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Van het Verenigingsbestuur 

Op het moment van schrijven van dit bericht is zaterdag-1 nog in de (herkansings)race voor een 
plaats in de tweede klasse, na de zware nederlagen tegen Benschop. Als de leden dit lezen, kennen 
ze de afloop…….. Helaas heeft zondag-1 promotie naar de hoofdklasse niet gehaald en nog steeds 
lopen er velen met de kater rond dat men het in de thuiswedstrijden tegen Blauw-Wit Amsterdam 
en Roda ’46 heeft verspeeld. Anderzijds moeten we reëel zijn, elke club is na promotie blij met 

handhaving in het eerste jaar in de hogere klasse. Wij zijn teleurgesteld omdat we niet in een streep zijn 
doorgepromoveerd van de 3e naar de Hoofdklasse.  

Bovendien… we tellen ook onze zegeningen met kampioenschappen van de A-1, A-2 en A-3, C-1 en E-1, de 
bekerwinst van zaterdag-2 en het bereiken van de bekerfinale door MD-1. Een verdere opsomming van de diverse 
kampioenen is op pagina 4 t/m 9 in dit nummer te bewonderen. 

Leveringscontract Heineken 

In het vorige nummer meldden wij dat Lennaert de Bokx in onderhandeling was over de eventuele verlenging van 
het leveringscontract voor Amstel bier. Welnu, deze onderhandelingen zijn afgerond en met een voor de 
vereniging goed resultaat: wederom voor 5 jaren en een behoorlijk jaarlijks sponsorbedrag met als tegenprestatie 5 
reclameborden voor Amstel bier. Het Verenigingsbestuur is zeer tevreden met het door Lennaert bereikte 
resultaat. 

Onderhoud clubgebouw 

Maakten we in het vorige nummer melding van het instellen van een onderhoudsploeg en het stoppen van André 
Bakker met zijn werkzaamheden aan het einde van het seizoen, thans moeten we melden dat we er helaas nog niet 
in geslaagd zijn een opvolger voor hem te vinden. De onderhoudsploeg verricht weliswaar goed werk, maar de 
behoefte aan iemand met enig verstand van elektronica en sanitaire installaties is er nog onverkort. Daarom een 
dringende oproep aan een ieder om bij zichzelf na te gaan of hij/zij daarvoor geschikt is, dan wel iemand kent die 
aan deze kwalificaties voldoet. 

Jeugd op zondag  

Niet direct schrikken! Dit stukje gaat niet over A- of B-spelers, maar over de wachtlijst. Hoewel de JeuCie er jaren 
in is geslaagd om de omvang van de wachtlijst bij de F in de hand te houden, loopt die nu langzaam op. 

Door samenwerking tussen de gemeente Utrecht en de KNVB gaat een “pilot” van start waarbij F-teams uit de 
directe omgeving komend half jaar in een onderlinge competitie op zondag gaan spelen. Het gaat om Hercules, 
Sporting, Elinkwijk, V.V. De Meern en mogelijk Zwaluwen Utrecht en nog een club. 

Doel van het project is om aan clubs met grote wachtlijsten een optie te bieden om kinderen te kunnen laten 
voetballen. In ons geval gaat het om 2 F-teams, die anders in het geheel niet aan voetbal zouden toekomen. Deze 2 
teams hebben nog geen garantie dat ze kunnen blijven doorvoetballen bij de V.V. Immers de zaterdag zit vol en 
we kunnen niet via de zondagroute extra leden laten instromen in de E terwijl we vol zitten.  

Stand van zaken herindeling sportpark 

Op het moment dat dit nummer van Teamgeest uit komt zijn de werkzaamheden in volle gang. Als eerste is het 
verleggen van de toegangsweg aangepakt om het aanleggen van de kunstgrasvelden voor de hockeyvereniging 
mogelijk te maken. Als voorwaarde aan de aannemer is gesteld dat de nieuwe kunstgrasvelden op ons sportpark 
medio augustus in gebruik kunnen worden genomen. Slechts uitzonderlijk slechte weersomstandigheden kunnen 
dat verhinderen, omdat de laatste werkzaamheden, instrooien met fijn zand en de TPE–korrels alleen bij droog 
weer kunnen plaats vinden.  

Elders in dit nummer valt te lezen dat onze eigen Commissie van Beheer de aanbesteding van de 
verlichtingsinstallaties heeft gedaan en daardoor, met de in de loop der jaren opgedane kennis en ervaring, een 
veel betere prijs/kwaliteitsverhouding heeft weten te bereiken dan dat de gemeente dit zou hebben gedaan. 
Hetzelfde bedrijf als dat voor de verlichting van het hoofdveld heeft de opdracht verworven. 
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Sponsoring Mammoet 

Moesten we in het februarinummer melden dat Mammoet aan het einde van het seizoen stopt met sponsoring van 
zaterdag-1, thans kunnen we melden dat we er in geslaagd zijn, na een gesprek met CEO Roderick van Seumeren, 
om toch weer een contract voor de komende twee seizoenen af te sluiten. Het Verenigingsbestuur is zeer content 
met het door vice–voorzitter Wim Stolwijk en sponsorcommissielid Piet Oostveen bereikte resultaat. 

De sponsoring in het algemeen verloopt goed. Onlangs heeft de SponsorCommissie aangegeven dat ze geen ruimte 
meer hebben om reclameborden te plaatsen. Informeel is al aangegeven dat we misschien moeten gaan denken aan 
een tweede ring met borden. 

Strategisch beleidsplan 2010 – 2015 

Waar moet het naar toe met de club? Blijven we groeien? Hoe ziet de toekomst er uit? Typisch punten die in een 
strategisch beleidsplan staan. Helaas is het bestaande beleidsplan 2005 - 2010 verlopen. Tijd dus voor een nieuw 
plan. Voor het nieuwe plan heeft het Verenigingsbestuur nadrukkelijk niet gekozen om zelf iets aan de leden op of 
voor te leggen. In tegendeel, met in het achterhoofd dat we een gezellige, financieel gezonde en vooral stabiele 
vereniging willen is een groep Young Professionals samen met tal van clubleden aan het werk gegaan aan een 
nieuw plan. Een zeer ambitieus plan. Niet omdat we per se hoog zouden willen voetballen, maar vooral omdat we 
een hele mooie vereniging willen zijn. Vooruitstrevend en toonaangevend. Een kwaliteitsclub waar respect, 
betrokkenheid en sportiviteit de kernwoorden zijn. 

De hoofdlijnen van het plan zijn op 31 mei aan de leden voorgelegd. Het doel is heel erg in te zetten op opleiding 
en (persoonlijke) ontwikkeling. Vandaar dat het plan een slogan heeft mee gekregen “Ontwikkel jezelf – 
Ontwikkel je club”.  

De presentatie die is gegeven wordt op de website gezet. Op de Algemene Ledenvergadering in november komen 
we op dit plan terug. U als lid moet dan uitspreken of u het de juiste weg vindt.  

Kledinglijn 

Het VB heeft geconstateerd dat een aantal (standaard-)teams zich niet aan de door de club voorgeschreven 
kledinglijn houden, namelijk oranje-zwart. Dat is niet alleen tegen het clubbeleid in, maar ook tegen de KNVB-
regels. Het VB accepteert dit niet. V.V. De Meern voetbalt in oranje-zwart en niet in een soort feestkleding naar 
eigen inzicht onder de titel “uittenue” of “zat in de was”.  

De KNVB-regels m.b.t. de te dragen kleding zijn heel duidelijk: alleen in de door de vereniging aangemelde 
wedstrijdkleding mag worden gevoetbald. Bij de amateurs kennen we de begrippen thuis- en uitkleding niet! 
Alleen bij (bijna) dezelfde kleding als de tegenstander moet, bij standaardelftallen, de uitspelende club andere 
kleding dragen. Bij niet-standaardelftallen moet het thuis spelende team andere kleding dragen. 

Het verenigingsbestuur 

Frans van Seumeren – Wim Stolwijk – Marcel de Groot – John van Wegen – Peter Kieft – Lennaert de Bokx 
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Kampioenen - seizoen 2009/2010 

Aan het eind van dit seizoen feliciteren we maar liefst 17 jeugdteams met hun behaalde kampioenschap en één 
seniorenteam met het winnen van de beker. Een geweldig resultaat! We feliciteren alle spelers en speelsters, maar ook 
alle leiders, trainers en ouders die hebben bijgedragen aan deze successen! 

A1- kampioen van Hoofdklasse B 

De A junioren van de voetbalvereniging De Meern hebben 
wel een heel bijzondere prestatie neergezet. De eerste drie 
teams werden op een fraaie wijze kampioen. 

De A1 liet na een spannende competitie grootmachten als 
DOVO en Spakenburg achter zich. De meeste tegenstand 
kwam nog van BFC. Er moest een beslissingswedstrijd aan 
te pas komen die in de verlenging met 3-1 werd gewonnen. 
Daardoor promoveert De Meern naar de landelijke bond. Nu 
spelen alle standaardteams in de landelijke bond en bewijst 

De Meern opnieuw een toonaangevende vereniging in Midden-Nederland te zijn. 

Spelers: Boven v.l.n.r. Gino Schuur, Jan Gentenaar, Max Versteeg, Danny Jansen, Wytse Heerschop en Tarik 
Bouaazi.Midden v.l.n.r. Hans de Bie (elftalleider), Jeremy Kraak, Hugo Peters, Kevin Langerak, Kerem 
Kesergioglu, Thomas Siepman, Victor Westbroek (verzorger). Onder v.l.n.r. Taner Memili, Jeroen van Soest, Jay-
Jay van der Laan, Harrold Oosterom (trainer/coach), Gerard van Rooijen (assistent trainer), Hidde van Boven, 
Dennis Boeijen en Martijn Smorenburg. Op de foto ontbreken: Jan van der Laan (grensrechter) en Kees van Laar 
(keeperstrainer).  

A2 – kampioen van 2e klasse E & A3 – kampioen van 3e klasse D 

De A2 kon niet achterblijven. In een nek- aan- nek race met 
CSW A1 bleef men de Wilnissers voor op doelgemiddelde 
Daardoor promoveert de A2 naar de 1e klasse. 

Om het feest compleet te maken werd de A3 overtuigend 
kampioen met dertien punten voorsprong op Breukelen A2. 
Slechts Argon gaf enig partij. Het team blijft geheel intact 
en gaat volgend seizoen in de 2e klasse spelen. 

Deze prestaties werden mogelijk gemaakt door een 
talentvolle lichting die met volledige inzet voor de titels 
gingen. Uiteraard mogende trainers niet vergeten worden: 
Harrold Oosterom (A1) en Gerard van Rooijen (A3). Beiden gaan nu naar de zondag selecties. 

De A2 werd getraind door een goede oude bekende Reijer Holtmanns. Hij liet zien de kneepjes van het vak nog 
lang niet verleerd te zijn. Verder hadden deze teams 
prima begeleiders en werden zij ook op medisch vlak 
vakkundig ondersteund. Voor de leiders was er een 
welverdiend bloemetje. 

Spelers A2: Soufiane Abakhti, Tim Bogaards, Marcello 
Deel, Corné Degen, Danny Geurtsen, Bas Jacobs, Cody 
Meilink, Gino Pinas, Gino Schuur, Martijn Smorenburg, 
Melvin Uittenbogert, Erwin Veen, Saul van der Vegt, 
Virgill Wierkx, Laurens Wolswijk. 

Spelers A3: Adel Bendriss, Clintcy Best, Danny van den 
Bosch, Robin Dijksterhuis, Marinus Eskes, Patrick Flink, Ilias Khadir, Roy van Klooster, Matthijs Koppers, Daniël 
Noyes, Sercan Öger, Bastiaan van Schip, Wessel van Spanjen, Bas van Vliet, Nick Zijtveld. 
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Kampioenen - seizoen 2009/2010 

C1 – kampioen 3e Divisie B 

De C1 werd kampioen in de derde divisie (landelijk) 
en promoveert daardoor naar de tweede divisie. Het 
was het tweede kampioenschap op rij van de C1. 
Nog nooit in de geschiedenis van V.V. De Meern 
heeft een jeugdteam zo hoog gevoetbald.  

De C1 kende een droomstart en behaalde uit de 
eerste 12 wedstrijden 34 punten. Daarna kwam er 
een fikse dip van vier nederlagen, ook te wijten aan 
een golf van blessures. Net op tijd werd het lek 

gedicht – mede door prima invalbeurten van een aantal C2 jongens - en werden geduchte concurrenten als 
IJsselmeervogels, ARC en GVVV achter zich gehouden. 

Met 42 punten uit 20 wedstrijden werd men onbereikbaar voor de achtervolgers. Een compliment voor de trainer 
en leider te weten Rene Koot en Edwin Habers. Ook de sponsors en de vele actieve ouders die dit team het gehele 
seizoen steunden verdienen waardering. 

Spelers: Bjorn van den Berg, Lars Bootsma, Michael van den Bosch, Sjoerd Dekker, Anass El Hafian, Roy van 
Emmerik, Rick van Engelen, Benjamin Eskes, Mats van Essen, Jesse Gentenaar, Jordy Goedee, Thijs Griffioen, 
Tim Habers, Desmond Hendriks, Jari van Ingen, Canberk Karadag, Max de Klerk, Leandros Koot, Martijn van 
Laar, Tom van der Linden, Indy van de Poll, Joeri de Reuver, Sander de Rijk, Sem de Rooij, Sander van Soest, 
Sytse Terpstra, Marjolein Timmermans, Jordi Verlaan, Pieter de Wit, Robert-Jan van Zijtveld 

C3 - kampioen 2e klasse 30 

De C3 heeft door een forse zege van 7-0 op Loosdrecht C1 de 
titel gegrepen. Daardoor werd dit team onbereikbaar voor 
nummer twee, Benschop C1, hoewel er nog twee wedstrijden 
gespeeld moesten worden. Het team won alle wedstrijden en 
heeft een doelsaldo van 42-6. Complimenten niet alleen voor de 
spelers maar ook voor de begeleiding en de trainer Alfred 
Terpstra. De bloemen waren voor hen en voor de spelers een 
heuse kampioensmedaille. Spelers: Stan Bokern, Bram uit de 
Bosch, Erik Breedveld, Yassin El Ghoch, Lars IJkema, Thom 
Lubach, Tom van Niehoff, Mike Peters, Quincy Schuur, Timo Sinneker, Joost Smeulders, Reinier van Straaten, 
Jordi Terpstra en Jan Verkerk. 

C7 – kampioen 3e klasse 65 

De C7 was het derde C-team dat de kampioensmedailles in 
ontvangst mocht nemen na de monsteroverwinning op JSV C5 
afgelopen zaterdag. Het eindigde 1 punt boven de directe 
concurrent HMS C2. Niet slecht voor een team dat bij de 
aanvang van het seizoen nog geen leiders had en dreigde niet 
te kunnen spelen. Gelukkig wisten Ruud van Breukelen, 
Jolanda van Berkel en Roland Hermsen een juiste snaar te 
raken en het team vrij onverwacht naar de eerste plaats te 
loodsen. Terechte felicitaties dus, voor zowel de leiders als de 

spelers! Spelers: Thomas Alberts, Milan van Berkel, Avinash Binda, Koen van Breukelen, Mounir El Kannafi, Yvo 
van Empel, Mike Hermsen, Dylan Mulder, Berat Özbakan, Tamer Palm, Dennis Pels, Justin Vos, Dion Zijtveld en 
Ruben van der Zouw. 
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Kampioenen - seizoen 2009/2010 

MD4 – kampioen 1e klasse 20 

Terwijl bij de jongens van V.V. De Meern al 11 kampioenen te 
noteren zijn, konden uiteraard ook de meisjes niet achterblijven. 
In een spannende competitie bleef de MD4 de meiden van 
Valleivogels D2 en Hercules D2 nipt voor. 

De speelsters in het team zijn: Melissa Blijenberg, Amber de 
Bruijne, Linsey Doornink, Sharon de Haan (ontbreekt op de foto), 
Elisah Kil, Nienke Kinnegin, Laura van der Linde, Eline van 
Renswoude, Lisa Smit en Judith aan de Stegge. Leidster: Saskia 
Kinnegin-van Tessel, trainer: Marcel Kinnegin en assistent-
trainers: Bert Blijenberg en Hans van Renswoude. 

E1 – kampioen Hoofdklasse 4 

Door een 1-5 overwinning op Houten was de E1 onbereikbaar 
geworden voor hun directe concurrent Elinkwijk E1. Voor zover we 
weten is er nimmer zo’n pupillen team zo hoog geëindigd in de 
hoofdklasse. Met Elinkwijk was De Meern veruit de sterkste. Door 
twee keer met 5-1 te winnen van Elinkwijk bleef men deze 
gerenommeerde club 1 punt voor. In 22 wedstrijden werden 59 
punten gehaald. Hulde aan de leiders/trainers Rinus de Jongh en 
Marcel de Graauw. 

Het kampioensteam bestond uit Bas van den Woestijne, Menno 
Vink, Jay Waccano, Sammy de Jong, Bas Zonneveld Piek, Luuk 
Spronck, Lars Poorthuis, Tim de Graauw, Mauro Abbingh en Meme 
Dore Aminata.  

Het team had ook elke week diverse scouts langs de lijn staan. Zo zal Meme Dore het volgend seizoen voor FC 
Utrecht gaan spelen. We wensen hem daar veel succes. 

E3 – kampioen 2e klasse 50 

De laatste wedstrijd tegen VVIJ werd met dubbele cijfers 
gewonnen. En zo konden de medailles uitgereikt worden aan 
Colin Mulders, Kylian Schuin, Ruben Han, Jort Nobel, Freek 
Voskuilen, Mees Bijvoet, Jordy Zeeman, Sven Jansen en Niels 
Hoekstra. Leidster Melanie Schuin poseert hier trots met haar 
jongens. Mede leider Peter Nobel was met vakantie. 

 
E7 – kampioen 3e klasse 64 

De E7 was nota bene in april al kampioen geworden 
in een avondwedstrijd. Het late tijdstip en de daarop 
volgende vakantie verhinderde een vroege huldiging. 
De E7, een sterk team, werd met vlag en wimpel 
kampioen. Slechts één nederlaag werd geleden. 
Spelers: Reda Abakhti, Stan Beemer, Ramon de 
Feniks, Mark van der Gun, Dylan de Heus, Thuur 

Hofstede, Stephan Moes, Garfield Pongsatit en Matthijs Verbeek. Leiders: Danny de Feniks, Ton de Heus en Peter 
Verbeek. 
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Kampioenen - seizoen 2009/2010 

E8 – kampioen 4e klasse 55 

De E8 werd een verrassende kampioen. De mannen van Edwin 
Dogger streden tot de laatste wedstrijd om de eerste plaats. 
Spelers: Luca van Berkel, Nassim Charrat, Jesse Dogger, Thijs 
Gouka, Leroy de Groot, Rik van de Klashorst, Jurg de Wit en 
Raoul Wouters. 

 

 

E9 – kampioen 5e klasse 39 

De E9 speelde op zaterdag 30 mei nog een kraker om de titel. 
Uitgedaagd door Delta Sport E7, die geen kampioen wenste te zijn op 
basis van eer gespeelde wedstrijden. De E9 werkte echter niet mee aan 
dit sportieve gebaar en wist middels een 8-5 overwinning zelf de titel 
op te eisen. Zo werd een mooi seizoen bekroond. En opnieuw werden 
medailles uitgereikt. Spelers: Faris Boudhan, Mathijs van Buren, Ninos 
Eshaya, Kai de Geus, Shane Konijnenberg, Jordy Orelio, Niels Oskam, 
Quinten de Ronde, Nick van Stijn, Bart Timmer en Louie van Voorst. 
Leiders: Thorvald de Geus en Hassan Boudhan. 

 

E11 – kampioen 5e klasse 36 

De E11 eiste in een rechtstreeks duel met PVCV E10 de titel op. Beide teams 
stonden met een gelijk aantal punten aan kop, waarbij het doelgemiddelde 
van de Vleutense vrienden iets beter was. In een spannende wedstrijd werd 
echter met 3-1 gewonnen en was het feest compleet. Spelers: Floris van 
Bohemen, Daan Hildebrand, Rik van der Linden, Justin van Lunteren, Mike 
Markus, Wessel Munsterman, Tim van Oirschot, Wesley Steenbergen en 
Moreno Wingelaar, leiders: Harald Hildebrand en Ad Munsterman. 

 

 

E12 – kampioen 5e klasse 37 

De E12 werd in het eerste deel van het seizoen al tot najaarskampioen 
gekroond. Maar deze toppers bleven presteren en gingen er in het 
voorjaar gewoon weer met de eerste prijs vandoor. Het team bestond 
uit: Sabri Bouakka, Stefan de Bree, Tom Galesloot, Miquell Koot, Julian 
Kuipers, Rembrandt Lafeber, Erik van Luijn, Leon Rustenburg, Willem 
Verheggen en Nordin Wacanno. Leiders/trainer: René van Luijn en 
Hans Koot. 



Juni 2010                                                                  TeamGeest                                                                          9 

Kampioenen - seizoen 2009/2010 

F2 – kampioen 2e klasse 37 

De F2 heeft na een moeilijke najaarsreeks in de competitie zich 
prima hersteld door in de voorjaarsreeks het kampioenschap te 
veroveren voor Vreeswijk F1. Het team bestond uit Mees Dalderop, 
Guus Kasius, Bram Evers, Coen van Dorrestein, Glenn 
Knippenberg, Dean Storm, Lucinee Donzo, Nathan van Oostrom en 
Bas van de Veen, o.l.v. leiders René van Dorrestein en Martin 
Knippenberg.  

 

 

F5 – kampioen 3e klasse 54 

Het nog jonge team F5 bleef SCH F2 en Benschop F1 ruim 
voor. Het team bestaande uit Rainier Nieuwhoff, Rick 
Drenker, Dean Versteeg, Stefan van Osch, Sem Karlas, Emre 
Akyol, Hugo Zimmer, Eskil de Koning, Wessel Bijl en Jesse 
Kortland en kan ook volgend jaar nog als F doorgaan. Dat 
belooft wat voor de toekomst. 

Ook zij kregen de kampioensmedailles overhandigd. Bloemen 
waren er voor de trotse leiders Willem Bijl en Henry de 
Koning. 

F14 – kampioen 7e klasse 91 

Met nog twee wedstrijden te gaan is de F14 reeds kampioen. Alle 
acht wedstrijden werden gewonnen met de indrukwekkende 
doelcijfers 48-11. Het team is pas na de winter begonnen met 
competitie wedstrijden, na eerst op zondagmorgen een half jaar 
geoefend te hebben. Het is een jong team dat voor de toekomst 
nog heel wat belooft. Op de foto poseren Sebas Abbingh, Brian 
van den Berg, Nicklas Franken, Sam van Veen, Rodrigo 
Nagtegaal, Hidde Weterman, Lucas Verbeek, Adam Ouarghi en 
Ilias Ganesh met de trotse leiders Edwin van den Berg en Jeroen 
Francken.  

Zaterdag 2 – bekerwinnaar 

Spelers: Bastiaan van Dijk, Martin Donk, 
Marcel Geertsema, Stefan van der Hulst, 
Dave Janssen, Erwin Kok, Jeffrey de Kruijf, 
Shai Margolin, Tim van Raaij, Dennis 
Rijsdijk, Joost Schwarze en Jeffrey Tromp. 
Onder leiding van Hans Roenhorst en Rob 
van Raaij en trainer Bep van Dijk.  

 

 

Teamfoto’s zijn gemaakt door René van der Laan, overige foto’s zijn door het team zelf ingeleverd.  
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Een kijkje achter de schermen in de uitgifteruimte 

Bij onze voetbalclub V.V. De Meern werken veel mensen. Leiders, trainers, mensen achter de bar, het bestuur en vele 
anderen. Deze zijn voor veel leden dagelijks te zien op of rond het voetbalveld. Toch zijn er ook mensen actief voor onze 
voetbalclub die wat minder op de voorgrond staan, de vrijwilligers. En zoals bij vele verenigingen zijn juist deze mensen 
de stille kracht achter het succes van een groeiende club. Wij spraken met Ria van Doorn en Wim de Bie, samen een 
belangrijk onderdeel van de uitgifte-ruimte. 

Hoe zijn jullie hier terecht gekomen? 

Ria: “Toen V.V. De Meern nog op het oude complex zat, liep ik daar al vaak rond. Mijn zoon, Remco, voetbalde 
daar in een jeugdteam en zodoende was ik daar vaak te vinden. Daarnaast werd mijn man Alfred gevraagd om te 
helpen met het organiseren van en het helpen bij toernooien bij de club en ik sprong dan wel eens bij; standen 
noteren, spullen klaarzetten en wat hand- en spandiensten in de kantine. Na een tijdje werd ik gevraagd door Ted 
Fronik voor de uitgifte-ruimte, in eerste instantie om voor de limonade te zorgen.” 

Wim: “Na het verhuizen van het oude naar het nieuwe complex vroeg Hans de Wit mij of ik wilde helpen met de 
uitgifte van sleutels. Dat wilde ik doen, om mijn steentje bij te dragen.” 

Waar bestaan jullie taken uit en zijn jullie in staat om met jullie team deze taken goed te vervullen? 

“Ons team bestaat uit Anneke, Henny, Roos, Angelina, Tony en wij tweeën. Wij proberen ervoor te zorgen dat elk 
team de kleedkamer in kan wanneer zij dat willen. Wij verzorgen dus de uitgifte van de sleutels. Op zaterdag zijn 
we al vroeg op de voetbal, omdat de jeugd al om 8.45 uur met de wedstrijden begint. Wij hebben een schema met 
alle wedstrijden en de kleedkamers waar elk team in komt te zitten. Naast het uitgeven van sleutels, zorgen we 
voor limonade in de rust en ook dat alle kleedkamers netjes worden achtergelaten, zodat de volgende teams weer 
in een schone kleedkamer terecht komen. Dit laatste gebeurt echter helaas niet altijd.” 

Er zijn dus nieuwe mensen nodig? 

“Op dit moment denken wij dat nieuwe mensen zeker goed zouden zijn om ons team te versterken. Vooral op 
zaterdag is er gewoon erg veel te doen. En als daar dan nog bij komt dat er soms teams hun kleedkamer vies 
achterlaten, is dat erg hinderlijk. We willen niet te veel klagen, want het gaat ook vaak goed, alleen wij zouden 
over het algemeen wel wat meer waardering willen krijgen. Wanneer er namelijk een team hun kleedkamer vies 
achterlaat, krijgen wij dat te horen en zijn wij ook degene die het dan schoon moeten maken. Dat is natuurlijk 
niet fair. Daarom denken we dat er vanuit de leiders een bepaald ‘sociaal gedrag’ aan de spelers geleerd moet 
worden, zodat we met z’n allen tevreden worden gehouden.” 

Conclusie? 

“Mensen moeten niet denken dat wij ons elke 
zaterdag kapot ergeren, want dat is echt niet zo. 
Wij doen het met ons team voor de jeugd en dat 
blijft leuk om te doen. Ervoor zorgen dat alle 
kids lekker hun hobby kunnen uitoefenen, geeft 
een goed gevoel. Wij hopen alleen dat leiders en 
spelers zich beseffen dat wij het ook voor onze 
eigen lol doen en hopen daarom dat we iets 
meer gewaardeerd worden.” 

Tekst: Bas Ruitenburg 
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Verslag tussentijdse ALV  

Maandag 31 mei 2010 vond er een tussentijdse algemene ledervergadering plaats. Tijdens deze ALV 
kwamen diverse onderwerpen aan bod zoals de aanpassing van het sportpark en het nieuwe strategisch 
beleidsplan 2010-2015. Hieronder kort een weergave van de avond. 

Opening 

Wim Stolwijk opende de avond en stond nog even stil bij het afgelopen seizoen. Een bewogen seizoen waar lang 
uitzicht was op een zeer mooi einde. Helaas hebben Zaterdag 1 en Zondag 1 op het laatste moment promotie 
misgelopen. Maar daarnaast waren er de prachtige kampioensschappen van 17 (!) jeugdteams. 

Helaas kwamen er ook minder leuke zaken aan bod; Het afgelopen seizoen is gebleken dat de agressie tegen de 
medewerkers bij de uitgiftebalie schrikbarend is toegenomen. Zo erg, dat de club heeft moeten kiezen voor een 
cursus inzake het omgaan met agressie voor de vrijwilligers. Helaas zijn niet alleen gasten soms agressief, maar 
komt soortgelijk gedrag ook voor bij de eigen leden. Komende periode zal hier meer aandacht aan besteed. (Lees 
ook het interview over de uitgifteruimte op de pagina hiernaast.)  

Aanpassing Sportpark 

Maandag 31 mei 2010 zijn de werkzaamheden wat betreft het aanpassen van het sportpark van start gegaan. Zoals 
bij een ieder bekend gaat veld 4 naar de hockeyclub en worden de velden 2 en 3 aangepast. Beide velden krijgen 
kunstvelden en wedstrijdverlichting. Daarnaast komt er een half veld naast veld 2. De werkzaamheden dienen te 
worden afgerond op 16 augustus. Conform afspraak dienen dan beide velden speelklaar te zijn. De oplevering van 
het halve veld is afhankelijk van het weer. Vanaf heden is het sportpark met de auto niet meer bereikbaar via de 
Burgemeester Middelweerdbaan, maar enkel via de toegangsweg bij de hockey. Fietsers en voetgangers kunnen 
het sportpark nog wel bereiken via de Burg. Middelweerdbaan. 

Strategisch beleidsplan 

Zoals eerder in deze TeamGeest ook belicht, heeft het VB in samenwerking met diverse personen zowel binnen als 
buiten de club het nieuwe beleidsplan opgesteld. Dit is niet nog definitief, dus op- en aanmerkingen zijn nog 
welkom. Bij de ALV in november dient deze definitief te worden gemaakt. Belangrijkste punt uit het beleidsplan is 
de inzet op het opleiden en ontwikkelen van leden. De gehele presentatie is op de website terug te vinden.  

BCLR & Vrijwilligersbeleid 

Vervolgens was het woord aan Ilse Starrenburg. Er werd begonnen met een korte update over de BCLR. Inmiddels 
zijn er ongeveer 125 leden en blijven nieuwe aanmeldingen binnenkomen. Maandelijks worden er bijeenkomsten 
georganiseerd welke goed worden bezocht. Dit enthousiasme wordt opgepikt door andere sportverenigingen, die 
zich afvragen hoe V.V. De Meern dit voor elkaar heeft gekregen. Vervolgens was het tijd voor het plan rondom de 
vrijwilligers. In samenwerking met een aantal commissies en vrijwilligers is er een beleidsplan vrijwilligersbeleid 
opgesteld. Dit plan moet ertoe leiden dat de werkomgeving voor alle vrijwilligers wordt geoptimaliseerd en dat de 
leden van de club meer worden betrokken bij de club. De komende jaren zal het stap voor stap worden ingevoerd.  

Afscheid vrijwilligers 

Aan het einde van het seizoen zijn er helaas ook altijd vrijwilligers die hebben aangegeven te willen stoppen met 
zijn/haar activiteiten. Hans de Bie heeft vele jaren binnen de seniorencommissie de functie wedstrijdsecretaris 
bekleed. Vanwege zijn werk heeft hij moeten besluiten deze functie over te dragen aan Marcel Vonk. 

Ronald Westerhout en Fred Loggen hebben aangegeven hun werkzaamheden binnen de materiaalcommissie te 
beëindigen. Deze plaatsen zijn nog vacant, dus mocht je interesse hebben, stuur dan een e-mail naar het VB. 

Tot slot: Andre Bakker heeft aangegeven zijn werkzaamheden binnen de commissie van beheer te beperken. 
Hierdoor is de club nog op zoek naar handige personen die met name kennis hebben van elektra en sanitair. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter Kieft. 

Nico Veenstra 
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Coupe De Meern 2010 wederom een groot succes! 

Op zaterdag 29 mei vond op ons sportpark de vierde editie van Coupe De Meern plaats. Dit toernooi wordt 
georganiseerd voor de recreatieve seniorenteams die zin hebben in een leuke dag voetbal en gezelligheid. Net als de 
afgelopen drie edities was het ook dit jaar een gezellig en sportief voetbalfestijn. De organisatoren Marco Eversdijk en 
Ferdinand Wieman waren na afloop erg tevreden. De gehele dag was het ideaal weer om te voetballen, zo rond de 20 
graden. De toeschouwers werden opgewarmd door de spannende wedstrijden en sublieme voetbalacties.  

Hollandse hits 

Het unieke aan Coupe De Meern is dat elk team een grote kans maakt om eerste te worden, want er wordt in 6 
Ligues (poules) gespeeld. De Ligues zijn op speelsterkte ingedeeld. Daarnaast kon men nog kans maken op de 
sportiviteitprijs en de poedelprijs. Na afloop van de wedstrijden en de prijsuitreiking stond er een heerlijk Chinees 
buffet klaar voor de voetballers en de vrijwilligers. En werden er Hollandse hits gezongen door Erna en Danny 
Temming. De sfeer zat er goed in! 

 
In totaal deden er maar liefst 30 teams mee, waarvan V.V. De Meern er zeven leverde. Ook dit jaar was er een 
buitenlands team aanwezig: Varde IF uit Denemarken. Daarnaast waren er teams uit Amsterdam, Sneek, 
Velserbroek, Haarlem, Huizen, Blaricum en Gendt. Maar de meeste teams kwamen toch uit de regio: uit Utrecht, 
Houten, IJsselstein, Maarssen, Nieuwegein en Harmelen. 

Het toernooi werd gespeeld in 6 Ligues, geheel naar naamgeving en indeling van de Franse competitie. Alle teams 
werden naar sterkte ingedeeld. De ‘Champions’ van Coupe De Meern 2010 zijn: V.V. De Meern zat. 3 (Ligue 1), 
V.V. De Meern zat. 4 (Ligue 2), Varde IF (Ligue 3), V.V. Maarssen 3 (Ligue 4), EDO 4 (Ligue 5) en SCH’44 7 
(Ligue 6). De poedelprijs ging naar ONS 5 uit Sneek, zij wisten geen enkel punt te behalen. De sportiviteitprijs 
ging ook dit jaar naar onze sportieve vrienden uit Denemarken, Varde IF. Zij maakten er ook na het toernooi een 
geweldig feest van! 

 
Stichting RilaX 

Tijdens Coupe De Meern werd er 350 euro opgehaald voor Stichting RiLaX. De organisatie van Coupe De Meern 
gaf daarnaast nog een cheque van 200 euro. (red: zie ook pagina 32 voor meer informatie over Stichting RiLaX) 
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Er waren dit jaar maar liefst 16 scheidsrechters door de organisatoren 
gecontracteerd om de 60 wedstrijden van 25 minuten in goede banen te 
leiden. De organisatoren spraken daarom ook een dankwoord uit naar de 
scheidsrechters en de vrijwilligers die ondersteuning hebben geboden op 
secretarieel en medisch gebied. De organisatoren werden door John van 
Wegen namens het verenigingsbestuur bedankt voor alle inspanningen, 
om zo’n groot, succesvol toernooi te organiseren. Tijdens de feestavond 
kwamen velen de organisatoren bedanken voor het geweldige, goed 
georganiseerde toernooi. 

Een geweldige voetbaldag 

De deelnemende teams gaven aan een geweldige voetbaldag te hebben 
gehad en velen hebben al aangegeven volgend jaar graag weer te willen 
deelnemen. Het wordt voor sommige teams een echte traditie. De 
organisatoren Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman hebben besloten om 
ook volgend jaar weer een Coupe De Meern te organiseren. In 2011 vindt 
het lustrum plaats. In het lustrumjaar wil de organisatie ook damesteams 
uitnodigen. 

Op de website www.vvdemeern.nl (Senioren > Coupe De Meern) kan je 
alle eindstanden, uitslagen, foto’s en verdere informatie vinden.  

Ferdinand Wieman en Marco Eversdijk 
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Commissie van Beheer - Veldverlichting velden 2 en 3 

De afgelopen tijd was één van de belangrijkste projecten van de Commissie van Beheer (CVB) de op handen zijnde 
aanleg van wedstrijdverlichting op velden 2 en 3. Dit is onderdeel van de herindeling van ons sportpark in de zomer, 
maar met de gemeente is afgesproken dat wij de aanbesteding van de veldverlichting zelf doen. De belangrijkste reden is 
dat daardoor tegen een scherpe prijs een zo optimaal mogelijke verlichting gerealiseerd kan worden. 

Programma van Eisen 

De afgelopen weken hebben wij offertes gevraagd aan een aantal leveranciers, op basis van een vooraf opgesteld 
Programma van Eisen waaraan de verlichting moet voldoen. Zonder een goed Programma van Eisen wordt het al 
gauw appels met peren vergelijken. 

Tegelijkertijd hebben we de bouwvergunning aangevraagd. Voor deze aanvraag zijn allerlei documenten en 
gegevens nodig. Van plattegronden tot sterkteberekeningen van de lichtmasten. Alhoewel niet strikt noodzakelijk 
hebben we ook een lichthinderonderzoek toegevoegd. We hebben gekozen voor lichtmasten van 18 meter in 
plaats van de gebruikelijke 15 meter, net als op het hoofdveld, zodat inkijk in de lampen vanaf het veld en 
lichthinder voor omwonenden minder is. Via het lichthinderonderzoek kunnen we aantonen dat we ruim binnen 
de wettelijke normen voor lichthinder blijven. Eventuele bezwaren van omwonenden kunnen mede daardoor in 
de kiem gesmoord worden. 

LED-veldverlichting? 

We hebben het afgelopen jaar al gekeken naar LED-veldverlichting dat rond de zomer op de markt gaat komen. 
LED-veldverlichting heeft ontegenzeggelijk de toekomst, maar op dit moment zijn er in onze situatie nog geen 
significante voordelen mee te behalen. In tegenstelling tot LED-verlichting voor thuisgebruik geeft LED-
veldverlichting namelijk geen grote besparing in stroomkosten. Uit een offerte bleek, zoals verwacht, dat 
LED-veldverlichting nog erg duur is, bijna twee keer zo duur als traditionele verlichting, en daarmee geen reële 
optie is. 

Keuze leverancier 

Bij bestudering van de offertes bleek dat enkele leveranciers niet geheel voldeden aan het Programma van Eisen 
Na een eerste selectieronde bleven twee leveranciers over die qua aanbieding dicht bij elkaar zaten. De 
leveranciers bleken echter een sterk afwijkend aantal meters en dikte kabels te gebruiken. Reden om hun 
kabelplannen op te vragen en in detail te bestuderen. Hieruit bleek dat de ene leverancier 3 lampen per kabel 
neemt (uitstekend) en de andere 6 lampen per kabel (kwalitatief minder). 

Hoe meer lampen per kabel worden toegepast hoe groter de stroom door de kabel en daarmee het 
spanningsverlies is. Elke % spanningsverlies betekent ongeveer 2.5% lichtverlies. Beide leveranciers bleken 
verschillende methoden te gebruiken om het spanningsverlies te berekenen en met inconsistente cijfers te komen. 
Wat het voor ons lastig maakte om echt appels met appels te vergelijken. 

Uiteindelijk hebben we gekozen voor de leverancier met het betere kabelplan. Voor een iets hoger bedrag krijgen 
we nu een beter kabelplan en daardoor minder lichtverlies. Dit hele verhaal toont wel aan dat je veel kennis moet 
bezitten om offertes goed te kunnen vergelijken. Verreweg de meeste verenigingen en gemeentes zouden op basis 
van de offertes wellicht niet de beste keuze hebben gemaakt. Wij mogen ons dan ook gelukkig prijzen binnen de 
CVB ondertussen zeer veel kennis van veldverlichting te hebben opgebouwd. 

Eigen lichtontwerp 

Wij hebben ook een eigen ontwerp voor de verlichting gemaakt (plaats masten, type armaturen, horizontale en 
verticale stand armaturen). Met ons eigen ontwerp halen wij voor dezelfde kosten een veel betere spreiding dan de 
leveranciers. Een kunstje dat we vorig jaar bij het hoofdveld al geflikt hebben en nu bij velden 2 en 3 weer. Een 
beetje tot onze verrassing lukt het zelfs met 12 lampen op velden 2 en 3 dezelfde spreiding te halen als met 16 
lampen op het hoofdveld. De norm voor wedstrijdverlichting is 0.60, wij hadden reeds 0.70 in ons Programma 
van Eisen gevraagd en halen nu 0.85 voor de spreiding (op schaal van 0 tot 1). Deze spreiding zal op de meest 
velden in Nederland met 12 of 16 lampen niet worden gehaald. 
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Aannemer voor kunstgrasvelden 

Ondertussen is uit de gemeentelijke aanbestedingsprocedure ook de aannemer voor de aanleg van de 
kunstgrasvelden bekend. Het is dezelfde aannemer geworden die vorig jaar ook ons hoofdveld heeft aangelegd, 
Van Kessel. Op velden 2 en 3 komt echter kunstgras van een andere leverancier dan op het hoofdveld, voor de 
insiders: Desso D-vision TPE op Proplay. Wel met een vergelijkbare constructie en opbouw, eveneens met TPE 
kunststof infill korrels, en ook met een vergelijkbare kwaliteit en speeleigenschappen. 

Peter Kieft – Piet Eversdijk - André Bakker 

 

Technisch directeur - Terugblikken... maar vooral vooruit kijken 

Het is weer een bewogen seizoen geworden. Voor de standaardteams bij de senioren waren extra promotieplaatsen 
te verkrijgen. Bij de jeugd was het opdracht om weer een stapje hogerop te komen. 

Bij de senioren is het uiteindelijk niet gelukt. Bij de jeugd met veel kampioensteams en promoties is het wel 
degelijk een geslaagd seizoen. Zowel de A Junioren (Onder 19 selectie) als de C Junioren (Onder 15 selectie) 
werden in hun klasse kampioen en zorgen voor een verdere uitbreiding van onze jeugd om op een steeds hoger 
niveau te kunnen spelen. 

Er zijn weer veel dingen goed gegaan, maar ook een aantal zaken niet goed. Vooral de mentale weerbaarheid in de 
eindfase van dit seizoen bij zowel het eerste team van de zondag als dat van de zaterdag, zal verbeterd moeten 
worden. Ook de beleving buiten de wedstrijden om verdient meer aandacht. Met name de vrijblijvendheid 
waarmee spelers van de zaterdagselectie de sport bedrijven en trainingen, maar vooral wedstrijden hebben 
overgeslagen i.v.m. vakanties en andere uitjes, zijn storende factoren in het proces van beter worden. 

Bij de jeugdwedstrijden tref ik nog te veel ouders die menen hun zoon als persoonlijke coach te moeten 
toeschreeuwen. Ook is in een aantal situaties niet goed gereageerd naar scheidsrechter en tegenstanders. Graag 
doe ik een beroep op iedereen om geen aanwijzingen te geven, wel aanmoedigingen! Laat u dit a.u.b. over aan de 
trainers en andere begeleiders. 

Als we vooruit kijken dan maakt V.V. De Meern ook volgend seizoen weer een paar stappen vooruit. Alle leden 
hebben op 31 mei j.l. kennis kunnen nemen van de beleidsplannen vanuit de club zelf. Als u suggesties had of 
misschien nu nog heeft dan worden deze ongetwijfeld door het bestuur meegenomen. 

Hoofd Jeugdopleiding 

Vanaf 1 juli is Bastin Verweij aangesteld als hoofd jeugdopleiding. Hij neem t een fors deel van mijn huidige taken 
over. Hierdoor ontstaat voor mij meer ruimte om beleidsvoorbereidende werkzaamheden te kunnen verrichten. 
Nu krijgt hij 15 tot 20 email berichten per dag om te behandelen. Hij fungeert als eerste ‘praatpaal’ voor de 
jeugdtrainers. Ook kan hij (indien nodig na overleg met mij) besluiten nemen over de samenstelling van de 
jeugdselecties. 

Bastin zit ook de bijeenkomsten met de technisch coördinatoren voor. Hij zal samen met een nieuw te vormen 
Commissie Internationale Toernooien voorbereidende werkzaamheden verrichten om ook dit onderdeel verder uit 
te bouwen. Het afgelopen seizoen geïntroduceerde SpelerVolgSysteem zal door hem worden geleid en bewaakt. 
Daarnaast gaat hij waarschijnlijk de Cursus Trainer/Coach III Jeugd volgen en blijft ook de B Junioren (Onder 17 
selectie) trainen en coachen. 

Gecertificeerde Jeugdopleiding 

Het is het bestuur van V.V. De Meern er heel veel aan gelegen om ook nog veel meer structuur in de 
jeugdopleiding aan te brengen. Vooral de meer uniforme aanpak van hetgeen als oefenstof door de jeugdtrainers 
wordt aangeboden zal moeten voldoen aan een strak geregisseerd Opleidingsplan. Het komt nu nog vaak voor dat 
je als jeugdspelers in een seizoen weinig oefeningen krijgt aangeboden om b.v. het koppen te verbeteren. Bij een 
andere trainer wordt weer minder aandacht aan techniektraining besteed en meer aan partijspelen. 
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Zowel de verschillende periodes waarin een voetbalseizoen kan worden ingedeeld, als ook de aangeboden 
oefenstof behorend bij de specifieke leeftijdscategorie, krijgen nadrukkelijker aandacht. 

De KNVB heeft een aantal jaren geleden het zgn. Certificeringsysteem geïntroduceerd. Jeugdopleidingen van 
betaald voetbalclubs en grotere amateurclubs kunnen de manier waarop de jeugdopleiding is ingericht toetsen aan 
de criteria die de KNVB heeft vastgesteld. In een waardering van 1 tot en met 4 sterren kan dit systeem als 
‘keurmerk’ voor de jeugdopleiding gaan gelden. 

V.V. De Meern gaat er voor om binnen enkele jaren 1 of meer sterren toegewezen te krijgen! 

Plezier in voetbal houden 

Voetbal is en blijft een prachtige sport. Zowel voor spelers in selectie elftallen als zij die niet in een selectieteam 
spelen geldt dat zij wekelijks plezier aan hun sport kunnen beleven. Acceptatie van elkaars tekortkomingen en 
respect voor ieders kwaliteiten zijn een belangrijke basis voor ‘teamwork’. 

Niet alle spelers kunnen in het hoogst genoteerde team spelen. Maar de persoonlijke ontwikkeling als mens en als 
voetballer kan er voor zorgen dat later alsnog een stapje hoger wordt gemaakt. Leer ook met teleurstellingen 
omgaan. Dat maakt ons later alleen maar weer sterker als we van de zaken die beter kunnen, willen leren. 

Een plezierige vakantie gewenst! 

Sjaak van den Helder 

 

Woordje van de voorzitter 

Helaas is het seizoen voor de seniorenelftallen van V.V. De Meern Zondag 1 en Zaterdag 1, 
rampzalig verlopen. Een nachtmerrie scenario. Beide teams hebben een groot deel van de 
competitie bovenaan gestaan, maar hebben het in de zicht van de haven door hun vingers 
laten glippen. Voor mij persoonlijk is het natuurlijk een grote pleister op de wonde dat FC 
Utrecht Europa ingaat. Ondanks dat alles mogen we in het algemeen niet ontevreden zijn over 
het afgelopen seizoen.  

Constant zijn we als bestuur bezig om het imago van de club omhoog te schroeven en de 
organisatie te verbeteren. De internationale jeugdtournooien, het trainerskamp in Portugal 
voor Zondag 1, aanzienlijk meer business-leden door een overtuigende campagne, een echte 

supportersvereniging en ga zo maar door. Ik weet zeker dat volgend jaar de promotie voor de Zon- en Zaterdag 1 
gaat lukken.  

Langzamerhand gaan we uitkijken naar de WK. De volgende prognoses van Gonnie en mij wil ik hierbij 
doorgeven voor de laatste vier :  

Gonnie:  halve finales   Brazilië - Frankrijk   winnaar Brazilië 

                 Argentinië - Italië   winnaar Argentinië 

        finale      Brazilië - Argentinië   winnaar Brazilië 

 

 Frans    halve finales  Nederland - Engeland  winnaar Nederland   

                 Argentinië - Spanje   winnaar Spanje  

        finale      Nederland- Spanje  winnaar Spanje 

Frans van Seumeren 
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Schotse medewerkersavond: Old Firm en whisky saus 

Schotland, één van de mooiste landen in Europa: schilderachtige Highlands, mysterieuze meren met vermeende 
monsters, talloze eilanden en een vriendelijke bevolking. Je zou verwachten dat het een druk bezocht vakantieland zou 
zijn. Niets is minder waar en dat heeft een duidelijke reden: regen. Pechvogels die Schotten..., of toch niet? De Schotten 
zijn trots op hun land, afkomst, keuken én hun voetbal.  

Op zaterdag 4 september van dit jaar hoopt het bestuur alle medewerkers bedanken voor hun inzet in het 
afgelopen seizoen, door ze te verrassen met een Schotse avond. De medewerkers zullen worden verwend met 
hoogtepunten uit Schotse keuken compleet met Schotse life muziek! 

De Schotse avond is bedoeld voor alle medewerkers én hun partners, want ook hen wil het bestuur bedanken. Je 
partner heeft je per slot van rekening heel wat keertjes moeten laten gaan! 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. 

Maak kennis met de Schotse culinaire traditie! 

Het is een groot misverstand dat de Schotten op culinair gebied niets bij te 
zetten hebben, niets is minder waar. De Schotse keuken voert ons terug 
naar de tradities van de oude Kelten. Proef de smaken en geuren van de 
kruiden uit de Highlands. Wat dacht je van lamb met Scottish whisky 
saus, of gerookte forelfilet in champagne met Jameson, een Guinesse 
steak, samen met een Cheddar cheese salade? Het Schotse regenwater 
loopt je nu al in de mond! 

Scottish soccer & music: The Old Firm 

The Old Firm, de wereldberoemde derby tussen de Schotse voetbalclubs Celtic en Glasgow Rangers, staat bekend 
als een van de zwaarst beladen derby's. Het is dé wedstrijd van het Schotse voetbalseizoen en wordt ook nog eens 
4 keer per jaar gespeeld. De rivaliteit tussen de clubs is zo hevig, dat ze altijd samen onderhandelen over de 
shirtsponsor omdat anders de fans de sponsor van de rivaliserende club boycotten. 

Om helemaal in de Schotse sfeer te blijven zal de gelijknamige 
band The Old Firm de avond voorzien van opzwepende Schotse 
folkrock. De 3 koppige band speelt net als in de andere Old Firm 
(Celtic - Glasgow Rangers) met een enorme drive, één bonk 
energie en zeer veel passie. Met drums, gitaar, klompen, kistje, 
viool en accordeon weet The Old Firm de vonk te laten overslaan 
op het publiek. Kortom: een avondje 'Old Firm' is een avond om 
nooit te vergeten!! 

Dancing through the night... 

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 2010-2011. Daarin zal de muziek van de bekendste Schotse band aller tijden, Simple 
Minds, natuurlijk niet ontbreken. DJ Wouter van het Finch discoteam zal ons tot in de late uurtjes prachtige 
dansplaten voorschotelen! 

Aanmelden 

In verband met het organiseren van de catering voor de Schotse 
avond willen we graag weten of je komt. Je partner is ook van 
harte uitgenodigd. Schrijf je vóór 5 juli a.s. in op de website van 
V.V. De Meern! (www.vvdemeern.nl/openingsfeest). Het zal 
wederom een super leuke feestavond worden! 

 

 

Schotse medewerkersavond    
4 september 

Ben jij er ook bij?  
Meld je nu aan! 
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Nieuws vanuit de jeugdafdeling  

Hoewel het werk voor de jeugdcommissie er nog lang niet opzit, de meeste teams zijn inmiddels gestopt met 
voetballen. Terugkijkend hebben we als jeugd een mooi seizoen gedraaid in allerlei opzichten. Ik zal een paar 
belangrijke punten die mij zo te binnen schieten kort memoreren. 

Kampioenschappen 

Een ongekend aantal van 17 teams werd kampioen. En daarbij waren drie standaard teams: A1, C1 en E1. De A1 
promoveerde daardoor naar de landelijke bond (4e divisie) en de C1 zelfs naar de 2e divisie. Zo hoog heeft een 
jeugd team nog nooit gevoetbald. 

De E1 gaat komend weekend uitmaken wie in West 1 algeheel kampioen wordt. Verder werden naast de A1 , de 
A2 en de A3 kampioen. Bij de C verder nog de C3 en de C7. En bij de E nog de E3, E7, E8, E9, E11 en E12. Dat 
komt neer op zeven kampioen bij de E pupillen. Bij de F werden de F2, de F5 en de F14 kampioen en tenslotte bij 
de meisjes de MD4. Daarnaast werden fraaie resultaten gehaald in de beker competitie waarbij de MD1 zelfs de 
finale bereikte. 

Evenementen 

Een leuk en gezellig evenement was de afsluiting van het seizoen bij de pupillen. Een sponsorloop, een vier tegen 
vier toernooi en penalty schieten waren de onderdelen. Er werd ruim 4000 euro bij elkaar gelopen, waarbij met 
name de ME3 en de ME2 het meeste bij elkaar liepen. Hoogste individuele score Martijn Oostveen met 110 euro. 
Bij het penalty schieten was er 1 speler die vijf penalties verzilverde en nog wel achter Pascal Florie, de sterke 
doelman van zondag I. Zijn naam Pascal Looman. Klasse dat Pascal en Ronald (van der Horst) elk jaar weer 
present zijn om het doel te verdedigen. Het is uiteraard een kick om zulke klasse keepers te verrassen. De 
winnaars bij de E waren Sharon Terpstra, Madelief Wapenaar, Charlotte de Jager, Luuk Spronk, Vinnie van 
Kippersluis, Mees Bijvoet, Bob Prins, Cas Bleeker, Scott Zonneveld, Garfield Pongsatit, Thijs Gouka, Bart Timmer, 
Zouhair Eddguenni, Justin van Lunteren, Nordin Waccano, Jelle Alberts, Kyan van Willigen, Jarno de Groot, 
Mark van der Bilt en Rai Koopmans. 

Bij de F werden de winnaars (helaas in eerste instantie door een fout een paar verkeerde winnaars gehuldigd) Britt 
Eggink, Wiendelt Huisman, Bas van der Veen, Philou Rhodes, Alexander Nalmbantis, Rick Drencker, Justin 
Heesakkers, Luuk van Es, Sebastiaan Smeets, Stijn Jansen, Beau de Bie, Robin Randag, Stijn Hekekrs, Robin Vink, 
Rodrigo Nagtegaal, Casper Koelemaij, Lars Hamminga, Stan van der Veen, Niels van Es, Jorn Geurtsen en Jayden 
van der Mark. 

Andere in het oog springende evenementen waren het toernooi om de Fair Play cup voor de E en F en de Fair Play 
cup bij de D pupillen. Allebei georganiseerd door studenten van de Hogeschool. Ook het internationale E toernooi 
was een bijzondere happening. 

Trainers 

Het afgelopen seizoen hadden alle teams niet alleen een trainer maar werd er zeer waarderend gesproken over de 
training. Het is derhalve jammer dat door allerlei oorzaken ik me grote zorgen moet maken of er volgend seizoen 
nog voldoende trainers zijn voor de niet selectie teams. Acties bij de senior leden hebben tot nu toe geen resultaat 
opgeleverd. Op dit moment hebben we rond de tien vacatures. 

Ook jammer is dat het opleidingsplan met een aantal bijeenkomsten voor C, D, E en F trainers geen vervolg nog 
kent. Zoals men gelezen heeft is de sterke man van dit project Reijer Holtmanns gestopt vanwege 
gezondheidsredenen. 

Aantal teams 2010-2011 

We zullen dit seizoen de duizend jeugdleden bereiken. Bij de meisjes zullen twaalf teams van start gaan. Bij de 
jongens 5xA, 8xB, 9xC, 10xD, 16xE en 23xF (bestaande uit 15 teams in de KNVB competitie op zaterdag, 6 teams 
in een interne competitie op zondag en twee teams in een pilot competitie van de KNVB op zondagmorgen. Dit 
laatste in een poging de wachtlijsten weg te werken. Verder nog 8 kabouter teams. Totaal 93 (!) jeugdteams. 
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Wachtlijst 

Voor het eerst tenminste onder mij voorzitterschap is het niet gelukt aan het begin van het seizoen de wachtlijsten 
weg te werken. Ruim 35 kinderen kunnen we geen plek bieden. 

Kader 

Tevredenheid wat dit onderwerp betreft. De jeugdcommissie is op volle sterkte en de diverse commissies zijn 
compleet Zoals gezegd liggen de zorgen op trainersgebied. 

Scheidsrechters 

Natuurlijk kunnen er altijd meer nodig zijn, maar grosso modo zijn alle wedstrijden door een clubscheidsrechter 
gefloten zonder al veel problemen. Twee cursussen hebben weer voor aanvulling gezorgd. Met name de cursus 
van Kevin Blom voor 16 C junioren verdient genoemd te worden. 

Beleidsstukken 

Er liggen er vier voor mij. Een over het vrijwilligersbeleid, een over het scheidsrechtersbeleid, een met de fraaie 
naam Strategisch Beleidsplan 2010-2015 en een visie document over dames en meisjes voetbal 2009-2014. Heel 
mooi natuurlijk, maar alles valt en staat toch met actieve participatie van de leden. 

Er is uiteraard nog veel en veel meer te vertellen. Maar ik wil besluiten namens de jeugdcommissie alle mensen 
m.n. de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Niet alleen om het geheel draaiende te houden, maar ook om 
zich in te zetten een positieve sfeer te scheppen zodat het aangenaam werken is in deze organisatie 

Jan Vermeulen 
Jeugdvoorzitter 

Kidsquiz 

Weer terug van weggeweest: de TeamGeest puzzel voor pupillen! Speel jij in de D, E of F bij V.V. De Meern en 
weet jij alles van voetbal? Zowel van de grote clubs als van je eigen cluppie? Vul dan snel de antwoorden in op de 
onderstaande vragen (sommige vragen moet je opzoeken in deze TeamGeest) en kijk welk woord er verschijnt in 
de grijs gemarkeerde balk. Stuur dit antwoord zo snel mogelijk op naar teamgeest@vvdemeern.nl en wie weet ben 
jij de winnaar van een mooie voetbal!  

Let op: de vakjes met een �  zijn voor een spatie en blijven dus leeg!  

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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Internationaal U11 Theo Pouw Groep Toernooi  

Zaterdag 15 mei was het zover. De tweede editie van het internationale U11 Theo Pouw Groep jeugdtoernooi werd 
gehouden. Het evenement speciaal voor e-pupillen kende dit jaar een ijzersterk deelnemersveld, met profclubs uit 
Duitsland, België en Nederland.  

Het waren de Belgen van Germinal Beerschot die over de 
langste adem beschikten. De rode duiveltjes bleken in 
finalepoule te sterk voor Rot Weiss Essen en Wattenscheid 09. 
Namens V.V. De Meern deden er twee teams mee aan het 
toernooi. De Meern 1 eindigde na een aantal knappe 
resultaten op een verdienstelijke achtste plaats. Het tweede 
team van De Meern had het moeilijk met de sterke tegenstand, 
maar weerde zich prima met een vijftiende positie in de 
eindstand. Enkele andere deelnemers waren Zulte Waregem, 
Roda JC, Dynamo Dresden en Fortuna Sittard. 

Aansprekend evenement 

Voor Technisch Directeur Sjaak van den Helder genoeg reden 
om tevreden te zijn. Het weer werkte mee en de organisatie 
van het toernooi was uitstekend geregeld. “Dit toernooi past 
bij de ontwikkeling die V.V. De Meern doormaakt. De club zit 
in de lift en daar hoort een aansprekend evenement bij. Met de 
hulp van sponsor Theo Pouw Groep hebben we dat 
gerealiseerd.” De technische man heeft genoeg plannen voor 
de toekomst. “We hebben de ambitie om ook voor de oudere 
jeugd toernooien te organiseren. Daarbij is het belangrijk dat 
we ook topploegen kunnen strikken. Op die manier zetten we 
onszelf op de kaart.” Van den Helder wijst hierbij wel op de 
hulp van vrijwilligers. “Overal zijn kosten aan verbonden. Zo 

moeten we buitenlandse ploegen bij tweedaagse toernooien onderbrengen bij gastgezinnen. Daarvoor stellen we 
nu een lijstje op, dus geïnteresseerden kunnen zich melden bij de jeugdcommissie.” 

Iemand die altijd bereid is om iets voor de club te doen is André Bakker. Hoewel hij namens De Meern al 
betrokken is bij diverse commissies, heeft hij zich voor het U11 toernooi weer eens laten strikken. “Het niveau is 
ontzettend hoog”, begint de Merenees. “Maar verrast ben ik niet. De organisatie staat en de deelnemende teams 
worden steeds beter. Dat is inherent aan de groei van de club.” 

V.V. De Meern spelers genieten 

De V.V. De Meern-spelers Tarik El Ouardiji (bovenste rij, 
2e van links) en Colin Mulders (onderste rij, 3e van links) 
genoten volop van het toernooi. De jongens grepen de 
kans om te spelen tegen profclubs met beide handen aan. 
“Het geeft een speciaal gevoel om tegen grote teams te 
spelen en daarnaast wordt ik er er alleen maar beter van”, 
aldus Tarik. Zijn maatje Colin knikt bevestigend en voegt 
toe: “Zelf hoop ik ook gevraagd te worden voor een 
profclub, maar dan het liefst een club die een beetje 
dichtbij zit!” Het tweetal is in ieder geval goed op weg. 
Met de E2 en de E3 eindigden ze in de reguliere 
competitie op een respectievelijke tweede en eerste plaats. 

Tekst en foto’s: Derk Schut 
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D7 doet mee aan de Copenhagen International Cup 

In het Pinksterweekend verbleef de D7 in Denemarken om daar deel te nemen 
aan de Copenhagen International Cup. Ondanks de tegenvallende resultaten 
was het een geweldig weekend.  

Leider Marco van Ede vertelt: “Vrijdagochtend vertrokken we al vroeg 
richting Denemarken. Om 6 uur stond de bus klaar bij het AC restaurant, 
met daarin al 60 deelnemers uit Delft. Via Duitsland zijn we met de boot 
overgestoken naar Denemarken. Na een lange rit kwamen we om 18.00 
uur eindelijk aan. Nadat we ons bij de organisatie hadden aangemeld, 
zochten we onze slaapplekken op; in een school net buiten Kopenhagen 
waar nog 32 teams sliepen.  

De volgende ochtend vond de officiële openingsceremonie plaats, waarbij 
alle teams werden voorgesteld d.m.v. een rondje over de sintelbaan. Tot 17 
uur ’s avonds werd er hard gestreden om de winst, maar helaas verloren 
we alles. Ondanks dat waren het leuke wedstrijden! De teams waren 
gewoonweg te sterk. In de Scandinavische landen is een D- team namelijk 
t/m 13 jaar. Onze kinderen waren daarbij vergeleken wel erg klein…  

Het was een erg leuk weekend, met ook leuke andere activiteiten als een 
disco en bowlen. We willen alle ouders bedanken voor hun hulp en de 
sponsors voor de leuke extra’tjes.”  

Een verslag van het toernooi is te vinden op: 

http://www.copenhageninternationalcup.dk/index.php  

Voor informatie voor leiders die een weekend met hun team weg willen, 
verwijzen wij u graag naar de volgende website: http://www.euro-
sportring.org/  of neem contact op met Marco van Ede van de D7. 

 

  

http://www.copenhageninternationalcup.dk/index.php�
http://www.euro-sportring.org/�
http://www.euro-sportring.org/�
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Scheidsrechterscursus – jeugd  

Op vrijdag avond 19:30 zaten 16 spelers uit een B, C of D team van V.V. De Meern, enigszins zenuwachtig, op 
hun stoel voor de start van de scheidsrechters cursus. Tijdens deze cursus zullen de spelers (cursisten) opgeleid 
worden tot volwaardig pupillen scheidsrechters, met een daarbij behorend diploma. 

Kevin Blom 

De avond zelf beloofde pittig te worden, want er werd twee uur lang ingegaan op de theorie. Gelukkig voor de 
cursisten werd de uitleg bij de theorie gegeven door niemand minder dan top scheidsrechter Kevin Blom! Na 
afloop van de avond kreeg iedere cursist een pen, fluit en boekje mee, zodat ze klaar waren voor het “grote” werk: 
fluiten op de Fair Play Toernooien van 22 en 24 mei.  

Het Fair Play Toernooi 

Eindelijk was het zover en vonden de Fair Play Toernooien voor 
de F en E teams van V.V. De Meern plaats. Tijdens dit toernooi 
werd er vooral gekeken hoe fair (eerlijk) ieder team speelde. Voor 
de teams die het “fairst” hadden gespeeld van hun poule, was er na 
afloop een extra prijs: kaartjes voor het zwembad.  

Dat er voor de teams die het “fairst” speelde een extra prijs was 
konden we goed merken. Zo werd er door de meeste teams sportief 
gespeeld. Ook de toeschouwers die in groten getale aanwezig 
waren lieten zich van hun beste kant zien. Zo werd er veel positief 
aangemoedigd en deden sommige ouders wat extra om een grotere 
kans op de Fair Play prijs te maken. Zo had een team drankjes 
gehaald voor de tegenpartij en hadden andere ouders een 
spandoek gemaakt waarop stond dat ze iedereen zouden 
aanmoedigen.  

De wedstrijdjes tijdens het toernooi werden gefloten door 
cursisten van de scheidsrechterscursus. De meeste cursisten waren 
al om 09:30 aanwezig om zich voor te bereiden op het fluiten. 
Sommige van hen gaven aan dat ze best wel zenuwachtig waren 
om te fluiten. Maar van deze zenuwen was op het veld echter 
weinig te merken. 

Gekwalificeerde pupillen scheidsrechters 

Het fluiten van de wedstrijden ging buiten gewoon goed. Dit is dan ook de reden dat alle cursisten geslaagd zijn 
voor de cursus. De geslaagde cursisten kregen na afloop van het toernooi hun scheidsrechters diploma waardoor 
ze zich vanaf nu gekwalificeerde pupillen scheidsrechters mogen noemen.  

Links op de foto de cursisten met hun diploma.  

Bovenste rij v.l.n.r.: Sander Koot (B5), Franklin Dijkstra 
(C4), Jordi Terpstra (C3), Djowi Bakker (C5), Robin 
Chou (D3), Arjan Frijlink (C8). 

Onderste rij v.l.n.r.: Hamid Assili (C6), Nassim Boudhan 
(C4), Mitchel Taverne (D8), Jasper van Buren (B5), Erik 
Breedveld (C2).  

Niet op de foto: Pieter de Wit (C2) en Matthijs Rutting 
(C4).  
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Winnaar Fair Play Cup: D8 

Tijdens de Fair Play Cup is er het gehele seizoen gelet op de sportieve prestaties van de D-teams van 
V.V. De Meern en de coaching langs de lijn. De deelnemende teams hebben naast hun prestaties in de 
reguliere competitie ook tijdens de wedstrijden hun beste beentje voor gezet op sportief gebied.  

Goede voorbeeld geven 

Er is veel positief gedrag te zien geweest in en rondom het veld bij de D-teams van V.V. De 
Meern. Zo schudden spelers elkaar vriendschappelijk de hand, na een wedstrijd waarin beide 
ploegen vol voor de winst zijn gegaan. Een ander veel gezien voorbeeld is het omhoog helpen 

van de tegenstander na een val. Deze voorbeelden geven veel vertrouwen voor de houding van de spelers in de 
toekomst.  

Scheidsrechters positief over deelnemende teams 

De scheidsrechters en de medewerkers van de uitgifteruimte hebben een belangrijke rol gespeeld tijdens de Fair 
Play Cup. Hun hulp is essentieel voor het beoordelen van de teams, mede dankzij deze mensen is dit seizoen dan 
ook succesvol geworden. Ondanks dat er natuurlijk altijd nog verbeterpunten te vinden zijn, waren de 
scheidsrechters positief over de deelnemende teams. Wanneer 
de verbeterpunten aandacht krijgen in het nieuwe seizoen, 

beloofd het gedrag van de D-teams zichtbaar verbeterd te zijn.  

Winnende team: D8 

Na een spannende strijd is de Fair Play Cup dit seizoen 
gewonnen door de D8. Hulde voor deze jongens! Als beloning 
voor hun goede gedrag en het winnen van de Fair Play Cup, 
mochten ze met het hele team de wedstrijd FC Utrecht – 
Vitesse bijwonen in stadion de Galgenwaard.  

Volgend jaar weer een Fair Play Cup! 

Voor de andere teams is er volgend seizoen weer een Fair Play 
Cup! Dan is er weer een kans om deze felbegeerde prijs en 

eretitel binnen te slepen. Hiernaast staat de top 3 van dit 
seizoen afgebeeld.  

Bedankt voor het sportieve seizoen en de hartelijke ontvangst 
binnen de club afgelopen jaar! 

Groeten, 

Marvin Wiggers en Joris de Bie 

 

 

 
 
 

 

 

 

Foto’s: René van der Laan 

Winnaar Fair Play Cup – D8 

2e plaats Fair Play Cup – MD4 

3e plaats Fair Play Cup – D10 

Fair Play 
Cup 

D8 
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Because I’m a girl dag bij V.V. De Meern zeer geslaagd 

Dinsdag 4 mei waren 48 meiden aanwezig bij V.V. De Meern voor de ‘Because I’m a Girl’ dag. In samenwerking met de 
Arsenal Soccer School werden de deelneemsters (in de leeftijd van 8 tot 16 jaar) getrakteerd op een dag vol met 
voetbaltrainingen en spelletjes, speciaal gericht op meisjes.  

‘Back of the net’ en estafettes 

De dag begon al vroeg met de inschrijving om half 10, 
waarna om 10 uur het veld werd betreden voor de eerste 
activiteiten. Na een uurtje kennismakingsspelletjes zat 
de stemming er al goed in en oefenden de dames er 
lustig op los voor het spel ‘back of the net’. Waarbij de 
achterkant van het doelnet geraakt moet worden zonder 
dat de bal de grond raakt. Een uitstekende warming up 
voor de estafettereeks die daarna volgde.  

Met diverse estafettes werden de meiden getest op 
behendigheid en snelheid. Nadat de winnaars de 
begeleiding hadden uitgedaagd, moesten die er ook aan 

geloven en renden zij over het parcours. De ochtend werd al zingend afgesloten door de verliezers, waarna de 
lunch volgde. Daarbij kreeg de gezelligheid de overhand en werd het een kippenhok, zoals dat bij meiden hoort te 
zijn… 

Techniektraining 

Na de lunch werd de techniek van de meisjes onder handen genomen. Ze lieten schitterende scharen en 
kapbewegingen zien en sloegen zich daarmee perfect door deze techniektraining heen. Na een korte drinkpauze 
werd de kennis van de dames getest met een quiz, waarbij Cesanne Mulder uit de MC1 als winnares uit de bus 
kwam. Vervolgens was het tijd voor enkele partijtjes en werd de dag afgesloten met een wedstrijdje ‘back of the 
net’. De oefensessie ’s ochtends hadden de meiden nog vers in het geheugen zitten en Chloë Brazil van de meisjes 
ME2 won de wedstrijd. 

 

De geslaagde dag werd afgesloten met het uitreiken van 
een certificaat aan alle meisjes. Arsenal begeleider Kevin 
overhandigde de dames hun bewijs van deelname en 
complimenteerde hen met de getoonde inzet en het 
plezier waarmee ze hadden getraind en gespeeld. De 
‘Because I’m a Girl’ dag is daarmee zeker voor herhaling 
vatbaar! 

Ted Fronik 

Redactie 

De redactie van Teamgeest bestaat uit: Dorothy 
Looman, Bas Ruitenburg, Derk Schut, Ilse 
Starrenburg 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 bij het artikel 
vermelde fotograaf. 

TeamGeest nummer 1 – seizoen 2010/2011 

De eerste TeamGeest van het volgende seizoen 
verschijnt medio oktober. Wil jij de volgende keer 
jouw stuk terug zien in de Teamgeest? 

Stuur dan vóór maandag 13 september 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.   

 

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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Communicatie 

Enige tijd geleden organiseerde Convertentie, het bedrijf dat het drukken van de TeamGeest verzorgt, een 
informatieavond voor een aantal sportverenigingen uit de omgeving. Ik werd gevraagd een presentatie te geven 
over hoe V.V. De Meern met communicatie in het algemeen en clubbladen in het bijzonder omgaat. 

Op het gebied van communicatie is er de afgelopen jaren bij ons veel veranderd. Het meest in het oog springend is 
misschien wel de website. Laatste Nieuws berichten zijn een onmisbaar middel geworden om iedereen kort en 
krachtig over actuele zaken te informeren. Technisch aardigheidje daarbij is dat alle berichten een verloopdatum 
hebben en op die datum automatisch gearchiveerd worden, zodat verouderde berichten niet blijven staan. 

Veel teams onderhouden hun pagina's op de website. Het ene team maakt daar uitgebreider gebruik van dan het 
andere, maar het leeft duidelijk en er zijn weinig verenigingen waar zo veel teams zo actief op de website zijn. Een 
eigen, door ondergetekende ontwikkeld, Content Management Systeem maakt het daarbij zeer gemakkelijk voor 
teams om hun eigen pagina's te beheren. Veel verenigingen worstelen met complexe systemen waar behalve 
enkele geschoolde webmasters eigenlijk niemand mee overweg kan. 

De WedstrijdKrant springt ook redelijk in het oog. Er zijn weinig verenigingen die wekelijks een dergelijk blad 
produceren. De WedstrijdKrant is een middel om met name de selectie teams wat meer onder de aandacht te 
brengen, draagt bij aan een professionele uitstraling van de vereniging, en is door de advertenties ook een 
belangrijke inkomstenbron. 

De TeamGeest 

De rol van de TeamGeest is de afgelopen jaren geleidelijk veranderd. Door opkomst van onder andere de website 
en de WedstrijdKrant is de TeamGeest nadrukkelijker dan voorheen bedoeld voor achtergrondinformatie over het 
reilen en zeilen van de vereniging. Digitale media zijn kort, snel en vluchtig en minder geschikt voor langere 
achtergrondartikelen. Met name het bestuur en de diverse commissies kunnen in de TeamGeest kwijt waar zij 
mee bezig zijn. 

De TeamGeest is bedoeld om de betrokkenheid met de vereniging te vergroten en wordt om die reden gedrukt en 
naar leden en sponsoren verstuurd. We hopen via de TeamGeest ook ouders van jeugdleden wat meer te 
betrekken bij de vereniging. Ondanks advertenties is de TeamGeest een kostenpost, maar we vinden de 
TeamGeest en binding belangrijk genoeg om daar kosten voor te maken. Diverse andere verenigingen zijn de 
afgelopen jaren echter met hun clubblad gestopt, uit kostenoverwegingen, dan wel omdat er onvoldoende 
vrijwilligers zijn om nog een clubblad te produceren. 

Digitale media  

Digitale media zijn steeds meer in opkomst. Dat mag ook blijken uit het plasma scherm dat in de hal op de 
bovenverdieping van het clubgebouw hangt. In eerste instantie werd dit scherm door een commerciële partij 
geëxploiteerd en dat was om meerdere redenen geen succes. Ondertussen beheren we het scherm zelf en kunnen 
we de inhoud interessanter maken voor bezoekers van het sportcomplex. Standen van teams zijn daar een 
voorbeeld van. We verwachten in de toekomst op het gebied van communicatie en sponsoring meer met 
dergelijke schermen te kunnen doen. 

Helaas is het noodzakelijk huisregels te communiceren naar leden en bezoekers. Niets lijkt nog vanzelfsprekend. 
Ik weet bijvoorbeeld niet beter dan dat je afval in een afvalbak gooit, maar wekelijks is op het sportcomplex en in 
het clubgebouw te zien dat velen dat blijkbaar niet meer van thuis hebben meegekregen. Als je vroeger mensen op 
dergelijke zaken aansprak dan was de reactie meestal: "sorry, ik wist het niet", of "sorry, even vergeten". Maar 
tegenwoordig is de reactie vaak: "waar staat dat dan?", "dat maak ik zelf wel uit", of "waar bemoei je je mee". Met 
name vanwege dat "waar staat dat dan?" staan huisregels vermeld op tafels in de kantine, in de kleedkamers, op 
het plasma scherm, op de publicatieborden, op informatiekaartjes die bezoekende teams krijgen, bij de velden, op 
de website, etc. Eigenlijk allemaal open deuren, maar helaas nodig om te voorkomen dat het clubgebouw in een 
grote puinhoop veranderd of steeds verder wordt gesloopt. 
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Ook het bestuur geeft meer aandacht aan communicatie. Toen ik, nog op het oude sportcomplex, lid werd van de 
vereniging viel mij de ledenvergadering op: één richtingsverkeer en de leden werden niet erg serieus genomen. 
Tegenwoordig is dat gelukkig twee richtingenverkeer, is er veel meer openheid en worden de leden wel serieus 
genomen. De tussentijdse ledenbijeenkomsten zijn ingevoerd om leden te informeren en hun mening te peilen. 
Het bestuur durft zich daarbij kwetsbaar op te stellen. Allemaal belangrijk om draagvlak voor beslissingen en 
keuzes te creëren. 

Eén vereniging 

Tenslotte moet opgemerkt worden dat wij bij dit alles veel meer één vereniging geworden zijn. Slechts enkele 
jaren geleden gingen jeugd-, zaterdag- en zondagafdeling nog vaak hun eigen weg en bestond het gevaar van 3 
verenigingen binnen een vereniging. Dat is gelukkig geschiedenis, al moeten we nu misschien wel oppassen dat 
prestatief en recreatief met elkaar in balans blijven. In het proces naar één vereniging is het belangrijk dat in de 
communicatie ook uit te stralen, daar is de afgelopen jaren ook veel aan verbeterd. 

Communicatie behelst nog wel wat meer, maar bovenstaande is in het kort wat ik gepresenteerd heb aan een 
aantal grotere sportverenigingen, waaronder MHC Fletiomare, LTC Vleuten-De Meern, Geinoord, UVV en 
Elinkwijk. Na afloop werd ik door iedereen nadrukkelijk bedankt en verrast met reacties zoals "wow", 
"indrukwekkend", "ik ben er stil van", "jullie zijn ons echt mijlenver vooruit", "ik wou dat wij de helft van dit 
alles hadden", "kun je dit niet bij ons komen opzetten", etc. 

Waar voor ons veel van dit soort zaken vanzelfsprekend zijn is dat blijkbaar voor andere grote en gerespecteerde 
verenigingen niet het geval. Gezien de reacties zijn wij op dit gebied blijkbaar toonaangevend. Er gebeurt dus heel 
veel positiefs, en misschien wel bijzonders, in de vereniging. Laten we ons dat vooral blijven realiseren en het 
positieve blijven benadrukken in plaats van het negatieve uit te vergroten. 

André Bakker 

 

Ongevallenverzekering 

De KNVB heeft een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten voor leden van voetbalverenigingen (waaronder 
spelers, scheidsrechters, bestuurs- en commissieleden, trainers). Deze verzekering dekt schade als gevolg van een 
ongeval tijdens wedstrijden en activiteiten en tijdens vervoer van/naar een wedstrijd of activiteit. De verzekering 
dekt alleen schade die niet door de eigen zorgverzekering wordt gedekt, het eigen risico is echter niet gedekt. 
Geneeskundige kosten zijn tot maximaal € 250, tandartskosten tot maximaal € 500 en overlijden tot maximaal € 
10.000 gedekt. Schade aan brillen, gebitsprothesen, kleding, inkomstenderving, huur/koop van krukken, 
reiskosten, etc wordt niet gedekt. Overlijden moet binnen 48 uur gemeld worden, bij overige ongevallen kan een 
schadeformulier opgestuurd worden nadat nota's ontvangen zijn. Een schadeformulier is op te vragen bij de 
secretaris van de vereniging, secretaris@vvdemeern.nl.  

Deze KNVB verzekering is echter beperkt: aanvullend, maxima, eigen risico niet gedekt, alleen geneeskundige 
kosten, alleen leden gedekt (dus bijv. geen ouders en andere supporters). Voor autobestuurders kan het daarom 
nuttig zijn een inzittendenverzekering af te sluiten. De kosten daarvan worden, evenals reiskosten, echter niet 
door de vereniging vergoed. 

Om ongelukken, vervelende discussies over verwijtbaar gedrag en andere problemen te voorkomen verzoeken wij 
autobestuurders dringend en nadrukkelijk zich aan de verkeersregels te houden (niet door rood rijden, aan de 
maximumsnelheid houden, niet met meer inzittenden dan toegestaan in de auto, op zijn minst terughoudend en 
bij voorkeur helemaal geen alcohol, alle inzittenden in de gordels, etc). Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan 
ook door een andere verkeersdeelnemer veroorzaakt worden. Veiligheid gaat altijd boven het spelen van een 
wedstrijd. 

André Bakker 

  

mailto:secretaris@vvdemeern.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’) 

Supportersvereniging V.V. De Meern (SVDM) 

Na bijna een jaar SVDM kunnen we de balans gaan opmaken. Ondanks al onze 
pogingen is het helaas nog niet wat we voor ogen hadden. We rekenen op jullie steun 
om onze plannen volgend seizoen stapje voor stapje verder uit te voeren. Hieronder 
volgt een overzicht van wat we tot op heden hebben bereikt. 

Aantal leden 

In tegenstelling tot eerdere berichten, staat de teller nu op 50 leden. Op zich een mooi 
aantal, maar op een ledenbestand van bijna 1500 is dit natuurlijk veel te weinig. Een 
supportersvereniging kan niet voortbestaan zonder leden omdat: 

• Alle acties gefinancierd worden vanuit de jaarlijkse bijdrage. 

• Leden de acties kunnen ondersteunen door aanwezig te zijn en mee te doen. 

• Wij met ons drieën de sfeer tijdens wedstrijd niet kunnen bevorderen. 

Wij merken dat er veel wordt verwacht van de SVDM. We hebben een aantal keren geprobeerd hier gehoor aan te 
geven (bus voor Zaterdag 1 / Spandoekenoproep Zondag 1 / Bus voor kampioenswedstrijd A1), maar de 
supporters kwamen niet. Dit is natuurlijk erg jammer. 

Daarom verzoeken wij nogmaals iedereen om lid te worden van de SVDM. Dit kost je als senior maar 15 euro per 
seizoen (1,25 euro per maand!!) en als junior maar 7,50 euro per seizoen (0,625 euro per maand!!). Wij vragen u 
niet alleen lid te worden, maar ook ons – en daarmee onze club - te steunen door mee te doen aan de voorgestelde 
acties. Het aanmeldingsformulier is te downloaden op onze site (www.vvdemeern.nl). 

Ledenpassen 

Tot op heden hebben wij nog geen ledenpassen laten maken. Wij zijn in onderhandeling met diverse bedrijven die 
dit voor ons zouden kunnen waarmaken. Uiteraard proberen wij dit zo goedkoop mogelijk te doen, om zo meer 
budget over te houden voor onze activiteiten. Wij verwachten aan het begin van het nieuwe seizoen de 
ledenpassen te kunnen verstrekken. 

Kidsclub? 

Wij zijn in gesprek met de jeugdcommissie voor het opzetten van een kidsclub voor alle spelers/speelsters tot en 
met de D-Pupillen. Ideeën zijn er genoeg, maar we zijn nog op zoek naar mensen die ons willen helpen om dit te 
realiseren. Speelt uw kind bij de pupillen en vind u het leuk om ons af en toe te helpen bij het organiseren van een 
activiteit voor de jeugd? Stuur ons dan een e-mail, o.v.v. Kidsclub (supportersvereniging@vvdemeern.nl) en wij 
nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Overige 

Zoals al eerder genoemd zijn wij momenteel met slechts drie personen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
mensen die ons kunnen helpen om de SVDM tot een groot succes te maken. Heeft u interesse om ons op wat voor 
manier dan ook te willen helpen, stuur dan een e-mail naar de SVDM, waarop wij contact met u zullen opnemen. 

Wij willen bij deze als onze leden alvast bedanken voor het lid worden van de SVDM. Wij hopen erop dat wij aan 
het begin van het nieuwe seizoen het aantal leden kunnen verdubbelen. Pas dan kunnen we echt wat gaat 
betekenen voor onze club. 

Frank – Marcel – Nico 

http://www.vvdemeern.nl/�
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Seniorencommissie - Het einde van het seizoen nadert… 

Het voetbalseizoen zit er bijna op. Als groot afsluitend evenement rest ons de Coupe De Meern nog. Een record 
aantal deelnemende teams (30) met groot feest na afloop en een grote gift aan het goede doel van de stichting 
Rilax, Geweldig! En het 1e van de zaterdag dat nog speelt in de herkansingsronde van de nacompetitie voor 
promotie. Daarna zit het erop en gaan we ons opmaken voor een zomer vol met vakantie en (passief) sportplezier; 
tennis, wielrennen en het WK-voetbal uiteraard. 

Een seizoen met ups en downs 

Na 2 kampioenschappen op rij leek het 1e van de zondag het weer te gaan flikken en door te promoveren naar de 
hoofdklasse. Vanwege het feit dat het in de eindfase minder ging, werd het toch nacompetitie. Het strandde helaas 
in de eerste ronde bij de deftige Haagse voetbal-en cricketclub Quick. In een mooie ambiance met veel publiek 
werden in de aanvangsfase fouten bij De Meern efficiënt afgestraft en liep De Meern de rest van de wedstrijd 
achter de feiten aan. Trainer Frans Schuitemaker greep direct rigoureus in, maar het kwaad was al geschied. En zo 
ging promotie naar de hoofdklasse, die gaande het seizoen zo dichtbij kwam, aan onze neus voorbij. De druiven 
waren zuur. In de maandagkrant las ik enkele harde en bepaald niet vleiende citaten van de trainer en aanvoerder, 
waarvan ik dacht “hoe gaat dit aflopen?”. Achteraf geredeneerd heeft het elftal het uitstekend gedaan in het 1e 
seizoen in de 1e klasse. Maar als het zo goed gaat wil je meer. 

Het 1e van de zaterdag overleefde de eerste ronde van de nacompetitie met de hakken over de sloot, maar redde 
het in de 2e ronde tegen Benschop ook niet. Ook hier werden fouten direct afgestraft. Als je dan in de 
maandagkrant het woord “gedeklasseerd” in vette letters boven het wedstrijdverslag leest, word je ook niet vrolijk. 
In de herkansingsronde vond Jan Verburgt met zijn team zijn Waterloo. Ook voor dit elftal geldt dat het dichtbij 
directe promotie is geweest en dat niet redde in de laatste fase van de competitie. Het valt dan niet mee in de 
nacompetitie weer alles uit de kast te halen. 

Van de selectie-elftallen heeft alleen het 2e van de zaterdag onder leiding van trainer Bertus van Wijk dit seizoen 
een prijs gepakt. Het won de beker. In de competitie liet het meerdere keren de kans op de koppositie lopen om 
zodoende de belangrijke promotie te bewerkstelligen. Het was dan ook knap te noemen dat de bekercompetitie 
wel werd gewonnen. En dat nog wel op een winderig achterafveldje, zoals een van de spelers in het gastenboek 
schreef.  

Gastenboek 

Dat brengt mij gelijk op het fenomeen gastenboek zoals ik dat dit seizoen heb beleefd. Het ontwikkelt zich meer 
en meer tot een mededelingenrubriek en een podium om meningen en ongenoegens te ventileren. Blijkbaar is hier 
behoefte aan en de websitecommissie zal zich hierover moeten buigen hoe daar verder mee om te gaan. 
Persoonlijk vind ik een “digitale zeepkist” om je mening en ongenoegens te verkondigen etc wel een goed 
instrument. Als je die meningen als argeloos site-bezoeker dan wil aanschouwen, weet je waarvoor je kiest. 
Bovendien is het voor iedereen goed om te weten wat er in de club leeft. Ik hoop dan wel dat zaken ook en-face 
uitgesproken blijven worden en niet alleen digitaal en vaak ook nog anoniem vanachter de pc. 

Volgend seizoen 

In de organisatie richting volgend seizoen zijn we goed op weg. Bij de selecties gaat er zoals ieder seizoen weer het 
een en ander veranderen. Er vertrekken spelers en er komen weer anderen voor terug. Bij de zaterdagselectie 
vertrekken 12 spelers. Er komen 8 spelers voor terug, grotendeels afkomstig uit eigen geledingen (zoals 
zondagselectie). De selectie ondervindt een verjongingskuur door de komst van 8 spelers uit de A2 dat dit jaar 
evenals A1 en A3 kampioen is geworden. De zondagselectie en overgaande A1-spelers vallen onder directe 
verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur en technisch directeur die daar dan op het geëigende moment 
mededeling over zullen doen. 

Bij de niet-selectie-elftallen verandert er weinig en blijven de meeste elftallen intact. Helaas hebben we moeten 
besluiten het jonge 7e van de zaterdag in de huidige samenstelling op te heffen. Op last van het 
verenigingsbestuur worden enkele spelers uit dit elftal het komende seizoen daar niet meer bij ingedeeld. Ook kon 
geen capabele leider voor het team gevonden worden. Op dit moment is nog niet aan te geven of het 7e in andere 
samenstelling terugkomt. Als het goed is hebben alle overgaande jeugdspelers een plek kunnen vinden in de 
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seniorenafdeling. De wedstrijdsecretarissen hebben bij de KNVB de wensen van elftalleiders met betrekking tot 
indelingen kenbaar gemaakt.  

Dameselftal 

Bij het damesvoetbal is de vraag aan de orde of komend seizoen een volwaardig 1e team op de been gebracht kan 
worden. Terwijl in de meisjesjeugdteams sprake is van grote aanwas is het gat naar de senioren nog groot. Trainer 
Rob McDonald ging in de eindfase van de competitie naar hoofdklasser DOVO om die te behoeden voor 
degradatie. Hij lijkt daarin te gaan slagen. Of hij komend seizoen weer trainer is van onze dames is op dit moment 
de vraag.  

We kunnen met vertrouwen het volgende seizoen in. Voor de selecties met hernieuwde ambitie om het hoogst 
haalbare te bereiken in de wetenschap dat de jeugd via kampioenschappen en promoties het gat rap aan het 
dichten is en de komende jaren veel talent zal voortbrengen. Voor de niet-selecties blijven spelplezier en 
gezelligheid de belangrijkste drijfveren. 

Ik wens jullie allen een fijne zomer en hoop jullie medio augustus weer terug te zien op ons sportpark. O ja, waar 
dan een kleine verbouwing heeft plaatsgevonden. 

Jan Hazelaar 

 

Scheidsrechterscursus (BOS) – senioren 

Op 4 mei jl. is de laatste bijeenkomst van de BOS-cursus (Basisopleiding Scheidsrechter Veldvoetbal) geweest. Aan 
deze cursus hebben in totaal 17 deelnemers deelgenomen, waarvan 10 leden/vrijwilligers van V.V. De Meern, 6 
mensen van Elinkwijk en één uit Montfoort. Alle deelnemers hebben de cursus met goed gevolg afgerond, 
iedereen is geslaagd! Via deze weg wil ik iedereen feliciteren met hun behaalde BOS scheidsrechter certificaat.  

Mohamed Al Kachouti 

 

 

 

Gefeliciteerd met het succesvol 
afronden van de BOS cursus: 

• Sander Blijleven 
• Houssein El Hadef 
• Ben Hendrikx 
• Wendy Hoving 
• Fouad Khairouni 
• Martijn Koning 
• Sjoerd Langius 
• Ron Neplenbroek 
• Michiel Reijmers 
• Eddy de Wolf 
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Stichting RiLaX – voetballers strijden tegen kanker 

Kanker. Moet je je indenken dat jij het krijgt. Je wordt kaal en kotsmisselijk van de medicijnen. Velen hebben direct of 
indirect hieronder te lijden. En nóg zijn er mensen die het woord ‘kanker’ te pas en te onpas gebruiken. Het lijkt soms 
wel dat mensen het normaal vinden en dat het verweven zit in hun taalgebruik. Dit komt helaas ook voor op en rondom 
het voetbalveld.  

RiLaX – STOP ermee. Nu! Kanker verziekt je taal!! 

Voor Richelle Laurijsen en haar ouders is kanker de 
werkelijkheid geworden. Richelle ging op 21 november 
2009 op 16 jarige leeftijd dood aan kanker. Richelle ergerde 
zich enorm aan het ‘gekanker’. Zij vond dat het woord 
‘kanker’ moest verdwijnen als scheldwoord. Daarom heeft 
zij de stichting RiLaX opgezet. Dit staat voor: Richelle 
Laurijsen zegt ‘STOP’. De opbrengsten van stichting RiLaX 
worden verdeeld onder KiKa, Stichting doe een wens en 
Stichting Lucai. Meer informatie over RilaX kun je lezen op 
www.rilax.nl.  

V.V. De Meern 

Het ‘gekanker’ op de voetbalvelden is ook voor V.V. De Meern Zaterdag 3 een belangrijke reden om aandacht te 
vragen voor het taalgebruik. Daarom hebben zij geld ingezameld voor de strijd tegen kanker. Vanaf volgend 
voetbalseizoen zullen zij met het logo van RiLaX op hun voetbalshirt lopen. Dit is ook mede mogelijk gemaakt 
door hun nieuwe sponsor, Starkootje.  

Coupe De Meern haalt 550 euro op voor 
Stichting RiLaX 

V.V. De Meern Zaterdag 3 collecteerden ook 
tijdens het voetbaltoernooi Coupe De Meern op 
29 mei jl., een toernooi van V.V. De Meern waar 
30 recreatieve herenteams aan deelnamen. In 
totaal hebben ze zelf 350 euro opgehaald. De 
organisatoren van Coupe De Meern reikten ook 
nog een cheque uit van 200 euro.  

Hiermee werd het totaal ingezamelde bedrag van 
maar liefst 550 euro bereikt. Een mooie eerste 
stap van V.V. De Meern in de strijd tegen 
kanker. Meer informatie over de actie en Coupe 
De Meern kun je lezen op www.vvdemeern.nl in 
het menu onder Senioren > Coupe De Meern. 

 

 

 

 
 

RiLaX – STOP ermee. Nu! Kanker verziekt je taal! 

Kijk voor meer informatie over Stichting RiLaX op www.rilax.nl  

http://www.rilax.nl/�
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DJ Wouter treedt op in daverend openingsfeest V.V. De Meern! 

Op 4 september a.s. zal VV De Meern het nieuwe seizoen weer openen met een spetterend swingfeest met 
danskrakers uit de popmuziek. Leuk om iedereen weer te ontmoeten, de saamhorigheid binnen de VV 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!  

DJ Wouter 

De avond is in professionele handen. Het licht en geluid zal worden verzorgd door het Finch discoteam. DJ 
Wouter zal er voor zorgen dat de dansvloer vol blijft tot het einde van de avond, door danskrakers van toen en nu 
te draaien. Dus dansmuziek uit de jaren 70, 80, 90 en het nieuwe millennium. Denk bijvoorbeeld aan: The Rolling 
Stones, JJ Cale, Tina Turner, The Police, REM, Simple Minds, David Bowie en U2. Maar ook aan: Kool and the 
Gang, Madonna, Patrick Hernandez, Boney M, Michael Jackson. Of wat meer recent: Jennifer Lopez, Nelly 
Furtado, Armin van Buuren, Evenescence, Snowpatrol of Coldplay… En de meest populaire danshits van het 
moment laten we graag aan de DJ over. Kortom voor iedereen wat wils! 

Voor wie? 

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

 

Tijdig aanmelden via website: toegangskaart thuisgestuurd! 

V.V. De Meern nodigt jullie weer van harte uit om het seizoen feestelijk te openen. Dus verras je partner en/of 
jezelf, blok zaterdagavond 4 september a.s. in je agenda en geef je direct op via de site 
www.vvdemeern.nl/openingsfeest. Als je je vóór 1 augustus hebt opgegeven dan krijg je je gratis toegangskaart 
(geldig voor 2 personen) thuisgestuurd! In verband met de veiligheid geld, dat er zonder toegangskaart geen 
toegang verleend kan worden door de beveiliging. Dus geef je nu op want het gaat weer een topavond worden!  

 

 

 

  
Commissie Openingsfeest 

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

 

Zet ’t in je agenda: 

4 september 2010 

Openingsfeest 

V.V. De Meern! 
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WK 2010 – voorspellingen  

Met het WK in aantocht hebben we vijftien bekende ‘V.V. Merenezen’ gevraagd naar hun top 4 voor dit WK. 
Spanje wordt opvallend vaak genoemd als toekomstig wereldkampioen. Zouden ze zich na Europees kampioen, in 
juli ook wereldkampioen mogen noemen?! Of worden het toch de Brazilianen of onze eigen Oranje helden? In de 
volgende TeamGeest wordt de winnaar bekend gemaakt!  

Frans van Seumeren 
Voorzitter V.V. De Meern 

1. Spanje 
2. Nederland 
3. Argentinië 
4. Engeland 

 
 

Jan Vermeulen 
Voorzitter jeugdcommissie 

1. Brazilië 
2. Duitsland 
3. Spanje 
4. Ghana 

Hidde van Boven 
Aanvoerder A1 

1. Spanje 
2. Nederland 
3. Engeland 
4. Argentinië 

Hans de Wit 
Kantine De Middenstip 

1. Spanje 
2. Nederland 
3. Duitsland 
4. Brazilië 

Sjaak van den Helder 
Technisch directeur 

1. Brazilië 
2. Duitsland 
3. Argentinië 
4. Spanje 

 
 

Stefan Visser 
Medische commissie 

1. Spanje 
2. Nederland 
3. Argentinië 
4. Brazilië 

Sjors Meulders 
Aanvoerder B1 

1. Spanje 
2. Brazilië 
3. Engeland 
4. Duitsland 

Supportersvereniging 
 

1. Brazilië 
2. Spanje 
3. Argentinië 
4. Engeland 

Frans Schuitemaker 
Trainer zondag 1 

1. Argentinië 
2. Spanje 
3. Engeland 
4. Duitsland 

 
 

Alex Kaya 
Aanvoerder zondag 1 

1. Nederland 
2. Spanje 
3. Duitsland 
4. Brazilië 

Sytze Terpstra 
Aanvoerder C1 

1. Spanje 
2. Nederland 
3. Italië 
4. Brazilië 

TeamGeest redactie 
 

1. Spanje 
2. Engeland 
3. Argentinië 
4. Nederland 

Jan Verburgt 
Trainer zaterdag 1 

1. Spanje 
2. Nederland 
3. Engeland 
4. Nigeria 

 
 

Martijn Ruitenburg 
Aanvoerder zaterdag 1 

1. Brazilië 
2. Engeland 
3. Nederland 
4. Spanje 

Nick Braakman 
Aanvoerder D1 

1. Spanje 
2. Brazilië 
3. Nederland 
4. Duitsland 

Jouw voorspelling 
Naam:………………… 

1. …………………… 
2. …………………… 
3. …………………… 
4. …………………… 

WK 2010 - Fotowedstrijd 

Het WK is natuurlijk de ultieme gelegenheid om in je oranje outfit onze jongens in Zuid-Afrika aan te moedigen! 
En in het heetst van de supportersstrijd kunnen er rare dingen gebeuren… Stuur ons een foto van jouw mooiste, 
gekste of meest bizarre WK moment en maak kans op een leuke oranje verrassing en een plek in de volgende 
TeamGeest! Stuur je foto uiterlijk 15 augustus naar teamgeest@vvdemeern.nl.  
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Business Club Leidsche Rijn  

 
Een jaar geleden maakte de Business Club van V.V. De Meern een doorstart. Het nieuwe concept bleek een schot in de 
roos en precies datgene waar ondernemers in Leidsche Rijn op zaten te wachten. Business Club Leidsche Rijn (BCLR) 
staat een jaar na de doorstart bekend als dynamisch, informeel en ambitieus. Iets waar we als V.V. De Meern trots op 
mogen zijn.  

Nieuw: branchemeetings 

Het ledenaantal van BCLR is in een jaar van 55 naar bijna 130 bedrijven 
gegroeid en daarmee is ook de opkomst tijdens de maandelijkse 
netwerkavonden flink verhoogd. Inmiddels verwelkomen we iedere maand bijna 
100 ondernemers op een wisselende (bedrijfs)locatie. Ondanks dat er diverse 
bedrijven zijn waar we met zo’n grote groep terecht kunnen, zijn er ook veel 
bedrijven waar dat niet kan. Om hen ook de mogelijkheid te bieden de BCLR 
leden bij hen uit te nodigen, zijn de branchemeetings geïntroduceerd.  

Branchemeetings zijn lunch- of borrelbijeenkomsten voor 15 tot 20 personen. 
De focus ligt hierbij op het bijeenbrengen van branchegenoten en interessante 
business partners. Een dergelijke klein opgezette bijeenkomst is een uitstekende 
gelegenheid om elkaar rustig te leren kennen en een langer gesprek aan te gaan. 
Rever Nagelkerke verzorgde de eerste branchemeeting, welke direct positieve 
reacties opleverde van de aanwezige ondernemers; “een waardevolle toevoeging 
aan de mogelijkheden van BCLR”.  

Enthousiaste leden met leuke ideeën 

De branchemeetings zijn een voorbeeld van hoe de BCLR commissie de Business 
Club blijft ontwikkelen. Daarbij is het erg leuk om te zien dat dit enthousiasme 
overslaat naar de leden. De commissie wordt regelmatig benadert door leden met 
ideeën voor een locatie of invulling van een avond. Zo is er bijvoorbeeld een 
gezamenlijk initiatief ontstaat vanuit de autobranche. Diverse autodealers 
hebben al aangegeven samen een interessante avond te willen organiseren net na 
Prinsjesdag, zodat de leden direct op de hoogte worden gebracht van de recente 
wijzigingen in de autobranche.  

Een ander voorbeeld is de bedrijfslocatie van Desque. Gevestigd in ‘Creative 
Valley’ op Papendorp biedt hun locatie de mogelijkheid om diverse kleine 

ondernemers aan het woord te laten in een inspirerende omgeving. Waarmee weer een hele andere invulling 
wordt gegeven aan de maandelijkse netwerkbijeenkomst. 

Zomerstop 

En zo blijft BCLR volop in beweging. Onlangs werd de laatste bijeenkomst voor de zomerperiode gehouden bij 
UW Match. Kijk op onze website www.bclr.nl voor foto’s en een verslag van deze avond. Daar staan ook de 
verslagen van de andere bijeenkomsten, bijv. van de sportmarketingavond in Partycentrum Number Four en de 
bijeenkomst bij Staalbankiers met de petje-op-petje-af quiz en de nieuwe CEO van ECI.  

Na de zomer gaan we weer fris verder met een sportieve avond bij Kameryck, met onder andere een Pitch & Putt 
toernooitje en een barbecue. Ideaal om de zomerverhalen door te nemen en weer een ontspannen start te maken 
met een nieuwe reeks BCLR bijeenkomsten. Prettige zomer! 

 

 

 

Meer info: www.bclr.nl - Volgende bijeenkomsten: maandag 30 augustus en maandag 4 oktober 

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

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