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Van het Verenigingsbestuur 

Start seizoen 2011-2012 

Op het moment van schrijven van deze bijdrage (8 september) valt er nog niet veel te melden 
vanuit het VB. Er heeft, na de bijdrage in het vorige nummer van Teamgeest, nog maar één 
bestuursvergadering plaats gevonden en die was nog aan het einde van het vorige seizoen. Het VB 
komt kort na het schrijven van deze bijdrage voor het eerst in dit seizoen weer bijeen. Dan 

moeten er ook meteen belangrijke stappen worden gezet in het kader van de uitbreiding van het clubgebouw. 
Hoewel dat misschien niet voor een ieder duidelijk is, vergt het proces om de volgende zomer te kunnen bouwen 
nog zoveel voorbereiding dat nu snelheid geboden is.  

Dat het VB tot medio september nog niet vergaderd heeft, wil natuurlijk niet zeggen dat er binnen de vereniging 
weinig gebeurt. Vanaf begin augustus zijn er al weer allerlei activiteiten opgestart en hebben vooral de senioren- 
en jeugdcommissie het druk gehad om alles weer op te starten. Complimenten vanuit het VB dat alles, op enkele 
details na, toch weer op de rails gezet is. 

Uitbreiding clubgebouw 

Zoals hiervoor gemeld, moet nu tempo gemaakt worden om de realisatie medio volgend jaar mogelijk te maken. 
Een belangrijke stap is, kort voor de vakantieperiode, gezet: vanuit de gemeente is groen licht gekomen v.w.b. het 
al dan niet in rekening brengen van grondkosten bij eventuele verhuur (dubbelgebruik) van nieuw te realiseren 
ruimtes. Zonder in te gaan op de details van de afspraak, is toegezegd dat de vereniging deze hoge last niet hoeft te 
betalen. Zou dat wel het geval zijn, dan is verhuur een “mission impossible” en hebben we dus minder 
mogelijkheden tot uitbreiding. 

Er wordt hard gewerkt om de nodige varianten uit te werken, de daarbij behorende kosten te ramen en na te gaan 
hoe lang onze financiële polsstok is. Uiteraard zal het resultaat aan de ledenvergadering worden voorgelegd. 

Geluidsinstallatie  

Deelnemers van de ledenbijeenkomst in mei en de laatste ALV en bezoekers van thuiswedstrijden van zondag-1 
hebben gemerkt dat de geluidsinstallatie nogal eens hapert, dan wel het helemaal niet doet. Enerzijds ligt dat aan 
onoordeelkundig gebruik, anderzijds vertoont de installatie ook wel wat gebreken. Daarnaast is het zo dat dit type 
draadloze microfoons uiterlijk in 2015 niet meer gebruikt mogen worden, omdat door de overheid besloten is, 
ondanks vele protesten, dat de gebruikte frequenties vanaf dat jaar gereserveerd zijn voor o.a. draadloos internet 
en mobile telefoons. Daarom heeft het VB besloten, op voorstel van André Bakker, nieuwe microfoons aan te 
schaffen. Op het moment van schrijven van dit stuk worden deze getest en hopelijk op korte termijn te gebruiken. 
Dan zijn we af van het hinderlijke haperen van de geluidsinstallatie en is ook het bereik op het hoofdveld 
verbeterd.  

Algemene Ledenvergadering 

Het VB heeft de datum voor de ALV vastgesteld. Deze wordt op maandag 21 november gehouden. Noteer dat 
alvast in jullie agenda!! 

Het Verenigingsbestuur 

Frans van Seumeren, Wim Stolwijk, Marcel de Groot, John van Wegen, Lennaert de Bokx, Peter Kieft 
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V.V. De Meern kanjers: Eelco en Kees-Jan 

Tijdens het medewerkersfeest werden twee onmisbare vrijwilligers in het zonnetje gezet. Vice-voorzitter Wim 
Stolwijk zette Eelco Koot en Kees-Jan Vreeswijk in de spotlights om hen te bedanken voor hun inzet voor de 
vereniging. We stellen ze even aan jullie voor. 

Kees-Jan Vreeswijk (32) werd door Wim Stolwijk getypeerd als een van 
de ‘stille krachten achter de zondag’. Hij maakt deel uit van de groep die 
de ontvangst van de teams, besturen en scheidsrechters regelt. Ze 
verzorgen de koffie en thee, maken bezoekers wegwijs in het clubgebouw 
en schieten te hulp bij allerhande taken en klusjes die moeten gebeuren 
om te zorgen dat de zondagcompetitie goed verloopt. Kees-Jan werkt o.a. 
nauw samen met Ben Bloemendaal, Hans Poorthuis en Hans de Wit, die 
allen vol lof zijn over zijn verrichtingen en aanwezigheid. Hoewel de 
samenwerking met Hans de Wit soms wat stroef verloopt als Ajax 
gewonnen heeft…  

Wat heb je deze zomer gedaan? 

Ik heb deze zomer lekker rustig aan gedaan en een nieuwe auto aangeschaft; een zilvergrijze Suzuki Swift. De dag 
dat ik die ging ophalen was zonder twijfel de leukste dag van deze zomer! Ik ben er erg blij mee.  

Hoe ziet jouw ideale weekend er uit? 

Ik geniet graag van mijn vrijheid en van een goede voetbalwedstrijd tijdens 
het weekend. Als V.V. De Meern en Ajax goed hebben gespeeld heb ik een 
topweekend gehad! 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Sinds 14 jaar werk ik bij Oskam in de sloop, daar heb ik het erg naar mijn 
zin. Sinds twee jaar doe ik daar ook grondwerkzaamheden.  

Waar geniet je het meest van bij V.V. De Meern? 

Ik heb vanaf de F’jes bij De Meern gespeeld, helaas moest ik 10 jaar terug stoppen. Sinds vijf jaar help ik nu bij de 
ontvangst op zondag, dat vind ik het erg leuk om bij betrokken te zijn. De twee keer dat ze nu kampioen zijn 
geworden waren wel een hoogtepunt! De manier van omgang bij de zondag spreekt me ook aan; direct en 
duidelijk. Soms is het even slikken, maar de boodschap is wel duidelijk. En het is leuk om achter de schermen 
hierbij betrokken te zijn en te horen wat er leeft. 

Wat ga je komend seizoen doen? 

Natuurlijk weer op de zondag actief zijn. Leuk dat we weer gaan beginnen, ik heb er zin in! 

Eelco Koot (45) vervult vele functies bij V.V. De Meern; naast zelf spelen en 
supporter zijn van zijn kinderen, is hij de trekker van de nieuwe maatschappelijke 
tak van onze club: V.V. De Meern Betrokken. Daar vallen o.a. de maatschappelijke 
stages, de Fair Play projecten, Positief Coachen en de voetbalclinics in de 
kerstvakantie onder. Daarnaast zit hij in de commissie die het openingsfeest 
organiseert en is hij goed wegwijs is de wereld van de subsidiepotjes. Hij heeft al 
diverse subsidieaanvragen in flinke bedragen voor V.V. De Meern weten om te 
zetten. Een veelzijdig type dus!  

Wat heb jij deze zomer gedaan? 

Ik ben op vakantie geweest naar Frankrijk, samen met Ton de Reuver en zijn gezin. 
Een lekkere sportieve vakantie met kamperen, kanoën, fietsen en nog veel meer.  
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Hoe ziet jouw ideale weekend er uit? 

Op zaterdag draait het om voetballen. Ik speel zelf in de zaterdag 7 en mijn kinderen spelen ook bij V.V. De 
Meern, dus wij zijn vrijwel de hele dag op het sportveld te vinden. Op zondag vind ik het leuk om naar een 
museum of het theater te gaan. Bijvoorbeeld naar het Van Gogh museum of naar een voorstelling van het RO 
Theater.  

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Ik ben docent aan de Hogeschool Utrecht waar ik me richt op twee onderwerpen: geld en schulden; en hoe je 
sport kunt gebruiken om aan maatschappelijke doelen bij te dragen. Dit lijkt misschien ver van elkaar af te liggen, 
maar bij beide onderwerpen draait het om eigen verantwoordelijkheid nemen. Je kunt mensen van jongs af aan 
leren om eigen verantwoordelijkheid te nemen en sport is daar een goede manier voor. Als je aan mensen vraagt 
wat zij hebben geleerd van hun sport, dan komen daar altijd antwoorden uit als ‘samenwerken’, ‘concentratie’ en 
‘presteren’, niet de techniek of vaardigheden die bij die sport horen!  

Wat wilde je vroeger worden? 

Archeoloog! Toen ik ging studeren moest ik kiezen tussen archeologie en 
politicologie. Ik wilde het liefst in Amsterdam studeren en daar hadden ze 
alleen politicologie, toen was de keus snel gemaakt.  

Van alles dat je bij en voor V.V. De Meern hebt gedaan; waar ben je 
het meest trots op? 

Dat de clubslogan “ontwikkel jezelf, ontwikkel je club” ook echt begint te 
werken. We proberen jonge spelers in de club te stimuleren om via de 
club ervaring op te doen voor studie of werk. Dat er nu jongeren komen die zelf aanbieden om stage te lopen en 
projecten op te pakken, dat vind ik fantastisch!  

Daarnaast geniet ik er van dat er in de herfstvakantie 20 tot 30 jonge spelers clinics geven voor kinderen van de 
voedselbank en dat iedereen het ook leuk vindt en naar zijn zin heeft!  

Wat hoop je dit seizoen te realiseren? 

Dat we weer genoeg subsidies binnenhalen om nog een paar jaar door mogen gaan met het opzetten van 
maatschappelijke projecten. Ook hoop ik dat er nog meer mensen naar ons toe gaan komen die iets willen doen 
voor de club, i.p.v. dat wij achter hen aan moeten gaan. 

Welke situatie is jou het meest bijgebleven in je V.V. De Meern periode? 

Mijn allereerste wedstrijd; Ik schoot toen in eigen doel. Na afloop van de wedstrijd kwam de oude Anton Baas 
naar me toe en zei: “blijf vooral veel plezier hebben in het spel”. Dat is zeker gelukt! 

Woordje van de voorzitter 

Het voetbalseizoen is weer in volle gang en de start van de diverse elftallen van zowel de 
jeugd, dames en seniorenelftallen is veelbelovend. Ook de Zaterdag 1 en Zondag 1 zijn 
uitstekend begonnen. Laten we er maar weer eens een mooi seizoen van maken.  

Minder goed nieuws zijn de grote problemen die wij hebben met het innen van de 
contributies en boetes dit jaar. De betalingsmoraal vliegt achteruit en dit mag niet gebeuren. 
Men dient zich te realiseren dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het innen van deze 
vorderingen ook vrijwilligers zijn en dat zij daar momenteel enorm veel extra tijd aan moeten 
besteden. Dit geldt vooral voor Marcel de Groot en Miriam Klever van de ledenadministratie. 
Zij doen dit werk kosteloos, puur uit clubliefde. Ik wil u dan ook dringend verzoeken om de 

contributies en boetes op tijd te betalen. Wij willen stappen vooruit maken met V.V. De Meern en dat moeten we 
met zijn allen doen. Ik reken dan ook op uw medewerking. 

Frans van Seumeren 
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Knallende opening 2011-2012 

Op zaterdag 10 september organiseerde de Commissie Openingsfeest een bijzondere opening van het seizoen 
2011-2012. Voor de medewerkers en vrijwilligers werd er een Antilliaanse avond georganiseerd en later op de 
avond was er een swingend dansfeest voor alle leden van V.V. De Meern. "Het was weer vet gezellig!", aldus 
één van de bezoekers. 

Antilliaanse avond: tropisch warm 

Als dank voor hun inzet in het vorige seizoen werden de ruim 200 
aanwezige vrijwilligers en medewerkers met hun partners op feestelijke 
wijze bedankt met een Antilliaanse avond. De medewerkers werden 
ontvangen door een steelband en twee tropische dames die een 
verkoelende cocktail serveerden. Ook voor het weer werd gezorgd. Na de 
kille, natte Nederlandse zomer had de Commissie Openingsfeest een 
heerlijke, zwoele zomeravond in de aanbieding. Binnen liep de 
temperatuur op naar de Caribische temperatuur van 31˚ C. Lekker warm! 

De medewerkers weten nu wat bakkeljauw is… 

Ook dit jaar leverden de koks weer een topprestatie. De Caribische 
gerechten geurden door de feestelijk versierde kantine. Al gauw stond er 
een lange rij voor het buffet. De bakkeljauw was een ware smaaksensatie 
zowel in positieve als negatieve zin. Sommigen vonden het een 
delicatesse, terwijl anderen het nog zouter vonden smaken dan dubbel 
zoute drop... "Mm, zeker in de Dode Zee gevangen", vroeg een 
medewerker zich af. Over de andere Antilliaanse gerechten waren de 
meningen minder verdeeld: Top!  

Als toetje verschenen 2 bloedmooie, schaars 
geklede Caribische danseressen die sensueel 
bewogen op de vrolijke steel pan muziek. 
Alsof ze zo kwamen wandelen uit een 
carnavalsscene in Rio de Janeiro. Veel 
mannelijke gezichten klaarden op een lieten 
een blije lach zien. Zelfs de door het zout 
vertrokken gezicht van de Dode Zee 

medewerker toonde een glimlach. De dames waren zo mooi, dat de meeste heren 
niet in durfden te gaan op hun uitnodiging om met hen te dansen. Velen besloten 
maar van een afstandje te genieten. 

Kanjers van V.V. De Meern 

De medewerkersavond werd verrijkt met een mooie, bondige speech van Wim 
Stolwijk, lid van het hoofdbestuur. Deze avond bleef hij keurig binnen de hem 
toegewezen spreektijd, zodat de toehorenden beleefd tot het eind bleven luisteren. 

Hij bedankte alle medewerkers voor de vele taken die zij allemaal hebben 
uitgevoerd. Verder vertelde hij dat de club er op diverse vlakken goed voor staat: 
zowel op financieel als op sportief gebied. En met ruim 350 vrijwilligers ben je 
natuurlijk echt de koning te rijk als vereniging. 
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Een nieuwe loot aan de stam, aldus Stolwijk, is "V.V. De Meern Betrokken". De 
grondgedachte achter deze beweging is, dat een sportvereniging als V.V. De Meern 
meer is dan alleen maar een aanbieder van voetbal. Zo'n grote club als V.V. De 
Meern is onderdeel van de samenleving en heeft daarmee ook een maatschappelijke 
functie en verantwoordelijkheid. Onder de vlag van V.V. De Meern Betrokken 
worden diverse projecten door vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires 
uitgevoerd, waaronder: Fair Play Toernooien, Positief Coachen, Kledingbeurs 
Voedselbank en de Sportdag Bosnische kinderen in samenwerking met Pax 
Kinderhulp. 

Drijvende kracht achter V.V. De Meern Betrokken is Eelco Koot. Hij is bij al deze 
projecten betrokken. Daarnaast zit ook nog in de organisatie van het Openingsfeest. 
Een man die zoveel ballen in de lucht kan houden voor de club, verdient het om in 

de bloemetjes te worden gezet en wordt uitgeroepen tot Kanjer V.V. De Meern 2011. 

Naast Eelco zijn er, aldus Stolwijk, ook nog veel stille krachten in de 
vereniging actief. Mensen die ongemerkt en niet direct voor iedereen 
zichtbaar een heleboel werk verzetten. Eén van deze mensen is Kees-Jan 
Vreeswijk. De uitvalsbasis van Kees-Jan is de bestuurskamer op zondag en 
van daaruit brengt hij diverse taken tot een succesvol einde. Je kan hem 
altijd bellen en hij schiet je te hulp. "Van dit soort vrijwilligers zou je er 
wel 100 van willen hebben", meent Stolwijk. Kees-Jan nam ietwat beduusd 
de hulde en bloemen in ontvangst. Gefeliciteerd Eelco en Kees-Jan! 

Flitsende lichtshow en...  

Na de vrolijke afsluiting van de Steel Pans en de Migenia-danseressen kon het dansfeest beginnen. Echter, buiten 
begonnen donkere wolken zich samen te pakken en zich gereed te maken voor een echte, onvervalste tropische 
onweersbui. Vanuit de kantine voltrok zich een ware lichtshow, niet georganiseerd door DJ Wouter, maar 
georchestreerd door moeder natuur. De wind stak op, de regen sloeg tegen de ramen van de kantine en buiten 
flikkerde om de paar tellen het witte weerlicht, eindigend in een spectaculaire flits met een doffe dreun. 20 man 
moesten aan de buizen hangen van de party tent die was aangekocht omdat een record aantal gasten werd 
verwacht. 

... knallend dansfeest 

Achteraf bleek de party tent niet nodig te zijn, want de anderhalf uur durende tropische onweersbui had velen 
thuis gehouden. Dat was jammer want DJ Wouter bracht weer heerlijke dansmuziek ten gehore; van tien tot één 
uur stond de dansvloer weer vol. “Ik heb we weer heerlijk kunnen uitleven, het was letterlijk en figuurlijk een 
knallend openingsfeest” aldus een spelersvrouw, “Leuk cluppie hebben jullie!” 

De laatste gasten slingerden enigszins onvast naar huis en de schoonmaakploeg trad aan. De volgende dag was het 
weer competitie en niets wees meer op de vorige avond, behalve de mooie herinneringen. Tot volgend jaar! 
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Spelregelkennis 

Als scheidsrechter maak je het regelmatig mee dat spelers de spelregels niet goed 
kennen. Hierbij een aantal spelregels die niet bij iedereen bekend blijken cq. waar niet 
iedereen zich altijd aan houdt: 

 

 

1. Wisselspelers mogen het veld pas betreden na toestemming van de scheidsrechter en nadat de te vervangen 
speler het veld heeft verlaten. Wissels dienen bij de middenlijn plaats te vinden. 

2. Bij de aftrap moet de bal in voorwaartse richting gespeeld worden. Met name bij de jeugdigen wordt de bal 
regelmatig in achterwaartse richting gespeeld. Formeel moet de aftrap dan overgenomen worden. 

3. Bij de aftrap moeten tegenstanders, net als bij vrije trappen, op minimaal 9.15 meter van de bal blijven totdat 
de aftrap genomen is. Tegenstanders mogen dus niet al bij het fluitsignaal van de scheidsrechter de 
middencirkel inlopen. 

4. Aanvallen van een tegenstander door twee of meer spelers is toegestaan mits de spelers daarbij geen 
overtreding maken. 

5. Het onbesuisd inkomen waarbij gevaar is voor het raken en/of blesseren van een tegenstander is een 
overtreding, ook al wordt daarbij de bal gespeeld. 

6. De bal is pas uit als die geheel en al over de doellijn of zijlijn is gegaan. Zie 
bijgaand plaatje. 

7. Bij een inworp moet de speler: 
- met beide voeten op of achter de zijlijn staan 
- de bal met twee handen vasthouden 
- de bal inwerpen van achter het hoofd en boven het hoofd loslaten 
Met name het eerste en het laatste wordt nog wel eens vergeten. 

8. Bij alle vrije trappen binnen het eigen strafschopgebied is de bal pas in het spel als deze buiten het 
strafschopgebied gespeeld is. Als de bal binnen het strafschopgebied door een medespeler of tegenstander 
geraakt wordt dan moet de vrije trap worden overgenomen. Tegenstanders moeten zowel op 9.15 meter van 
de bal als buiten het strafschopgebied staan. 

9. Tijd is tijd. Aanvallen, corners, vrije trappen, ingooien, schoten op doel, etc worden niet afgewacht als de tijd 
voor een speelhelft is verstreken. Alleen reeds toegekende strafschoppen worden nog genomen. 

10. Tijd voor wissels, tijdrekken en blessures wordt bijgeteld. In de tweede helft wordt er vaak gewisseld en de 
tweede helft duurt dan dus langer. 

11. Bij een vrije trap hoef je niet te wachten op een fluitsignaal van de scheidsrechter, tenzij die dat aangeeft 
(meestal omdat hij de muur op de juiste afstand zet). 

12. Een directe vrije bal die rechtstreeks in het eigen doel wordt geschoten levert geen doelpunt voor de 
tegenstander op, maar een corner. 

13. Bij een corner, doelschop en ingooi kun je niet buitenspel staan. Deelnemers aan een scheidsrechtersbal 
kunnen ook niet buitenspel staan. 

 
André Bakker 
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Even voorstellen: Rob Zomer – trainer Zaterdag 1 

Na twee seizoenen Jan Verburgt heeft het 1e van de Zaterdag een nieuwe 
trainer aangesteld, Rob Zomer. Een ervaren trainer die ook nog eens 
grondlegger is van het populaire voetbalconcept Rondom Voetbal. Wellicht 
toch voor vele een onbekende, dus hierbij stellen wij hem even aan jullie voor.  

Hoe ziet je gezinssituatie eruit? 

"Ik heb drie prachtige dochters. Twee kinderen uit m’n eerste huwelijk, die zijn 
nu 26 en 23 en bij mijn huidige vrouw heb ik een dochtertje van vijf jaar oud, 
haar naam is Pit. Daar zitten inderdaad aardig wat jaartjes verschil tussen. Ik was 
24 toen ik mijn eerste kreeg en ik was 45 op het moment dat mijn jongste werd 
geboren. Met de laatste maak ik het vaderschap nu toch wat bewuster mee en ik 
vind het opnieuw weer geweldig om een eigen kind op te zien groeien." 

Waar heb je zelf gevoetbald en wat was je voor voetballer? 

"Ik heb eigenlijk mijn hele leven bij het Utrechtse Zwaluwen Vooruit gevoetbald 
en heel even bij Rivierwijkers. Maar ik heb nooit echt hoog gevoetbald, niet hoger dan de tweede klasse. Om door 
te stoten als voetballer kwam ik uiteindelijk toch wat kwaliteiten tekort. Ik was vooral een tacticus. De trainer kon 
mij overal neerzetten en dat deed hij dan ook. Als de linksback geblesseerd was, stond ik linksback. Had de 
rechtsbuiten last van z’n grote teen, was ik rechtsbuiten en ook als keeper kon ik aardig uit de voeten. Trainers 
konden mij overal neerzetten, omdat ik precies wist wat er op welke positie van je werd verwacht. In een bepaald 
systeem worden er op een bepaalde plek specifieke, tactische dingen van je verwacht en ik was daar wel sterk in. 
Of ik dat erg vond? Nou nee, ondanks dat het beter is om je op één positie te kunnen concentreren vond ik het 
wel leuk om steeds ergens anders te spelen. Ik paste me aan en deed wat er van me verwacht werd." 

Waar ben je trainer geweest? 

“Ik heb als trainer altijd langdurige periodes bij clubs gezeten. Ben vier jaar trainer geweest bij Hercules (B-
selectie) en drie keer kampioen geworden. Daarna voor het eerst hoofdtrainer bij het Amersfoortse HVC geweest. 
Daarna vier jaar Sporting ’70 uit Utrecht en vier jaar vsv Vreeswijk. Met deze club uit Nieuwegein werd ik twee 
jaar achter elkaar kampioen en gingen we van de 4e naar de 2e klasse. Hierna bij mijn 'oude liefde' Zwaluwen 
Vooruit terecht gekomen waar we vier seizoenen in het zicht van de haven steeds promotie miste. De laatste twee 
seizoenen ben ik trainer geweest in het district west 2, namelijk bij sv Nieuwkoop. Met deze prachtige club ben ik 
tweemaal achter elkaar kampioen geworden waardoor zij dit seizoen uitkomen in de tweede klasse zondag. Ik 
denk dat ik wel weet hoe je het beste uit spelers kunt halen. Ik zoek het altijd in de combinatie van plezier en 
presteren.”  

 
Je bent de bedenker van Rondom Voetbal, inmiddels een begrip in de regio. Hoe ben je er op gekomen? 

“Ik was een keer in den Haag en daar lag ook zo’n soort voetbalkrantje. Vond het een leuk idee, maar ik dacht wel: 
‘Wat een lelijk ding, dat kan ik beter’. In 2007 ben ik ermee begonnen en inmiddels heeft het een druk bezochte 
site en een mooie voetbalkrant, de mooiste van Nederland, al zeg ik het zelf. Wij geven het voetbal in deze regio 
de aandacht die het verdiend, natuurlijk berichten wij over FC Utrecht maar ook alle overige voetbalverenigingen 
komen bij ons aan bod. Ook de vrijwilligers die de twee keer drie kwartier mogelijk maken krijgen van ons 
aandacht. Dat is denk ik ook de kracht van dit concept. Inmiddels bestaat Rondom Voetbal dus al vier jaar en is 
het niet alleen meer Rondom Voetbal Utrecht. We zijn met Rondom Voetbal al actief in Amersfoort en volgend 
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seizoen ook Veenendaal, wat natuurlijk prachtig is. Mijn ambitie 
is om het nog verder uit te breiden. Onze voorzitter van V.V. De 
Meern, Frans van Seumeren, speelt ook een grote rol in Rondom 
Voetbal. Zonder hem als partner van Rondom Voetbal waren we 
nooit zo ver gekomen als we nu staan.” 

Je hebt al bij aardig wat clubs gezeten. Wat is je indruk van 
V.V. De Meern? 

“Het is natuurlijk in vergelijking met oude clubs van me sowieso 
een veel grotere vereniging. Ik vind het erg goed geregeld hier. 
De verhouding met de technisch directeur Sjaak den Helder en de 
B-trainer Han de Kruijf is prima en het feit dat mijn vriend Hans de Wit de kantine pacht maakt het voor mij nog 
eens extra leuk. De sportfaciliteiten zijn prima, we hebben onder andere een prachtig sportpark, we hebben 20 
gloednieuwe Derbystar trainingsballen gekregen, iedereen traint in hetzelfde outfit, we krijgen de gelegenheid om 
af en toe met een spelersbus naar een uitwedstrijd te gaan, we zijn al op een trainingskamp geweest, iedereen van 
de A-selectie krijgt nog wat extra faciliteiten en na een gewonnen wedstrijd ligt er een bierpotje klaar voor de 
spelers, wat wil je nog meer. Allemaal prima faciliteiten die echt niet vanzelfsprekend zijn. Daarnaast hebben we 
bij de Zaterdag een fantastisch begeleidingsteam, die altijd aanwezig is en klaarstaat voor zowel de spelers als voor 
mijzelf. Een mooi klimaat om in te werken.”  

Wat zijn je ambities/doelstellingen voor dit seizoen? 

“Mijn ambitie is om met dit Zaterdag 1 team kampioen te worden. Dat heb ik aan het begin van de voorbereiding 
nog niet zo uitgesproken, omdat ik eerst wilde zien hoe we door de voorbereiding heen kwamen omdat de 
gebroeders Klepper (goed voor 40 doelpunten afgelopen seizoen) er mee gestopt waren. Maar in die voorbereiding 
hebben we fantastische resultaten geboekt. Tot nu toe zijn we nog ongeslagen in de oefenwedstrijden, beker duels 
en competitie. Nu durf ik wel te zeggen dat we zeker een goede kans hebben om kampioen te worden. Uiteraard 
heb je ook wat geluk nodig in het seizoen, voor hetzelfde geld breken twee belangrijke spelers hun benen. Maar 
het team begint op te pakken welke spelopvatting ik het liefst zie terugkomen. Ik wil namelijk altijd resultaat 
afdwingen en hou niet van reactievoetbal. Dus gaan we vroeg druk zetten op de tegenstander. Je speelt in de 
zaterdag 3e klasse, dus er zullen geen teams bij zitten die je van het kastje naar de muur spelen als je ze onder 
druk zet. Dwingend spelen, bij balverlies vroeg druk op de bal zetten en de tegenstander geen gelegenheid geven 
om te 'voetballen'. Als ons team daarin blijft geloven en dat wil volhouden en we blijven met z’n allen een beetje 
fit, dan worden we kampioen.”   

Bas Ruitenburg 

 
De Zaterdag 1 selectie en begeleiding tijdens het trainingsweekend. 
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Nieuwe aanwinsten zondag 1 stellen zich voor 

De Zondag 1 kon dit seizoen rekenen op een flink aantal nieuwe spelers, waaronder twee jongens die vorig 
seizoen in hun laatste wedstrijd nog tegen elkaar speelden: Wesley Vaes en Sjoerd Vlasman. Wesley speelde 
toen nog in het shirt van FC Den Bosch, Sjoerd stond in het veld voor Argon. Ten tijde van de wedstrijd, 
wisten de heren al dat ze bij V.V. De Meern teamgenoten zouden worden. “Het was wel grappig om elkaar zo 
tegen te komen. We hebben toen gelijk even een praatje gemaakt en bij elkaar geïnformeerd naar de overstap.” 
Daar zijn wij bij V.V. De Meern natuurlijk ook benieuwd naar!  

Wesley Vaes: “Ambitieuze plannen spraken mij erg aan” 

Voor Wesley gaven de toekomstplannen van V.V. De Meern de doorslag in 
zijn keuze om over te stappen. Via zijn vader werd hij door Sjaak van den 
Helder gevraagd om eens te komen praten over een mogelijke overstap. 
Daarbij viel de ambitie om te promoveren en te groeien met het team in goede 
aarde bij de 19-jarige Wesley. “Het voelde gewoon goed. De plannen zijn 
ambitieus en het is leuk om die uitdaging aan te gaan. Ik denk dat we ver 
kunnen komen met V.V. De Meern.” 

Droom: profvoetballer worden 

In zijn jeugd speelde Wesley bij JSV Nieuwegein en na een jaar bij SV Houten, 
maakte hij in 2008 de overstap naar FC Den Bosch in de hoop zijn droom 
waar te kunnen maken: “profvoetballer worden! Ik heb bij Den Bosch een hele 
leuke tijd gehad, maar moest altijd hard werken om een basisplaats te 
veroveren. Natuurlijk wil ik spelen op het hoogst mogelijke niveau, maar ik 
wil ook reëel zijn in wat er voor mij haalbaar is. Ik had dit jaar best nog bij 
Den Bosch kunnen blijven, maar de echte top zou ik daar nooit gaan halen. 
Dan vind ik het belangrijk om realistisch te kijken naar mijn toekomst en naar 
de opties die er zijn naast een voetbalcarrière.”  

Frisse start in De Meern en Utrecht 

En zo nam Wesley afscheid van Den Bosch, zowel qua voetbalclub als qua werk, en is hij fris gestart bij zijn 
nieuwe club en studie. Sinds een maand studeert hij International Communication and Media aan de Hogeschool 
Utrecht, een Engelstalige studie gericht op de brede wereld van communicatie en media. Wat hij daarmee wil 
worden weet hij nog niet precies, maar vooralsnog bevalt het uitstekend. “Toen ik m’n vwo had afgerond heb ik 
een jaar gewerkt op de klantenservice van Essent. Het belangrijkste wat ik daar heb opgestoken, is dat ik sowieso 
verder wilde studeren om later een baan te vinden die ik wel echt leuk vindt. Dat lijkt nu de goede kant op te 
gaan!” 

Assists en scoren 

Ook in het team van Zondag 1 begint Wesley zijn draai aardig te vinden. Het was natuurlijk even wennen, want 
hij kende geen van de andere jongens, maar hij voelt zich al goed thuis op de linkerflank van V.V. De Meern 1. 
Kenmerkend voor zijn spel is zijn doorzettingsvermogen en loopvermogen. “Ik moet altijd hard werken, maar dat 
doe ik graag. Ik vind het heerlijk om tijdens een wedstrijd er lekker overheen te gaan en vanuit de back positie 
naar voren op te rukken richting het doel.” Tijdens de voorbereiding en bekerwedstrijden heeft hij al drie keer 
gescoord (“niet slecht voor een linksback, toch?”). In de competitie hoopt hij ook nog een paar keer het doel te 
vinden, maar vooral ook veel assists te geven. “Het maakt niet uit wie ze scoort, als ze er maar in gaan!”   

Sjoerd Vlasman: “Op naar de hoofdklasse!” 

Net als Wesley, was ook Sjoerd Vlasman op zoek naar een ambitieuze club op weg naar de hoofdklasse. Na de 
start van zijn voetbalcarrière bij UNIO, vier jaar bij Ajax (D en C) en vier jaar bij Argon (B en A) was de 18-jarige 
Sjoerd toe aan een nieuwe uitdaging, toen V.V. De Meern voorbij kwam. Ook bij hem wekten de woorden van 
technisch directeur Sjaak van den Helder interesse; “zo snel mogelijk naar de hoofdklasse met goed en verzorgd 
voetbal, dat sprak mij wel aan!”  

 

Naam Wesley Vaes 

Leeftijd 19 jaar 

Positie Linksback 

Speelde 
eerder bij 

JSV Nieuwegein, 
SV Houten,  
FC Den Bosch 
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“Profvoetballer worden was ooit mijn droom, maar nadat ik in het vierde jaar 
bij Ajax werd ingehaald door andere jongens zag ik in dat dit lastig te 
realiseren zou worden. Ik heb m’n ambities daarna bijgesteld  en streef er nu 
naar het hoogste niveau op amateurvoetbal te bereiken.  Ooit in de Topklasse 
spelen zou erg mooi zijn, wie weet hoe ver we met V.V. De Meern gaan 
komen. Ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen om mijn steentje bij te 
dragen in de ontwikkeling van ons team.” 

Dynamische middenvelder 

De middenvelder typeert zichzelf als een dynamische speler die op meerdere 
plaatsen goed inzetbaar is; ook voorin kan hij op alle posities uitstekend uit de 
voeten. “Laatst stond ik tijdens een wedstrijd ineens in de spits! Ik wil er alles 
aan doen om beter te worden, mij zal je daarom ook nooit de kantjes er van af 
zien lopen tijdens een training. Mijn sterke punten zijn mijn snelheid en actie 
en ik ben redelijk in de combinatie, daarnaast heb ik een goede pass en 
opening. Ik sta nu nog niet in de basis, dus ik ga er hard aan werken om daar 
wel te komen.” Naast Wesley, kende Sjoerd geen van zijn nieuwe 
teamgenoten, maar het goede gevoel overheerst en hij heeft veel zin in het 
komende seizoen.  

Tussenjaar 

Naast het voetballen werkt Sjoerd sinds een maand bij het Openbaar Ministerie. Vorig jaar startte hij met de studie 
Sport, Management & Ondernemen aan de Hogeschool Amsterdam, maar dat bleek geen succes. Omdat hij wel de 
intentie heeft om weer te gaan studeren, maar niet nogmaals een verkeerde keuze wil maken, heeft hij een 
‘tussenjaar’ ingelast. “Ik heb nu een administratieve functie bij het Openbaar Ministerie in Utrecht. Een vriend van 
mij werkte hier vorig jaar en toen hij ging studeren, kon ik zijn functie overnemen. Ik heb het naar mijn zin hier, 
er zitten veel andere jongens en meiden van mijn leeftijd op deze afdeling, dus het is altijd wel gezellig. Volgend 
jaar wil ik zeker weer met een nieuwe studie beginnen, maar welke weet ik nog niet, dat ga ik dit jaar uitzoeken.” 

Sjoerd vs. Wesley? 

Sjoerd hoopt dit seizoen in totaal acht doelpunten te kunnen maken. “Ik ga goed m’n best doen. Bij iedere kans 
die ik krijg, ga ik laten zien wat ik kan.” Ook Wesley hoopt acht keer het doel te vinden. In hun laatste wedstrijd 
vorig seizoen, won Wesley met FC Den Bosch nipt van Argon, Sjoerd heeft dus nog wat recht te zetten. Eens 
kijken wie in de laatste wedstrijd van dit seizoen die ‘overwinning’ binnensleept…  

Wie kent V.V. De Meern het beste? 

Om te kijken hoe goed Wesley en Sjoerd hun nieuwe club en team kennen, legden we ze een aantal vragen voor: 

1. Hoeveel teams heeft V.V. De Meern? (excl. Kabouters en CL) 94 teams (CL = 6 teams) 

2. Hoeveel leden heeft V.V. De Meern? 1305 spelende leden. Daar komen nog bij: 
niet-spelende leden + vrijwilligers = ± 1600! 

3. Wanneer werd de Zondag 1 voor het laatst kampioen? Seizoen 2008-2009 

4. Wie van de huidige spelers speelt het langst in de Zondag 1? Pascal Florie, Rob Koppen, Derk Schut en 
Zakaria El Allali 

5. Wie is de voorzitter van V.V. De Meern? Frans van Seumeren 

6. Hoe lang is Frans Schuitemaker al trainer van de Zondag 1? Dit wordt zijn 4e seizoen 
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Naam Sjoerd Vlasman 

Leeftijd 18 jaar 

Positie Middenvelder 

Speelde 
eerder bij 

UNIO, Ajax, 
Argon 
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Kledingsponsoring 

De doelstelling van de vereniging is om alle teams minimaal met gesponsorde shirts uit te rusten en waar mogelijk 
bijvoorbeeld ook met trainingspakken en/of sporttassen. Gezien de gestage groei van het aantal teams gedurende 
de laatste jaren is dat een behoorlijke uitdaging. 

De economische crisis gaat ook niet aan ons voorbij en het vinden van sponsoren wordt steeds moeilijker. 
Sponsoren die een willekeurig team van kleding willen voorzien zijn niet of nauwelijks nog te vinden. Als er een 
relatie naar een team is (vader, moeder, oom, tante, buurman, kennis, etc) dan lukt het gelukkig meestal nog wel. 

De sponsor commissie heeft met een paar man niet de mankracht en het netwerk om zonder hulp voor meer dan 
100 teams kledingsponsoren te vinden en daarnaast ook nog reclameborden, banners, advertenties, 
wedstrijdballen, hoofdsponsoren, toernooisponsoren, etc aan de man te brengen.  

We hebben dus zoveel mogelijk hulp van iedereen nodig om potentiële kleding- of andere sponsoren aan te 
dragen. Daarnaast kunnen we enkele extra leden voor de sponsor commissie hard gebruiken. 

Zo kan het 

Als een team graag nieuwe kleding wil dan helpt het enorm als het team één of meerdere sponsoren kan vinden 
en/of ouders een bijdrage willen leveren. Een mooi voorbeeld is ons selectie team D1. De D1 is geheel in nieuwe 
kleding gestoken door een goede samenwerking tussen team en sponsor commissie en medewerking van Paul 
Pessel Sport. Hierbij is van drie kanten creatief gezocht naar een oplossing om de wensen van het team te kunnen 
realiseren. Uiteindelijk zijn er een aantal sponsoren gevonden (DBF Groep, Act4U, Ecomass, Zien Bewaking en 
Tifoso Sports) en hebben ouders en begeleiders een bijdrage gedaan. Als iedereen een steentje bijdraagt dan blijkt 
er nog veel mogelijk. 

 
Op de foto de D1 met begeleiders en sponsoren. 

Enerzijds zien wij de wensen, en soms verwachtingen, van de teams toenemen, anderzijds zien we het dus steeds 
moeilijker worden om sponsoren te vinden. We doen ons best om dit gat geen kloof te laten worden, maar 
kunnen niet garanderen dat dit in alle gevallen lukt. 

Zo hoort het niet 

We zien ook dat sommige leden en/of teams onverantwoord met de aan hen ter beschikking gestelde kleding 
omgaan. Kleding verdwijnt of er wordt dusdanig onzorgvuldig mee omgegaan dat de kleding in korte tijd 
onbruikbaar wordt. Wij verwachten van alle leden en teams dat zij zorgvuldig met spullen van de vereniging 
omgaan (de juridische term is "als een goed huisvader met de spullen omgaan").  

Indien dit niet gebeurt dan zal de vereniging de schade op de speler of het team verhalen. 

Wees dus zuinig op kleding (en andere verenigingseigendommen) zodat een ander team het seizoen erop de 
kleding goed kan gebruiken en niet met een incomplete of beschadigde set kleding wordt geconfronteerd. 

André Bakker  
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Nieuws van de Commissie van Beheer 

Parkeren brommers/scooters 

Tot op heden werden brommers en scooters geparkeerd naast de glazen 
wand van de toegangshal. Het aantal neemt echter enorm toe en de ruimte 
werd te klein. Daarom is nu langs de lange zijde van het clubgebouw een 
parkeervak gemarkeerd, aangeduid met een verkeersbord. Gelieve vanaf 
heden de brommers en scooters hier te parkeren. 

Aan het gebouw zijn bewakingscamera’s opgehangen. Mocht iemand 
schade constateren of zijn voertuig missen neem dan even contact op met 
de Commissie van Beheer. 

Duivenpoep 

Zoals jullie wellicht hebben gemerkt is sinds deze zomer een kolonie 
duiven neergestreken op de stalen balk onder het overstek van het dak bij 
de hoofdtoegang. Je zit daar heerlijk droog en veilig. Helaas moeten de 
duiven zo af een toe hun behoefte doen en was het op de bestrating voor 
de hoofdingang een smerige boel. Opruimen hielp niet, na enkele dagen 
was het weer smerig. Beslist geen visitekaartje voor de vereniging. 

Om het probleem op te lossen zijn door de CVB op de onderflens van de 
balk duivenpinnen aangebracht. Vanwege de hoogte was dit geen 
gemakkelijk karwei en de rolsteiger was dan ook maar net hoog genoeg 
om het hoogste punt, bijna 8 meter boven de grond, te bereiken. Toch 
weer een ochtendje werk! ….. om vervolgens de volgende dag te 
constateren dat de duiven hun domein hadden verplaatst naar de 
buitenbalk van het dak, dat was even slikken. Om er zeker van te zijn dat 
de duiven niet weer ‘opschuiven’ zouden we rondom het volledige dak 
pinnen moeten plaatsen. We gaan er voorlopig van uit dat de duiven 
vanzelf verdwijnen als het weer wat slechter wordt en dan hopelijk elders 
een nieuw domein vinden. 

Vacatures 

Inmiddels een jaar geleden heeft André Bakker zijn plaats binnen de 
Commissie van Beheer beschikbaar gesteld. Het is ons nog niet gelukt zijn 
plaats in te vullen. Daarom nogmaals een oproep: wie vindt het leuk om 
een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het clubgebouw en de 
veldmaterialen? Het werk houdt o.a. in overleg met de gemeente en 
andere externe instanties, het afsluiten en begeleiden van 
onderhoudscontracten, het (doen) uitvoeren van 
reparatiewerkzaamheden, doorvoeren van aanpassingen aan het 
clubgebouw, leveren van ondersteuning aan het VB bij het uitwerken van 
de uitbreiding van het clubgebouw en nog veel meer. 

Voor het uitvoeren van (klein) onderhoud aan het clubgebouw en de 
veldmaterialen is een clubje enthousiaste medewerkers elke 

dinsdagmorgen present. We willen dit team nog graag uitbreiden met iemand die (kleine) reparaties kan 
verrichten aan sanitair en de elektrische installaties. 

Als u belangstelling hebt of informatie wilt schroom dan niet en neem contact op met Piet Eversdijk of Peter Kieft. 
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Dug-outs 

In het meinummer van Teamgeest hebben we aangekondigd dat op ook 
op de velden 2, 3 en 6 dug-outs zouden worden geplaatst. Zoals jullie 
hebben kunnen zien is deze actie inmiddels uitgevoerd en maken de 
reservespelers en technische hiervan volop gebruik van.  

De nieuwe dug-outs op het hoofdveld hebben 10 zitplaatsen zodat het 
gesleep met losse stoelen verleden tijd is.  

De dug-outs van het hoofdveld zijn verplaatst naar veld 2 en op de 
velden 3 en 6 zijn nieuwe dug-outs geplaatst, alle met 7 zitplaatsen. 
Voor veld 6 hebben we gekozen voor een wat afwijkend type, met een 
smallere basis omdat anders de ruimte tot de zijlijn te krap zou zijn.  

Omdat de dug-outs op deze velden aan de ‘overzijde’ zijn gesitueerd 
staat de reservespelers en trainers/begeleiders nu niet meer tussen het 
publiek. Bij slecht weer kunnen de dug-outs ook worden gebruikt voor 
een droge opslag van tassen. 

Piet Eversdijk 

Jeugd trapt af voor een nieuw 
voetbalseizoen 

De bal rolt weer, de (beker-)competities zijn weer begonnen. En dat 
werd toch eigenlijk ook weer tijd voor de voetballiefhebber, na een 
zomer zonder EK of WK. 

Zoals elk jaar hebben de jeugdteams hun voorbereiding benut om zich 
klaar te stomen voor het nieuwe voetbaljaar. Bij de selectie-elftallen 
begroetten we deze zomer vijf nieuwe trainers, die elk een beetje hun 
weg hebben moeten vinden binnen de vereniging. Nu op alle 
‘randvoorwaardelijke fronten’ (sponsorkleding, begeleiding, 
keeperstraining, looptraining, etc.,etc.) de zaakjes ook meer en meer op 
de rails komen, kan het vizier helemaal op de ontwikkeling van onze 
jeugdvoetballers. De trein is weer onderweg. En de eerste stations zijn 
inmiddels dus al gepasseerd. 

A junioren: vloek op de goalies? 

 De A1 kende een moeizaam begin van de competitie met twee 
nederlagen tegen ARC (7-1) en IJsselmeervogels (0-3). Desondanks zit 
er wel degelijk ’muziek’ in de groep van Robbin Koenders, hetgeen al tot 
uiting kwam in het bekertoernooi. Gerenommeerde teams als Houten en 
Elinkwijk werden uitgeschakeld. Reden tot bezorgdheid is er dus niet, al 
zijn de A-junioren in een sterke derde divisie ingedeeld en zijn de 
punten zeker welkom. De A2 van Stefan Pouw herstelde zich goed na 
een nederlaag op de openingsdag. Een week later werd gewonnen van 
VVZ’49 A1 (4-1). 

Overigens leek er een vloek te rusten op de doelverdedigers in deze 
leeftijdscategorie, want Twan Verweij (gebroken elleboog) en Jordy 
Venus (sleutelbeen) zijn sinds de voorbereiding geruime tijd 
uitgeschakeld. Dat gold ook voor Xavier Verhulst van de A5 (gebroken 
enkel), waardoor bij alle beker- en competitieduels keepers uit de B-
juniorenselectie hebben ingesprongen. Hopelijk herstellen de goalies 
weer snel en is de situatie snel weer genormaliseerd. 

 
Hoofdveld 

 
Veld 2 

 
Veld 3 

 
Veld 5 

 
Veld 6 
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B junioren: nieuwe formatie staat voor lastige opgave 

De B-junioren van Ilji van der Horst, tevens speler van het eerste Zondagelftal, zullen het dit seizoen niet veel 
makkelijker krijgen dan de heren van de A1. De op handen zijnde herindeling van de competitiestructuur (eerder 
al ingevoerd bij de A-junioren) zorgt ervoor dat men zich alleen kan handhaven in de derde divisie wanneer het 
team bij de bovenste plaatsen eindigt. De laag geklasseerde teams zullen ‘afzakken’ naar de nieuw te vormen 
vierde divisie. Met een grote aderlating door het vertrek van Tom van der Linden en Thijs Griffioen naar Ajax, en 
een mix van spelers, afkomstig van meerdere teams (B1, B2, B4, C1, buitenaf), zal dit een lastige opgave worden. 
Toch liet de formatie al zien mee te kunnen in deze poule. Bij DSO werd verdienstelijk gelijkgespeeld (2-2) en 
tegen Roda ’23 nipt, en ietwat onfortuinlijk, verloren (0-2). De B2 kende een goede seizoensouverture met een 
overwinning op Hooglanderveen (4-3) en een gelijkspel bij Brederodes (2-2). 

C junioren: voortvarende start met mooi voetbal 

Van de C1 werd al vermoed dat het, met deze talentvolle groep, wel eens hoge ogen zou kunnen gooien in de 
derde divisie. Na de degradatie van vorig seizoen uit de tweede divisie, liet het team van Jean-Louis Mazairac al in 
oefenwedstrijden zien met ploegen uit hogere competities te kunnen wedijveren. NAC Breda C2 (6-0) en 
Alphense Boys C1 (3-1) werden bijvoorbeeld met mooi voetbal van de mat gespeeld. In de competitie leverden de 
duels met IJsselmeervogels (3-0) en Vriendenschaar (5-0) geen probleem op. Ondanks de voortvarende start is 
enige behoudendheid op zijn plaats, want het seizoen is pas net begonnen. Voor de C2 is het traditioneel aanpoten 
in de eerste weken tegen tweedejaars C-elftallen in de eerste klasse. De eerste twee duels werden helaas verloren, 
maar onder leiding van de enthousiaste trainer/coach Ricky Kruys zal het seizoen vooral in teken staan van de 
persoonlijke ontwikkeling. 

D pupillen: groep met veel potentie 

Bij de D1 staat Marvin Eersteling aan het roer, met hulp van de bevlogen begeleiders Marcel de Graauw en Rinus 
de Jong. Het team beleefde vooralsnog een ietwat wisselvallige competitiestart met een nederlaag tegen Nieuwland 
(2-7) en een gelijkspel bij het sterke Roda ’46 (3-3), maar het is een groep met potentie die nog een hoop kan 
leren en zeker zal groeien. Leuk om in de gaten te houden. Dit geldt eveneens voor de D2-selectie van Marco van 
den Hoogen en John Looman. Tegen fysiek sterkere tweedejaars teams heeft het elftal zich al knap verweerd en de 
eerste wedstrijd voor de competitie werd gewonnen van DWSV D1 (4-1). 

E pupillen: start in nieuwe 9 tegen 9 competitie 

De E1 speelt voor het eerst in de nieuw opgestarte 9 tegen 9-competitie. Een interessante ontwikkeling. De groep 
zal flink aan de bak moeten; vriendschappelijke wedstrijden en duels voor de beker lieten dit al zien. Aan 
veldtrainer Jean-Louis Mazairac en trainer/coach Jon de Rijk de schone taak een bereidwillige groep te smeden die 
zich wil verbeteren en snel zal wennen aan deze nieuwe spelvorm. 

Kortom, het seizoen is weer gestart! 

Ook de niet-selectieteams zijn inmiddels aan de bekerpoules begonnen en is er dus op zaterdag weer als vanouds 
sprake van een levendige mierenhoop op ons Meernse sportpark. Inmiddels zijn de keeperstrainingen onder 
leiding van Kees van Laaren weer hervat en er is ook weer een stap vooruit gezet als het gaat om loop-
/coördinatietraining. Rob Druppers zal zich enkel richten op de senioren en collega Gerard van Thuijl verzorgt 
vanaf heden de looptrainingen bij de selecties A tot en met D. Een goede zaak.  

Het openingsfeest was zoals altijd een succes en iedereen lijkt er weer enorm veel zin in te hebben. Voor mijzelf 
liggen er zowel bij de Zondag 1 als bij de jeugd weer veel uitdagingen te wachten. Ik hoop wederom op een 
geweldig en enerverend voetbalseizoen! 

Bastin Verweij 
Hoofd Jeugdopleiding  
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Nieuwe sponsoren  

Om haar maatschappelijke en sportieve functie in de regio te kunnen vervullen kan onze vereniging niet meer 
zonder de bijdrage van sponsoren. Het is daarom onze bedoeling om vanaf nu in elke TeamGeest in deze rubriek 
de nieuwe sponsoren te presenteren en te bedanken voor hun bijdrage. 

De aanvang van het seizoen staat altijd sterk in het teken van kledingsponsoring. Vandaar dat u onderstaand een 
fors aantal bedrijven vermeld ziet. U komt geheel nieuwe namen tegen, maar ook namen van bestaande sponsoren 
die een nieuwe of extra activiteit hebben ondersteund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindt u dat uw bedrijf de volgende TeamGeest ook in deze rubriek thuishoort?  

Dat is zo geregeld. Neem dan contact op met de Sponsorcommissie; die verzorgt graag een aanbieding van een 
passend sponsorpakket voor u. 

  

http://www.alfredvandoorn.nl/�
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Seniorencommissie: De zomer voorbij 

De zomer ligt al weer ver achter ons. Alhoewel zomer. Daar is dit jaar nauwelijks sprake van geweest. Zelf heb ik 
in het voorseizoen een heerlijke zomerse periode in Italië beleefd, maar bij terugkomst in Nederland was het 
ronduit herfst. De enige zomer die ik daarna heb meegemaakt was onze nieuwe zaterdag-trainer Rob Zomer.  

Zomerstop? 

Niet alleen wat het weer betreft was er nauwelijks zomer, maar ook wat de voetbalactiviteiten betreft was dat zo. 
Voorheen was er nog ’n aaneengesloten langere periode dat alles stillag. Je kon dan weer lekker voetbalfris worden 
en eens met iets anders bezig zijn. Maar die tijd lijkt voorbij. Evenals in de maatschappij met 24-uurs activiteit 
lijkt dat bij ons ook definitief zijn intrede te hebben gedaan. Voor de clubmensen die achter de schermen alles 
regelen is er nauwelijks zomerstop geweest. In juni werd er door het 2e van de zondag nog in de nacompetitie 
gevoetbald (helaas niet gepromoveerd) en op 2 juli was er op ons terrein de wedstrijd van FC Utrecht tegen het 
Regioteam. Half juli startte de zaterdagselectie al weer met de voorbereiding. Het clubbestuur houdt nog vast aan 

een totale sluiting van het clubgebouw in de maand juli, maar 
ik denk dat de tijd niet ver meer is dat het clubgebouw 
doorlopend geopend zal zijn. Los van mijn persoonlijke 
mening hierover, denk ik dat je als club niet anders kan dan in 
dit soort bewegingen mee te gaan. Ook de mensen van de 
materialen en kleding beleven in deze periode drukke tijden. 
Aan het einde van het seizoen wordt alles ingenomen en bij de 
start moet alles weer picobello in orde zijn. Voor de mensen 
van de beheerscommissie geldt hetzelfde. Doelnetten, dug-
outs, kleine doeltjes etc. komen er niet vanzelf.  

Competitie weer van start 

Inmiddels is de voetbalcompetitie al weer gestart. En wonder boven wonder draait alles weer. Hier en daar met 
mutaties van spelers en begeleiding, soms verrassende. Op het moment dat ik dit schrijf hebben de 1e elftallen van 
zaterdag en zondag hun wedstrijden in de eerste competitieronde gewonnen. Ook het 2e van de zaterdag, dat 
debuteerde in de 2e klasse, startte met een overwinning en het 2e van de zondag speelde gelijk. Een prima begin 
dus. Een lang seizoen ligt voor ons, dus het is te hopen dat deze lijn ook op de lange termijn wordt vastgehouden.  

Ook de lagere elftallen gaan komend weekeinde weer aan de competitie beginnen. We nemen met 1 elftal meer 
dan vorig seizoen aan B-categorie competities deel. Op zaterdag is er 1 elftal bijgekomen. Het A-3 jeugdteam van 
vorig seizoen, speelt dit seizoen als 4e van de zaterdag. Totaal 15 elftallen. 

Achter de schermen 

Als seniorencommissie proberen we alles in goede banen te leiden. Met grote en 
ingewikkelde schema’s om te trainen en wedstrijden te spelen. Het bezetten en 
coördineren van het wedstrijdsecretariaat op wedstrijddagen. Het voeren van de 
wedstrijdadministratie. Het bezoeken van Knvb-dagen voor de laatste 
ontwikkelingen in de digitalisering van de wedstrijdadministratie. Etc etc. Ook dit 
speelt zich grotendeels achter de schermen af, ook in de zomerperiode. Daarom 
hier maar weer eens vermeld. Want voor dit belangrijke werk hebben we capabele 
mensen nodig. En daar knelt het nog wel eens, want je krijgt er natuurlijk niet zo’n 
kick van als het scoren van een mooi doelpunt.  

Al met al wil ik hier graag met een positieve boodschap afsluiten, want vergeleken 
met tal van andere clubs uit de omgeving, ook grote, hebben we het bij V.V. De 
Meern nog behoorlijk voor elkaar. Dat is mij de afgelopen weken bij de diverse 
oefen- en bekerwedstrijden en daarmee gepaard gaande bestuurscontacten, weer gebleken. Vergeleken met die 
clubs doen wij het zowel bestuurlijk als organisatorisch goed. Laten we daar trots op zijn en vooral blijven werken 
aan (het verbeteren van) een stevige organisatie.  

Jan Hazelaar 

Allessandro Damen; regiovoetballer 
van het jaar voor V.V. De Meern 
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Kidsquiz 

Het juiste antwoord van de vorige kidsquiz was ‘parelhoen’, de gelukkige winnaar van de voetbal is Tarik el 
Ouardiji. Tarik is 12 jaar oud en speelt bij de D1. 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 1 november 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!  

Eelco en Kees-Jan zijn V.V. De Meern …:                           
 

Bij welke club speelde Wesley Vaes vorig jaar?     *       *              

Het hoofdveld en velden 2, 3, 5 en 6 zijn voorzien van nieuwe …:       -             
 

Hoe heet de nieuwe trainer van Fulham?             *          
  

Bij welke nieuwe sponsor krijg je een kleurtje?                         
   

Hoe heet de nieuwe spits van FC Utrecht?                     
    

Welke A-junior viel uit met een gebroken elleboog?         *               
   

Welk land is per 22 september de nieuwe nr 1 op de FIFA ranglijst?                       

Hoe heet de voetbalkrant van Rob Zomer?             *               
 

Ben jij onze nieuwe Young Professional? 

Het Young Professionals project van V.V. De Meern gaat weer verder! Het verenigingsbestuur heeft voor komend 
jaar twee nieuwe onderwerpen waarvoor ze de hulp van de jongere leden goed kunnen gebruiken: digitalisering 
van de club (digitale schermen in ‘t clubhuis, website, social media en meer) en PR & communicatie.  

Onze vorige Young Professionals zijn inmiddels zelf doorgegroeid en zodoende zijn we op zoek naar een aantal 
nieuwe jongens en meiden om mee te brainstormen en een project op te pakken. Studeer je of ben je net 
afgestudeerd en heb je afiniteit met deze onderwerpen? Meld je dan aan bij Ilse Starrenburg: 
ilse.starrenburg@bclr.nl.  

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
mailto:ilse.starrenburg@bclr.nl�
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Gezocht: sportkleding voor de Voedselbank-kledingbeurs 

Op woensdag 19 oktober wordt er door V.V. de Meern een voetbalclinic georganiseerd speciaal voor de kinderen 
wiens ouders bij de Voedselbank komen. De kinderen worden begeleid door de trainers en maatschappelijke 
stagiaires van V.V. de Meern. Op de clinic worden voetbal, FairPlay en plezier met elkaar gecombineerd.  

Voorafgaand wordt er een kledingbeurs georganiseerd onder de leden van V.V. de Meern. De kinderen kunnen 
voordat ze gaan sporten een mooi outfitje uitkiezen die ze na het toernooi ook mogen houden. De Voedselbank 
selecteert zelf de ingeleverde kleding, dus schroom niet met het inleveren van oude kleding. De kleding is 
bestemd voor kinderen die op de basisschool zitten. Houd er dus rekening mee dat ze aan een XXL shirt niet zo 
veel hebben. 

De kinderen zullen een fantastische, sportieve dag beleven. Namens 
de kinderen en V.V. de Meern alvast bedankt voor het inleveren van 
de kleding. 

Jan Gentenaar 

 

 

Even voorstellen: Muriale Mingels 

Hallo leden van V.V. De Meern!  

Aankomend jaar ga ik, Muriale Mingels (20), stage lopen bij V.V. De Meern. Ik ga nu 
naar het 3e schooljaar van mijn opleiding Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht. Waar 
ik me vooral mee bezig zal houden dit jaar is het organiseren van het positief coachen 
traject, gesprekken met trainers en coaches als zij hier behoefte aan hebben, 
voedselbanktoernooi, voetbalclinics op basisscholen, promotie voor alle mogelijke 
activiteiten en de maatschappelijke stages van jongeren binnen de voetbalclub. Op de 
woensdag en zaterdag zal ik zo veel mogelijk aanwezig zijn op de club om de vereniging 
met haar leden te leren kennen en andersom. Hopelijk tot gauw bij V.V. De Meern! 

Groetjes Muriale Mingels 

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 maakte de foto’s van BCLR avonden. 

TeamGeest nummer 2 – seizoen 2011/2012 

De tweede TeamGeest van dit seizoen verschijnt eind december. Wil jij de volgende keer jouw stuk terug zien 
in de Teamgeest? Stuur dan uiterlijk maandag 28 november 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.  

 

Heeft u nog oude sportkleding over? 
Of kunt u nog sportkleding missen?  

Lever uw kleding dan in bij de 
uitgifteruimte op de volgende data: 

• Zaterdag 1 oktober; 

• Woensdag 5 oktober; 

• Zaterdag 8 oktober; 

• Woensdag 12 oktober. 

 

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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Business Club Leidsche Rijn 

Net als V.V. De Meern heeft Business Club Leidsche Rijn een zomerstop achter de 
rug. In de zomer werd de in juni ingevulde enquête geëvalueerd en werd de nieuwe 
reeks bijeenkomsten voorbereid voor het tweede deel van het jaar.  

BCLR enquête: 94% beveelt BCLR aan 

Afgelopen juni hebben de BCLR leden een enquête ingevuld over de bijeenkomsten en werkwijze van onze 
businessclub. Daaruit bleek dat de leden positief zijn over hoe de BCLR commissie de zaken aanpakt.  

Een aantal resultaten die uit de enquête naar voren kwamen: 

- Het aantal bijeenkomsten (maandelijks, m.u.v. de zomermaanden) is goed volgens 91% van de 
respondenten 

- De bijeenkomsten werden op vier punten beoordeeld: locatie, catering, onderwerp en kwaliteit van de 
presentaties. Gemiddelde cijfers lagen tussen de 7,0 en 7,8.  

- De netwerkmogelijkheden tijdens de bijeenkomsten worden door 89% beoordeeld als voldoende tot goed.  
- Ruim 70% is tevreden met het aantal nieuwe relevante contacten dat zij hebben opgedaan bij BCLR.  
- 64% van de respondenten heeft met 1 of meer BCLR leden zaken gedaan.  
- Maar liefst 94% zou BCLR aanbevelen bij een collega-ondernemer.   

 
De commissie heeft een aantal waardevolle aandachtspunten uit de enquête kunnen afleiden. Zo zullen de 
onderwerpen en kwaliteit van de presentaties kritisch bekeken worden en bleek er veel vraag te zijn naar meer 
netwerkgerichte activiteiten. Hoewel de huidige mogelijkheden al door velen als voldoende tot goed worden 
beoordeeld, blijken leden toch behoefte te hebben aan meer activiteiten als speeddaten en kleinschalige 
(thema)bijeenkomsten. De bijeenkomst in september werd daarom door de commissie direct aangegrepen om hier 
op in te spelen.  

Zakelijk speeddaten in de Kloosterhoeve 

Op maandag 5 september was Brasserie Kloosterhoeve het decor voor een netwerkavond pur sang: zakelijk 
speeddaten. Tijdens de goed verzorgde bijeenkomst waren alle aanwezigen ingedeeld voor vier 1-op-1 gesprekken, 
waarbij zoveel mogelijk rekening was gehouden met vooraf opgegeven voorkeuren. Na een korte uitleg van Ilse 
Starrenburg over de spelregels van het speeddaten, gingen de eerste gesprekken van start. Na 8 minuten gaf Ilse 
het eindsignaal voor de eerste ronde en werden gesprekken snel afgerond, voordat men op zoek ging naar de 
volgende gesprekspartner. Dankzij de vooraf gemaakte indeling en het gebruik van tafelnummers verliep dit 
voorspoedig en was iedereen spoedig weer druk in gesprek.  

Na nog twee rondes verzamelde iedereen zich weer voor het slotwoord. Daarbij maakte Ilse bekend dat BCLR 
dichtbij was om haar 150e lid te mogen begroeten. Om deze ‘mijlpaal’ extra aandacht te geven biedt BCLR samen 
met Cuisine on Tour daarom het 150e lid een VIP-arrangement aan voor twee personen voor het concert van 
Marco Borsato in Vredenburg.  

Een prikkel die het gewenste effect had, want met 
gepaste trots mogen we inmiddels zeggen dat 
BCLR uit meer dan 150 leden bestaat! Tijdens de 
bijeenkomst op 3 oktober zal het VIP-arrangement worden uitgereikt aan het gelukkige BCLR lid.  

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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