd wordt ouder en wordt senior, het probleem verplaatst zich. Zoals het er nu 
naar uitziet stromen komend seizoen vanuit de jeugd ongeveer 24 spelers door. Menig club is daar jaloers op. 
Mogelijk komt er van buiten 1 team dat op zondag gaat spelen. Van de overkomende jeugd gaan er ongeveer 7 
naar de zondagselectie. De overigen geven nu aan op zaterdag te willen voetballen, bij elkaar in 1 elftal. Zoals de 
situatie nu is, is voor een elftal meer is op zaterdag doodeenvoudig geen ruimte, tenzij we op zaterdagavond gaan 
voetballen of iets anders bedenken.  

 

 

Trouwe zaterdagsupporters langs de zijlijn 



April 2010       TeamGeest                                                                       23 

Als er geen uitstroom plaatsvindt komen we voor een dilemma te staan. Eigenlijk paradoxaal. We doen heel veel 
moeite om de jeugd zo goed mogelijk op te leiden en aan ons te binden. Als dan het moment gekomen is dat ze 
opgeleid zijn, zou er geen ruimte meer voor ze zijn, althans op zaterdag niet. Voor de club is er ook het belang van 
vitaliteit en ’n enigszins evenwichtige leeftijdsopbouw. In theorie zouden de “ouderen” kunnen blijven spelen op 
zaterdag en voor de jongeren zou dan geen plaats zijn? Leiden we ze dan op voor andere clubs? De jeugd heeft het 
postcodebeleid bij de instroom opgeheven? De meisjesafdeling schrijft het 150e lid in. Ook zij hebben ruimte 
nodig om te spelen…  

Wat ik alvast op deze plaats kwijt wil is dat elftallen met uitsluitend jongeren zonder een leider door ons niet meer 
ingedeeld zullen worden. Helaas zijn wij door schade en schande wijs geworden en hebben we hiertoe moeten 
besluiten. Wij kunnen en willen daarvoor niet meer de verantwoordelijkheid dragen. 

Veiligheid 

In de weekeinden is het vaak druk op het sportpark. Vooral als zondag 1 komend seizoen vrijwel zeker in de 
hoofdklasse zal gaan spelen. Daarom hechten wij grote waarde aan de veiligheid. Ook de KNVB stelt hierin hoge 
eisen als opgeleide stewards en een veiligheidscoördinator op de club. Samen met het VB bereiden wij ons hier op 
voor. Naast de KNVB-verplichtingen, lijkt mij toezicht op zaterdag ook gewenst. Twee vliegen in één klap dus! De 
aanwezige medewerkers van de club hebben hun handen al vol met het in goede banen leiden van de wedstrijden.  

Vertier: van ‘derde helft’ tot supporterclub 

Vertier; de bekende ‘derde helft’ en af en toe wat extra activiteiten. Ook van groot belang. Er zijn binnen de 
seniorengeledingen mensen die jaarlijks activiteiten organiseren, zoals het nieuwjaarstoernooi, coupe De Meern, 
beachvoetbal, etc. Patrick van Zijl en Jetske Tromp zitten namens het seniorenbestuur in de organisatie van het 
openingsfeest dat door het succes een traditie lijkt te worden. Over het algemeen is het gezellig toeven in ons 
prachtige clubgebouw met uitstekende voorzieningen. Wij vinden het belangrijk dat alle leden dat ook zo beleven. 

Wij juichen de oprichting van de supportersclub van harte toe. We hopen dat het gaat lukken meer sfeer te gaan 
brengen! Zoals het er naar uitziet gaan er de nodige feesten komen. Het volgende scenario (en varianten) is zeer 
goed mogelijk. Promotie van het 1e van de zondag naar de hoofdklasse, promotie 1e van de zaterdag naar de 2e 
klasse, promotie van de A-1 naar de 3e divisie, promotie van C-1 naar 2e divisie. Voor alle vier is het 
kampioenschap niet uitgesloten. Top en ongekend! Nu maar hopen dat ik met deze uitspraken niet te voorbarig 
ben geweest. Gaat het de supportersclub lukken het nooit zo uitbundige De Meern publiek enthousiast te krijgen? 
Met 1500 leden moeten we toch honderden supporters op de been kunnen krijgen…?  

Een vierde ‘V’: vrijwilligersbeleid 

Het vrijwilligersbeleid. Want hoe het ook zij, de behoefte aan vrijwilligers blijft groot en hun inzet is onmisbaar 
voor het functioneren van onze club. Om hier invulling aan te geven heeft het clubbestuur Ilse Starrenburg 
aangesteld. Zij is momenteel bezig met het uitwerken van plannen. Ongetwijfeld zal hier spoedig meer over 
bekend worden gemaakt (red. zie ook pagina 7). Wij ervaren de plannen als een belangrijke ontwikkeling. 

Ondanks dat er “never a dull moment” is, vind ik het boeiend als (waarnemend) voorzitter van de 
seniorencommissie een bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van onze bruisende club. De 
seniorencommissie is een fijne groep waarin alle geledingen van de seniorenafdeling zijn vertegenwoordigd. De 
enige die ik nog niet genoemd heb is Joost Satink, onze secretaris, ook al zo’n drukbezet commissielid. Omdat wij 
allemaal meerdere taken hebben zou het goed zijn als er weer een nieuwe voorzitter komt. Dat is na het vertrek 
van Georg Potters nog niet gelukt. Tot die tijd zal ik naast mijn taken bij de zaterdagselectie en -afdeling, 
tuchtcommissie en nog ’n aantal andere zaken, het voorzitterschap blijven waarnemen.  

Jan Hazelaar 

 

 

Wil jij de uitdagingen van de seniorencommissie zelf aangaan? 
En zie jij jezelf als toekomstig voorzitter van deze bruisende 
commissie? Neem dan contact op met Jan Hazelaar: 
jtb.hazelaar@ziggo.nl! 

mailto:jtb.hazelaar@ziggo.nl�
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Ben jij al lid van SVDM?! 

Meld je nu aan als trouwe supporter van V.V. De 
Meern en download het inschrijfformulier op 

www.vvdemeern.nl!  (onder ‘supportersvereniging’) 

Supporters Vereniging De Meern (SVDM) 

Na ons voorgaande bericht in deze TeamGeest, hebben wij van een aantal personen 
leuke reacties gekregen, met name van de jeugd. Iedereen erg bedankt daarvoor! Ook 
hebben wij veel inschrijvingen mogen ontvangen. De teller staat eind maart op 60 
leden. Dit is natuurlijk nog veel te weinig. Daarom roepen we iedereen op om vandaag 
nog lid te worden van de SVDM en onze jongens aan te moedigen tijdens hun laatste, 
belangrijke, wedstrijden! 

Busreizen 
Afgelopen weken hebben wij twee maal een bus beschikbaar gesteld om wedstrijden 

van Zaterdag 1 of Zondag 1 te bezoeken. Helaas hebben wij beide keren de bus moeten annuleren omdat er weinig 
tot geen animo voor was. Dit is natuurlijk erg jammer. Zowel Zaterdag 1 als Zondag 1 heeft onze steun hard nodig 
in hun strijd om promotie of het kampioenschap.  

Maar wij geven niet op; 2 mei a.s. speelt Zondag 1 zijn laatste competitiewedstrijd uit tegen De Zouaven. Gezien 
de huidige stand (Zondag 1 staat samen met AFC en JOS/W’graafsmeer gedeeld 2e), kan dit de beslissingswedstrijd 
worden in de strijd om promotie naar de HOOFDKLASSE!! Ook voor deze wedstrijd stellen wij wederom een bus 
beschikbaar. Het zou natuurlijk mooi zijn als we daar met 50 mannen/vrouwen heen kunnen gaan, om onze 
jongens aan te moedigen tijdens deze mooie wedstrijd.  

Heb je interesse om mee te gaan, stuur dan een e-mail naar supportersvereniging@vvdemeern.nl of bel/sms naar 
06-53977692 (Nico Veenstra). 

Komende weken gaan wij bekijken of er andere leuke wedstrijden zijn die wij met zoveel mogelijk supporters 
kunnen gaan bezoeken om onze teams te steunen, bijvoorbeeld eventuele kampioenswedstrijden van de A1 of de 
Zaterdag 1. Hou de website in de gaten voor meer informatie. 

Uitbreiding activiteiten: heb jij een leuk idee of wil je helpen in de organisatie? 
Het nieuwe seizoen gaan wij onze activiteiten uitbreiden. Dit kunnen wij niet zonder jullie steun. Daarom zijn wij 
op zoek naar enthousiaste personen die ons willen helpen bij bedenken/organiseren/uitvoeren van de activiteiten. 
We zijn op zoek naar personen die actief zijn binnen de seniorenafdeling en/of de jeugdafdeling. Heb jij interesse 
in een leuke rol binnen SVDM, stuur dan een e-mail naar supportersvereniging@vvdemeern.nl en wij nemen 
contact met je op.  

SVDM moedigt onze toppers aan! 
Tot slot wensen wij alle teams veel succes bij hun laatste wedstrijden van de competitie. Speciale aandacht voor 
onze selectieteams, te weten: 

- Zondag 1 heeft nog alle kans om te promoveren naar de Hoofdklasse, 

- Zaterdag 1 heeft het kampioenschap nog volledig in eigen hand, 

- De A1, C1 en de E1 hebben nog alle kans kampioen te worden of te promoveren. 

Alle teams hebben onze steun hard nodig bij hun komende wedstrijden. Daarom verzoeken wij alle leden van V.V. 
De Meern hun familie/vrienden/kennissen mee te nemen naar ons sportpark om de teams aan te moedigen. Laten 
we er met z’n allen een mooie afsluiting van het seizoen van maken!!! 

Groeten,  

Frank – Marcel – Nico 

 

http://www.vvdemeern.nl/�
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Vrouw & voetbal: bijna de belangrijkste bijzaak in ’t leven 

Het zal niemand zijn ontgaan dat het meisjes- en vrouwenvoetbal behoorlijk in de lift zit bij V.V. De Meern. 
Onlangs werd het 150-ste meisjeslid verwelkomt. Een goede zaak, want wie de jeugd heeft … heeft de toekomst. 
Zelf voetbal ik bijna 28 jaar bij V.V. De Meern. Inmiddels behoor ik niet meer tot de jeugd maar ik heb nu nog 
altijd net zoveel plezier in het voetbal als toen ik net begon. 

Het tij kan keren 

Konden we 2 jaar geleden ons kampioenschap nog vieren, vorig seizoen rond deze tijd zag het er toch wat minder 
rooskleurig uit. Als voorlaatste geëindigd in de competitie en na 15 jaar stopte Wim ermee. Hij had ons al die 
jaren met veel plezier en succes getraind en gecoacht. Onze selectie werd krapper en even leek het erop dat we dit 
seizoen zouden starten zonder trainer, zonder keepster en met iets te weinig speelsters. Maar het tij kan keren… 
Ted Fronik heeft de eerste trainingen van ons (en de MA1) op zich genomen. Het was voor ons en ook voor Ted 
dan ook een aangename verassing dat er opeens toch nog een trainer voor ons was gevonden: Rob McDonald. In 
de jaren ’80 van de vorige eeuw (wat lijkt dat lang geleden) speelde hij als profvoetballer o.a. bij FC Groningen en 
PSV, destijds de landskampioen. Eind augustus startte Rob bij de dames. De verwachtingen waren hoog, toch wel 
een buitenkansje om eens met zo’n 
trainer te mogen voetballen! Een 
beetje zenuwachtig begonnen we aan 
de training en deden we allemaal ons 
uiterste best. Maar zou dat wel goed 
genoeg zijn? Ben ik niet te oud? 
Twijfel alom. Het werd een leuke 
training met heel veel verschillende 
oefeningen. Resultaat: Rob 
McDonald werd trainer/coach van de 
vrouwen en trainer van de MA1 en 
MD1.  

Humor en kennis/ ‘Rondootje’ 

Vanaf de allereerste training heeft Coach Rob beloofd dat hij ons beter zal maken. Hij zou ons simpele dingen 
leren. Met een grote dosis humor en niet te vergeten kennis ("ik weet alles veel beter dan jullie… "), wist hij al snel 
te vertellen waar we goed en minder goed in waren (zijn). De toon was gezet. Al snel was merkbaar dat coach Rob 
op het hoogste nivo heeft getraind en gecoacht. Hij gaat altijd voor de sterkste opstelling en de beste 11 van het 
moment staan in de basis. Dat is wel even wennen voor ons, want daar moeten we wel mee leren omgaan, juist 
diegenen die minder speelminuten krijgen. Ook de trainingen zien er anders uit: Er wordt bijvoorbeeld hard 
gewerkt aan onze conditie, uithoudingsvermogen (ik ben nog nooit zo fit geweest) en het verbeteren van ons 
positiespel. We kregen zelfs huiswerk mee en moesten thuis fanatiek gaan traplopen. Het ‘rondootje’ is niet meer 

weg te denken op de training.  

Beter dan verwacht 

Na 6 wedstrijden hadden we al net zoveel 
punten als het hele vorige seizoen. Nu 
hoor ik na een wedstrijd veel leuke reacties 
op ons verbeterde spel. Als er in de kantine 
wordt gezegd – door iemand waarvan ik 
denk dat-ie toch ook wel verstand van 
voetbal heeft - dat wij verzorgd speelden 
en dat er veel beter wordt gevoetbald, dan 
word ik daar heel vrolijk van.  

Ook als speelster durf ik wel te zeggen dat 
onze vooruitgang wonderbaarlijk goed is 
en dat zien we ook in de resultaten terug. 

Coach Rob: 

“Als ik terug kijk naar het begin dan kan ik alleen 
maar zeggen dat de vrouwen en meiden een hoop 
hebben opgepakt en dat zij meer succes hebben geboekt 
dan wij hadden mogen dromen!! Het positiespel is voor 
mijzelf nu meer werken, want in het begin kon ik 
makkelijk wandelen en inschatten waar de bal zou 
komen maar nu moet ik lopen en werken om de bal te 
veroveren!! Er is een duidelijke verbetering in de 
opbouw en voetballende keuzes in plaats van het 
wegrammen van de bal!” 
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De wil om te leren bij ons en het geduld en enthousiasme van coach Rob hebben het nodige positieve effect. Ook 
met de onderlinge sfeer zit het wel goed. Tijdens de trainingen wordt er veel gelachen en soms ook (te) veel 
gekletst (het welbekende kippenhok) en dat laatste leidt dan weer tot de nodige onbegrip bij coach Rob. Gelukkig 
wordt er ook hard gewerkt waarbij discipline, teambelang en mentaliteit de belangrijkste uitgangspunten zijn. We 
krijgen feedback en dat is heel leerzaam, soms confronterend maar altijd positief.  

Meisjes A 

Maar ook de Meisjes A worden steeds beter 
en ook zij boeken goede resultaten. 
Verschillende meisjes spelen op zondag 
met ons mee en daar plukken we allemaal 
de vruchten van. In alle gevallen zijn de 
Meisjes A een versterking voor ons en zij 
worden ook beter door met ons mee te 
voetballen. Geweldig om te zien hoe 
makkelijk zij ons niveau aankunnen. Dat is 
de winst ... en daar kunnen we mee verder. 
We zijn van ver gekomen, nu op naar de 

volgende stap … Ik ben ervan overtuigd dat wij, aangevuld met aanstormend talent uit de jeugd (MA1), binnen 2 
jaar kunnen promoveren naar de 3e klasse. 

Club van de toekomst  

Daarnaast steunt Ted ons nog steeds op alle 
mogelijke manieren (vlaggen, speelsters 
regelen, trainen …) en is hij altijd bereid 
om met ons mee te denken. Ted is de 
drijvende kracht achter het meisjes- en 
vrouwenvoetbal bij V.V. De Meern en als 
leider/coach van de MA1 nauw bij ons 
betrokken. 

Met ons plan voor de toekomst hoop ik dat 
we het hele meisjes- en vrouwenvoetbal bij 
V.V. De Meern naar een hoger niveau 
kunnen tillen. 

Ondanks dat ik ook nog heel veel kan leren, komt het einde van mijn voetbalcarrière steeds dichterbij. Zolang ik 
fit blijf, heb ik mezelf beloofd (en het elftal) dat ik pas ga stoppen als we weer kampioen worden. Ik mag het 
misschien niet zeggen, maar stiekem ben ik blij dat we dit jaar nog geen kampioen worden. Ik kan dus nog een 
jaartje blijven voetballen, hopelijk met net zoveel passie & plezier als altijd. Een nieuw seizoen met nieuwe 
kansen. Voetbal is toch bijna de belangrijkste bijzaak in het leven! 

Groet, Captain & Coach 
 
 

Coach Rob: 

“De teams zijn ook echt een team binnen en buiten het 
veld geworden. De vrijdagavonden zijn heel gezellig na 
de training, boven in het clubcafé bij V.V. De Meern. In 
alles waar progressie in zit wil je meer leren, meer 
wedstrijden winnen, meer speelsters in je selectie 
hebben om te kijken hoe ver je eigen grenzen zijn als 
speelster. Wij spelen 4e klasse maar willen graag 
omhoog naar de 2e of stiekem de 1e klasse.” 

Coach Rob: 

“Wij (Ted Fronik, Mirjam Klever en ikzelf) hebben 
een heel goed plan geschreven, vind ik, en wij doen een 
beroep op alle vrouwen en meiden die graag willen 
voetballen, om bij de club van de toekomst te komen en 
te zien hoe leuk, leerzaam en plezierig het is om bij 
V.V. De Meern te voetballen. Als het goed gaat met de 
jongens waarom zou het niet goed gaan met de 
vrouwen en meisjes???” 
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Business Club Leidsche Rijn bruist! 

 
Op maandag 1 maart was het een drukte van belang in Boerderij Mereveld. Maar liefst 250 ondernemers meldden zich 
voor de grote Business Club bijeenkomst waarin Jan van Seumeren zijn verhaal over de berging van de Koersk zou 
vertellen. Een verslag van deze bijzondere avond. 

Kennismaken met BCLR 

Speciaal voor alle nieuwe genodigden werd een presentatie gegeven over de 
ontwikkeling die BCLR het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Frank van der 
Steen, een van de jonge BCLR commissieleden, nam hiervoor het woord en 
sprak de ruim 100 geïnteresseerde genodigden toe. Ondertussen werden de 
BCLR leden in de andere zaal ontvangen met een borrel. Nadat de BCLR 
presentatie was afgelopen werd het buffet geopend voor alle aanwezigen. Het 
was een drukte van belang en de extra zaal met zitplaatsen kwam dan ook goed 
van pas. 

Berging van de Koersk 

Even over 19.00 uur begon de presentatie van Jan van Seumeren, hoofd 
technisch advies bij Mammoet Nederland B.V.. Hij startte met een korte uitleg 
over de sectoren waarin Mammoet werkzaam is. Zo liet hij onder andere zien 
hoe Mammoet  complete treinen transporteert over water, hoe Mammoet 
gigantische schepen te water laat gaan, hoe Mammoet het organisatiecomité van 
de Olympische Spelen in Beijing hielp met het bouwen van het beroemde Bird’s 
Nest en hoe Mammoet een klein kerkje van de grond tilde en het vervolgens 25 
kilometer verder weer heeft neergezet.. 

Daarna lichtte Jan toe hoe de berging van de Koersk tot stand is gekomen. Met 
zijn typische manier van presenteren,  zette hij de zaal volledig naar zijn hand en 
was iedereen afwisselend gespannen aan het luisteren tot bulderend aan het 
lachen. Alle facetten van de berging kwamen aan bod: de onderhandelingen met 
de Russen, de vele technische uitdagingen, de weersomstandigheden tijdens de 
operatie en het belang van de opdracht voor Mammoet (“Dat ding ‘mot’ hoe dan 
ook omhoog”).  

Na de pauze werd de bijzondere film over het bergingsproject getoond. Aan de 
hand van diverse animaties en filmbeelden werd de uitleg van Jan visueel 
onderbouwd. Tot slot werden hem nog enkele stevige vragen voorgelegd door de 
aanwezigen, waar Jan open en eerlijk op inging. Na afloop was het meest 
gehoorde woord; “indrukwekkend”. 

Nieuwe leden 

Tijdens de afsluitende netwerkborrel in het mooie zalencomplex van Boerderij 
Mereveld begroetten de ondernemers oude bekenden en nieuwe gezichten. Diverse genodigden waren verrast over 
de professionele opzet en de hoge opkomst. Terwijl het voor andere genodigden een geruststelling was om te 
horen dat het aantal aanwezigen deze keer uitzonderlijk hoog was. Pas rond 23.00 uur vertrokken de laatste 
aanwezigen uit Boerderij Mereveld. Op weg naar huis werden alle genodigden van een informatiepakketje 
voorzien. Diverse leden kondigden direct al aan het inschrijfformulier snel terug te zullen sturen. Op onze 
volgende bijeenkomst verwelkomen we hen graag als nieuw BCLR lid! 

 

 

 

Meer info: www.bclr.nl - Volgende bijeenkomsten: ma 3 mei / ma 7 juni & in mei/juni: branchemeetings! 

Ben je ondernemer en wil je een keer een Business Club bijeenkomst bijwonen? Meld je aan via info@bclr.nl! 

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