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Van het verenigingsbestuur
We gaan de laatste fase van het seizoen in. Waar vallen de kampioenschappen, wie wendt degradatie af, wie wordt
teamtopscorer? Nog even en we zullen het weten. 

Steeds vaker merken we dat er met verwondering en bewondering naar de club wordt gekeken. Zo was Michael van
Praag onlangs op bezoek. Hij stelde vast dat ons clubgebouw amper als kantine was te omschrijven. Zo mooi. Wij heb-
ben maar niet verteld over de uitbouw. De reden van zijn bezoek was dat hij een leuke club moest hebben voor een in-
terview in een KNVB magazine dat rond de zomer uitkomt met het thema “Meer dan voetbal”. KNVB District West I
vond De Meern het juiste adres. De constatering van de KNVB medewerkster die ons had aanbevolen was na afloop
van het interview: we wisten dat jullie met meer dan voetbal bezig waren, maar dit is heel veel meer!
Tijdens het interview vertelde dhr. van Praag dat er amateurclubs bezig waren met het opzetten van een tuchtcommis-
sie. We hebben het zo gelaten, wij beschikken sinds enkele jaren over een tuchtreglement, een tuchtcommissie een be-
roepscommissie en een in de statuten vastgelegde procedure. Dat opzetten heeft een aantal van u heel veel tijd gekost
omdat, en daar had dhr. Van Praag wel een punt, wij nergens anders zo iets konden vinden. Zelfs niet bij BVO’s.

Bovenstaande gaat er niet zo zeer om dat we ons met zijn allen met veel geweld op de eigen schouder willen kloppen.
Waar het om gaat is dat u, onze 350 vrijwilligers, een geweldige prestatie neerzet. Geweldige dingen doet. Fantastisch.
Als we dat vast kunnen houden. Wow!

Terugblik op de Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondagmiddag 8 januari trapten we 2012 af. Volgens goed gebruik van de afgelopen jaren met Live muziek en een
prima sfeertje. Gewoon een hele gezellige zondagmiddag. Jammer was dat de opkomst tegenviel. Misschien komt dit
mede doordat de Teamgeest met de uitnodiging 2e week januari in de brievenbus viel, dus na de bijeenkomst. Hopelijk
volgend jaar beter.

Uitbreiding clubgebouw
Elders in de Teamgeest vind u meer nieuws vanuit de Bouwcommissie. Hier enkele korte opmerkingen.
Behalve de bouwtechnische aspecten speelt er meer in dit project, bv de verhuur ten behoeve van fysiotherapie en als
gevolg daarvan een grondkostenkwestie met de Gemeente Utrecht. Maar ook de goedkeuring van SWS en de daaraan
gekoppelde hypotheekofferte van de RABO.

Voor de inbreng van fysiotherapie hebben we in principe overeenstemming bereikt met Medicort. Als de bouw klaar is
zal Medicort onze fysioruimte gaan gebruiken. De details worden op dit moment verder uitgewerkt. Medicort komt uit
Utrecht, is een vrij grote organisatie en begeleid bv het Nederlands Honkbalteam, de waterpolovrouwen en het top-
sportcentrum voor hockey dat bij Kampong wordt geves-
tigd. Eigenlijk komt het er op neer dat wat Medicort bij
Kampong aan het opzetten is, zij dat bij ons op kleinere
schaal kopiëren. Verder werken zij samen met afdeling or-
thopedie van het Anthoniusziekenhuis (Mesos). Wij denken
in Medicort een hele goede partner te hebben waarmee we
niet alleen verhuur genereren maar ook onze medische ver-
zorging verder kunnen versterken.

Zodra er ruimte verhuurt gaat worden wil de Gemeente Utrecht daar geld voor zien, grondkosten. Dat is standaard bin-
nen de Gemeente. Het VB is al meer dan twee jaar bezig met een lobby om de grondkosten van tafel te krijgen. Vorig
jaar juni leek het helemaal voor elkaar. Daarna bleken er toch problemen en uiteindelijk bleek de deal niet rond. We
laten ons daardoor niet uit het veld slaan en werken hard aan een oplossing.

Overgang A-junioren
Voor de korte termijn is een van de knelpunten in de club de overgang van de 2e-jaars A-junioren naar de senioren. Als
er spelers zijn die op zaterdag willen voetballen dan hoeven wij u niet lang uit te leggen dat het een kwestie van passen
en meten wordt. Kijkt u op de zaterdagmiddag/avond maar naar de velden, die zijn van 1 t/m 5 bezet tot na zessen. Wij
zijn in samenwerking met de leiders bezig om de wensen in kaart te brengen en zullen dan tot een zo goed mogelijke
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Woordje van de voorzitter

oplossing moeten komen. Dat gaat beslist weer zweetdruppels kosten. 
Positief is dat veld 4, het halve grasveld in de zomer wordt omgezet naar een volledig veld. Dat geeft iets ruimte.

KNVB zeer actief met 7 x 7 voetbal.
De KNVB is volop bezig met het aanbieden van nieuwe voetbalmogelijkheden. Het “7 x 7 45+ voetbal” waarmee

vorig jaar is gestart is uitgebreid. Er is 35+ bijgekomen en boven-
dien wordt gepoogd dit ook voor vrouwen van de grond te krijgen. 

Voor wie niet meer weet wat 7 x 7 inhoud: het gaat om poules van
4 clubs die op 4 avonden in september/oktober resp. maart/april
over de sportparken van de clubs rouleren en per keer 3 wedstrij-
den van ca. 20 min. spelen. Er wordt gespeeld op een half veld,
vandaar 7 x 7. 

De doelgroep betreft spelers die gestopt zijn of overwegen te stop-
pen omdat bv. hun team uit elkaar is gevallen/gaat vallen, of omdat

ze geen zin meer hebben in elke week competitie maar de 3e helft samen nog wel erg gezellig vinden. 
Onze recreatievoetballers van “de Hemel” gaan voor de 2e keer meedoen. Interesse? Charter wat oud teamgenoten,
buurmannen, zwagers of schoonzussen, vorm een gezellige groep en meld je aan.

Het verenigingsbestuur
Frans van Seumeren – Wim Stolwijk – John van Wegen – Peter Kieft – Lenneart Debokx    

We maken een enerverend voetbalseizoen door. Laten we eens starten met zaterdag 1. Voor velen niet onbekend dat
Rob Zomer, de trainer, en ik een redelijk goede verstandhouding hebben. Alleen begrijp ik hem niet altijd zo goed.
Hij wil Robin van Persie in de spits bij het Nederlands elftal, ik Huntelaar. Hij wil Dirk Kuijt uit het elftal, ik erin.
Ondanks deze verschillen van mening, er zijn er nog veel meer, hebben we vorig jaar toch besloten om hem als trainer
aan te stellen. Ik moet zeggen dat gebleken is dat hij, buiten fantastische optredens als zanger (bijnaam Robbie Sina-
tra), ook als trainer goed uit de verf komt. We staan op dit moment bovenaan en het zou geweldig zijn als we met de
zaterdag zouden promoveren om zodoende onze ambitie, de toonaangevende club in de regio, te kunnen waarmaken. 

Met veel trots kan ik u mededelen dat we er in geslaagd zijn om, in mijn ogen, de beste trainer uit het amateurvoetbal
aan te trekken voor de zondag. Marinus Dijkhuizen, ex prof bij o.a. F.C Utrecht, heeft F.C. Montfoort in enkele jaren
vanuit de Tweede Klasse naar de Topklasse bij de zaterdagamateurs gebracht. Mede doordat we een combinatie gevon-
den hebben met F.C. Utrecht, waar Marinus spitsentrainer wordt, was het mogelijk om tot een overeenkomst te komen.
Deze week werd ook bekend dat Marinus wordt toegelaten tot het selecte gezelschap wat op mag gaan bij de KNVB
voor het Oefenmeester 1 diploma, wat betekent dat Marinus over een jaar zelfs een eredivisieclub mag trainen.
Ondanks dit goede bericht moet ik U eerlijk zeggen dat ik met pijn in mijn hart afscheid neem van onze zondagtrainer
Frans Schuitemaker. Frans heeft onze club in alle opzichten op een hoger niveau gebracht. Vier jaar lang heeft hij alles
aan de club gegeven. Los van dat vond ik hem als mens een fantastische vent. Wij zullen hem missen. Maar voordat
hij ons gaat verlaten, ben ik ervan overtuigd dat hij er alles aan zal doen om ons alsnog naar de Hoofdklasse te brengen. 

In het verlengde hiervan moet ik mijn complimenten uitspreken naar onze Business Club. Binnen een paar jaar zijn ze
erin geslaagd om meer dan 150 bedrijven aan ons te verbinden, waardoor het mogelijk is om alle kosten die verbonden
zijn aan het op een hoger niveau spelen, gedekt kunnen worden. Met onze gigantische jeugdopleiding zijn we namelijk
verplicht om het talent wat daaruit voortkomt een hoger platform te bieden. De toekomst voor V.V De Meern ziet er
daarom vooralsnog goed uit.

Frans van Seumeren
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Van de sponsor commissie
De contracten van hoofdsponsoren Fanwork en Mammoet lopen aan het einde van dit seizoen af. De sponsor commis-
sie is al vele maanden bezig met het zoeken naar nieuwe hoofdsponsoren. Dat is, mede door de economische crisis,
een lastig verhaal. Veel bedrijven maken een pas op de plaats en geven geen grote bedragen meer uit aan sponsoring.
Gesprekken met diverse bedrijven zijn helaas op niets uitgelopen. Maar we verwachten binnenkort toch nieuwe hoofd-
sponsoren te kunnen presenteren. We zijn in een vergevorderd stadium met de onderhandelingen, alleen de laatste
puntjes moeten nog op de i gezet worden.

Nieuwe producten voor sponsoren
Er hangt al enige tijd een nieuw LCD-scherm in de kantine waarop advertenties getoond
kunnen worden. Sponsoren kunnen zelf hun advertentie aanpassen en bijvoorbeeld eest
regelmatig wisselende aanbieding tonen. We denken dat het LCD-scherm een waardevol
medium voor sponsoren is en hopen daarmee de nodige sponsorinkomsten binnen te halen.

Sinds kort bieden we ook pakketten aan waarmee sponsoren tegen een aantrekkelijke prijs een combinatie van
reclameborden, banners en advertenties kunnen afnemen. We hebben een aantal standaard pakketten, maar pakketten
op maat zijn ook mogelijk. Informeer eens vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Nieuw product voor leden en hun familie
Bestelt u wel eens iets bij Bol.com, Wehkamp, BCC, MediaMarkt, Kijkshop, Blokker,
Hema, V&D, CheapTickets.nl of ruim 150 andere bedrijven? Doe dat in het vervolg dan
via SponsorKliks op de Ledenvoordeel pagina op de V.V. De Meern website.
Het kost u niets extra en levert de vereniging geld op.
Bent u geen vrijwilliger? Steun in ieder geval de vereniging dan op deze wijze.

Kleding jeugd selectie teams
In overleg met de technische commissie werken we al een aantal maanden aan een plan om kleding voor de jeugd
selectie teams anders en beter te kunnen invullen. Het is nog te vroeg om in details te treden, er moeten nog diverse
hordes genomen worden. Eén en ander valt of staat uiteindelijk ook met het vinden van sponsoren.

Nieuwe contracten/sponsoren
Sinds de vorige TeamGeest hebben we contracten afgesloten met de volgende bestaande of nieuwe sponsoren:

Zou u ook uw logo in de volgende
TeamGeest willen zien staan?
Neem contact op met iemand van
de sponsor commissie en wij
overleggen graag over de diverse
sponsoring mogelijkheden.

Vacatures
Fred Geelhoed is toegetreden tot de sponsor commissie en Sjaak van den Helder kijkt ook of hij een bijdrage kan
leveren. De sponsor commissie heeft desondanks een aantal vacatures:
- Kees den Heijer heeft jarenlang keurig de (financiële) administratie verzorgd. Kees stopt aan het eind van het

seizoen jammer genoeg en dus zoeken wij iemand die de administratie en facturatie kan overnemen.
- Veel sponsoren worden binnen ons netwerk gevonden, maar in Leidsche Rijn zitten veel meer bedrijven.

Om deze bedrijven te benaderen zijn marketing acties nodig. Wij zoeken iemand die daarbij kan helpen.
- Uiteindelijk draait sponsoring om verkoop. We zien echter dat door de economische crisis beduidend meer

inspanning nodig is om iets te verkopen. Wij zoeken daarom enkele commercieel ingestelde personen.
Heeft u eventueel belangstelling? Neem eens vrijblijvend contact op met iemand van de sponsor commissie.
U helpt uw club en doet waardevolle ervaring op in een succesvol en leuk team.

André Bakker
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Uitbreiding Clubgebouw
In de afgelopen maanden is er verder gewerkt aan voorbereiding van de uitbreiding van het clubgebouw. In-
middels is de financiering rond en het definitieve ontwerp op enkele details na gereed. Dit gecompliceerde pro-
ces heeft wel wat langer geduurd dan oorspronkelijk gepland, maar het resultaat mag er zijn. Nadat het
definitieve ontwerp goedgekeurd is, zal de volgende stap genomen worden: de technische uitwerking en de
bouwvergunningsprocedure.

Definitief Ontwerp
De financiering van de uitbreiding van het clubgebouw is in januari rondgekomen. Dat was het sein om samen met
Van Rooijen Nourbakhsh Architecten te starten om vanuit het voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp te komen.
Het bleek uiteindelijk buitengewoon ingewikkeld om verschillende aspecten samen te brengen. Daarbij gaat om de
combinatie van de formuleerde eisen (Programma van Eisen), esthetische aspecten en financiële randvoorwaarden. 

Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp, zoals dat gepresenteerd is in de
vorige Teamgeest. Er is tegemoet te komen aan de wens om een wedstrijdsecretariaat op de begaande grond te realise-
ren. Mocht het in de toekomst nodig blijken, dan kan deze ruimte eventueel ook als bespreekruimte ingericht worden.

Door de noordgevel wat naar buiten op te schuiven is meer ruimte gecreëerd voor het nieuwe wedstrijdsecretariaat, het
tassenrek, de technische ruimte en de verkeersruimte (toegangshal en gang). De afmetingen van het aantal nieuwe
kleedkamers (5) zijn ongewijzigd gebleven en worden dus gelijk aan de overige (grote) kleedkamers. De plattegrond
geeft weer hoe de uiteindelijke indeling eruit zal zien. 

Hoewel een aantal details nog kan wijzigen, geven de tekeningen van de buitenzijde van het gebouw een aardig beeld
over hoe het er allemaal uit komt te zien.

Planning
Er moet nog veel gebeuren
voordat daadwerkelijk begon-
nen kan worden met de bouw-
werkzaamheden. Belangrijk is
hierbij de bouwaanvraagproce-
dure, de aanbestedingsproce-
dure en de verdere technische
uitwerking van het ontwerp.
Volgens de huidige planning
zullen de nieuwe faciliteiten in
het najaar van 2012 gereed
zijn voor gebruik.

Namens de bouwcommissie, 
Laurens Zandbelt
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Cursus positief coachen voor trainers en coaches
In de afgelopen periode van November 2011 tot op heden is het team van V.V. De Meern Betrokken bezig met
het project ‘positief coachen’. Dit is een cursus welke vorig jaar ook al is gebruikt om het positieve commentaar
te stimuleren.  

In eerste instantie waren de ouders van de kabouters, champions league en F-pupillen uitgenodigd om naar de eenma-
lige bijeenkomst te komen en iets op te steken van de workshop. De drie weken erna volgde de cursus ‘positief coa-
chen’ voor de trainers en coaches van deze teams.
Bij deze cursus waren rond de 20 trainers en coaches aanwezig welke achteraf positieve reacties gaven. De cursus, ge-
geven door Ewald van Kouwen, bevatte veel dialogen, voorbeelden en theorie. De trainers en coaches leerden bijvoor-
beeld het goede voorbeeld te geven, de ‘’als... dan…’’ redenatie te gebruiken en de kritieksandwich in te zetten. 

Gevolgen waren onder andere dat de F7 de zaterdag na de 1e bijeenkomst won en er meer werd gesproken over posi-
tief coachen. Door middel van de inzet van deze trainers en coaches hopen wij, als V.V. De Meern Betrokken, op een
goede sfeer op en rondom het voetbalveld.

Overigens is V.V. De Meern niet als enige voetbalvereniging aan het pedagogische beleid aan het klussen.
Ook V.V. Hoograven en Zwaluwen Utrecht 1911 hebben al kennis mogen maken met het positief coachen.
Daarnaast is SV Kampong begonnen met de cursus Vreedzaam Voetballen.

Zaterdag 2 juni 2012   

www.vvdemeern.nl > Senioren > Coupe De Meern   

6e editie van het succesvolle seniorentoernooi   
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Verslagen E en F toernooien
Zaaltoernooi F pupillen (Paperclip)  8-1-2012

Daar waren we dan ‘weer’ maar, voor het eerst in de Paper-
clip, mooie zaal waar we het traditionele VV de meern zaal-
toernooi  gingen beleven.

De organisatie was in handen van Ben Hendrikx , onder-
steund door Fred Geelhoed,  Jack van Willigen, Mats van
Essen (B1), Kyan van Willigen(D4), Djowi (B4)  en Jordi
(C3) Bakker. Oftewel een ervaren team met enthousiaste
ondersteuning.
Die we bij deze willen bedanken voor hun enthousiasme,
inzet en energie waardoor de F spelers en ouders een heerlijk
toernooi hebben beleefd.

Het ging natuurlijk om de Fjes en die waren verdeeld in 4 Poules, poule 1 de F18 t/m F14, poule 2 de F 13 t/m de F9 in
deze pouls (5 teams) speelden ze wedstrijdjes van 10 minuten.

Poule 3 de F8 t/m de F5 en poule 4 de F4 t/m de F1 werden wedstrijden van 15 minuten gespeeld.
Voor elke wedstrijd kregen de spelers (en ouders, grootouders en publiek) de regels voor de zaal uitgelegd waarna de
gezamelijke warming up met veel plezier werd uitgevoerd. Na 2 wedstrijden was er voor alle spelers een sportdrank die
z’n uitwerking niet miste, hierna gingen ze nog harder.

Met een fantastische inzet zagen we in de 1e poule de nog niet
ontdekte talenten vlammen, met als uitslag F15 1e, F14 2e,
F16 3e, F18 4e en de F 17 op de 5e plaats. Heren scouts, houd
deze elftallen in de gaten, ze(talenten) lopen ook in deze elftal-
len rond.

Poule 2, hier was de inzet niks minder, had als uitslag, F12 1e,
F10 2e, F9 3e, F11 4e en de F 13 op de 5e plaats. Na deze 20
wedstrijden gingen we verder met Poule 3 en 4.
Poule 3, verassende uitslag(?), in elke wedstrijd werd gescoord
dus veel spektakel, uitslag de F8 1e, F7 2e, F5 3e en de F6 op
de 4e plaats.

Poule 4, de laatste 6 wedstrijden, de scheidsrechters moesten aan de bak, de snelheid ging omhoog maar, ze bleven
scherp. Uitslag F1 1e , F2 2e, F3 3e en de F4 op de 4e plaats.
Zoals hierboven vermeld een heerlijk toernooi, prachtige fanatieke koppies soms teleurgesteld door resultaat maar het
was hun dag, hun toernooi. Behalve de vrijwilligers en leiders willen we ook een bedankje doen naar de ouders voor
het soepel doen verlopen van deze dag. Wij laden ons weer op voor volgende week, waar we in de Weide wereld de E
net zo’n toernooi gaan laten beleven.

Mocht u, net als wij, veel plezier beleefd hebben en bent u
geinteresseerd om hier een steentje aan bij te dragen (stukje
organisatie, mee helpen deze dag(en) in ere te houden en
soepel te laten verlopen) neem dan contact op met
Ben Hendrikx: evenementen@vvdemeern.nl. 
Ook hier is ondersteuning van de vereniging gewenst en
nieuwe mensen hebben nieuwe ideen, iets voor u?

Sportieve groeten en allemaal bedankt voor deze
succesvolle dag!
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Verslagen E en F toernooien
Zaaltoernooi E pupillen zondag 15-1-2012

En op naar de weide wereld, een 2e zon-
dag op pad voor onze pupillen om er weer
een mooie sportieve dag van te maken.
Na een fantastisch (beker)resultaat van het
eerste de dag ervoor, waren we benieuwd
hoe de opvolging ervoor stond met onze E
pupillen. 
De organisatie was in handen van
Ben Hendrikx , ondersteund door Fred
Geelhoed, Mats van Essen (B1),
Nick Hendrikx (D7)  Mats Mohr (A5),
Bas Agterberg(A5) en  Djowi (B4) Bak-
ker. Oftewel, wederom, een ervaren team
met enthousiaste ondersteuning. 
Teams komen de zaal in en dan laten we
ze eerst even wennen aan de ‘plofballen’
waar we de laatste jaren de zaaltoernooien
meespelen. Even een kleine uitleg wat nou een “plofbal”is, een bal ontwikkeld voor zaalvoetbal met als vreemde ei-
genschap dat die ‘bijna’ niet stuiterd, rolt als een dolle maar, stuiteren ho maar. Dus dat was wel even wennen voor de
mannen. Uiteindelijk wisten ze hier prima mee om te gaan en de doelpunten begonnen te vallen.
Als dan alle teams in de zaal waren en aan de bal gewend waren begonnen we met de uitleg van de zaalregels, geensli-

dings, niet duwen en trekken en vooral plezier maken.
Daarna de gezamelijke warmig up, altijd een feestje. En we
gingen aan de gang met het toernooi.
Ook hier 4 poules, in de eerste poule, de E16 t/m de E13 was
de uitslag, 4e plaats E16, 3e plaats E15, 2e plaats E13 en de
1e plaats in deze poule was voor de E14.
In de tweede poule, E12 t/m E9 was de uitslag, 4e plaats E12,
3e plaats E11, 2e plaats E10 en de ‘Logische’ winnaar de E9
als 1e in deze poule. Hier was wel wat rekenwerk bij nodig
want de 2e en 3e plaats moets bepaalt worden door het onder-
linge resultaat.
De derde poule, E8 t/m E5, kwam het overspelen (tikken) al
lekker naar voren en het spel ging dan ook voor de scheids-
rechters een stuk sneller.Uitslag na heeel leuk voetbal,

4e plaats E7, 3e plaats E8, 2e plaats E5 en de winnaar van deze poule de E4.
Laatste poule, E4 t/m E1a en E1b, u leest het goed E1 a en b, het elftal was gesplitst de E1 bestaat sinds dit seizoen uit

12 spelers omdat zij 9 tegen 9 voetballen. 7 Wissels is ook
best veel dus de poule aangepast met een leuk resultaat.
5e plaats de E3, 4e plaats de E4, 3e plaats E2 en toen na pe-
nalties, alle uitslagen waren gelijk, de E1b 2e plaats en de
E1a 1e in deze poule. Er moet gezegd de E3 heeft zich bij-
zonder goed geweerd als 1e jaars Etjes tegen al die 2e jaars
jongens en ik denk dan ook dat zij volgend jaar hoge ogen
zullen gooien in het zaaltoernooi. Als je dan, zoals wij, ook
nog naast de spelers bank zit en hoort tijdens een wissel
“kom maar Pietertje, het gaat steeds beter” weet je dat het
wel goed zit bij V.V. De Meern. (uitspraak spelers onderling).
Het was wederom gaaf om te doen, wij hebben het graag ge-
daan en willen dan ook de spelers, de leiders, de ouders en de
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"Op vrijdag 30 maart 2012 mochten de spelers van V.V. De Meern F2, voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen
Excelsior meelopen met de spelers van FC Utrecht. Het was een ontzettend mooie ervaring. De kinderen en de
ouders hebben ontzettend genoten. De pupillen van V.V. De Meern dromen van een voetbalcarrière bij FC Utrecht".

organisatie enorm bedanken voor het sportieve gedrag,
de sportiviteit en medewerking om ook deze toernooidag tot een
succes te hebben gemaakt.

Mocht u, net als wij, veel plezier beleefd hebben en bent u geinteresseerd
om hier een steentje aan bij te dragen (stukje organisatie, mee helpen deze dag(en) in ere te houden en soepel te laten
verlopen) neem dan contact op met Ben Hendrikx: evenementen@vvdemeern.nl. 
Ook hier is ondersteuning van de vereniging gewenst en nieuwe mensen hebben nieuwe ideeën, iets voor u?
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De woensdagmiddagtrainers
We gaan het dit keer over de woensdag middag trainers hebben en over de jeugd die zij ’s middags training geven.
De E en F elftallen van de F 24 tot de E1.
Even voorstellen:

Karel de Rijk: 73 jaar en heeft een schat aan ervaring. Hij is begonnen met training geven toen zijn kleinkinderen op
voetbal gingen en heeft zelf jaren gevoetbald en is nog steeds gek van het spelletje.
Jan Kerkhof: ook 73  jaar en al 63 jaar lid van V.V. de Meern, vroeger een begenadigd voetballer en een talent toen
die tijd, jaren in het 1e team gespeeld en nog steeds bloedfanatiek.
Kees  Broekhuysen: 71 jaar en heeft ook jaren in het 1e gespeeld, is ook training gaan geven omdat hij het voetbal
nog zo leuk vindt en nog alles volgt wat met voetbal te maken heeft.
Jaap  Dunsbergen: 68 jaar en nu ruim  3 jaar trainer op de woensdag, hij is de materiaalman van V.V. de Meern, traint
door de weeks nog een elftal, De E6
Jan Vermeulen: 68 jaar en jeugd voorzitter bij V.V. de Meern (the Boss) geeft leiding aan de woensdagmiddag trai-
ners, kent bijna alle jeugdspelers bij naam en weet in welk elftal ze spelen, is ook al weer 13 jaar actief als woensdag-
middag trainer.
Willem Spierenburg: is 65 jaar en 5 jaar trainer, is ook training gaan geven omdat zijn kleinkinderen op voetbal gin-
gen en er dan vaak geen trainers waren voor de lagere elftallen. Is ook een fan van FC Utrecht en heeft kijk op het
spelletje.
Arie de Vos: 66 jaar, geeft al meer dan 35 jaar training aan wat voor elftal dan ook, is ook nog bloed fanatiek, maar ze
moeten wel naar hem luisteren, anders heb je een kwaaie aan hem. Komt elke zaterdag en zondag naar voetbal kijken.
Traint dit jaar de D3 en die zijn de 1ste helft van de competitie winterkampioen geworden. En het is niet het 1e elftal
dat door hem kampioen is geworden en zeker niet de laatste...
Henny Ockhuyzen: is 65 jaar en is training gaan geven toen we op het nieuwe complex begonnen zijn. Is ook training
gaan geven omdat zijn kleinzoon op voetbal ging, en die kleinzoon geeft hij nog steeds training, dat is inmiddels de
B4. Hij traint nog een elftal en dat is de E3.  Henny staat dus 2 avonden en 1 middag op het trainingsveld, dat zijn de
fanatiekelingen!
Jannus Visser: is 58 jaar en al meer als 27 jaar trainer op de woensdagmiddag, dus die heeft al heel wat talentjes langs
zien komen. Is altijd de rust zelve en die zal je niet snel kwaad zien worden. Is fan van het andere rood/wit  ”010-”...
John van Kippersluis: is 48 jaar en ook trainer sinds we op het nieuwe complex zitten, is ook training gaan geven
omdat zijn zoons op voetbal gingen. Is in het dagelijks leven bakker en vindt het heerlijk op de woensdag buiten te zijn
en training te geven. Heeft zelf jaren gevoetbald bij   J.S.V. Nieuwegein.
En dan hebben we nog 6 stagaires die woensdagmiddag helpen, Jordi, Bas, Bas ,Tom, Mats en Mats zitten allen op
de sport academie van het ROC.

Nu zie ik jullie denken bij de leeftijden van de trainers , nouuuuuuu dat is al best wel oud , maar leeftijd heeft niets te
maken met de passie voor voetbal, deze mannen ademen voetbal, zijn voetbal en zijn nog helemaal bezeten van voet-
bal! En zie tegenwoordig nog maar eens trainers te krijgen. Vooral woensdagmiddag, dan is iedereen druk of aan het
werk. En deze mannen (trainers) zijn er altijd, in regen en in wind maar ook met mooi weer ze zijn er, en ze doen het graag! 

Om de 6 weken krijgen de trainers andere teams om te trainen. Na 6 weken worden de teams beoordeeld door die-
zelfde trainer.  Die beoordeling wordt weer meegenomen met de beoordeling van de leiders cq trainers van dat elftal
Zo worden de “PIETERTJES”, en de “MESSI’S” vanzelf van elkaar gescheiden en komen de toppertjes bij elkaar in
de hogere elftallen en de wat mindere voetballertjes in een lager elftal. Vaak zie je toch weer spelertjes die eerst in een
lager elftal gespeeld hebben, later terug keren in een hoger elftal, dan worden ze serieuzer of de speelsheid gaat eraf.
Maar het belangrijkste is dat ze er lol in hebben in wat voor elftal ze ook spelen. Je kan in een hoger elftal spelen, maar
dan moet je ook discipline hebben. Je moet vaker trainen, wedstrijdbespreking voorafgaande aan de wedstrijd, er gaat
best wel veel tijd inzitten en je moet ook nog leren op school, wat ook niet onbelangrijk is.

Het niveau van voetbal is na al die jaren  wel anders geworden. Het moet allemaal veel sneller, wil je met de top mee-
draaien, maar dat levert ook meer blessures op. Je moet vaker trainen en intensiever trainen, maar bij die jonge gassies
zijn er ook nog  veel die daar aan moeten wennen. Daar moet je wel rekening mee houden qua trainingsarbeid.
Aan conditietraining hebben de meeste een hekel. Sprintje naar rechts, sprintje over het hele veld, noem maar op. 
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De woensdagmiddagtrainers

Na 2 keer vinden ze het dan wel best, maar daar bouw je geen conditie mee op. Nee, dat moet wel vaker gebeuren, wil
je het een hele wedstrijd uithouden.
Het is eigenlijk niet meer te vergelijken met 30-, 40 jaar geleden. Tegenwoordig zit iedereen achter de computer of is
met zijn mobiel aan het sms’en, ping’en, twitteren of what’s appen, dat hadden wij vroeger niet. Als je thuis kwam,
ging je eerst huiswerk maken en daarna voetballen of anders om, we waren echte straatvoetballers. Bij ons was het
trouwens niet op straat, maar in het weiland (wij woonden op de boerderij). Ging je tussen de koeievlaaien door voet-
ballen. Twee stokken in de grond dat was het doel. Af en toe brak je je nek, omdat er ook nog greppels in het land
lagen, of je gleed uit over de koeiestront. Dat waren nog eens tijden...

Maar tegenwoordig hebben we kunstgras om op te voetballen. Dat is ideaal. Met regen of wind het gaat altijd door of
de KNVB moet het landelijk afgelasten, maar dat komt bijna niet voor.
Een sliding is wel uit den boze op dat kunstgras, want je ligt direct open als je er één maakt. Hoewel er wordt gezegd
dat het nogal meevalt. Wat wel handig is, is dat de bal niet meer alle kanten opstuitert omdat het veld glad (gelijk) is.
Dus er kan sneller gespeeld worden.

Van voor van links naar rechts; John, Henny, Arie, Karel, Jaap daar achter v.r.n.l. Jannus, Jan Vermeulen, Jan Kerk-
hof, Kees en Willem, achter v.l.n.r. Bas, Mats en Mats, Tom, Bas en Jordi.

Wat wij ook merken is dat de jeugd steeds meer een weerwoord heeft, vooral de wat oudere jeugd. Als je iets uitlegt, is
het gelijk ”nee, doe ik niet, heb ik geen zin in,” en dat soort fratsen. Ja ze hebben wel een bekkie terug tegenwoordig
hoor.

In de jaren 70 had je nog maar twee jeugdtrainers nu hebben ze er tien voor de woensdagmiddag alleen al. De club is
erg hard gegroeid de laatste jaren. Maar trainers zijn er nooit genoeg, dus mocht je een keer zin hebben om eens een
middag mee te lopen, Vraag’t gewoon aan Jan Vermeulen!

De huidige trainers hebben samen meer dan 100 jaar ervaring daar kun je best wat van opsteken. En ze hebben alle-
maal de trainerscursus gevolgd voor D/E/F- trainer, dus je maakt ze niet gek hoor.

Tot slot wil ik ook nog even vermelden, dat de trainers elk jaar van nieuwe kleding worden voorzien (keuze uit: win-
terjas of een regenjas), dus ze lopen er  perfect bij en netjes,  zoals het hoort bij zo’n grote vereniging.
Ik ben er trots op dat ik met deze CLUB MENSEN elke woensdag weer training mag geven. Petje af!

Met vriendelijke groet, één van de woensdagmiddagtrainers. 
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”Wie is die scheidsrechter?”
Wekelijks zijn er tientallen scheidsrechters nodig om de jeugd- en seniorenwedstrijden in goede banen te leiden. Een
klein aantal wedstrijden wordt gefloten door scheidsrechters die door de KNVB zijn aangesteld. Het overgrote ge-
deelte van de wedstrijden worden door leden van onze eigen vereniging (de verenigingscheidsrechters) gefloten. Maar
wie is eigenlijk die scheidsrechter die jouw wedstrijd mogelijk maakt? In elke Teamgeest maken we kennis met één
van de actieve verenigingscheidsrechters.

Wie ben je?
Ik ben Evert van Zijtveld en woon sinds 1995 in Vleuten. Ik ben getrouwd met Grace en ik
heb twee kinderen. Robert-Jan is 15 jaar en speelt in de B2 en Frederique is lid van hockey-
club Fletiomare. Daarnaast ben ik afgestudeerd aan de Kingston University in Engeland.
Wat doe je in het dagelijkse leven?
Ik ben Segment Directeur bij Alcatel-Lucent een bedrijf met vestigingen in 130 landen. Al-
catel-Lucent is wereldleider in communicatie oplossingen. Een voorbeeld is DSL modem in
jullie huis.
Wat is jouw binding met V.V. De Meern?
Ik ben betrokken geraakt bij V.V. De Meern toen wij in Vleuten kwamen wonen. Vroeger
ben ik enkele jaren lid geweest van Argon, maar ik vond het voetballen een te harde sport. Omdat ik meer wilde weten
over de spelregels heb ik een cursus spelregels gevolgd en heb vele wedstrijden als assistent Scheidsrechter opgetre-
den. Uiteindelijk heb ik de Basis Opleiding Scheidrechter gevolgd. Ik had nooit gedacht dat ik ooit als scheidsrechter
zou acteren, maar omdat mijn zoon Robert-Jan bij V.V. De Meern speelde, was ik geïnteresseerd geraakt. Uiteindelijk
is het leiden van wedstrijden een leuke hobby. Enerzijds omdat het een uitdaging is en anderzijds omdat het goed past
als aanvulling op het hardlopen. In het najaar van 2011 is er een scheidsrechterscommissie opgericht en binnen deze
commissie ben ik verantwoordelijk voor het plannen van scheidsrechters. En voor het organiseren/coördineren van de
Basis Opleiding Scheidsrechter  (BOS-cursus) voor leden van onze vereniging.
Hoe lang ben je actief als verenigingscheidsrechter?
Ik ben nu 3 jaar actief als verenigingscheidsrechter en ben gestart na het volbrengen van de BOS-cursus. Na het volgen
van deze cursus had ik voldoende bagage om als scheidsrechter aan de gang te gaan.
Waarom ben je nog steeds actief als verenigingscheidsrechter?
Het leiden van wedstrijden is een leuke uitdaging die ik eigenlijk combineer met het hardlopen. Sporten is voor mij
een vast onderdeel van het leven en ik ben zo 6 uur per week echt actief aan het sporten. Als er in de winter ijs is, pro-
beer ik zo veel mogelijk te schaatsen. Ondanks het feit dat ik zakelijk een drukke job heb, ben ik overtuigd om
een bijdrage te moeten leveren aan de maatschappij.
Wat zou je willen meegeven aan spelers en supporters?
Het lijkt een open deur, maar V.V. De Meern is een fantastischevereniging. Iedereen in en om het veld moet het voet-
ballen als een feest ervaren en verliezen is echt niet erg. Winnen is natuurlijk wel mooier. Wij moeten proberen meer
respect op te brengen en iedereen in zijn waarde te laten. Als ik dit bijvoorbeeld vergelijk met het atletiek dan lijkt ie-
dereen elkaar te motiveren. Probeer ook te genieten van mooie acties van jullie tegenstanders!
Wat zou je willen meegeven aan mede-verenigingscheidsrechters?
Ik ga hier niet vertellen wat een scheidsrechter moet doen, maar zelf heb ik profijt zo dicht mogelijk bij de acties te
zijn. Dit maakt het waarnemen van overtredingen gemakkelijker. En natuurlijk alle kaarten doorgeven.
De scheidsrechterscommissie zoekt scheidsrechters.
Wat zou je aan leden mee willen geven, die mogelijk geïnteresseerd zijn? Ik zou vooral een pleidooi willen houden aan
jongere spelers. Bekijk het leiden van een wedstrijd eens vanuit een sportieve kant! En je kunt natuurlijk ook een car-
rière opbouwen als scheidsrechter met een vliegende start bij V.V. De Meern. De vereniging zal je opleiden en
begeleiden.

Evert, bedankt voor de kennismaking!
Ben je geïnteresseerd geraakt om eventueel actief te worden als scheidsrechter?
Neem dan voor meer informatie contact op met de scheidsrechterscommissie.

Ferdinand Wieman, Scheidsrechterscommissie V.V. De Meern
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Commissie van beheer
Defecte boiler
In de loop van januari ontdekten we dat één van de twee boilers in het clubgebouw lekte en
veel lawaai maakte. Nader onderzoek wees uit dat het reservoir van de boiler lekte en onder
andere de branderruimte volledig onder water had gezet. Helaas bleek dat een dergelijk lek
niet te repareren valt en dat de boiler vervangen moest worden. Geluk bij een ongeluk was
dat dit tijdens de sneeuwperiode gebeurde en we dus enkele dagen hadden om het probleem
op te lossen.
We schrokken echter enorm van de kosten: ruim € 10.000 voor een nieuwe boiler en instal-
latie. Het blijkt dat dergelijke grote boilers erg duur zijn. We zijn nog naarstig op zoek ge-
gaan naar goedkopere alternatieven, maar die bleken niet te vinden. Vervangen door een
andere boiler zou bovendien hoge installatie kosten met zich meebrengen i.v.m. aanpassen
van de leidingen (gas, water aanvoer, water uitvoer, rookgas kanaal). Noodgedwongen heb-
ben we de kosten van een nieuwe boiler dus maar geaccepteerd.
De oorzaak van het lek ligt waarschijnlijk in een combinatie van een zwak punt in het re-
servoir en slecht onderhoud. De boiler bevat 4 anodes om kalkafzetting tegen te gaan. Deze
anodes moeten jaarlijks geïnspecteerd en indien nodig vervangen worden. Het bleek echter
dat de bedrijven Kuijpers en Thermos die de afgelopen 6 jaar achtereenvolgens verant-
woordelijk waren voor het onderhoud dit hebben verzuimd. Recent waren we al overgegaan naar een ander bedrijf dat
zijn vak en zijn klanten wel serieus neemt en onderhoud wel degelijk uitvoert. 
Al doende kwamen we ook tot de ontdekking dat de anodes niet uit de boilers gehaald konden worden. De anodes zijn
rechte staven die boven uit de boiler gehaald moeten worden. Tussen bovenkant van boiler en plafond was daarvoor
echter onvoldoende ruimte. Ondertussen zijn er andere anodes op de markt die aan de voorkant in de boiler geplaatst
kunnen worden en langer meegaan. We zijn dus ook gelijk maar overgegaan naar deze nieuwe anodes om vergelijk-
bare problemen in de toekomst te voorkomen.

Verlichting kantine
Onder andere in kantine en jeugdhonk hangen grote armaturen (ronde grijze bakken) voor de verlichting. In verband
met de voorschakelapparaten kunnen helaas geen lampen van verschillende sterkte gebruikt worden en er zijn mede

daardoor maar twee standen: veel licht en enorm veel licht. Als aan-
vulling hebben we spots bij gehangen, die worden gebruikt op bij-
voorbeeld trainingsavonden. De verlichting is echter nog steeds niet
optimaal: de grote lampen geven teveel licht en de spots (sfeerver-
lichting) zijn onvoldoende. De verlichting is daardoor eigenlijk niet
goed bruikbaar. 
Recent hebben we de armaturen in het jeugdhonk omgebouwd zodat
standaard spaarlampen van willekeurige sterkte gebruikt kunnen
worden en het aantal standen veranderd van 2 naar 3. Minder sterke
lampen levert een aardige besparing op het stroomverbruik op en 3
standen maakt de verlichting onder diverse omstandigheden bruik-
baar. Stand 1 kan worden gebruikt als sfeerverlichting en stand 3 is
voldoende voor o.a. gebruik voor de bridge.
Voor de kantine hebben we nog overwogen om de verlichting dim-
baar te maken, maar dit brengt behoorlijk hogere kosten en substan-
tieel installatiewerk met zich mee. Besloten is daarom om de
armaturen in de kantine op dezelfde wijze om te bouwen als in het
jeugdhonk. Op het moment dat jullie dit lezen is (een deel van) de
actie mogelijk reeds uitgevoerd.
De armaturen in de gang boven en de hal hebben we eveneens aan-
gepast zodat we ook daar behoorlijk op stroomkosten kunnen bespa-
ren. Op de totale begroting van de vereniging scheelt het weliswaar
niet heel veel, maar alle beetjes helpen en het is tenslotte ook beter
voor het milieu.
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Vaste aansluiting RTV Utrecht
RTV Utrecht maakt regelmatig radio rapportages bij wedstrijden van zondag 1. Voor de verbinding gebruikten ze tot
nu toe een mobiele installatie in een auto. Om deze mobiele installatie beschikbaar te hebben voor incidentele rappor-
tages elders heeft RTV Utrecht verzocht op hun kosten een vaste verbinding in ons clubgebouw aan te leggen. Deze
ISDN2 aansluiting is ondertussen door KPN, op kosten van RTV Utrecht, gerealiseerd en door ons doorgetrokken van
de meterkast naar het clubcafé zodat RTV Utrecht op het terras ernaast er gebruik van kan maken.

Overlast duiven
De laatste jaren hebben we in toenemende mate overlast van een
groeiende kolonie duiven die het clubgebouw hebben geselecteerd
als woongebied en die vanaf die plaats uitvoerig hun behoefte doen.
In eerste instantie was de stalen balk onder het overstek van het dak
bij de hoofdtoegang hun woondomein. Nadat we hier duivenpinnen
hadden geplaatst bleken ook de stalen randbalken van de dakcon-
structie kennelijk voldoende beschutting te bieden en tevens zijn de
bestaande pinnen plaatselijk verdwenen. Het probleem was dus nog
steeds niet opgelost en we moesten op zoek naar een meer defini-
tieve oplossing. 
We hebben daarom advies en offertes gevraagd bij enkele bedrijven
die zijn gespecialiseerd in ongediertebestrijding. De oplossingen va-
riëren van ‘plaatsen duivenpinnen in de flens van de stalen randbalk’ tot het aanbrengen van een zogenaamde ‘Avi-
save vogelwering’ (stroomdraad met hoge spanning en een lage stroom, gevoed door een zonnecollector), zowel in de
flens als bovenop de randbalk, dit eventueel in combinatie met een ‘duivenvangprogramma’. De kosten voor het to-
taalpakket lopen daarbij op tot ca. € 6.000 (!) en dat vinden we toch wel erg veel voor een paar duiven. Bovendien is
het esthetisch niet erg fraai om met name op de dakrand een constructie aan te brengen.
Uiteindelijk hebben we besloten om de maatregelen stapsgewijs uit te voeren, voor zover nodig. In eerste instantie zul-
len we (stalen) duivenpinnen plaatsen in de flens van de dakrand, rondom het hele gebouw, totaal 120 meter lengte.
Het voordeel van duivenpinnen is dat we deze werkzaamheden zelf kunnen uitvoeren wat de kosten behoorlijk drukt.
Het deel boven de tribune levert nog wel wat problemen vanwege de bereikbaarheid.
Mocht deze maatregel niet afdoende blijken dan gaan we alsnog over tot afvangen van de duiven. Mocht er binnen de
vereniging iemand zijn die dit afvangen voor zijn rekening wil nemen dan horen wij dit graag, anders zullen we deze
activiteit moeten uitbesteden, waarmee de nodige kosten zijn gemoeid. 

Posters kantine
Soms bereiken ons geluiden dat in de kantine de voetbalsfeer
ontbreekt en dat dit mede een gevolg is van de ‘kille’ inrichting. 

Om een kleine
bijdrage te
leveren aan het

verbeteren hier-
van heeft de Commissie van

Beheer in samenwerking met freelance
fotograaf Wim van IJzendoorn  in de kan-
tine en het jeugdhonk een 20-tal voetbal-
posters opgehangen, formaat 70 x 100.
De foto’s zijn alle genomen op ons sport-
park en als je goed kijkt herken je jezelf
misschien.
Mocht je belangstelling hebben voor een
poster of een afdruk op een ander formaat
dan kun je deze bestellen bij: 
Wim IJzendoorn,
www.fotografie-ijzendoorn.nl
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Verslag trainingskamp Zondag 1 in Spanje 
Iets om niet snel te vergeten. Naar Spanje met het eerste elftal. Als begeleider nota bene.
En dat terwijl ik nauwelijks enig verstand van voetballen heb. Maar, zo had de trainer mij gezegd, zo heb jij weer ver-
stand van andere zaken. Wellicht dat we elkaar kunnen aanvullen. We zouden zien.

Donderdag 5 januari vertrekken vanaf de
club. Het is koud. De winter zit er goed
in. Gek dat je niet eens winterkleren in je
koffertje hebt, want daar, in Spanje, zou
het 20 graden zijn. Maar ’s morgens om
04.00 uur heb je daar geen besef van.
Enfin, inchecken en dan maar hopen dat
er nog gevlogen gaat worden. Wat een
storm! De piloot echter is een ervaren
rakker en gokt het erop. Al zwaaiend en
zwenkend en draaiend en zakkend berei-
ken we ons doel: Valencia.
In het vliegtuig is stiekem menige sport-

man tot geloof gekomen want het blijkt een groot avontuur. Vooral voor de trainer zelf.

En dan eenmaal in Spanje ben je in een andere wereld. Heerlijk weer en  sinaasappelen die het landschap een ver-
trouwde kleur geven. Een prachtig hotel, een fijne kamergenoot en even waan je jezelf een gelukkig mens. Even maar,
want er moet wel gewerkt worden. Er
staan trainingen op het programma,
twee wedstrijden, wandelingen, uitge-
breide maaltijden en een avond vol
verrassingen. Er wordt door het team
hard gewerkt. De zon is een lust, maar
soms ook een last, bijvoorbeeld als je
middenin de stad  een wedstrijd moet
spelen tegen Topklasser Achilles. De
einduitslag van 1- 1 belooft veel voor
de tweede competitiehelft. Het lijkt be-
waarheid dat V.V De Meern over een
sterk team beschikt. De tegenstander
uit Groesbeek weet natuurlijk wel dat het een oefenwedstrijd is, maar toch.

Tegen hoofdklasser Zwaluwen de dag erop is het hetzelfde verhaal. Een goed spelend V.V De Meern dat evenwel in de
slotminuut met 1-0 wordt verslagen. Maar het voetbal ziet er goed uit en de trainer kan genieten van een goed spelend
team met veel jongeren. Zo valt er overigens nog veel meer te genieten.

Niemand van ons zit te wachten op een
spelletjesavond. Kom op zeg. We gaan
toch geen spelletjes doen? Een goede tip:
wel doen! Vooral de voetbalquiz met Ste-
phan Oost als roerganger was geweldig.
We hebben ons helemaal gek gelachen.
Wat kan het vermakelijk zijn om grote
jongens te zien, die zich verbijten om de
winst binnen te halen, al gaat het er maar
om geen jager of neger te zeggen.
Na veel plezier verdwijnt het winnende
team in het zwembad. Prachtig!
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En dan is er de onvermijdelijke discoavond. En of er
nog Spaanse schonen aanwezig waren? Het lijkt wel
of de hele buurt zich verzamelt rond de dansmuziek
als bekend wordt dat het team van V.V. De Meern
hoofdzakelijk uit vrijgezellen bestaat. Het is laat ge-
worden, kan ik u zeggen. Heel laat.

En dan is er nog een mooie afsluiting van de trip.
Technisch directeur Sjaak van den Helder heeft een
bezoek aan de wedstrijd Villarreal vs Valencia ge-

organiseerd.  De ene traktatie
lijkt de andere op te

volgen, want wat is
het een fantasti-

sche pot!  Het
wordt koud tijdens de wedstrijd als de zon achter de bergen verdwijnt, maar die
temperatuur is het enige dat ons nog aan thuis doet denken. Een bijzondere avond
met prachtige doelpunten. En in het hotel staan de drankjes weer op ons te wach-

ten plus de onvermijdelijke klaverjas-
kaarten.

De trip loopt op zijn einde. We moeten
ons maar weer gaan voorbereiden op de
reis naar het koude Nederland met het
vervolg van de competitie en de strijd
om de beker. Maar niet voordat we die
prachtige stad Valencia van nabij heb-
ben gezien. Het is werkelijk de moeite
waard en velen zullen zeggen dat ze er
zeker nog een keer naar terug willen.

Dan met de bus naar het vliegveld. Zonder hem die geen verstand van voetballen heeft, want het blijkt dat kaartlezen
ook zijn sterke kant niet is.
Hij is bij het stierenvechten blijven hangen. Evenwel bij niemand paniek en zo hoort het ook. De ervaren piloot om-
zeilt de winterse buien en we komen zonder schokken in Nederland aan.
Veel ervaringen rijker. We geven om elkaar. Je kunt het merken als we afscheid nemen. 

Het is zeer de moeite waard geweest. 

Cees Verweij
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Spelregelkennis

Redactie

Je zou verwachten dat de buitenspel regel redelijk bekend is, maar veel assistent scheidsrechters
('grensrechters') blijken er moeite mee te hebben en te snel te vlaggen.

Buitenspel staan is op zich geen overtreding.

Buitenspel staan wordt pas strafbaar als:
1.  de speler ingrijpt in het spel, of
2.  een tegenstander in diens spel beïnvloedt, of
3.  voordeel trekt uit zijn of haar buitenspelpositie

.
Ad 1. Ingrijpen in het spel betekent het spelen of raken van de bal.
Ad 2. Een tegenstander in diens spel beïnvloeden betekent het gezichtsveld of de beweging van een tegenstander

blokkeren of het maken van een gebaar of beweging die de tegenstander misleidt of afleidt.
Ad 3. Voordeel trekken uit zijn of haar buitenspelpositie betekent het spelen van een bal die terugkomt van doellat, 

doelpaal of tegenstander (meestal de keeper die een schot blokkeert).

Een speler die in buitenspelpositie aangespeeld wordt maar de bal laat lopen (en een tegenstander niet in diens spel
beïnvloedt) staat niet strafbaar buitenspel. Vaak zien we echter dat een assistent scheidsrechter vlagt zodra de bal
gespeeld wordt en er een speler in buitenspelpositie staat. De assistent scheidsrechter hoort echter af te wachten of de
betreffende speler ingrijpt in het spel, een tegenstander in diens spel beïnvloedt of voordeel trekt uit de buitenspelpo-
sitie en dan pas te vlaggen. Een assistent scheidsrechter die dit goed uitvoert en niet voorbarig vlagt zal eerder het
vertrouwen van een scheidsrechter krijgen.

Of een speler buitenspel staat wordt bepaald op het moment dat een medespeler de bal speelt, niet op het moment dat
de speler de bal ontvangt. Maar dat zal bekend zijn.

In de volgende situaties is buitenspel staan niet strafbaar:
- bij een doelschop
- bij een hoekschop
- bij een inworp
- bij een aftrap
- de speler staat op eigen helft
- de bal wordt gespeeld door een tegenstander
- bij een scheidsrechtersbal

Dat je bij een doelschop niet strafbaar buitenspel kunt staan wordt nog wel eens vergeten.

André Bakker (KNVB scheidsrechter)

De redactie van Teamgeest bestaat uit Ilse Starrenburg en Bas Stolwijk. De opmaak is verzorgd door Henk van Dijk.
Daarnaast bedanken wij alle leden en vrijwilligers die kopij hebben ingeleverd voor hun bijdrage aan deze Teamgeest.
De foto’s van de BCLR avond zijn door Fotografie IJzendoorn gemaakt, de overige foto’s bij de artikelen zijn ingeleverd
door de auteur(s) zelf.

TeamGeest nummer 4 – seizoen 2011/2012
De vierde TeamGeest van dit seizoen verschijnt medio juli. Wil jij de volgende keer jouw stuk terug zien in de Team-
geest? Stuur dan uiterlijk vrijdag 1 juni je tekst en beeldmateriaal naar teamgeest@vvdemeern.nl.
Let op: de redactie heeft het recht om ingezonden stukken aan te passen of niet te plaatsen.
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V.V. De Meern schenkt kleding aan academie Ghana

Wellicht herinneren jullie je nog het stukje dat Frans van
Seumeren afgelopen zomer schreef over de voetbal-
academie in Ghana. Inmiddels vordert de bouw gestaag,
het grootste gedeelte van de gebouwen staat en men is
begonnen met de daken en de afwerking. In februari is
vanuit Nederland een grote zeecontainer vertrokken met
materialen ten behoeve van de twee voetbalvelden: o.a.
irrigatiepijpen, een grote pomp, een grasmaaier en veld-
materialen (dug-outs, doelen, netten etc.).
De veldmaterialen konden met een aanzienlijke korting
worden ingekocht bij de leverancier waar de V.V. De
Meern ook haar materialen betrekt. In diezelfde contai-
ner is een aantal dozen met overtollige voetbalkleding
van VV De Meern op transport gesteld naar Ghana.

Het eerste gras is zichtbaar
Complex
Het complex bestaat uit een terrein van enkele hectares waarop twee voetbalvelden worden aangelegd. Tevens omvat
het complex een schoolgebouw, een gebouw voor de staf, kleedlokalen, receptie, kantine en een hostel waar 50 jon-
gens kunnen worden ondergebracht. Mogelijk wordt in de toekomst nog een hotel toegevoegd.         

Kleedkamers Schoolgebouw

Ondersteuning lokale competitie
Eén van de doelstellingen van de voetbalacademie is het ondersteunen van lokale clubs. Iedere Afrikaanse voetballer
droomt van een carrière in Europa. Echter, als de beste talenten steeds maar wegtrekken, kan de lokale competitie
nooit van de grond komen. “We hebben niet de illusie deze tendens te kunnen keren, maar we zien het wel als onze
taak om ook te investeren in de lokale competitie”, aldus ex-V.V. De Meern speler Abu, CEO van de academie. “We
richten ons niet alleen op onze eigen selectie spelers, maar willen expliciet ook bijdragen aan de sociale en sportieve
ontwikkeling in de regio.”

Abu reageert dan ook enthousiast op deze schenking van zijn oude club. “We gaan de kleding uitdelen aan de clubs
hier rondom Tamale, ze zullen er ontzettend blij mee zijn”.

Betrokkenheid Frans
Frans participeert op persoonlijke titel maar legt als grootaandeelhouder van FC Utrecht natuurlijk wel een link met
de Eredivisieclub. “Er wordt bijvoorbeeld gespeeld in de shirts van Utrecht en expertise wordt gedeeld.” Tijdens de
wedstrijd tegen Ado Den Haag werd het samenwerkingsverband tussen TUFC (de club gelieerd aan de academie) en
FC Utrecht officieel gemaakt. Daarnaast bestaat de intentie om ook een samenwerkingsverband tussen FC4YOU en de
academie aan te gaan.
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Kidsquiz
• 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 juni op naar teamgeest@vvdemeern.nl, vergeet niet om ook je telefoonnummer te
vermelden. Onder de inzendingen wordt een mooie voetbal verloot!

De oplossing van de vorige kidsquiz: ‘bakkeljauw’.
De winnaar van de voetbal is Refshaan Ragghoe, spelend in V.V. De Meern E11.

Vragen:
1. Welke speler uit Oranje speelt momenteel bij de Engelse club Everton?
2. Tegen welke Topklasser speelde V.V. De Meern Zondag 1 op hun trainingskamp in Spanje?
3. In een van deze landen wordt komende zomer het EK Voetbal gespeeld?
4. Hoe heet de nieuwe trainer van V.V. De Meern Zondag 1?
5. Op welke positie staat V.V. De Meern Zaterdag 1 momenteel op de ranglijst?
6. Wie is de huidige Hoofd Opleidingen bij V.V. De Meern?
7. In welk land speelt Oranje op het komende EK Voetbal zijn groepswedstrijden?
8. Wat is de slogan van V.V. De Meern? Ontwikkel jezelf, ……

TUFA-reis 
Bent u na alle verhalen ook nieuwsgierig geworden? Reis dan met mee Frans van Seumeren en Nana Asare 
neem een kijkje in de keuken van de voetbalacademie. TUFA en FC4YOU organiseren een geheel verzorgde 
reis naar het Afrikaanse land.
De reis staat in het teken van de feestelijke opening van de voetbalacademie die gedeeltelijk in traditionele stijl 
zal plaatsvinden. Daarnaast is er volop ontspanning en netwerkgelegenheid. We bezoeken onder andere Ghana’s
grootste nationale park Mole, waar we vanaf het hotel een schitterend uitzicht hebben op de badderende
olifanten. ’s Morgens vroeg gaan we op safari en tijdens de ondergaande zon genieten we na onder het genot
van het Ghanese Star Beer. De opbrengst van de reis komt ten goede aan de sociale projecten van TUFA: onder
wijs, alternatieve carrières en gemeenschapsontwikkeling. 

Praktisch
Datum: Van 26 mei tot 3 juni 2012 (negen dagen)
Kosten: € 2.850,- (incl. vlucht, vervoer, verblijf en catering, excursies, sociaal programma en bijdrage TUFA)
Aanmelden: Via Karin Pannekoek (directeur FC4YOU): 030 888 55 37

Meer informatie
Bel met Karin Pannekoek (directeur FC4YOU): 030 888 55 37
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Business Club Leidsche Rijn
BCLR is het kalenderjaar begonnen met twee fantastische bijeenkomsten.
We mikken voor elke bijeenkomst op zo’n 100 aanwezigen, maar zowel in februari als
maart zaten we daar ruim boven. Een teken dat de bijeenkomsten aanspreken en de
business club bruist.

Colour Kitchen en de euro
De eerste maandagavond van februari waren we te gast bij de Colour Kitchen in Zuilen. Een sfeervolle locatie in een
voormalig schoolgebouw. De Colour Kitchen is een restaurant met een missie: mensen van verschillende achtergronden
samenbrengen in een kleurrijke keuken en tegelijkertijd (jonge) mensen die een tweede kans in de maatschappij zoeken
opleiden. Er werden diverse niet-alledaagse gerechten geserveerd die bij de aanwezigen goed in de smaak vielen.
Professor Laurens Sloot verzorgde een presentatie over de euro en de financiële crisis. Een ingewikkeld onderwerp dat hij
zeer duidelijk wist uit te leggen. Zowel leken als ingewijden werden van begin tot einde geboeid door het heldere betoog.
Eén van de oorzaken van de huidige financiële crisis is het verschil in arbeidsproductiviteit. In de noordelijke landen is
die sinds de invoering van de euro sneller gegroeid dan in de zuidelijke landen. Met als gevolg dat onder andere Neder-
land en Duitsland profiteren van meer export, maar dat de zuidelijke landen de omgekeerde nadelige gevolgen hebben.
Normaal zouden die landen dat oplossen met devaluatie van hun munt, maar dat kan met de euro niet meer. Het invoeren
van een neuro voor de noordelijke landen en zeuro voor de zuidelijke landen zou dit probleem kunnen oplossen, maar er
zitten helaas ook de nodige nadelen aan deze oplossing. Duidelijk werd dat allerlei oplossingen voor de financiële crisis
lastig zijn. Tenslotte brak Laurens Sloot nog een lans voor de omslag van groei naar groen voor de economie. We moeten
van een economie gebaseerd op voortdurende groei naar een economie gebaseerd op duurzaamheid.

Heineken en het Holland Heineken House
In maart gingen we op bezoek bij het distributiecentrum van Heineken
in Houten. Een prachtige locatie waar we drie zalen tot onze beschik-
king hadden. In de bruine kroeg was het erg gezellig en het ijskoude
bier viel bij menigeen zeer in de smaak. 
Dennis Hogenboom van Heineken gaf in een presentatie de nodige ach-
tergrond informatie over het hoe en waarom van het Holland Heineken
House. Dennis is verantwoordelijk voor de organisatie van het Holland
Heineken House op de
komende Olympische
Spelen in Londen en

wordt daarom ook wel de “burgemeester van het Holland Heineken
House” genoemd. Nederland is na het organiserende land en de Ver-
enigde Staten meestal het derde land qua aantal bezoekers van de Olym-
pische Spelen. We zijn dus redelijk sportgek en uiten dat op een unieke
manier in het Holland Heineken House. In de vorige edities aan de an-
dere kant van de aardbol trok het Holland Heineken House zo’n 100.000
bezoekers. In Londen worden gezien de nabijheid veel meer Nederlan-
ders verwacht, vandaar dat er voor het eerst met entreekaarten gewerkt
zal gaan worden. De logistiek van een dergelijk gebeuren is enorm en Dennis gaf daar een overzicht van. Er zijn zo’n
450 medewerkers nodig. Randstad heeft de afgelopen maanden geholpen die te selecteren uit duizenden kandidaten.
De locatie is uiteraard ook enorm belangrijk. Met het Alexandra Palace zit dat wel goed: een zeer fraaie locatie met

veel historie, rondom een schitterend uitzicht over Londen en met openbaar vervoer
goed bereikbaar. Kortom, de perfecte plek om medaillewinnaars te laten huldigen door
een uitzinnige menigte en waar het elke avond met optredens van bekende artiesten
ongetwijfeld een enorm feest is.

Belangstelling?Bent u ondernemer en lijkt het lidmaatschap van de business club u
wel wat? U bent van harte welkom eens vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen
om zo de sfeer te proeven en te zien wat netwerken met andere ondernemers uit
Leidsche Rijn en omstreken inhoudt. 
Meer info op www.bclr.nl en/of via info@bclr.nl.


