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Van het Verenigingsbestuur 

De afgelopen drie maanden, de tijd tussen het schrijven van de bijdrage in het vorige nummer van 
Teamgeest is er “bestuursmatig” weinig gebeurd. Door de winterstop, de vele afgelastingen en het 
vervallen van de VB – vergadering in januari. Daarom valt er vanuit het VB niet zo veel te melden. 
Maar toch een bijdrage! 

Uitbreiding clubgebouw 

In het vorige nummer meldden we dat er gesprekken gevoerd worden met de gemeente over de voorwaarden 
waaronder multifunctioneel (voor verhuur geschikt) gebruik van het clubgebouw gemaakt mag worden. Indien 
dat aan de orde zou zijn, moet namelijk volgens de huidige regelgeving een fors bedrag per m² aan de gemeente 
betaald worden. Het lijkt er nu op dat de gemeente, dankzij onze toelichting, het standpunt in deze zal gaan 
herzien. Er is nog geen zekerheid, maar enige hoop is gerechtvaardigd! 

Straatnaamgeving 

De soap rond dit onderwerp, waarvan we in het vorige nummer melding maakten, is ten einde. Het beroep dat we 
tegen de snelle invoeringsdatum (brief in juli, invoering per 1 september) instelden, hebben we gewonnen: het 
werd uitgesteld naar 1 januari. Op zich hadden we daar niet zoveel aan, want het besluit om het 1 september te 
doen ingaan, werd door het beroep niet opgeschort (regels zijn regels, nietwaar?) en pas in november kregen we 
bericht dat het 1 januari zou worden. Maar één ding hebben we met ons verzet wel bereikt: vóór 1 januari waren 
er straatnaamborden geplaatst bij de aansluiting met de Burg. Middelweerdbaan. We zijn er heilig van overtuigd 
dat dit nog heel lang zou hebben geduurd als we geen stampij hadden gemaakt. 

Op het laatst moesten we nog weer een keer fel van leer trekken om een domme fout ongedaan te krijgen. Men 
had ons eerder toegekende huisnummer verwisseld met dat voor het gebouw van de gemeente op ons sportpark. 
En we hadden net vele relaties een adreswijziging doorgegeven! Men weigerde dat aanvankelijk terug te draaien 
(juridisch onmogelijk!), maar nadat we aangetoond hadden dat er toch écht een domme ambtelijke fout was 
begaan en dat we, bij verdere weigering, het gemeentebestuur zouden inlichten, ging men overstag. 

Met de naweeën zullen we nog wel een poos geconfronteerd worden: zo heeft KPN inmiddels wel de eerste 
adreswijziging (in Alendorperplaats) doorgevoerd, maar de tweede en juiste (in Loenenseboslaan 2) gaat kennelijk 
hun mogelijkheden te boven. Erg lastig als je nogal wat administratieve appeltjes met dit logge bedrijf te schillen 
hebt! 

Ook gebeurt het nog veel dat bezoekende verenigingen moeite hebben ons sportpark te vinden, omdat de 
gemeentelijke bewegwijzering naar de sportaccommodaties (nog steeds) niet op orde is en de Loenenseboslaan 
weliswaar in de nieuwste kaartversie van TomTom is opgenomen, maar velen die nog niet gedownload hebben. 

Bewegwijzering 

In het voorgaande wezen we erop dat de bewegwijzering naar de sportaccommodaties nog niet op orde is. Dat is 
zo langzamerhand ook een vergelijkbare soap als de straatnaamgeving geworden. Na vijfenhalf jaar “modderen”, 
o.a. door de vele wijzigingen in het stratenpatroon in de directe omgeving, maar ook door bureaucratisch gedoe, 
kan er nog niet vertrouwd worden op die bewegwijzering. Door de vele veranderingen staan borden op de 
verkeerde plaatsen, geven ze verkeerde richtingen aan en ontbreekt er een aantal. 

Toen medio vorig jaar alles op orde kon worden gemaakt, bleek de ene dienst de andere geen toestemming 
(bouwvergunning; ja die is nodig!) te verlenen om dat te doen. Reden: inmiddels was besloten dat de vele 
verschillende bewegwijzeringen gesaneerd moesten worden en er één soort bord moest komen. Op zich 
begrijpelijk, maar de afgelopen vijf jaren waren talloze bewegwijzeringborden voor de sportaccommodaties 
geplaatst en nu voor de laatste tien geen toestemming verlenen? Daarom hebben we ook maar eens “hogerop” aan 
de bel getrokken en gelukkig met succes! Over niet al te lange tijd zullen de laatste borden worden geplaatst, een 
aantal verplaatst en op een aantal pijlen worden over geplakt.  
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Ontwikkeling ledental 

Dat voor VV De Meern het einde van de groei in zicht is, zal niemand verbazen. Hoewel er natuurlijk nog wel wat 
mogelijkheden zijn voor een beperkte groei van het ledental. Denk aan meer teams op zondag en wellicht 
wedstrijden op doordeweekse avonden. Maar ook daar lopen we tegen grenzen aan als trainingscapaciteit en 
medewerking van de KNVB en andere verenigingen. 

Het VB heeft deze problematiek met een delegatie van de senioren- en jeugdcommissie besproken a.d.h.v. een 
notitie van onze rekenmeester Piet Eversdijk (die van de meerjarenbegrotingen) genaamd “Prognose groei 
ledental en teams”. Daarbij zijn zaken besproken als beperking aannemen F-jes (verworpen vanwege gevaar voor 
mismatch kwaliteit en aantal) en (meest realistisch) 2e-jaars A-junioren op zondag laten voetballen, vooruitlopend 
op het erna tóch op zondag moeten voetballen i.v.m. beperkte capaciteit op zaterdag. Dit gaat echter weer niet op 
voor de A-1 en A-2 wegens de competitie-indeling. Nader overleg hoe om te gaan met deze problematiek vindt 
plaats met o.a. de technisch directeur en het hoofd jeugdopleidingen. 

Van jaar tot jaar zal deze problematiek worden gevolgd en zo nodig maatregelen worden getroffen. 

Tevens is afgesproken een brief naar de KNVB te sturen met het verzoek om medewerking om voor enkele 
competities van lagere teams tegenstanders te verplichten wedstrijden in De Meern op een doordeweekse avond te 
spelen. 

Procedure afgelastingen 

Aan het begin van de periode met veel sneeuw in december bleek dat er geen eenduidige procedure was voor (het 
kenbaar maken van) afgelastingen. Want, hoewel we over vijf kunstgrasvelden beschikken en dus “altijd” 
gevoetbald kan worden, is juist het fenomeen sneeuw (en ijzel) die dat verhindert. Maar dan moet ook duidelijk 
zijn wie en wanneer de keuring doet (zowel door de week als in het weekeinde), hoe de berichtgeving is en 
bijkomend, de regeling voor wel doorgaande uitwedstrijden, etc., etc. 

Kortom er is een procedure in overleg met de senioren- en jeugdcommissie, de consul en de “Middenstip” 
vastgesteld die op de website is geplaatst. 

Tevens is besloten de afgelastingentelefoons af te schaffen, omdat het, door het grote aantal teams drie (!) 
antwoordapparaten in te spreken en dat vele malen, want iedere (nakomende) wijzigingen betekende alles 
opnieuw doen! Aangezien (bijna?) iedereen over internet beschikt, is het eenvoudig om even de site te raadplegen 
en nog veel eenvoudiger voor de jeugd- en seniorencommissie om wijzigingen door te voeren. En voor diegenen 
die het raadplegen van de site meer moeite vinden dan een afgelastingennummer te bellen (is dat zo bij vele malen 
ingesprektoon?): bedenk dat je vroeger er op uit moest om ergens een aankondigingbord te raadplegen welke 
wedstrijden waren afgelast, dan wel doorgingen! 

Het Verenigingsbestuur 

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

 

 

 

Medewerkersavond en openingsfeest: Zaterdag 10 september.  

Het lijkt misschien nog ver weg, maar de commissie 
medewerkersavond/openingsfeest is al weer hard aan het werk! De datum 
voor dit jaarlijkse hoogtepunt is bekend, dus schrijf ‘m alvast in uw agenda!  

In de volgende TeamGeest volgt meer informatie over het programma en de 
invulling daarvan, in deze editie alvast een paar hints over het thema… 
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Oud-voorzitter Anné de Bokx overleden 

In de nacht van 9 op 10 februari is oud-voorzitter Anné de Bokx, die al geruime tijd ernstig ziek was, overleden. 

Het is al weer ruim twintig jaren geleden dat Anné voorzitter was: na relatief kortdurende voorzitterschappen van 
resp. Frits Bloemkolk, Cees Mureau, (interim) Geert v.d. Wurf en Hans Koense, trad hij aan in 1985. Dat was in 
een moeilijke, wat roerige tijd voor de vereniging, want na de onstuimige groei in de 70-er jaren met financiële 
voorspoed, dankzij forse inkomsten uit de, toen nog nieuwe, kantine, moest er weer op de centjes gelet worden. 

Zoals velen die “van buiten” kwamen, viel Anné op als meelevende ouder van een voetballende zoon, die het later 
tot interim-voorzitter (tijdens de tijdelijke afwezigheid van Frans van Seumeren) zou schoppen. Al gauw was 
Anné bekend bij velen binnen de vereniging, niet alleen als voorzitter, maar ook als sponsor met zijn bedrijf IPE 
en als “vaste klant” in de kantine. 

Net als zijn bedrijf wilde Anné er iets van maken: V.V. De Meern opstoten in de vaart van de (voetbal-)volken, het 
liefst met een zo hoog mogelijk spelend eerste elftal van de zondag. 

Moeite had Anné met iets dat bij alle (sport-)verenigingen wel voorkomt: tegenstellingen en uiteenlopende 
belangen. Hij kon zich daar zichtbaar aan ergeren en als het hem niet lukte tegenstellingen te overbruggen, dan 
vrat dat aan hem. Helaas bleek één conflict, dat in 1991 escaleerde, hem te veel en trad hij af. Een teken dat hij 
door velen gewaardeerd werd, was het feit dat, na een afkoelingsperiode en bemiddeling, een nadrukkelijk beroep 
op hem werd gedaan om weer terug te keren als voorzitter, maar daar was Anné te principieel voor. 

Ondanks die teleurstellende ervaring keerde hij de vereniging niet de 
rug toe. Integendeel, hij stortte zich op de begeleiding van de 
zondagselectie en deed dat met veel enthousiasme en inzet. Ook bleef 
zijn bedrijf IPE volop teams sponsoren. 

Later in de 90-er jaren verhuisde hij met zijn echtgenote Addy naar 
Burgh-Haamstede in Zeeland, vlak bij zijn geboorteplaats Zierikzee. 
Uiteraard zagen we hem toen vrijwel niet. Totdat zij voor enkele jaren 
geleden weer terugverhuisden naar Leidsche Rijn om dichter bij hun 
kinderen en kleinkinderen te zijn. Vanaf dat moment zagen we Anné, 
ondanks zijn afnemende gezondheid, weer af en toe op ons sportpark en 
ervoeren we zijn onverminderde belangstelling voor het wel en wee van 
onze vereniging. 

V.V. De Meern is Anné de Bokx veel dank verschuldigd. 

Het Verenigingsbestuur 
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Nieuws van de jeugdopleiding 

Op het moment van schrijven is het voetbalseizoen alweer voor meer dan de helft gevorderd. Reden om eens terug 
te blikken op enkele ontwikkelingen binnen onze jeugdopleiding.  

Spanning op de ranglijsten 

Voor de Meernse jeugdteams verliepen de eerste maanden over het algemeen met wisselend succes. 

De F1 heeft na de herindeling de competitie hervat in de eerste klasse. In de najaarscompetitie waren de F-
pupillen knap koploper, waarna de bovenste zes ploegen bijeengevoegd werden voor een play-offcompetitie in het 
voorjaar. De E1 heeft het lastig in de hoofdklasse. Hoewel de stand op de ranglijst in deze leeftijdscategorieën 
natuurlijk minder van belang is, en de opleidingsgedachte voorop gaat, is de tiende plek helaas een tikje 
teleurstellend.  

Bij de D-pupillen heeft de D1 zich stevig in de middenmoot van de hoofdklasse genesteld met drie overwinningen 
op rij na de winterstop, terwijl de D2 wekelijks spannende derby’s afwerkt met ook de D3 in dezelfde poule. 

De C1 is in een zeer spannende degradatiestrijd verwikkeld in de tweede divisie. Na een reeks nederlagen met 
slechts één doelpunt verschil, leverde de thuiswedstrijd tegen Argon een welkome overwinning op. Er staan de 
komende weken directe confrontaties met de twee andere concurrenten, Stormvogels en Hoofddorp, op de rol. 
Deze kunnen cruciaal zijn voor het verdere verloop van de competitie. De C2 draait behoorlijk mee in de eerste 
klasse. 

Datzelfde geldt voor de B2, dat weliswaar een wisselvallig seizoen beleeft. De B1 doet in een spannende derde 
divisie mee voor het kampioenschap. Het doel om de nacompetitie te behalen zou met een zege op Huizen al 
realiteit kunnen worden. Dan is winst in de tweede periode namelijk een feit. 

De A1 heeft de koppositie voor zich opgeëist in de vierde divisie. Olympia en ARC zijn de naaste tegenstrevers. 
Met goede resultaten in de twee resterende thuiswedstrijden tegen deze opponenten zouden de A-junioren een 
grote stap doen richting de titel. De A2 doet het, als promovendus, boven alle verwachting in de eerste klasse, 
waarin het eveneens volop meedoet om het kampioenschap.  

Bij de meidentak is het wegvallen van Ted Fronik natuurlijk een groot gemis. De MA1 kent een zwaar seizoen in 
de hoofdklasse. Bij de MB1 staat het na een rommelig begin weer op de rit en de MC1 doet het goed in de eerste 
klasse. Ook de MD1, ME1 en MF1 pakken hun puntjes. 

Talentenvijver 

Met trots kunnen we vertellen dat meerdere spelers zich in de kijker 
hebben gespeeld bij verscheidene BVO’s. Volgens de afspraken in de RAC-
overeenkomst, heeft FC Utrecht het eerste recht om de Meernse talenten 
uit te nodigen. Van de E1 hebben Giovanni van der Horst en Koen van 
Perse al testactiviteiten bij de profs uit de Domstad mogen afwerken. 
Datzelfde geldt voor Menno Vink uit de D1 en Mounir Ouaj van de C1. 

Omdat FC Utrecht als stichting níet mag beschikken over F- en E-
pupillenteams, heeft PSV toestemming gekregen om Gioele Nicolaas van de 
F3 te inviteren voor het PSV jeugdplan. 

Twee spelers uit de B1 mochten zich zelfs verheugen op de belangstelling 
van meerdere betaalde clubs. Na hun stages bij FC Utrecht, konden Tom 
van der Linden en Thijs Griffioen ook rekenen op interesse van Ajax, PSV 
én FC Groningen. Inmiddels is bekend geworden dat Tom volgend seizoen 
definitief overstapt naar de hoofdstad. Hij gaat het komende seizoen de 
clubkleuren van Ajax verdedigen. Een fantastische overgang! We wensen 
hem natuurlijk enorm veel succes toe en gaan ervan uit dat hij het seizoen 
op flitsende wijze gaat afmaken in de B1. 

Thijs Griffioen in actie 

Tom van der Linden in actie 
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Buiten de belangstelling van BVO’s is ook een groot aantal Meernse spelers en speelsters geïnviteerd voor 
selectiewedstrijden voor de regio- en districtsselecties van de KNVB. Een goede ontwikkeling. 

Toernooien 

Helaas heeft het organisatiecomité van de internationale toernooien, wegens tegenvallende belangstelling van 
binnen- en buitenlandse profclubs (dit in tegenstelling tot de eerdere edities), moeten besluiten om het beoogde 
tweedaagse onder 13 toernooi (D-pupillen) en het onder 11 toernooi (E-pupillen) te laten varen. Een fikse 
teleurstelling.  

De inzet van Marcel de Graauw en Ruben van der Horst om voldoende 
gastgezinnen warm te maken voor de huisvesting van de D-talenten leverde veel 
positieve reacties op. Daarvoor is de organisatie zeer erkentelijk. De commissie 
beraadt zich op wat haalbare kaart is in de toekomst.  

Talentendagen 

Dit seizoen organiseert De Meern voor het eerst Talentendagen in samenwerking 
met FC Utrecht. Ook op dat gebied begeeft de vereniging zich op nieuw terrein. 
Spelers uit de regio, die nog niet bij De Meern of Utrecht spelen, kunnen aan de 
scouts van beide clubs laten zien hoe goed zijn kunnen voetballen. Omdat FC 
Utrecht al structureel scout bij De Meern (De Meern maakt tevens zelf 
talentvolle spelers kenbaar bij de FC) én omdat De Meern zelf ook te allen tijde 
geïnteresseerd is in talentvolle jeugd, zijn deze dagen logischerwijs niet 
opengesteld voor spelers die al bij V.V. De Meern spelen. 

Voetbalschool 

Ten slotte is ook de Voetbalschool op zondag als pilot-project in volle gang. Onder 
leiding van Hidde van Boven en Jean-Louis Mazairac krijgen spelers van de niet-
selectieteams van de D- en E-pupillen, tegen een geringe vergoeding, extra trainingen 
aangeboden. Hiermee tast het bestuur de mogelijkheden voor, en haalbaarheid van, 
een eventuele open commerciële voetbalschool af. De eerste reacties van de (ouders 
van de) deelnemers zijn zeer positief. Helaas zorgden afgelastingen voor een gewijzigd 
schema, maar de acht trainingen zullen als beloofd alle worden afgewerkt. De 
opbrengst zal terugvloeien via activiteiten voor de jeugd.  

Bastin Verweij, 
Hoofd Jeugdopleiding 

Voetbalclinics V.V. De Meern - december 2010 

In de kerstvakantie vonden bij V.V. De Meern op dinsdag 21 en woensdag 22 december de jaarlijkse ‘voetbalclinics’ 
plaats. De D, E en F pupillen, zowel jongens als meisjes, konden zich inschrijven voor deze voetbalclinics. Zij werden 
twee dagen lang van 10.00 tot 16.00 uur vermaakt met voetbaltoernooien, techniek- en tactiek trainingen, 
paaltjesvoetbal, spannende binnenactiviteiten en een workshop kickboxen.  

Gezien de weersvoorspellingen en ervaringen van andere jaren is de 
organisatie ook dit jaar druk bezig geweest om zowel een ‘goed weer’ als 
een ‘slecht weer’ programma in elkaar te draaien. En dat is achteraf maar 
goed ook, gezien het dikke pak sneeuw buiten. Toch gaf het ‘slechte’ 
weer niet alleen maar problemen, een nieuw onderdeel in het 
programma werd het iglo bouwen. Onder supervisie van bouwmeester 
Aalt werden er hartstikke mooie en vooral ook stevige iglo’s gebouwd op 
de parkeerplaats van V.V. De Meern. In de voetbalkantine waren er 
o.b.v. Guusje en Lulu veel prijzen te winnen tijdens de bingo. Een groot 
compliment aan deze twee dames die beide dagen alles en iedereen 
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onder controle hadden in de kantine.  

Evenals vorig jaar hebben we voor het voetbalgedeelte gebruik kunnen 
maken van de Oudenrijnhal.  

In de grote zaal werd er onder begeleiding van de maatschappelijke 
stagiaires en de trainers Bastin en Hidde een 5x5 voetbaltoernooi + 
paaltjesvoetbaltoernooi afgewerkt. De kinderen hebben zich deze twee 
dagen op voetbalgebied helemaal kunnen uitleven.  

De tweedaagse voetbalclinics werd afgesloten met een hap en snap in 
de Oudenrijnhal om vervolgens in de bus te stappen richting de 
bekerwedstrijd FC Utrecht – Volendam. FC Utrecht had 140 kaarten 

beschikbaar gesteld voor deze wedstrijd. In twee afgeladen bussen reisde de groep richting stadion Galgenwaard 
om aldaar de voetbalclinics af te sluiten.  

Pax Kinderhulp 

Helaas waren de Bosnische kinderen er dit jaar door omstandigheden 
niet bij. Net als vorig jaar zou een groep Bosnische kinderen de 
mogelijkheid krijgen om via Pax Kinderhulp drie weken in Nederland 
door te brengen. Dit is voor deze kinderen een wereldervaring. Om 
Pax Kinderhulp na deze tegenslag toch een steuntje in de rug te geven 
werd er uit handen van John van Wegen namens V.V. De Meern een 
cheque van € 500,- overhandigt aan Joop Zoutenbier, 
vertegenwoordiger van PAX Kinderhulp. Volgend jaar zal er alles 
aangedaan worden om er voor te zorgen dat de Bosnische kinderen er 
gewoon weer bij zijn. 

Verbinden door voetbal 

De voetbalclinics zijn georganiseerd door studenten van de 
Hogeschool Utrecht. Onder begeleiding van Eelco Koot zijn zij druk 
bezig geweest om alles in goede banen te leiden. Naast dat V.V. de 
Meern mooie projecten biedt aan de Hogeschool studenten, biedt V.V. 
De Meern ook de mogelijkheid aan middelbare scholieren om hun 
maatschappelijke stage bij de club te doen. In aanloop naar de 
voetbalclinics hebben zij twee KNVB-cursussen gehad van Rob 
Overkleeft over het begeleiden en trainen van een groep kinderen. Al 
het oefenen en luisteren werd 21 en 22 december tijdens de 

voetbalclinics ten uitvoer gebracht. Elke maatschappelijke stagiair kreeg de leiding over een groep van +/- 8 
pupillen welke hij tijdens de twee dagen enthousiast en verantwoordelijk onder zijn hoede nam.  

Voor de organisatie was het geweldig om na afloop de complimenten en enthousiaste reacties in ontvangst te 
nemen van zowel de kinderen als de ouders.  

“Luuk en Niels hebben 2 hele leuke dagen gehad. FC Utrecht als toetje was te gek voor ze. Dank voor het organiseren en 
goed om te horen dat het volgend jaar weer is.” 

“Joep (E10) heeft geweldig genoten van de 2-daagse voetbalclinic met als heerlijk toetje de voetbalwedstrijd van FC 
Utrecht. Hij was nog enthousiaster dan vorig jaar. De organisatie was perfect en het enthousiasme van de studenten en 
(jonge) vrijwilligers was overweldigend.” 

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan deze twee fantastische voetbaldagen. Op 
naar volgend jaar! 

Studenten Verbinden door Voetbal 
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Woordje van de voorzitter – Krokusvakantie 

Deze week is het krokusvakantie en zijn de kleinkinderen van mijn zoon bij ons te logeren. Pauli, ons oudste 
kleinkind, is een fervent voetbalster van V.V. De Meern. Zij is keepster van de meiden C2. Hierbij een kort 
interview aan de keukentafel met Pauli. 

Frans: Hoe lang ben je al lid van V.V. De Meern? 
Pauli: Dit seizoen wordt mijn derde seizoen. 
Frans: Wat vind je van de club? 
Pauli: Gezellig, goede sfeer, goed georganiseerd en een leuke kantine. 
Frans: Voel je je thuis op de club? 
Pauli: Ja, ik kom er altijd wel vrienden en vriendinnen tegen. 
Frans: Wat vind je van vrouwenvoetbal? 
Pauli: We krijgen steeds meer aandacht en er komen steeds meer teams bij. Er 
zijn goede trainers en er wordt steeds beter gevoetbald. 
Frans: Wat is het verschil tussen mannen- en vrouwenvoetbal? 
Pauli: Vrouwen worden niet zo gauw boos en zijn minder hard. 
Frans : Wil je verder nog wat kwijt Pauli? 
Pauli: Ik ben heel blij met het "pannaveldje"( het kleine veldje bij de kantine)! 

Zo zie je maar, voetbal is niet alleen maar sportbedrijven. Meer en meer worden de voetbalverenigingen een 
ontmoetingsplek voor jongeren. Ik zeg wel eens gekscherend: wij worden langzamerhand de nieuwe opvoeders 
van de kinderen. Ik hoop dat regering en gemeentes dat ook beseffen. 

Frans van Seumeren 
 

Kleding leverancier 

De huidige overeenkomst met Paul Pessel Sport voor de aanschaf van kleding, ballen en overige sportartikelen 
loopt eind van dit seizoen af. De Sponsor Commissie is daarom de afgelopen maanden druk geweest met 
onderhandelingen met zowel Paul Pessel Sport als een andere partij. De onderhandelingen zijn recent afgerond en 
de uitkomst daarvan is dat we met Paul Pessel Sport doorgaan. We zijn nu bezig de afspraken op papier te zetten 
en binnenkort zal hopelijk het contract getekend worden. 

Bij de onderhandelingen is de insteek geweest om voordeel te behalen voor de 
vereniging, voor sponsoren en voor leden. Wij denken dat we voor alle drie ruim 
geslaagd zijn. Aangezien het contract nog niet is ondertekend kunnen we helaas nog 
niet meer vertellen, dat zullen we later wel een keer doen. Het nieuwe contract is 
echter een substantiële verbetering ten opzichte van het oude contract. Voor een grote 
vereniging als de onze is prijs overigens niet het enige belangrijke punt. Kwaliteit, 
logistieke afhandeling en service zijn evenzeer belangrijk. 

In het verleden hebben we gebruik gemaakt van een inschrijvingsprocedure om een 
leverancier te kiezen. Deze keer hebben we voor een andere benadering gekozen. We 
hebben zowel met Paul Pessel Sport als de andere partij een stap voor stap proces 
doorlopen waarbij we in gesprekken telkens dichter bij onze wensen probeerden te 

komen. Deze methode kost wel meer tijd, maar levert uiteindelijk ook meer op. We probeerden hierbij een 'win-
win' situatie te creëren, een goede deal voor de vereniging, maar ook een goede deal voor de leverancier. Niet 
eenzijdig eisen, maar meedenken met de ander. 

Kortom, wordt binnenkort vervolgd... 

Kees den Heijer, André Bakker, Ruud van Klooster, Piet Oostveen, Alfred van Doorn 
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Afscheid Ronald Westerhout, Fred Loggen en Gijs van Rooijen 

Op de onlangs gehouden ALV in november 2010 zou afscheid genomen geworden van bovengenoemde heren. 
Helaas waren zij door uiteenlopende redenen verhinderd daarbij aanwezig te zijn. Daarom heeft de 
jeugdcommissie onlangs in besloten kring afscheid genomen en hen een klein presentje overhandigd. 

Maar ik maak als jeugdvoorzitter graag van de mogelijkheid gebruik om in TeamGeest enkele woorden aan hen te 
wijden. Want dat hebben deze vrijwilligers van het eerste uur dubbel en dwars verdiend. 

 

Op de foto hierboven zie je de deelnemers van het D-kamp 1993. Daarbij ook Fred en Ronald, toen al de centrale 
figuren van dit evenement. Twintig jaar lang zouden zij de organisatie, natuurlijk met anderen, op zich nemen. 
Voor de meeste spelers een van de hoogtepunten bij De Meern met het dieren geluiden spel als onbetwist 
kasnummer. Ronald en Fred beheerden de kas, zorgden voor de materialen en hadden de leiding over de 
dagelijkse gang van zaken. Vaak vergezeld en geholpen door familieleden: Fred door zijn echtgenoot Truus en 
Ronald, eerst met zijn moeder Riet, daarna met zijn vrouw Caroline en later door Marcel en Corry. Daarnaast 
waren Fred en Ronald ook een reeks van jaren verantwoordelijk voor de materialen 
(ballen/hesjes/waterzakken/doelen etc.).  

Gijs, die toevallig ook op bovengenoemde foto staat, was al trainer toen ik in 1991 bij de jeugdcommissie kwam. 
Hij trainde toen samen met o.a. Herman Satink (ook jarenlang als vaste kok verbonden aan het D-kamp) en Fred 
Loggen. 

Gijs heeft meer dan twintig jaren jeugd teams getraind. Vele jaren trainde hij twee teams en dan vooral lagere 
selectie teams waar de trainers niet voor in de rij stonden. Ik was altijd blij Gijs te hebben, want dan kon ik altijd 
weer een paar trainersgaten opvullen. En wat wel zo belangrijk was, de jongens genoten van de trainingen. Gijs 
wist de jongens goed aan te spreken en hen daarbij ook nog nuttige dingen te leren. Zuiver schieten werd 
geoefend in een eigen variant van het latje schieten “kontje schieten”. Voor de methodische uitvoering verwijs ik 
graag naar hem. 

Ronald, Fred en Gijs, heel veel dank voor al datgene wat jullie voor de vereniging, maar vooral ook voor de jeugd 
gedaan hebben. 

Jan Vermeulen,  
Jeugdvoorzitter 

Leuke vraag: 

Wie van deze D pupillen 
speelt nog steeds bij V.V. 
De Meern?  

Weet jij het? Stuur je 
antwoord op naar 
teamgeest@vvdemeern.nl, 
in de volgende editie het 
verlossende antwoord! 

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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Tussenstand Fair Play Cup voor D-teams 

Tijdens de V.V. De Meern Fair Play Cup wordt er het gehele seizoen gelet op de sportieve prestaties van de D-
teams. Zij worden tijdens de wedstrijden niet beoordeeld op hun wedstrijdprestaties, maar juist op hun 
fairplayprestaties. De Fair Play Cup is in het leven geroepen om de D-junioren bewust te maken van sportief 
gedrag in en rondom het veld. Echter wordt ook het belang van positief coachen van de leiders en supporters 
langs de lijn benadrukt. 

Op 13 november begon de fair play cup 
daadwerkelijk en werden de thuisspelende D-
teams beoordeeld op hun gedrag in en rondom 
het veld. Gedurende de eerste seizoenshelft was 
er al veel sportiviteit te zien, niet alleen de spelers 
lieten zich van hun goede kant zien, ook de 
supporters langs de lijn moedigden hun team op 
een positieve manier aan. Hiernaast volgt de 
tussenstand van de afgelopen seizoenshelft. 

De strijd ligt nog helemaal open dus zet je beste beentje voor en zorg dat jouw team aan het eind van het seizoen 
in de Galgenwaard een wedstrijd mag spelen tegen de Fair Play Cup winnaar van Zwaluwen Utrecht 1911. De 
tussenstand zal regelmatig geplaatst worden op de website van V.V. De Meern. 

Tevens willen wij de medewerkers van de bestuurskamer en uitgifteruimte bedanken voor het 
invullen en beheren van de formulieren, hier worden wij als organisatie geweldig 
meegeholpen. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht op; 
verbindendoorvoetbal@hotmail.nl. Wij wensen alle D-teams een succesvolle tweede 
seizoenshelft toe, vol winst en sportiviteit! 

Studenten Verbinden door Voetbal 

Winnaars Fair Play Cup 2009-2010 bezoeken FC Utrecht! 

Naar aanleiding van het winnen van de Fair Play Cup 2009-2010 
mocht de C9 (voormalig D8) een wedstrijd van FC Utrecht 
bijwonen en met het hele team op bezoek bij FC Utrecht. 

Bij aankomst mochten wij via de hoofdingang naar binnen. 
We kregen een leuke rondleiding en de man die ons 
rondleidde bracht ons op de hoogte van de clubhistorie. We 
begonnen met de kleedkamers van de bezoekers, maar 
mochten daarna ook een kijkje nemen in die van onze eigen 
FC. De spelers waren net weg, want de graspollen langen nog 
op de grond! Iedereen mocht in de stoelen van de spelers gaan 
zitten en we namen een kijkje bij de whirlpool. Daarna gingen 

we verder het stadion in en zo kwamen we langs vitrines vol met bekers, vaantjes en kleding uit de begintijd tot 
aan nu. Tevens zijn we in de skybox van Amstel geweest en een speciale VIP ruimte, zodat we met zijn alle even 
konden ervaren hoe het is om zulke luxe plaatsen in het stadion te zitten (wel erg veel geld hoor zo'n stoel). Toen 
de rondleiding was afgelopen, werden we meegenomen naar het FC Utrecht spelershome, daar eten en drinken de 
spelers na de training en feesten na de wedstrijden. Hier werden wij ontvangen door Karin Pannekoek (Stichting 
FC4YOU) en de reserve doelman van FC Utrecht, niemand minder dan Wesley de Ruiter, die ons de allereerste 
Fair Playbeker overhandigde. Jongens, dit was een erg leuk initiatief van FC Utrecht, V.V. de Meern en Zwaluwen 
en jullie mogen erg trots zijn dat jullie de allereerste Fair Play Cup winnaars zijn geworden. Tevens wil ik 
iedereen heel veel succes wensen met de Fair Play Cup 2010-2011! 

Ed van Rooijen, Leider/Trainer C9 

  

Fair Play Cup 
Tussenstand – top 3 

1e plaats – D9 () 

2e plaats – D4 

3e plaats – MD1 
 

mailto:verbindendoorvoetbal@hotmail.nl�
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Kidsquiz 

Keepster Nienke Kinnegin van de MD2 (winnares van de eerste Kidsquiz) nam haar bal op passende wijze in 
ontvangst. Eskil de Koning van de F1 kon niet wachten om met zijn bal te gaan oefenen en liet gelijk een paar 
goed geplaatste doeltrappen zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jij ook kans maken op zo’n mooie voetbal? 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 2 april 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!  

 

Welke club won in 2010 de Johan Cruijff Schaal?     *               
    Fred en Ronald organiseerden 20 jaar iedere zomer het …   *               

     Tijdens de voetbalclinics werd een bingo georganiseerd door Guusje en … 
            

     Bij welke club speelt Luis Suarez sinds de winterstop?       
            

     Welke organisatie ontving € 500,- tijdens de voetbalclinics?       *                       
  Hoe heet de nieuwe middenvelder van FC Utrecht?           *                         

Hoe heet de kledingleverancier van V.V. De Meern?         *             *           
Wat is de voornaam van Oranjespeler Van Persie?         

                      
Welke V.V. De Meern speler speelt volgend jaar bij 
Ajax? 

      *       *       * 
              

Met wie heeft Frans van Seumeren een interview?   
                    

 Wat was het 'slecht weer' programmaonderdeel bij de voetbalclinics?   
      *               

Hoe heet het 40+ voetbalteam dat op de vrijdagavond speelt?     *       
                    

 Wat is de achternaam van Klaas-Jan …?     
                

    

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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Inventarisatie seksuele intimidatie  

Beste spelers, trainers en ouders, 

Hoe ga je met elkaar om, in het dagelijks leven en bij een voetbalvereniging? Hoewel iedereen vaak voor een deel 
dezelfde ideeën hierover heeft, blijkt in de praktijk vaak dat je hierover ook wel van mening kan verschillen. 
Wanneer is een trainer die een speler op een training terecht wijst ‘fanatiek’ en ‘gedreven’ en wanneer wordt dit 
gedrag als overdreven en onacceptabel gezien? Is een aai over de bol wel de juiste manier om een speler te 
troosten? Moet het plagen van een teamgenootje als een onschuldig ‘dolletje’ worden gezien, of is er meer aan de 
hand? 

Zoals bij elke voetbalvereniging krijgen ook bij V.V. de Meern spelers, trainers en ouders met elkaar te maken en 
allemaal hebben jullie één en hetzelfde doel: met veel plezier de voetbalsport beoefenen of hier een bijdrage aan 
leveren. Als speler wil je onbezorgd en vrijuit kunnen trainen en in het weekend lekker je wedstrijd spelen. Als 
ouder en trainer doe je je uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw kind of jouw pupil zoveel mogelijk plezier 
beleeft aan het voetballen. In de visie van onze vereniging vormt sport in het algemeen, en teamsport in het 
bijzonder, voor spelers een kans om zichzelf op fysiek en persoonlijk vlak te ontwikkelen.  

Helaas zijn er echter talloze voorbeelden te noemen waarin de sportomgeving voor een sporter geen onbezorgde 
plek was waar hij/zij zichzelf kon ontplooien en ontwikkelen. Waar bijvoorbeeld het pesten door teamgenootjes al 
langer de terechte aandacht krijgt als gevaar voor een onbezorgde sportbeleving, krijgt ook (de kans op) 
ongewenst gedrag en seksuele intimidatie binnen sportverenigingen steeds meer aandacht. Ongewenst gedrag kan 
soms onbewust plaatsvinden, wanneer een speler een goedbedoeld gebaar van zijn trainer als onprettig ervaart. De 
wijze waarop iemand (mogelijk goedbedoeld) gedrag ervaart is bepalend voor de vraag of iets als ‘ongewenst’ 
gedrag kan worden aangemerkt.  

V.V. de Meern is en wil een vereniging blijven waarin elk (spelend) lid onbezorgd en vrij plezier kan beleven aan 
het voetballen en de kans krijgt zich als individu te ontwikkelen. In het licht daarvan wil de vereniging aandacht 
besteden aan het onderzoeken van factoren die kunnen bijdragen aan het optreden van ongewenst gedrag, om 
deze factoren uiteindelijk aan te passen en te verbeteren. Er dient benadrukt te worden dat er geen aanleiding is te 
veronderstellen dat er momenteel binnen de vereniging sprake is van ongewenst gedrag of seksuele intimidatie. 
Het onderzoek heeft puur een preventieve functie.  

In de komende periode zal een viertal studenten sportpsychologie, waaronder speler van Zaterdag 1 Martijn 
Ruitenburg, in kaart brengen hoe de stand van zaken binnen de vereniging is en welke mogelijke maatregelen 
genomen kunnen worden om spelers, trainers en ouders een onbezorgde en veilige sportomgeving aan te bieden. 
U kunt als speler, trainer of ouder in de komende periode gevraagd worden hier een bijdrage aan te leveren door 
(anoniem) een vragenlijst in te vullen of in een bijeenkomst mee te praten over dit onderwerp.  

Mocht u vragen hebben of graag een bijdrage willen leveren, neemt u dan contact op met Martijn Ruitenburg. 

Met sportieve groet, 
Martijn Ruitenburg 

E-mail: martijnruitenburg@hotmail.com, telefoon: 06-47418121 

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, 
Fografie IJzendoorn maakt de foto’s van BCLR avonden. 

TeamGeest nummer 3 – seizoen 2010/2011 

De derde TeamGeest van dit seizoen verschijnt eind april. Wil jij de volgende keer jouw stuk terug zien in de Teamgeest? 
Stuur dan vóór vrijdag 8 april 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:martijnruitenburg@hotmail.com�
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Seniorencommissie - Johan & Jan gaan digitaal 

Het is een rustige en grijze zondagmorgen. Na de werkweek en zaterdagse activiteiten, is het dan lekker even 
rustig op gang te komen. Dat lukt die ochtend aardig, totdat m’n mobieltje gaat. “Hoi Jan, met Johan. Luister es 
jochie ik komt er niet in man. Kan je me effies helluppe”. “Johan, daar heb je mij toch niet bij nodig?”, vraag ik 
nog. “Ha, ha, grapjas. Ik moet dat wedstrijdformulier maken en verdomd ik kom er niet in. Wat doe ik niet nou 
niet goed, ik krijgt er wat van. Ik heb het al 3 keer geprobeerd en de vorige keer ging het goed. Dat klereding!” 

Zoals de meesten wel zullen weten is Johan leider bij het 1e 
van de zondag, ons vlaggenschip en belast met de 
wedstrijdadministratie. Tot voor kort ging dat nog gewoon 
ouderwets met een formulier in 3-voud. De leiders van beide 
elftallen vullen allerlei gegevens van spelers in en de 
scheidsrechter controleert die gegevens voor de wedstrijd. Zo 
controleert hij bijvoorbeeld of spelers speelgerechtigd zijn; 
beschikken zij over een geldige spelerspas bijvoorbeeld. Dat 
ging onlangs nog fout bij 1 van de spelers, waarvan de pas niet 
tijdig verlengd was. Deze was overigens wel door de club 
tijdig aangevraagd, maar niet tijdig voor de wedstrijd 
onderkend dat de verlengde pas nog niet was terugontvangen 
van de KNVB. In de krant kreeg de club daarvan nog min of 
meer de schuld, maar die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de ledenadministratie, maar ook bij spelers en 
begeleiding zelf. 

Terug weer naar het wedstrijdformulier. De KNVB is druk bezig met de uitrol van het digitale wedstrijdformulier. 
Het 1e van de zondag was daar al mee begonnen en inmiddels is het 1e van de zaterdag er ook mee gestart. De rest 
van de elftallen gaat er in de loop van het seizoen ook stapsgewijs mee aan de slag. Zo kon het gebeuren dat Johan 
moest overschakelen van het formulier in 3-voud naar het digitale formulier. Je moet dan inloggen op Sportlink.nl 
en krijgt dan met enig doorklikken het wedstrijdformulier aangeboden. De basisgegevens staan daar allemaal al op 
en met aanvinken geef je aan welke van de selectiespelers in de basis staan, welke wissel, etc. De scheidsrechter 
controleert dat weer en gaat akkoord door middel van intoetsen van zijn unieke code. Na de wedstrijd worden de 
wedstrijdgegevens ingevuld, zoals uitslag, kaarten, wissels, doelpuntenmakers, etc. Als alle partijen akkoord zijn, 
wordt dat ook aangegeven en de scheidsrechter sluit het formulier weer af met zijn digitale code. Daarna wordt 
het formulier automatisch naar de KNVB gestuurd en daar automatisch verwerkt. ’s Avonds kan je de resultaten 
zoals standen, aantal gele kaarten, schorsingen, etc. al raadplegen op Sportlink. Een hele vooruitgang dus. Minder 
werk voor de wedstrijdsecretaris, minder kans op zoekraken van formulieren. Andere kant is wel dat 
wedstrijdformulieren niet meer met zogenaamde vertraging verstuurd kunnen worden. 

“Ja maar Johan, is Marcel er niet dan?” “Nee, die is op 
skivakantie.” Ik had zo’n situatie als deze wel verwacht en 
omdat ook ons aller Ted Fronik, vraagbaak voor zo’n beetje 
iedereen in de club voor dit soort dingen, hiervoor niet meer 
bevraagd kan worden, had ik me al enigszins in de werking 
van Sportlink verdiept. En zo ging ik als ’n soort helpdesk 
Johan op weg “helluppen”. Eerst de clubcode, dan de 
functiecode en vervolgens toegangscode. Johan typt de letters 
en cijfers een voor een in. “Nee, verdomme, het lukt niet 
hoor.” “Nog ’n keer proberen Johan, heb je caps lock niet aan 
staan toevallig? Nee? Daar gaat ie weer.” Ondertussen zit ik 
thuis voor m’n pc en kom er moeiteloos in. Bij Johan lukt het 
voor de 2e keer niet en krijgt de verbinding de schuld. 

Intussen is Hans Poorthuis in de bestuurskamer ten tonele verschenen en kijkt bij de 3e poging bij Johan over de 
schouder mee en dan blijkt een letter dubbel ingetoetst te zijn, of zoiets. Opluchting bij Johan en de rest gaat dan 
probleemloos. Ik vind het knap dat hij op enkele kleine dingetjes na de omschakeling zo goed oppakt. 



Maart 2011      TeamGeest   17 

’n Paar weken later moet Jan Mandjes er ook aan geloven. Op ’n donderdagavond voor de wekelijkse 
“voorbespreking” in de kantine, krijgen hij en Arie Versloot een spoedcursus van de zondagse wedstrijdsecretaris 
Marcel Vonk. Vol goede moed gaat Jan ermee aan de slag. Hij denkt, weet je wat, ik vul het formulier 
vrijdagavond al in, hoef ik dat voor de wedstrijd niet meer te doen. En zo geschiedde. Vol zelfvertrouwen opent 
Jan zaterdags voor de wedstrijd tegen het Amsterdamse De Meer Sportlink en gaat naar de juiste pagina. 
Potverdomme, waar is dat wedstrijdformulier nou gebleven. Nergens te vinden. De scheidsrechter, pico bello 
gekleed in donker kostuum, is er al vroeg en zal het wel weten. Ja, hij heeft ‘t al ’n paar keer gedaan. Maar nee, dit 
wist hij ook niet. Komt de leider van tegenstander De Meer, ’n Amsterdamse goochem, klikt ’n ander tabblad aan 
en jawel hoor daar is het wedstrijdformulier weer. De wedstrijd wordt gespeeld en de net geklede en joviale 
scheidsrechter van voor de wedstrijd, is in het veld ’n pietje precies die veel kaarten geeft voor praten. Na de 
wedstrijd moet hij die allemaal invullen, dat weer wel. Er was nog wel weer conclaaf nodig hoe dat nou precies 
moest, maar uiteindelijk lukte dat. Wel met als gevolg dat het 
gezellige samenzijn in het clubcafé nu iets anders verloopt. 

Moraal van dit sfeerplaatje: alle veranderingen vergen even tijd 
voor het soepel verloopt. Het programma van Sportlink is goed 
en snel, de internetverbinding in het clubgebouw is goed en ook 
de apparatuur die beschikbaar is. De medewerkers pakken het na 
enig gemopper goed op en zien dan ook de voordelen. 
Aandachtspuntje als straks heel V.V. De Meern digitaal gaat is de 
capaciteit en werkplek. Op zaterdag is de hoek in de 
bestuurskamer waar de apparatuur staat nu al ’n drukte van 
belang. Maar daar zal ongetwijfeld een goede oplossing voor 
bedacht worden. 

Jan Hazelaar,  
Voorzitter Seniorencommissie 
 

Kom voetballen bij de “De Hemel”! 

Iedere vrijdag blij dat je het eind van de werkweek hebt gehaald? Eindig je de avond meestal zappend voor de buis 
onderuitgezakt op de bank? En bedenk je op dat moment elke keer dat je liever actiever aan het weekend was 
begonnen? 

Kom dan vrijdagavond meevoetballen bij De Hemel!  

De Hemel? Inderdaad, dat is de illustere bijnaam van de trainende 40-plussers van De Meern. We zijn een groep 
van ongeveer twaalf min of meer vaste leden. We spelen elke vrijdag een onderling partijtje en af en toe een 
wedstrijd tegen andere 45-plus teams, waaronder zelfs een interlandwedstrijd in en tegen Ghana. Prachtige goals, 
eenvoudige intikkers, knullig uitverdedigen, mazzeldoelpunten, mislukte passes, strijd, eer. Allemaal te zien op 
vrijdagavond bij De Hemel.  

De Hemel is op zoek naar nieuwe spelers. 
Moet je begiftigd zijn met een fluwelen 
techniek om mee te kunnen doen? Nee. 
(Mag wel!). Moet je topfit zijn en 
beschikken over een geweldig 
loopvermogen? Nee. (Mag wel!) Een beetje 
voetballen moet je natuurlijk wel kunnen. 
De gezelligheid voor, tijdens en na het 
partijtje staan voorop. Ben je man en heb je 
interesse? En dat kan ook als je vrijdagavond 
er anders uitzien dan hierboven beschreven, 
mail dan naar Jan Sterk: jsterk01@hetnet.nl. 

 

Raad het thema voor de medewerkersavond 
en het Openingsfeest! 

Hint 2: 

 

mailto:jsterk01@hetnet.nl�
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NEN-3140 elektrische keuring 

Onder andere vanuit de opstal- en inboedelverzekering zijn wij verplicht eens in de 5 jaar een NEN-3140 
elektrische keuring door een daartoe gecertificeerde leverancier te laten uitvoeren. Aangezien ons clubgebouw 
ondertussen ruim 5 jaar oud is heeft deze keuring enkele maanden geleden plaatsgevonden. 

Bij de NEN-3140 elektrische keuring wordt gekeken of de elektrische installatie voldoet aan de NEN-1010 
normen. Veiligheid is daarbij het belangrijkste aandachtspunt. Zo moet de elektrische installatie bijvoorbeeld goed 
geaard en afgezekerd zijn, mag de bekabeling niet te dun zijn i.v.m. het gevaar van doorbranden, en moeten 
installatieautomaten en aardlekschakelaars goed werken om kortsluiting en lekstromen te voorkomen. 

Aangezien ons clubgebouw nog relatief nieuw is dachten wij dat er weinig zaken gevonden zouden worden. Tot 
onze verbazing bracht de keuring echter ruim 60 gebreken aan het licht. Het bleek dat alle leveranciers die de 
afgelopen jaren iets met elektra in ons clubgebouw hebben gedaan steken hebben laten vallen. Ook werden alle (!) 
kleedkamers afgekeurd omdat daar door vandalisme kleine gebreken aan tl-verlichting en sensoren ontstaan 
waren. Overigens lopen leden en bezoekers in de kleedkamers geen gevaar, daar letten we voldoende op. 

Helaas lukt het in de meeste gevallen niet leveranciers aan te 
spreken op de gebreken. Leveranciers wijzen vaak naar elkaar 
of houden vol dat ze volgens specificaties geleverd hebben. 
Wij hebben daarom besloten praktisch te zijn en de gebreken 
maar op te lossen in plaats van eindeloze discussies met 
weinig kans van slagen met leveranciers aan te gaan. 

Vandalisme is uiteraard vervelend. Het levert vrijwilligers 
onnodig werk en de vereniging onnodige kosten op. Als die 
vrijwilligers daar genoeg van krijgen en er vervolgens 
leveranciers ingeschakeld moeten worden dan lopen die 
kosten bovendien exponentieel op. Als serieuze elektrische 
gebreken niet tijdig verholpen kunnen worden, dan moeten 

kleedkamers buiten gebruik genomen worden, terwijl we toch al een tekort aan kleedkamers hebben. Hopelijk 
realiseren vandalen zich wat voor schade zij aanrichten en laten zij vernielingen in de toekomst achterwege. 

Gelukkig is ondergetekende elektrisch redelijk onderlegd en kan veel van de ruim 60 gebreken zelf oplossen. Dat 
scheelt ruim 100 uur en daarmee vele duizenden euro's aan arbeidsloon. Daarnaast bestellen we vrijwel alle 
benodigde onderdelen via internet, vaak in Duitsland overigens, dat levert tot 70% korting op. Dit scheelt ook nog 
eens enkele duizenden euro's op onderdelen. 

Bij het verhelpen van de gebreken ontdekken we af en toe nog meer gebreken die we dan gelijk ook meenemen. 
Het clubgebouw is gebouwd in 2005 en moet aan de eisen uit 2005 voldoen. Ondertussen zijn de eisen 
aangescherpt. Nu we toch bezig zijn verbeteren we de elektrische installatie waar mogelijk zodat die aan de 
nieuwste eisen voldoet. We zijn hiertoe niet verplicht, maar we 
hebben elektrische veiligheid hoog in het vaandel staan. 

We hebben een heel mooi clubgebouw, maar bij het onderhoud 
komt veel kijken. Bovenstaande is wat dat betreft slechts een 
tipje van de sluier... 

André Bakker 

 

 

 

 

Raad het thema voor de medewerkersavond 
en het Openingsfeest! 

Hint 3: 

 



Maart 2011      TeamGeest   20 

Business Club Leidsche Rijn 

Autorally’s, duurzaamheid en het Olympisch Plan 2028. Ook in de afgelopen maanden waren 
de onderwerpen van de maandelijkse bijeenkomsten van Business Club Leidsche Rijn 
(BCLR), de Business Club verbonden aan V.V. De Meern, uiteenlopend te noemen.  

Parijs-Dakar 

Tijdens de laatste BCLR-bijeenkomst van 2010 vormde onze eigen V.V. De Meern kantine de locatie voor een 
avond, die in het teken stond van autorally’s. BCLR-lid Luc van Eekeren (Bakker Van Eekeren) heeft zelf de ruim 
13.000 km lange rally van Amsterdam naar Peking in een oude Volvo Amazon uit 1965 gereden en vertelde mooie 

anekdotes over wat je onderweg in een dergelijke rit zoal kan tegenkomen. 
Een ander BCRL-lid, Ed Moné (Micpoint), vertelde over zijn jarenlange 
betrokkenheid bij de Parijs-Dakar rally. Micpoint verzorgt de mobiele 
communicatie en ‘tracking’ faciliteiten voor de deelnemende teams. Op 
deze manier kan de organisatie achterhalen waar auto’s, trucks of motoren 
zich in de woestijn bevinden en kunnen teams en meegereisde pers hun 
verhalen nog dezelfde dag delen met de rest van de wereld. Ter afsluiting 
van de avond ontvingen alle 100 aanwezigen van Micpoint een mooi 
fotoboek waarin verslag werd gedaan van Parijs-Dakar 2010. 

Vrienden van Amstel Live 

Het nieuwe jaar werd gestart met het jaarlijkse BCLR evenement: een bezoek aan 
Vrienden van Amstel Live. In een gloednieuwe dubbeldekkerbus van Pouw 
Vervoer werd samen met ruim 80 mensen een bezoek gebracht aan dit 
muziekspektakel in Ahoy’ Rotterdam. De informele sfeer en de goede line-up 
met optredens van o.a. Guus Meeuwis, Nick & Simon, Within Temptation, Blof 
en Acda & de Munnik maakten het tot een leuke avond. 

Wereld Natuur Fonds 

In februari stond het thema duurzaamheid centraal. Het streven om het thema 
van de avond aan te laten sluiten op de locatie van de bijeenkomst was dit keer goed gelukt. De locatie voor deze 
bijeenkomst was het eerste CO2 neutrale gebouw van Europa: het kantoor van het Wereld Natuur Fonds in Zeist. 
André Bakker, al jarenlang zeer begaan met het welzijn van de natuur en de aarde, verzorgde een presentatie over 
de huidige status van de natuur en de aarde. Hij ging vooral in op de grote bedreigingen die er momenteel bestaan 
op gebieden als milieuvervuiling, ontbossing, 
overbevissing, uitsterven van diersoorten en het 
opraken van belangrijke grondstoffen. Met 
behulp van schokkende foto’s en voorbeelden liet 
hij zien dat actie noodzakelijk is. André sloot af 
met een aantal mogelijke oplossingen die 
voorhanden zijn, waarbij het ‘cradle-to-cradle’ 
(wieg tot wieg) begrip het meeste opviel.  

Olympisch Plan 2028 

In maart staat het Olympisch Plan 2028 in het algemeen en het WK Tafeltennis 2011 in het bijzonder op het 
programma. Er zal een gastspreker zijn van het NOC-NSF waarin het Olympisch Plan 2028 zal worden toegelicht. 
Daarnaast zal de directeur van het WK Tafeltennis en een marketeer van een groot sportmarketingbureau 
uitleggen hoe het WK Tafeltennis bijdraagt aan de bredere doelstelling van het Olympisch Plan en op welke 
manieren zij dit WK over de hele wereld willen ‘verkopen’. Tenslotte zal een BCLR-lid, die met zijn onderneming 
sterk betrokken is bij dit evenement, uitleggen 
hoe een lokale ondernemer actief kan zijn in de 
organisatie en communicatie van een dergelijk 
groot sportevenement.  

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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