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Uitbreiding clubgebouw 

In het vorige nummer van Teamgeest werd gemeld dat 

begin juli de aanbiedingen van de aannemers binnen 

zouden komen en het dan duidelijk zou zijn of er 

aansluitend opdracht zou kunnen worden gegeven. Het 

zal inmiddels wel duidelijk zijn dat er nog geen 

opdracht is gegeven. Tot eind september is er het 

nodige overleg geweest om tot een aanbieding te komen 

die binnen ons budget past. Omdat de tijd voortschrijdt 

en we, als we in de herfst zouden starten met de bouw, 

is het risico groot dat we in de winterperiode, met kans 

op vorst en sneeuw, terecht komen en dat extra kosten 

met zich mee gaat brengen. Om deze reden en het feit 

dat de bouw ook de nodige overlast voor ons 

“voetbalbedrijf” zou betekenen, is besloten de start tot 

mei uit te stellen. 

 

Financiën  

Hoewel we het seizoen 2011-2012 met een positief 

saldo kunnen afsluiten (de details komen uiteraard bij 

de ALV ter sprake), wordt het steeds duidelijker dat we 

kritischer met de financiën moeten omgaan. Reden 

waarom het VB de touwtjes bij de uitgaven strakker aan 

het aantrekken is. De commissies zijn op de hoogte 

gesteld dat ook zij dat moeten doen en daardoor hun 

begrotingsdiscipline moeten opschroeven. 

 

Het verenigingsbestuur 

Frans van Seumeren, Wim Stolwijk, Peter Kieft, John van 

Wegen, Lennaert de Bokx 

ort na  het einde van het seizoen 2011-2012, vlak 

voor het begin van de zomervakantie, kreeg het 

verenigingsbestuur van John van Wegen de mededeling 

dat hij ongeneeslijk ziek is. Uiteraard een grote schok 

voor ons en de gehele vereniging. John heeft te kennen 

gegeven dat hij, voor zover zijn gezondheid dat toelaat, 

zoveel als mogelijk bij de vereniging betrokken wil 

blijven, hetgeen wij zeer op prijs stellen. Hij blijft dan 

ook deel uit maken van het verenigingsbestuur , hoewel 

hij zijn activiteiten (en dat zijn er veel!) moet beperken. 

Het verenigingsbestuur  waardeert dat zeer, omdat John 

over veel kennis en ervaring beschikt en we daar goed 

gebruik van kunnen maken. 

 

Los van de ziekte van John, was het verenigingsbestuur  

al tot de conclusie gekomen dat er versterking moet 

komen, gezien de grote hoeveelheid werk dat ons bezig 

houdt en er gevaar aanwezig is dat we steken laten 

vallen. Daarom zijn we bezig om versterking te 

realiseren. Het verenigingsbestuur  hoopt bij de 

komende ALV (een) nieuwe kandida(a)t(en) te kunnen 

voorstellen. 

 

Over de ALV gesproken, deze vindt plaats op maandag 

19 november. 

 

Op het moment van schrijven van deze bijdrage is het 

al weer een week geleden dat het openingsfeest plaats 

vond. Het VB heeft ervaren dat een ieder dit feest als 

zeer geslaagd heeft ervaren: enerzijds het uitermate 

leuke programma voor de medewerkers en vrijwilligers, 

anderzijds het aansluitende deel, dat voor alle 

(volwassen) leden toegankelijk was. Petje af voor de 

organisatoren! 

Van het verenigingsbestuur  

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VINDT PLAATS OP MAANDAG 19 NOVEM-

BER A.S. OM 20.00 UUR IN DE KANTINE 

K 

Naast deze twee redactieleden zijn wij nog op zoek naar  

2 leden die zich zouden willen inzetten voor het tot 

stand komen van de Teamgeest. De werkzaamheden 

betreffen met name het verzamelen van leuke en 

intersessante stukjes om zodoende per seizoen vier 

goed gevulde clubbladen te krijgen. Heb je interesse of 

wil je meer weten stuur dan een e-mail naar 

teamgeest@vvdemeern.nl. 

oor jullie ligt weer een mooie teamgeest gevuld 

met vele leuke artikelen over het wel en wee bij 

onze V.V. De Meern. Het maken van een Teamgeest 

gaat echter niet vanzelf. Naast Ilse Stolwijk-Starrenburg 

is inmiddels Marco Eversdijk toegevoegd aan de 

redactie van de Teamgeest. Zijn invloed is direct terug 

te zien in de verfrissende nieuwe lay-out. 

Redactioneel 
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helaas op niets uitgelopen. Maar de vereniging is zeer 

verheugd dat het uiteindelijk toch gelukt is weer twee 

hoofdsponsoren te vinden. 

 

Utrecht Ballooning is nu hoofdsponsor van de zondag 

selectie en Fanwork van de zaterdag selectie. Daarnaast 

gaan de maatschappelijke takken van V.V. De Meern en 

FC Utrecht, respectievelijk V.V. De Meern Betrokken 

en FC4YOU, meer samenwerken en wordt FC4YOU bij 

V.V. De Meern onder de aandacht gebracht. Ingewijden 

begrijpen dat Frans van Seumeren bemiddeld heeft bij 

de totstandkoming van de contracten, waarvoor de 

vereniging uiteraard dankbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.V. De Meern en Rabobank verlengen sponsoring 

De Rabobank ondersteunt V.V. De Meern, met name de 

jeugd afdeling, al vele jaren door middel van sponsoring. 

Recent werd weer een contract voor de komende drie 

seizoenen afgesloten. De ondertekening van het 

contract vond met een feestelijk tintje plaats tijdens een 

bijeenkomst van Business Club Leidsche Rijn, dat voor 

de gelegenheid met een kleine 100 ondernemers te gast 

was in een kantoor van de Rabobank. 

V.V. De Meern steunt KiKa met jeugd selectie teams 

De jeugdselectieteams van V.V. De Meern hadden altijd 

individuele sponsoren. Dit model had een aantal 

nadelen die steeds zwaarder gingen wegen. Vandaar dat 

V.V. De Meern naar een ander model is overgestapt 

waarbij een groep sponsoren gezamenlijk een zestal 

jeugd selectie teams sponsort. Het logo van de 

sponsoren komt daarbij niet langer op de kleding van 

de teams, maar de sponsoren krijgen een advertentie op 

een LCD-scherm in de kantine van het clubgebouw. Op 

de kleding kwam zodoende ruimte vrij om een goed 

doel te ondersteunen. Dit goede doel is 

KiKa (Kinderen Kankervrij) geworden. 

 

De maatschappelijke tak van de vereniging, V.V. De 

Meern Betrokken, gaat daarnaast jaarlijks minimaal één 

activiteit organiseren waarbij ook geld ingezameld 

wordt voor KiKa. De spelers van de jeugdselectieteams 

gaan hierbij helpen en worden op deze manier 

betrokken bij het goede doel. 

 

De jeugd selectie teams zijn ondertussen in een 

uitgebreid nieuw kledingpakket gestoken met het KiKa-

logo op alle kleding. De sponsoren die dit mogelijk 

maken zijn HM Bedrijfsadvies, De Klerk en Vis 

Gerechtsdeurwaarders, Stolwijk Accountancy, 

Autobedrijf Kooy, DBF Groep Financiële 

Dienstverleners, Staal Bankiers en Paul Pessel Sport. 

 

Nieuwe hoofdsponsoren V.V. De Meern 

De contracten van de hoofdsponsoren van V.V. De 

Meern liepen eind vorig seizoen af. De vereniging heeft 

het afgelopen jaar daarom gezocht naar nieuwe 

hoofdsponsoren. Dat bleek, 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 

Sponsorberichten 
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V.V. De Meern B1 in de nieuwe KiKa-shirts 

Piet Oostveen, Wim Stolwijk en Frans van 

Seumeren namens V.V. De Meern en Corry Bijl 

en Carlo Andreoli (v.l.n.r.) namens Utrecht 

Ballooning ondertekenen het contract 

Frans van Seumeren 

(VVDM), Pieter 

Leyssius en Stijn 

Terlingen (beiden 

Rabobank) en Wim 

Stolwijk (VVDM) 

(v.l.n.r.) 

ondertekenen het 

contract   
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uitgehold, waardoor er is gekozen om eigen spelers uit 

A3 en A4, en zelfs een tweetal B-junioren, door te 

schuiven. Verder was aanvulling van buitenaf eerder 

noodzaak dan luxe. 

 

Voor de B1, C1 en D1 past toch een wat optimistischer 

verwachtingspatroon. Alle drie de teams lieten goede 

dingen zien in de eerste weken en we moeten niet gek 

opkijken als deze elftallen bovenin gaan meedraaien in 

de competities. Maar voetbal blijft voetbal en zeker in 

de jeugd weet je maar nooit hoe teams zich tot de 

concurrentie verhouden. Daarbij blijft opleiden de 

allerbelangrijkste insteek. Het is daarom ook goed te 

zien dat er afgelopen seizoen weer een aantal talentvolle 

jongens zijn doorgestroomd naar de Zondag-selectie. 

Want uiteindelijk blijft dat het einddoel. 

 

Het is ten slotte een goede zaak dat een enthousiaste 

groep mensen, in de vorm van een commissie, de 

schouders gaat zetten onder de meidenafdeling. Over 

betrokkenheid gesproken. Helaas bleef de 

trainerspositie van de MA1 lange tijd vacant, maar op 

moment van schrijven lijkt ook daar schot in te komen. 

Om de meidentak langzaamaan naar een hoger plan te 

brengen zijn er leden nodig met hart voor de zaak, en 

dat is in dezen zeker het geval. 

 

Ik wens alle jeugdteams, jongens en meiden, selectie en 

niet-selectie, een geweldig voetbaljaar toe. We gaan er 

weer wat moois van maken! 

 

Bastin Verweij 

Hoofd Jeugdopleiding 

 

e bal rolt weer, het nieuwe voetbalseizoen is 

begonnen. De diverse selectie-elftallen van de 

jeugd hebben zich in de voorbereidingsperiode in het 

zweet gewerkt, om optimaal aan de competitie te 

kunnen beginnen. 

 

Voor het eerst in de historie heeft De Meern niet alleen 

bij de A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1 en D2, maar ook bij 

de E1 én E2 gekwalificeerde trainers, met tenminste een 

TC3-diploma, aangesteld. Een enthousiaste trainers-

groep. Vermeldenswaardig is, dat bij het 

laatstgenoemde team twee jonge trainers ‘uit eigen 

kweek’, Melvin Uittenbogert en Saul van der Vegt, de 

leiding krijgen. Dit past binnen de filosofie om 

beginnende trainers een kans te geven zichzelf te 

ontwikkelen bij hun eigen vereniging. Beide spelen zelf 

bij respectievelijk de zondag- en zaterdagselectie. 

 

De link tussen de senioren en de jeugdafdeling speelt, 

met bijvoorbeeld ook Rick Kruys (trainer B1 en 

assistent Zondag 1) en Ilji van der Horst (trainer C1 en 

speler Zondag 1), sowieso een steeds nadrukkelijkere 

rol. Meer en meer jeugdspelers weten de weg naar de 

thuiswedstrijden van de eerste elftallen van de Zaterdag, 

ofwel de Zondag, te vinden. Om de binding nog meer te 

vergroten, is in samenspraak met V.V. De Meern 

Betrokken tevens afgesproken dat alle spelers van de A-

selectie Zondag zich, verplicht, tweemaal inzetten bij 

een jeugdactiviteit. 

 

Binnen de jeugdopleiding proberen we de jeugdspelers 

ook (maatschappelijke) betrokkenheid bij te brengen. 

Aan de nieuwe sponsorpakketten, met ‘Kika’ als goed 

doel op de shirts, is niet alleen een financiële 

vergoeding verbonden, maar de A-, B- en C-junioren 

zullen eveneens een verplichte bijdrage leveren bij 

toernooien voor respectievelijk de D-, E- en F-pupillen. 

Ook dit weer in het kader van ‘Ontwikkel jezelf, 

ontwikkel je club’. 

 

Bespiegelingen vooraf aan een seizoen zijn altijd lastig. 

Toch lijkt het erop dat het voor de A-junioren op 

voorhand weer een zwaar seizoen zal gaan worden. Na 

zich het afgelopen seizoen ternauwernood te hebben 

gehandhaafd in een sterke poule, zal de A1 met de 

huidige selectie opnieuw in gaan zetten op lijfsbehoud. 

Dat geldt ook voor de A2. De selectie was behoorlijk 

Jeugdselecties zijn er klaar voor 

Oktober 2012 Teamgeest 

D 

55 



 

 

 

gedronken worden. Een 

goede bodem was dus geen 

overbodige luxe. 

 

Voor vele het hoogtepunt 

van de avond was een 

onderlinge miniwedstrijd 

met spelers van de zondag 1, 

zaterdag 1 en enkele 

jeugdspelers. Het zorgde 

voor veel bekijks op de 

tribune. Er werd gespeeld met opzwepende muziek op 

de achtergrond dat en af en toe historisch commentaar 

van van onder andere Jack van Gelder bevatte. “Dennis 

Bergkamp, heel goed, Dennis Bergkamp neemt de bal 

aan, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis 

Bergkamp ohowoooh.” 

Deed menigeen op de 

tribune terug wanen na 

die mooie zomerdag in 

Marseille op het WK 98. 

 

Na al het voetbal is het 

tijd voor muziek moet de 

DJ hebben gedacht. 

Prompt liet hij de beats 

van David Guetta, 

Michael Jackson, U2 en 

velen anderen uit de 

speakers knallen. Jong en 

oud hadden schik op de druk bezochte dansvloer. Het 

bier en andere versnaperingen vloeiden rijkelijk en de 

avond zou nog tot laat duren. Iedereen genoot er van en 

heeft hopelijk weer heel veel zin in het nieuwe seizoen. 

Mochten er dit jaar 

weinig sportieve 

successen te vieren zijn, 

dan heeft het in ieder 

geval niet aan dit 

perfect georganiseerde 

ope-ningsfeest gelegen. 

 

 

 

oewel de competitie voor de meeste teams al een 

paar wedstrijden oud was, voelde het seizoen nog 

niet helemaal als geopend. Het openingsfeest deed dit 

voor iedereen veranderen. Een avond vol theater, 

muziek, dans, gezelligheid en drank. 

 

Voordat het grote feest los barstte, werden alle 

vrijwilligers van V.V. De Meern in het zonnetje gezet. 

Voor hun was er een theaterstuk in elkaar gezet dat alle 

facetten van het verenigingsleven liet zien. Twee 

machospelers uit de zaterdag 1 en zondag 1, de 

kwebbelende barvrouw 

en de veels te fanatieke 

coach/vader die zelf het 

talent mistte om iets te 

bereiken al voetballer, 

alles werd belicht. 

Tussen dit spektakel 

door was er ook nog eens 

prachtig optreden van 

singer/songwriter Cees 

Verweij over zijn jaren 

als voetballer bij V.V. De 

Meern. Het viel allemaal 

ontzettend in de smaak. “ Ik heb erg genoten van de 

voorstelling. Het was leuk en liet met veel humor zien 

wat er allemaal op een club gebeurt.’’, vertelt een 

aanwezige vrijwilliger.  

 

Traditiegetrouw zette Wim Stolwijk nog twee kanjers 

van onze club, Charles Beniest en Ruud van Klooster, 

in het zonnetje en 

vertelde verder dat hij 

trots is op alle 

vrijwilligers die de club 

inmiddels telt. Ook de 

voorzitter van V.V. De 

Meern Frans van 

Seumeren nam het 

woord en vertelde over 

zijn tijd bij het eerste 

van de Meern. Toen hij 

zichzelf erg talentvol 

noemde, werd er hard 

gelachen door de aandachtige luisteraars. Vervolgens 

was het tijd om eens lekker te gaan eten. De avond was 

nog jong en er moest natuurlijk nog volop gedanst en 

Swingend het nieuwe seizoen in 
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V.V. De Meern neemt al een aantal jaren groene energie 

af via SportStroom en bespaart daarmee flink. V.V. De 

Meern wil graag bedrijven van relaties (leden, 

sponsoren, business club leden) wijzen op de voordelen 

van SportStroom om zo hopelijk iets terug te kunnen 

doen voor deze relaties. 

 

Wilt u vrijblijvend weten hoeveel uw bedrijf kan 

besparen? Stuur uw laatste jaarnota naar Jeen Visser van 

SportStroom, jeen@sportstroom.nl, en u ontvangt een 

besparingsberekening. Voor vragen kunt u Jeen ook 

bellen op 06-52668525. Deelname aan SportStroom is 

geheel gratis en verplicht u verder tot niets. 

 

V.V. De Meern krijgt een kleine bijdrage als u besluit 

deel te nemen aan SportStroom. Daar is het ons echter 

niet om te doen, wij willen graag iets terug doen voor 

relaties en een bijdrage leveren aan het milieu. Hoe 

meer deelnemers aan SportStroom des te voordeliger de 

energie voor aangesloten 

sportverenigingen en 

bedrijven, dus ook ons, 

bovendien wordt. 

 

portStroom is een inkoopcollectief voor 

sportverenigingen. SportStroom is opgericht door 

sportbestuurders en koopt collectief stroom en gas in 

voor enkele duizenden aangesloten verenigingen. Het 

doel van SportStroom is door gezamenlijke inkoop van 

energie besparingen en administratief gemak voor de 

deelnemers te realiseren. De totale besparing voor de 

deelnemers bedroeg in 2011 meer dan 2,5 miljoen euro. 

 

SportStroom biedt nu ook voor relaties van 

sportverenigingen de mogelijkheid deel te nemen en 

voordeel te behalen. De energiemarkt voor bedrijven is 

ondoorzichtig en veel bedrijven weten daardoor niet dat 

ze meer dan nodig voor hun, vaak nog vervuilende 

grijze, energie betalen. 

 

SportStroom levert groene stroom en groen gas van 

Greenchoice. SportStroom maakt eenvoudig inzichtelijk 

hoeveel bespaard kan worden en er is geen 

administratieve rompslomp. Bedrijven kunnen meestal 

vele honderden tot enkele duizenden euro’s per jaar 

besparen. Aantrekkelijk voor uw portemonnee en 

groene energie is goed voor het milieu. 

 

 

Oktober 2012 Teamgeest 

ben. Goed was het ook dat de trainers en spelers van de 

A, zaterdag en zondag ruimschoots aanwezig waren. Dit 

versterkt de onderlinge band en dat is belangrijk voor 

de club. 

 

De competities zijn weer begonnen en vooral de 

Zaterdag 1 doet het bijzonder goed. Op dit moment zijn 

zij naar 4 wedstrijden ongeslagen met 12 punten uit 4 

wedstrijden. Het moet niet gekker worden. Straks 

promoveren ze nog naar de 1ste klasse. Dit betekent dat 

Marinus Dijkhuizen met zijn ploeg niet achter kan 

blijven en de strijd met Rob Zomer en zijn mannen aan 

zal moeten gaan, want twee ploegen in de 1ste klasse 

komend seizoen maakt het voor mij als voorzitter niet 

eenvoudiger. 

 

Ik wens een ieder nog veel voetbalplezier en 

gezelligheid in dit net gestarte seizoen. 

 

Frans van Seumeren 

et vrijwilligersfeest, gecombineerd met het 65 

jarig bestaan van de vereniging V.V De Meern 

was op 15 september j.l. weer een enorm succes. Het 

was druk , gezellig en oorspronkelijk. De toneelstukjes 

en muziek aanstekelijk en alles georganiseerd door de 

vereniging zelf en met een thema. Hierbij mijn 

complimenten voor allen die bij de organisatie 

betrokken waren. Elke keer verbaast het me hoe sociaal 

en open iedereen met elkaar omgaat en hoeveel talent 

er op elk gebied in de club aanwezig is. Er wordt door 

veel vrijwilligers enorm veel tijd in de club gestoken en 

op zo'n avond heb je echt het gevoel dat je een grote 

familie bent en daar geniet ik met volle teugen van. 

 

Onder indruk was ik dan ook voor het applaus dat John 

van Wegen ten deel viel. John die veel voor de club 

betekent is helaas ernstig ziek. En wat je binnen V.V De 

Meern ervaart is dat iedereen, ook al is de club zo groot, 

met John meeleeft en hem daardoor een steuntje in de 

rug geeft. Weer dat familiegevoel waar ik zo trots op 

Woord van de voorzitter 
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mensen van het platform Positief Coachen tips en tricks 

en wordt het dialoog aangegaan met de aanwezige 

leiders en coaches. 

 

V.V. De Meern Winterclincs 

De kerstvakantie staat natuurlijk in het teken van het 

kerstfeest en oud & nieuw. Minstens net zo belangrijk 

zijn de V.V. De Meern Winterclinics. Het programma is 

volledig in elkaar gezet door studenten en wordt 

uitgevoerd door de vele maatschappelijke stagiaires die 

V.V. De Meern Betrokken onder zijn hoede heeft. 

Traditiegetrouw zullen op de tweede dag Bosnische 

kinderen aansluiten die tijdens de vakantie in 

Nederland verblijven via de stichting Pax Kinderhulp. 

 

Fair-Play toernooien 

Aan het eind van het seizoen worden de Fair-Play 

toernooien georganiseerd. Dat winst en sportiviteit goed 

samengaan wordt tijdens dit toernooi door 

verschillende acties benadrukt. Het toernooi wordt 

volledig gefloten door onze maatschappelijke stagiaires 

en jeugdspelers. 

 

Jan Gentenaar 

 

 

a het succesvolle vorige seizoen gaat V.V. De 

Meern Betrokken er dit jaar ook een topjaar van 

maken. Onze vrijwilligers, studenten en 

maatschappelijke stagiaires hebben er heel erg veel zin 

in. Hieronder een overzicht van onze activiteiten voor 

komende seizoen. 

 

Maatschappelijke stages 

In de laatste week van september en de eerste weken 

van oktober kwamen er veel verzoeken van middelbare 

scholieren, veelal jeugdspelers, binnen om hun 

maatschappelijke stage te voltooien via een van onze 

activiteiten. Na het afronden van de 

sollicitatieprocedure kunnen we weer een leuk en actief 

team begroeten die ons versterken tijdens de 

activiteiten.  

 

Fair-Play Cup 

Nadat de scheidsrechter voor de laatste keer op zijn 

fluitje heeft geblazen, loopt hij de trap op naar de 

bestuurskamer waar hij de uitslag van de wedstrijd 

doorgeeft. Zo gaat dat elke zaterdag. Vanaf oktober 

krijgt de scheidsrechter er een taak bij. In de 

bestuurskamer vult de scheidsrechter naast het 

wedstijdformulier een extra formulier in. De 

scheidsrechter beoordeelt namelijk hoe de spelers 

onderling en de trainers en supporters zich hebben 

gedragen tijdens de wedstrijd. Samen met de 

beoordeling van de uitgiftenruimte, die bekijkt hoe de 

kleedkamers worden achtergelaten, komt daar een 

eindcijfer uit. De sportiefste D-teams morgen een 

wedstrijd spelen in het stadion van FC Utrecht. 

 

Voedselbank Voetbalclinics 

In oktober wordt er op de voetbalvelden van V.V. 

Kismet een voetbaldag georganiseerd speciaal voor de 

kinderen wiens ouders bij de Voedselbank komen. Deze 

dag wordt georganiseerd de Hogeschool Utrecht, V.V. 

De Meern Betrokken en V.V. Kismet. Er is gekozen om 

te voetballen op de velden van V.V. Kismet omdat dit 

logistiek eenvoudiger was.  

 

Positief Coachen 

Op de vrijdagen 5 oktober, 26 oktober en 2 november 

komen de leiders en coaches van de F, Champions 

League en de Kabouters bijeen om deel te nemen aan de 

cursus Positief Coachen. Op beeldende wijze geven de 

Seizoensplanning V.V. De Meern Betrokken 
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Inmiddels is het leven van 

de huidige trainer van 

zondag 1 van V.V. De 

Meern een stuk drukker. 

“Op dit moment heb ik een 

erg druk jaar. Ik ben 

natuurlijk trainer van V.V. 

De Meern waarmee ik drie 

avonden per week en de 

zondag druk ben. Tevens 

ben ik twee maal per week 

bij FC Utrecht aan de slag 

als (spitsen)trainer. Naast deze twee bezigheden 

besteed ik nog een groot deel van de tijd aan de cursus 

Coach Betaald Voetbal. Samen met oud-profs als 

Giovanni van Bronckhorst, Jack de Gier, Jean-Paul de 

Jong en Rob Alflen hoop ik in juni deze cursus met 

succes af te kunnen ronden. In het kader van deze 

cursus gaan wij in december aanstaande voor een stage 

zelfs naar Manchester City, een hopelijk fantastische 

ervaring. Tijdens deze cursus kom ik bij veel profclubs 

en kom ik met veel trainers in aanraking. Hier leer ik 

erg veel van! Naast al deze werkzaamheden ben ik ook 

nog werkzaam bij Excelsior. Heel toevallig voetbalt daar 

mijn huidige assistent trainer, Ricky Kruys. Door al 

deze werkzaamheden heb ik eigenlijk zelfs te weinig 

tijd om voetbalwedstrijden te kijken.” 

 

Voordat Dijkhuizen bij V.V. De Meern trainer werd is 

hij drie jaar trainer geweest bij V.V. Montfoort. “Al 

tijdens mijn leven als profvoetballer was ik al bewust 

bezig met het leven na mijn carrière als profvoetballer. 

In 1994 haalde ik al mijn TC2/3 en in 2003 mijn TC1. 

Na mijn afscheid bij Cambuur in het seizoen 2005/2006 

heb ik nog een jaar op amateurniveau gevoetbald maar 

ik merkte toen al dat ik wel trainer zou willen worden. 

Ik stuurde vier sollicitaties en SC Woerden en V.V. 

Montfoort waren het meest concreet. Bij V.V. Montfoort 

voelde ik een klik en in het seizoen 2009/2010 begon ik 

daar als hoofdtrainer.” Zoals velen van u wellicht al 

weten is dit een zeer succesvolle periode geweest voor 

de trainer Dijkhuizen. “In het eerste seizoen 

promoveerden wij via de nacompetitie naar de 

Hoofdklasse en in het tweede seizoen werd zelfs 

promotie naar de Topklasse afgedwongen. Het team 

groeide in de loop van het eerste seizoen en op den 

duur leken wij wel een machine (V.V. Monfoort kreeg  

a vier seizoenen Frans Schuitemaker heeft het 1e 

van de zondag een nieuwe trainer aangesteld, 

Marinus Dijkhuizen. Een nog jonge trainer die bezig is 

aan zijn vierde seizoen als hoofdtrainer in het 

amateurvoetbal. Velen van u zullen hem vooral kennen 

van zijn carrière als profvoetballer bij Excelsior, 

Cambuur, FC Utrecht, Dunfermline, Emmen en Top 

Oss. Als beginnend trainer heeft hij bij zijn eerste club, 

V.V. Montfoort, al direct grote successen beleefd. Hoe 

gek is Marinus Dijkhuizen nou eigenlijk van het 

spelletje? In dit interview leren wij hem nader kennen. 

 

De profcarriere van Marinus Dijkhuizen is zoals hij zelf 

gekscherend zegt één stijgende en één dalende lijn. 

“Vanaf mijn debuut bij Excelsior in 1994 ging het elk 

jaar een stuk beter tot aan het 2e seizoen bij FC Utrecht. 

Ik heb toen zelfs een half jaar bij Dunfermline gespeeld, 

een geweldige ervaring in een mooi land. Na mijn 

avontuur in Schotland ging ik aan de slag in Emmen 

maar twee seizoenen later kon ik eigenlijk nog maar uit 

twee clubs kiezen. Bij Top Oss ging ik weer lekker 

voetballen en in het seizoen 2005/2006 werden we zelfs 

kampioen met Excelsior.” 

 

Marinus Dijkhuizen was een spits die, hoe raar het ook 

mag klinken met zijn lengte, het liefst in de voeten 

werd aangespeeld. “In mijn hele carrière was ik als spits 

een aanspeelpunt, een targetman.  Ik maakte als spits 

nog geen eens zoveel doelpunten maar was wel van 

waarde voor het team. Met mijn lengte zou je 

verwachten dat ik veel door de lucht werd aangespeeld 

maar ik heb een sterke voorkeur voor 

combinatievoetbal. Door mijn kont erin te zetten 

zorgde ik ervoor dat ons team balbezit kon houden en 

kon aansluiten.” 

 

Al tijdens zijn carrière als profvoetballer is Dijkhuizen 

in de buurt van Utrecht gaan wonen. “Samen met mijn 

vrouw en twee kinderen (3 en 8 jaar) zijn wij eerst in 

de wijk het Weer gaan wonen en later in Vleuterweide, 

bijna op de plaats van het oude sportpark van V.V. De 

Meern. De reisafstand naar de clubs in de laatste jaren 

van mijn carrière als profvoetballer was goed te doen, 

maar dat is het voordeel als je in het hart van het land 

woont. Als profvoetballer heb je tevens redelijk veel 

vrije tijd waardoor ik overdag veel thuis was en lekker 

met mijn kinderen kon spelen.” 

Interview Marinus Dijkhuizen 
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RKDEO bijvoorbeeld nog bijna uit handen gaven. De 

mentaliteit van het ten koste van alles willen winnen 

moet er nog ingeslepen worden. Dit is een taak voor mij 

als trainer en dit doe ik door te praten met mijn spelers 

om hun hiervan bewust te maken. Tevens maak ik 

sinds kort ook af en toe gebruik van videobeelden. De 

spelers vraag ik dan om de wedstrijd terug te kijken en 

je ziet dat ze hier goed mee omgaan.” 

 

Kijkende naar het komende seizoen ziet Dijkhuizen nog 

goede mogelijkheden voor zijn team. “Ik schat in dat 

V.V. De Meern met deze spelersgroep bovenin de 1e 

klasse moet kunnen meedraaien. Hiervoor moeten wij 

wel stabieler worden als team maar dat zag ik in mijn 

eerste jaar bij V.V. Monfoort ook gedurende het 1e 

seizoen ontstaan. Mogelijk kunnen wij via de 

nacompetitie promotie naar de hoofdklasse afdwingen. 

VOC lijkt nu het sterkste team in de 1e klasse maar 

daaronder is veel mogelijk.” 

 

Marco Eversdijk 

in die jaren de bijnaam The Orange Machine, red.). De 

spelers gingen voor elkaar door het vuur en ik durf te 

zeggen dat wij wedstrijden op mentale kracht hebben 

gewonnen. In mijn laatste seizoen in de Topklasse 

merkte je dat dit niveau eigenlijk een stapje te hoog was, 

kleine fouten worden hier meedogenloos afgestraft.” 

V.V. Montfoort degradeerde in het laatste seizoen met 

Dijkhuizen als trainer naar de hoofdklasse. 

 

Na drie jaar V.V. Monfoort merkte Dijkhuizen dat hij 

toe was aan een nieuwe uitdaging. “Ik ben erg 

ambitieus en was na drie succesvolle seizoen toe aan 

iets nieuws. Na gesprekken met enkele clubs leek mij 

V.V. De Meern wel interessant mede door de 

combinatie met de baan als (spitsen)trainer bij FC 

Urecht. Het was voor mij wel nieuw om een 

zondagteam te coachen aangezien ik de zaterdagen 

gewend was bij V.V. Montfoort. V.V. De Meern is een 

club met grote potentie, mede door de zeer grote 

jeugdafdeling. Na een gesprek met Wim Stolwijk en 

Sjaak van den Helder was ik overtuigd en heb ik voor 

twee seizoen bij V.V. De Meern getekend.” 

 

V.V. De Meern zondag 1 is redelijk goed aan de 

competitie begonnen maar de prestaties zijn nog niet 

constant genoeg. “Als team zijn we nog te grillig. Een 

goede eerste helft wordt soms gevolgd door een zeer 

matige tweede helft waardoor wij de wedstrijd tegen 

Interview Marinus Dijkhuizen (vervolg) 
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F17 ook nog kampioen 

er abuis is in de laatste Teamgeest van 

vorig seizoen onvermeld gebeleven dat 

de F17 in dat seizoen ook kampioen is 

geworden. Dit mag niet onvermeld blijven en 

vandaar in deze eerste Teamgeest van het 

seizoen 2012-2013 de oprechte felicitaties 

voor deze geweldige prestatie! 

P



 

 

 

aanvulling seniorenteams op zaterdag; 

• beperkte zij-instroom bij selectieteams van de jongens 

ter verbetering van de kwaliteit. 

 

Bij het opstellen van de prognoses is, op basis van 

ervaringen, uitgegaan van een uitval 10 à 15% bij de 

overgang naar B-junioren en naar A-junioren. 

 

Jeugd 

We zien dat vanaf 2000 een sterke groei heeft 

plaatsgevonden, met een groeisprong in 2005, bij de 

overgang naar het nieuwe sportpark. De laatste jaren is 

de groei wat afgevlakt vanwege de beperking van de 

instroom aan de basis. Inmiddels is het aantal 

jeugdleden opgelopen tot ca 1.080, waarvan 890 

jongens. Op basis van het vigerende beleid stabiliseert 

het aantal jongensleden op 900 à 950.   

 

In 2004 is voorzichtig gestart met meisjesteams. 

Inmiddels is het aantal meisjes opgelopen tot ca. 190 en 

hebben we 14 teams in competitie.Het verloop van het 

aantal meisjes is lastig in te schatten. De instroom vindt 

hier niet zoals bij de jongens van onderaf plaats doch 

grotendeels via zij-instroom.  

lk jaar aan het begin van het seizoen wordt de 

balans opgemaakt van het aantal leden en teams 

met een doorkijkje in de toekomst. De informatie wordt 

gebruikt voor de meerjarenbegroting, o.a. voor 

inschatting van de contributie-inkomsten en KNVB-

kosten, en dient tevens als basis voor het nemen of 

mogelijk bijstellen van beleidsbeslissingen ten aanzien 

van de veldbezetting op zaterdag en zondag. 

 

De informatie in de tabellen en grafieken is gebaseerd 

op de stand van zaken medio augustus. Bij het opstellen 

van de prognoses is rekening gehouden met diverse 

geldende beleidsbesluiten.  

 

Beleidsbesluiten 

• kaboutervoetbal en dames-senioren alleen op zondag; 

• jongste F-pupillen spelen in een (onderlinge) 

competitie op zondag (Champions League); 

• instroom jongens pupillen beperken tot maximaal 24 

F- teams en 16 E teams; 

• maximum aantal F-teams op zaterdag: 18; 

• maximaal aantal E-teams op zaterdag: 16; 

• maximaal 10 seniorenteams op zaterdag; 

• doorstroom van A-junioren naar de zondag-senioren 

vanaf seizoen 2013-2014 verplicht, behoudens 

V.V. De Meern barst uit zijn voegen 
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V.V. De Meern barst uit zijn voegen (vervolg) 
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zondag. Het is afwachten hoe een en ander zich gaat 

ontwikkelen.  

 

Knelpunt op zaterdag 

Het is duidelijk dat de druk op zaterdag nog verder 

toeneemt en dat absoluut geen ruimte is om alle 

overgaande A-junioren op te vangen in seniorenteams. 

 

Piet Eversdijk 

Senioren 

Het aantal seniorenteams is lange tijd vrij constant 

gebleven op 13 à 14. De terugval op zondag werd 

gecompenseerd door groei op de zaterdag. Deze 

competitie is gestart met 10 teams op zaterdag en 7 

teams op zondag, waarvan 1 damesteam. Vanwege de 

beperkte ruimte op zaterdag zal in de toekomst alleen 

nog groei op zondag mogelijk zijn. Gezien het aantal 

jongens dat jaarlijks de seniorenleeftijd bereikt zou dit 

moeten leiden tot een toename van 2 teams per jaar op 



 

 



 

 

 

verricht. Op de foto kun je een voorbeeld van een 

dergelijke reparatie zien.  

 

Veld 4 

De vereniging is sinds het begin van dit seizoen weer 

een echt grasveld rijker. Zoals bekend is enkele jaren 

geleden het veld dat was gelegen aan de oostzijde van 

de toegangsweg ‘ingeleverd’ voor de aanleg van twee 

hockeyvelden. Vanwege een te doorlopen 

bestemmingsplan-procedure voor de aanleg van een 

nieuw veld aan de westzijde van het sportpark konden 

we tijdelijk over ‘slechts’ 5 1/2 veld beschikken. 

Inmiddels is het halve veld omgebouwd tot een heel 

veld en beschikken we nu weer over 6 velden, waarvan 

één echt grasveld. 

 

De meeste verenigingen zullen trots zijn op één 

kunstgrasveld, bij ons ligt dit dus iets anders. Zoals het 

veld er nu bij ligt zullen veel teams graag op veld 4 

worden ingepland. We hopen door een zorgvuldig 

gebruik het veld in een goede staat te houden.  

 

Om het spelen van pupillenwedstrijden mogelijk te 

maken en zijn ook extra pupillendoeltjes aangeschaft 

c.q. aangepast zodat ook op veld 4 permanent 4 doeltjes 

aanwezig zijn. Nu op de velden 2 t/m 6 vier en op het 

hoofdveld twee pupillendoeltjes staan is het niet meer 

nodig en ook absoluut verboden om doeltjes naar een 

ander veld te verplaatsen. De luxe situatie betekent 

overigens dat we inmiddels beschikken over 22 (!) 

pupillendoeltjes. Samen met nog 12 grote vaste doelen 

en 5 grote trainingsdoelen betekent dit voor de 

onderhoudsploeg een enorme klus om de netten een 

beetje op orde te houden. We vragen de gebruikers dan 

ook om voorzichtig om te gaan met materialen en ook 

zelf waar mogelijk los-geraakte nett-en vast te zetten. 

 

 

rasmat veld 2 

De spelers die regelmatig gebruik maken van veld 

2 zullen gemerkt hebben dat de in 2010 aangelegde 

kunstgrasmat op diverse plaatsen beschadigingen 

vertoont. De gemeente heeft al vanaf kort na de aanleg 

geconstateerd dat bij het borstelen veel grassprieten 

loslieten. Tevens was op diverse plaatsen, op een klein 

oppervlak, de mat volledig verdwenen.  

 

De gemeente heeft daarop de aannemer aansprakelijk 

gesteld voor de schade. Een daarop volgend onderzoek 

heeft uitgewezen dat bij de fabricage van de mat voor 

veld 2 iets is misgegaan waardoor de hechting van de 

grassprieten onvoldoende is. Een lastige bijkomstigheid 

is dat bij het leggen van de mat mogelijk enkele ‘foute’ 

banen in veld 3 zijn verwerkt. Na een hoop gesteggel 

over verantwoordelijkheden en dus wie opdraait voor 

de kosten, is besloten om de mat van veld 2 in zijn 

geheel te vervangen. Omdat het type veld niet meer 

wordt geleverd is gekozen voor een betere (duurdere) 

constructie. Deze bestaat uit een sterkere vezel zodat de 

sprieten beter rechtop blijven staan; de vezel voelt wel 

iets minder zacht aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tijdrovende complexe besluit-vorming betekende 

dat de vervanging van de mat niet kon plaatsvinden in 

het afgelopen zomerseizoen. De planning ging er van 

uit dat de vervanging zou plaatsvinden in de maand 

september, hetgeen zou betekenen dat het veld 4 weken, 

waarvan 2 weekeinden buiten gebruik zou zijn. Jullie 

begrijpen dat dit zou leiden tot onoverkomelijke 

planningsproblemen; dit plan is daarom door de 

vereniging afgewezen. De vervanging zal nu op voorstel 

van de vereniging plaatsvinden direct na afloop van dit 

voetbalseizoen. 

 

Om het veld in de tussenliggende periode bespeelbaar 

de houden zijn en worden zo nodig tijdelijke reparaties 

Commissie van beheer 
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vind ik dat de ouders zich niet zo druk moeten maken. 

 

Waarom ben je actief als jeugdscheidsrechter? 

Omdat ik vind dat een club niet zonder vrijwilligers 

kan, en ik wil graag iets doen voor de club. Door te 

fluiten, kan ik me bij mijn eigen wedstrijden 

verplaatsen in de beslissingen van de scheidsrechter. 

 

 

Wat zou je mee willen geven aan leden, die 

geïnteresseerd zijn om scheidsrechter te worden? 

Volg een cursus bij V.V. De Meern en ga fluiten. Dan 

merk je vanzelf of je het wel of niet leuk vind. Ik kan 

mij sinds ik fluit steeds beter verplaatsen in de 

scheidsrechter tijdens mijn eigen wedstrijden. Ik merk 

dat ik minder zeur op de scheidsrechter, want ik merk 

dat ik dat zelf erg vervelend vind. Tegen alle leden die 

geïnteresseerd zijn: volg een cursus. 

 

Erik, bedankt voor het interview! En heel veel succes 

dit seizoen in de A4 en veel succes met het leiden van 

de wedstrijden. Ben je geïnteresseerd 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 

ekelijks 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. In elke Teamgeest gaan we het hem of haar 

vragen. Ditmaal een scheidsrechter, die zelf als speler actief 

is in A-jeugd. 

Wie ben je? 

Ik ben Erik Breedveld. Ik ben 17 jaar en woon in De Meern. 

 

Wat is jouw binding met de club? 

Ik ben begonnen met voetballen toen ik 6 was, dit was nog 

op het oude complex. Nu voetbal ik in de A4, als 

linksbuiten. Op zaterdagen fluit ik C’tjes en D’tjes. 

 

Hoelang ben je actief als jeugdscheidsrechter? 

Dit is mijn 3e jaar. Ik ben begonnen met E’tjes en F’jes. 

Sinds vorig jaar mag ik ook D’tjes fluiten en dit jaar zijn de 

C’tjes er nog bij gekomen. 

 

Wat zou je willen meegeven aan spelers/supporters? 

Hou het leuk, de scheids maakt ook wel eens fouten. Sinds 

ik fluit heb ik gemerkt hoe lastig het soms is om alles 

precies goed te zien. Als je een fout maakt, krijg je meestal 

een heel team over je heen, maar vooral ouders en leiders. 

Die zijn, zeker bij de lagere teams, nog fanatieker dan de 

meeste spelers. De spelers zien het als een spelletje, dan 

Wie is die scheids? 
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Ingooi 

Wacht tot de bal volledig 

de zijlijn is gepasseerd en 

geef dan met de vlag aan 

welke partij mag ingooien 

(de partij die de kant 

opspeelt waarnaar de vlag 

wijst). De assistent-scheidsrechter is verantwoordelijk 

voor de helft waar hij loopt, de scheidsrechter voor de 

andere helft. Gaat de bal op de andere helft over de 

zijlijn dan beslist de scheidsrechter welke partij ingooit 

en neemt de assistent-scheidsrechter de beslissing van 

de scheidsrechter met zijn vlagsignaal over. De 

assistent-scheidsrechter kan hierbij de scheidsrechter  

et nieuwe seizoen is aangebroken en dat betekent dat 

diverse leden of ouders weer de taak van assistent-

scheidsrechter zullen oppakken. Een goed moment om 

enige tekst en uitleg over deze taak te geven. De KNVB 

heeft enige jaren geleden de term grensrechter vervangen 

door assistent-scheidsrechter. In het betaalde voetbal, met 

onafhankelijke en onpartijdige arbitrage, is deze persoon 

inderdaad een assistent van de scheidsrechter. In het 

amateur voetbal is deze persoon echter vooral een 

grensrechter die vlagt als een speler de grens van 

buitenspel of de bal de grens van het veld overschrijdt. 

 

Hier volgen de belangrijkste richtlijnen hoe te vlaggen in 

welke situatie. 

Assistent scheidsrechters 
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Vrije schoppen 

De meeste scheidsrechters zullen verzoeken 

overtredingen aan de scheidsrechter over te laten. Vlag 

je toch voor een overtreding dan 

doe je eerst de vlag recht omhoog 

en zodra de scheidsrechter fluit 

geef je aan welke partij de vrije 

schop krijgt (de partij die de kant 

opspeelt waarnaar de vlag wijst). 

Indien de scheidsrechter de 

voordeelregel toepast dan gelijk de 

vlag weer naar beneden. 

 

Resoluut 

Het is belangrijk als assistent-scheidsrechter resoluut de 

vlag te hanteren en deze volledig omhoog te doen zodat 

de scheidsrechter niet twijfelt over het vlagsignaal. Sta 

stil als je vlagt en loop niet langer met het spel mee. 

 

Bal uit 

Een bal is pas uit als deze volledig de zijlijn of achterlijn 

gepasseerd is. Een bal half of driekwart over de lijn is 

in, ook al denken veel spelers en toeschouwers anders. 

 

Serieus 

De scheidsrechter geeft mogelijk vooraf enkele 

instructies aan de assistent-scheidsrechters. 

Bijvoorbeeld waar te staan bij hoekschoppen of 

overtredingen aan de scheidsrechter over te laten. 

Luister hier goed naar en volg deze instructies op. Doe 

je dat niet dan neem je de scheidsrechter niet serieus en 

is de kans groot dat de scheidsrechter jou ook minder 

serieus neemt en bij twijfelgevallen zelf beslist in plaats 

van jouw signaal over te nemen. 

 

Meld je aan 

Assistent-scheidsrechters dienen lid van de KNVB te 

zijn. Op het digitale wedstrijdformulier, dat in de loop 

van het seizoen waarschijnlijk ook voor lagere teams 

ingevoerd wordt, moet een geldig KNVB-lidnummer 

ingevuld worden en kan minder makkelijk worden 

gesjoemeld dan met het papieren wedstrijdformulier. 

Vlag je regelmatig meld je dan even als assistent-

scheidsrechter aan bij de ledenadministratie 

(ledenadministratie@vvdemeern.nl). 

 

André Bakker 

KNVB scheidsrechter 

helpen door de vlag recht omhoog te steken om aan te 

geven dat de bal over de zijlijn is. 

 

Doelschop / hoekschop 

Wacht totdat de bal volledig de achterlijn is gepasseerd 

en geef dan met de vlag een doelschop (wijzen naar 

doel) of hoekschop (wijzen naar hoekvlag) aan. 

Buitenspel 

Vlag pas voor buitenspel als duidelijk is dat de speler 

die buitenspel staat aan het spel deelneemt (door de bal 

te spelen, achter de bal aan te rennen, door woord of 

gebaar de aandacht van verdedigers af te leiden of 

hinderlijk in de baan van een schot te staan). Steek 

eerst de vlag recht omhoog. Na het fluitsignaal van de 

scheidsrechter eventueel aangeven waar een speler 

buitenspel stond. Indien de scheidsrechter de 

voordeelregel toepast dan gelijk de vlag weer naar 

beneden. 

 

Wissel 

De assistent-scheidsrechter aan de zijde waar de 

wisselspelers zitten kan aangeven dat één of beide 

partijen een speler wil wisselen door de vlag tussen 

beide handen omhoog te houden. Spelers wisselen mag 

alleen als het spel dood is, de assistent-scheidsrechter 

geeft dus alleen dan het signaal om te wisselen. De 

assistent-scheidsrechter blijft hierbij op zijn plaats en 

gaat (nog) niet naar de middenlijn. 

Eventueel neemt de assistent-

scheidsrechter aan de andere zijde 

het signaal over als de 

scheidsrechter met zijn rug naar de 

eerste assistent-scheidsrechter 

staat. Indien de scheidsrechter daar 

vooraf om verzocht heeft gaat de 

assistent-scheidsrechter naar de 

middenlijn zodra de scheidsrechter 

de wissel toestaat om daar 

wisselspelers tegen te houden totdat de gewisselde 

spelers het veld hebben verlaten. 

 

Assistent scheidsrechters (vervolg) 
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Het volgende toernooi op vrijdag 11 mei in 

Maartensdijk was toch wat zwaarder. Dit keer gingen 

we met 8 speelsters op stap en allen hebben we onze 

roots bij V.V. De Meern liggen: 

• Coby de Kruijff, Jette de Reuver, Astrid Koemans, 

Willeke Passmore, Anne-Claire Nuijens - oud V.V. 

De Meern; 

• Annika van Aggelen - leidster ME2 V.V. de Meern; 

• Lisette Raterman en Mirjam Klever - actieve leden. 

 

Na ons goede resultaat van de vorige keer werden wij 

dit keer in de zwaardere poule ingedeeld. Dat was te 

merken en de eerste 2 wedstrijden moesten we onze 

meerdere erkennen in ’t Gooi 1 en Hercules. De 3-de 

wedstrijd was tegen de torenhoge favoriet Klarenbeek, 

waartegen wij onze tactiek hadden aangepast en hun 

beste speelster werd door Lisette vakkundig bewaakt. 

Een fraai doelpunt leverde ons zelfs de overwinning op. 

De 4-de wedstrijd verloren we onnodig en de laatste 

wedstrijd tegen Meerwijk wonnen we overtuigend. Al 

met al wederom een leuk en gezellig toernooi, waar we 

dit seizoen graag mee door willen gaan. 

 

Ben jij geboren voor 1 januari 1978 en heb je zin om 

mee te doen? Neem dan contact op met Mirjam Klever - 

mirjamklever@hetnet.nl. Wellicht kunnen we in het 

voorjaar van 2013 wederom met een team deelnemen 

aan het Veterinnenvoetbal. 

iet meer elk weekend op het veld staan, maar 

toch blijven voetballen? Dat kan dankzij de 

speciale 7 tegen 7-competitie voor 35+’ers voor dames. 

Veel voetbalsters stoppen met voetbal omdat ze niet 

meer elke zaterdag en zondag actief willen zijn. Om te 

voorkomen dat deze liefhebbers de schoenen definitief 

aan de wilgen hangen, biedt de KNVB de mogelijkheid 

om deel te nemen aan 7x7 toernooien. In deze vorm 

staat presteren niet centraal, maar lekker voetballen op 

een recreatieve manier tegen leeftijdsgenoten.” Zo 

luidde de uitnodiging van de KNVB om mee te doen 

aan 35+ toernooien. 

 

Een aantal (oud) speelsters van VV De Meern werd 

meteen enthousiast en schreef zich in voor het 

Veterinnenvoetbal. Vrijdag 13 april was het dan zo ver 

en ging “oud oranje” met 7 speelsters naar Altius in 

Hilversum. Gaandeweg bleek dat we elkaar goed 

konden vinden, maar het vizier stond nog niet op 

scherp. Eén kans van de tegenstander werd fataal en de 

eerste wedstrijd verloren we met 1-0. 

 

In de pauze tussen de wedstrijden werd duidelijk dat 

alle teams er erg veel lol in hadden en de sfeer zat er 

goed in. En ook al stond het presteren niet centraal, 

iedereen wil toch winnen. Het eindresultaat was een 

gedeelde tweede plaats en een leuke herinnering aan 

ons eerste 35+ toernooi. 

7x7 = Een gezellig avondje voetbal (Dames 35+) 

N 

Gemotiveerde coordinator meisjes- en damesvoetbal m/v gezocht 

nalatigheden van een trainer dient dit te worden 

besproken; 

• het stimuleren van een juiste/sportieve coachen 

tijdens wedstrijden. Bij eventuele nalatigheden van 

de coach dient dit doorgegeven te worden aan de 

verantwoordelijke binnen de Jeugdcommissie c.q. 

meisjes- en dameswerkgroep. 

 

Denk jij de (ervaren) persoon te zijn om deze uitdaging 

aan te kunnen? Neem dan contact op met Gerard 

Mulder, voorzitter meisjes- en dameswerkgroep, 

telefoon: 06-53713375. 

 

Of stuur een e-mail met je motivatie aan 

secretaris.meisjesendames@vvdemeern.nl.  

  

e meisjes- en dameswerkgroep is opzoek naar een 

coördinator meisjes- en damesvoetbal, die zich 

bezig gaat houden met o.a.: 

 

• het samen met de directe verantwoordelijke binnen 

de meisjes- en dameswerkgroep indelen van de 

speelsters; 

• het aanstellen van trainers/leiders in samenwerking 

met de meisjes- en dameswerkgroep; 

• het coördineren van eventuele spelerstekorten; 

• het aanspreekpunt zijn voor problemen binnen een 

bepaald team; 

• het bewaken van het beleidsplan meisjes- en 

damesvoetbal; 

• het stimuleren/begeleiden van de kwaliteit van de 

trainingen van de meisjesteams. Bij eventuele 
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contact met elkaar. Velen begrepen des te beter waarom 

hun partner zo graag de BCLR avonden bezoekt! 

 

De gevolgen van Prinsjesdag voor ondernemers 

In oktober blikt BCLR traditiegetrouw terug op de 

plannen die zijn 

gepresenteerd tijdens 

Prinsjesdag en dan 

met name naar de 

gevolgen hiervoor 

voor ondernemers. De 

Rabobank Utrecht had 

de BCLR leden bij hen 

op kantoor uitgenodigd voor deze presentatie. 

Voorafgaand aan de presentatie werd eerst nog even 

stilgestaan bij de verlenging van de 

sponsorovereenkomst tussen V.V. De Meern en 

Rabobank Utrecht. Frans van Seumeren en Wim 

Stolwijk tekenden het nieuwe contract namens V.V. De 

Meern en Pieter Leyssius en Stijn Terlingen zetten hun 

handtekening namens Rabobank Utrecht. Daarna 

startte eco-noom Ruth van de Belt met haar presen-tatie. 

Met de kabinets-formatie nog in volle gang, bleken niet 

alle plannen een even lange houdbaarheidsdatum te 

hebben. Zo presenteerden VVD en PvdA ’s middags al 

enkele nieuwe voornemens, die zodoende prompt ook 

uit de presentatie moesten worden geschrapt. Al met al 

werd iedereen toch bijgepraat over de financiële 

ontwikkelingen. Na afloop was er een heerlijk Italiaans 

buffet waar iedereen zich tegoed aan deed, terwijl werd 

gediscussieerd over Prinsjesdag en andere 

ondernemerszaken. Ondanks dat het nieuws van Ruth 

van de Belt misschien niet al te optimistisch was, leed 

de sfeer daar zeker niet onder en 

zat de stemming er goed in. 

 

a de zomer zijn ook de netwerkavonden van 

BCLR weer vlot van start gegaan. In september 

opende BCLR een nieuwe reeks bijeenkomsten met een 

partneravond in de Domtoren en in oktober werden de 

gevolgen van Prinsjesdag voor ondernemers belicht. 

 

Partneravond in de Domtoren 

Jaarlijks organiseert BCLR een partneravond, waarbij, 

zoals de naam al zegt, de leden worden uitgenodigd 

hun partner mee te nemen om te laten zien waar zij 

‘iedere eerste maandag van de maand’ naar toe gaan. Dit 

jaar was het de Domtoren waar dit evenement plaats-

vond. In de namid-

dagzon werden de 

leden en hun partners 

ontvangen in Flora’s 

Hof, de binnentuin 

naast de Domtoren. 

Vanuit daar werd de 

groep in drieën 

gesplitst voor de presentatie over plannen voor de 

herbouw van het middenschip van de Domkerk of een 

van de twee rondleidingen. Ondanks dat vrijwel alle 

leden in de omgeving van Utrecht wonen, grepen 

diverse leden deze gelegenheid aan om nu eindelijk 

eens de Domtoren te beklimmen. Anderen kozen voor 

de rondleiding door de Schatkamers van de Domkerk 

en over het Domplein. Er kwamen diverse interessante 

wetens-waardigheden aan het licht, zo ook in de 

presentatie van Ronald Trum, directeur Toerisme 

Utrecht. De relatief onbekende plannen voor de 

herbouw van het middenschip van de Domkerk 

werkten veel interesse en enthousiasme en er werd dan 

ook volop over nagepraat tijdens het walking dinner en 

de afsluitende borrel. De aanwezige partners hadden 

het uitstekend naar hun zin en legden makkelijk 
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Actie: 100 euro korting op je V.V. De Meern lidmaatschap bij aanbrengen nieuw BCLR lid! 

 

BCLR is een levendige businessclub met maandelijkse netwerkavonden. Ter versterking en verbreding van het 

netwerk, zijn nieuwe leden altijd welkom. Diverse spelers of ouders van V.V. De Meern zijn al lid met hun bedrijf en 

reageren enthousiast op de professionele organisatie en kwaliteit van de avonden. Nieuwsgierig? Kom dan ook eens 

kijken! Of nodig uw directeur of manager uit voor een vrijblijvende en gratis kennismaking tijdens een BCLR avond. 

Om V.V. De Meern leden aan te moedigen het BCLR lidmaatschap serieus aan te kaarten binnen hun bedrijf, hebben 

we nu een aantrekkelijke actie. Wijst u uw bedrijf op BCLR en wordt uw bedrijf na de kennismaking daadwerkelijk 

lid, dan krijgt u eenmalig 100 euro korting op uw lidmaatschap van V.V. De Meern (seizoen 2012-2013)! Deze 

korting geldt overigens ook voor bedrijven van ouders van jeugdspelers. Zegt het voort! 


