
Clubkrant V.V. De Meern – jaargang 43, nummer 4, juli 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
Inhoudsopgave 
 

2 Van het verenigingsbestuur 9 Openingsfeest 2011-2012 16/17 Jeugdopleiding 

3 Woordje van de voorzitter 11 Seniorencommissie 17 Finales Fair Play Cup 

4/5 Kampioenen!! 12 Coupe De Meern jubileumeditie 19 Kidsquiz + toernooi D3 

7 Sponsorcommissie 13 Website 20 Business Club Leidsche Rijn 

8 Caribische medewerkersavond 15 Plezier en prestatie   

 

KKAAMMPPIIOOEENNEENN!!  
 



Juli 2011   TeamGeest   2 

Van het Verenigingsbestuur 

Einde seizoen 2010-2011 

Op het moment van schrijven van deze bijdrage (8 juni) is het voetbalseizoen teneinde. Maar dat 
betekent niet dat alle activiteiten zijn stopgezet: op dinsdag- en donderdagavond is het nog 
behoorlijk druk met nog doorlopende trainingen, oefenwedstrijden van de nieuwe teams van het 
komende seizoen, de nodige besprekingen over en met de (ouders van) nieuwe jeugdteams, 

vergaderingen commissies, etc. Was er in vroeger tijden op Fletiomare-West in de maand juni een kanon af te 
schieten, dat is nu wel heel anders. Eén van de grote voordelen van onze kunstgrasvelden. Om maar niet te 
spreken van de, door de grote droogte veroorzaakte, vaak abominabele toestand van grasvelden op diverse andere 
sportparken; gelukkig hebben wij daar geen last van.  

Ledenbijeenkomst 23 mei 

Het VB heeft met tevredenheid geconstateerd dat de opkomst bij de ledenbijeenkomst weer behoorlijk goed was. 
Een teken dat onze vereniging goed functioneert en de belangstelling van een groot aantal leden voor de 
activiteiten van het VB groot is. 

Gastenboek op website 

Tijdens de ledenbijeenkomst werd de nodige kritiek geuit op de inhoud van vele berichten in het gastenboek. Te 
vaak zijn die van een zeer negatieve toonzetting en ook anoniem. En dan te bedenken dat de webredactie een 
groot aantal direct verwijdert vanwege opruiende en beledigende inhoud; deze zijn zonder uitzondering ook 
anoniem. Het VB heeft dan ook besloten de webredactie nadrukkelijk in overweging te geven het gastenboek van 
de site te verwijderen. 

Uitbreiding clubgebouw 

Via ambtelijke contacten met de gemeente hebben we vernomen dat er waarschijnlijk schot zit in de 
(voorbereiding van) de besluitvorming over de al dan niet in rekening te brengen grondkosten bij eventuele 
verhuur van nieuw te realiseren ruimtes van ons clubgebouw. Het vergt sowieso een besluit van de gemeenteraad, 
maar het lijkt er op dat het voorstel van B&W aan de raad voor V.V. De Meern positief zal zijn. 

Op 17 mei heeft er overleg plaats gevonden met vertegenwoordigers uit de senioren- en jeugdcommissie, de 
verzorgers, de technisch directeur, de Middenstip en de CVB. Het doel van het overleg was het inventariseren van 
wensen m.b.t. de uitbreiding. Het VB heeft deze wensen geprioriteerd en het is nu aan de CVB om daaruit 
(mogelijke varianten voor) een plattegrond te herleiden. Van de verdere gang van zaken zullen de leden uiteraard 
op de hoogte worden gehouden, uitmondend in besluitvorming in de ALV. 

Budgettering commissies 

Om een betere afstemming en duidelijkheid te verschaffen m.b.t. beschikbare budgetten voor de senioren- en 
jeugdteams, heeft het VB besloten dat de resp. commissies uiterlijk in mei hun begroting voor het komende 
seizoen moeten indienen en dat we niet tijdens, of zelfs aan het einde van het seizoen vragen krijgen over 
beschikbare budgetten voor teamactiviteiten en/of kampioenschappen. Het VB neemt hierover een besluit en 
neemt dat op in de verenigingsbegroting. De commissie krijgen vóór de aanvang van het seizoen hierover bericht. 

Clubgebouw in juli gesloten 

Tot nu toe was dit geen discussiepunt. Maar de laatste tijd wordt er “gedrukt” om toch een beperkte openstelling 
te hebben. Het VB heeft echter besloten vast te houden aan de contractuele afspraak met de Middenstip dat het 
clubgebouw de maand juli gesloten is. Dit jaar houdt dit in t/m het weekeinde van 30 en 31 juli. Op maandag 1 
augustus kunnen de trainingen weer beginnen. Eén uitzondering: op zaterdag 2 juli de Regiowedstrijd tegen FC 
Utrecht. 

Tot het volgende seizoen! 

Het Verenigingsbestuur 
Frans van Seumeren, Wim Stolwijk, Marcel de Groot, John van Wegen, Lennaert de Bokx, Peter Kieft    
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Woord van de voorzitter: voetbalacademie in Ghana 

Abu en Jolanda zijn vertrokken en deze week Piet Eversdijk ook. Abu, 
Ghanees en voetballer van de zondag 1 en zijn zwangere vrouw Jolanda uit 
Vleuten, zijn geëmigreerd naar de plaats Tamale, gelegen in het noorden 
van Ghana. Zij gaan daar in dienst van mijn holding een voetbalacademie 
opzetten en die daarna runnen. Jolanda gaat zich tevens bezighouden met 
ontwikkelingsprojecten. De bouw is 6 juni gestart en Piet is er heen om toe 
te zien of de calculaties kloppen en de kwaliteit van de voorziene bouw 
voldoet aan de eisen. Weer een heus avontuur. 

Vorig jaar zijn Gonnie en ik, in gezelschap van Nana Asare, voetballer van 
FC Utrecht, en Abu naar Tamele gegaan om de mogelijkheden te 
onderzoeken voor het opzetten van een academie. Ook Sjaak van den 
Helder, technisch directeur van V.V De Meern behoorde tot het gezelschap. 
Ghana heeft al een aantal jaren ons hart gestolen. In Cape Coast in het 
zuiden hebben wij met Rolldock een school gebouwd en wij ondersteunen 
daar ook een amateurvoetbalclub genaamd "Be Just". Het is prachtig om te 
zien dat over het hele land kinderen alleen maar voetballen, op elk plekje 
in de stad of op elk veldje op het platte land. Toen Abu dan ook bij mij 
kwam om te vertellen dat zijn droom was om een voetbalacademie op te 
zetten in het noorden, waar hij vandaan kwam vond ik dat een fantastische uitdaging. Er is enorm veel talent in 
Ghana, echter enorm veel talent gaat verloren door louche makelaars, hetgeen ook Abu zelf is overkomen. 

Een droom is er om waar te maken, vandaar onze visite aan Tamale. Het noorden is veel armer dan het zuiden en 
de mensen in het dorp waar wij aankwamen wonen nog allemaal in lemen hutten. De eerste stap die we moesten 
zetten was de koop van een aantal hectaren land. Het dorpshoofd diende te beslissen over deze koop. Gevolgd 
door honderden kinderen werden wij in een hut geduwd waar het opperhoofd, vergezeld van een aantal 
adjudanten op een kleine verhoging had plaats genomen. Gonnie en ik moesten een soort habijt aantrekken en op 
de grond plaatsnemen. Vervolgens werden ons twee joekels van noten aangeboden welke wij moesten opeten. 
Verschrikkelijk vies waren die noten, we keken elkaar aan en moesten bijna kotsen. Daarna kreeg ik een levende 
parelhoen in mijn handen geduwd en het beest begon van schrik pardoes over mijn handen en broek te schijten. 
Even was ik bang dat het beestje gedood zou worden waarna Gon en ik het bloed van de hoen zouden moeten 

opdrinken. Gelukkig kwam het niet zover. Na een uur, tussen het dansen 
en zingen door, was de zaak beklonken en werden we eigenaar van een 
stuk grond. Een lokale architect en een lokale bouwfirma werden 
aangesteld en het werk kon beginnen.  

Inmiddels is de voetbalclub en de voetbalacademie opgericht. Ze spelen in 
de F.C Utrecht shirts en de naam Utrecht komt terug in de naam van de 
club en de academie. De eerste voetballers zijn geselecteerd evenals de 
trainers, leraren en overig personeel. De academie zal plaats bieden aan 
veertig jongens tussen de 14 en 21 jaar. Ze zijn verplicht naar school te 
gaan en gewone lessen te volgen. Wie geen normaal onderwijs wil volgen 
komt niet op de academie. Ook krijgen ze les in aan sport gerelateerde 
beroepen zodat degenen die niet als voetballer slagen ook verder op een 
andere manier in de sport zijn brood kan verdienen. Als alles goed gaat is 
over een jaar alles gereed en kunnen we met V.V. De Meern een 
oefenpartij in Ghana gaan spelen. Het zou te gek zijn. 

Groet,  
Frans van Seumeren 
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KAMPIOENEN SEIZOEN 2010-2011 

 

 
Er zijn dit jaar maar liefst 9 
teams kampioen geworden: 
GEFELICITEERD! 

B4 

A1 

D6 

F3 
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KAMPIOENEN SEIZOEN 2010-2011 

 

F15 

E11 

E8 

E12 

ZA2 
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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 1 – seizoen 2011/2012 

De eerste TeamGeest van het nieuwe seizoen verschijnt eind september. Wil jij de volgende keer jouw stuk terug zien in 
de Teamgeest? Stuur dan uiterlijk maandag 29 augustus 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.  

 

Sponsoring trends 

We zien sponsoring de laatste jaren geleidelijk veranderen. Er zijn een aantal trends 
zichtbaar: 

1. Demografisch 
De Meern was een dorp en ondernemers voelden zich vaak maatschappelijk of moreel 
verplicht lokale sportverenigingen te steunen (gun-model). De Meern is echter 
onderdeel van een groter stedelijk gebied geworden en veel nieuwe bedrijven hebben 
minder binding. Sponsoring van lokale sportverenigingen is daardoor minder een 
automatisme. 

2. Economisch 
De economische crisis maakt dat bedrijven veel kritischer naar sponsoring kijken en veel vaker de vraag 
stellen wat sponsoring hen oplevert (waarde-model). Sponsoring wordt door steeds meer ondernemers niet 
langer slechts als ondersteuning van een sportvereniging gezien, maar ook als een middel om hun omzet te 
verhogen. 

3. Aanbod 
We hebben een behoorlijk sponsoring aanbod: hoofd- en subsponsorschap, shirtsponsoring, diverse soorten 
reclameborden, diverse soorten advertenties, banners, wedstrijdballen, toernooisponsoring, etc. 
Reclameborden op het hoofdveld en shirtsponsoring lopen redelijk goed. Andere vormen van sponsoring 
blijven in verhouding echter wat achter en daar valt mogelijk meer uit te halen. 

De uitdaging voor de sponsor commissie is om de sponsoring mee te laten groeien met de kwantitatieve en 
kwalitatieve groei van de vereniging. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe V.V. De Meern het waardemodel beter 
kan invullen. Om omzet bij sponsoren te kunnen genereren zullen leden beter op de hoogte gebracht moeten 
worden van wat sponsoren te bieden hebben. Daarbij kan gedacht worden aan acties speciaal voor leden 
(bijvoorbeeld op vertoon van de ledenpas), aanbiedingen onder de aandacht brengen via e-mail, website, 
schermen in de kantine, etc. 

Mede als gevolg van de economische crisis zijn grote sponsoren steeds moeilijker te vinden en hun bijdragen 
worden lager. Ook stellen grote sponsoren steeds meer eisen aan sponsoring. V.V. De Meern mag zich gelukkig 
prijzen met enkele grotere hoofd- en subsponsoren die zich de afgelopen jaren aan de club verbonden hebben. We 
onderzoeken hoe we dergelijke sponsoren meer kunnen bieden en hun aantal kunnen uitbreiden. 

Recent was er een bijeenkomst van zo'n 25 Utrechtse sportverenigingen over sponsoring. Daar bleek dat 
sponsoring bij V.V. De Meern op een hoog niveau staat en behoorlijk vooruit loopt op de meeste andere 
verenigingen. Dat is echter geen reden om op onze lauweren te rusten. Ondanks moeilijke economische tijden 
blijft de sponsor commissie vol enthousiasme proberen meer sponsoring binnen te halen en sponsoring naar een 
nog hoger niveau te tillen. Daar kunnen we echter wel wat hulp bij gebruiken. Dus als u een potentiële sponsor 
weet geef ons dan even een seintje. Heeft u een commerciële achtergrond dan bent u welkom als lid van de 
sponsor commissie. 

André Bakker   

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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Antilliaanse medewerkersavond: Proef de Caraïben! 

De Antillen, prachtige parels in de azuurblauwe Caribische zee. Veel bekende voetballers kennen de eilanden niet, 
maar Antillianen weten wél hoe je een feestje moet bouwen. Kijk maar naar het Rotterdamse zomercarnaval dat 
jaarlijks 900.000 bezoekers trekt. Wie heeft er nou geen zin in een lekker tropisch avondje met swingende 
Caribische muziek, dans, palmbomen en exotisch eten?  

Daarom gaat het bestuur op zaterdag 10 september a.s. alle medewerkers bedanken voor hun inzet in het 
afgelopen seizoen door ze te verrassen met een Antilliaanse avond. De medewerkers zullen worden verwend met 
hoogtepunten uit Antilliaanse keuken compleet met Caribische live muziek! 

De Antilliaanse avond is bedoeld voor alle medewerkers én hun partners, want ook die wil het bestuur bedanken. 
Want je partner heeft je heel wat keertjes moeten laten gaan! 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. 

Maak kennis met de Antilliaanse culinaire traditie! 

Kuminda Krioyo (Creools eten) wordt bereid met ingrediënten zoals maïs, tomaat, komkommer, ui, pompoen, 
banaan, geitenvlees, kip en vis of zelfs leguaan. Wat dacht je van rijst met Galinja stoba?... of Funchi met wortel, 
Aros brua ku Bakiou? De smaakpapillen zullen weer worden gestreeld deze avond... Oh ja, en we hebben ook nog 
Salada di Tomati i Kònkònber sin

Losse heupen met Caribische steel drums 

 EHEC-bakteria! 

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 ruim 
voorradig in Curaçao, want Shell heeft er jarenlang een 
raffinaderij bezeten.  

De Caribische muziek en dans zal worden verzorgd door 
Migenia. Zij is afkomstig uit Curaçao en heeft hier in 
Nederland haar eigen dansgroep opgericht. Twee zeer mooie 
danseressen zullen op de muziek van de steelband, gehuld in 
prachtige tropische kledij, er een visueel spektakel van maken. 
En je mag meedansen, dus maak je heupen maar los! 

En als de heupen los zijn... 

Om ca. 21.00 uur gaan we 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 2011-2012. DJ 
Wouter van het Finch discoteam zal ons tot in de late uurtjes prachtige dansplaten voorschotelen! 

Aanmelden 

In verband met het organiseren van de catering voor de Antilliaanse avond willen we graag weten of je komt. Je 
partner is ook van harte uitgenodigd. Schrijf je vóór 10 juli a.s. in op de website van V.V. De Meern! 

(www.vvdemeern.nl/openingsfeest). Het gaat weer een avond vol 
belevenissen worden! 

Ja, en als je het nieuwe seizoen op deze swingende wijze begint, 
dat staat dit ons aan het einde van het seizoen te wachten.... 

 

  

http://www.vvdemeern.nl/openingsfeest�
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DJ Wouter zorgt weer voor een daverend openingsfeest VV! 

Op 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 VV te 
vergroten en even uit je dak te gaan! Het feest zal plaatsvinden zaterdag 10 september van 21.00 uur tot 
01.00 uur in onze kantine. Dus reserveer deze datum in je agenda! 

Caribische start 

Het feest zal in onze kantine starten om 21.00 uur met een super 
swingende Caribische 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 voor zorgen dat de dansvloer vol blijft tot het einde van de 
avond door danskrakers te draaien van een halve eeuw popmuziek. Denk bijvoorbeeld aan: The Rolling Stones, JJ 
Cale, Tina Turner, The Police, REM, Simple Minds, David Bowie en U2. Maar ook aan: Kool and the Gang, 
Madonna, Patrick Hernandez, Boney M, Michael Jackson. Of wat recenters: Jennifer Lopez, Nelly Furtado, Armin 
van Buuren , DJ Tiësto, Snowpatrol of Coldplay… En de meest recente danshits van het moment laten we graag 
aan de DJ over. Kortom voor iedereen wat wils! 

Voor wie? 

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

Tijdig aanmelden via website: toegangskaart thuisgestuurd! 

 
van de leden, vrijwilligers en medewerkers weer nadrukkelijk uit! Dan 
gaat het pas echt leuk worden. Het feest zal weer een vergelijkbaar 
karakter hebben als de vorige 3 openingsfeesten toen er ruim 400 
bezoekers aanwezig waren.  

VV 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 vóór 1 augustus hebt opgegeven dan krijg je je gratis toegangskaart (geldig voor 2 personen) toegestuurd! 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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Seniorencommissie: uitdagingen genoeg 

Het voetbalseizoen zit er op. Afgelopen weekeinde was er voor de 5e keer al weer Coupe De Meern, het uiterst 
succesvolle toernooi voor de lagere seniorenteams, waarvoor uit de wijde omtrek veel belangstelling is. En als ik 
zag hoeveel selectiespelers meededen, dan is de gezelligheid van het toernooi ook voor hen blijkbaar erg 
aantrekkelijk.  

In de competitie is alleen nog het 2e van de zondag actief. Zij zitten in de race voor promotie naar de reserve 1e 
klasse. In de 2e ronde van de nacompetitie zijn zij gestart met een kleine 0-1 nederlaag. Het zou toch mooi zij als 
zij dat recht weten te zetten op Hemelvaartsdag en zo een mooi afscheid kunnen bezorgen aan trainer/coach 
Gerard van Rooijen. Hij heeft in de schaduw van het 1e elftal met zijn team een prima prestatie geleverd. Blijkbaar 
moeten de successen dit seizoen van de 2e elftallen komen, want ook het 2e van de zaterdag heeft het erg goed 
gedaan. Vorige week werden zij in een fantastische kampioenswedstrijd tegen medekoploper Hercules 
overtuigend kampioen van de reserve 3e klasse. De trainers Han de Kruijf en Bertus van Wijk hebben de jonge 
instroom van de A2 op vakkundige wijze gemixt met de routiniers. En na het eerste seizoen in de reserve 3e klasse 
direct doorstoten naar de 2e klasse is natuurlijk uitstekend.  

Eerste elftallen 

Zoals bekend is het met de 1e elftallen beduidend minder goed afgelopen dit seizoen. Ronduit teleurstellend was 
de eindklassering van het 1e van de zondag. Gezien het verwachtingspatroon had niemand bij de start van het 
seizoen een 9e plek durven voorspellen. Er moest nota bene zelfs nog even naar onderen gekeken worden! Voor 
komend seizoen ligt er ’n grote uitdaging voor de technische staf. Het roer is enigszins omgegooid. Veel jong 
talent uit eigen club en regio, moeten de selectie, waar veel spelers van vertrokken, weer ’n impuls gaan geven. 
Samen met de gebroeders Verweij, die van Elinkwijk komen, maar hun jeugd bij V.V. De Meern doorbrachten, 
moet dat gaan lukken. 

Ook de 6e plaats van het 1e zaterdag was slechter dan verwacht. De 40 doelpunten van de gebroeders Klepper, 
waren niet voldoende om ’n betere klassering te behalen dan vorig seizoen. Na 2 seizoenen hebben we afgelopen 
vrijdag tijdens een gezellige barbecue afscheid genomen van trainer en clubman Jan Verburgt. Hij zal zijn kunstje 
nog eenmaal vertonen bij de wedstrijd van het regioteam tegen FC Utrecht op 2 juli. Ook bij de zaterdag ligt er 
voor de nieuwe trainer Rob Zomer de uitdaging om de kwalitatief goede groep beter te laten presteren. Getuige 
het stukje in de vorige Teamgeest is Rob volgens onze voorzitter Frans een toptrainer, dus dat schept 
verwachtingen. Bij de zaterdag weinig instroom van eigen clubtalent en met de vertrekkende gebroeders Klepper 
en Hidde van Boven, wordt de klus van de nieuwe trainer er niet makkelijker op. 

Gedrag online 

Waar ook nog ’n uitdaging ligt is het gebruik van het gastenboek op de clubsite. Daar wordt je de laatste tijd toch 
niet vrolijk van. De club wil een mogelijkheid bieden om op deze wijze met elkaar te kunnen communiceren, 
maar het is de vraag of het nog wel verantwoord is. Het is ’n afspiegeling van de hype-o-cratie zoals we die ook 
zien in de grote social en publieke media. Niet nadenken, eerst ’n berichtje op twitter of zo snel mogelijk een 
hijgerig dagvullend journaal . Anoniem schrijven of erger nog onder ’n andere naam. Soms zie ik ellenlange 
teksten, die diep in de nacht zijn verzonden. Dan krijg je toch het idee dat de schrijver onder invloed van ’n flinke 
borrel of zo inspiratie en moed voor z’n teksten verzamelt. Ook zie je verzoeken om informatie of mededelingen 
die niet in ’n gastenboek thuishoren. Kennelijk hoort het bij de groeistuipen van onze grote en mooie club. Veel 
van de schrijvers die kritiek spuien via het gastenboek zien of horen we niet op de momenten waar het clubbeleid 
besproken wordt. We zijn tenslotte een vereniging waar de leden uiteindelijk het eindwoord hebben. Ik roep ’n 
ieder op kritiek, adviezen, aanbevelingen etc eerst eens met de persoon in kwestie te bespreken of op 
ledenvergaderingen te spuien.  

Mijn persoonlijke uitdaging is er ’n mooie zomer van te maken en weer fris het nieuwe seizoen in te gaan. Ik wens 
jullie allen dat ook toe en hoop velen van jullie ergens in augustus weer op het sportcomplex te ontmoeten. 

Jan Hazelaar 
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Geslaagd lustrum Coupe De Meern! 

Op zaterdag 28 mei vond op Sportpark De Meern, thuisbasis van de plaatselijke voetbalvereniging, het eerste 
lustrum (vijfde editie) van Coupe De Meern plaats. Dit toernooi wordt georganiseerd voor de recreatieve 
seniorenteams, die zin hebben in een leuke dag voetbal en gezelligheid. Net als de afgelopen vier edities was het 
ook dit jaar een gezellig en sportief voetbalfestijn. De organisatoren Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman waren 
na afloop erg tevreden. 

De gehele dag was het lekker weer om te voetballen, zo rond de 16 graden. Alleen de wind maakte het de 
voetballers lastig. De toeschouwers werden gelukkig opgewarmd door de spannende wedstrijden en sublieme 
voetbalacties. Het unieke aan Coupe De Meern is dat elk team een grote kans maakt om eerste te worden, want er 
wordt in 6 Ligues (poules) gespeeld. De Ligues zijn op speelsterkte ingedeeld. Daarnaast kon men nog kans 
maken op de sportiviteitprijs en de poedelprijs. Na afloop van de wedstrijden en de prijsuitreiking stond er een 
heerlijk Chinees buffet klaar voor de voetballers en de vrijwilligers. En werden er feestelijke hits gezongen door 
Feestbeest Jerick.  

In totaal deden er maar liefst 29 teams mee, waarvan V.V. De Meern er acht leverde. Zoals vorig jaar al 
aangekondigd, wilden de organisatoren tijdens de lustrumeditie voor het eerst een Ligue voor damesteams 
realiseren. En deze is er gekomen! De dames speelden, in tegenstelling tot de andere Ligues, zeven tegen zeven. 
Ook dit jaar was er een buitenlands team aanwezig, namelijk Varde IF uit Denemarken. Er waren daarnaast teams 
uit Almere, Amstelveen, Blaricum, Haarlem en Urk. Maar de meeste teams kwamen toch uit de regio, namelijk uit 
Utrecht, IJsselstein, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Benschop en Harmelen. 

 
 
Het toernooi werd gespeeld in 6 Ligues, geheel naar naamgeving en indeling van de Franse competitie. Alle teams 
werden naar sterkte ingedeeld. De ‘Champions’ van Coupe De Meern 2011 zijn: V.V. De Meern zat. 3 (Ligue 1), 
V.V. De Meern zat. 6 (Ligue 2), FC Delta Sports’95 5 (Ligue 3), VVIJ 8 (Ligue 4), AS’80 4 (Ligue 5) en V.V. De 
Meern dames 1 (Ligue 6). De poedelprijs ging naar IJFC 12 uit IJsselstein. Zij wisten geen enkel punt te behalen 
en hadden een doelsaldo van min 17. De sportiviteitprijs ging dit jaar naar onze sportieve vriendinnen van Desto 
dames 1 uit Utrecht. Tijdens Coupe De Meern werd er door een collecte 325 euro opgehaald door Stichting 
Rolitos Colombia. De organisatie van Coupe De Meern gaf daarnaast nog een cheque van 150 euro. Hierdoor is 
het totale bedrag voor Stichting Rolitos Colombia op 475 euro uitgekomen. 

Er waren dit jaar maar liefst 13 scheidsrechters door de organisatoren gecontracteerd om de 56 wedstrijden van 25 
minuten in goede banen te leiden. De organisatoren spraken daarom ook een dankwoord uit naar de 
scheidsrechters en de vrijwilligers die ondersteuning hebben geboden op onder andere secretarieel en medisch 
gebied. Uiteraard werden ook de organisatoren door het verenigingsbestuur bedankt voor de inspanningen, om 
zo’n groot toernooi te organiseren. Speciaal voor de lustrumeditie hadden de organisatoren ook een springkussen 
geregeld voor het nodige vermaak voor de kleine kinderen. Het springkussen was beschikbaar gesteld door PLUS 
Supermarkt uit De Meern (Veldhuizen). 

De deelnemende teams gaven aan een geweldige voetbaldag te hebben gehad en velen hebben al aangegeven 
volgend jaar graag weer te willen deelnemen. Coupe De Meern is inmiddels een begrip in de regio en ver 
daarbuiten. De organisatoren Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman hebben besloten om ook volgend jaar weer 
een Coupe De Meern te organiseren. In 2012 vindt de zesde editie plaats.  
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Website 

Het eind van het seizoen is altijd een mooi moment om eens wat statistieken te bekijken. Het afgelopen seizoen is 
het aantal bekeken pagina's op de website gegroeid van 3.2 miljoen naar 3.3 miljoen en het aantal bezoekers van 
32.000 naar 35.000. Een lichte groei vergeleken met de afgelopen jaren, maar aangezien de meeste teams de 
website ondertussen gebruiken is dat een logische ontwikkeling. 

Ook werden er ruim 220.000 nieuws berichten en ruim 500.000 foto's bekeken. De door de 
meeste personen bekeken nieuws berichten waren die over Tom van der Linden en Thijs 
Griffioen die naar Ajax vertrekken. Er werden 8.384 berichten in de diverse gastenboeken 
geplaatst. De MC3 maakte het meest gebruik van hun gastenboek met 753 berichten. 

Diverse teams zijn heel actief op de website. De B1 was vorig seizoen tweede qua aantal 
bekeken pagina's, dit seizoen staat de B1 bovenaan. Opnieuw complimenten voor Bastin 

Verweij die weer heel actief de B1 pagina's beheerde. Opvallend is ook het aantal van 4.092 bezoekers van de B1 
pagina's. Complimenten uiteraard ook voor al die andere teams die iets moois van hun pagina's maakten. 

Team Hits IP's 

B1 125.721 4.092 

D1 94.379 2.558 

A1 91.707 3.472 

A2 77.527 1.965 

C1 72.667 3.251 

D2 48.213 1.389 

C2 47.014 1.691 

B2 43.814 1.674 

ZO1 36.862 3.936 

C3 35.963 1.112 

Team Hits IP's 

MC3 34.746 768 

ZO2 31.299 1.607 

ZA1 31.217 2.691 

C4 26.265 1.003 

D4 26.068 846 

D3 25.681 978 

F1 19.871 1.164 

ZA2 19.288 1.403 

MA1 19.183 1.229 

F3 18.652 694 

Team Hits IP's 

MD2 17.640 684 

ZO6 16.250 764 

B4 16.234 900 

MC2 15.910 782 

MD1 14.546 861 

MB1 13.959 1.021 

A4 13.048 830 

ZO7 11.464 733 

C9 10.998 729 

D10 10.160 649 
 

Hits = aantal bekeken pagina's 
IP's = aantal verschillende IP adressen (aantal verschillende bezoekers) 

De website werd vanuit 80 landen bezocht. Vanuit Nederland uiteraard het meeste (97.5%), gevolgd door US 
(0.6%), Duitsland (0.4%) en UK (0.4%). Leden voor werk of vakantie in het buitenland kijken blijkbaar toch even 
wat er bij V.V. De Meern gebeurt.  

Internet Explorer is nog de meest gebruikte browser (74%), maar verliest wel terrein. Firefox (9%) , Chrome (6%) 
en Safari (5%) volgen op gepaste afstand. Windows wordt door bezoekers het meest gebruikt als 
besturingssysteem (87%), gevolgd door diverse mobiele telefoons (5%) en Mac OS (5%) . 

Vanaf 1 juli kunnen teams weer toegang tot de team pagina's voor volgend seizoen krijgen. Het beheren van 
pagina's, menu, foto albums, gastenboek, etc is heel eenvoudig en vereist geen speciale kennis. Vraag een account 
aan bij webmaster@vvdemeern.nl. 

André Bakker 

 

  

mailto:webmaster@vvdemeern.nl�
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Prestatie met plezier op V.V. de Meern

Uit het onderzoek naar de invloeden van de Fair Play Cup op V.V. de Meern, is gebleken dat de aanmoediging van 
ouders een belangrijke rol speelt in voetbal. De trainers en kinderen van de D-teams gaven aan het zeer 
aangenaam te vinden wanneer er ouders komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden.  

De trainers vinden het erg fijn als de ouders naar de wedstrijden komen 
kijken. Zij omschrijven de ouders als zeer behulpzaam, bijvoorbeeld in het 
bijspringen om training te geven aan de kinderen. De trainers gaven ook aan 
dat de ouders regelmatig komen kijken bij de wedstrijden en dat dit een 
goede steun is voor de kinderen. De trainers zijn dan uiteraard ook positief 
over de aanwezigheid van ouders tijdens de wedstrijden.  

De kinderen ervaren de aanwezigheid van ouders vooral als leuk. Dit komt doordat de kinderen aangemoedigd 
worden door de ouders en ze het leuk vinden om te horen hoe goed zij kunnen spelen. Ook gaven de kinderen 
aan het erg fijn te vinden als de ouders komen kijken, omdat de ouders op deze manier kunnen zien waar zij zich 
mee bezighouden. De kinderen vinden het prettig om te weten dat er iemand voor ze is en dat zij zien dat er 
iemand speciaal voor hen langs de lijn staat.  

“Het is leuk dat je ouders komen kijken. Het geeft je meer kracht en het geeft je zelfvertrouwen. Maar mijn vader die zit 
echt van: ‘Ja kom op!’, die zit echt te schreeuwen en alles. Ja.. daar ga je slecht van spelen. Je gaat heel erg je best doen 
als je ouders komen kijken en dan gaat het zo juist fout.” 

De trainers en kinderen gaven aan toch ook een aandachtspunt te hebben. 
Namelijk dat zij soms last ondervinden van de te fanatiek aanmoedigende 
ouders. Zij zouden zich soms met het spel bemoeien en net iets te fanatiek in het 
spel opgaan. Enkele kinderen gaven ook aan druk te voelen tijdens de wedstrijd 
als de ouders aanwezig zijn. De druk om goed te moeten spelen en om te moeten 
scoren. Volgens de trainers is het beter om het team in zijn algemeenheid aan te 
moedigen.  

“Het herinnert me er aan dat de kinderen nog jong zijn en ik er op moet letten dat ik niet te streng en fel voor ze ben. De 
ouders van de kinderen zouden daar ook rekening mee kunnen houden”, aldus één van de D- trainers.  

De Belgische pedagoog Hans van Crombrugge deed in 2008 onderzoek naar prestatiedruk onder 
amateurvoetballers. Het onderzoeksresultaat? Eén op de vier voetballertjes ervaart druk van zijn/haar ouders.  

Volgens hem is dit onderzoek vandaag de dag nog steeds representatief. Daarom is het belangrijk om stil te staan 
bij dit fenomeen en om hier aandacht voor te vragen. 

De kinderen zouden de aanmoediging te persoonlijk 
kunnen opvatten en hier een slecht gevoel aan kunnen 
overhouden. Sommigen gaven ook aan zich in het spel te 
verliezen, omdat de ouders soms de neiging hebben om 
zich te bemoeien met het spel. De kinderen willen zich ook 
bewijzen tegenover de ouders om waardering te krijgen. 
Daarom is het heel belangrijk om deze voetbalwondertjes 
te steunen en te motiveren, op een wijze die zij goed 
kunnen gebruiken en kracht uit kunnen putten om die 
schitterende goal te maken! 

Andrea Mikus, 
Verbinden door Voetbal 
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Jeugdopleiding 

De voetbaljaargang 2010-2011 zit er op, wat vliegt de tijd toch voorbij. De maand juni staat zoals altijd in het 
teken van het afsluiten van (en het terugblikken op) het afgelopen seizoen. Tegelijkertijd wordt er alweer volop 
vooruitgekeken naar augustus… 

Het was weer een bijzonder jaar, vol hoogte- en dieptepunten. Voor mijzelf betrof het één van de meest bewogen 
voetbalseizoenen die ik tot nu toe heb meegemaakt. Na zeven jaar in het eerste elftal van Elinkwijk te hebben 
gevoetbald, heb ik uiteindelijk de beslissing genomen om de club te verlaten en terug te keren naar V.V. De 
Meern. Dat was geen eenvoudig besluit; ik kijk met een zeer positief gevoel op de tijd in Zuilen terug. Ook op het 
afgelopen jaar. Na een wisselvallige eerste seizoenshelft groeide de jonge spelersgroep na de winterpauze meer en 
meer naar elkaar toe, en ondanks de perikelen op de achtergrond – het faillissement van hoofdsponsor Midreth 
bracht de vereniging in zeer zwaar financieel weer – werden de prestaties op het veld feitelijk met de week beter. 
Uiteindelijk had het weinig gescheeld, of we hadden nog de nacompetitie voor promotie naar de Topklasse 
gehaald. Het doet je dan als sporter goed om in elk geval op een goede manier kunnen ‘finishen’.  

Ik ben zeer benieuwd naar het nieuwe avontuur bij V.V. De Meern. Het is heel bijzonder voor mij, dat ik na twaalf 
seizoenen afwezigheid weer als voetballer bij De Meern terugkeer. Ergens zal het best weer wennen zijn om straks 
na zo’n lange tijd weer het oranje shirt aan te trekken, hoewel ik na zes jaar jeugdtrainerschap en één seizoen als 
hoofd jeugdopleiding toch al wel een beetje gere-integreerd ben. 

Voor wat betreft de jeugdopleiding gaat alles stapje voor stapje vooruit. Een groot aantal A-spelers maken volgend 
seizoen hun opwachting in de A-selectie van de zondag. Een goede zaak. Toch wel cruciaal voor het 
opleidingstraject van jeugd, richting het eerste elftal van de zondag, is het kampioenschap van de A1 naar de 
derde divisie. De grote stap van junioren naar het seniorenvoetbal wordt zo weer een stukje verkleind. 
Complimenten gaan uit naar John Dunsbergen, die helaas onze club gaat verlaten, en Joost Satink, voor dit mooie 
resultaat. De B1 heeft de nacompetitie weten te bereiken voor promotie naar de tweede divisie, waarin de ploeg 
over twee wedstrijden helaas te kort kwam tegen De Zouaven B1. Veel blessureleed gooide in de beslissende fase 
roet in het eten. Toch was het voor de spelers in alle opzichten een goede ervaring en al met al een leerzaam 
seizoen. Bij de C1 is dat laatste een understatement. Na een zeer spannende strijd onderin de tweede divisie, leek 
vijf duels voor het einde het pleit beslecht en degradatie onafwendbaar. Door een flinke dosis veerkracht sleepte 
de ploeg van Jean-Louis Mazairac alsnog een beslissingswedstrijd tegen Argon C1 uit het vuur. Ondanks dat De 
Meern het betere voetbal liet zien, wist Argon in een thriller, via een verlenging, lijfsbehoud te bewerkstelligen. De 
C1 doet helaas een stapje terug, maar heeft, zoals eerder al gezegd, zeer veel opgestoken dit jaar. Het gaat er 
uiteindelijk om dat spelers progressie maken in hun ontwikkeling. Hidde van Boven ten slotte, die volgend 
seizoen stage mag lopen bij Sparta Rotterdam voor het behalen van zijn TC2-diploma, en dus in elk geval het 
komend seizoen geen team zal trainen bij De Meern, draaide een solide seizoen met de D1. Het team eindigde in 
de middenmoot in de hoofdklasse. We wensen Hidde veel succes toe in de havenstad! 

Net als Hidde zal ikzelf volgend seizoen ook geen elftal onder mijn hoede nemen. Dit seizoen heb ik ervaren dat 
het moeilijk is, zeg maar onmogelijk, om naast alle werkzaamheden rond een elftal als de B1 ook de benodigde 
aandacht te kunnen geven aan andere selectieteams, laat staan de niet-selectie-elftallen. Omdat er nog veel kan en 
verbeterd moet worden in de jeugdafdeling, zal ik mij volgend seizoen dan ook volledig gaan concentreren op 
mijn functie als hoofd jeugdopleiding om zo ook meer zaken aan te kunnen pakken. De ontwikkeling van een 
nieuw jeugdbeleidsplan hoort daarbij.  

Op een aantal gebieden maken we volgend seizoen al een stap voorwaarts. We zijn zeer opgetogen over de 
trainersstaf die er op dit moment staat voor komend jaar, al wordt er voor de C2 op het moment van schrijven nog 
een oplossing gezocht. Zes van de zeven trainers van A1 tot D2 beschikt over (tenminste) een TC3-diploma. 
Daarbij is het vastleggen van Jean-Louis Mazairac als veldtrainer van de E1 en E2 een goede impuls voor de 
verbetering van de pupillenafdeling. Verder zal met de aanstelling van een extra coördinator en twee scouts de 
technische commissie worden versterkt en zal de interne scouting aanzienlijk worden verbeterd. Dit zal bijdragen 
aan een grotere betrokkenheid richting lagere teams en een soepelere jaarlijkse indelingsprocedure. Ook op tal 
van andere terreinen valt bij De Meern nog veel winst te boeken en daar zal dan ook hard aan worden gewerkt. 
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Ten slotte wil ik een compliment maken aan zomaar een aantal mensen binnen de vereniging, die voor de 
jeugdafdeling een geweldige bijdrage hebben geleverd aan het afgelopen voetbaljaar. Zo moest Ted Fronik, na 
jarenlange tomeloze inzet, tijdens dit seizoen zijn werkzaamheden bij de vereniging staken. Vervolgens namen 
Arie Versloot, Peter Bootsma en Erik Korbijn de honneurs waar als wedstrijdsecretaris voor de junioren. Arie 
neemt onder andere ook het nieuwe trainingsschema voor zijn rekening. Petje af! Verder blijkt iemand als Jan 
Vermeulen jaar in jaar uit weer onmisbaar voor de vereniging, vooral bij de indelingen van de nieuwe elftallen. 
Weinig mensen beseffen wat voor geweldige klus dit jaarlijks is en hoeveel energie dat in beslag neemt. Diepe 
buiging. En zo was natuurlijk het hele seizoen niet mogelijk zonder alle vrijwilligers die er altijd maar weer 
stonden. Daar drijft de vereniging ten slotte op. Helemaal geweldig! 

Eerst wacht voor iedereen een welverdiende zomerbreak. Even geen voetbal, zo ongezond is dat uiteindelijk nog 
niet. Toch kijk ik alweer uit naar augustus. Op naar weer een mooi voetbalseizoen… 

Bastin Verweij 

Finale Fair Play Cup V.V. De Meern – Zwaluwen Utrecht 1911 

MD1 V.V. De Meern – MD1 Zwaluwen Utrecht 1911 

Als winnaar van de Fair Play Cup mochten de meisjes van de MD1 een wedstrijd tegen Zwaluwen Utrecht 1911 
spelen en wel in Stadion de Galgenwaard. Om twee uur werd er voor de fanshop verzameld iedereen was helemaal 
happy. Onze supporters waren ook weer in grote getale aanwezig. Om kwart over twee naar binnen en ons 
gemeld. Om half drie mochten we ons om gaan kleden in de kleedkamer van FC Utrecht (wow!). Op het veld 
gekomen begonnen we aan onze warming up, dit was echt tof om in zo’n stadion te staan. Voor de wedstrijd werd 
ons de beker van de Fair Play Cup overhandigt. Stipt drie uur klonk het fluitsignaal. Er werd door beide teams 
leuk en sportief gespeeld. Complimenten voor Zwaluwen, zeker als je weet dat deze meisjes nog geen een keer op 
een heel veld hadden gevoetbald. De uitslag was eerlijk verdeeld 2-2. Na afloop van wedstrijd kregen we nog een 
rondleiding door het stadion. Het was een geslaagde dag en ik wil dan ook iedereen die hier aan mee gewerkt 
heeft heel erg bedanken. 

Anja Bart (MD1) 

 

D4 V.V. De Meern – D1 Zwaluwen Utrecht 1911 

Op deze zonovergoten middag vond de finale plaats tussen Zwaluwen D1 en V.V. De Meern D4 in stadion 
Galgenwaard. Om 14.15 uur verzamelden wij als enthousiaste spelers en ouders voor de hoofdingang, om 
vervolgens met de complete groep het stadion binnen te gaan. Hier kregen wij allereerst een rondleiding, erg leuk 
om eens een kijkje achter de schermen te kunnen nemen! 
Aangemoedigd vanaf de tribune door vaders, moeders, broers, 
zussen, opa’s en oma’s, ging om 16.00 uur de wedstrijd van start. 
Helaas voor de D4 van de Meern een eindstand van 1-7, maar 
een onvergetelijke middag en een topafsluiting van het 
voetbalseizoen. Onze dank hiervoor aan de organisatie! 

Chantal de Feniks (D4) 
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Kidsquiz 

Het antwoord op de vorige kidsquiz was ‘bakkeljauw’, 
Justin Heesakkers (9) van de E6 heeft de voetbal 
gewonnen. 

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? 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 augustus op naar 
teamgeest@vvdemeern.nl, vergeet niet om ook je 

telefoonnummer te vermelden. Onder de inzendingen wordt een 
mooie voetbal verloot! Let op: de vakjes met een * zijn voor een spatie en blijven dus leeg!  

De teams op pagina 4 en 5 werden …                   
       

Welke club won dit jaar de landstitel?                           
  

Wie is de nieuwe trainer van FC Utrecht?           *               
 

Wanneer is de medewerkersavond? Op 10 …                               
  

De finales van de Fair Play Cup werden gespeeld in stadion …                       
   

De D3 speelde in Parijs om de ….           *                                   

Marco en Ferdinand organiseerden voor de 5e keer de …           *     *           

Welke Nederlandse keeper stopte onlangs?             *                       

Wie verzorgt de dans tijdens de medewerkersavond?                   
         

Internationaal toernooi Frankrijk V.V. De Meern D3 

In het paasweekend heeft de D3 van V.V. De Meern een negende plaats van de totaal 16 plaatsen behaald. Er werd 
in Parijs gespeeld om de Marne Trophy. Zij zaten in de poule ingedeeld met Cabauw, C.S Meaux en RKDEO. 
Tegen RKDEO werd 1-1 gespeeld. De jongens waren toen nog niet helemaal wakker van een vrij korte nacht. De 
wedstrijd daarna moest op gravel worden gespeeld tegen C.S Meaux. Hierbij hielden de beide ploegen elkaar in 
evenwicht en werd het uiteindelijk 0-0. Ook de laatste wedstrijd uit de poule werd een gelijkspel (2-2). Tegen de 
C2 uit Cabauw werd een goede prestatie neergezet omdat dit team bestond uit 12, 13, 14 en 15 jarige jongens. 
Door de drie gelijke spelen werden de jongens 3de in de poule wat betekende dat ze de volgende dag om plek 9 t/m 
12 moesten gaan spelen. De loting bepaalde dat ze tegen U.S Vaires uit moesten komen. Dit werd een spannende 
wedstrijd dat uiteindelijk met 1-0 in het voordeel van V.V. De Meern werd beslist. De jongens konden zich op 
gaan maken voor de “finale” tegen het Duitse SV Blau Weis Kaifenheim. Zoals elke wedstrijd werd er 25 minuten 
gespeeld. Het werd een spannende wedstrijd waarbij er na het laatste fluitsignaal niet gescoord was. Penalty’s 
moesten uitsluitsel geven wie er 9 of 10de werd. Beide teams moesten 3 penalty’s nemen en dat bleek voor V.V. De 
Meern genoeg om de negende plek veilig te stellen. Al met al een geslaagd 
toernooi waar de jongens met een goed gevoel op terug kunnen kijken. 

Jack van Willigen 

Met dank aan: VV De Meern, Autoschade bedrijf B. Budel, Schadenet 
Rosenboom, Autoschade Streekstra, Donelli, Daimler Chrysler, Autoschade 
Leidsche Rijn, Autoschade van Eijck, en een aantal donateurs. 
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Business Club Leidsche Rijn 

De afgelopen maanden is weer een succesvolle reeks bijeenkomsten neergezet en zijn 
diverse nieuwe leden verwelkomd. Maar net als V.V. De Meern, heeft ook Business Club 
Leidsche Rijn (BCLR) de komende maanden een zomerstop. Tijdens de zomermaanden 
worden de nieuwe bijeenkomsten voorbereid en de resultaten van de enquête verwerkt. 

Bijeenkomst Social Media 

In mei werden de leden uitgenodigd voor een ‘kijkje in de keuken’ bij Hulskamp Audiovisueel. Het bedrijf heeft 
een schitterende showroom en studio in haar pand op de Proostwetering, die tijdens de bijeenkomst goed werden 
gebruikt. Na de ontvangst met een hapje in de showroom, werden de meer dan 100 aanwezigen naar de studio 
geleid waar presentator René Pouwelse vanachter een keukenblok de verschillende programmaonderdelen aan 
elkaar praatte. Het inzetten van social media en de ervaringen daarmee van een drietal verschillende bedrijven 
kwamen aan bod. Het ‘hoofdgerecht’ was het interview met Ralph van Hooijdonk jr. van Media Injection, het 
bedrijf dat o.a. verantwoordelijk is voor de social media inzet bij The Voice of Holland. Afsluitend werd op het 
dakterras van Hulskamp Audiovisueel een barbecue verzorgd door Rosco Catering & Partyservice.  

Op bezoek bij Hotel Spaander in Volendam 

Ter afsluiting van de voorjaarsreeks BCLR bijeenkomsten vond het jaarlijkse uitje met partners plaats. Alle leden 
en hun partner waren van harte uitgenodigd voor een bezoek aan Best Western Hotel Spaander en een 
activiteitenprogramma in Volendam. Gezien het partnerprogramma was deze avond niet toegankelijk voor 
introducés. Voor twee geïnteresseerde bedrijven was dit echter geen belemmering. De goede verhalen over BCLR 
van collega-ondernemers waren voor hen genoeg reden om niet te twijfelen en zich gelijk aan te melden om zo 
toch mee te kunnen naar Volendam.  

Bij aankomst in Volendam werd het gezelschap 
verdeeld over de verschillende activiteiten. Zo ging 
een tiental mensen op de foto in klederdracht, 
deden ruim dertig mensen mee aan de PDA puzzeltour door het centrum van Volendam en inspecteerde de rest 
van het gezelschap de Volendamse gezelligheid tijdens de BCLR kroegentocht over de befaamde dijk. Ondanks het 
wat druilerige weer, zat de sfeer er goed in en boden de verschillende activiteiten een goede gelegenheid om nader 
met elkaar en de partners kennis te maken. Nadat iedereen zich weer in de herberg van Hotel Spaander had 
verzameld, werd in de Markerzaal  het buffet klaargezet, waar iedereen zichtbaar genoot van de Volendamse vis en 
andere lekkernijen. Hoteldirecteur Marcel Rutten vertelde meer over de achtergrond en historie van het “meest 
kunstzinnige hotel van Nederland” en de winnaars van de PDA tour werden bekend gemaakt. Iedereen had het 
uitstekend naar zijn zin en uiteindelijk keerde het gezelschap pas rond 22 uur weer huiswaarts. Een uitermate 
geslaagde dag! 

Evaluatie 

Na twee jaar BCLR vond de commissie het waardevol om samen met de 
leden de huidige opzet en werkwijze te evalueren. In juni is daarom een 
enquête onder de leden gehouden. Tijdens de bijeenkomst in september 
(maandag 5 september) zullen de resultaten bekend worden gemaakt, net 
als eventuele strategische aanpassingen.   

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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