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Van het Verenigingsbestuur 

Het is al weer ruim 5 maanden geleden dat de leden via deze rubriek het een en ander vernemen van het 
Verenigingsbestuur. Nu is Teamgeest niet de enige weg waarlangs we onze leden kunnen bereiken, de site, de 
wedstrijdkrant en zelfs de “ouderwetse” aankondigingen op de publicatieborden in het clubgebouw zijn ook 
mogelijkheden. Zo heeft de aankondiging en de inhoud van de agenda van de ALV langs deze wegen plaats 
gevonden, zodat we niet meer alleen afhankelijk zijn van Teamgeest. De secretaris kan zich vanuit het verre 
verleden nog herinneren hoe moeilijk het was om de verschijningsdatum en de datum van de ALV op elkaar af te 
stemmen om aan de statutaire verplichting van ten minste twee weken tevoren de vergadering aan te kondigen, te 
voldoen. Verschillende malen moest in de vergadering tekst en uitleg worden gegeven waarom het niet was 
gelukt! 

Gezien de veranderde opzet en verschijningsfrequentie van Teamgeest staat de aankondiging van de ALV dus niet 
meer in ons verenigingsblad. Neemt niet weg dat het VB belang hecht aan communicatie via Teamgeest. En dit 
komt tot uitdrukking in de rubriek die je nu leest. 

Als dit nummer van Teamgeest bij de leden ligt, is de ALV al weer achter de rug. Op het moment van schrijven 
van dit artikel kan het VB alleen maar zijn hoop uitspreken dat de ALV wederom zo goed bezocht wordt als de 
afgelopen jaren en misschien nog wel beter. Het getuigt in ieder geval van grote betrokkenheid van de leden bij 
het wel en wee van de vereniging! 

Herindeling sportpark 

Ongetwijfeld staat elders in dit nummer het een en ander over de realisatie van de nieuwe kunstgrasvelden met 
verlichting en andere aanverwante zaken. Helaas heeft het VB met lede ogen aan moeten zien dat de 
werkzaamheden ver na medio augustus, zoals was afgesproken met de gemeente, gereed zijn gekomen. Niettemin 
zijn we zeer tevreden met de vernieuwde accommodatie, die ons inziens als één van de modernste mag worden 
betiteld. En nu wachten op de aanleg van een volwaardig (gras)veld 4. De berichten vanuit de gemeente wijzen er 
nog steeds op dat dit in 2012 gerealiseerd gaat worden, nadat de daarvoor benodigde bestemmingsplanwijziging is 
afgerond. 

Uitbreiding reclameborden. 

De Sponsorcommissie is uiterst succesvol. Zo succesvol dat we hoofdvelden te weinig hebben om er de verkochte 
reclameborden omheen te hangen. Aangezien uitbreiding van het aantal hoofdvelden er niet in zit wordt thans 
gekeken naar de aanleg van een tweede ring aan borden. 

Foto: een van de mogelijke uitbreidingen aan reclameborden 

Of de uitbreiding wordt zoals op de foto is nog niet zeker. U zult de veranderingen ongetwijfeld in de komende 
maanden met eigen ogen kunnen aanschouwen. 

Uitbreiding clubgebouw 

Zoals bekend, heeft de vereniging in het kader van de onderhandelingen over de herindeling van het sportpark, 
van de gemeente een bedrag toegezegd gekregen om het aantal kleedkamers met vier uit te breiden. Als u zich 
afvraagt waarom de uitbreiding zolang duurt dan komt dat omdat we als club een wensenlijstje hebben van zaken 
die we graag zouden willen aanpassen aan het clubgebouw. Zo zoekt het VB naar mogelijkheden om extra ruimte 
voor (wedstrijd-)besprekingen en werkplekken voor betaalde medewerkers te creëren. De daarvoor extra te 
maken (exploitatie-)kosten moeten we ergens zien terug te verdienen. Dat zou kunnen door (enkele van) deze 
ruimtes multifunctioneel (dus voor verhuur geschikt) te maken. Het VB is druk bezig deze mogelijkheden te 
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verkennen en voert daarover ook gesprekken met de gemeente en Stichting Waarborgfonds Sport i.v.m. 
garantstelling hypotheek.  

Wij realiseren ons dat dit tijd kost, dat moet dan maar om er op langere termijn beter uit te komen. Gezien deze 
ontwikkelingen is het niet waarschijnlijk dat de uitbreiding al in de zomer van 2011 zal worden gerealiseerd. 

Straatnaamgeving  

Vijf jaren geleden, bij de ingebruikneming van ons huidige sportpark, heeft de gemeente het adres Burg. 
Middelweerdbaan 100 toegekend. Wat bijna niemand weet binnen de vereniging, is dat dit adres tijdelijk 
toegekend is, in afwachting van naamgeving van straten in het gebied tussen het sportpark en de Burg. 
Middelweerdbaan. Nadat al eerder bekend was hoe het stratenpatroon in dat gebied zou worden en dat er ook 
namen aan waren toegekend, was het ook geen verrassing dat we in november vorig jaar een brief kregen waarin 
stond dat het adres zou veranderen in Loenenseboslaan 2. Dat is namelijk de straat die thans de toegangsweg 
vanaf de Burg. Middelweerdbaan is. We hebben daarop gereageerd met de mededeling dat we hiertegen geen 
bezwaar hebben, maar dan wel verwachten dat er een goed zichtbaar straatnaambord wordt geplaatst. 

Groot was onze verbazing toen we in april van dit jaar een brief kregen van de gemeente waarin stond dat men het 
nodig had gevonden om het adres te wijzigen in Alendorperplaats 11. Dit is de straat vanaf de Alendorperweg naar 
de “achteringang”van ons sportpark; de hockeyvereniging heeft deze straat ook als adres. Dat schoot ons in het 
verkeerde keelgat: niet alleen de achteringang als adres, maar ook een Vleutens adres! Leg dat maar eens uit aan 
onbekenden: V.V. De Meern op Sportpark De Meern en dat op een adres in Vleuten! Nog los van problemen met 
navigatieapparatuur en extra autoverkeer op Esdoornlaan en Alendorperweg. De soap die hierna zich afspeelde 
vermelden we hier niet, die is te belachelijk voor woorden: zich in allerlei bochten wringende ambtenaren, zich 
verschuilend achter niet ter zake doende bureaucratische en juridische argumenten. Uiteindelijk bleek men toch 
geen argumenten meer te hebben en ging men overstag: het blijft Loenenseboslaan 2. Maar toen kwam er, midden 
in de vakantieperiode, een brief dat de adreswijziging per 1 september in zou gaan. Tegen deze beslissing, om het 
op zo’n korte termijn te doen, hebben we beroep aangetekend vanwege het feit dat er nog steeds geen 
straatnaambord staat en ook op de stadsplattegronden deze straat nog niet vermeld staat. Ook hierbij malen de 
bureaucratische molens gewoon door, want beroep aantekenen, wil niet zeggen dat de ingangsdatum wordt 
opgeschort! En dat heeft weer als consequentie dat alle nutsbedrijven en overheidsinstellingen dat nieuwe adres 
moeten hanteren, iets waar we door schade en schande achter kwamen: bij KPN staan we niet meer op oude adres 
in hun bestand, waardoor men in eerste instantie weigerde te komen om de schade a.g.v. de inbraak te herstellen 
en ook de politie kon geen proces-verbaal opmaken op het oude adres! 

Op het moment van schrijven hebben we nog geen uitsluitsel over het aangetekende beroep. Wordt vervolgd 
dus… 

Actie op zondag  

Ooit op zondagmorgen op het sportpark geweest? Hoezo rustig op zondag? De parkeerplaats is even vol als op 
zaterdag. We hebben de kabouters, de championsleague, de zondagcompetitie van de F16 en F17 en sinds kort de 
voetbalschool.  

De zondagcompetitie van de F16 en F17 is op initiatief van de Gemeente Utrecht en in samenwerking met de 
KNVB gestart. Ergens in december gaan we met de Gemeente en KNVB evalueren en kijken naar de volgende 
seizoenshelft. Naast De Meern doen o.a. Hercules, Elinkwijk en Sporting mee. Vanaf deze plek complimenten 
voor de leiders van de F16 en F17. Zoals met alles wat nieuw is heb je aanloop problemen. Zij hebben dat 
fantastisch opgepakt. Waarvoor dank.  

De voetbalschool 

Om te beginnen een pluim voor Hidde van Boven en compagnon Jean-Louis. Geweldig 
wat zij neerzetten. Daarnaast bereikte ons commentaar waarvan de strekking was: voor 
de voetbalschool, bedoeld voor niet selectiespelers, wordt geld gevraagd. Waarom? 
Selectiespelers betalen toch ook niet voor meer dan 1 training per week? Dit behoeft 
enige achtergrondinformatie en toelichting. 
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In voorgaande jaren werden wij keer op keer benaderd door externen met het verzoek of men op commerciële 
basis bij ons op zondag clinics mocht geven. Doorgaans ca. 10 ochtenden a EUR 150.  

Vorig seizoen is het idee ontstaan om dit zelf te gaan doen. Om meerdere redenen: 

• De clinics zijn in onze visie een onsamenhangend geheel en het niveau is 
ongedefinieerd.  

• Ten tweede vonden we ze relatief duur. 

Het idee om kinderen zo mogelijk iets clinics-achtigs aan te bieden kunnen we vanuit sportieve gedachten 
overigens alleen maar toejuichten. Helemaal als we dat op zondag kunnen doen en kunnen aansluiten op de 
andere activiteiten. Wordt het direct gezelliger op zondag. 

Kern van het verhaal is dat de opzet van Hidde en Jean-Louis geen uitbreiding van de trainingen is, maar een extra 
optie waar je op vrijwillige basis aan kan deelnemen. Met als groot voordeel dat je i.p.v. bij een commerciële 
voetbalschool voor Eur 150 nu voor een paar Euro per keer, om wat kosten te dekken, dezelfde soort faciliteiten 
krijgt. 

Met nadruk, dit heeft niets te maken met uitbreiding van reguliere training. Als club bieden we niet het hele 
seizoen een tweede trainingsuur aan voor niet-selecties. Wij willen niet-selecties niets onthouden. Als er een vader 
is die opstaat en zegt ik kan/wil dit elftal een tweede keer trainen, en dat past binnen de beschikbare 
veldcapaciteit, dan kan dat. Als club (de JeuCie) hebben we de handen overvol om het huidige programma aan 
trainingsuren rond te krijgen. We gaan dat niet nog verder uitbreiden en nog meer werk op onze hals halen. Dat is 
eenvoudig weg niet op te brengen. 

Dat is ingestoken op niet-selectie heeft als achtergrond dat de selecties al veel faciliteiten hebben en er vaak het 
verwijt is dat we geen oog hebben voor niet-selecties. Dus voorrang voor niet-selectie.  

Agressietraining 

Hoewel de vereniging zich diep moet schamen dat het nodig is, heeft het VB moeten besluiten de 
medewerkers/vrijwilligers die op zaterdagen de uitgifteruimte bemensen en zorg dragen voor de gang van zaken 
rond de kleedkamers, een training voor omgang met agressief gedrag aan te bieden. Doordat een (helaas te groot) 
aantal lieden hun ongenoegen over hen niet welgevallige zaken op deze hardwerkende mensen afwentelen, dan 
wel vernielingen aanrichten, is zoiets nodig. Diep triest… 

Naast de agressietraining is er in de uitgifteruimte een schrift aangelegd om misstanden vast te leggen. Wiens 
naam daar te vaak in verschijnt moet gaan rekenen op maatregelen.  

“De vereniging zich diep moet schamen” ??? Inderdaad! Helaas betreft het bij lange na niet alleen bezoekers en 
gasten die onze eigen medewerkers voor rotte vis uitmaken.  

Werkdruk 

Onlangs kreeg het VB het signaal dat een aantal vrijwilligers, met name de leden van de Jeugdcommissie en onze 
ledenadministratrice bijna bezwijken onder de werkdruk. Het VB is in overleg met hen om hiervoor een oplossing 
te vinden.  

Het verenigingsbestuur 

Frans van Seumeren – Wim Stolwijk – Marcel de Groot – John van Wegen – Peter Kieft – Lennaert de Bokx   
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Seizoensopening 2010-2011: ‘Swingend het seizoen in!’ 

Op zaterdag 4 september organiseerde de Commissie Openingsfeest een feestelijke opening van het seizoen 2009-2010. 
Voor de medewerkers werd een Schotse avond georganiseerd en later op de avond was er een swingend dansfeest voor 
alle leden van V.V. De Meern. "Topavond!", aldus één van de bezoekers. 

De Schotse avond: 'higher dan de highlands' 

Als dank voor hun inzet in het vorige seizoen werden de ruim 200 aanwezige vrijwilligers en medewerkers met 
hun partners op feestelijke wijze bedankt met een Schotse avond. De medewerkers werden beneden aan de deur 
ontvangen met de bekende melancholische doedelzakklanken. De sfeer was meteen gezet: "Zou die zijn 
onderbroek nou aanhebben?", vroeg een nieuwsgierige medewerkster. Misschien kan ze het nog eens vragen aan 
Ricky, onze Schotse sterspeler van Zaterdag 5 die op speciaal verzoek van de Commissie Openingsfeest op de 
avond verscheen in de traditionele Schotse kilt. 

 

 

Guinesse steak en Scottish whisky saus… 

Ook dit jaar leverden de koks weer een topprestatie. De smaken en geuren van de kruiden uit de Highlands 
werden op tafel gezet: gekruide lamb met Scottish whisky saus; gerookte forelfilet in champagne met Jameson, 
een Guinesse steak samen met een Cheddar cheese salade. "Wow, dit is lekker zeg!", was één van de veel 
gehoorde meningen over het menu. 

Het bracht de medewerkers in hogere sferen. "Ik voel me higher dan de Highlands", riep een euforische jongeman. 
We denken dat zijn ietwat benevelde toestand niet alleen het gevolg is van het voedsel uit Highlands, maar vooral 
van de drank uit de lage landen. Hij had al vroeg op de avond zijn oranje muntjes er doorheen gejast. Velen 
zouden deze avond zijn voorbeeld volgen...  

Kanjers van V.V. De Meern 

De medewerkersavond werd verrijkt met een speech van John van Wegen, lid van het Verenigingsbestuur. Hij 
bedankte alle medewerkers voor de vele taken die zij allemaal hebben uitgevoerd. Hij benadrukte dat de 
vereniging alleen dankzij al deze medewerkers kan blijven voortbestaan. 

Zonder andere medewerkers tekort te doen, vond het bestuur het een mooie gelegenheid om enkele medewerkers 
net als vorig jaar weer even extra in het zonlicht te zetten. Dit zijn medewerkers die vaak op de achtergrond 
bergen werk verzetten. Drie van deze “Multifunctionele Kanjers van V.V. De Meern”, zoals John ze noemde, 
werden naar voren gehaald voor en eerbetoon en een bloemetje. 

Piet Eversdijk werd naar voren gehaald als lid van de Commissie van Beheer. 
Piet heeft een grote rol gespeeld in de 
verplaatsing en de inrichting van ons 
prachtige sportpark. Nog steeds draagt hij 
er zorg voor, dat ons park in uitstekende 
staat blijft. Daarnaast adviseert hij over de 
club over diverse gemeentelijke procedures 
en blijft hij alle ontwikkelingen op dit 
gebied kritisch volgen. 
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Ook Ted Fronik verricht diverse functies bij V.V.: lid van de Technische 
Commissie, meisjes trainer, coördinator meisjesvoetbal, veldindeling, 
wedstrijdsecretaris junioren, website commissie. Eigenlijk te veel om op te 
noemen. Helaas kon Ted zelf niet aanwezig zijn op de avond en werden zijn 
bloemen in ontvangst genomen door zijn dochter Michelle. 

Tenslotte werden Ben en Anneke Hendrikx in de bloemen gezet. Dit 
multifunctionele echtpaar zijn allebei EHBO'ers. Anneke doet de uitgifte er 
nog bij en als zij bezig is fluit Ben zijn wedstrijdjes, is hij jeugdleider of doet 
hij werk voor de Jeugd Commissie. Gefeliciteerd Piet, Ted, Ben en Anneke! 

Dansfeest 

Na de daverende afsluiting van de Schotse Folk rock band The Old Firm waren de dansspieren van de 
medewerkers al opgewarmd. De inmiddels toegestroomde leden zorgen voor een gezellige ‘volle bak’. Daarna was 
het de beurt aan DJ Wouter van Finch Discoteam om een spetterend dansfeest te verzorgen voor alle leden van De 
Meern. Deze taak was hem op het lijf geschreven, van half tien tot half twee ’s avonds stond de dansvloer vol 
dansende leden. “Het was weer een geweldige superavond,” aldus een spelersvrouw, “Ik wist niet dat een 
voetbalclub zo leuk kon zijn!” 
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Van de Sponsor Commissie 

De Sponsor Commissie is de afgelopen drie jaar druk geweest om op het hoofdveld de oude 60 cm hoge 
reclameborden aan beugels om te zetten naar nieuwe 80 cm hoge borden in profielen (en daarbij zoveel mogelijk 
van de oude borden over te zetten naar het trainingsveld). Daarbij zijn bijna de helft van de borden op het 
hoofdveld omgezet naar dubbele borden (een bord aan de veldzijde en een bord aan de buitenkant) en zijn achter 
beide doelen borden geplaatst. Het aantal borden rondom het hoofdveld is daardoor maar liefst met 70% 
toegenomen, van 96 naar 163 om exact te zijn. Naast een kwalitatieve verbetering - de nieuwe borden hebben een 
veel mooiere uitstraling - leveren al die extra borden uiteraard ook meer inkomsten op. Daarnaast leveren de 
borden op het trainingsveld inkomsten op, ook extra ten opzichte van het verleden. 

Het volgende project waren grote reclameborden op de 7 oranje vlakken van de achterwand van de tribune. Deze 
zijn eigenlijk in record tempo verkocht, waardoor de Sponsor Commissie eerder dan verwacht het luxe probleem 
had dat er geen reclameborden op het hoofdveld meer verkocht konden worden omdat alle plaatsen bezet zijn. 

 

Na de nodige discussie binnen de vereniging, met name over de esthetische aspecten, is er recent besloten de 
hoogte in te gaan en aan beide zijden van de tribune 10 extra borden te plaatsen in het gras achter het voetpad dat 
achter de reclameborden langs loopt (een "tweede ring"). Hier komt één en ander bij kijken, van administratieve 
(bijv. bouwvergunning) tot technische (bijv. constructie) zaken, en uiteraard moeten er 20 extra borden verkocht 
worden. Het zal dus nog wel even duren voordat deze borden er echt hangen, maar de Sponsor Commissie heeft 
weer een aardige uitdaging om mee aan de slag te gaan. 

Uiteraard is de Sponsor Commissie niet alleen bezig met reclameborden, maar met alle sponsoring (kleding, 
advertenties, website banners, wedstrijdballen, etc). Bovenstaande projecten komen dus bovenop de reguliere 
werkzaamheden, maar dergelijke uitdagingen zijn de slagroom op de taart waar wij enthousiast van worden. 

Kees den Heijer, André Bakker, Ruud van Klooster, Piet Oostveen, Alfred van Doorn 

 

 

Gun & Go naar 16 reclameborden 

Gun & Go, een bedrijf voor coaching en mediation, is al vele jaren sponsor van V.V. De Meern. Enkele jaren 
geleden werd er naast shirtsponsoring begonnen met 4 reclameborden, later werd dat uitgebreid naar 8 
reclameborden, en nu zijn er maar liefst 16 reclameborden op het hoofdveld geplaatst. De reclameborden zijn in 
het oranje en zwart uitgevoerd, niet toevallig de clubkleuren van V.V. De Meern. Naast dat dit een mooie 
kleurencombinatie is, illustreert het de wederzijdse betrokkenheid. 
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Website 

Dat we een goed gebruikte en goed bezochte website hebben zal zo langzamerhand wel bekend zijn. Het aantal 
bekeken pagina's en bezoekers neemt nog steeds fors toe. We kunnen ondertussen de groei over de maanden 
september plus oktober van de afgelopen 3 jaren zien: 

We zien in twee jaar tijd dus bijna een verdubbeling 
van het aantal bekeken pagina's en het aantal 
bezoekers! De groei van het aantal bekeken pagina's 
komt doordat steeds meer teams steeds meer 
pagina's op de website hebben plus de groei van het 
aantal bezoekers. Teams die nog geen toegang tot 
de website hebben kunnen nog steeds een account 
aanvragen bij webmaster@vvdemeern.nl. 

De afgelopen 12 maanden hadden we 3.2 miljoen bekeken pagina's en 
32.000 verschillende bezoekers. Met name dat laatste cijfer mag toch 
wel opvallend genoemd worden. 

Diverse teams zijn enorm actief op de website. Hieronder volgt een 
overzicht van de top-15 teams gerangschikt naar de meeste bekeken 
pagina's over het afgelopen seizoen 2009-2010. Deze teams plaatsen 
vele pagina's met verslagen en andere informatie, plaatsen vele foto's, 
maakten actief gebruik van hun gastenboek en hadden vele bezoekers. 
Complimenten met name aan Edwin Habers van de C1 en Bastin 
Verweij van de B1, maar uiteraard ook aan al die andere teams die er 
iets moois van gemaakt hebben. 

 
Jammer is wel dat vlaggenschip ZO1 de meeste bezoekers heeft, maar 
er voor die bezoekers weinig te zien is op de website. Mocht iemand 
ZO1 willen helpen met het maken van verslagen en/of de website 
leven in te blazen dan is dat meer dan welkom dus! 

De afgelopen zomer is er weer de nodige nieuwe functionaliteit aan de 
website toegevoegd. We blijven wat dat betreft bezig de website te 
verbeteren en levendig te houden. 

André Bakker 

 

Gun & Co naar 16 reclameborden 

Op de foto links Sjoerd Langius en Anita van der Gun van Gun & Go die het contract ondertekenen en rechts 
André Bakker van V.V. De Meern. Sjoerd en Anita zijn uiteraard trouwe supporters van V.V. De Meern, hun zoon 
Stef speelt bij de junioren en Sjoerd voetbalt zelf nog bij de veteranen. V.V. De Meern is vanzelfsprekend zeer 
verheugd met de sponsoring, het mag toch wel bijzonder 
genoemd worden dat een sponsor 16 reclameborden plaatst. 
Eén ding is zeker: met al die reclameborden val je wel op! 

 

 

Sep/okt Bekeken 
pagina's Groei Verschillende 

bezoekers Groei 

2008 384.673  5.654  

2009 618.695 61% 7.803 38% 

2010 735.993 19% 9.953 28% 

 

Team Bekeken 
pagina's 

Verschillende 
bezoekers 

C1 163.884 3.248 

B1 120.914 3.014 

A1 97.104 3.116 

C2 77.289 1.599 

D2 64.834 1.075 

ZO1 57.213 4.356 

A2 54.540 1.375 

D1 50.137 1.832 

B2 43.145 1.311 

E1 41.589 1.552 

C4 34.770 872 

ZA1 31.814 2.812 

B3 27.480 963 

C3 23.187 956 

MA1 19.613 1.112 
 

mailto:webmaster@vvdemeern.nl�
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Aanpassingen sportpark 

In 2009 is door de gemeente, met instemming van V.V. De Meern, besloten om veld 4 om te zetten in twee 
hockeyvelden. Ter compensatie voor het afstaan van een veld en het tijdelijk kunnen beschikken over slechts 5½ 
veld zijn de velden 2 en 3 omgebouwd tot kunstgrasveld, voorzien van wedstrijdverlichting. De velden kunnen 
zodoende op wedstrijddagen langer worden benut. De aanpassing is gerealiseerd in de zomerperiode van 2010. 

Het zal jullie niet zijn ontgaan dat het sportpark in de 
‘vakantieperiode’ een ware gedaanteverwisseling heeft ondergaan. In 
deze voor de voetballers stille periode is door de aannemers van Kessel 
(aanleg velden), Hak (aanleg veldverlichting), medewerkers van de 
gemeente en de Commissie van Beheer hard gewerkt om dit voor 
elkaar te krijgen.  

Helaas was het pupillengrasveld niet tijdig bespeelbaar. Dit is vooral 
veroorzaakt door een onoordeelkundig gebruik van de 
beregeningsinstallatie. Vanaf oktober kon ook dit veld worden ingezet 
voor wedstrijden. Er blijft nog wel zorg over de afwatering, bij fikse 
regenval verandert de lange zijde grenzend aan veld 2 al snel in een Wadi. Hierover vindt overleg plaats met de 
gemeente. 

Training 

Inmiddels beschikken we over liefst vijf kunstgrasvelden, waarvan de 
velden 2, 3, 5 en 6 worden gebruikt voor trainingen en het hoofdveld 
midweeks alleen nog voor wedstrijden. Om vier velden geschikt te 
maken voor training is een forse investering gedaan voor de aanschaf 
van de nodige veldmaterialen. Daarnaast zijn alle bestaande 
verplaatsbare doelen door de onderhoudsploeg voorzien van 
transportwielen en een draagbeugel en zijn enkele grote verplaatsbare 
doelen verstevigd. De kleine ijzeren doeltjes zijn alle afgevoerd; deze 
doeltjes waren onhandig zwaar en losse onderdelen vormden een 
gevaar voor lijf en leden.  

Op alle trainingsvelden zijn nu beschikbaar:  

• 4 kleine (gele) trainingsdoeltjes 

• 4 pupillendoeltjes 

• 1 verplaatsbaar groot doel; op veld 2 zijn zelfs 2 grote doelen 
            aanwezig omdat hier de keepertraining plaatsvindt 

Alle doelen zijn voorzien van transportwielen. 

Orde 

Op aandrang van de Commissie van Beheer zijn bij de aanleg van de 
velden zodanig ruimten gereserveerd dat alle trainingsdoelen kunnen 
worden geparkeerd op een afstand van ten minste 4 meter uit de zijlijn 
van het veld. Volgens de regels van de KNVB is het namelijk niet 
toegestaan dat zich tijdens wedstrijden binnen deze zone obstakels 
bevinden. Helaas moeten we constateren dat deze regel nauwelijks 
wordt nageleefd. We verzoeken dan ook in het vervolg hiermee 
rekening te houden. De scheidsrechters kunnen hierin een actieve rol 
spelen door de wedstrijd pas te beginnen als de doelen op de juiste     

        plaats staan. 
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Onderhoudsploeg V.V. De Meern 

De achterliggende jaren werden reparaties en herstelwerkzaamheden in het clubgebouw hoofdzakelijk verricht 
door André Bakker. Het maakte niet uit of het ging om sanitair, elektrisch, installaties of elektronica, André pakte 
alles aan. De vele uren die hij aan deze werkzaamheden heeft besteed leverden de vereniging een besparing op van 
vele duizenden Euro’s. Vorig jaar heeft André te kennen gegeven de werkzaamheden voor de CVB te willen 
beëindigen. Dat was natuurlijk wel even schrikken want vervanging door één persoon was ondenkbaar.   

Het heeft even geduurd maar inmiddels zijn we er in geslaagd een enthousiaste 
onderhoudsploeg samen te stellen en is André bezig zich langzaam ‘terug te 
trekken’. De ploeg is al geruime tijd actief en verricht uitermate nuttig werk en 
ontlast daarmee de CVB en bespaart de vereniging het nodige geld omdat dit 
werk niet hoeft te worden uitbesteed aan bedrijven. En kom bij de heren niet aan 
met een vrijwilligersbijdrage…, een kop koffie en waardering van de leden is 
voldoende. Hulde aan deze echte verenigingsmensen! 

Hoewel we beschikken over een nieuw gebouw, is het toch noodzakelijk om het 
nodige onderhoud te plegen en (helaas) ook het resultaat van vandalisme te 
herstellen. Verder zijn regelmatig aanpassingen nodig aan clubgebouw en 
veldmaterialen. Zo zijn onlangs de verplaatsbare doelen voorzien van 
transportwielen, de kabouterdoeltjes opgeknapt en de grote verplaatsbare doelen 
verstevigd. 

Jaap Dunsbergen, Wim van Mourik, Cees van Rooyen en Wil Goes zijn regelmatig op het sportpark te vinden om 
werkzaamheden te verrichten. Voornamelijk op dinsdagmorgen komen de heren bijeen; onder het genot van een 
bak koffie vliegen ook de nodige verhalen uit het verleden over tafel.  

Sjaak van Zijl verzorgt de papiercontainer, loopt regelmatig de doelnetten na en zorgt op donderdagmorgen, 
samen met Gijs van Rooyen voor de belijning van de velden. 

 

Foto links: v.l.n.r. Cees 
van Rooyen, Jaap 
Dunsbergen en Wil Goes. 

Foto rechts: v.l.n.r. Wil 
Goes, Cees van Rooyen en 
Wim van Mourik in actie. 

 

 

Aanvulling team 

Toch blijft er nog wat te wensen over: versterking van de ploeg met iemand met loodgieterervaring en ook iemand 
met ervaring op het gebied van elektrotechniek is zeer welkom. Aanmelding en/of tips gaarne doorgeven aan Piet 
Eversdijk (06 - 4436 3849).  

Commissie van Beheer 
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V.V. De Meern 100 teams 

Evenals in vorige jaren geven we jullie bij de start van het seizoen in Teamgeest een overzicht van het aantal leden 
en teams. Dit jaar hebben we enkele markante mijlpalen bereikt, het aantal jeugdleden is gestegen tot boven 1000 
en dit seizoen zijn we gestart met liefst 100 teams. Inmiddels is dit aantal door terugtrekken van teams weer 
gezakt tot beneden de 100. 

Opgemerkt moet worden dat de informatie in de tabellen en grafieken is gebaseerd op de stand van zaken begin 
augustus.  
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Jeugd 

Vanaf 2000 vindt een sterke groei plaats bij de jeugd, met een groeisprong in 2005, bij de overgang naar het 
nieuwe sportpark. In de jaren 2008 en 2009 kent de groei enige stagnatie. Dit jaar echter is het aantal jeugdleden 
weer met ca 90 gegroeid tot boven de 1000 en heeft de vereniging meer dan 80 jeugdteams, waarvan 13 
meisjesteams. Helaas moest in de loop van de competitie een jongens B-team worden teruggetrokken.  

Senioren 

Het aantal seniorenteams is lange tijd vrij constant gebleven op 13 à 14. De terugval op zondag werd 
gecompenseerd door groei op de zaterdag. De laatste jaren zien we weer een toename van het aantal teams op 
zondag. Deze competitie is gestart met totaal 16 teams (9 op zaterdag en 6 op zondag, waarvan 1 damesteam). 
Helaas moest al vrij snel één van de zondagteams worden teruggetrokken uit de competitie. 

Piet Eversdijk 
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Woordje van de voorzitter 

Momenteel ben ik helaas weinig op het sportpark aanwezig. Ik schaam me daar als voorzitter 
voor. Het grote probleem is dat ik, na onze terugkomst van onze wandeling door Europa in 
augustus 2006 te veel hooi op mijn vork genomen heb.  

Naast het voorzitterschap bij V.V. De Meern, mijn besognes bij FC Utrecht, ben ik ook 
investeerder in een groot aantal bedrijven. Dat kost meer tijd als voorzien. Gon zegt: “Je bent 
drukker dan ooit.” Daar ben ik het niet mee eens, maar het gevoel dat ik met pensioen ben 
heb ik allerminst. FC Utrecht vreet tijd, zeker nu wij op drie fronten actief zijn; competitie, 
beker en Europa. Van de andere kant moet u van mij aannemen dat ik achter de schermen wel 
degelijk actief met V.V. De Meern bezig ben, al blijkt dat niet in mijn fysieke aanwezigheid.  

Bij mijn bezoek onlangs bij de burgermeester en het bezoek wat de afdeling sport van de gemeente onlangs heeft 
afgelegd op het sportpark, blijkt dat onze inspanningen van de afgelopen jaren niet voor niets zijn geweest. V.V. 
De Meern is een voorbeeldclub en staat zeer hoog aangeschreven. Goed georganiseerd, financieel gezond, strategie 
en een open cultuur zijn de basiselementen waarop wij draaien. Men had bij de gemeente nooit verwacht dat een 
amateurclub zoals de onze zou kunnen uitgroeien tot een ledenbestand van meer dan 1600 leden en, schrik niet, 
350 vrijwilligers. Dank aan jullie allen die daar bij betrokken zijn!  

Toch wordt dat als we niet uitkijken onze valkuil. Plannen zijn er om toch verder te gaan met het 
professionaliseren van onze organisatie en nog meer samenhang te vinden met de omgeving. Een combinatie 
tussen sport, onderwijs en gezondheidzorg zijn daarbij van belang. U wordt binnenkort hierover geïnformeerd. Ik 
hoop de komende tijd meer fysiek aanwezig te zijn bij wedstrijden, want wat verbale aanmoedigingen 
ondersteund door broer Jan zijn gezien de standen op de ranglijst van de eerste seniorenelftallen hard nodig. 

Frans van Seumeren 

 

Kort nieuws – ondertekening ster-overeenkomst RAC 

Tussen de jeugdopleiding van FC Utrecht en V.V. De Meern bestaat al jaren een samenwerkingsverband. Omdat 
de club uit De Meern haar jeugdopleiding sterk door ontwikkeld heeft de laatste tijd, promoveren ze nu naar Ster-
categorie. Hiermee maakt V.V. De Meern nu deel uit van een select clubje van 11 verenigingen die deze status 
bezitten. 

Op de foto vooraan Jan Vermeulen (jeugd voorzitter V.V. 
De Meern) en Jan Willem van Dop (algemeen directeur FC 
Utrecht) die hun handtekening zetten en achteraan Jan 
Straub (coördinator RAC FC Utrecht) en Bastin Verweij 
(hoofd jeugdopleiding V.V. De Meern). 
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Verbinden door Voetbal 

Beste voetballiefhebber! 

De komende periode bestaat er een grote kans dat u studenten van de Hogeschool Utrecht 
tegen het lijf loopt. Er zijn namelijk 5 studenten die op dit moment samen met V.V. De Meern 
werken aan verschillende doelen. De doelen betreffen aspecten als Fairplay, ‘Sport als 
bindmiddel’ en nog vele andere aspecten. De studenten stellen zich hieronder kort even voor: 

Hallo! Wij zijn Sjoerd, Lissy, Mariska, Tobias en Ronald, en wij volgen de opleiding ‘sport en 
bewegen’.  

Het is de bedoeling dat wij ons de komende tijd bezig gaan houden met verschillende projecten voor de club. 
Voor ons is het dus van belang dat wij de vereniging in een korte tijd zo goed mogelijk leren kennen. Hiervoor 
zullen wij een aantal keer per week op de club zijn, wedstrijden fluiten en bij overige activiteiten aanwezig zijn 
waarbij we de club beter leren kennen. Dit alles doen we natuurlijk ook gewoon omdat we het leuk vinden om 
mee te mogen werken bij een club als V.V. De Meern.  

Verder kun je ons altijd aanspreken wanneer je ons tegen komt op het sportpark. Wij kijken uit naar een leuke 
periode hier op het sportpark en wellicht tot ziens! 

Met sportieve groet, 

Lissy Brouwer, Sjoerd Delfgou, Mariska van Gastel, Ronald Koopman en Tobias van Helden 

 

 

 

Kort nieuws – Ria 50 jaar! 

In oktober werd V.V. De Meern kanjer Ria van Doorn 50 
jaar. Haar collega’s van de uitgifteruimte verrasten haar 
met een feestelijke versiering die voor vele felicitaties die 
dag zorgde.  

 

 
 

Redactie 

De redactie van Teamgeest bestaat uit: Ilse 
Starrenburg. 

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

René van der Laan: de teamfoto’s, foto van Ria van 
Doorn en de foto’s van de voetbalclinics.  

Fotografie IJzendoorn: foto’s van BCLR avonden. 

TeamGeest nummer 2 – seizoen 2010/2011 

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

Stuur dan vóór maandag 31 januari 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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Toekomst overgaande jeugdspelers. Onzeker? 

Bij het verschijnen van elk nieuw nummer van Teamgeest wordt de voorzitter gevraagd een stuk te schrijven. Ik 
wil me nu beperken tot 1 onderwerp en wel betreffende de overgang van de junioren naar de senioren. Als 
jeugdvoorzitter zou ik willen dat er in breder verband gediscussieerd gaat worden over bovenstaand thema. Bij 
alle euforie over de uitstekende prestaties van onze jeugd doemen er toch donkere wolken op. Zoals men weet is 
ons sportpark mudvol. En nu komen er de komende vier jaar bijna 200 spelers over naar de senioren. Waar 
moeten die blijven?  

De zaterdag kan nog met 1 team uitgebreid worden. De overige spelers zullen dus naar de zondag moeten. Hoe 
aantrekkelijk is dat? Goed, voor een aantal recreatieve teams zal er nog wel ruimte zijn maar de perspectieven zijn 
met name voor de selectie spelers vrij onduidelijk. Ik zal dat proberen toe te lichten. 

Er zijn nu 30 A selectie spelers  

Vorig seizoen promoveerden zowel de A1 als de A2. Ook dit 
seizoen draaien beide teams in de top mee. A1 staat twee en 
de A2 staat zelfs eerste in de eerste klasse terwijl ze 
uitsluitend spelen tegen A1 teams. Kortom een talentvolle 
lichting die de komende twee jaar overkomt naar de 
senioren. Waar kunnen zij terecht? 

Laten we eerlijk zijn, voor zondag 1 komt er slechts een 
enkeling in aanmerking. Het aantal eigen opgeleide 
jeugdspelers voor zondag 1 neemt elk jaar in absolute zin af. 

En wie nu in zondag twee kijkt ziet ook daar dit seizoen weer een aantal nieuwe jongens. Uiteraard geen wonder 
want er zijn rond de vijftien nieuwe spelers bijgekomen. Strikt genomen zitten daar m.i. teveel avonturiers en 
gelukszoekers bij. Dit weekend bezocht ik zowel zondag 1 als zondag 2. In de basis van zondag 1 stonden slechts 
twee nieuwelingen, de overige negen speelden ook vorig seizoen mee. Dat wil dus zeggen dat de meerwaarde van 
al die nieuwelingen achteraf toch niet meevalt. 

De eersten zijn al weer vertrokken. En een vijftal zag ik 
opereren in zondag 2 en laat ik het zo zeggen op een 
bescheiden niveau. Ik ben van mening dat daardoor plekken 
ontnomen worden aan onze eigen jeugd. Want het risico 
bestaat dat deze groep afhaakt omdat ze geen kans krijgen. 

Gaat het nu nog om een paar overgaande jeugdspelers, de 
komende twee jaar gaat het om 30 jongens. 

Als jeugdvoorzitter zou ik graag een echte discussie willen 
starten welk plaatje we voor ogen hebben waarbij ik hoop 
dat de spelers zelf ook niet aan de zijlijn blijven staan. Want 
uiteindelijk zullen ze hun eigen keuze maken. 

Jan Vermeulen 

Jeugdvoorzitter 
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Voetbalschool  

Sinds begin oktober heeft V.V. De Meern een eigen voetbalschool, een initiatief van Jean-Louis Mazairac en Hidde 
van Boven. Alle spelers uit de niet-selectie elftallen van de D en E konden zich opgeven om op zondagochtend 
extra te werken aan hun voetbalvaardigheden. De twee groepen zaten binnen mum van tijd vol met 79 
enthousiaste spelers waar Jean-Louis en Hidde hard mee aan de slag zijn gegaan.  

 
Opzet van de voetbalschool 

Acht keer krijgen de leerlingen van de voetbalschool extra training. Van 9 tot 10.15 uur worden 37 E-pupillen 
getraind, van 10.30 tot 11.45 uur volgen 21 D-pupillen en 21 meisjes (E + D). Jean-Louis (trainer C1, 
Trainer/Coach 2 diploma, laatste jaar ALO) en Hidde (trainer D1, speler zaterdag 1, laatste jaar CIOS) krijgen 
daarbij versterking van Cees Verheul (geeft ook training bij KNVB en FC Utrecht), Melvin Uittenbogert (speler A2 
en trainer in opleiding), Swen van den Bosch (vorig seizoen trainer D4) en Rene Koot (assistent trainer B1, maakte 
vorig seizoen de C1 kampioen). Ongeveer iedere twee weken laten de trainers de D en E’tjes hard werken om hun 
voetbalvaardigheden te verbeteren. Voor Jean-Louis en Hidde is het een mooie gelegenheid om ervaring op te 
doen naast hun studie, zij zouden beiden in de toekomst graag een jeugdteam van een BVO trainen. De leerlingen 
van de voetbalschool zijn erg enthousiast over de trainingen en de extra mogelijkheid om te oefenen.  

De ‘Messi’ en ‘Zidane’ 

In de eerste groep spelen de vriendjes Diede (op de foto links, 9) en Alex (9), beide uit 
de E4. Ze vinden het erg leuk om naast hun reguliere training wat extra tips en trucs te 
krijgen via deze trainingen. Want, zo redeneren de heren, er valt nog genoeg te leren! 
Ze hebben o.a. al geoefend met hooghouden en de ‘Messi’ actie. Maar om net zo goed te 
worden als hun helden Sneijder, Cristiano Ronaldo en Dries Mertens, moet er nog hard 
worden gewerkt. Op hun verlanglijstje staat in ieder geval nog het leren van de 
‘Zidane’.  

Ook de spelers uit de tweede groep zijn enthousiast. 
Menno (2e van links, 12) en Zakaria (12) uit de D5 
vinden het een goede en vooral erg leuke besteding 
van hun zondagochtend. Kaylee (3e van links, 11) en 

Anoek (12) geven aan dat ze in een paar trainingen al heel veel hebben geleerd: 
overstappen, (dubbele) scharen, de bal meenemen en overstappen. De dames uit 
de MD1 blijven hard oefenen om deze nieuwe trucs en technieken te verbeteren. 
Ook zij weten wel wat ze nog meer willen leren, bijv. passen en goed scoren! 
Menno vult aan dat hij nog beter zou willen leren hooghouden en ‘aaien’. 

Kortom, genoeg wensen om de komende trainingen mee te vullen. 

Winterstop 

Na de winterstop vinden de laatste paar trainingen plaats, op de website 
van de voetbalschool worden de data (afhankelijk van het weer) bekend 
gemaakt. Ook alle andere informatie en foto’s zijn te vinden via 
www.vvdemeern.nl -> Jeugd -> Voetbalschool.  

 

http://www.vvdemeern.nl/�
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21 & 22 december: Voetbalclinics 

Alle D’tjes, E’tjes en F’jes mogen zich dit jaar weer verheugen op 2 dagen vol plezier. Ook dit jaar worden er 
namelijk weer voetbalclinics georganiseerd bij V.V. De Meern. Tijdens deze dagen zijn er vele voetbalspellen, 
toernooien, wedstrijden en nog veel meer leuke activiteiten. De dagen beginnen ‘s ochtends op het sportpark en 
duren tot het einde van de middag. Voor een lekker broodje en wat te drinken wordt gezorgd door de club.  

De dagen worden georganiseerd met het thema: verbinden door voetbal. Vandaar dat er ook een heel aantal 
leeftijdsgenoten uit ‘Bosnië’ mee doen met de 2 dagen, waardoor de eerste interlands al gespeeld kunnen worden! 

In het kader van ‘verbinden door voetbal’ is het natuurlijk mooi om te zien dat de C-, B- en -junioren kunnen 
meewerken om de 2 dagen tot een groot feest te maken. In het kader van maatschappelijke stage zullen deze 
enthousiaste junioren namelijk een groepje begeleiden.  

Vorig jaar waren de clinics in de kerstvakantie een groot succes, zoals de foto’s wel laten zien! Op naar weer zo’n 
succesvolle editie met veel voetbalplezier! 

 

Fair Play Cup weer van start 

Na de vele positieve reacties van o.a de coaches, spelers, ouders en scheidsrechters organiseert V.V. De Meern ook 
dit jaar weer de Fair Play Cup. Vanaf zaterdag 13 november strijden de D-teams weer voor deze eervolle prijs. De 
Fair Play Cup houdt in dat elk D-team zich verantwoordelijk en fair gedraagt. Zowel op het veld als na de 
wedstrijd worden de teams op deze twee punten beoordeeld. Wij houden de totaalscores netjes bij en zullen de 
tussenstand regelmatig op het prikbord ophangen en laten terugkomen in de Teamgeest. Dus zet je beste beentje 
voor en zorg dat jou team aan het eind van het seizoen in de Galgenwaard een wedstrijd  mag spelen tegen de 
winnaar van Zwaluwen Utrecht 1911.  

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

Lissy Brouwer, Sjoerd Delfgou, Mariska van Gastel en Ronald Koopman 

 

 

 

 

 

 

Welke teamnaam zal aan het eind van dit  
seizoen op deze mooie Fair Play Cup prijken? 

 
Fair Play 

Cup 
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Kidsquiz 

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 uiterlijk 16 januari 
op naar teamgeest@vvdemeern.nl. Onder de inzendingen wordt een mooie voetbal verloot!  

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

De winnaar van de vorige Kidsquiz is Nienke Kinnegin (MD2), gefeliciteerd! 

Spanje werd deze zomer …                                                 

Hoe heet de band die tijdens het 
openingsfeest optrad?     

  *       *       
                        

 Hoe heet de oprichter van de 
voetbalschool die tevens trainer van de 
D1 is?   

        *       * 
            

       Wat is de achternaam van deze Oranje en Liverpool 
speler? Dirk …                     

        Wat is de kleur van het thuisshirt van het Zuid-Afrikaanse 
team?           

           Wat is de achternaam van het echtpaar dat dit jaar 
werd uitgeroepen tot een van de Kanjers?                           

      Wat wordt de nieuwe straatnaam 
van het sportpark?                                       

     

Wat is de naam van het clubblad van V.V. De Meern?                               

Hoe heet de trainer van FC 
Utrecht?                 

      *     * 
                  

Hoe heet de prijs voor het D-team dat zich het 
meest verantwoordelijk en fair gedraagt?         

*         *   
                  

 

Uitslag WK voorspellingen V.V. De Meern 

Voor de vorige TeamGeest zijn diverse bekende ‘V.V. Merenezen’ gevraagd hun voorspelling voor het WK te 
geven. Dat onze leden veel verstand hebben van voetbal bleek daaruit maar weer eens. Het werd een spannende 
strijd. Maar liefst zes heren hadden juist voorspelt dat Spanje er met de wereldtitel vandoor zou gaan en Oranje op 
de tweede plek zou eindigen. Uiteindelijk had maar één iemand ook de 3e plaats juist voorspelt en die wint 
daarmee de eretitel van deze strijd.  

And the winner is… Hans de Wit!  

Op de tweede plaats zijn geëindigd:  

• Frans van Seumeren 

• Hidde van Boven 

• Jan Verburgt  

• Stefan Visser 

• Sytze Terpstra  

 

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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Berichten uit de commissie seniorenvoetbal 

De redactie van Teamgeest vroeg mij weer om een bijdrage voor ons clubblad. Vanwege de snelle 
communicatiemedia, zoals internet met de clubsite, waar alle nieuwtjes elkaar in ijltempo opvolgen, zal zo’n 
bijdrage een toevoegende waarde moeten hebben. Vanuit de commissie seniorenvoetbal zijn, behoudens de 
dagdagelijkse dingen, op dit moment eigenlijk geen opmerkelijke zaken te melden. Daarom een enkele toelichting 
op wat praktische zaken.  

Het voetbalseizoen is al weer een aardig eind op weg. We 
gaan richting winterstop. De herfst is in het land. Korte 
dagen en veel regen. Maar dankzij het vele kunstgras met 
verlichting op ons prachtige sportpark kan er ongehinderd 
doorgevoetbald worden. En ook de trainingen voor de vele 
elftallen vormen geen probleem meer. Wat een luxe. 
Afgelopen zaterdag nog een compliment van de 
scheidsrechter van het 1e, die de kwaliteit van het 
hoofdveld fantastisch vond. 

Op het sportieve vlak zijn de resultaten wisselend. Bij zondag 1e is het even afwachten of men na een klein dipje 
weer bij de top van de ranglijst aanhaakt. Het 2e van de zondag draait bovenin de middenmoot. Het jonge 2e van 
de zaterdag lijkt samen met Hercules los te zijn van de rest. Het zaterdag 1e is na een zwakke competitiestart op de 
weg terug. De dames doen het als gedeeld koploper opvallend goed. De competitie duurt nog lang, dus het kan 
eigenlijk nog alle kanten uit. De breedte van de selecties zal daarbij wel eens 
doorslaggevend kunnen zijn. 

Bij de zondagafdeling hebben we het 3e helaas terug moeten trekken. Bij de 
competitiestart waren er zoveel selectiespelers dat een derde selectie-elftal 
gewenst was. Het oude 3e was bereid plaats te maken en in de 5e klasse te gaan 
spelen. Maar na korte tijd was het aantal spelers dusdanig teruggelopen dat we 
niet anders konden dan tot terugtrekking te beslissen. Hiermee verspeelden we 
dus ook een plek in de reserve 3e klasse. 

De KNVB is begonnen met het invoeren van het digitale wedstrijdformulier. Bij het 1e van de zondag is gestart met 
het digitaal invullen en versturen van de wedstrijdformulieren, waarvoor een wifi-aansluiting in het clubgebouw 
gerealiseerd moest worden. De overige elftallen in de A-categorie zullen zeer binnenkort ook over moeten gaan op 
het digitale wedstrijdformulier. 

Eerder in dit stukje schreef ik al over de clubsite. Een voordeel daarvan 
is de snelle informatieuitwisseling die we op een goede manier moeten 
blijven benutten. Punt van zorg is het gebruik van het gastenboek. 
Sommigen kunnen de weelde blijkbaar niet dragen en menen anoniem 
of onder valse naam fake-berichten te moeten plaatsen. Het is goed te 
weten dat we de meeste van deze lieden weten te achterhalen. Enkele 
keren zijn deze personen op hun gedrag aangesproken en bij herhaling 
zal disciplinair worden opgetreden. 

Binnenkort worden met de commissie en coördinator jeugdvoetbal en de technisch directeur, de overkomende 
jeugdspelers geïnventariseerd en bekeken waar zij volgend seizoen in de seniorenelftallen geplaatst kunnen 
worden. We hopen daar in een vroegtijdig stadium duidelijkheid over te kunnen geven. 

We koersen langzamerhand richting feestdagen en winterstop. Ik mag hopen dat de winterperiode minder 
extreem weer zal geven dan vorig jaar, toen we een lange winterstop meemaakten. Ik wil afsluiten met jullie allen 
fijne feestdagen te wensen.  

Jan Hazelaar 
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Business Club Leidsche Rijn 

Business Club Leidsche Rijn (BCLR), de Business Club die is verbonden aan V.V. De Meern, 
groeit gestaag door en is inmiddels een van de leidende netwerkverenigingen in de omgeving 
Leidsche Rijn. Als succesfactoren worden de professionele organisatie, de diversiteit in 
bijeenkomsten en de informele sfeer tijdens bijeenkomsten genoemd. 

De BCLR-commissie 

De grote kracht achter het succes van Business Club Leidsche Rijn is een groep van V.V. De Meern vrijwilligers 
die zich enthousiast inzetten in het uitbouwen van de Business Club. De combinatie van jong en oud en daarnaast 
allerlei mensen met verschillende talenten op het gebied van organisatie, commercie, financiën, management en 
creativiteit maken het tot een bruisend groepje mensen met veel ideeën. De commissie bestaat uit Wim Stolwijk 
(voorzitter), Ilse Starrenburg, Andre Bakker, Dennis Poorthuis, Ruud van Klooster, John van Wegen, Frank van 
der Steen, Andre van Merode, Bas Stolwijk en Stephan Oost.  

Nazomerse bijeenkomsten 

BCLR heeft na de zomer geëxperimenteerd met de opzet van de maandelijkse 
bijeenkomsten om voor al haar leden het programma leuk en verrassend te houden. Eind 
augustus werd een ontspannen en sportief programma aangeboden bij de mooie locatie 
Kameryck in Kamerik. Daarnaast mocht elk lid zijn/haar partner meenemen om ook hen 
eens te laten ervaren wat een bijeenkomst inhoudt. Zo’n 50 leden gaven zich op voor het 
Pitch & Putt golftoernooi, waar in groepjes van vier werd gestreden om de beste scores. De 
rest van de aanwezigen begaven zich ofwel naar de boogschietbaan ofwel naar de 
borrelruimte om andere leden te ontmoeten. De BCLR commissie werd verrast door het 
hoge aantal partners dat was meegekomen. Gezien de vele enthousiaste reacties is 
geconcludeerd om dit volgend jaar te continueren. 

 
De november bijeenkomst stond in het teken van de ‘kleine ondernemers / 
bedrijven’ die lid zijn van BCLR. Onderneming Desque, die gevestigd is in 
het inspirerende gebouw ‘Creative Valley’ in Papendorp, stelde haar locatie 
ter beschikking. Een unieke locatie doordat er zeven verschillende 
presentatieruimten konden worden ingericht met elk een totaal ander 
aangezicht. Zeven BCLR-leden presenteerden hun onderneming aan de 
hand van een mooie anekdote, een opvallende samenwerking en/of een 

interactieve quiz. De aanwezigen kregen een programma uitgedeeld waarin 
ze drie keer een presentatie van een kwartier bijwoonden. Een tweede 
experiment, wat na de vele leuke reacties ook volgend jaar absoluut een 
vervolg zal krijgen. 

Mijlpaal 

BCLR hoopt tijdens de bijeenkomst in december op het eigen 
sportcomplex haar 150e lid te mogen verwelkomen. Dit zou een volgende 
mijlpaal betekenen in het streven om een stabiele sponsor van V.V. De 
Meern te worden. In december staat de bijeenkomst in het teken van autorally’s. Twee leden zullen vertellen over 
hun ervaringen tijdens de Parijs-Dakar en de Amsterdam-Beijing rally. Het ene lid zal een unieke kijk achter de 
schermen van Parijs-Dakar geven waar hij al jarenlang met zijn bedrijf bij betrokken is. Het andere lid zal 
vertellen over zijn bijzondere ervaringen als zelfstandig rijder van dit soort autorally’s.   
 
Inmiddels is de commissie alweer druk bezig met het programma voor de eerste maanden van 2011, waarbij o.a. 
het onderwerp duurzaamheid uitgebreid aan bod zal komen. De plaats van handeling voor dit onderwerp zal het 
meest duurzame gebouw van Nederland zijn: het 
gebouw van het Wereld Natuur Fonds. We kijken 
uit naar een mooi 2011 en wensen u fijne 
feestdagen toe! 

Meer info, de actuele ledenlijst en de agenda: www.bclr.nl. 
Bent u ondernemer of manager en wilt u een keer een 
BCLR bijeenkomst bijwonen? Meld u aan via info@bclr.nl!  

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