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Van het Verenigingsbestuur 

Kampioenen gefeliciteerd! 

Op het moment van schrijven van dit artikel, half april, moeten nog velen kampioensbeslissingen 
vallen. Niettemin maakt de Jeugdcommissie zich op voor een stuk of 7 kampioenschappen, 
daarbij niet meetellend bv de A1 die al kampioen is. Geweldig. Namens Verenigingsbestuur 
allemaal van harte gefeliciteerd.  

Werkbezoek wethouder sport 

Op 1 april (het was geen grap!) bracht wethouder sport Rinda den Besten een werkbezoek aan onze vereniging. 
Omdat ook DESTO en de te slopen en herbouwen Marehal in het programma waren opgenomen, was er sprake 
van een strak tijdschema, hetgeen betekende dat het gezelschap (wethouder en 7 begeleidende 
ambtenaren/medewerkers) slechts een uur bij ons verkeerde. Dat uur is zo goed als mogelijk besteed voor een 
korte presentatie over onze vereniging en uiteraard het belang van de uitbreiding van het clubgebouw. Zie ook 
onder. Vier VB- leden, waaronder voorzitter Frans van Seumeren waren hierbij aanwezig. Een korte rondleiding 
door ons clubgebouw was ook onderdeel van het programma. 

Uitbreiding clubgebouw 

Er zijn weinig, maar wel belangrijke, ontwikkelingen geweest sinds de vorige melding in Teamgeest. Binnen de 
Gemeente Utrecht is men, en dat is inclusief de wethouder, erg enthousiast over onze uitbouwplannen. Probleem 
is echter dat onze plannen niet binnen de standaardregels van de Gemeente vallen. Het knelpunt is of we als club 
“grondkosten” moeten gaan betalen. 

Binnen de gemeente wordt nu nagegaan of er een manier is te vinden zodanig dat wij geen of weinig grondkosten 
hoeven te betalen als we (multifunctionele) ruimten aan derden verhuren. Vermoedelijk gaat het uitdraaien op 
een Raadsbesluit. 

Op verzoek van de ambtenaren, van zowel DMO als het Grondbedrijf, waarmee overleg is gevoerd, zal het VB een 
berekening opstellen waaruit moet blijken wat reëel is om aan de VV in rekening te brengen aan grondkosten. 
Onze voorlopige berekeningen laten zien dat grondkosten voor V.V. De Meern een financieel onhaalbare zaak 
zijn. 

Beschikbaarstelling e-mail adressen 

De Sponsorcommissie krijgt regelmatig het verzoek van sponsors of zij ons e-mail adressenbestand mogen 
gebruiken voor commerciële doeleinden. Aan het VB is voorgelegd hoe om te gaan met dit soort verzoeken. Het 
VB heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat ons adressenbestand niet aan derden wordt afgestaan. Om toch 
een mogelijkheid te creëren voor sponsors, die toch onze vereniging steunen, staat het VB in beginsel positief 
tegenover het voorstel van de Sponsorcommissie om “boodschappen” van sponsors via ons bestand te 
verspreiden, maar alleen als leden daartegen geen bezwaar hebben en dat diegenen die dat niet willen, niet op de 
verzendlijst komen te staan. Het VB heeft besloten om dit voorstel voor te leggen in de ledenbijeenkomst van 23 
mei en bij een instemmende reactie aan alle leden te vragen of ze al of niet op deze verzendlijst willen staan. 

Dug-outs 

Op voorstel van de CVB heeft het VB besloten dug-outs 
te plaatsen op de velden 2, 3 en 6. Die van het hoofdveld 
worden vervangen door grotere (met 10 zitplaatsen), 
terwijl de huidige worden verplaatst naar veld 2. Wij 
hopen hiermee tevens een stukje tegemoet te komen aan 
de ongemakken horend bij de nog niet bijgebouwde 
nieuwe kleedkamers. Naast het gebruik als dug-out 
kunnen ze immers ook worden gebruikt voor de opslag 
van sporttassen bij regenachtig weer. 

 

Nieuwe dugouts Optie voor veld 4 
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Herverdeling taken binnen Verenigingsbestuur 

Mede ingegeven door de toetreding van Lennaert de Bokx tot het Verenigingsbestuur, zijn de taken over de leden 
herverdeeld. We verwijzen naar de website voor de actuele portefeuilleverdeling. 

Clubbijdrage kampioenschappen 

Om een jaarlijks terugkerende discussie over de bijdrage vanuit de vereniging aan teams voor het vieren van en 
behaald kampioenschap of promotie te voorkomen, heeft het VB een eenduidige regeling opgesteld en met de 
senioren- en jeugdcommissie gecommuniceerd. 

Overgaande A -junioren 

Uitgebreid overleg is gevoerd met de jeugdcommissie, seniorencommissie, de technisch directeur en het hoofd 
jeugdopleiding over de naar de senioren overgaande A- junioren. Begin april is op een vrijdagavond door Jan 
Vermeulen, John van Wegen en Sjaak van den Helder aan deze A-junioren een presentatie gegeven over al dan 
niet opname in selecties en/of indeling op zaterdag of zondag. Jan Vermeulen heeft becijferd dat er de komende 4 
jaar ca. 200 A-junioren over gaan. John van Wegen heeft geprobeerd duidelijk te maken waar en op welk niveau 
er voor iedereen ruimte is en dat er op zaterdag geen nieuwe “gesloten” vriendenteams bij komen. Sjaak van de 
Helder heeft direct aan een aantal spelers verteld dat wij ze graag bij de zondagselectie zouden hebben. Daarna 
hebben de spelers deze avond hun persoonlijke voorkeuren gegeven.  

Al met al is het VB zeer blij met de uitkomst van de overgang. Met wat passen en meten hebben we in bijna ieders 
wens kunnen vervullen. Liefst 6 spelers gaan naar de Zondag A-selectie. Hoezo geen ruimte voor eigen spelers? 
Verder gaat het grootste deel van de A1/A2 groep naar de Zondag B-selectie. John Dunsbergen gaat trainer worden 
van deze groep. 

De A3 gaf te kennen op zaterdag te willen spelen. Zoals 
bekend is de zaterdag een knelpunt en met 200 overgaande 
spelers in de komende jaren zal dat probleem er niet kleiner 
op worden. Het VB heeft uiteindelijk een besluit moeten 
nemen over het verzoek van de A3 en met het verzoek 
ingestemd. 

De belangrijkste reden van het VB om met het verzoek van 
de A3 in te stemmen was dat het “technisch gezien” kon. De 
A3 neemt min of meer de plek in van het vorig jaar 
weggevallen Zaterdag 7. De A3 krijgt niet de status van 

gesloten vriendenteam. Zo nodig kunnen komende jaren aan dit team spelers worden toegevoegd. Bovendien is 
aan de A3 aangegeven dat zij een flink aantal competitiewedstrijden op doordeweekse avonden gaan afwerken. 

7x7 45+ en wie weet 7x7 35+ 

Het nieuwe KNVB initiatief 7x7 45+, zie ook voorgaande Teamgeesten, is van start 
gegaan. Vanuit de club dank aan “de Hemel”, onze vrijdagavond recreatiegroep, 
die de aftrap heeft gegeven en de maand april heeft meegedraaid in deze toernooi 
vorm. Tevens dank aan Hans Poorthuis voor het helpen opstarten. In het voorjaar 
vindt de volgende ronde plaats. Liefhebbers meld u bij Hans Poorthuis of John van 
Wegen. 

De KNVB gaat hard met nieuwe ontwikkelingen. Het 7x7 45+ concept is nu ook mogelijk voor 35-plussers als 7x7 
35+. Interesse? Meld u zich dan bij boven genoemde heren. Wij gaan hier pas aan meedoen als u zich spontaan 
meldt.  

Ontwikkel jezelf, ontwikkel je club  

Onze club slogan krijgt stap voor stap vorm. U weet wel, wij hopen dat leden tbv hun studie, hun werk, hun 
werkervaring, dingen oppakken binnen de club waar zij zelf baat bij hebben en wij als club ook. Zo was er opeens 
via Martijn Ruitenburg (Za.1) een verzoek om in het kader van zijn studie een onderzoek te mogen doen naar de 
risico’s op sexuele intimidatie. Niet een dagelijks verzoek maar we hebben er mee ingestemd.  
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Veel grootser wordt de aanpak van de groep “V.V. De Meern Betrokken” waarover u 
elders in dit blad meer leest. Heren complimenten! 

Iets minder is het afgelopen jaar gegaan met de Young Professionals. Even iets 
stilgevallen, niet in het minst omdat het VB het ook niet allemaal bijsloft om sturing en 
ondersteuning te geven.  

Stageplaats nodig? Voor maatschappelijke stages? Voor fysiotherapie? Voor journalistiek, 
sportopleidingen, commerciële trainingen, koken en klussen, schilderen en knutselen, 
voor …? Doe het bij ons! Meld je bij Bastin, bij Eelco, bij een bestuurslid. 

Het Verenigingsbestuur 

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

Antilliaanse avond: steeldrums en bakkeljauw 

Na de Catalaanse avond in 2008, de Afrikaanse avond in 2009 en de Schotse in 2010, wil V.V. De Meern zijn 
medewerkers op zaterdag 10 september a.s. verrassen met een Antilliaanse avond! Het bestuur van V.V. De Meern 
wil hiermee alle medewerkers inclusief partners hartelijk bedanken voor hun inzet in dit lopende seizoen 
2010/2011. 

Voor wie? 

De Antilliaanse avond is bedoeld voor alle medewerkers én hun partners, want ook die wil het bestuur bedanken. 
Deze bijzondere avond zal plaatsvinden op zaterdag 10 september a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur voorafgaand 
aan het openingsfeest seizoen 2011 – 2012. Als je medewerker bent: blok deze datum alvast in je agenda! 

Mozaïek 

De samenstelling van de Nederlandse bevolking is door immigratie de afgelopen 40 jaar behoorlijk veranderd. 
Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) telt Nederland zo'n 3 miljoen personen met een niet-
Nederlandse achtergrond. Bijna 1 miljoen hiervan is afkomstig uit Europa of Amerika. De andere groep van 2 
miljoen mensen is een mozaïek van nationaliteiten maar kent wel enkele grotere groepen: 370.000 Turken, 
335.000 Surinamers, 330.000 Marokkanen en 130.000 Antillianen. 

Even voorstellen? 

Alle deze nationaliteiten zijn ook in het ledenbestand van V.V. De Meern terug te vinden. En omdat we wel zin 
hadden in een lekker tropisch avondje met swingende Caraïbische muziek, dans, palmbomen en exotisch eten 
hebben we ervoor gekozen om het Antilliaanse zonnetje bij V.V. De Meern te laten schijnen. 

Zomercarnaval 

Veel Antillianen kwamen in de jaren ‘90 naar Nederland en waren vooral afkomstig van Curaçao. Ongeveer 1/3 
van de totale Antilliaanse bevolking woont tegenwoordig in Nederland. Zij brachten ook het zomercarnaval mee, 
een festijn dat jaarlijks in Rotterdam plaatsvindt en 900.000 bezoekers trekt. Het is een grote parade met exotisch 
uitgedoste deelnemers die dansend door de straten trekken. Antillianen weten hoe je een feestje moet bouwen! 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cura%C3%A7ao�
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De reflectie van de zon 

Curaçao is het belangrijkste eiland van de Nederlandse Antillen en heeft zo'n 140.000 inwoners. Dit zonovergoten 
eiland kent zeer diverse bevolkingsgroepen; er wonen maar liefst 107 (!) verschillende nationaliteiten op het 
eiland. De grootste bevolkingsgroep zijn de Creolen, gemende nakomelingen van Afrikanen en Europese 
bevolkingsgroepen. 

De hoofdstad van Curaçao is Willemstad en is 
wereldberoemd om zijn centrum met de prachtige 
pastelkleurige huizen. Het is een toeristische 
trekpleister en grote delen van dit centrum staan 
op het de wereld erfgoedlijst van Unesco. Het 
verhaal vertelt dat de huizen hebben hun 
prachtige kleuren gekregen omdat in het 
koloniale verleden een Nederlandse officier de 
reflectie van de zon op de witte huizen te fel vond 
voor zijn ogen. Hij gebood dat de huizen met een 
kleur moesten worden overgeschilderd. Het 
resultaat is verbluffend mooi geworden. 

Papiamento 

De Antillen staan ook bekend om hun taal: Papiamento. Deze taal wordt alleen maar gesproken wordt op Aruba, 
Curaçao en Bonaire. De naam Papiaments is afgeleid van de Portugese woorden voor brabbelen. De taal is een 
smeltkroes van Portugees, Afrikaanse talen, Spaans, Engels en Nederlands. Het is een grappige taal om te horen. 
Het klinkt heel snel, en af en toe hoor je er zomaar een Nederlands woord tussendoor. Bekende woorden zijn bon 
bini (welkom) dushi (liefje) en kon ta? (hoe gaat het?). 

Antillaanse muziek en dans 

Op onze eigen Antilliaanse avond zullen we de medewerkers kennis laten maken met Antilliaanse muziek en 
dans. Natuurlijk kunnen daar de 'Steel Pans' niet ontbreken. Dit zijn van origine 'armeluis' muziekinstrumenten 
die werden gemaakt van stalen olietonnen. Die olietonnen waren voorradig in Curaçao, want Shell heeft er 
jarenlang een raffinaderij bezeten.  

Exotisch eten: Kuminda Krioyo 

Omdat de liefde door de maag gaat willen we ook graag de Antilliaanse keuken aan de medewerkers voorstellen. 
Kuminda Krioyo (Creools eten) wordt bereid met ingrediënten zoals mais, tomaat, komkommer, ui, pompoen, 
banaan, geitenvlees, kip en vis of zelfs leguaan. Wat dacht je van rijst met gestoofde bakkeljauw? Nee, geen 
kabeljauw... of Balchi di Karni, Spereps ku Honing of gestoofde Kalbas Largu? Dit alles wordt natuurlijk vergezeld 
van Pan Bati die je als als bijgerecht eet bij vis, vlees, soep of stoofgerechten in plaats van aardappels of rijst. De 
smaakpapillen zullen weer worden verwend deze avond! 

En we gaan nog niet naar huis… 

Om 20.45 uur gaat een Antilliaanse steelband de Antilliaanse avond afsluiten. Maar we gaan nog niet naar huis 
want de avond wordt vervolgd met een daverend swingfeest ter gelegenheid van de opening van het 
voetbalseizoen 2010-2011.  

Geef je snel op! 

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

 Bon bini na e Antillian nochi! 

http://www.vvdemeern.nl/openingsfeest�
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Openingsfeest met een tropisch tintje! 

Op zaterdag 10 september a.s. zal V.V. De Meern het nieuwe seizoen weer openen met een spetterend swingfeest 
met danskrakers uit de popmuziek. Leuk om iedereen weer te ontmoeten, de saamhorigheid binnen de V.V. te 
vergroten en even uit je dak te gaan! Dus reserveer zaterdag 10 september in je agenda! 

Tropisch tintje 

Het feest zal in onze kantine starten om 21.00 uur met 
een super swingende Caraïbische steelband die het 
einde inluidt van het medewerkersfeest en het begin 
van het Openingfeest. De avond start dus met een 
tropisch tintje en als je de 'oliedrums' nog wilt horen 
klinken, moet je vroeg komen! Het openingsfeest duurt 
tot ca. 01.00 uur. 

DJ Wouter 

De avond is in professionele handen. Het licht en geluid 
zal worden verzorgd door het Finch discoteam. DJ 

Wouter zal er ook dit jaar voor zorgen dat de dansvloer vol blijft tot het einde van de avond door klassieke en 
nieuwe danskrakers. Dus dansmuziek uit de jaren '70, '80, '90, '00 en '10. Ook zal DJ Wouter enkele Caribische 
klassiekers laten horen. Kortom voor iedereen wat wils! 

Voor wie? 

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

 

 van de leden, 
vrijwilligers en medewerkers weer nadrukkelijk uit! Het gaat weer echt leuk worden. Het feest zal een 
vergelijkbaar karakter hebben als de vorige openingsfeesten toen er ruim 400 bezoekers waren.  

Meld je aan via de website 

V.V. nodigt jullie weer van harte uit om het seizoen feestelijk te openen. Dus verras je partner en/of jezelf, blok 
zaterdagavond 10 september a.s. in je agenda en geef je direct op via de site www.vvdemeern.nl/openingsfeest. Als 
je je opgeeft dan kan je jouw gratis 'personalized' toegangskaart (geldig voor max. 2 personen) downloaden. In 
verband met de veiligheid geldt, dat er zonder toegangskaart geen toegang verleend kan worden door de 
beveiliging. Dus geef je nu op want het gaat weer een topavond worden!  

Commissie Openingsfeest 

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

http://www.vvdemeern.nl/openingsfeest�
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Timmermannen, kinderen en opvoeders 

Weet je nog? De sfeer in Nederland tijdens de WK, als één blok stond onze bevolking achter het Nederlands elftal. 
Ruim 12 miljoen Nederlanders keken naar de finale. Nederland was oranje gekleurd en de prestaties van het 
nationale voetbalteam riepen gevoelens van saamhorigheid in onze samenleving op. Voetbal is een krachtig 
medium, het kan mensen met elkaar verbinden. 

Timmermannen en boekhouders 

Wat op nationaal niveau gebeurt, komt ook op lokaal niveau terug. Ik kan me nog een uitspraak van de oude Frits 
Bloemkolk (†) herinneren, één van onze voormalige voorzitters: "Weet je wat ik nou zo leuk vind van voetbal? 
Iedereen speelt met elkaar, timmermannen, boekhouders, directeuren. En ze kunnen goed met elkaar omgaan. Dát vind 
ik nou zo prachtig aan voetbal." Het was een uitspraak die circa 25 jaar geleden is gedaan, maar de inhoud is nog 
steeds actueel. Omdat voetbal in alle lagen van de bevolking gewaardeerd en beoefend wordt, bevordert het de 
contacten en begrip tussen verschillende groepen in onze samenleving. 

Broedplaats 

Steeds meer dringt het besef door dat een voetbalvereniging meer is dan een sportclub: bij de overheid, bij de 
KNVB en ook bij ons bestuur. Het is een soort samenleving in het klein waar je mensen kan ontmoeten, waar je 
op een leuke, gezellige en respectvolle manier met elkaar om kan leren gaan, waar je iets kunt organiseren en 
activiteiten kunt uitvoeren of ondersteunen. Je leert hier erg veel van en je doet daarmee ervaring op die je later 
ook weer elders kan gebruiken. 
 
Het bestuur ziet onze vereniging als een ambitieuze en onderscheidende voetbalclub. Ambitieus met 
toonaangevend en sportief voetbal; onderscheidend als een 'broedplaats' voor persoonlijke ontwikkeling, voor 
nieuwe initiatieven (innovatie) en actief meedoen (participatie). Daarbij is een passend motto bedacht: 
"Ontwikkel jezelf, ontwikkel je club!" Achterliggende gedachte is dat zowel de club als jijzelf profiteert van jouw 
inzet. In dit kader lopen al enkele projecten bij V.V. De Meern. 

Verbinden door Voetbal 

Al 2 jaar loopt bij V.V. De Meern het project 'Verbinden door Voetbal' met als doel de sfeer, 
goede omgangsvormen en vrijwillige inzet binnen de vereniging te versterken. Het project 
wordt uitgevoerd door stagiaires van de Hogeschool Utrecht en door scholieren die hun 
maatschappelijke stages bij V.V. De Meern doen. Zo wordt er bijvoorbeeld jaarlijks de Fair 
Play Cup voor D-teams georganiseerd waarmee de ontwikkeling van respectvolle omgang en 
sportiviteit bij de spelers wordt gestimuleerd.  

Softe coaching, harde resultaten 

Een andere activiteit is Positief Coachen. Coaches én ouders 
wordt geleerd om de spelers van het team op een positieve, 
opbouwende wijze te begeleiden. Het resultaat van deze 'softe' 
coaching is meer plezier, meer zelfvertrouwen bij de spelers én… 
betere sportieve, 'harde' resultaten voor het team! Daarnaast leidt 
het tot een interne cultuurverschuiving binnen de club. 

En wat doet de overheid? 

Niet alleen het verenigingsbestuur maar ook de overheid dicht voetbalverenigingen een bredere rol toe. Dat dit 
niet alleen bij woorden blijft, blijkt uit de toegekende subsidie aan V.V. De Meern en de Hogeschool van Utrecht 
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om maatschappelijk relevante projecten te organiseren in de periode 2011-2012. Uiteraard blijft voetbal hierbij de 
invalshoek want daar zijn we tenslotte een voetbalvereniging voor! Het doel van de subsidie is om nieuwe 
maatschappelijk relevante voetbalactiviteiten te ontwikkelen en op poten te zetten zodat deze daarna zonder 
subsidie kunnen worden voortgezet. 
 
'V.V. De Meern Betrokken' gaat deze projecten coördineren. In 'V.V. De Meern Betrokken' hebben de volgende 
personen zitting: Eelco Koot, Ton de Reuver, Joop Zoutenbier, Martin Donk, Sjoerd Delfgou, Joost Vermeij, Flip 
Peek en Kikki Lindeman. Welke activiteiten staan er tot nu toe voor het komende jaar op de rol? Enkele 
voorbeelden: 

 

Nieuwe opvoeders 

In Nederland zijn er ca. 29.000 sportverenigingen. Er zijn een paar honderd grote, goed georganiseerde clubs die 
in staat zijn om naast hun sport ook een maatschappelijke rol te vervullen. V.V. De Meern is één van deze clubs. 
Onze huidige voorzitter, Frans van Seumeren, schreef het al in de vorige Teamgeest: "...voetbal is meer dan alleen 
maar sport bedrijven. Meer en meer worden de voetbalverenigingen een ontmoetingsplek voor jongeren... wij worden 
langzamerhand de nieuwe opvoeders...". 

Wat kan jij doen? 

Als we iets organiseren, doe mee! Behalve leerzaam is het ook leuk: voor jezelf, voor de club en voor de 
maatschappij. Heb je zelf een idee hoe je met voetbal meer kan betekenen? Laat het ons weten en stuur een mailtje 
naar eelco.koot@hu.nl.



Sportdag: 'Brood en Spelen' 

In de herfstvakantie zal - in 
samenwerking met Voedselbank Utrecht 
en andere maatschappelijke organisaties 
- een speciale sportdag worden 
georganiseerd voor kinderen, waarvan 
de ouders klant zijn bij de voedselbank. 




 



Sportkledingbeurs: 'Kleren maken de 
mens' 

Op dezelfde dag als de sportdag zal een 
sportkledingbeurs worden georganiseerd 
voor 'Voedselbank kinderen'. We willen 
deze kinderen de kans geven om een 
leuke sportieve outfit te kunnen 
uitkiezen. Veel van onze jeugdspelers 
groeien zo hard dat hun 
voetbalschoenen of -kleding al te klein 
zijn voordat het is versleten. Deze 
kleding zal worden ingezameld door de 
jeugdspelers van VV de Meern in 
samenwerking met o.m. de basisscholen, 
voortgezet onderwijs en de Emmaus.  
 


 



Kerst: 'Sport en verbroedering' 

In de kerstvakantie zullen in sportcentrum Oudenrijn in de 
Meern de zogenaamde V.V. De Meern voetbalclinics 
plaatsvinden. Jeugdspelers van V.V. De Meern en kinderen uit 
de omliggende wijken kunnen dan twee dagen voor een klein 
bedrag voetballen onder begeleiding van maatschappelijke 
stagiaires en de technische staf van V.V. De Meern. Aan deze 
voetbalclinics wordt ook deelgenomen door Bosnische 
kinderen die in deze periode 3 weken in De Meern/Leidsche 
Rijn zijn door een actie van Pax Kinderhulp. De kinderen die 
komen, leven in hun eigen land in slechte omstandigheden als 
gevolg van oorlog en armoede. Pax kinderhulp helpt deze 
kinderen door ze een ontspannende vakantie bij gastgezinnen 
in De Meern/Leidsche Rijn te geven. V.V. De Meern draagt zijn 
steentje bij door de kinderen een leuke en ontspannende 
sportdag aan te bieden. 

  



Andere projecten zijn ondermeer:  
'Sportieve wijkontmoetingen' (schoolvoetbal), 'Jong geleerd, 
oud gedaan' (voetbalclinics in basisscholen), 'Een gezonde 
geest in een gezond lichaam' (wijkvoetbalinstuif)en FC Utrecht 
in de wijk (voetbalclinic met FC Utrecht). Bij de uitvoering 
van de bovengenoemde projecten zullen stagiaires een centrale 
rol vervullen. 
 

  

mailto:eelco.koot@hu.nl�
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Kidsquiz 

Het juiste antwoord van de vorige kidsquiz was ‘talentendagen’, de gelukkige winnaar van de voetbal is Daan van 
Bijsterveld. Daan is 9 jaar oud en speelt bij de E16. Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

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 29 mei 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!  

 

Wie is de trainer van Ajax?           *     *           
    

Naar welk land gaat Abdulai voor zijn nieuwe project?                     
 

Wordt jouw team aan het eind van het seizoen ….?                   

Welk woord mist in de clubslogan: Ontwikkel jezelf, …… je club!                           
 

Welke taal spreken ze op de Antillen?                             
 

De medewerkersavond op 10 september is een … avond.                           

Wat is de achternaam van de speler van FC Twente en het Nederlandse elftal? Theo…                 
 

De MC1 en MC3 meiden bezochten de wedstrijd Nederland - …                       
  

Wat is de achternaam van de speler die in 1993 meeging op D-kamp? Sander…                       

Wie kwam er op 1 april op bezoek bij het Verenigingsbestuur? De …                   
 

 

 

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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V.V. De Meern voetbalplaatjes 

Zoals enkele weken geleden al is aangekondigd, gaat V.V. De Meern 
in samenwerking met Albert Heijn Vleuterweide/De Meern aan het 
begin van volgend seizoen groot uitpakken met een unieke 
voetbalplaatjesactie. Alle spelers van V.V. De Meern krijgen daarmee 
de kans om een unieke plaats te krijgen in de voetbalhistorie van 
onze vereniging. 

Voor het realiseren van deze actie zijn uiteraard foto’s nodig van alle individuele spelers en per team een 
groepsfoto. Omdat er in totaal zo’n 1500 foto’s moeten worden gemaakt, hanteren we een strakke planning. Maar 
omdat het voor een uniek voetbalboek van onze eigen vereniging is, verwachten we van iedereen zijn/haar volle 
medewerking. 

Op de volgende data worden de foto’s gemaakt: 

Individuele foto’s 

- 7/8 mei: alle seniorenspelers 
- 24/25/26 juni: alle jeugdspelers (m.u.v. Kabouters) 
- 19/20/21 augustus: alléén nieuwe leden en Kabouters 2010- 

   2011 (oftewel Champions League 2011-2012) 

Teamfoto’s 

- 19/20/21 augustus: alle senioren en jeugd 

Toelichting 

- Alle individuele foto’s worden op basis van de huidige teamindeling (seizoen 2010-2011) gemaakt, alle 
teamfoto’s worden op basis van de teamindeling seizoen 2011-2012 gemaakt.  

- De detailplanning van de fotoshoots volgt via de coördinatoren en/of website.  
- Kabouters spelen volgend seizoen in de Champions League en worden na de zomervakantie als team en 

individueel gefotografeerd. 
- Indien je nu al weet dat je volgend seizoen niet meer voor V.V. De Meern voetbalt, hoef je niet 

gefotografeerd te worden. 

Om deze actie tot een succes te maken is het van belang dat alle spelers en teams op de geplande dagen en 
tijdstippen aanwezig zijn. De planning wordt in overleg met de Senioren- en Jeugdcommissie gemaakt. Zodra de 
details bekend zijn, communiceren we die zo snel mogelijk naar jullie. 

Vanaf medio september zal de actie in alle hevigheid losbarsten bij Albert Heijn Vleuterweide/De Meern en kan 
het sparen beginnen. Vanwege het feit dat wij een relatief grote vereniging zijn en het de bedoeling is dat eenieder 
na afloop van de actie zijn voetbalplaatjesboek vol heeft, zullen er meer plaatjes in een zakje zitten dan jullie 
normaal gewend zijn bij andere acties. 

Indien je deelneemt aan de fotoshoot zie je automatisch af van je portretrecht. Dit 
betekent dat je daarmee stilzwijgend toestemming geeft dat je foto wordt gebruikt 
voor het voetbalplaatjesboek en eventuele promotiedoeleinden in de Albert Heijn 
Vleuterweide/De Meern en de kantine van V.V. De Meern gedurende de duur van de 
voetbalplaatjesactie. Indien je niet met naam en foto in het voetbalplaatjesboek wilt 
komen te staan, kan je dit laten weten aan ondergetekende per email 
(lid1jeugd@vvdemeern.nl). 

Armand van Velzen 
Jeugdcommissie 

 

& 

Ben jij volgend seizoen  
ook verkrijgbaar als  

V.V. De Meern voetbalplaatje?  

mailto:lid1jeugd@vvdemeern.nl�
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Woordje van de voorzitter 

Het voetbalseizoen loopt ten einde. Langzamerhand kunnen we de balans opmaken. Bij de 
V.V. was het een redelijk stabiel jaar. Helaas zijn we een aantal zeer trouwe medewerkers 
door verschillende omstandigheden kwijtgeraakt hetgeen zeer spijtig is voor de vereniging. 
Maar de wereld draait door en we zijn erin geslaagd om goede vervangers te vinden. Erg blij 
ben ik met de ontwikkelingen bij Business Club Leidsche Rijn. Door de enorme groei van 
deze club zullen wij in de toekomst in staat zijn om onze gewenste strategie voor de 
toekomst gestalte te geven, namelijk de toonaangevende voetbalvereniging in de regio. 
Daarbij is het op hoog niveau spelen bij de amateurs van wezenlijk belang. Bij de 
jeugdafdelingen lukt dit langzamerhand. Bij de senioren moeten we nog enkele stappen 
maken. Zaterdag 1 valt ronduit tegen. Ondanks dat er een aantal spelers van de zondag 1 zijn 

overgestapt zijn ze er niet in geslaagd om een toonaangevende rol te spelen in de strijd voor promotie. Volgend 
seizoen moeten zij het waar gaan maken. We hebben een toptrainer aangetrokken, Rob Zomer , een zeer gedreven 
man die menige ploeg kampioen heeft gemaakt. Ook ben ik zeer tevreden dat het ons gelukt is om voor het 
volgend seizoen een zeer goede selectie voor de zondag 1 te hebben samengesteld. De Meernse jongens Jerryl en 
Denny zijn gelukkig gebleven en de Meernse jongens Bobby en Bastin Verweij zijn weer terug op het honk. We 
krijgen weer duidelijk een De Meerns profiel waarin iedereen zich kan herkennen. Op naar de hoofdklasse. Ik 
wens jullie allemaal een fijne vakantie toe en ik hoop dat FC Utrecht, het is nu 28 april, zich zal plaatsen voor de 
play-offs en uiteindelijk voor Europa. No guts, no glory. 

Frans  van Seumeren 

 

 

Website 

De website heeft een aantal overeenkomsten met het weer: 

1) net zo veranderlijk (zodat het de moeite waard blijft de website te bezoeken) 
2) telkens nieuwe records. 

De meeste records zijn niet zo interessant en we zullen jullie er niet mee vermoeien. Het aantal verschillende 
bezoekers is voor elke website echter één van de belangrijkste gegevens. In het vorige seizoen hadden we 32.000 
verschillende bezoekers, de afgelopen 12 maanden (van april tot april) is dat aantal gestegen naar 35.000, een 
record. 

Met 1.600 leden mag 35.000 verschillende bezoekers 
opvallend genoemd worden. Uiteraard leuk voor iedereen 
die een bijdrage aan de website levert en interessant voor 
sponsoren die hun bedrijf onder de aandacht van veel 
bezoekers zien. 

In de grafiek een overzicht van hoe het aantal 
verschillende bezoekers over 12 maanden de afgelopen 
jaren gestegen is. 

André Bakker 
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Seniorencommissie: Arbitrage en zo 

Dat voor een voetbalwedstrijd 22 spelers, 2 grensrechters en 1 
scheidsrechter nodig zijn, zal ’n ieder duidelijk zijn. Dat dat niet altijd een 
vanzelfsprekendheid is moge ook bekend zijn. Voor de selectieteams van 
de 1e en 2e elftallen en landelijk spelende jeugdteams stelt de KNVB een 
scheidsrechter aan. Voor de overige elftallen moeten de clubs zorgen voor 
scheidsrechters en grensrechters. Bij de meer dan 100 teams in onze club, 
waarvan gemiddeld de helft thuis speelt, een enorme opgave. 

Zo werd ik op ’n doordeweekse avond ergens eind maart gebeld door 
Johan (leider van het 1e van de zondag). “He Johan, toch geen problemen 
met Sportlink hè? Ha, ha, nee hoor. Maar moet je luisteren jochie, die rooie speelt om half 1 thuis en wij moeten 
naar de Koninklijke in Haarlem. Dat gaat ie dus nooit redden. Ik heb al ’n paar vervangers gebeld, maar dat lukt 
niet. Ik gaat dus nu een beroep doen op de seniorencommissie”. Enigszins verrast antwoord ik: “Ja Johan leuk 
hoor, maar ik kan ook niet toveren hoor”. Al babbelend draait de grijze massa natuurlijk al op volle toeren en al 
snel hebben we ’n lijstje van mogelijke vervangers, uit zondag-en zaterdaggeledingen. Met het 1e moet natuurlijk 
wel ’n capabele grensrechter mee. We spreken af wie wie belt en de volgende avond blijken we alle twee beet te 
hebben met ’n capabele grensrechter die ook nog ‘ns bereid is z’n vrije zondag op te offeren. Dat blijkt dus ook 
nog te kunnen. Helaas gaat de wedstrijd tegen Kon. HFC met 0-1 verloren en wordt het gat met de bovenste 
plekken wel erg groot.  

’s-Zaterdags zit ik voor het 1e van de zaterdag in de bestuurskamer van DHSC. Zo’n drie kwartier voor aanvang 
kijk ik opzichtig op mijn horloge en vraag aan het dienstdoende bestuurslid of de scheidsrechter al is gearriveerd . 
Nee, die had zich nog niet gemeld. Als de goede man het daar bij laat, vraag ik of hij de naam of het 
telefoonummer heeft. Misschien wel handig om te weten of er iets is misgegaan. Gebeurt wel ‘ns ’n enkele keer, 
nietwaar. De elftallen gaan bijna aan de warming up beginnen. En zonder scheids, geen wedstrijd hè. Na veel 
gezoek in adressenboekjes van de KNVB, waarbij de know how van onze eigen leider Jan Mandjes goed van pas 
komt, vinden we een huistelefoonnummer. We sporen het DHSC-bestuurslid aan te bellen. De man, ook de 
beroerdste niet, pakt de telefoon. Krijgt de betreffende scheidsrechter aan de lijn. Ja, hij stond aanvankelijk op de 
lijst, maar was pas gisteravond teruggekomen van vakantie. Had dit gemeld aan de KNVB, die een vervanger had 

aangewezen. Zou de naam even gaan navragen. Belt keurig terug en 
geeft weer een huisnummer. En jawel de vrouw des huizes neemt 
gelukkig op en zegt dat manlief vanuit Amsterdam vertrokken is naar 
Utrecht. Ze is bereid het gsm.nr te geven en eindelijk hebben we de 
scheids te pakken. Hij zit in de buurt en zal er tijdig (?) zijn om te 
wedstrijd te fluiten. Aan de ene kant ergernis dat de man niet even belt 
dat hij er aan komt, aan de andere kant opluchting dat de wedstrijd 
door kan gaan. Met ’n uiterst korte voorbereiding begint de man aan de 
wedstrijd, die voor De Meern helaas met 3-2 verloren gaat. Het digitale 
wedstrijdformulier wordt in de rust ingevuld…. 

Op ’n verjaardagsfeestje kom ik aan de praat met Guus. Utrechts accent, makkelijke prater, type buschauffeur….? 
Nou gepensioneerd dan, 60+ en in puike conditie. We drinken ’n biertje en nog ’n biertje en hij brengt het gesprek 
op voetbal. Gaat wel eens bij het 1e op zondag kijken. Woont nu toch in de buurt in Vleuterweide. Altijd in 
Utrecht gewoond. Goh, jullie hebben zaterdag wel 43 thuiswedstrijden. Had dat op de site gelezen. Hoe krijgen 
jullie dat allemaal voor elkaar? ’n Echte liefhebber dus. We praten door en Guus blijkt ’n echte clubman van DSO-
Ultrajectum te zijn. Doet daar nog van alles en heeft daar altijd gefloten, maar doet dat laatste daar niet meer. Ik 
probeer hem te interesseren om op woensdagmiddag pupillen te trainen, maar merk al gauw dat scheidsrechteren 
hem meer ligt. Ik spreek met hem af dat ik hem zal aanmelden en dat we van beide kanten bekijken of het wat kan 
worden. Bij het weggaan, tikt ie me nog aan en zegt dat hij zaterdag niets op z’n programma heeft staan, dus…. En 
zo kan het gebeuren dat Guus die zaterdag aan de slag is gegaan bij De Meern en oudere jeugd en lagere senioren 
fluit. Geweldig. Z’n eerste wedstrijd was De Meern A5 – JSV A3 (1-4). Na de wedstrijd tref ik hem ietwat 
onwennig aan de bar en maak hem complimenten. Als deze man z’n weg weet te vinden in onze toch wel grote 
club, hebben we er ’n aanwinst bij. 
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Van oud naar heel jong. Een groter contrast is haast niet denkbaar. Tot ons aller 
verbazing verschijnt voor de wedstrijd De Meern (zat 1e)- Almere volgens mij de 
jongste senioren scheidsrechter van Nederland. De 18-jarige heer Henshuijs uit 
Amsterdam. Een zeer atletische en zelfbewuste Antilliaanse jongeman. Keurig in 
donkerblauw kostuum met knvb-das, tip top gesoigneerd. Hij fluit een uitstekende 
wedstrijd. Valt niet over onbenulligheden, zoals een vrije trap die niet op de 
centimeter nauwkeurig wordt genomen, waar sommige scheidsrechters wel op letten. 
Hij fluit echt in de geest van de wedstrijd. Helaas verliest De Meern voor de 3e keer in 
4 wedstrijden met 3-2 en kan nacompetitie wel vergeten. Deze keer lag het niet aan de 
scheidsrechter. Bij de nababbel blijkt de jongeman in een talentengroep te zitten. Als 
hij zich goed blijft ontwikkelen voorspel ik deze scheidsrechter een grote toekomst. Ik heb bij het talent nog wel 
gevraagd waarom hij op zo’n jonge leeftijd al is gaan fluiten. Dat was toevallig op z’n pad gekomen zei hij. In een 
blessureperiode had hij ’n paar wedstrijdjes gefloten en dat was hem zo goed bevallen dat hij erin door wilde. En 
dat is wat we in de voetballerij hard nodig hebben. Talenten aan de top en liefhebbers voor het lagere niveau.  

Ik stop hier met het kijkje in de dagelijkse voetbalpraktijk. Ik denk dat velen van ons wel dergelijke verhalen 
kennen. Soms wel eens goed om ook aandacht te hebben voor deze kant van de voetballerij. Temeer als ik de soms 
tegenstrijdige berichten in de media van de laatste dagen lees, over spelers die gaan en komen bij onze club. 

Jan Hazelaar 

 

Positief Coachen theatervoorstelling ‘Wel winnen, he!’  

Op vrijdagavond 15 april jl. hebben vijftig ouders en trainers van 
jeugdleden de theatervoorstelling Positief Coachen bezocht in de kantine 
de Middenstip, V.V. De Meern. De theatervoorstelling werd georganiseerd 
in samenwerking met Stichting Positief Coachen en was speciaal voor 
ouders / verzorgers van onze jeugdspelers. 

Stichting Positief Coachen ondersteunt sportverenigingen om aan een 
positieve clubcultuur te werken die structureel kan blijven bestaan. In 
zo’n cultuur ontwikkelen spelers zich beter (en zetten dus betere 
prestaties neer!) en haken ze minder snel af, en zijn vrijwilligers sneller 
bereid om actief te blijven of te worden. Dat versterkt niet alleen de 
sportclubs, maar geeft ook allerlei maatschappelijke effecten. Binnen de 
vereniging zijn al een aantal cursussen gegeven voor trainers en coaches. 
Maar positief coachen heeft alleen het gewenste effect als iedereen mee 
doet. Dus ook de ouders / verzorgers die de kinderen na een wedstrijd 
weer opvangen en de ouders die supporter zijn. 

De theatervoorstelling benadrukte het plezier en de positieve 
ontwikkelingen tijdens trainingen, wedstrijden gedurende het seizoen, 
zowel in teamverband alsmede individueel. Geef vertrouwen en krijg 
zelfvertrouwen. Denk niet prestatiegericht, maar taakgericht. Vermijdt het 
woord winnen en de prestaties van het team zullen zienderogen 
toenemen. Prima verwoordt, vol met humor, en begeleidt met rake 
afbeeldingen en filmpjes.  

Kijk ook op www.positiefcoachen.nl. Daar staat meer uitleg en ook een 
aantal leuke filmpjes met voorbeelden van diverse manieren van coachen. 

Verbinden door Voetbal 

 

http://www.positiefcoachen.nl/�
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Oplossing “D puzzel” 

In de vorige TeamGeest stond bij het afscheid van Ronald Westerhout, Fred Loggen en Gijs van Rooijen een foto 
van het D-kamp uit 1993. De oproep wie de meeste D pupillen kon benoemen die nog steeds actief als speler aan 
V.V. De Meern verbonden zijn, leverde vooral van de toenmalige D pupillen enthousiaste inzendingen op met 
kreten als “volgens mij heb ik ze allemaal goed!”. Heb bleek een goede breinbreker, die bijna, maar net niet 
helemaal werd opgelost. Zowel Eduard Versteeghe als Bas Stolwijk misten slechts één naam, Wouter Blijleven 
miste er iets meer, maar verdient zeker een eervolle vermelding voor zijn poging. Hieronder nogmaals de foto, dit 
keer met (bijna) alle namen… De oranje namen zijn de spelers die nog steeds actief zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Lars Zuidweg 16 Hans Houthuizen (ZA7) 31 Fred Loggen 

2 Tim Vermeulen 17 Maarten de Graaf 32 Alexander Versloot 

3 Ruben (of Rutger) Stolker 18 Leroy Scheffer (ZO4) 33 Mike Kastrop 

4 Stef Vermeulen (ZA1) 19 Dennis Maayen (ZO4) 34 Jan Vermeulen 

5 Jelmer van Zeist 20 Caroline (vrouw v. Ronald) 35 Wim Stolwijk 

6 ? 21 Riet Westerhout 36 Herman Satink 

7 Dennis Vermeulen 22 Gerard Wolswijk 37 Sander Reurings (ZA1) 

8 Rutger (of Ruben) Stolker 23 Wilco van Wijngaarden 38 Toine van Putten (ZO5) 

9 Frank van der Steen (ZO5) 24 Jeffrey Goes 39 Ruud Oostendorp 

10 Walrik Bel 25 Rob Scheffer 40 Joost Satink (ZO4) 

11 ? 26 Ronald Westerhout 41 Richard Wolswijk (ZA1) 

12 ? 27 Gijs van Rooyen 42 Kas van den Heuvel 

13 Reinier van Boven 28 Gerda Kastrop 43 Remco van de Geest 

14 Bas Mocking 29 Bob Kastrop 44 Bas Stolwijk (ZO2) 

15 Eduard Versteege (ZO4) 30 Bastin Verweij (nu trainer) 45 Jeroen van der Weiden 
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LED spotjes 

Het is algemeen bekend dat gloeilampen veel stroom gebruiken en beter vervangen kunnen worden door 
bijvoorbeeld spaarlampen. Minder bekend is dat halogeen verlichting ook veel stroom gebruikt. In ons 
clubgebouw zijn ruim 100 spotjes aanwezig die van halogeen verlichting voorzien waren. 

Spaarlampen zijn echter te groot voor dergelijke spotjes. Het was daarom wachten totdat geschikte LED 
verlichting beschikbaar kwam. Om in de spotjes gebruikt te kunnen worden moeten LED lampen aan een aantal 
voorwaarden voldoen: 

- de juiste diameter en hoogte 
- evenveel licht (lumen) als een 50 Watt halogeen lamp 
- de juiste lichtkleur (warm wit) 
- de juiste lichthoek 
- dimbaar 

Daarnaast speelt uiteraard de prijs ook nog een rol: de investering moet betaalbaar zijn en op een redelijke termijn 
terugverdient kunnen worden. 

De eerste generaties LED lampen voldeden op één of meerdere punten niet, maar de nieuwste generatie is geschikt 
om halogeen lampen te vervangen. De terugverdientijd is onder andere afhankelijk van hoeveel uur per jaar de 
lampen gebruikt worden en verschilt daarom van ruimte tot ruimte in het clubgebouw. Uiteindelijk hebben we 
besloten alle halogeen lampen te vervangen door LED lampen. De terugverdientijd van deze investering ligt ergens 
tussen de 1 en 2 jaar. 

LED verlichting is enorm veel zuiniger dan halogeen verlichting: we hebben 50 Watt halogeen lampen vervangen 
door 5 Watt LED lampen, maar liefst een factor 10 zuiniger! De besparing aan stroomkosten is zo'n €  1500 per 
jaar. Daarnaast gaan LED lampen 5 keer langer mee, zo'n 25 jaar, dat scheelt dus ook nog in de hoeveelheid werk 
om kapotte lampen te vervangen. 

Overigens komt bij het vervangen nog wel een en ander kijken. De meeste van de spots in het clubgebouw zijn 
12V spots die aangesloten zijn op een trafo. Deze trafo's hebben een minimum belasting die met de LED lampen 
bij lange na niet meer gehaald wordt. Daarom moesten meer spots per trafo aangesloten worden en/of andere 
trafo's gebruikt worden. Dat betekende in de meeste gevallen ook de bekabeling aanpassen. Het vervangen van 
trafo's en bekabeling moest daarbij op nogal moeilijk bereikbare plaatsen gebeuren. Maar met hier en daar het 
nodige kunst- en vliegwerk is het allemaal prima gelukt. 

Het clubgebouw is niet erg duurzaam, maar met de LED lampen hebben we toch weer 4500 Watt vermogen 
kunnen wegnemen. We blijven wat dat betreft zoeken naar mogelijkheden om het clubgebouw energiezuiniger en 
duurzamer te maken. Dat drukt onze kosten en is beter voor het milieu. Overigens gebruiken we al een aantal 
jaren groene stroom en gas en dragen wat dat betreft een steentje bij aan het tegengaan van opwarming van de 
aarde en klimaatverandering. 

André Bakker 
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Nieuwe overeenkomst met Paul Pessel Sport 

In de vorige TeamGeest viel reeds te lezen dat de Sponsor Commissie met Paul Pessel Sport over een nieuwe 
overeenkomst voor levering van kleding en andere sportartikelen onderhandeld heeft. Ondertussen is het contract 
opgesteld en in feestelijke sfeer ondertekend. Het contract is voor de komende 5 jaar geldig en gaat volgend 
seizoen in. 

We voerden de afgelopen jaren twee kleding merken: Hummel voor shirtjes en broekjes en Masita voor 
trainingspakken en sporttassen. Door alle kleding af te nemen van één merk valt er echter met de betreffende 
leveranciers te onderhandelen. Resultaat hiervan is dat we alle kleding van Masita gaan afnemen, dat levert een 
mooi voordeel voor de vereniging op. 

Met Paul Pessel Sport hebben we uitgebreid gekeken naar de kosten van logo's, rugnummers en andere 
bedrukking. Het is gelukt deze kosten substantieel naar beneden te brengen. De vereniging, maar met name ook 
sponsoren en leden, profiteren hiervan. 

Masita heeft meerdere trainingspak lijnen. Tot nu toe voerden we alleen de wat duurdere en kwalitatief wat betere 
cq. mooiere presentatiepakken. We gaan nu ook de iets goedkopere normale trainingspakken voeren. Sponsoren 
en leden krijgen dus keuze en kunnen een trainingspak passend bij hun budget kiezen. 

Ook hebben we met Paul Pessel Sport gesproken over korting 
voor leden. Nieuw is dat leden straks V.V. De Meern kleding 
op twee plaatsen kunnen kopen: zoals de laatste jaren 
gebruikelijk was bij de pachter in het clubgebouw, maar ook 
in de winkel van Paul Pessel Sport. Verkoop van kleding in 
het clubgebouw brengt extra kosten met zich mee en kan 
daardoor niet met korting, maar leden krijgen de standaard 
10% korting bij Paul Pessel Sport op alle artikelen, dus zowel 
op voetbalschoenen als op kleding. Wil je goedkoop dan ga je 
naar Utrecht, wil je gemak dan ga je naar het clubgebouw. 

Met Paul Pessel Sport is bovendien afgesproken dat een aantal 
keren per jaar actieweken zullen plaatsvinden waarbij leden 
20% korting krijgen op alle artikelen, dus zowel op 
voetbalschoenen als op kleding. Deze actieweken zullen 
uiteraard van te voren aangekondigd worden. 

Insteek bij de onderhandelingen was om voordeel te behalen voor de vereniging, voor sponsoren en voor leden. 
Bovenstaande illustreert hopelijk hoe dat bereikt is. 

André Bakker 

Op de foto: Paul Pessel (links) en Frans van 
Seumeren (rechts) ondertekenen de overeenkomst. 

 

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 4 – seizoen 2010/2011 

De vierde TeamGeest van dit seizoen verschijnt half juni. Wil jij de volgende keer jouw stuk terug zien in de 
Teamgeest? Stuur dan uiterlijk maandag 6 juni 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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V.V. De Meern all over the world 

Ieder jaar aan het einde van het seizoen wordt de voetbalkleding ingezameld, gesorteerd en gereedgemaakt voor 
het volgende seizoen. Kleding die niet meer aan de eisen voldoet en onvolledige sets worden afgestoten. De 
overtollige tenues krijgen meestal een bestemming in landen waar de mensen niet de luxe hebben die we bij onze 
club kennen. In dit artikel kunt u zien waar u zoal clubtenues kunt tegenkomen. 

Stichting Mirre, Gaza en Bolivia 

De (kerkelijke) stichting Mirre, die is gevestigd in Leusden, ondersteunt diverse goede doelen waarbij vanuit 
naastenliefde, collectieve en structurele hulp wordt gegeven. Dat wil zeggen hulp aan een grotere groep mensen 
voor langere termijn. Verder beoogt Mirre mensen aan te sporen tot hulpverlening, bijvoorbeeld door jongeren 
actief deel te laten nemen aan hulpprojecten in het buitenland. Tenslotte stimuleert Mirre particuliere initiatieven; 
directe hulp met concrete doelen en een zo’n groot mogelijk nut voor diegenen die hulp nodig hebben. Meer 
informatie over de stichting is te vinden op de website www.stichtingmirre.nl. 

Via de stichting Mirre zijn voetbaltenues van V.V. De Meern terecht gekomen bij de basisschool ‘de Olijf’ in de 
Gazastrook en bij zwerfkinderen in Bolivia. Het team in Bolivia is zelfs kampioen geworden in deze tenues. Over 
beide projecten heeft reeds eerder een artikel gestaan in Teamgeest. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Campeonato Adulam                 Basisschool de Olijf in Gaza 

Oekraïne 

Dhr. Kok sr. van het gelijknamige bouwbedrijf in de Meern gaat regelmatig naar Oekraïne met een lading 
materialen en kleding. Zo is ook een volledig voetbaltenue in dit land afgeleverd. 

Ghana 

In Noord-Ghana wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van de Tamale Utrecht Football Academy (TUFA). 
Abdulai Alhassan, speler van onze zondag 1, is samen met Frans van Seumeren initiatiefnemer van dit project. 
Abdu, zelf afkomstig uit Noord-Ghana, en zijn vrouw Jolanda Goes (zie foto hieronder) liepen al enige tijd rond 
met plannen om een voetbalschool te starten in zijn thuisland. Toen hij Frans van Seumeren tegen het lijf liep, 
omarmde onze voorzitter deze de plannen direct en werden de voorbereidingen gestart voor de realisatie ervan.  

Meer informatie en foto’s zijn te vinden op www.tufaghanafc.com.  

http://www.tufaghanafc.com/�
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TUFA wil jongeren in Noord-Ghana een betere toekomst bieden door middel van voetbal, zowel voor de eigen 
spelers van de academie, als voor de jongeren uit de gemeenschap. De TUFA spelers nemen daarom naast hun 
voetbaltraining, ook deel aan onderwijs en life skills programma’s, zodat ze iets hebben om op terug te vallen 
wanneer de voetbalcarrière anders verloopt dan dat ze wensen. Het noorden van Ghana is (zeker in vergelijking 
met Zuid-Ghana) erg arm, veel voetballers, onder wie toentertijd ook Abdu, trekken daarom naar het zuiden in de 
hoop daar kans te maken op die gedroomde voetbalcarrière. Ze vallen echter vaak in handen van louche 
voetbalmakelaars. De opleiding in hun eigen omgeving moet ze weerbaarder maken tegen dit soort 
omstandigheden. Om dit te realiseren wordt op dit gebied ook samengewerkt met het Franse Foot Solidaire.  

De ervaring die de TUFA spelers opdoen, geven zij door aan de gemeenschap via de maatschappelijke projecten 
die door TUFA worden opgezet. De spelers zullen hierbij als rolmodellen worden ingezet en ook samenwerken 
met de lokale clubs om het regionale voetbal te ontwikkelen.  

Vorig jaar bracht Abdu al de eerste V.V. De Meern tenues naar Ghana. Via Frans van Seumeren en Paul Pessel 
Sport werden ook officiële FC Utrecht kleding en allerhande materialen gedoneerd. Abdu en Jolanda zullen op 
termijn, samen met hun dochter, naar Ghana verhuizen om de voetbalschool en de maatschappelijke projecten te 
leiden. En waarschijnlijk zullen met de groei van de academie nog vele oranje en rood gekleurde shirtjes volgen…  

Suriname 

Via werkzaamheden in Suriname heeft Piet Eversdijk 
contacten gelegd met de voetbalbond van Suriname en met 
mensen die zich inzetten voor de stichting “de Vrienden van 
Suriname” die is gevestigd in Culemborg 
(www.vriendenvansuriname.nl). 

Begin dit jaar zijn tenues, door de dhr. de Vries van de 
stichting, uitgereikt aan een team van Rust en Werk Plantage 
op Commewijne. Rust en Werk speelt in competitie van de 
Commewijne Voetbalbond; een onderafdeling van de 
Surinaamse Voetbalbond. Op de foto dhr. de Vries (foto links) 
en keeper Ramon (rechts). 

Piet Eversdijk 

 
 

V.V. De Meern meiden op bezoek bij Oranje 

Vanuit de Jeugdcommissie hebben diverse meisjesteams kaarten ontvangen voor internationale wedstrijden van 
onze nationale teams. Zo gingen een aantal meiden van de MD en ME teams naar een oefenwedstrijd van onze 
leeuwinnen tegen Schotland en bezochten de MC1 en MC3 de EK kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije. 
Onderstaand een verslag van hun Oranje ervaringen.  

EK Kwalificatie Nederland - Hongarije 

Op dinsdag 29 maart bezochten de meiden van de MC1 en MC3 de EK kwalificatiewedstrijd 
Nederland – Hongarije in de Amsterdam Arena. Na aankomst vonden de meiden al snel hun 
plaatsen in het stadion, waar hun steun en toeverlaat Gerard nog even dacht dat ze Telstar 
gingen aanmoedigen… Uiteraard moest er nog een bezoek aan het toilet worden gebracht, 
waardoor we de aftrap helaas misten, maar dat mocht de pret niet drukken. Het stadion was 
helemaal oranje gekleurd en de meiden hebben zitten genieten van de wave die door het 
stadion ging. Hoewel andere meiden toch wel wat werden afgeleid door een paar leuke jongens 
die een paar rijen hoger zaten, hebben we genoten van een schitterende wedstrijd. We werden 
op onze wenken bediend met het grote aantal doelpunten over en weer, erg spannend! Vooral 
toen ze ineens achterstonden en de 55.775 coaches op de tribune beginnen te roepen, geweldig 
om mee te maken! De meiden hebben een geweldige avond gehad! 
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Na afloop van de wedstrijd waren er ineens 7 meiden kwijt. Hoewel ‘kwijt’, ze waren via een andere uitgang 
gelopen en hadden besloten om dan maar bij de bus op ons te gaan wachten… De MC1 meisjes losten het anders 
op: gearmd en hard zingend liepen ze in een rij richting de bus. Een uitstekende manier om snel door de massa te 
komen, waar de mensen ook nog eens heel goed op reageerden. Wat een schatjes, haha! Uitgelaten doken de 
meiden weer de bus in voor de terugweg, wat een drukte, vooral de dames die achterin zaten… Faisel liet ze voor 
de grap nog geloven dat er een pitstop bij de MacDonalds inzat, maar helaas, die was dicht. Maar de 
versnaperingen en alcoholvrije drankjes van Gerard waren een goed alternatief.  

Tenslotte willen we de KNVB hartelijk danken voor het beschikbaar stellen van de kaarten en Frank Frijlink voor 
het regelen en over en over tellen van diezelfde kaarten…! 

Mandy Makkink  
Leidster MC1 

 
V.V. De Meern meiden moedigen Oranje Leeuwinnen aan! 

Zondag 3 april 2011 mochten een aantal meiden van de MD-teams en 
ME-teams de oefenwedstrijd van het Nederlands vrouwenvoetbalteam 
tegen de vrouwen van Schotland bijwonen. De KNVB had kaarten + een 
bus aan de vereniging beschikbaar gesteld. De animo was echter zo groot, 
dat de vereniging zelf nog kaarten bij heeft gekocht. Hierdoor konden 
een aantal meiden met eigen vervoer richting het Kras stadion in 
Volendam.  

De sfeer zat er in de bus al goed in en wie nog geen rood-wit-blauw op 
haar wangen had, deed dat alsnog even. Bij aankomst in Volendam 
werden de kaartjes opgehaald waarna we naar onze plaatsen konden 
gaan. Toen de beiden teams het veld opkwamen klonk er een groot 
applaus en werden de volkliederen gezongen. Bij het Wilhelmus zong 
iedereen uit volle borst mee. Na het startsignaal bleek al snel dat de 
Nederlandse vrouwen sterker waren wat de 1-0 viel al in de 4e minuut 
door een vanuit een corner genomen kopbal! Het stadion, en uiteraard 
ook ons vak, stond op zijn kop. Daarna volgende ook snel de 2-0 en de 3-
0. Voor rust wisten de Schotse vrouwen ook te scoren, maar de 
Nederlandse vrouwen brachten de ruststand op 4-1. “Die zit er in”!* 

 Na rust wisten de Nederlandse vrouwen de stand vrij snel op 5-1 te 
brengen doordat zij een vrije trap kregen. Maar ook de Schotse vrouwen 
wisten het doel weer te vinden. Door een scrimmage voor het doel kwam 
de bal op de paal en daarna achter de doellijn; 5-2. De eindstand werd 
uiteindelijk 6-2 voor de Leeuwinnen! Voor het Nederlandse team een 
welverdiende overwinning. 

V.V. De Meern en de KNVB, namens alle meiden en begeleiders, bedankt 
voor deze middag. Het was een leuke, gezellige en hopelijk leerzame 
wedstrijd met veel doelpunten! 

Saskia Kinnegin-van Tessel 
Leidster MD2 
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Business Club Leidsche Rijn 

Twee jaar geleden maakte de Business Club van V.V. De Meern een doorstart en ging zij 
verder onder de naam Business Club Leidsche Rijn. De BCLR commissie blijft druk bezig om 
het BCLR concept steeds verder te optimaliseren.  

Nieuw commissielid: Nander de Groot 

Sinds de doorstart heeft een elftal V.V. De Meern leden en betrokkenen zich bezig gehouden met de organisatie 
van de BCLR bijeenkomsten en alles daar omheen. Enige tijd geleden heeft Marco Eversdijk besloten uit de BCLR 
commissie te stappen in verband met gezinsuitbreiding, waardoor een plek vrij kwam in het elftal. De commissie 
is verheugd dat met Nander de Groot (zondag 2) weer een nieuw, jong commissielid wordt toegevoegd aan ‘de 
BCLR selectie’.  

Restyling BCLR magazine 

Ieder kwartaal brengt BCLR een eigen magazine 
uit, met interviews met leden, verslagen van 
bijeenkomsten, introducties van nieuwe leden 
en veel meer. Sinds de doorstart in mei 2009 
heeft BCLR zich sterk ontwikkeld, het werd dan 
ook hoog tijd om deze ontwikkeling ook terug 
te laten komen in het magazine. Samen met 
Drukkerij Jan Evers heeft de BCLR redactie 
daarom het magazine in een nieuw jasje gestoken. Een volgende stap naar een meer professionele Business Club 
met een volwaardig eigen magazine, waarin leden zich op verschillende manieren kunnen profileren. Tevens is de 
oplage verhoogd naar 500 exemplaren en wordt (nog) meer aandacht besteed aan de verspreiding van dit 
visitekaartje onder de leden en geïnteresseerde ondernemers. Bent u nieuwsgierig naar het magazine? Stuur uw 
adres naar info@bclr.nl of neem er een exemplaar mee uit de kantine van V.V. De Meern.  

Groei ledenaantal 

Het merendeel van de huidige leden heeft kennis 
gemaakt met BCLR als introducé van een ander 
BCLR lid. Het feit dat zoveel introducés zich 
daarna daadwerkelijk aansluiten bij de Business Club is natuurlijk uitermate positief. Maar om breder dan deze 
groep te kijken, heeft de commissie onlangs in kaart gebracht in welke plaatsen in de regio Leidsche Rijn de 
huidige leden gevestigd zijn. Naast de vestigingsplaatsen De Meern en Utrecht, waar de meeste leden hun bedrijf 
hebben, komen nieuwe leden steeds vaker uit andere plaatsen in de regio, zoals Vleuten, Harmelen, IJsselstein, 
Houten, Woerden, Zeist en ook Amersfoort. De komende periode wordt door de commissie de nadruk gelegd op 
het werven van nieuwe leden uit deze gebieden. Want; “business houdt niet op bij de grenzen van Leidsche Rijn” 
en de aanwas van bedrijven van diverse grootten en uit verschillende branches is een mooie versterking en 
uitbreiding van het BCLR netwerk. Heeft u interesse in BCLR en wilt u graag eens vrijblijvend een bijeenkomst 
bijwonen? Meld u dan aan via info@bclr.nl!  

Komende activiteiten 

In april vormde de indrukwekkende aula van het Academiegebouw 
van de Universiteit Utrecht het decor voor een bijeenkomst over de 
praktische kant van duurzaam ondernemen. ZuidamUithof 
Drukkerijen liet aan de hand van hun eigen project op Java zien welke 
mogelijkheden en kansen er zijn. Voor mei staat een ander ‘hot item’ 
op het programma: bij Hulskamp Audiovisueel gaan we in op slim 
ondernemen met Social Media. In juni, de laatste bijeenkomst voor de 
zomerstop, nodigen we alle partners van onze leden weer uit voor een 

ontspannen avondje uit. Ditmaal brengen we een bezoek aan het karakteristieke Volendam waarbij een diner in 
Hotel Spaander en diverse activiteiten op het programma staan.  

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!  

mailto:info@bclr.nl�
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