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Van het Verenigingsbestuur  

Op het moment van schrijven van dit artikel is de Algemene Ledenvergadering (ALV) net achter 
de rug. De opkomst was matig ca. 40 mensen op een totaal van ruim 1500 leden. Dat is afgelopen 
jaren wel eens beter geweest. Zelfs als we stellen dat we van de 1000 jeugdleden niet kunnen 
verwachten dat ze komen, dan nog blijven er ruim 600 leden over en is de opkomst minder dan 
10%. Is de ALV dan zo saai. Eigenlijk niet. De formaliteiten worden in een goed half uur 

afgewerkt waarna we overgaan tot het informeren van de aanwezigen over nieuwe ontwikkelingen en belangrijke 
zaken. Zo zijn er voorlopige schetsen van de uitbouw getoond. Het doel is toch altijd weer dat wij hopen dat u 
naar huis gaat met het idee bij gepraat te zijn en nieuws te hebben gehoord. 

Sportief gaat de eerste seizoenshelft wisselend. Zondag 1 is na een kickstart iets weggezakt. Zaterdag 1 doet het 
goed. Verrassend is de prestatie van Zaterdag 2. Complimenten. De A1 heeft het zwaar evenals de B1. De A5 gaat 
als een lier zoals er meerdere niet selectieteams het fantastisch doen. Knap hoor!  

Activiteiten van het VB 

Enkele weken geleden mocht ik als vertegenwoordiger van het VB aanschuiven in een vergadering. Verzucht werd 
dat het VB eindelijk eens wat moest doen. “Waar wachtten ze nu toch op!” Ik beet mijn tong er bijna af maar kon 
een reactie onderdrukken en het commentaar eigenlijk wel begrijpen. 

Waar wachten ze op? Goede vraag. Het antwoord zou kunnen zijn: wat doen ze waardoor ze niet overal aan toe 
komen? Elk lid heeft zo zijn eigen taak maar duikt daarnaast op bij allerhande activiteiten en commissies. Een 
greep uit het VB activiteiten:  

Als groot project is er de uitbouw van de kantine waarmee het hele VB zich bemoeit.  

Peter: praktisch uitvoerend in de CVB, overleg met Middenstip, contacten met Gemeente en KNVB 

Lennaert: damesvoetbal, betrokken bij sponsoring, voorzitter Bouwcommissie 

Wim: businessclub, zondagvoetbal incl. wekelijks overleg met Sjaak van den Helder, aansturing Young 
Professionals incl. wekelijks overleg met Ilse Starrenburg. Regelen Nieuwjaarsreceptie.  

John: businessclub, aanspreekpunt en af en toe deelname aan medische commissie, scheidsrechterscommissie, 
jeugdcommissie, De Meern Betrokken, Young Professionals. Regelen Kerstattenties. Regioteam 

Allen: meelopend in een weekrooster als vertegenwoordigend bestuurslid bij wedstrijden van Zo.1 

Wij zijn dus naast onze gewone dagelijkse baan zo’n 10-15 uur per week bezig voor de club. Soms iets meer, soms 
iets minder. Ook tijdens bv de zomervakantie. Tja, dan houdt het een keer op. 

Uitbreiding clubgebouw 

Al lange tijd informeren wij u over de uitbouw van het clubgebouw met extra kleedkamers. Kijkt u voor de 
aardigheid maar eens terug naar de Teamgeest van vorig jaar en het jaar daarvoor. Het gaat er nu echt van komen. 
Elders in de Teamgeest gaat de nieuwe Bouwcommissie hier uitgebreid op in.  

Dit prachtige project kost het VB handen vol tijd. Het is niet alleen de bouw, begeleid door Peter en Lennaert, het 
is ook de financiering door Wim, het vinden van fysiotherapeuten en overleggen met de Gemeente Utrecht door 
John en waar nodig lobbyen door Frans. Even ruw schatten: dit project kost het VB op dit moment 15-20 uur per 
week. 

Nieuwjaarsbijeenkomst - uitnodiging 

Zondagmiddag 8 januari trappen we 2012 af. Volgens goed gebruik van de afgelopen jaren met Live muziek. Geen 
disco, rustiger wat meer Jazzy, dansbaar. Heel gezellig en afgelopen jaren goed bezocht. Graag zien wij u op de 8ste.  

Voor de duidelijkheid, de Nieuwjaarsbijeenkomst is niet bedoeld om het VB de hand te schudden. Het gaat om u, 
om elkaar te treffen, het beste te wensen en plezier te hebben.  
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UITNODIGING VOOR NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

Wanneer? Zondag 8 januari 2012 

Hoe laat? Vanaf 15.00 uur 

Waar?   Bij V.V. De Meern natuurlijk! 

Voor wie? Senioren leden, oud-leden, medewerkers en hun partners 

Wat?  Gezellige borrel met live muziek (rustig, jazzy, dansbaar) 

Waarom? Samen het nieuwe jaar vieren, elkaar het beste wensen en er een leuke middag van maken! 

Bent u er ook bij? 

Ter vergelijk, het openingsfeest is bedoeld voor alle vrijwilligers en seniorenleden. De meesten daarvan zijn ergens 
tussen 25 en 45. De muziek is daarop afgestemd jaren 80-90, disco-achtig. 

Voor de Nieuwjaarsbijeenkomst steken we meer in op de groep die iets rustiger muziek prettiger vindt, een praatje 
wil maken en wellicht een dansje wil aangaan. Deze middag staat ook open voor oud leden en medewerkers. Een 
jaarlijks ijkpunt voor mensen met een warm hart voor de VV.  

Voor beide momenten geldt dat partners van leden van harte welkom zijn. 

Vrijwilligersbeleid 

U, onze kurken waarop wij drijven, bent vastgelegd in een vrijwilligersbeleidsstuk gemaakt door de Young 
Professionals. Prachtig! Helaas waren wij aan uitvoering nog niet toegekomen. Super blij zijn we dat er enkele 
mensen zijn opgestaan om aan de uitvoering handen en voeten te gaan geven. Ilse Starrenburg, Fred Geelhoed en 
Anneke Hendrikx worden de eerste voortrekkers. Als het allemaal lukt gaan zij een grotere groep vormen 
waarmee we hopen de werkdruk voor velen te verlichten en de aandacht en waardering voor u te vergroten. Het 
VB wenst hen heel veel succes. 

Op deze plek mag ook de nieuwe Scheidsrechterscommissie niet onvermeld blijven. Ferdinand Wieman, Dirk 
Ykema en Evert Zijtveld hebben een commissie gevormd en zijn begonnen het scheidsrechtersbeleid en de 
opleiding uit te werken. Ook zij heel veel succes gewenst. 

Feestmaand 

Uw allen persoonlijk de hand schudden om u het allerbeste te wensen zal niet 
lukken. Daarom wenst het Verenigingsbestuur u vanaf deze plek hele fijne 
Kerst/Feestdagen een fantastische jaarwisseling en een gezond, gelukkig en vreselijk 
sportief 2012.  

Frans van Seumeren – Wim Stolwijk – Lennaert de Bokx – Peter Kieft – John van Wegen 
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Verslag ALV 21 november 2011  

Op maandag 21 november vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van V.V. De Meern plaats in de 
kantine. Zo’n 40 leden waren aanwezig om meer te horen over het wel en wee van de vereniging.  

Ted Fronik benoemt tot Lid van Verdienste 

Bij de opening stelde het Verenigingsbestuur voor om Ted Fronik tot Lid van Verdienste te benoemen. Ted was 
jarenlang een rots in de branding voor V.V. De Meern. Hij verzorgde onder andere de wedstrijdindeling, was 
leider van diverse teams en was een zeer actief voorvechter van het meisjesvoetbal binnen de club. Helaas laat zijn 
gezondheid het niet meer toe om zich nog voor de club in te zetten. Als gevolg daarvan kon Ted helaas zelf niet 
aanwezig zijn bij de vergadering, maar na een luid instemmend applaus was de benoeming officieel. Op de pagina 
hiernaast beschrijft Jan Vermeulen wat Ted allemaal voor onze vereniging heeft gedaan.  

Financiële zaken 

De vergadering vorderde daarna vlot. Bij het financieel verslag werd aandacht besteed aan het verschil in de 
verwachte en ontvangen contributiebijdragen. Na uitgebreid onderzoek door Piet Eversdijk en Marcel de Groot is 
het raadsel van de verdwenen leden goeddeels opgelost. In de daarop volgende bespreking van de 
meerjarenbegroting werden weinig veranderingen gesignaleerd, een aantal punten werd kort aangestipt. De 
contributiebijdragen worden voorzichtig begroot ten aanzien van een verwachte daling. De entreegelden vallen 
tegen; er zijn te weinig vrijwilligers die deze willen innen. De toenemende kosten voor bewaking werden ook 
genoemd en tot slot de kosten inzake de nieuwbouw. Bij deze laatste werd door Wim Stolwijk benadrukt dat deze 
extra kosten worden opgevangen door de normale exploitatie. Aan de inkomstenkant werd genoemd dat de 
sponsorcommissie prachtig werk aflevert, maar wel degelijk de gevolgen van de recessie voelt. Er is dringende 
behoefte aan versterking in de verkoopsectie van deze commissie.  

Marcel de Groot neemt afscheid als penningmeester 

Na de afronding van alle financiële zaken, nam Wim Stolwijk het woord 
en kondigde hij aan dat Marcel de Groot per 1 januari met zijn functie als 
penningmeester zal stoppen. Na vijf jaar het penningmeesterschap niet 
meer te combineren met zijn werkzaamheden voor de (alsmaar groeiende) 
Frans van Seumeren Holding. Wim: “Marcel was prettig om mee samen te 
werken. Ik ken niemand die zo secuur met zijn werk bezig is en altijd zijn 
afspraken nakomt! De financiële administratie is af en toe een heidens 
karwei bij zo’n grote vereniging, maar deze was in goede handen bij hem. Het is ontzettend jammer dat hij gaat 
vertrekken. Marcel, geweldig bedankt!” Wim wordt zelf de nieuwe penningmeester, hij zal worden bijgestaan 
door Ton Oskam die de dagelijkse zaken zal oppakken.  

Strategisch Beleidsplan: even bijpraten 

Het vervolg van de ALV werd door John van Wegen geleid. Hij liet zien waar knelpunten zitten, bijv. de wachtlijst 
bij de jeugd (na opschoning nog 111 kinderen op de lijst) en vacatures voor vrijwilligers (o.a. EHBO en 
sponsorcommissie). Vers bloed in de vrijwilligersgroep is van harte welkom! Aan de andere kant wilde hij ook een 
paar mooie successen delen. Om te beginnen de voetbalplaatjesactie die een doorslaand succes was en ook nog 
een € 6.000,- voor de vereniging heeft opgeleverd. Daarnaast zijn er nieuwe mensen actief geworden in de 
organisatie voor het regioteam, is er een nieuwe scheidsrechterscommissie opgestart om Jan Vermeulen te 
ontlasten, gaan Fred Geelhoed en Anneke Hendrikx samen met Ilse Starrenburg aan de slag om het 
vrijwilligersbeleid nieuw leven in te blazen en loopt nieuwe groep van De Meern Betrokken goed.  

Plannen uitbouw clubgebouw 

Het eindstuk van de vergadering waren de plannen omtrent de uitbreiding van het clubgebouw. Op pagina 12 en 
13 van deze TeamGeest staat dit uitgebreid beschreven. Er volgden een aantal vragen over de indeling, 
mogelijkheden en functies van het voorstel. Uiteindelijk werd unaniem besloten om het VB toestemming te 
verlenen het geld vrij te maken voor de verbouwing. Daarmee kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en is 
de aanbouw (hopelijk) na de zomerstop gereed. Bij gebrek aan vragen voor de rondvraag, werd met dit onderwerp 
de ALV afgerond.  
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TED FRONIK benoemd tot lid van verdienste 

Op de ALV van 21 november j.l is Ted Fronik benoemd tot lid van verdienste. Als jeugdvoorzitter wil ik graag 
de gelegenheid te baat nemen zijn enorme verdiensten voor de jeugd hier in Teamgeest te etaleren. 

In 2000 werden zijn zoons Nick en Robin lid en Ted werd gelijk leider van dat team, de F12. Hij zou vrijwel altijd 
leider blijven. De laatste jaren voornamelijk bij de meisjes en met name bij de MA1. Men sprak over Ted en zijn 
meiden. Al spoedig werd Ted lid van de jeugdcommissie. Al spoedig werd Ted wedstrijdsecretaris binnen de 
jeugdcommissie. Hij maakte de enorme groei van de jeugdafdeling mee en regelde op den duur het gehele 
wedstrijdgebeuren van de club doordat hij langzamerhand betrokken werd bij allerlei andere organisatorische 
zaken als trainingsschema’s opstellen voor alle teams, prognoses aantal teams aangeven, veldindeling regelen, 
vriendschappelijke wedstrijden organiseren etc. 

Vanwege zijn suikerziekte had Ted eind jaren ‘90 zijn bloemenwinkels moeten 
afstoten. In zekere zin was de club een soort substituut voor hem. En alle 
kenmerken van de hardwerkende middenstander zag je terug. Klaar staan voor 
de leden, ook na sluitingstijd bij wijze van spreken. Liefde voor de zaak en 
zorgen dat alles goed geregeld werd. De klant is koning en daar hoorde een 
prima service bij. Hij deed me denken aan de winkelier op mijn oude dorp die 
ook na sluitingstijd nog een pond suiker leverde dat vergeten was bij de 
bestelling. 

Rond 2002 begonnen ook de meisjes te voetballen. Op het oude veld heb ik de 
eerste lichting nog een paar maanden mogen trainen maar Ted zou de grote 
motor worden die het meisjesvoetbal op de kaart zette. Bij zijn vertrek, eind 
2010, waren er 13 teams. Dit was geen eenvoudige klus. Niet alleen spelen de emoties een grotere rol bij speelsters 
en ouders maar hij Ted moest ook weerstand overwinnen omdat meisjesvoetbal niet door iedereen voor vol werd 
aangezien. Het laatste jaar was zelfs een ‘dieptepunt’. Hij trainde toen zelf maar liefst vier teams bij gebrek aan 
trainers(sters). Maar het positieve overheerste toch. Een aantal voorbeelden. 

Plotseling lazen we over Arsenal Soccers School. Wat bleek? De meisjes kregen ook al techniek training. De KNVB 
besefte dat zij in Ted een prima ambassadeur had en in toenemende mate werd de accommodatie gehuurd door de 
KNVB ten gunste van de vereniging voor regiowedstrijden, meisjestrainingen en Nike voetbaldagen.  

Er werd een beleidsplan geschreven, een werkgroep meisjesvoetbal opgericht, deelgenomen aan een 
doordeweekse competitie onder 15 en er werden zaaltoernooien georganiseerd. Het ging niet allemaal vanzelf. De 
groei vertoonde nog wel eens tekenen van de Echternachse processie. Maar meisjesvoetbal is nu niet meer weg te 
denken bij De Meern en dat is zijn grote verdienste. 

Ted was geen grote groot prater, hij was vooral een doener. En waarschijnlijk zagen we onvoldoende dat hij veel 
pijn had. Dat hij vergaderingen soms miste en voorbij liet gaan. Vorig jaar was niet geen gemakkelijk jaar voor 
hem. Ook al omdat hij onvoldoende steun ervoer bij enkele geschilpunten op de club. Door zijn afnemende 
gezondheid verminderde daardoor het plezier in het clubwerk. Gewrichten begonnen steeds meer op te spelen, de 

suiker bleek maar niet onder controle te krijgen. Afgelopen 
Kerst werd de knoop definitief doorgehakt. Maar nog altijd 
komen de emoties los als we het over het voetbal hebben. 

Ted, Miranka en de drie kinderen. Veel sterkte. En namens 
velen ontzettend bedankt Ted voor je geweldige inzet voor 
de V.V. De Meern. 

Jan Vermeulen 
Voorzitter jeugdcommissie 

 
 
 
 



Mei 2011   TeamGeest   6 
  



Mei 2011   TeamGeest   7 

Veel talent en plezier tijdens de Forza-Tour 

150 jonge talenten van V.V. de Meern hadden zich ingeschreven voor de Forza-Tour van FC Utrecht. De tour 
bestond uit een echte training van een trainer van FC Utrecht en een sportiviteit en respect gedeelte. Onder 
leiding van jeugdtrainer Sjors Ultee hadden de mensen van FC Utrecht een erg leuk parcours uitgezet.  

De middag begon met een introductiepraatje van Sjors Ultee. Hij 
vertelde hoe het is om voor FC Utrecht te voetballen en wat er de 
middag allemaal zal gaan gebeuren. De jonge voetballertjes 
luisterden aandachtig maar gingen natuurlijk liever voetballen. Toen 
daarvoor het startsein werd gegeven, spoedden de kinderen snel 
naar buiten om aan het parcours deel te nemen. De begeleiding van 
FC Utrecht legden op een enthousiaste manier alle oefeningen uit en 
de spelertjes genoten van het spelletje.  

In de “rust” van de Tour werd er door de kinderen een filmpje over 
sportiviteit en respect bekeken. Een groep stagiaires van FC Utrecht 
gingen daarna met de kinderen in discussie. Onderwerpen als handjes geven na een wedstrijd, omgang met een 
scheidsrechter en omgang met de tegenstander werden besproken. De kinderen hadden allemaal een mening en 
die hielden ze niet voor zich. Er werd fanatiek gediscussieerd en de kinderen kwamen allemaal met argumenten 
die ze zelf in het veld weleens hebben meegemaakt. 

Het hoogtepunt van veel kinderen kwam tijdens het tweede deel van de 
training. Profvoetballers Kai Heerings en Tommy Oar waren naar het 
sportpark gekomen om mee te doen aan het partijtje. De 150 talenten 
genoten zichtbaar en waren fanatiek bezig om een van deze spelers te 
passeren of zelfs een panna te geven. 

Op het einde van de middag werd de kantine omgetoverd in een heuse 
perszaal waar de kinderen vragen konden stellen aan eerste elftal spelers 

Tommy Oar en Kai Heerings. Maar ook aan jeugdspelers Meme Lassini 
en Menno Vink, voormalig V.V. de Meern spelers, werden vragen gesteld. 
Vooraf was met Sjors Ultee afgesproken dat de vragen die de kinderen stelden wel in het teken van voetbal 
moesten staan en dat er dus niet gevraagd werd naar iemands lievelingseten. De kinderen deden dit als ware 
journalisten en wisten zelfs in het Engels vragen te formuleren voor Tommy Oar. Sjors Ultee deelde nog een 
aantal prijsjes uit aan de kinderen die het hardst gewerkt hebben, of het best deelgenomen hebben aan de 
discussie over sportiviteit en respect. En toen was de leuke voetbaldag helaas afgelopen. V.V. de Meern, FC 
Utrecht en natuurlijk de 150 voetballers kijken terug op een zeer geslaagde middag. 

Woordje van de voorzitter

Je zal toch supporter van Ajax zijn dezer dagen, zoals onze trainer Frans Schuitemaker en 
onze vicevoorzitter Wim Stolwijk. Ik zou me rot schamen en niet meer over de Meerndijk 
durven te lopen, laat staan een bezoekje af te leggen bij Café De Don. Ook zou ik niet 
geconfronteerd willen worden met Hans de Wit. Daar zou ik met een grote boog omheen 
lopen. Wat heb ik genoten van de 6-4 overwinning op "Abcoude Noord". Even een opsteker 
die juist op tijd kwam.  

Ook bij FC Utrecht hebben wij onze problemen. Financieel, commercieel en ook sportief is 
het allemaal nog geen hosanna, maar we werken stug door om alles weer op de rails te 
krijgen. Met nieuwe mensen op essentiële posities gaan we doorbouwen aan een mooi FC 

Utrecht. Op de laatste jaarvergadering bleek opnieuw dat juist bij V.V. De Meern op essentiële posities 
vakbekwame mensen zitten. Allemaal vrijwilligers die uit clubliefde, dus niet zoals bij Ajax, een functie vervullen 
en dat op uitstekende wijze doen. Ik ben trots op V.V. De Meern en dat mogen we met z'n allen zijn. 

Frans van Seumeren 

       Sjors Ultee Foto: FCU Photo 

Kai Heerings en Tommy Oar Foto: FCU Photo 
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De man achter de voetbalplaatjesactie: Armand van Velzen 

Armand van Velzen maakt sinds enkele jaren deel uit van de jeugdcommissie. De afgelopen maanden was hij bij 
V.V. De Meern de man achter de schermen bij de voetbalplaatjesactie van Albert Heijn.  

Vertel eens iets over jezelf… 

Ik heb een relatie met Myrthe en wij hebben 2 zonen; Sem van 7 en 
Mats van 2 jaar oud en de derde is op komst. We weten al dat het een 
jongen wordt en hij wordt verwacht over twee maanden. Ik ben 
geboren en getogen in Brabant en ik heb zelf altijd bij VV Hoeven 
gevoetbald, waar ik twee jaar in het eerste heb gespeeld. We speelden 
met dat team 4e klasse, dus het was niet van een uitzonderlijk hoog 
niveau. Uiteindelijk ben ik redelijk vroeg gestopt met voetballen, 
omdat ik in opleiding ging voor het Korps Mariniers. Ik wilde niet het 
risico lopen om een blessure op te lopen bij het voetballen, waardoor 
ik wellicht verhinderd zou worden in mijn werk bij het Korps. Dus na 
de voetbal ben ik meer individueel gaan sporten. In 2008 zijn we 
vertrokken uit het Brabantse en hier in de Meern gaan wonen.  

Wat doe je voor werk in het dagelijks leven? 

Ik heb een vijfjarige opleiding gedaan om tot het Korps Mariniers te 
mogen behoren, waar ik inmiddels al 14 jaar bij werk. Binnen het 
Korps heb ik allerlei verschillende functies bekleed. Ik ben instructeur 
geweest en tevens eenheidscommandant en ik heb diverse 
specialistische functies gedaan. Ik ben ook zelf uitgezonden geweest, 
onder andere naar Afghanistan in 2006 en 2008 en op dit moment ben 
ik Hoofd Werving voor heel de Marine. Dat is iets totaal anders, maar 
wel erg leuk om te doen. Ondanks het feit dat er nu zwaar bezuinigd 
wordt op Defensie, gaat het relatief goed met de nieuwe aanwas van 
jonge mensen. Wel moet ik er gelijk bij zeggen dat bijna iedereen 
denkt dat er geen plek meer is bij ons, omdat er 6000 gedwongen 
ontslagen zullen vallen bij Defensie. Dit is helaas het geval voor de 
ouderen onder ons, want we hebben zeker ruimschoots plek voor 
jonge en enthousiaste mensen. 

Naast mijn werk bij het Korps Mariniers heb ik een eigen bedrijfje in 
coaching, training en consultancy. We verzorgen lezingen en 
workshops voor bedrijven, waarbij we insteken op diverse thema’s, 
zoals samenwerken, communicatie of leiderschap. Dit hebben we 
onder andere gedaan voor KPMG, maar bijvoorbeeld ook voor KV 
Mechelen en de businessclub van FC Den Bosch. Het lijkt weinig te 
maken te hebben met mijn werk bij het Korps, maar het is juist heel 
goed met elkaar te vergelijken. Bij Het Korps heb ik leiding gegeven 
aan eenheden variërend van 6 tot en met 120 mariniers. Veel 
praktijkervaring uit het Korps kun je heel goed vertalen in het 
bedrijfsleven en dat doe ik dan ook vaak. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met V.V. De Meern? 

Mijn zoon Sem is in 2009 bij V.V. De Meern gaan voetballen en ik zie 
het als een soort verplichting om wat terug te doen voor de club waar 
je kinderen voetballen. Dus ik heb eigenlijk direct de club laten weten 
dat ik wel open stond voor een functie binnen de voetbalvereniging. 
Uiteindelijk werd ik benaderd door Kees Bleeker, de secretaris van de 
Jeugd Commissie, of ik zin en tijd had om lid te worden van de Jeugd 

 

Bakken vol met plaatjes! 

 

Lange rijen voor de ruiltafels 

 

Op zoek naar het juiste plaatje… 

 

Gevonden! 
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Commissie. Daar heb ik uiteraard ‘ja’ tegen gezegd en hou ik me dus nu 
vooral bezig met jeugdzaken. Zo ben ik onder andere verantwoordelijk 
voor alle teamfoto’s. Ook zijn we op dit moment bezig met ‘Positief 
Coachen’. Hiermee willen we de trainers en ouders van onze jonge leden 
leren om positief en stimulerend te coachen, in tegenstelling tot 
schreeuwen of commanderen langs de lijn. Daarnaast ben ik goed in 
zaken op papier te zetten. Zo heb ik een document opgesteld met allerlei 
reglementen, zoals alle taken voor jeugdleiders. Eigenlijk ben ik dus een 
soort ‘vliegende keep’ binnen de commissie. 

Je bent het ‘brein’ achter de voetbalplaatjesactie van de club. Hoe is 
dit allemaal georganiseerd? 

Het begon uiteraard met het idee om een voetbalplaatjesactie te 
organiseren voor V.V. De Meern. Daarvoor heb je drie dingen nodig: een 
drukkerij, een supermarkt en een voetbalclub. Het bedrijf Retrospect, 
wat hier in gespecialiseerd is, werd hier voor ingeschakeld en er werden 
gesprekken gevoerd met Albert Heijn om de plaatjes uit te geven. Op het 
moment dat duidelijk was dat deze bedrijven mee wilden werken, 
hebben we er voor gekozen om te zorgen dat in het begin van het seizoen 
de actie zou beginnen. Zo kunnen de leden het nieuwe seizoen beginnen 
met een leuke actie en kan je er nog het hele jaar van ‘genieten’.  

De meeste tijd is absoluut gaan zitten in het strak plannen. Zo moesten 
er ruim 1500 leden individueel op de foto gezet worden en de teamfoto’s 
moesten ook allemaal gemaakt worden. Hierbij heb je natuurlijk te 
maken met alle verschillende speelschema’s van de teams, maar ook met 
de tijd van de fotograaf. Uiteindelijk is het gelukt vóór de zomer 90 
procent van alle foto’s te maken, waardoor we na de zomer nog twee 
weekenden nodig hadden om de overige foto’s te maken. Dan rest je nog 
alles te controleren, om er voor te zorgen dat er geen verkeerde namen 
bij bepaalde hoofden kwamen te staan.  

Alles bij elkaar genomen heeft het veel tijd in beslag genomen, maar ik 
denk dat we erg blij kunnen zijn met het resultaat en het zeker een 
geslaagde actie mogen noemen. Iedereen bij V.V. De Meern was er mee 
bezig en ik vond het erg leuk om te zien dat zelfs, en misschien wel juist, 
de senioren druk waren met het verzamelen van de plaatjes. De Albert 
Heijn was blij, V.V. De Meern is blij en de leden zijn blij. Wat wil je nog 
meer! 

Interview en tekst: Bas Ruitenburg 

Wist je dat… 

… Anneke Hendrikx en Ria van Doorn 
drie weken lang duizenden plaatjes 
hebben gesorteerd? 

… sommige leden niet langer met hun 
naam maar met hun nummer werden aangeduid? Quote uit een wedstrijdverslag: 
“Een voorzet met rechts (!!) van 268 werd door 271 feilloos ingekopt. Hierna was de 
beurt aan 260.” 

… diverse leden zich hebben verbaasd over het fanatisme van de seniorenleden?  

… die seniorenleden zo fanatiek aan het ruilen waren dat de ruilavond 2 uur 
langer duurde dan gepland? 

 

Overal wordt geruild, ook in het fysiohok 

 

Duizenden plaatjes liggen gesorteerd te 
wachten op een nieuwe eigenaar 

 

Wat zijn ze fanatiek he… 

 

… die seniorenleden! 

 

Armand van Velzen 
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Oprichting scheidsrechterscommissie 

Een voetbalwedstrijd is niet mogelijk zonder scheidsrechters. Het is daarom van groot belang dat er voldoende 
(kwalitatieve) scheidsrechters aanwezig zijn. Om die reden leeft al geruime tijd de wens bij 
het Verenigingsbestuur om een scheidsrechtersbeleid op te stellen. In de afgelopen jaren zijn er wel diverse 
initiatieven geweest om meer aandacht te besteden aan scheidsrechters, maar helaas kwam het tot op heden nooit 
eerder van de grond.  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de scheidsrechterscommissie officieel opgericht. De scheidsrechters-
commissie valt onder de directe verantwoordelijkheid van het Verenigingsbestuur. Zij gaan nu het 
scheidsrechtersbeleid opstellen en de dagelijkse gang van zaken overnemen van Jan Vermeulen. Jarenlang heeft hij 
zijn uiterste best gedaan om voor alle wedstrijden een scheidsrechter in te plannen, maar aan alles komt een eind. 
Jan, bedankt voor je enorme inzet de afgelopen jaren!  

De nieuwe scheidsrechterscommissie bestaat uit Dirk IJkema, Evert van Zijtveld en Ferdinand Wieman. Ons doel 
is om:  

 * voor elke wedstrijd een scheidsrechter in te plannen  
 * nieuwe scheidsrechters te werven  
 * scheidsrechters op te leiden en te begeleiden  
 * het plezier van scheidsrechters te verhogen   
 
De algemene doelstelling van de 
scheidsrechterscommissie is om de kwaliteit en plezier 
van de scheidsrechters op een hoger niveau brengen. 
Daarnaast willen we graag het spelregelniveau binnen de 
vereniging verhogen en meer begrip kweken voor de 
positie van de scheidsrechter. Dit gaan we in eerste 
instantie doen door het aanbieden van een 
spelregelcursus en een Basis Opleiding Scheidsrechter 
(BOS). De BOS cursus zal begin 2012 worden 
georganiseerd . Heb je interesse om zo'n cursus te volgen 

en/of te organiseren, neem dan contact op met ons op!  

Verder zoeken we nog andere vrijwilligers, want vele 
handen maken licht werk! We zijn op zoek naar:  

 * (Assistent-) Scheidsrechters  
 * Begeleiders  
 * Commissieleden  
 * Vrijwilligers die incidentele activiteiten willen organiseren   
Tips zijn natuurlijk ook altijd welkom!  

De scheidsrechterscommissie  

De nieuwe scheidsrechterscommissie bestaat uit (vlnr): 
Evert van Zijtveld, Ferdinand Wieman en Dirk IJkema 
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Uitbreiding Clubgebouw 

Als alles volgens plan verloopt, wordt volgende zomer een lang gekoesterde wens vanuit de vereniging 
gerealiseerd. Het clubgebouw wordt dan namelijk uitgebouwd, waardoor er nieuwe kleedkamers en een 
bespreekruimte bijkomen. Deze faciliteiten moeten lucht bieden aan de drukte tijdens dagen met de volle 
wedstrijdprogramma’s. Daarnaast is het een serieuze optie om de fysioruimte uit te breiden door kleedkamer 7 
eraan te verbinden. 

Aanleiding 

In 2010 heeft V.V. De Meern een deal gesloten met de gemeente. Hierbij is veld 4 aan de hockeyvereniging 
afgestaan en krijgen wij daarvoor een nieuw speelveld (gras) aan de andere zijde van het sportpark terug. 
Gedurende twee jaren zal dat nieuwe veld maar de halve afmetingen hebben. In de zomer van 2012 wordt dat 
omgezet in een veld met de juiste afmetingen. Als onderdeel van deze overeenkomst heeft de gemeente financiële 
ondersteuning toegezegd voor de realisatie van extra kleedkamers voor onze vereniging. 

Met deze wetenschap heeft het Verenigingsbestuur in mei 2011 een inventarisatie gehouden. Diverse geledingen 
van de vereniging konden hun wensen uiten t.a.v. een eventuele uitbreiding van het clubgebouw. Naast de extra 
kleedkamers, kwamen allerlei zaken naar voren, waaronder: 

 Uitbreiding fysioruimte; 
 Opslagruimte kleding; 
 Wedstrijdsecretariaat begane grond; 
 Extra (grotere) bespreekkamer; 
 (Kleine) Meisjeskleedkamer; 
 Extra vergaderruimte (te combineren met 

bespreekruimte); 
 Kantoorruimte ( 5 werkplekken); 
 Grotere centrale hal; 
 Extra toiletten. 

Financiële kaders 

Omdat de financiële bijdrage van de gemeente (150.000 EURO) ontoereikend is om de uitbouw in zijn geheel te 
financieren, heeft het Verenigingsbestuur voorgesteld om vanuit de vereniging 200.000 EURO bij te dragen. Het 
totale budget om de wensenlijst in te vullen werd hiermee gesteld op 350.000 EURO. 

Bouwcommissie 

Het Verenigingsbestuur heeft in oktober 2011 de bouwcommissie ingesteld om de uitbreiding voor te bereiden en 
te begeleiden. De bouwcommissie bestaat uit Lennaert de Bokx (voorzitter), Piet Eversdijk (Secretaris), Peter 
Kieft, Andre Bakker, Piet Oostveen, Sjaak Kromwijk (externe adviseur) en Laurens Zandbelt. 

Programma van eisen 

Het werd al snel duidelijk dat niet alle wensen 
konden worden gerealiseerd, waardoor het 
puzzelen kon beginnen. En een puzzel was het!  

Allereerst het aantal nieuw te bouwen 
kleedkamers in combinatie met de wens om een 
grotere fysioruimte. Deze wens komt niet alleen 
van onze eigen fysiotherapeuten, maar het 
Verenigingsbestuur heeft aangegeven uitbreiding 
als een kans te zien voor verhuur aan andere 
fysiotherapeuten. Uiteindelijk is gekozen voor de 
variant waarbij er 5 nieuwe kleedkamers worden 
aangebouwd. Als er voldoende financiële ruimte 
is, zal de nieuwe, uitgebreide fysioruimte worden 
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gevormd door de combinatie van de huidige fysioruimte en kleedkamer 7. Als dit gerealiseerd wordt, zijn er na de 
verbouwing netto 4 extra kleedkamers bijgekomen. 

De bouwcommissie heeft ook alles in het werk gesteld om te kijken naar de mogelijkheden om het 
wedstrijdsecretariaat naar de begane grond te verhuizen. Diverse varianten zijn de revue gepasseerd, maar deze 
waren of niet binnen de financiële kaders te realiseren, of gingen ten koste van andere wensen (bv. extra ruimte 
voor wedstrijdbesprekingen of extra kleedkamer). Uiteindelijk is ervoor gekozen om de bestuurskamer/ 
wedstrijdsecretariaat ongewijzigd te laten. 

Ook is er gesproken over de beperkte ruimte bij de ingang van het gebouw. Iedereen die wel eens op een drukke 
zaterdag in het clubgebouw aanwezig is geweest, heeft kunnen zien dat de combinatie van de beperkte 
loopruimte, de trap en het tassenrek (inclusief tassen die ervoor worden geplaatst) regelmatig leidt tot 
opstoppingen. Er is daarom speciale aandacht geweest voor de eisen t.a.v. de entree. 

In het nieuwe deel van het gebouw zijn ook technische faciliteiten nodig zoals luchtbehandeling, (warm)water- en 
stroomvoorziening. Samen met de adviseur installaties is vastgesteld welke eisen hieraan gesteld moeten worden 
en wat ervoor nodig is om dit gerealiseerd te krijgen. 

Kortom: Het is uiteindelijk gelukt om een Programma van Eisen op te stellen. Op hoofdlijnen komt het neer op: 

 5 Nieuwe kleedkamers; 
 Uitbreiding fysioruimte i.c.m. kleedkamer 7; 
 Ruimte voor wedstrijdbesprekingen; 
 Techniekruimte; 
 Verkeersruimte (gang + uitbreiding centrale hal); 
 2 Toiletten; 
 Uitbreiding volledig op begane grond. 

Voorlopig ontwerp 

Met het programma van eisen in de hand is de bouwcommissie naar Van Rooijen Nourbakhsh Architecten gegaan 
om tot een voorlopig ontwerp te komen. De afbeeldingen rondom dit artikel geven een aardige indruk van hoe het 
clubgebouw er na de uitbreiding uit komt zien. Maar let op: Dit is nog niet het definitieve ontwerp, het is goed 
mogelijk dat het nog gewijzigd gaat worden. 

Planning 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 november jl. zijn de plannen van de uitbreiding van het 
clubgebouw gepresenteerd. De leden hebben daarop hun goedkeuring verleend aan het schetsontwerp en de 
voorgestelde investering vanuit de vereniging. Hiermee kan de bouwcommissie samen met Van Rooijen 
Nourbakhsh Architecten doorgaan met de ontwikkeling van de plannen.  

Het is de bedoeling om het definitieve ontwerp in januari 2012 gereed te hebben. Dan kan de 
bouwaanvraagprocedure en de aanbesteding in het voorjaar plaatsvinden, zodat de bouwwerkzaamheden in de 
zomer 2012 uitgevoerd kunnen worden. Als alles goed verloopt, kunnen we het nieuwe seizoen in een ruimer 
jasje beginnen! 

Laurens Zandbelt 
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Van de Sponsorcommissie 

De contracten van hoofdsponsoren Fanwork en Mammoet lopen aan het einde van dit seizoen af en worden niet 
verlengd. De Sponsorcommissie is al enige maanden bezig met het zoeken naar nieuwe hoofdsponsoren. We zijn 
in gesprek geweest met een mogelijke sponsor waarbij de naam van de sponsor achterop de shirts van alle jeugd 
en senioren teams zou komen. Deze sponsor was zeer onder de indruk van ons sportcomplex en onze vereniging, 
maar helaas waren er enkele technische zaken die een overeenkomst in de weg stonden. We zijn ondertussen met 
twee andere mogelijke sponsoren in gesprek en hebben goede hoop met deze sponsoren tot een overeenkomst te 
kunnen komen. 

Binnenkort hangt er een nieuw LCD-scherm in de kantine waarop advertenties getoond kunnen worden. Dit 
LCD-scherm is ons nieuwste wapen tegen de economische malaise en teruglopende sponsorinkomsten. Wij 
denken hiermee een voor sponsoren waardevol middel te hebben. Sponsoren kunnen hun advertentie zelf 
aanpassen en bijvoorbeeld een regelmatig wisselende aanbieding tonen. Tegelijkertijd werken we aan pakketten 
waarmee sponsoren tegen een aantrekkelijke prijs een combinatie van reclameborden, banners en advertenties 
kunnen afnemen. 

De Sponsorcommissie is behoorlijk onderbezet en we zoeken dringend uitbreiding met meerdere personen met 
enige commerciële affiniteit. Neem eens vrijblijvend contact met de Sponsor- commissie op. U helpt uw club en 
doet een geweldige ervaring op die vrijwel zeker ook bijdraagt aan uw persoonlijke ontwikkeling. 

Nieuwe sponsoren 

 

 
 

 

  

Met Misc. en Playmusic hebben we een zeer aardige sponsordeal kunnen sluiten waarbij onder andere twee 
nieuwe muziekcomputers in kantine en clubcafé zijn geïnstalleerd. Voor het personeel achter de bar is de 
bediening van de muziekcomputers een stuk eenvoudiger geworden en het is nu mogelijk om verschillende 
muziek af te spelen in kantine en clubcafé. Misc. en Playmusic hebben ondertussen een banner op onze website en 
reclameborden op de tribunerand volgen binnenkort. 

Van Alentejo Wijnen is een reclamebord op ons hoofdveld geplaatst en onze trouwe sponsor De Klerk & Vis is 
bereid gevonden de B1 in nieuwe trainingspakken te steken. 

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. 
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Zondag 1 – eerste seizoenshelft 

De winterstop is alweer bijna aangebroken. Hoog tijd dus om de balans op te maken. Kijkend naar het eerste elftal 
van de zondagafdeling kunnen we concluderen dat het een eerste seizoenshelft was met ups en downs. Na een 
wervelende competitiestart, met maar liefst vijf maal winst op rij, leek er geen vuiltje aan de lucht voor het 
vlaggenschip van de club. De ene na de andere tegenstander in de Eerste Klasse A werd aan de zegekar gebonden, 
met een uitschieter bij Stormvogels als hoogtepunt (0-7). 

Het eerste elftal ontpopte zich in deze periode als een frisse mix van ervaren spelers en gretige jonge talenten. 
Door het behoud van een aantal vaste krachten en het aantrekken en doorstromen van jeugdige spelers als Wesley 
Vaes, Thomas Siepman, Hugo Peters, Sjoerd Vlasman, Roel van Wiggen en Jeroen van Soest (en anderen) zat er 
weer voldoende schwung in het spel van de Meerenezen. Ook de komst van Laurens Uiterwijk, Martijn 
Kroneman, Ilji van der Horst en de broertjes Bastin en Bobby Verweij speelde een positieve rol in de opmerkelijke 
seizoensopening. 

Slechts één andere ploeg wist gelijke tred te houden met de mannen van Frans Schuitemaker. Verrassend genoeg 
was het VVIJ uit IJsselstein dat ook de volle winst uit de eerste vijf duels wist te halen.  

Ook in de bekercompetitie verliepen de zaken voorspoedig voor De Meern. In de poulefase werd achtereenvolgens 
gewonnen van De Zuidvogels, HBOK en klassegenoot Hoogland. Een ronde verder moest tevens laagvlieger 't Goy 
eraan geloven. Hetgeen zelfs de meest kritische volgers van de zondag 1 stil kreeg.  

Toch kwam daarna de klad erin. Uit bij het altijd lastige DEM ging het fout. De ploeg van trainer Schuitemaker 
ging terecht onderuit tegen een felle en fysiek sterke tegenstander. In de hierop volgende wedstrijd tegen 
kampioenskandidaat EDO uit Haarlem kon de zondag 1 laten zien dat er van een mentale tik geen sprake was. En 
in de eerste helft zag het hier ook niet naar uit. Kans na kans creëerden de oranje-zwarten, maar slechts één keer 

 

Bovenste rij vlnr: Sjaak van den Helder (TD), Martijn Kroneman, Adil Mahdadi, Bastin Verweij, Taner Memili, Bob Verweij, 
Derk Schut, Jerryl Smeenk, Gerard van Rooijen (ass.scheidsrechter). Middelste rij vlnr: Johan Oostrom (begeleider), Denny 
Berkouwer, Roel van Wiggen, Zakaria el Allali, Pascal Florie, Alessandro Damen, Melvin van Nood, Ilji van der Horst, 
Lourens Uiterwijk, Swan Lee Tan (fysiotherapeut). Voorste rij vlnr: Harrold Oosterom (ass.trainer/coach), Jerry van den 
Tillaard, Hugo Peters, Rob Koppen, Nicky Spilker, Frans Schuitemaker (trainer/coach), Thomas Siepman, Jeroen van Soest, 
Dennis Boeyen, Wesley Vaes, Rocco Langerak (trainer/coach 2e elftal). Op de foto ontbreekt Sjoerd Vlasman. 

Teamfoto Zondag 1 

DEEK Fotografie 



Mei 2011   TeamGeest   17 

werd er doel getroffen. Zoals het zo vaak gaat vlogen ze er na de thee aan de andere kant wel in: 1-2. Het was het 
begin van een zwakke periode van het eerste team. Punten werden verder nog verspeeld tegen concurrent VVIJ, 
JOS Watergraafsmeer en Blauw-Wit. 

Na een paar fikse praatsessies, waarin onderling het vertrouwen in elkaar en in de coach werd uitgesproken, 
richtte de ploeg zich op. Dit resulteerde in een winstpartij tegen 'angstgegner' Roda '46. Met een zeer jonge ploeg, 
maar met zeer behoorlijk voetbal, werden de Leusdenaren opzij gezet en werd het vizier weer naar boven gericht.  

Tussendoor werd nog voor de beker gewonnen van het verrassend lastige VIOS uit Warmenhuizen, waarna De 
Meern op bezoek ging bij De Kennemers in Beverwijk. Met een tweede zevenklapper nestelde de zondag 1 zich 
weer in de top van de Eerste Klasse.  

Voor de winterstop wacht nog een zware pot thuis tegen het individueel ijzersterke De Dijk. Daarna zullen de 
spelers zich opmaken voor een pittig trainingskamp in Spanje. 

Positief is dat de relatief jonge ploeg weinig blessureleed kent en conditioneel fit is. Daarnaast hebben de spelers 
veerkracht getoond door terug te komen na een lastige periode. Met volledige overgave en inzet voor het team 
moet het, gezien de aanwezige kwaliteiten, mogelijk zijn om in de tweede seizoenshelft hoge ogen te gooien. De 
spelersgroep heeft er in ieder geval vertrouwen in en rekent erop dat eenieder die V.V. De Meern een warm hart 
toedraagt zijn steun uitspreekt en de ploeg op positieve wijze naar de bovenste plaatsen helpt. Alle neuzen in 
dezelfde richting en op naar het kampioenschap! 

Derk Schut 

 

Bovenste rij v.l.n.r.: Martin Adelaar (fysio/verzorger), Robin Capiteijns, Koen Hoveling, Stef Vermeulen, Jorrit Tromp, Lex vd 
Woude (grensrechter). Middelste rij v.l.n.r.: Jan Mandjes (leider), Martijn Ruitenburg, Ruud Hazelaar, Jesse Verheul, Martin 
Donk, Sander vd Woude, Willem Debipersad (leider). Onderste rij v.l.n.r.: Sander Reurings, Wim Wakelkamp, Dhiresh 
Debipersad, Rob Zomer (trainer), Rory Oltshoorn, Mark Poorthuis, Martijn Smorenburg. 

 

Teamfoto Zaterdag 1 

DEEK Fotografie 
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Jeugdopleiding: korte terugblik eerste seizoenshelft 

De tijd vliegt. De winter staat voor de deur en het seizoen is alweer tot de helft gevorderd. Tijd om eens de balans 
op te maken en terug te kijken op de eerste maanden van het nu al bewogen voetbaljaar. 

De A1 kende vooralsnog een ietwat moeizaam debuut in de derde divisie. Daarbovenop heeft trainer/coach Robbin 
Koenders helaas aangegeven zijn functie neer te willen leggen, omdat hij zich vanwege zijn studie en werk niet 
voor 100% meer kan inzetten voor de groep. Zijn besluit kwam als een teleurstelling voor de vereniging, maar 
werd gerespecteerd. Met ingang van de tweede seizoenshelft neemt Arnold Wubs het roer over. Handhaving lijkt 
al met al nog altijd een reële doelstelling. De A2 is wat afgezakt, maar pakt nog altijd zijn puntjes in de eerste 
klasse. 

De B1 is aan een opmars bezig en staat er op het moment van schrijven zelfs goed voor in de tweede periode. Het 
objectief is om tenminste handhaving in de vierde divisie te realiseren, maar wie weet zit er wel meer in het vat. 
De B2 doet het nog altijd prima in de eerste klasse, ook al moet het vaak de B2 ondersteunen in hun strijd in de 
derde divisie. 

De C1 blijft nog altijd geweldig presteren. Helaas werd het uitduel met onderlinge concurrent Waterwijk gestaakt 
en kreeg een speler een (veel te) zware schorsing. De ploeg pakt echter alles goed op en men doet ondanks een 
nederlaag bij Roda ’23 nog volop mee om promotie naar de tweede divisie. De C2 heeft het moeilijk in de eerste 
klasse, met name tegen de tweedejaars C-teams, maar maakt weldegelijk stappen onder leiding van Rick Kruys. In 
oefenduels met leeftijdsgenoten komt het team geregeld met ruime cijfers als winnaar uit de bus. 

De D1 van Marvin Eersteling doet het prima in de subtop van de hoofdklasse en de D2 gaat lekker in de tweede 
klas. De formatie van Marco van den Hoogen houdt zich in een poule veel D1-teams uitstekend staande. De E1 
had het zeer zwaar in de 9 tegen 9-competitie, maar kan mogelijk na de herindeling wél wedijveren met zijn 

 

Staand v.l.n.r.: Nick van den Brink (assistent trainer), Bishoy Shehata, Ryan Lustig, Mitchell Schuur, Sjors 
Smeulders, Dorin Raus, Tom Gentenaar, Bob Goselink. Zittend v.l.n.r.: Lorenzo Grantsaan, Steve Blokland, 
Ayoub Chetouani, Twan Verweij, Tom Geytenbeek, Mohamed Asekkach, Sabir Khodabaks. 
 

Teamfoto A1 

DEEK Fotografie 
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tegenstanders. De F1, tenslotte, gaat werkelijk als een tierelier. Uit de eerste negen duels haalden de youngsters 
een 100% score en staat men ongeslagen aan kop in de eerste klasse. 

Bij de meidenafdeling kende de MA1 onder leiding van Ronald van Drie een prima begin van de competitie. 
Helaas kwam de ploeg slechts weinig in actie, omdat er enkele wedstrijden uitvielen. Uit de eerste vijf duels 
werden evengoed dertien punten gehaald, waarmee het team meestrijdt om de bovenste plaatsen. 

De MB1 heeft het moeilijk in de tweede klasse, maar de verschillen met de concurrenten tegen degradatie zijn niet 
groot. De MC1, uitkomend in de eerste klasse, sprokkelt ook de punten bij elkaar en houdt voorlopig twee teams 
onder zich. 

Bij de D-pupillen doet de MD1 het erg goed en lijkt het met Houten MD1 een titelkandidaat. Voor de ME1 geldt 
precies hetzelfde. Ook dat team doet volop mee in de top in een zeer spannende poule. Bij de F’jes, tenslotte, 
maakt de F18M furore met al 81 gemaakte doelpunten en moet het alleen de ‘heren’ van SCH’44 F7 boven zich 
dulden. 

Kortom, spanning alom en toch verwegend goede resultaten. Tijdens de feestdagen zal iedereen weer lekker 
kunnen uitblazen en zich opmaken voor hopelijk een net zo interessante tweede ronde. 

Bastin Verweij 
Hoofd Jeugdopleiding 

Bovenste rij v.l.n.r.: Ronald van Drie, Elianne Huijsman, Nikki Pot, Cynthia Nanhoe, Mara Klinkhamer, 
Sarissa Unser, Natasha Pot, Femke van de Wiel, Mirjam Klever (leidster). Zittend v.l.n.r.: Rosanne Gresnigt, 
Tamara Schinkel, Mariska Barten, Miriam Lit, Paulien van den Boogaard (MA1), Amber Braakman, Patricia 
Lenten, Verena Tomberg, Lara Aelen. Op de foto ontbreken: Jetske Tromp, Josje Overbeek en Coby de Kruijff 
(mede-leidster). 
NB: Ronald van Drie is inmiddels geen trainer van de DA1 meer en  
het team heeft een nieuwe teamsponsor gevonden in TVW Expertise.  
 
 

 

Teamfoto Dames 1 

DEEK Fotografie 
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Overdenkingen van een technisch directeur 

Het is 16 november als ik dit stukje schrijf. 

Afgelopen weekend heeft het eerste zondag team voorlopig zijn positie aan de kop verspeeld na in de laatste 5 
wedstrijden slechts 1 punt op te halen; FC Utrecht gisteren een verlies over het vorig seizoen van € 9.200.000 
bekend heeft gemaakt en Nederland door Duitsland met 3-0 is weggespeeld. 

Kan het nog erger? Jazeker, als iemands gezondheid op het spel staat is dat heel veel erger. Maar toch… voetbal, 
de belangrijkste bijzaak in de wereld, houdt altijd de gemoederen bezig. 

 V.V. De Meern 

De competitiestart van de belangrijkste selectieteams is goed tot zeer goed. In ieder geval volgens mijn 
verwachting. Zaterdag 1 en 2 hebben nu al een periodetitel, het zeer jonge Zondag 2 team staat nu op de tweede 
plaats, de A Junioren gaan meedraaien, de B Junioren komen op gang en de C1 staat ook bovenaan. Zondag 1 
startte geweldig. Met zeer verzorgd voetbal werden nagenoeg alle wedstrijden in de voorbereidingsperiode, beker- 
en de eerste competitiewedstrijden gewonnen. Alleen bij de buren in IJsselstein werd een puntje gehaald (bij winst 
was de periodetitel voor ons geweest). Maar daarna raakte het team volledig de weg kwijt. 

De ongrijpbare dingen in de sport? Voor een deel wel. Maar er zijn ook andere oorzaken. Alles liep in het begin op 
rolletjes. Maar zoals ik al vaker heb aangegeven: de kracht van een team blijkt pas als het eens een beetje tegenzit. 
Het team moet nog duidelijk een hechte groep worden. Vooral negatieve invloeden van buiten (pers en 
onredelijke ‘supporters’) moeten worden weerstaan. Bij onze club zijn nogal wat ‘kankeraars’. Gelukkig maar een 
kleine groep, maar de invloed is groot als we niet oppassen! Ik kan niet begrijpen waarom op deze manier 
gereageerd moet worden. 

Je hoort ze niet als de prestaties goed zijn, maar o wee als het eens minder gaat. Als we een doelstelling hebben om 
promotie te behalen, dan wordt dit door veel mensen al snel uitgelegd als ‘arrogant gedrag’. Deze mensen moesten 
eens kijken in andere landen om ons heen. Ambitie wordt in die landen juist gewaardeerd. Als na heel hard en 
goed werken door iedereen, het doel (net) niet gehaald wordt dan ontvang je elders toch waardering (Engeland en 
Duitsland). Maar hier ben je in de ogen van velen direct een ‘looser’. 

FC Utrecht 

Bij de supporters van FC Utrecht ligt een parallel met wat er soms bij onze club gebeurd. Dat Frans van Seumeren 
daar veel geld in stopt wordt zo langzamerhand als vanzelfsprekend ervaren. Als het team van FC Utrecht een 
periode minder draait door allerlei oorzaken, wordt de club direct ‘afgebrand’ door eigen supporters.’ De honden 
lusten er geen brood van’ is een gezegde wat van toepassing is op de uitspraken die via internet worden geuit.  
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Ik heb twee jaar voor Frans mogen werken. Twee jaar waarin ik heel veel heb gezien in de wereld (Ghana, 
Brazilië, Servië, Griekenland, Denemarken, Zweden en Rusland op voetbalgebied). Veel contacten opgedaan, 
mensen en gewoonten beter leren kennen. 

Wij in Nederland beseffen absoluut niet op welke manier in deze landen met jeugd gewerkt wordt. De 
accommodaties in die landen bij professionele clubs hebben veelal nog bij lange na niet het niveau van kwaliteit 
zoals gemiddeld in Nederland. Zeker ook niet het niveau van de clubs in Leidsche Rijn! De meeste profclubs in 
die landen moeten het echt met veel minder doen dan wat er bij FC Utrecht of zelfs V.V. De Meern mogelijk is. 

Maar de mensen daar klagen niet. De ambitie en blijdschap spat er vanaf! 

 
Nederlands Elftal 

De afgelopen maanden las je alleen nog maar in de media dat Nederland (bijna zonder in Polen of Oekraïne te 
spelen) Europees Kampioen gaat worden in 2012. Nou ik vind dat Duitsland en Spanje  veel grotere favorieten 
zijn. Als je ziet welke teams de afgelopen jaren bij onder 17, Onder 19, Onder 21 Europees kampioen zijn 
geworden, hebben deze landen duidelijk de overhand. 

Het ligt dus helemaal niet voor de hand dat Nederland volgend jaar de beste is op het EK. Jong Oranje struikelde 
maandag j.l. ook over Jong Schotland en miste de laatste twee EK’s al. 

Vooral de opleiding systematiek in Duitsland loopt al enkele jaren ver voor op de zo geroemde Nederlandse 
Voetbalschool. De opleiding van trainers en coaches, de ondersteuning vanuit de DFB naar amateurclubs en 
scholen is super. Ik ben nu reeds drie seizoenen maandelijks op de hoogte gebracht van opleidingsmethodieken 
die in Duitsland zijn ontwikkeld. 

Aanvankelijk herkende ik veel van wat eerder door de KNVB was geïntroduceerd; nu echter heeft de DFB haar 
eigen uitgebreide aanpak. Nederland moet snel in de leer bij de buren! 

Toekomst  

De toekomst voor V.V. De Meern ziet er vooralsnog best zonnig uit. Als het bestuur een ‘stap-voor-stap’ beleid 
nastreeft, dan komt het allemaal best goed. Maar geduld is geboden. Onze jeugdteams voorlopig in de derde 
divisie handhaven is al een grote taak op zich. Naar de tweede divisie of hoger moet bijna onvermijdelijk gepaard 
gaan met uitgebreide scouting voor de zwakke plekken die ieder jeugdteam nu heeft. Soms hebben we zelfs een 
hele lichting spelers die matig te noemen is. Als de club kiest om het alleen met spontaan aangemelde nieuwe 
leden te doen, dan is dat prima. Maar dan is de derde divisie (op een uitspringer na) het hoogst haalbare. 

Maak een keuze en communiceer dit goed! 

Sjaak van den Helder 
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Kleedkamers 

Zoals de meeste gebruikers van de kleedkamers zullen hebben gemerkt is 
dat in de loop van de jaren na gereedkomen van de nieuwbouw de 
waterstraal in de doucheruimtes langzaam is afgenomen. Het jaarlijks 
ontkalken van de douchekoppen leverde geen verbetering op. Een lange 
zoektocht bij leveranciers, in ontwerptekeningen en documentatie heeft 
opgeleverd dat in de waterverdeler die is gemonteerd in de koof in de 
kleedlokalen twee zeefjes bevat die bij nadere inspectie deels waren 
dichtgeslibd. Het was een hele operatie om de kranen te demonteren en 
de zeefjes te reinigen. Onze Willy Wortel, Wil Goes, heeft de klus 
opgepakt, en in enkele weken tijd geklaard en het resultaat mag er zijn: 
de waterstraal in de douches is weer optimaal. Om te voorkomen dat we in de toekomst weer voor eenzelfde 
komen te staan heeft de CVB het reinigen van de zeefjes als preventief onderhoud opgenomen in het 
onderhoudsplan.  

Een ander probleem dat zich voordoet is dat de sensoren van de douches haperen. De oorzaak is inmiddels 
geruime tijd bekend, de leverancier heeft namelijk toegegeven dat het hier gaat om een minder goede ‘zending’. 
Enkele jaren geleden zijn daarom enkele sensoren vervangen. Omdat het haperen van de sensoren in de loop van 
de tijd wellicht zal verergeren heeft de CVB inmiddels besloten om alle sensoren te vervangen door een nieuw, 
hopelijk beter functionerend type. Op het moment is deze actie reeds uitgevoerd in de kleedlokalen 8 en 16. De 
bedoeling is dat alle overige sensoren in de loop van de tijd worden vervangen De gehele operatie is een behoorlijk 
kostbare klus, die nog enigszins wordt verzacht door een grote, eenmalige korting die is afgedwongen bij de 
leverancier. 

Piet Eversdijk 

Voedselbank voetbaldag geslaagd 

Tijdens twee intensieve avonden werd een groep van 15 maatschappelijke stagiaires door KNVB-docent Rob 
Overkleef klaargestoomd voor het grote werk. Aan hun de taak om een groep kinderen wiens ouders bij de 
Voedselbank komen te begeleiden tijdens voetbalactiviteiten. 

Teleurstelling 

Vooraf was er gerekend op een groep van 60 kinderen, maar mede door de slechte weersvoorspellingen en een 
doelgroep die het misschien niet al te nauw neemt met afspraken kwamen we uit op een tegenvallend aantal van 
23 kinderen. Voor de maatschappelijke stagiaires een teleurstelling maar natuurlijk ook een grote uitdaging want 
van het draaiboek was niets meer over.  

Dankzij het anticipatievermogen van de stagiaires werd er een erg 
leuk programma in elkaar gezet voor de 23 kinderen. 
Techniekspelletjes, afrondvormen en natuurlijk partijtjes werden 
met elkaar afgewisseld. De jonge kinderen, allemaal gehuld in 
kleding die door leden van V.V. de Meern waren ingezameld, en 
een aantal meegekomen ouders hadden het uitstekend naar hun 
zin. De dag werd afgesloten met een bingo waar ieder kind een 
leuk prijsje mocht uitzoeken. 

De stagiaires hadden goed werk geleverd en dat hadden de mensen 
van het Rode Kruis ook gemerkt. Ze roemden het 
improvisatievermogen van het team. Een deelnemer zei zelfs: “Ik 
hoop dat mijn moeder volgend jaar nog steeds in de problemen zit 
en bij de Voedselbank mag komen, want dan doe ik zeker weer 
mee.” 

 

Max Bakker begeleidt een jonge voetballer 
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V.V. De Meern teams gaan internationaal! 

Naar aanleiding van hun succesvolle deelname aan een toernooi bij 
V.V. De Meern gaven diverse Engelse clubs de gelegenheid een 
wedstrijd bij hen te komen spelen. De clubs Blaydon F.C. en 
Whickham F.C. uit Newcastle hadden gevraagd welke teams van 
V.V. De Meern een wedstrijd tegen teams van hen wilden komen 
spelen! Diverse teams hadden zich voor deze unieke ervaring 
aangemeld. Dus er moest geloot worden. Marco Witteman, trainer 
van de B7 en de MC2, die de contacten met de Engelse clubs heeft, 
kon uiteindelijk de MD1, C3, C4 en de B5 blij maken! 

Vrijdag 21 oktober 2011 was het dan zo ver; de ingeloten teams en 
hun familie (125 personen in totaal) vertrokken naar Newcastle om 
daar een internationale wedstrijd te spelen tegen een Engelse club.  

Opgewonden verzamelden iedereen zich bij V.V. De Meern om 
vervolgens richting IJmuiden te vertrekken. Daar moest immers de 
boot van DFDS worden gehaald. Ruim op tijd voor het inchecken 
kwamen we aan, dus werd er achteraan gesloten in de rij. Het 
inchecken liep voorspoedig omdat alles keurig was geregeld door 
Marco Witteman en de verantwoordelijke leider(st)ers. Aan boord 
ging iedereen eerst naar de hutten om daarna op de verschillende 
dekken het vertrek van het schip mee te maken. Wat een belevenis. 
De jongensteams hadden voor de vrijdagavond geen planning 
gemaakt voor het eten. De MD1 ging gezamenlijk genieten van het 
dinerbuffet. Er was voor hen een aparte ruimte geserveerd, dus dat 
was goed voor de teamsfeer. Zo konden alle ouders ook beter met 
elkaar kennismaken. Na een gezellige avond in één van de bars was 
het tijd om te gaan slapen. 

Zaterdagochtend bleken de meeste ouders toch wel last te hebben 
gehad van het wiebelen van de boot en het ronken van de motoren. 
De meiden en jongens van V.V. De Meern hadden echter nergens 
last van. Die hadden dus zin om een potje te voetballen. Bij 
aankomst in Newcastle stonden er drie bussen klaar om de teams 
naar Whickham FC te brengen. Daar aangekomen moesten eerst de 
C4 en de B5 een wedstrijd spelen, beiden tegen een team van 
Whickham FC. Helaas verloren zij met respectievelijk 2-1 en 18-4. 
Daarna was het de beurt aan de C3, die speelden tegen Blaydon en 
helaas ook zij verloren met 5-1. Ook de meiden van de MD1 
konden zich opmaken voor hun wedstrijd tegen Whickham Fellside 
U13. Zij hebben de eer van VV De Meer gered, want zij speelden 
gelijk met 3-3! 

Toen was het tijd om weer richting de boot te gaan. Zaterdagavond 
genoten de jongensteams van het dinerbuffet en konden de meiden 
hun gang gaan. Na het eten bleken de teams ook van dansen te 
houden, want ze waren met ze allen in de disco te vinden. Een 
aantal ouders deden gezellig mee.  

Zondagochtend bleek dat de meesten nu beter hadden geslapen. Na 
het ontbijt meerde het schip weer in IJmuiden aan en konden we 
van boord. Aangezien verzocht was nog naar V.V. De Meern te gaan 
voor een groepsfoto van alle teams, gingen we met ze allen naar De 
Meern toe. Helaas bleken de meesten niet aanwezig te zijn voor de 

 
Lekker eten 

 
De MD1 in hun nieuwe sweaters 

 
Op weg naar Newcastle 

 
De C3 is klaar voor de wedstrijd 

 
De C4 in actie 
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groepsfoto. Na handjes schudden en nog even napraten was het dan toch 
tijd om afscheid te nemen. 

Via deze weg wil ik Marco Witteman nog bedanken voor het regelen van 
deze trip. Ik denk dat ik voor alle teams en de familieleden spreek, dat wij 
het een ontzettend leuke ervaring hebben gevonden. Hopelijk komen de 
meiden en jongens van de Engelse clubs ook een keertje onze kant op. Wij 
zullen ze dan in ieder geval hartelijk ontvangen! 

Saskia Kinnegin-van Tessel 
Leidster MD1  

 

 

Spelregelkennis 

Iedereen weet wel dat er voor D-pupillen enkele aangepaste spelregels zijn, maar lang 
niet iedereen weet precies welke. Het gaat om de volgende aanpassingen: 

- De doelschop wordt genomen vanaf de rand van het strafschopgebied. 
- De hoekschop wordt genomen op het snijpunt van de doellijn en het 

zogenaamde 10.15-meterstreepje (gemeten vanaf de hoekvlag). 
- Een vrije schop voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied wordt vanaf de rand van het 

eigen strafschopgebied genomen. 
- Een foutieve inworp mag opnieuw. 
- Er wordt gespeeld met bal nummer 5 met een gewicht van minimaal 320 gram en maximaal 370 gram. 

Met name het 3e punt blijkt bij veel keepers en spelers niet bekend. Ze nemen de vrije trap, bijvoorbeeld vanwege 
buitenspel, op de plaats van de overtreding binnen het strafschopgebied. Dat is dus niet nodig, het mag op de rand 
van het strafschopgebied. Doe je voordeel met deze kennis! 

André Bakker (KNVB scheidsrechter) 

 

 

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 teamfoto’s zijn gemaakt door DEEK 
Fotografie, de foto’s van de BCLR avond zijn door Fotografie IJzendoorn gemaakt, Martin Adelaar maakte de 
foto’s van de ALV en (een deel van) de plaatjesruilactie, de overige foto’s bij de artikelen zijn ingeleverd door de 
auteur(s) zelf,  

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.  

 

mailto:teamgeest@vvdemeern.nl�
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 Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht...  

27 november 2011...hoor de wind waait over de velden van V.V. De Meern! De Kabouters speelden deze zondag, 1 
helft, daarna penalty’s. Daar waren best wat moppers over tot we in het clubcafé kwamen. Zo wat een gezelligheid! 
Samen met je team en alle kabouters liedjes zingen met meneer Kees. Wat klonk dat fantastisch, meneer Kees op 
de gitaar en later met zijn eigen band. De boys van Argentinië zijn ook nog eens hartstikke muzikaal.  

 
Het zingen werd beloond, Sinterklaas kwam bij ons aan, met 2 zwarte pieten. Weet je dat de Sint superveel 
verstand heeft van voetbal?! Hij wist er werkelijk alles van. Ook van het kaboutervoetbal bij V.V. De Meern. Zelfs 
van ons voetbalplaatjesboek van de Albert Heijn. Hij vertelde dat als je nog plaatjes zoekt, je die dan in de kantine 
van onze vereniging kan vragen.  

Samen met je team mocht je bij Sinterklaas komen. Ierland als 1e ...Sinterklaas vond het supertof dat er ook 
meisjes bij het kaboutervoetbal meedoen. De jongens van Spanje kregen natuurlijk een high five van hun 
landgenoten, de zwarte pieten. De Brazilianen lieten Sinterklaas weten dat ze allen goaltjesdieven waren en dat 
vond de Sint heel knap. Sinterklaas houdt erg veel van mopjes, zelfs van de stoute mopjes van Italië! Duitsland, 
laat een echte goalgetter schitteren...teamwork. Argentinië kreeg van de Sint alle complimenten voor hun 
teamspirit! Engeland was met een klein team aanwezig, klein, maar wel een hulppiet in hun midden, cool! De 
invallers werden extra in het zonnetje gezet, omdat Sinterklaas het erg dapper vond dat ze iedere week een ander 
team versterken. De jongens van Frankrijk hebben gezongen voor Sinterklaas...stoer!  

 
De (hulp)coördinatoren van de kabouters, Peter, Carlo en zoon, kregen een groot applaus van de Sinterklaas en 
van ons natuurlijk. Wij zijn heel erg blij met dit 3-span!!! Toen Sinterklaas wegging kregen alle leiders een doos 
met cadeautjes en lekkers voor hun team. Dat had Sinterklaas met Appie Heijn geregeld, ook voor de F-pupillen. 
Die hebben het de woensdag erna op de training gekregen.  

Dank je wel Sinterklaas, zwarte piet, meneer Kees en lieve clubmensen voor een G-E-W-E-L-D-I-G mooi feestje!!! 
Dag, sinterklaasje, da-ag, da-ag, da-ag, da-ag, zwarte piet! 

Angelique Meulendijk 
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Kidsquiz 

Het juiste antwoord van de vorige kidsquiz was ‘regioteam’, de gelukkige winnaar van de voetbal is Mauro 
Abbingh. Gefeliciteerd! Mauro speelt bij de D1 en nam de bal in het bijzijn van zijn teamgenootjes in ontvangst. 
Uiteraard werd de bal direct getest door de jongens.   

 

 

 

 

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 februari 
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!  

In welke plaats speelden de MD1, C3, C4 en B5?                                   

Wie nam afscheid als penningmeester?             *     *           

Martin Adelaar is verzorger van welk team?                 *               

  *                   
 

Sjors Ultee deed het introductiepraatje van …           *           

Wanneer vindt de nieuwjaarsbijeenkomst plaats?   *                               
 

Welke nieuwe sponsor doet iets met wijnen?                 *             
   

Wie regelde de AH voetbalplaatjesactie?             *       *                 
 

Wie kwam er 27 november langs bij V.V. De Meern?                         

De Commissie van Beheer is druk bezig geweest met de ...                               
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Business Club Leidsche Rijn 

BCLR heeft het jaar met twee topbijeenkomsten afgesloten. In november  met Verrassend 
BCLR! bij Rever Interieurprojecten en in december was Frans van Seumeren te gast 
tijdens de eindejaarsbijeenkomst die traditioneel bij V.V. De Meern wordt georganiseerd. 

Verrassend BCLR! 

Het succes van de bijeenkomst in Creative Valley vorig jaar smaakte naar meer. Op een nieuwe, unieke locatie, 
maar in dezelfde opzet leverde ‘Verrassend BCLR!’ nog meer enthousiaste reacties op dan vorig jaar. Het geslaagde 
concept vond dit jaar plaats in het belevingscentrum van Rever Interieurprojecten.  
 
Bij binnenkomst overheerste de verrassing bij alle aanwezigen. De buitenkant van het pand doet niet vermoeden 
dat er zo’n andere wereld in schuil gaat. Op weg naar de ontvangstborrel, die in en om de kroeg middenin het 
kantoorpand plaatsvond, kregen de aanwezigen al een eerste indruk. Na het welkomstwoord gingen de 100 
aanwezigen op weg naar de eerste van de drie presentaties die ze zouden gaan zien. Alle aanwezigen woonden een 
keer de presentatie van gastheer Rever Interieurprojecten bij. De andere presentaties werden verzorgd door 
Power4People, FanWork, Van den Brink en Luttikhuis en Hubé HRM Advies. Na iedere twintig minuten luidde 
Ilse de bel en verspreidde alle aanwezige leden zich weer door het pand op weg naar de volgende presentatie. 
 
Na drie rondes presentaties verzamelden de 100 aanwezigen zich weer rondom de kroeg. De vriendelijke 
bediening van Jasmine Palace liep rond met diverse Chinese gerechtjes, die goed in de smaak vielen bij de leden. 
Naast het walking dinner waren natuurlijk de presentaties en de locatie onderwerp van gesprek. Leden keken hun 
ogen uit en er werden jaloerse blikken geworpen op de echte kroeg middenin het kantoorpand. De introducés 
waren zeer enthousiast over deze opzet van netwerken, de unieke locatie en de catering. “Het was een plezier om 
deze avond mee te maken”, aldus een van de introducés, “dit soort netwerkavonden zie je niet vaak, heel erg 
leuk!” De avond deed daarmee in alle opzichten haar naam eer aan; Verrassend BCLR! 

 
De grote Frans van Seumeren kerstmuts-op-kerstmuts-af-quiz 

In december was Frans van Seumeren te gast bij BCLR. Het interview ging nu eens niet over FC Utrecht of de 
berging van de Koersk door Mammoet, maar over al zijn huidige ondernemers- en investeerdersactiviteiten. Veel 
mensen hebben geen enkel idee wat er allemaal onder zijn holding valt, het interview dat Ilse Starrenburg met 
Frans deed zat dan ook vol verrassingen. De avond begon echter met een andere verrassing. Ter introductie startte 
Ilse de avond met een petje-op-petje-af-quiz over Frans. De quiz had echter een speciaal kersttintje gekregen door 
in plaats van met petjes, met kerstmutsen te werken. Ineens stonden er ruim 150 kerstmannen en –vrouwen in de 
kantine van V.V. De Meern!  

Na deze ludieke start van de avond startte Ilse het interview met de vraag “waar ging het mis?”. Het is bekend dat 
Frans van plan was om na zijn wandeltocht door Europa van zijn pensioen te gaan genieten. Inmiddels laat het 
organogram van zijn holding waaronder tientallen BV’s vallen een heel ander beeld zien. Aan de hand van het 
organogram vertelde Frans over de diverse bedrijven die hij steunt en helpt om kansen voor succes te 
ontwikkelen. Daarbij bleken factoren als teamspirit en risico’s durven nemen van groot belang te zijn. Het werd 
een interview met hilarische verhalen en grote getallen, maar ook met serieuze adviezen. Na afloop werd er druk 
nagepraat tijdens de borrel en het buffet, bestaande uit culinaire stamppotjes en andere winterse lekkernijen 
verzorgd door Cuisine on tour. Het was een heerlijke afsluiting van 2011, op naar een volgend ondernemend jaar! 
Meer info, foto’s en verslagen staan op www.bclr.nl  
 

http://www.bclr.nl/�
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