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Van het verenigingsbestuur

Het bericht in het aprilnummer van Teamgeest was, dat zullen de lezers wel gemerkt hebben, nogal gedateerd. De oor-

zaak daarvan is inmiddels bekend. Een vervelende consequentie daarvan was dat de tekst over de verhuur van de fysi-

oruimte niet juist was. Het zag er op het moment van schrijven, hoewel formeel nog niet rond, naar uit dat er een

overeenkomst met Medicort zou worden gesloten. Maar omdat het enige tijd erna duidelijk was dat dit toch een te

voorbarige mededeling zou zijn, is er een aangepaste tekst opgesteld. Echter door de perikelen rond het tot stand

komen van het vorige  nummer van Teamgeest, is deze tekstaanpassing niet verwerkt. Daardoor is er een onjuist beeld

gegeven, waarvoor het VB zijn excuses maakt. Dat neemt niet weg dat het nog steeds de intentie is met Medicort tot

overeenstemming te komen.

Inmiddels is het seizoen ten einde en zijn we verblijd met de kampioenschappen van zaterdag-1, zaterdag-5, zondag-4,

A-5, C-6, D-8, MB-1, MC-3 en MD-1, hebben de A-3 en B-3 de districtsbeker gewonnen en zijn de zondag-2 en zater-

dag-2, na een zenuwslopende nacompetitie en een beslissingswedstrijd gepromoveerd. Allen, namens het VB, van

harte gefeliciteerd!

Wim Stolwijk

Als u het niet wist, dan bij deze: Wim is jarig op 30 april. Inderdaad Koninginnendag. En dus besloot Hare Majesteit

Wim dit jaar persoonlijk te feliciteren. Als goed Majesteit kom je niet met lege handen, zo ook onze Bea niet. Speciaal

voor Wim had zij een klein blauw doosje met een schattig klein

lintje. En weet u, het staat hem nog goed ook!

Wim heeft zijn lintje gekregen voor zijn niet aflatende inzet als

bestuurslid van eerst de Tennisclub, daarna de Businessclub De

Meern, inmiddels BCLR, en last but not least zijn werk voor de

VV. Dat laatste kunnen wij niet anders dan heel erg eens zijn met

de Majesteit. Namens de rest van het bestuur maar wij nemen aan

ook namens u allen: Wim, van harte gefeliciteerd. Dik verdient!

(Zie ook pagina 12 en 13.)

Uitbreiding clubgebouw

Uiteraard heeft dit onderwerp het VB bezig gehouden. Helaas hebben we moeten constateren dat er de nodige vertra-

ging is opgetreden, waardoor niet aan de oorspronkelijke doelstelling, zoveel mogelijk bouwen in de zomerperiode als

er geen verenigingsactiviteiten zijn, kan worden voldaan. Pas begin juli, na het inleveren van de kopij voor Teamgeest,

zal het duidelijk zijn wat de aanbiedingen van de aannemers zijn en of we binnen ons budget blijven en dus opdracht

kunnen geven.

Indien de bouw in augustus start, zullen we in de eerste helft van de competitie hinder van ondervinden, met name

omdat de toegang langere tijd geblokkeerd zal zijn en men dus via de zij- en achteringang naar binnen moet. 

Hoewel het ontwerp t.o.v. dat in het vorige nummer van Teamgeest stond, wel wat gewijzigd is, is het in grote lijnen

hetzelfde gebleven.

Overgang van A – junioren naar de senioren en de bezetting op zaterdag

Dit was wederom een hoofdpijndossier voor het VB. Ca. 35 overgaande A-junioren en allemaal met voorkeur zater-

dag. Al sinds 2007 worstelen we met ruimte problemen op zaterdag. Het is elk jaar weer maatwerk om het iedereen zo

veel mogelijk naar het zin te maken.

Dit jaar ontkwam het VB niet aan een principiële keus: zijn we bereid een extra zaterdagsenioren team toe te laten?

Zoals we op de Ledenavond in mei uitvoerig hebben toegelicht is besloten om inderdaad een tiende zaterdagsenioren

team toe te laten. Daarmee is de zaterdag nu overvol en is er geen ruimte meer voor doorstroom naar de zaterdag.

Vanaf nu heeft de overgaande jeugd alleen nog de optie zondag!

Uiteindelijk zijn de overgaande A3-A4 samengegaan in het nieuwe team, sluiten de A2-junioren zich aan bij de zater-

dagselectie en gaan de A1-junioren de Zondag 2 selectie versterken. De A1 junioren hebben voor hun bereidheid om

mee te werken aan zondag 2 de garantie gekregen dat als zij over een jaar alsnog naar de zaterdag willen, zij alsnog
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kunnen overstappen. Het VB is bijzonder blij met deze oplossing, omdat daarmee aan onze zorg om een kwalitatief

volwaardig 2e zondagelftal, zeker nu er gepromoveerd is naar de reserve 1e klasse, op de been te brengen is voldaan.

Een van de A1-junioren wilde perse niet naar de zondag en heeft de club verlaten.

Goed nieuws is nog dat de Zondag 2 is toegelaten tot de Beloftecompetitie van FC Utrecht en komend seizoen gaat

voetballen tegen Jong FC Utrecht, de beloftes van Spakenburg, IJsselmeervogels etc.

Amper was de discussie met de A-junioren gesloten of de Zaterdag was van mening spelers van buiten nodig te heb-

ben. Verschillende verzoeken zijn afgewezen.

Het toelatingsbeleid sinds 2007 is ongeveer als volgt: in principe worden voor de zaterdag geen spelers van buiten toe-

gelaten. Elk geval wordt afzonderlijk bekeken. Beschikbare ruimte moet vrij worden gehouden voor eigen jeugd. Uit-

zondering op de regel geldt voor spelers van buiten die aan willen sluiten bij een team waarbij een jeugdspeler zich

helemaal niet thuis zou voelen. Voorbeeld: welke jeugdspeler wil spelen met John van Wegen in Zaterdag negen?

Geen een. En dus was het geen enkel probleem dat bv Edwin Habers afgelopen jaar tot dit team toetrad. Hij nam geen

potentiële plek van een jeugdlid in. Enfin, na veel praten is er een voor een ieder nu duidelijk plaatje uitgekomen, hoe-

wel niet iedereen volledig tevreden kon worden gesteld.

Wachtlijst F-jes

De belangstelling bij kinderen voor V.V. De Meern is inmiddels zo groot dat er sprake is van een wachtlijst, omdat we

“vol zitten” op zaterdag. En dan hebben we al de Champions League en kaboutervoetbal op zondagmorgen. Een deel

van de wachtlijst betreft kinderen geboren in 2004 en 2005 waarvoor de kans om ooit nog bij V.V. De Meern terecht te

kunnen nihil is. Er waren voor deze groep 2 opties. Een definitieve afschrijving krijgen of, op voorspraak van de

JeugdCommissie, een aanbod doen om op zondag onderling te gaan voetballen. Dit onder de nadrukkelijke voor-

waarde dat er geen instroom naar de zaterdag zal plaatsvinden. Begin juni is er een gesprek geweest met ouders van

deze kinderen en daar is, tot onze verrassing, als resultaat uitgekomen dat men het aanbod om een onderlinge competi-

tie op zondag te houden met beide handen aangreep. Men was V.V. De Meern zeer erkentelijk voor de geboden moge-

lijkheid. 

Vanuit de groep zijn ouders opgestaan om de organisatie op zich te nemen. Daarmee was voor de JeugdCommissie aan

een van de randvoorwaarden voldaan om de onderlinge competitie te starten. Concreet betekent dit dat vanaf medio

september ca. 20 kinderen een jaar lang op zondag komen voetballen.

Ton Oskam als administrateur

Sinds het vertrek van Marcel de Groot en de overdracht van het penningmeesterschap aan Wim Stolwijk viel er een gat

bij de financiële administratie. Vanwege zijn dagelijks werk, zijn vice – voorzitterschap en zijn voorzitterschap van de

Businessclub Leidse Rijn, is het onmogelijk dat Wim de financiële administratie ook nog erbij doet. Maar gelukkig

hebben we Ton bereid gevonden zijn vakkennis in deze in dienst van de vereniging te stellen. Uiteraard is en blijft

Wim bestuurlijk verantwoordelijk en is Ton gemandateerd de nodige taken te verrichten. De leden zullen inmiddels

wel ontdekt hebben, of zullen dat binnenkort ontdekken, dat Ton zijn taak voortvarend heeft opgepakt inzake de con-

tributie-inning en de inning van nog openstaande KNVB – boetes. (Zie ook pagina 9.)

Kleding jeugdselectieteams

Alle teams voorzien van gesponsorde kleding wordt een steeds moeilijker zaak. Niet om wanhopig van te worden,

maar toch… Door de sponsorcommissie is, in overleg met de jeugdcommissie en met instemming van het VB, gezocht

naar een andere manier van kledingsponsoring van de selectieteams van de jeugd, te weten de A-1, A-2, B-1, B-2, C-1

en C-2. Dat heeft geleid tot de formule dat de sponsoren een advertentie krijgen op het LCD – scherm in de kantine,

dat op alle kleding en de sporttassen het logo komt van Stichting KiKa (Kinderen kankervrij) en dat V.V. De Meern

Betrokken minimaal één activiteit in het teken van KiKa gaat zetten en geld voor dit goede doel gaat inzamelen. En de

spelers betalen jaarlijks een eigen bijdrage van € 30. Complimenten voor diegenen die dit hebben weten te bereiken, in

het bijzonder André Bakker. (Zie ook pagina 26 en 27.)

Wij wensen u allen een fijne vakantie met veel zon en plezier. Wij zien u in het nieuwe seizoen graag weer op het

sportpark terug.

Het Verenigingsbestuur
Frans van Seumeren, Wim Stolwijk, Lennaert de Bokx, John van Wegen, Peter Kieft     
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Kampioenen 2011 - 2012

Er is dit seizoen weer hard gestreden voor de titel en meerdere

teams zijn daarin geslaagd! Hierbij een hulde en groot applaus

voor alle kampioenen van V.V. De Meern! 

Zaterdag 1 (ZA1)

Zaterdag 5

(ZA5)

Zondag 4 (ZO4)
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Kampioenen 2011 - 2012

A5

C6

D8
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Kampioenen 2011 - 2012

MB1, MC3, MD1

F13

F14 

MF1



TeamGeestJuli 2012 7

Kampioenen 2011 - 2012

Naast kampioenschappen hebben we ook nog twee teams die de beker hebben veroverd en twee teams die via nacom-

petitie alsnog promotie hebben weten af te dingen, gefeliciteerd!

Bekerwinnaars: A3 en B3

Promotie:
Zaterdag 2 (ZA2) en
Zondag 2 (ZO2)
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Entreeheffing

Contributie-inning seizoen 2012-2013

Het zal trouwe supporters niet ontgaan zijn dat er het afgelopen seizoen geen en-

tree geheven is bij thuiswedstrijden van Zondag 1. De oorzaak is jammer genoeg

een gebrek aan vrijwilligers om deze taak te vervullen. Hierdoor is de vereniging

vele duizenden euro's aan entreegelden en verrekenbare btw misgelopen. Uiteraard

willen we voorkomen dat dit komend seizoen weer gebeurd. We zoeken dus een

groepje vrijwilligers die bij thuiswedstrijden van zondag 1 entree wil heffen.

Het gaat om 13 competitie wedstrijden per seizoen (op zondagmiddagen) plus eventueel enkele bekerwedstrijden.

Per keer is het een uurtje werk en iedereen die een beetje vriendelijk, beleefd en kalm kan blijven kan dit doen.

We hopen een ploeg van minimaal 6 man of vrouw bijeen te kunnen krijgen, dan hoeft iedereen maar een deel van de

wedstrijden aanwezig te zijn. Af en toe een uurtje mag toch eigenlijk voor niemand een probleem zijn?

De eerste vrijwilligers, enkele heren en een dame, zijn reeds gevonden, maar we zoeken nog enkele extra personen.

Uit een enquête bleek dat het merendeel van de leden en ouders van jeugdleden bereid is iets voor de vereniging te doen.

Dit is dus uw kans om de daad bij het woord te voegen. Met slechts enkele uren per seizoen kunt u de vereniging helpen.

Een kleine inspanning levert de vereniging een groot bedrag op en dat is in ieders belang. Senior leden, ouders van

jeugdleden of andere betrokkenen: neem contact op via abakker@gmx.net of 030-6620348.

André Bakker

Het verenigingsbestuur heeft besloten de contributie-inning met ingang van het seizoen 2012-2013 strakker te gaan

regelen. Aanleiding hiervoor is dat de laatste jaren de contributie-inning heel arbeidsintensief is geworden. Hoewel de

meeste mensen hun contributie keurig op tijd betalen, is de groep die dat niet doet fors toegenomen. In principe zijn de

leden verplicht hun contributie via automatische incasso te betalen. Alleen al het afgelopen seizoen ging dat bij ca. 140

leden mis. Soms was door ons een verkeerd rekeningnummer ingevoerd, maar in veruit de meeste gevallen werd de in-

casso door het lid zelf teruggeboekt of was het saldo op de opgegeven rekening ontoereikend. Vervolgens moesten wij

al deze mensen aanschrijven om hun contributie alsnog te betalen. En dat niet alleen. Ook moest bij een grote groep een

2e herinneringsbrief en soms zelfs een laatste aanmaning verstuurd worden. Aan het eind van het seizoen is voor een

35-tal leden zelfs een speel- en/of trainverbod opgelegd. 

In het seizoen 2012-2013 wordt de procedure contributie-inning aangescherpt. Bij een mislukte incasso krijgt het be-

trokken lid een brief met het verzoek de contributie binnen twee weken te betalen. De contributie wordt direct verhoogd

met een boete van € 15,00. Als de contributie inclusief de boete vervolgens niet betaald wordt, volgt een speel- en/of

trainverbod. Ook dit wordt schriftelijk medegedeeld.  

In het seizoen 2012-2013 wordt de contributie bij automatische incasso in twee termijnen geïnd. Dit gebeurt in principe

tussen 5-10 juli en 5-10 oktober. Tijdig wordt op de website de datum van incasso bekend gemaakt, zodat u voor een

toereikend saldo kunt zorgen. 

Er is ook nog een kleine groep leden die de contributie handmatig betaalt. Deze leden worden geacht hun volledige

contributie zonder aanschrijving door de vereniging vóór 1 juli van ieder seizoen overgemaakt te hebben. Bij het nala-

ten hiervan volgt een schriftelijk verzoek de contributie binnen twee weken te betalen. De contributie wordt verhoogd

met € 2,50 administratiekosten. Bij het uitblijven van betaling volgt een volgende brief, waarbij de contributie ver-

hoogd wordt met een boete van € 15,00. En tot slot, als de contributie niet binnen twee weken betaald is, volgt een

speel- en/of trainverbod.

U-pashouders zijn verplicht zorg te dragen dat vóór 1 juli van ieder seizoen de ledenadministratie over een geldige U-

pas beschikt. Bij het niet nakomen hiervan wordt de contributie alsnog geïnd.

Op de website vindt u in het linker menu onder Ledenadministratie/contributie de contributiebedragen en  overige in-

formatie over de inning van de contributie en boetes.

Het Verenigingsbestuur
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Medewerkersavond: zaterdag 15 september

Het bestuur van V.V. De Meern wil alle medewerkers inclusief partners weer hartelijk bedanken voor hun inzet in afgelo-

pen seizoen 2011/2012. Na de Catalaanse avond in 2008, de Afrikaanse-, de Schotse- , de Antilliaanse avond in de daarop-

volgende jaren, zal V.V. De Meern zijn medewerkers op zaterdag 15 september a.s. verrassen met iets compleet nieuws!

Voor wie?

De medewerkersavond is bedoeld voor alle medewerkers én hun partners, want ook die wil het bestuur bedanken. Na-

drukkelijk worden ook medewerkers vanuit onze jeugdafdeling uitgenodigd, ook jullie willen we graag in grote getale

ontvangen! Deze bijzondere avond zal plaatsvinden op zaterdag 15 september a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur vooraf-

gaand aan het openingsfeest seizoen 2012 – 2013. Als je medewerker bent: blok deze datum alvast in je agenda!

Thema: sixty-five acts & entertainment

In het seizoen 2012-2013 zal V.V. De Meern officieel haar 65e verjaardag vieren. Om deze respectabele leeftijd kan de

organisatie van het medewerkersavond niet heen. Dit mooie lustrum vormt een natuurlijke aanleiding om onze mede-

werkers iets compleet nieuws voor te schotelen: sixty-five acts & entertainment. Waar we vorig jaar met onze tropische

danseressen in het Antilliaanse zonnetje stonden, willen we nu onze 65-jarige club in de spotlights zetten door diverse

acts en entertainment ten tonele te bren-

gen, want eigenlijk is voetbal theater,

zowel op het allerhoogste en het aller-

laagste niveau.

De Aftrap

We willen jullie meenemen in de histo-

rie van de vereniging, jullie laten zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt, jullie laten proeven van de sfeer in

de kleedkamers, wat wordt daar eigenlijk allemaal gezegd? En wat gebeurt er eigenlijk allemaal aan de bar? Als barme-

dewerker van de Middenstip krijg je natuurlijk een hoop mee van wat allemaal speelt in de vereniging. Wat kan die bar-

medewerker ons allemaal vertellen? En natuurlijk hebben we ook onze zeer betrokken ouders, die elke zaterdag de

wedstrijd en scheidsrechter van commentaar voorzien. Eindelijk krijgen zij ook een podium om hun woordje te doen. 

De diverse acts zijn onderdeel van de voetbalproductie

'De Aftrap' die geheel op maat is gemaakt voor V.V. De

Meern. En het leuke is, dat het is gemaakt over, voor en

mét de mensen van V.V. De Meern. De makers van 'De

Aftrap' zijn hiervoor in de afgelopen maanden al ver-

schillenden malen sfeer wezen proeven bij onze club.

Zij hebben historische verhalen en anekdotes de op V.V.

De Meern de ronde doen, verwerkt in de acts.

De echte aftrap van de avond, en daarmee tevens de eer-

ste act, zal worden genomen door onze eigen Frans van

Seumeren. Niks geen saaie bestuurspraatjes, maar

prachtige, humoristische insights van iemand die al

vanaf zijn jeugd bij V.V. De Meern heeft gevoetbald en

betrokken geweest. (Sorry Frans, ik hoop dat ik de lat

niet te hoog heb gelegd, maar de verwachtingen zijn nu

in ieder geval hoog gespannen!) Maar er zullen nog meer bekende coryfeeën uit de rijke historie van V.V. De Meern

van zich laten horen. 

Bourgondische keuken

De avond zal door alle verschillende acts een dynamisch karakter hebben. Dit betekent ook dat de inwendige mens op

deze sfeervolle avond of een dynamische wijze verzorgd zal worden. Omdat we weer lekker willen smullen is er geko-

zen voor diverse gerechten uit een zomerse Bourgondische keuken! Deze gerechten zullen tussen de acts door in een

continu programma aan verschillende groepen van medewerkers worden geserveerd. Wat dacht je van een zomerse, ro-

mige komkommersoep? Of een heerlijke carpaccio? Visje erbij of toch liever vlees? Vegetarisch? Mag ook!
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Medewerkersavond: zaterdag 15 september

65-jarige VV viert verjaardag met Openingsfeest!

De 65-jarige V.V. De Meern mag zich in seizoen 2012-2013 officieel bejaard noemen.

Maar bedaagd is onze vereniging allerminst, het bruist aan alle kanten! V.V. De Meern zal

zijn verjaardag op zaterdag 15 september a.s. vieren met een swingend openingsfeest met

danskrakers uit de popmuziek. Leuk om iedereen weer te ontmoeten, de saamhorigheid

binnen de VV te vergroten en even uit je dak te gaan! Dus reserveer zaterdag 15 septem-

ber in je agenda!

Kampioenen

Bij een bruisende vereniging passen natuurlijk kampioenen. In de stijl van Holland House zullen we onze

kampioensteams nog eens officieel huldigen: Kampioenen olé, olé, olé! Het openings-

feest duurt tot ca. 01.00 uur.

DJ Wouter

De avond is weer in professionele handen. Het licht en geluid zal worden verzorgd door

het Finch discoteam. DJ Wouter zal er ook dit jaar voor zorgen dat de dansvloer vol blijft

tot het einde van de avond door klassieke en nieuwe danskrakers. Dus dansmuziek uit de

jaren '70, '80, '90, '00 en '10. Kortom voor iedereen wat wils!

Voor wie?

Graag willen we alle seniorenleden (dames en heren), vrijwilligers, medewerkers en

A-junioren uitnodigen voor een ‘verjaardagspartijtje’. En omdat een bal zonder danspart-

ners geen bal aan is, nodigen wij de partners van de leden, vrijwilligers en medewerkers

weer nadrukkelijk uit! Het gaat weer echt leuk worden. Het feest zal een vergelijkbaar

karakter hebben als de vorige openingsfeesten toen er ruim 400 bezoekers waren. 

Meldt je aan via de website

V.V. De Meern nodigt jullie weer van harte uit om het seizoen feestelijk te openen. Dus

verras je partner en/of jezelf, blok zaterdagavond 15 september a.s. in je agenda en geef je

direct op via de site www.vvdemeern.nl/openingsfeest. Als je je opgeeft, dan kan je jouw

gratis 'personalized' toegangskaart (geldig voor max. 2 personen) downloaden. In verband

met de veiligheid geldt, dat er zonder toegangskaart geen toegang verleend kan worden

door de beveiliging. Dus geef je nu op want het gaat weer een topavond worden! 

En we gaan nog even door…

Om 21.00 uur gaan we de medewerkersavond afsluiten met een groot slotakkoord, dit blijft

nog even een verrassing. En daarna gaan we nog niet naar huis want de avond wordt ver-

volgd met een daverend swingfeest ter gelegenheid van de opening van het voetbalseizoen

2012-2013. 

Geef je snel op!

In verband met het organiseren van de catering voor de medewerkersavond willen we

graag weten of je komt. Je partner is ook van harte uitgenodigd. Schrijf je vóór de zomer-

vakantie in op de website van V.V. De Meern! (www.vvdemeern.nl/openingsfeest). Het gaat weer een super leuke

avond worden! 

Commissie Openingsfeest

De organisatie is in handen van de Commissie Openingsfeest. Deze commissie bestaat uit de volgende

personen: Natasha Pot, Frans van Zoeren, Eelco Koot, Martin Adelaar en Ton de Reuver.
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Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding voor vice-voorzitter Wim Stolwijk

Wim, als eerste gefeliciteerd met je Koninklijke onderscheiding tot Lid in de

Orde van Oranje-Nassau. Waar heb je precies een ‘lintje’ voor gekregen?

Ik heb een lintje gekregen voor het vele vrijwilligerswerk voor 3 verschillende

clubs: tennisvereniging LTC (8 jaar bestuurslid), oprichter en 16 jaar voorzitter

Businessclub V.V. De Meern (nu Business Club Leidsche Rijn) en V.V. De Meern.

Wat heb je in die lange periode allemaal voor V.V. De Meern gedaan?

Bij V.V. De Meern ben ik begonnen om met een jeugdteam internationale

toernooien te bezoeken. Met jongens als Mark Poorthuis, Sander Reu-

rings, Stef Vermeulen, Leroy Scheffer, etc. zijn we achtereenvolgens naar

België, Duitsland en Engeland geweest. Bij de jeugdafdeling ben ik ver-

volgens 7 jaar penningmeester geweest. Bijzonder is dat ik slechts één

vergadering, de allereerste, heb bijgewoond. De cijfers kon ik opstellen

zonder de vergaderingen te bezoeken, aangezien daar voornamelijk orga-

nisatorische zaken werden besproken. En jeugdvoorzitter Jan Vermeulen

vond het goed! 

Vervolgens werd ik zo’n 8 jaar geleden door Jacques Bloemkolk gepolst

om in het bestuur te komen. We stonden aan de vooravond van onderhandelingen met de gemeente in verband met de

verplaatsing van ons sportpark. Menig zweetdruppel heeft dit gekost. Jammer genoeg hebben we onderweg afscheid

moeten nemen van Jacques. De laatste jaren ben ik vice-voorzitter en sinds dit jaar ook penningmeester.

Hoe heb je het al die tijd volgehouden?

Ik ben sportgek en ik sta voor kwaliteit. Dit kan ik combineren in deze bestuursfuncties. Enthousiaste sporters die

proberen prestaties te leveren vind ik prachtig. Als ik daar mede de voorwaarden voor kan creëren, dan ontleen ik daar

lol aan. 

Waar en wanneer hoorde je dat je een Koninklijke onderscheiding op-

gespeld zou krijgen?

Ik was met mijn gezin op vakantie op Bonaire om ons 35-jarig huwelijk te

vieren. Op 27 april kwamen mijn vrouw, kinderen en aanhang oranje uitge-

dost de kamer binnen. Aangezien ik op 30 april jarig ben en we op die dag

de terugreis hadden, had ik de indruk dat ze uiterst overdreven mijn verjaar-

dag kwamen vieren. Echter al snel kreeg ik een brief in handen, afkomstig

van de Gemeente Utrecht. En toen las ik, de Koningin etc. toen wist ik ge-

noeg. Een zoon van een melkboer krijgt een lintje? Het blijkt mogelijk.

Wat zijn naar jouw mening je grootste daden voor

V.V. De Meern geweest in de afgelopen periode?

Samen met andere bestuursleden en enkele geweldig

goede commissieleden heeft onze club een unieke ver-

zameling van bestuurskracht. Om daar mede leiding

aan te geven is een voorrecht. Onze club is veranderd

van dorpsclub naar een toonaangevende club in

Utrecht. De oprichting van de Businessclub is een

doorslaand succes geworden.

De afgelopen 16 jaar heeft de Businessclub

€ 250.000,- in de club gestort. Daar ben ik wel trots

op. Uiteraard met dank aan de mensen die me de afge-

lopen drie jaar hebben bijgestaan. 
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Woordje van de voorzitter

Wat moet V.V. De Meern doen om ook in de toekomst een toonaangevende vereniging te zijn?

Om toonaangevend te zijn moet je je nek uitsteken, ambities hebben en hard werken. Heel hard werken. En verder

moeten de mensen op de juiste plek zitten in een organisatie. Dat gebeurt niet altijd, zo leert de professionele

voetbalwereld! 

Toonaangevend worden vereist ontzettend veel vrijwilligers en de ambitie om te presteren. Toonaangevend wordt al-

tijd gekoppeld aan kwaliteit. Kwantiteit hebben we al, kwaliteit komt eraan. 

Wat is de leukste anekdote van de afgelopen 35 jaar bij V.V. De Meern?

Een leuke anekdote was de toernooioverwinning in Duitsland met de B1 waar we via penalty’s de finale wonnen.

Sander Reurings stopte alle 3 de penalty’s, terwijl de eerste 3 van de 5 door ons werden ingeschoten. In de halve finale

van onze tegenstander hadden penalty’s ook al de doorslag gegeven. Wat niemand in de gaten had, was dat ik alle pe-

nalty’s had opgeschreven. Ik wist Sander dan ook exact te vertellen welke speler in welke hoek zou schieten. Met onze

speciale chauffeur Alfred van der Vaart hebben we in de Van Seumeren bus een fantastische terugreis beleefd! 

Een ander hoogtepunt was uiteraard de opening van ons huidige sportcomplex. Swingend met de mensen die dit had-

den gerealiseerd! Hossen met Piet Eversdijk, Piet Vet, Lennaert de Bokx, Peter Kieft, André Bakker, etc. dat doe je

niet elke dag!

Waarom zouden jonge mensen zich als vrijwilliger moeten aanmelden bij V.V. De Meern?

Voetbal is uiteraard de leukste bijzaak van het leven. Door meer te doen dan alleen voetballen ontwikkel je jezelf.

De leus “ontwikkel jezelf, ontwikkel je club” zegt alles. De club heeft vrijwilligers nodig, maar vrijwilligers hebben

ook een club nodig om zich verder te ontwikkelen.

Welke vraag is nog niet gesteld waar je wel graag antwoord op zou

willen geven?

Waarom besteed je, naast je drukke baan en gezin, zo veel tijd aan de club?

Het antwoord is simpel: ik vind het gewoon leuk om mee te helpen om de

club op een kwalitatief hoger niveau te brengen, uiteraard het recreatieve

gedeelte niet vergetend. Sporten, en in het bijzonder voetballen, is gewoon

hartstikke leuk!

Het is vakantie. Wij zijn op Ameland. Het is 13 graden en wij zijn net gevlucht voor een enorme regenbui. Wat een

rampzomer. We hebben de kachel maar aangestoken. Maar laten we niet klagen. Er zijn ergere dingen in de wereld. 

Inmiddels zijn de eerste oefenwedstrijden alweer gespeeld. Het regioteam traditioneel tegen FC Utrecht afgelopen

week. In de toekomst zullen wij met FC Utrecht meer oefenwedstrijden in de regio gaan spelen met als doel om de

regio meer en meer bij de club te betrekken. Helaas kon ik er zelf niet bijzijn. Gonnie en ik zijn vorige week van

Harmelen naar Calais gefietst en zaterdagmorgen heel vroeg vertrokken met de trein om op tijd in Harmelen te zijn.

Helaas, met de fiets is het niet mogelijk om gebruik te maken van de TGV dus hebben gebruik moeten maken van het

lokale treinverkeer in de diverse landen. Precies van zeven verschillende treinen hebben we gebruik moeten maken en

om 18.00 uur waren we thuis.

Mede door de verslechterende economie was het een groot probleem om sponsoren voor V.V. De Meern te vinden voor

de komende seizoenen. F.C Utrecht Ballooning wordt hoofdsponsor van de zondag en Fanwork van de zaterdag.

FC4YOU komt op de achterkant van het shirt. Hier betaalt FC4YOU niet voor. Het is een uiting om mensen bewust te

maken van de mogelijkheid om het voetbal te gebruiken om maatschappelijke problemen aan te pakken. Bij V.V. De

Meern en F.C. Utrecht doen wij daar veel aan en worden wij gezien als voorbeeldclubs. 

Ik wens jullie allen een prachtig voetbalseizoen toe en hoop dat we met allen er veel plezier aan mogen beleven.

Frans van Seumeren
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Topseizoen senioren

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is een mooi, lang en zwaar voetbalseizoen net ten einde. Met 2 kampioenschappen

en 2 promoties via nacompetitie is het een topseizoen geworden voor de senioren van VV De Meern. We zitten halver-

wege juni en het Nederlands elftal is nog bezig in de poulefase, waarin het deze week aardig te kijk is gezet door de Duit-

sers en klampt zich vast aan de laatste strohalm tegen Portugal.

Gisteravond is het 2e van de zaterdag gepromoveerd naar de reserve 1e klasse. Een ongekende prestatie, voor de 3e keer

op rij promoveren. In de verlenging werd in de finale van de nacompetitie met 1-0 gewonnen van Zuidvogels. Een ge-

weldige prestatie van het team van Han de Kruijf die gedurende de competitie elke week weer spelers moest afstaan

aan het 1e.

Hiermee kwam een geweldig voetbalseizoen ten einde. Als eerste werd het 5e van de zaterdag kampioen. Daarna volgde

het 1e van de zaterdag. Op 5 mei won het in een kampioenswedstrijd met geweldige ambiance van Weesp. Daarmee werd

promotie naar de 2e klasse een feit. Een unieke situatie in de zaterdaghistorie. Na 8 jaar in de 3e klasse te hebben vertoefd

en de laatste jaren telkens nacompetitie te hebben gespeeld was de tijd wel rijp om te promoveren. Ik heb verschillende

verstokte zaterdagmensen met tranen in de ogen zien rondlopen. Trainer Rob Zomer maakte daarmee zijn bluf bij zijn start

wel waar. Het feest dat volgde was voor zaterdagbegrippen geweldig.

Het 2e van de zondag promoveerde afgelopen dinsdag eveneens naar de reserve 1e klasse. Het verloor eerder de finale van

de nacompetitie, maar kreeg een herkansing door het afhaken van het 2e van Hilversum. Tegen Stormvogels werd de aller-

laatste strohalm gegrepen en gewonnen. Daarmee is het team terug op het gewenste niveau waar het jaren geleden al eens

gespeeld heeft. 

Al met al zijn de resultaten over de hele linie genomen uitstekend te noemen. Enige dissonant in dit stukje met louter posi-

tieve resultaten is de eindklassering van het 1e van de zondag. Na een uitstekende seizoensstart met enkele nieuwe spelers

in de gelederen, zakte het team ver terug en eindigde in de middenmoot. Een teleurstellend resultaat voor het team van ver-

trekkend trainer Frans Schuitemaker

De voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen zijn al volop gaande. Volgend seizoen spelen er op zondag 6 elftallen

en op zaterdag 10. Hiermee is het aantal teams op zaterdag met 1 uitgebreid, waarmee de veldcapaciteit absoluut maxi-

maal bezet is. Vanuit de A-junioren komen ca 30 jonge spelers over. Eigenlijk een zeer luxe situatie. Omdat het merendeel

van hen voorkeur had om op zaterdag te voetballen, heeft het verenigingsbestuur de regie met betrekking tot spelersmuta-

ties en indeling volledig naar zich toegetrokken. Daaruit is naar voren gekomen dat de overgaande A-1 junioren ingedeeld

zijn in de zondagselectie en de A-2 spelers in de zaterdagselectie. De A3/4-junioren gaan naar zaterdag 7. De zondagselec-

tie is aangevuld met een aantal extern aangetrokken spelers. Bij het 1e van de zaterdag zijn de keeper Sander Reurings en

2 basisspelers Dhiresh Debipersad en Ruud Hazelaar gestopt. Vanuit het 1e zondag hebben keeper Pascal Florie en Max

Versteeg de overstap naar zaterdag gemaakt. Bij het 1e van de zaterdag heeft het verenigingsbestuur geen externe spelers

toegelaten.

Om iedereen gelegenheid te geven te kunnen blijven voetballen valt er niet aan te ontkomen dat het verenigingsbestuur

soms impopulaire maatregelen moet nemen, om de beschikbare veldcapaciteit optimaal te benutten. Daarbij speelt ook

nog dat het clubbeleid wat betreft het prestatievoetbal bij De Meern nog steeds de focus op de zondagselectie legt. In zijn

algemeenheid is er in het amateurvoetbal een tendens gaande om op zaterdag te voetballen. Veel spelers hebben om uiteen-

lopende redenen voorkeur om de zondag vrij te houden. De laatste weken hebben diverse clubs in midden Nederland ge-

kozen voor de focus op zaterdag. Ook bij De Meern is deze tendens merkbaar. Het wordt de komende jaren een boeiende

uitdaging om al deze componenten te blijven verenigen. Er zijn voorbeelden van grote clubs in midden Nederland waar

dat ook lukt, zie Argon, Roda. Dus waarom zou dat bij ons niet kunnen. Tot nu toe lukt dat bij ons ook. Om het allemaal in

goede banen te blijven leiden, vergt het wel stuurmanskunst van het bestuur. En dat dat de laatste tijd veel gesprekstof en

discussie oplevert, hoort daar bij. Zo lang er op de zaak en niet op de man gespeeld wordt, is dat ok. 

Ik wens een ieder een fijne zomervakantie en hoop jullie allen na de vakantieperiode weer op ons sportpark te mogen

weerzien.

Jan Hazelaar
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Teamindeling jeugd, een moeilijke en tijdrovende klus

Het indelen van de jeugdteams vergt zeer veel tijd. Het begint in feite al in april en komt pas half juni in rustiger vaar-

water. In april worden de eerste prognoses gemaakt. Met hoeveel teams starten we? Je moet een schatting maken van het

aantal stoppende spelers, de beschikbare veldruimte, hoeveel spelers per team etc.

Er is een heel proces van consultatie. Want leiders en trainers willen graag en terecht meespreken. Zoals ouders vaak re-

deneren vanuit hun kind, redeneren leiders weer graag vanuit hun team (graag een sterk team!) Maar de jeugdcommissie

moet het totale plaatje in de gaten houden.

Ik zal een paar voorbeelden noemen

1. Bij de A zijn voor drie niet selectieteams nog 48 spelers. Er is gekozen voor een maximaal aantal spelers per team

van 15. Dat betekent dat er drie spelers overblijven. De consequentie is dat er drie spelers in de B moeten spelen

met dispensatie. Hetzelfde speelt zich ook af bij de C junioren.

2. Er is gekozen om de teams zoveel mogelijk op geboortejaar in te delen. Maar bij de D-pupillen zijn er meer 1e jaars

dan 2e jaars. Bij 11 D teams zullen er dus een paar 1e jaars in een 2e jaars team geplaatst worden om de teams

compleet te maken.

Consequenties van een (selectie)beleid.

De vereniging heeft gekozen voor een prestatief beleid. Dat betekent dat de selectieteams ook aantrekkingskracht hebben

op talentvolle spelers van buiten. En omgekeerd dat De Meern ook bij zwakke jaarlichtingen zoekt naar versterkingen.

Maar wanneer bij de D2 zich drie nieuwe spelers aanmelden heeft dat directe gevolgen voor de D4, de D7 en de D9 (Dit

zijn allemaal 1e jaars teams). Er ontstaat een neerwaartse druk die al gauw een tiental spelers treft. (Immers uit de D2

wordt een drietal spelers teruggeplaatst naar de D4 etc, etc. En vaak moeten dan de drie zwakste spelers uit het team een

stap terug doen. En hierbij spelen de scorelijsten een grote rol.)

SCORE FORMULIER 

Geachte leiders, leidsters en trainers

Het beleidsstuk teamindelingen vraagt o.a. om via onderstaand scoreformulier een beoordeling te maken van de 

capaciteiten van je spelers. Je maakt een vergelijking tussen de spelers van je eigen groep. Bij jonge spelers kan

worden volstaan met de algemene vragen te beantwoorden. Je gebruikt de cijfers 1 tot en met 7

(1 erg zwak, 2 is onvoldoende, 3 is matig, 4 is voldoende 5 ruim voldoende 6 goed, 7 uitstekend)

Algemene vragen:

1. Het elftal zoveel mogelijk bij elkaar houden ja/nee

2. Zeker selecteren: Voor F1/F2,F3, E1 t/m E6, D1 t/m D4, C/B/A selectie

3. Overige wensen (bijv. van ouders)

Opmerking: De leider(ster) wil deze score graag mondeling toelichten…….ja/nee

(omcirkel het juiste antwoord)

Elftal:

Toelichting 

A. Techniek (balvaardigheid/passeren/balcontrole, duel 1:1, passen en trappen etc.)

B. Taktiek (positiegevoel/bewegen zonder bal/omschakelen/gevoel voor de ruimte etc.)

C. Fysiek (kracht/snelheid/uithoudingsvermogen/lenigheid etc.)

D. Mentaal (doorzettingsvermogen/inzet/motivatie/coachbaarheid etc.)

E. Algemeen/discipline (gedrag op en buiten het veld, opkomst bij trainingen, afhaakgedrag etc.)

Naam A.Techniek             B.Taktiek               C.Fysiek D.Mentaal          Punten-totaal            Positie E.
(Inzicht) (vrij om in te vullen)

1

2

En zo nog 13 rijen
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Positief coachen

Donderdag 7 juni was alweer de eerste bijeenkomst om de nieuwkomende ouders bij V.V. De Meern welkom te heten.

Hier maakten zij kennis met de andere ouders van de instromende Kabouters en Champions League. De nieuwe teams

werden bekend gemaakt en ook de nieuwe leiders hebben zich opgegeven. Ook de jeugdcommissie kwam aan het

woord en de vrijwilligerscommissie werd direct even voorgesteld om mogelijk nieuwe vrijwilligers te werven. 

Tot slot werd een nieuw stukje van het jeugdbeleid voor het eerst toegepast. Binnen deze eerste kennismaking met de

vereniging werd namelijk het positief coachen geïntroduceerd. De ouders werden uitgedaagd om na te denken wat voor

opvoeder zij zijn en hoe zij na de zomer langs de lijn zullen staan. Nadat communicatiedeskundige Ewald van Kouwen

een aantal ouders naar voren had geroepen om de ‘traditionele’ of ‘enthousiaste’ ouder te spelen, werden een aantal

voorbeelden uit de media gegeven waar het positief coachen zijn

werk had gedaan. 

Wij als V.V. De Meern Betrokken en de Jeugdcommissie, waren erg

tevreden over de eerste uitvoering van de  kennismaking met daar-

binnen het positief coachen. Hopelijk hebben de nieuwe ouders iets

van de cultuur van de vereniging meegekregen en gaat De Meern

weer een positief jaar tegemoet!

Muriale Mingels 
namens V.V. De Meern Betrokken

Scorelijsten.

Omdat er veel vraag over is van ouders hiernaast het scoreformulier. Op basis van deze scoreformulieren van leiders

en trainers (en soms oefenwedstrijden met een scout) wordt een concept indeling gemaakt door de coördinator.

Er wordt gevraagd om in dit stadium niets naar buiten te brengen, maar dit lukt nooit. Ouders, vooral als een speler in

een ander(lager) team komt moeten geïnformeerd worden. Dat is achter de schermen een hectische periode.

Maar begin juni komt dan een voorlopige indeling op de site. Dit jaar hebben meer dan 50 ouders gereageerd. Soms

met bezwaren, soms met wensen. De kunst is om bezwaren/ wensen zoveel mogelijk te matchen, zodat zoveel moge-

lijk wensen gehonoreerd kunnen worden. Dat dit een tijdrovende klus hoef ik hopelijk niet uit te leggen. Het is min

of meer een dagtaak. Daarna komt de definitieve indeling. 

Een ieder die de procedure teamindeling die altijd op de site te lezen is zou willen veranderen ten goede, elke bruik-

bare suggestie is welkom. Maar bedenk wel de teamindeling gaat over meer dan 1000 jeugdspelers.

N.B. Daar waar spelers staat dient ook speelsters gelezen te worden.

Jan Vermeulen
Jeugdvoorzitter
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Meisjes- en damescommissie gestart

Begin april 2012 is er binnen V.V. De Meern een nieuwe commissie opgericht; de meisjes- en damescommissie.

Deze commissie blijft formeel onder de jeugdcommissie staan, maar zal zoveel mogelijk autonoom opereren. 

Waarom een aparte meisjes- en damescommissie?

Het meisjesvoetbal is een van de snelst groeiende sporten in Nederland. Dit geldt ook bij V.V. De Meern. Op dit moment

zijn er 14 meisjesteams en 1 damesteam actief (seizoen 2012-2013). Organisatorisch is er dus een inhaalslag nodig zodat

er op een meer structurele wijze gewerkt kan worden aan een kwaliteitsverbetering bij het meisjes- en damesvoetbal.

Een aantal redenen voor de oprichting zijn:

1. De jeugdcommissie wordt ontlast in haar werkzaamheden. 

2. Volgens een aantal mensen is het ook een zaak van emancipatie. 

3. Meisjes- c.q. damesvoetbal vereist een andere aanpak/benadering dan jongens- c.q. herenvoetbal. 

Taken van de commissie

De meisjes- en damescommissie zal zich onder andere bezig gaan houden met:

• het technisch beleid en de teamindelingen;

• de benoeming/aanstelling van trainers en leid(st)ers behalve voor die trainers die rechtstreeks onder HO vallen;

• het onderhouden van de contacten met trainers en leid(st)ers;

• het opstellen van een jaaragenda ;

• het opstellen van een eigen begroting;

• het zorg dragen voor (de ontwikkeling van) gekwalificeerd kader;

• de organisatie van speciale activiteiten voor de dames/meisjes al dan niet voetbal gerelateerd.

Leden

De meisjes- en damescommissie zal bestaat uit de volgende personen:

• Gerard Mulder, trainer en leider MB1; voorzitter (e-mailadres: voorzitter.meisjesendames@vvdemeern.nl)

• Saskia Kinnegin-van Tessel, leidster MC2; secretaris en evenementen

(e-mailadres: secretaris.meisjesendames@vvdemeern.nl). 

• Marcel Kinnegin, trainer MC2; technisch beleid. 

• Wendy Hoving, leidster ME2; technisch beleid. 

• Huib Kuipers, trainer en leider MD2; evenementen. 

• Mirjam Klever, ledenadministratie en lid Jeugdcommissie; lid

Vergaderingen

De meisjes- en damescommissie vergadert zo vaak als noodzakelijk is, maar is vooral praktisch en organisatorisch

bezig. Zo vaak als noodzakelijk wordt geacht, doch in beginsel niet meer dan 1 à 2 keer per jaar zal er een vergadering

worden belegd voor het gehele team van trainers, leiders en commissieleden. Daarnaast zullen zo vaak als wenselijk bijeen-

komsten worden georganiseerd voor trainers, om ervaringen uit te wisselen. We zullen als commissie nog veel moeten

leren, maar we zullen ons in ieder geval inzetten om voor de meiden en de club sportiviteit en plezier voorop te laten staan. 

Vacature

De commissie is naarstig op zoek naar een coördinator meisjes- en damesvoetbal m/v. Deze functie is uit te breiden met

de functie trainer/coach voor de MA1. Deze meiden hebben voor het seizoen 2012-2013 geen trainer/coach en zoeken

per direct iemand die enthousiast is om deze taak op zich te nemen zodat de meiden na de zomerstop weer lekker kun-

nen trainen én voetballen. Het elftal bestaat uit een gezellige groep fanatieke en talentvolle meiden die niet terug dein-

zen voor een uitdaging. Trainingstijden kunnen in overleg worden afgesproken. De wedstrijden vinden plaats op

zaterdag.

Denk jij als (ervaren) coördinator trainer/coach deze uitdaging aan te kunnen of ken je iemand die geknipt is voor deze

functie? Aarzel dan niet en neem contact op met Bastin Verweij, hoofd jeugdopleiding,

telefoon: 06-40864713, e-mail: hoofdjeugdopleiding@vvdemeern.nl. 
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MD1 inzameling

Gerard Peek 65 jaar lid

V.V. De Meern MD1 heeft mooi bedrag bij elkaar gevoetbald!

Vanaf 17 maart jongstleden hebben de meiden van V.V. De Meern

MD1 zich laten sponsoren voor het goede doel Stichting Jarige Job

(www.stichtingjarigejob.nl) en voor het voetbalkamp. Elke gescoord

doelpunt zou vanaf die datum geld opleveren. Woensdag 16 mei

jongstleden hebben de meiden hun laatste competitie- en tevens

Kampioenswedstrijd gewonnen met 2-1 en daarmee kwam het doel-

saldo op 26 gescoorde doelpunten. Dit mooie resultaat leverde voor

Stichting Jarige Job maar liefst € 225 op. 

Daarnaast heeft V.V. De Meern

Betrokken ervoor gezorgd, dat er

bij de Fair Play Cup toernooien

van V.V. De Meern en Zwaluwen

Utrecht 1911 collectebussen neer

gezet mochten worden. Deelne-

mers en toeschouwers hebben

hierin € 294 gedoneerd. 

Afgelopen zondag, tijdens het

meisjestoernooi van V.V. De

Meern, hebben de meiden van

V.V. De Meern MD1 de cheque

te waarde van € 519 aan vrijwil-

liger Jilles Eissen van Stichting

Jarige Job overhandigd. Uiter-

aard was hij daar zeer blij mee.

Op 17 juni was het 65 jaar geleden dat V.V. De Meern werd opgericht. Hoewel onze archieven niet van een dende-

rende kwaliteit zijn en er daardoor vele historische gegevens verloren zijn geraakt, is er in ieder geval één ding zeker:

Gerard Peek was er vanaf het allereerste beging bij, want

op 12-jarige leeftijd werd hij meteen na de oprichting lid.

Hoewel Gerard thans geen functies meer heeft bij de

vereniging, is hij nog steeds prominent aanwezig en een

trouwere supporter van zondag-1 is er niet.

Het VB wilde de gelegenheid niet voorbij laten gaan om

hem een kleine attentie te geven bij dit jubileum. Een taart

met opschrift is dan ook namens het Verenigingsbestuur

bij hem bezorgd.

Gerard heeft dit zeer op prijs gesteld en wil langs deze

weg zijn dank overbrengen. Waarvan acte! 
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Interview met 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 gedeelte

van de wedstrijden worden door leden van onze eigen vereniging (de verenigingscheidsrechters) gefloten. Maar wie is

eigenlijk die scheidsrechter die de wedstrijd mogelijk maakt? In elke Teamgeest gaan we het hem of haar vragen. Dit-

maal een jonge speler uit een selectieteam.

Wie ben je? 

Mijn naam is Sander van der Woude. Ik ben 22 jaar en ik woon bij mijn ouders in De Meern. 

Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Op dit moment studeer ik nog aan de Hogeschool Utrecht. Daar volg in de opleiding HBO-Ver-

pleegkunde. Aankomend studiejaar ga ik mijn laatste jaar (4e jaar) in.

Zodra ik mijn studie heb afgerond, wil ik eerst werkervaring opdoen om daarna verder te leren.

Mijn voorkeur ligt bij de acute zorg. Naast mijn studie en voetbal heb ik ook een bijbaantje in de

thuiszorg bij Vitras/CMD Nieuwegein. Dit doe ik tweemaal per week. 

Wat is jouw binding met V.V. De Meern? 

Vanaf mijn vijfde levensjaar voetbal ik bij V.V. De Meern. Ik heb de club de afgelopen jaren enorm zien groeien; van

dorpsclub naar grote professionele organisatie met veel ambitie. Op dit moment voetbal ik in zaterdag 1 als centrale ver-

dediger. Naast het voetballen fluit ik met regelmaat een jeugdwedstrijd. Ik fluit dan meestal een D-wedstrijd. Dit doe ik

om 8.45 uur, omdat ik 's middags zelf om half drie voetbal.

Hoelang ben je actief als verenigingscheidsrechter? 

Ik ben nu zo ongeveer vijf jaar actief als scheidsrechter bij V.V. De Meern. Hiervoor heb ik een pupillenscheidsrechter

cursus gevolgd van één dag. Daarna ben ik een wedstrijd begeleid door één van onze verenigingscheidsrechters. Daarna

ben ik zelfstandig gaan fluiten.

Waarom ben je nog steeds actief als verenigingscheidsrechter? 

Allereerst doet me het een plezier om die kleine jongens te zien voetballen; het enthousiasme, het fanatisme, de “op een

leuke manier coachende” ouders. Leuk om te zien! Daarnaast wil ik ook mijn steentje bijdragen aan de vereniging. Bij

een vereniging met heel veel leden, heb je nou eenmaal ook mensen nodig die dingen regelen, organiseren en sturen.

Wat zou je willen meegeven aan spelers en supporters? 

Zoals ik in de vorige vraag al aangaf: de “op een leuke manier coachende ouders" vind ik geweldig langs de zijlijn. He-

laas staan er ook wel eens “vervelende” supporters langs de zijlijn. Voetbal is maar een spelletje. Echter, ik vraag me

soms ten zeerste af of supporters wel in de gaten hebben dat voetbal maar een vrije tijdsbesteding/hobby is. Supporters

gaan soms bij een beslissing van de scheidsrechter verschrikkelijk door het lint. Voetbal roept emotie op en dat mag je

uiten, maar houdt het alsjeblieft wel binnen de grenzen. Scheidsrechters maken net als spelers ook fouten.

Wat zou je willen meegeven aan mede-verenigingscheidsrechters? 

Straal uit dat je plezier hebt in het fluiten. Als iets vervelend is voor spelers, dan is het wel een scheidsrechter die geen

zin heeft.

Wat zou je aan leden mee willen geven, die mogelijk geïnteresseerd zijn om scheidsrechter te worden? 

Ervaar eens hoe het is om scheidsrechter te zijn. Scheidsrechter zijn, is echt wel leuk. En je staat er echt niet alleen voor.

Vanuit de vereniging zal je ook begeleid worden. 

Sander, bedankt voor het interview! En heel veel succes volgend seizoen in Zaterdag 1 in de tweede klasse. Ben je geïn-

teresseerd geraakt om eventueel actief te worden als scheidsrechter? Neem dan voor meer informatie contact op met de

scheidsrechterscommissie.

Ferdinand Wieman, lid scheidsrechterscommissie V.V. De Meern
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Scheidsrechtersavond

Inspirerende scheidsrechtersavond

Op donderdagavond 31 mei kwam Betaald Voetbal scheidsrechter Ed Janssen naar onze vereniging voor een inspire-

rende workshop rondom het thema ‘Omgaan met Weerstand en Beïnvloedingsfactoren’. De bijeenkomst werd georga-

niseerd door Ferdinand Wieman van de dit seizoen opgerichte scheidsrechterscommissie. Het doel was naast een

gezellige avond, ook het bewust worden wat weerstanden zijn, bewust worden wanneer je ermee te maken hebt en het

krijgen van handvatten om tijdens moeilijke momenten in een wedstrijd overeind te blijven. 

Ed Janssen

Betaald Voetbal scheidsrechter Ed Janssen (41 jaar), uitkomend op de zogenoemde A-lijst (de

beste 15 scheidsrechters), is begonnen met fluiten nadat hij door een kruisbandoperatie niet

meer kon voetballen. Hij heeft snel de stappen gezet naar het hoogste Nederlandse niveau.

Naast de wedstrijden uit de Eredivisie is hij ook eenmaal in de drie weken op pad in Europa.

Hij is dan actief als 4e, 5e of 6e official. Hij was op het moment dat hij op de A-lijst kwam al

‘te oud’ om als 1e official aan de slag te gaan. Na je 35ste mag je nou eenmaal niet meer star-

ten als Europees scheidsrechter. 

Maar waarom is hij nou scheidsrechter geworden? Na zijn blessure wilde hij graag als sport-

man zijn basisconditie op peil houden, is liefhebber van het spelletje, vind het leuk om leiding

te geven en eindverantwoordelijk te zijn, houdt ervan om veel mensen te ontmoeten en om

onderweg te zijn, en wilt graag topprestaties onder druk leveren en maatschappelijk een bij-

drage leveren. 

Dit zijn allerlei redenen waarom onze verenigingscheidsrechters ook zijn gaan fluiten. En redenen waarom het voor

jou ook leuk kan zijn om te gaan fluiten. 

Als je begint als scheidsrechter heb je de keuze om voor de eigen vereniging te fluiten en/of voor de KNVB. Als je ta-

lentvol bent, kan je snel doorgroeien doordat de KNVB speciale masterclasses heeft. Een goed voorbeeld is Serdar Gö-

zübüyük. Hij fluit als 26-jarige jongen al internationale wedstrijden. 

Weerstanden en beïnvloedingsfactoren 

Als scheidsrechter is het kennen van de spelregels belangrijk, maar nog veel belangrijker zijn de competenties.

Kortom: hoe pas je de spelregels toe en hoe ga je om met heel veel soorten factoren die van toepassing zijn voor, tij-

dens en na afloop van een wedstrijd. 
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Website statistieken

Naast deze beïnvloedingsfactoren hebben scheidsrechters ook te maken met weerstand. De belangrijkste oorzaak van

weerstand is frustratie. Agressie is aangeleerd. Als scheidsrechter probeer je in veel van deze situaties begripvol te zijn.

Echter, een scheidsrechter mag agressie nooit tolereren. Met de nodige tips en trucs heeft Ed Janssen de aanwezige

verenigingscheidsrechters verteld hoe je hiermee om moet gaan.

Tips en trucs

Tijdens een wedstrijd moet een scheidsrechter 40 tot 200 beslissingen maken. En per wedstrijd vinden 40 tot 60 over-

tredingen plaats. Aan de scheidsrechter de taak om juiste, tijdige beslissingen te maken. En vooral continue te kijken

naar het volgende moment. Niet blijven hangen bij vorige situaties en vooral niet compenseren als je een keer een

foute beslissing maakt. 

Een goede scheidsrechter laat zien dat hij of zij zelfvertrouwen heeft en zeker is van de genomen beslissingen.

Zelfvertrouwen uit je door plezier uit te stralen, spelers aan te kijken, een juiste houding aan te nemen, rust uit te

stralen en door op professionele wijze met spelers en begeleiding om te gaan. Wil je weten welke tips en trucs

Ed Janssen nog meer heeft gegeven? Stuur dan een mail naar Ferdinand Wieman (fwieman@hotmail.com).

De KNVB Academy biedt ook voor groepen spelers cursussen aan om de spelregels uit te leggen, zodat je ook beter

weet waarom een scheidsrechter een bepaalde beslissing neemt. Denk hierbij aan: Wat is strafbaar buitenspel?

Wanneer is het een directe of indirecte vrije trap? En wanneer is er sprake van een veelbelovende aanval? 

Wil jij meer weten over de basisregels van het voetbalspel? Neem dan contact op met de technische staf.

Overweeg je een carrière als scheidsrechter? Neem dan contact op met de scheidsrechterscommissie. 

Ferdinand Wieman

Het eind van het seizoen is altijd een mooi moment om eens wat statistieken te bekijken. De website werd het afgelo-

pen seizoen 540.000 keer bezocht door 40.000 verschillende bezoekers en daarbij werden 3.5 miljoen pagina's,

270.000 nieuws berichten en 700.000 foto's bekeken. Een lichte groei vergeleken met vorig seizoen.

Er werden ruim 7.000 berichten in de diverse gastenboeken geplaatst. De C3 maakte het meest gebruik van hun

gastenboek met ruim 500 berichten.

Veel teams zijn actief op de website. De B1 staat bovenaan zowel qua aantal bekeken pagina's als qua aantal bezoekers.

Complimenten voor alle teams die hun pagina's actief bijhielden en er iets moois van maakten. 

Team Hits IPs

B1 130.449 4.286

D1 99.937 2.730

A1 94.017 3.609

A2 82.124 2.086

C1 75.577 3.403

D2 53.461 1.488

C2 48.562 1.780

B2 46.341 1.757

ZO1 38.941 4.102

C3 38.015 1.143

Team Hits IPs

MC3 36.526 832

ZO2 32.426 1.678

ZA1 32.141 2.816

D4 27.538 892

D3 27.320 1.038

C4 27.132 1.044

F1 20.605 1.233

ZA2 19.817 1.442

MA1 19.600 1.280

F3 19.495 724

Team Hits IPs

MD2 18.576 722

MC2 16.804 832

ZO6 16.689 816

B4 16.637 924

MD1 15.385 900

MB1 14.145 1.061

A4 13.822 865

ZO7 11.657 762

C9 11.188 754

Ch. League 10.639 878

Hits = aantal bekeken pagina's

IPs = aantal verschillende bezoekers

De website werd vanuit 100 landen bezocht. Vanuit Nederland uiteraard het meeste (96.6%), gevolgd door US (1.2%),

UK (0.9%) en Duitsland (0.3%). Leden voor werk of vakantie in het buitenland kijken blijkbaar toch even wat er bij

V.V. De Meern gebeurt. 

Teams kunnen komend seizoen uiteraard weer toegang tot de team pagina's krijgen. Het beheren van pagina's, menu,

foto albums, gastenboek, etc is eenvoudig en vereist geen speciale kennis.

Vraag een account aan bij webmaster@vvdemeern.nl.

André Bakker
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Technisch directeur

V.V. De Meern nieuwe deelnemer aan Beloftencompetitie FC Utrecht
De goede resultaten van beloftevolle spelers bij VV De Meern beginnen nu ook andere resultaten af te dwingen.

JONG V.V. De Meern (Onder 23 jaar) gaat deelnemen aan de ijzersterke Alternatieve Beloftencompetitie van

FC Utrecht. Met louter top- en hoofdklassers als tegenstanders een geweldige gelegenheid voor onze talentvolle en

ambitieuze spelers om nog meer ervaring op te doen. FC Utrecht en de huidige deelnemers hebben gezamenlijk

ingestemd met deelname van onze ploeg.

Een compliment voor allen die wekelijks bezig zijn om onze spelers beter te maken en omstandigheden te creëren om

dit presteren mogelijk te maken. Aan de spelers de mogelijkheid nu om deze buitenkans te grijpen!

Voor onze supporters de gelegenheid om topvoetbal te zien waarbij onze eigen spelers betrokken zijn.

1e Speelronde: 11 september 2012 uitwedstrijd tegen JONG sv Huizen

2e Speelronde: 09 oktober 2012 JONG VV De Meern-JONG ARC aanvang 20.00 uur

3e Speelronde: 13 november 2012 JONG VV De Meern-DOVO aanvang 20.00 uur

4e Speelronde: 11 december 2012 uitwedstrijd tegen JONG IJsselmeervogels

5e Speelronde: 15 januari 2013 JONG VV De Meern-JONG VV Bennekom aanvang 20.00 uur 

6e Speelronde: 05 februari 2013 uitwedstrijd tegen JONG Argon 

7e Speelronde: 19 maart 2013 JONG VV De Meern-JONG FC Utrecht aanvang 20.00 uur

8e Speelronde: 16 april 2013 uitwedstrijd tegen JONG GVVV

9e Speelronde: 07 mei 2013 JONG VV De Meern-JONG Elinkwijk aanvang 20.00 uur 

Sjaak van den Helder, Technisch directeur V.V. De Meern

Van boerenkar tot top amateurclub
1967 

Ik denk even 45 jaar terug. Ik schrijf over het jaar 1967. Dat is het jaar dat mijn schoolvriend Wim Stolwijk met zijn

ouders, broer en zusters van Woerden naar Amsterdam verhuisde. Ons gezin vertrok ook vanuit Woerden, maar dan naar

het dorpje De Meern. Op 28 april van dat jaar openden mijn ouders Wegrestaurant Afrit De Meern. Het was de periode

waarin Ajax en Feijenoord aan het begin stonden van het eerste Europese succes en Europa Cups gingen winnen. In mei

van dat jaar stond ik op een zondag te kijken bij de Meernbrug naar de intocht van het eerste zondagelftal van V.V. De

Meern. Het team was kampioen geworden van de 1e klasse afd. Utrecht en promoveerde voor het eerst naar de grote

KNVB, de vierde klasse H. Legendarische spelers van toen: Jan Kerkhof, Cees Broekhuizen, Jacob Dissel, Eef Oostrum

etc vormden een zeer hecht team onder leiding van Jan van Londen en ‘dikke’ Piet Oostrom. De helden werden op de

boerenkar door het kleine dorp De Meern gesjouwd. 

Enkele maanden later maakte ik als 16-jarige doelman mijn debuut in het eerste team van V.V. De Meern.

Wij wonnen van JSV uit Jutphaas voor zo’n 2.500 toeschouwers! 

15 juni 2012

Gisteravond is ook het 2e team van de zaterdagafdeling gepromoveerd. Een topjaar voor de senioren omdat ook Zater-

dag 1 kampioen is geworden en Zondag 2 eveneens is gepromoveerd. We gaan volgend seizoen 3 of 4 klassen hoger

spelen dan toen in 1967. Met vrijwel alle teams!

In de 4 jaar dat ik bij mijn ‘oude club’ heb kunnen meehelpen aan het verbeteren van de kwaliteit van opleiding zijn

Zondag 1 (1x en vijf jaar geleden van de 3e naar de 2e klasse)), Zondag 2 (2x), Zaterdag 1 (1x), Zaterdag 2 (3x),

A1 Junioren (2x), A2 Junioren (2x), B1 (1x) C1 (2x, maar vorig seizoen een stapje terug) Dames 1 en MA 1 ook een

keer gepromoveerd. Dit is het gevolg van de enorme explosie aan nieuwe leden na de verhuizing naar Sportpark De

Meern. Ook het aanstellen van gekwalificeerde trainers, goede leiders (team managers) en een uitstekend bestuursbe-

leid, maar vooral ook de inspanning van 350 vrijwilligers, zorgen voor geweldige sprongen die wij maken.

Houdt echter ook rekening met dat het eens wat minder wordt. De club groeit en groeit. Maar de club moet ook bij

elkaar blijven. En dat is met 1600 leden geen eenvoudige opgave. Het is echter wel een uitdaging om er iets moois van

te maken. Waar dit gaat eindigen? Niemand die het weet.

Wat is in 45 jaar alles anders geworden!

Fijne vakantie, Sjaak van den Helder



TeamGeestJuli 2012 25

Selectie zondag 1

Nieuwe selectie spelers afdeling Zondag

Op 4 juni j.l. kwam de vernieuwde A-selectie van de afdeling zondag bij elkaar om de eerste

training af te werken. Voordat “de boys” het veld mochten betreden gaf de nieuwe trainer,

Marinus Dijkhuizen, een duidelijke uitleg over de algemene afspraken. Het meest in het oog

springende verschil ten opzichte van vorig seizoen was wat mij betreft dat muziek voor de wed-

strijd in de kleedkamer geen bezwaar oplevert en dat Martijn Kroneman, wanneer dit experi-

ment door de selectie goed ontvangen wordt, er een bijbaantje bij heeft. Hij gaat de muziek

verzorgen!!

Natuurlijk was er ook ruimte gemaakt om met behulp van een voorstelrondje de naam en het

daarbij behorende nieuwe gezicht in ieders koppie vast te leggen.

In totaal zijn er acht nieuwe spelers toegevoegd aan de A-selectie. Hiervan zijn drie spelers

overgekomen uit de jeugd, zijnde Mitchell Schuur, Bishoy Shehata en Saul van der Vegt. Wij

verwachten dat deze jonge gasten zich in het komend seizoen door ontwikkelen en zich uitein-

delijk kunnen manifesteren als een vaste waarde binnen de A-selectie. De overige vijf komen

van “buiten” en hopen zich te kunnen onderscheiden als aanwinst voor onze selectie.

Even voorstellen:

Armand Neeskens - SC Telstar

Giordano van der Pol - S.C. Woerden

Joris van Rooijen - Sparta Nijkerk

Roberto van der Tier - VVA ‘71

Sven van Doorn - FC Utrecht jeugd

Ook binnen de staf is er sprake van nog een nieuw gezicht, nl. Marcel Oldenburg. Marcel was

jarenlang teammanager bij de Zeeuwse topklasser Hoek. Mede dankzij het feit dat hij al enige

jaren in onze directe omgeving woont en zijn kinderen ook actief zijn bij ons cluppie zijn wij

blij hem bij onze vereniging te kunnen verwelkomen!!

Geen nieuw gezicht, hij was afgelopen seizoen al actief als jeugdtrainer, maar voor het komend

seizoen is er een nieuwe functie voor Rick Kruys weggelegd. Hij wordt de nieuwe assistent-

trainer onder de reeds eerder genoemde nieuwe hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen.

En dan omkleden en nog even lekker het veld op. Er werd heerlijk ontspannen getraind.

Op 5, 12 en 14 juni werd er nogmaals getraind, een goede manier om elkaar als selectie beter

te leren kennen. Eind juli komt de selectie weer voor de eerste keer bij elkaar, de info over de

oefenperiode voor het nieuwe seizoen 2012-2013 is te volgen op de website.

Ad de Lange

Armand Neeskens

Giordano van der Pol

Joris van Rooijen

Roberto van der Tier

Sven van Doorn Mitchell Schuur Bishoy Shehata Saul van der Vegt
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Kleding jeugd selectie teams

Tot nu toe zijn er altijd kleding sponsoren per team gezocht. Dit model heeft jarenlang prima gewerkt, maar werkt voor

de jeugd selectie teams niet optimaal meer. Onder andere vanwege:

• selecties bestaan uit ruim 30 spelers voor 2 teams; sommige spelers doen wisselend met het eerste of tweede team

mee; verschillende sponsoren voor het eerste en tweede team maakt dat er dan telkens kleding tussen spelers uitge-

wisseld moet worden of er bij een team enkele spelers met kleding van een andere sponsor rondlopen.

• er zijn soms aanzienlijke verschillen tussen de hoeveelheid kleding die teams hebben afhankelijk van het aantal

sponsoren dat voor elk team gevonden is.

• sommige teams hebben een ratjetoe van oudere kleding en lopen er niet erg representatief meer bij.

• mede doordat sponsoren vaak aan spelers gerelateerd zijn en de gesponsorde kleding in principe meegaat naar het

team waar de speler naar toegaat is het pas relatief laat bekend welke kleding voor een team beschikbaar is.

Kortom, eenzelfde uitgebreid kledingpakket is gewenst waarbij kleding tussen eerste en tweede team uitwisselbaar is.

Vandaar dat we gezocht hebben naar een nieuw model waarmee dit ingevuld kan worden. De afgelopen maanden heb-

ben technische commissie en sponsor commissie in overleg met het bestuur hard gewerkt om dit nieuwe model in te

vullen en dat is gelukt voor de A1, A2, B1, B2, C1, C2 en in aangepaste vorm de D1.

In dit nieuwe model koppelen we sponsoren los van teams en zoeken we een groep van sponsoren die gezamenlijk de

kleding voor een aantal teams sponsort. De sponsoren krijgen geen logo op de kleding meer, maar een advertentie op

het LCD-scherm in de kantine. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de bijdrage van sponsoren in principe een wille-

keurig bedrag kan zijn en niet hoeft overeen te komen met de prijs van een hoeveelheid kleding.

Gezien het  uitgebreide kledingpakket dat gewenst is lukt het niet dit volledig met sponsoren in te vullen en is een

eigen bijdrage van spelers nodig. De insteek is daarbij geweest om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden en re-

delijk in verhouding tot zowel het kledingpakket als de contributie. Een eigen bijdrage benadrukt dat spullen geld kos-

ten en hopelijk gaan spelers mede hierdoor zuiniger om met verenigingseigendommen. Het is gelukt de eigen bijdrage

op € 30 per speler per seizoen te houden. Spelers hoeven geen broekje en kousen meer aan te schaffen en zijn daardoor

nauwelijks duurder uit dan zonder dit nieuwe model.

Aangezien er geen sponsor logo's op de kleding komen is er ruimte voor iets anders. We vonden

het aardig een goed doel te ondersteunen. Het is een vrij lange zoektocht geworden, maar we zijn

bij stichting Kika (Kinderen Kankervrij) uitgekomen. Het logo van Kika komt op de kleding.

Daarnaast gaat V.V. De Meern Betrokken een activiteit in het teken van Kika zetten om zo ook

wat geld voor Kika in te zamelen. De spelers van de jeugd selectie teams gaan V.V. De Meern

Betrokken bij activiteiten helpen.

Het kledingpakket is uitgebreid:

• wedstrijdtenues (shirt, broekje, kousen) • sporttassen

• inloopshirts  • sweaters

• trainingspakken  • trainingstenues (shirt, broekje, kousen)

In het strategisch beleidsplan van de vereniging staat dat we op allerlei gebieden toonaangevend willen zijn. Met dit

kledingpakket voldoen we daar naar ons idee zeker aan.

Voor de A1, A2, B1, B2, C1 en C2 wordt nieuwe kleding gekocht en daarop komt het Kika logo. Voor de D1 is afgelo-

pen seizoen reeds eenzelfde kledingpakket aangeschaft. Door de afspraken hierover wat aan te passen kan dit kleding-

pakket bij de D1 blijven.

De sponsoren die dit mogelijk maken zijn:
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Tamale Utrecht Football Academy 

Daarnaast is er dus een mooie samenwerking met V.V. De Meern Betrokken. Wij zijn alle sponsoren en V.V. De Meern

Betrokken zeer dankbaar dit ambitieuze project mogelijk te maken.

Op de ouderavond van de betreffende teams zal de eigen bijdrage geïnd worden. Eventuele vragen kunnen daar ook ge-

steld en ongetwijfeld beantwoord worden.

André Bakker 

Tweede Pinksterdag was het zover, de Tamale Utrecht Football Academy in Ghana werd officieel geopend. Een fantas-

tisch evenement waarbij naast Frans en Gonnie o.a. Marcel de Groot en Wim Pannekoek en hun echtgenotes aanwezig

waren. Diverse hoogwaardigheidsbekleders deden een woordje, waar onder de Minister van Jeugd en Sport en de

plaatsvervangend Nederlands ambassadeur in Ghana. De festiviteiten werden op diverse Ghanese televisie- en radio-

stations uitgezonden; in Nederland werd het nieuws verslagen door RTV Utrecht.

’s Middags werden twee wedstrij-

den gespeeld, de TUFA-jongens

tegen het team van Wienco en

TUFC tegen Asare 11, een gelegen-

heidsteam waarin onder meer Nana

Asare, Abu en niet te vergeten onze

eigen Wim Pannekoek speelden.

En zo kwamen onze De Meern out-

fits in Ghana weer eens goed van

pas. Het was een leuke wedstrijd in

de zinderende hitte die werd afge-

sloten met 1-0 voor Asare 11.

TUFA ging helaas niet als winnaar

de geschiedenis in, de bal die be-

loofd was voor degene die het eer-

ste winnende doelpunt maakte ging

naar de tegenstanders.

De Tamale Utrecht Football Academy (TUFA) is een sociaal project op persoonlijke titel van Frans en geeft jongeren

uit Noord-Ghana een betere toekomst door middel van voetbal en studie. Spelers verblijven intern op de academie en

volgen naast voetbaltraining de reguliere Junior High School, aangevuld met een intensief life skills programma. De-

genen die het niet redden als professional worden begeleid naar alternatieve carrières. 
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Van de sponsor commissie

Hoofdsponsoren

De contracten van hoofdsponsoren Fanwork en Mammoet liepen aan het einde van het seizoen af. De sponsor commis-

sie heeft het afgelopen jaar daarom gezocht naar nieuwe hoofdsponsoren. Dat bleek, mede door de economische crisis,

een heel lastig verhaal. Veel bedrijven maken een pas op de plaats en geven geen grote bedragen meer uit aan sponso-

ring. Gesprekken met diverse bedrijven zijn helaas op niets uitgelopen. Maar gelukkig kunnen we toch nieuwe hoofd-

sponsoren presenteren:

De nieuwe hoofdsponsor van de zondag selectie is Utrecht Ballooning en de nieuwe hoofdsponsor van de zaterdag se-

lectie is Fanwork. Zowel FC Utrecht als V.V. De Meern zijn maatschappelijk betrokken. Waar mogelijk zullen FC4YOU

en V.V. De Meern Betrokken samenwerken. FC4YOU is feitelijk geen sponsor, maar ter ondersteuning van de maat-

schappelijke betrokkenheid zal V.V. De Meern FC4YOU onder de aandacht brengen.

Ingewijden begrijpen dat Frans van Seumeren een belangrijke rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van de hoofd-

sponsor contracten. Wij zijn Frans dan ook zeer dankbaar voor zijn bemiddeling.

Nieuwe contracten/sponsoren

Sinds de vorige TeamGeest hebben we contracten voor reclameborden en advertenties afgesloten met de volgende be-

staande en 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.

Kleding jeugd selectie teams

De sponsor commissie heeft de afgelopen maanden heel hard gewerkt aan een nieuw ambitieus model om de jeugd

selectie teams in de kleding te zetten. Elders in deze TeamGeest leest u daarover meer.

Actieweken met 20% korting bij Paul Pessel Sport

De actieweken met 20% korting bij Paul Pessel Sport vinden weer plaats en wel in weken 33 en 34 (maandag

13 augustus t/m zaterdag 25 augustus). Voor meer informatie zie het betreffende Laatste Nieuws bericht op de website.

Vacatures

Ondanks diverse oproepen via meerdere media zijn we nog steeds op zoek naar enkele enthousiaste mensen met

enig commercieel gevoel die de sponsor commissie willen versterken. Help uw vereniging en neem eens vrijblijvend

contact op!

André Bakker
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Zonnig voetbaltoernooi Coupe De Meern

Op zaterdag 2 juni vond op Sportpark De Meern de zesde editie van Coupe De Meern plaats. Dit toernooi wordt geor-

ganiseerd voor de recreatieve seniorenteams, die zin hebben in een leuke, gezellige dag voetbal met uiteraard een

‘derde helft’. Net als de afgelopen vijf edities was het ook dit jaar een groots voetbalfestijn. De organisatoren Marco

Eversdijk en Ferdinand Wieman waren na afloop erg tevreden.

De gehele dag was het

ideaal weer om te voet-

ballen. Het was een zon-

overgoten dag zonder

regen en met het kwik

rondom de 20 graden.

De toeschouwers werden

opgewarmd door de

spannende wedstrijden

en sublieme voetbalac-

ties. 

Het unieke aan Coupe

De Meern is dat elk team

een grote kans maakt om

eerste te worden, want er

wordt in 5 ligues (pou-

les) gespeeld. De ligues

zijn op speelsterkte inge-

deeld. Daarnaast kon

men nog kans maken op

de sportiviteitprijs en de poedelprijs. Na afloop van de wedstrijden en de prijsuitreiking stond er een heerlijk Chinees

buffet klaar voor de voetballers en de vrijwilligers. Waarna om 20.00 uur de oefeninterland Nederland – Noord-Ierland

op groot scherm werd uitgezonden. Op deze manier kon iedereen ook in de EK-stemming komen. 

Buitenlandse teams

In totaal deden er maar liefst 25 teams mee, waarvan V.V. De

Meern er zeven leverde. Dit jaar waren er zelfs 2 buitenlandse

teams aanwezig. Naast de vaste bezoekers uit Denemarken was

er dit jaar ook een Schots team aanwezig.

Naast de thuisspelende teams en de buitenlandse teams waren er

ook teams uit: Almere, Amersfoort, Blaricum,

Driebergen, Eemnes, IJsselstein, Maarssen en Utrecht.

Het toernooi werd gespeeld in 5 Ligues, geheel naar naamge-

ving en indeling van de Franse competitie. Alle teams werden

naar sterkte ingedeeld. De ‘Champions’ van Coupe De Meern

2012 zijn: SV Eemnes zat. 3 (Ligue 1),

V.V. De Meern zat. 6 (Ligue 2), VSC zon. 5 (Ligue 3), Elink-

wijk zat. 4 (Ligue 4) en V.V. De Meern zon. 5 (Ligue 5). De

poedelprijs ging naar Fort William FC uit Schotland. Zij wisten

geen enkel punt te behalen en hadden een doelsaldo van 2 voor

en 17 tegen. De sportiviteitprijs ging dit jaar naar onze Deense

vrienden van Varde IF. 

Ruim 600 euro voor Stichting Opkikker

Coupe De Meern verbindt al drie jaar een goed doel aan het
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Op de website www.vvdemeern.nl (Senioren > Coupe De Meern) kunt u

alle eindstanden, uitslagen, foto’s en verdere informatie vinden.

Kidsquiz

De winnaar van de laatste kidsquiz is Jur de Heus.

Jur speelde afgelopen seizoen bij de D4 en liet gelijk even zien

wat hij zoal met zijn nieuwe voetbal kan! 

toernooi. Dit jaar is er gekozen voor Stichting Opkikker. Naast dat er oude mobieltjes zijn ingeleverd, welke geld

opleveren voor Stichting Opkikker, heeft de organisatie van Coupe De Meern een cheque van 250 euro overhandigd. 

Daarnaast is de collectebus rondgegaan en zijn er gadgets verkocht. Het totale bedrag is uitgekomen op 603 euro. 

Er waren dit jaar maar liefst 11 scheidsrechters door de organisatoren gecontracteerd om de 50 wedstrijden van

25 minuten in goede banen te leiden. De organisatoren spraken daarom ook een dankwoord uit naar de scheidsrechters

en de vrijwilligers die ondersteuning hebben geboden op onder andere secretarieel en medisch gebied. Uiteraard

werden ook de organisatoren door het verenigingsbestuur bedankt voor de inspanningen, om zo’n groot toernooi te

organiseren. Coupe De Meern is inmiddels een begrip in de regio en ver daarbuiten. Na wederom een succesvolle

editie, kan een vervolg niet uitblijven en zal in 2013 de zevende editie worden georganiseerd.
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Business Club Leidsche Rijn

Net als alle voetballers geniet ook BCLR van een welverdiende zomerstop.

BCLR kijkt terug op drie leuke bijeenkomsten voor de zomer en blikt vooruit

op de tweede seizoenshelft.

De Blue Ocean strategie

De lente werd bij Business Club Leidsche Rijn geopend met een boeiende bijeenkomst in party- en congrescentrum

Het Vechthuis in Utrecht. Hoofdonderwerp vormde de relatief onbekende Blue Ocean Strategie. Spreker Stephan van

den Broek, verbonden aan de Blommaert Business Academy, daagde de aanwezige leden uit om actief na te denken

over hun strategie. Blue Ocean is een markt waarin uw bedrijf geen concurrentie ondervindt, doordat u een uniek be-

drijfsmodel heeft en u klanten een onderscheidend product of dienst kan aanbieden. De bevlogen Van den Broek

maakte ‘Blue Ocean’ tastbaar door concrete voorbeelden zoals Cirque du Soleil aan te reiken. Door de grootste kosten-

posten van een origineel circus (aanwezigheid van dieren en beroemde acrobaten) weg te snijden, de prijs van een

kaartje te verhogen, zijn circus op één locatie te houden en een showelement toe te voegen, werd dit idee wereldbe-

roemd en onderscheidt het zich nog dagelijks van het gewone, rondreizende circus met dieren. Eén ding maakte Van

den Broek duidelijk aan de aanwezige leden: Stop met het volgen van de zogenaamde ‘best practices’. Het blind vol-

gen van best practices leidt uiteindelijk namelijk tot niets. 

Uniek zijn in Leidsche Rijn

Op een fraaie voorjaarsavond in mei was BCLR te gast bij een uniek on-

dernemersproject in Leidsche Rijn. Middenin het Maximapark in Leidsche

Rijn is namelijk Anafora Parkrestaurant gevestigd. Eigenaar Happy Me-

gally liet zich voor dit unieke project inspireren door de ideeën van de

grondlegger en directeur van het Instituut voor Mens- & Organisatieont-

wikkeling (IMO), Adriaan Bekman. Eigenaar Happy Megally gaf alle aan-

wezigen in het zonverlichte Anafora Parkrestaurant een leuke inkijk hoe hij

van het Parkrestaurant een regionale ontmoetingsplek heeft gecreëerd. Met

de ruime buitenspeeltuin voor de kinderen en het restaurant waarin ouders

zowel kunnen werken als rustig een drankje kunnen drinken, is dit doel bereikt. Vervolgens gaf Adriaan Bekman een

interactieve presentatie over organisatieontwikkeling.  

Speeddaten in auto’s 

Veertig geparkeerde Peugeots in de showrooms van het Bedrijfswagencentrum van Nefkens

in Nieuwegein zorgden op maandag 4 juni voor een unieke BCLR-bijeenkomst: Speeddaten

in auto’s! Aansluitend startte het unieke speeddate-concept met vier gesprekken van 8 minu-

ten en daartussen 3 minuten wisseltijd. Deze opzet dwong alle aanwezigen om een intensief

gesprek te voeren en snel tot de ‘kern’ te komen. Met een grote lach op de gezichten haast-

ten alle aanwezigen zich naar de betreffende auto’s voor hun gesprekken. Soms leidde dit

ook tot enige consternatie, bijvoorbeeld bij Jan Evers (Drukkerij Evers) en Rob Braaksma

(Autobedrijf Budel). Rob: “Jongens, auto 1 zit op slot!” Gelukkig bleek auto 1 een cabrio te

zijn en konden beide heren even later alsnog instappen. De reacties op de avond waren en-

thousiast en lovend: “Wat een geweldig idee!” 

Partnerbijeenkomst in De Domtoren

Na de zomer trapt BCLR in september af met een partnerbijeenkomst in De Domtoren.

De partnerbijeenkomst houdt in dat BCLR-leden één keer per jaar hun partner mogen mee-

nemen naar een bijeenkomst. Dankzij één van haar leden krijgt BCLR de exclusieve moge-

lijkheid om deze partnerbijeenkomst in De Domtoren te houden. Daarin wordt onder meer

een actief keuzeprogramma aangeboden en wordt bij mooi weer een buffet geserveerd in

het hofje van De Domtoren! Bent u als ondernemer ook geïnteresseerd of denkt u dat uw

bedrijf ook graag op informele wijze in contact wil komen met uiteenlopende bedrijven uit

de regio Leidsche Rijn, kom dan geheel vrijblijvend een keer kijken op één van onze bijeen-

komsten. U kunt uw interesse kenbaar maken via info@bclr.nl. Wellicht tot dan!


