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Terecht was het tonen van het respectbandje door 

scheidsrechter Gözübüyük aan Groningen trainer 

Rob Maaskant. Droevig was Maaskant’s reactie dat 

commentaar op de scheidsrechter nou eenmaal hoort. 

Als dat al niet meer kon! Onhandig was het interview 

met Gert-Jan Verbeek hierover, terwijl ook Ronald 

Koeman niet uitblonk. Treurig waren Dick Advocaat 

en PSV inzake de elleboogstoot van Marcello. Niet de 

elleboogstoot werd veroordeeld maar de vermeende 

klassenjustitie. Wijzen naar een ander is overigens 

met drie vingers wijzen op jezelf. Geprezen is de 

KNVB dat de beleidslijn zal zijn: commentaar is geel. 

Bizar is de KNVB omdat dit al jaren in de regels 

stond. Slap zijn wij zelf omdat we dit eigenlijk wel 

wisten. Toch is Richard Nieuwenhuizen niet meer. 

 

Het slechte nieuws in deze hele zaak is dat als boven 

genoemde trainers de voorbeelden zijn voor ons 

gedrag op zaterdag en zondag, we dan een fiks 

probleem hebben. Het goede nieuws is dat een ieder 

van ons verantwoordelijk is voor zijn eigen gedrag en 

gelukkig niet afhankelijk van die trainers. Daarom 

leden van V.V. De Meern, in het veld of langs de lijn, 

respecteer de scheids- en grensrechters. Hou je mond 

tegen hen. Van ons mag je reageren als je zelf nooit 

een fout of vergissing maakt, maar niet eerder. 

 

V.V. De Meern Betrokken: bedankt voor de 

organisatie.  

 

Rob Zomer tekent het 

condoleance-register. 

Het register zal in 

januari persoonlijk 

worden overhandigd 

bij SC Buitenboys. 

 

Vrijwilligers, eerste V.V. De Meern Kerstcafé en 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Volgens goed gebruik, en terecht, proberen wij elk 

jaar om alle vrijwilligers goede feestdagen te wensen 

en te voorzien van een kleine attentie als blijk van 

waardering voor al het werk. Hadden wij twee jaar 

terug nog zo’n 350 vrijwilligers, vorig jaar waren dat 

er ca. 385 en nu waren het er al 415! Dat is een 

indrukwekkend aantal. Bijna elke club klaagt over 

zijn aantallen vrijwilligers en wij groeien in 2 jaar 

met bijna 20%. Fenomenaal. 

e gaan de tweede helft van het seizoen in. 

Spannend. Blijft de Zaterdag 1 bovenaan staan? 

Handhaven alle hoogste jeugdelftallen zich in de 

divisies? Zal er meer respect voor scheids- en 

grensrechters komen? Hoe zal de uitbreiding van het 

clubgebouw verlopen? Hoeveel leden kunnen we nog 

toelaten? Kunnen we de sponsoring op peil houden? 

Blijft het aantal vrijwilligers groeien? Kunnen we het 

vandalisme op de club beteugelen? 2011-2012 is een 

succesvol jaar geweest voor de club. 2012-2013 is in 

volle gang en we hebben nog veel te doen. 

 

Even voorstellen 

Nieuw in het verenigingsbestuur is Laurens Zandbelt. 

Laurens werd op de afgelopen Algemene 

Ledenvergadering voorgedragen door het bestuur en 

unaniem gekozen 

door de vergadering.  

 

Laurens is sinds 

1999 lid van de 

vereniging en speelt 

sindsdien bij de 

senioren op zaterdag. 

Hij heeft zich binnen 

de vereniging bezig 

gehouden met de 

festiviteiten rondom 

de opening van het 

nieuwe sportpark, is lid van de bouwcommissie en 

leidt incidenteel wedstrijden bij de senioren. 

 

Laurens zal zich binnen het bestuur in eerste 

instantie richten op het gebied van communicatie. 

Dat betreft zowel de interne communicatie binnen de 

vereniging, als ook de communicatie met externe 

partijen. 

 

Wij wensen Laurens veel succes en plezier. 

 

Respect 

Tragisch was de gebeurtenis waarbij grensrechter 

Richard Nieuwenhuizen begin december overleed. 

Treurig was het interview met Daly Blind die het 

normaal vond dat je elkaar verrot schold (!) als het 

niet goed liep in de wedstrijd. Prachtig was de 

bijeenkomst op ons sportpark waarbij 400 mensen 

letterlijk stilstonden voor Richard Nieuwenhuizen. 
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opdracht aan Bouwbedrijf Kok BV.  

 

Om de overlast van de bouwwerkzaamheden tot een 

minimum te beperken, zal vanaf april 2013 begonnen 

worden met de realisatie. De huidige planning is erop 

gericht om aan het begin van het volgend seizoen de 

beschikking hebben over o.a. 5 nieuwe kleedkamers, 

een nieuw wedstrijdsecretariaat, een techniekruimte 

en 2 nieuwe toiletten. 

 

Contract NOKIK verlengd 

Met de kinderopvangorganisatie NOKIK is een 

nieuwe afspraak over verhuur gemaakt. Het oude 

contract zou in 2014 

beëindigd kunnen 

worden. Het nieuwe 

contract heeft welis-

waar een lager 

huurbedrag, maar 

het betreft wel een 

contractduur verlenging tot september 2018. 

 

De zaterdag barst uit zijn voegen 

In de vorige Teamgeest schreef Piet Eversdijk 

hierover een heel artikel. Moraal van het verhaal: de 

zaterdag is overbezet en er komen nog meer teams 

aan. En dat past niet. Op de Algemene 

Ledenvergadering is dit onderwerp ter sprake 

geweest en afgesproken werd dat hier met 

verschillende commissies naar zou worden gekeken. 

Inmiddels is een start gemaakt. Begin januari is een 

groep met mensen uit het VB, de jeugdcommissie, de 

seniorencommissie en enkele niet-commissieleden 

aan de slag gegaan.   

 

Deze groep heeft een zware taak. Er zijn veel 

tegenstrijdige belangen. Zo willen veel jeugdspelers 

over naar de zaterdag. Echter de velden zijn op 

zaterdag overvol. Ca. 100 kinderen staan op een 

wachtlijst. In feite is er geen plek voor hen, maar ja 

het is wel erg onwenselijk dat een kind niet mag 

voetballen terwijl er 6 dagen per week ruimte is op 

het sportpark. Vanuit prestatief oogpunt zou je 

wellicht wat talentvolle jeugd willen scouten. Maar 

als de velden al vol zijn hoe kan dat dan? Wij hopen 

dat deze groep een (deel)oplossing weet te vinden 

waar we als club de komende jaren mee vooruit 

kunnen. Wordt vervolgd. 

Gelukkig hebben we een relatief nieuwe 

vrijwilligerscommissie die bezig is om handen en 

voeten te geven aan de zorg die onze vrijwilligers 

verdienen. Aan hen alle eer voor de rugzakjes gevuld 

met kerstbrood en de organisatie van het eerste V.V. 

De Meern Kerstcafé. Het Kerstcafé was een slimme 

en mogelijk gouden greep. Normaal brengen de 

jeugdcommissie, de seniorencommissie en het 

verenigingsbestuur alle kerstattenties rond. Een 

enorme klus. Nu werden er tijdens het Kerstcafé al 

160 uitgereikt. Dat scheelt. Bovendien was het erg 

gezellig. Het verenigingsbestuur heeft nu besloten 

om de matig bezochte Nieuwjaarsreceptie te laten 

vervallen en daarvoor in de plaats het Kerstcafé door 

te zetten. 

 

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering 

Ongeveer 50 mensen bezochten de Algemene 

Ledenvergadering in november. 50, sommige clubs 

vinden dat een fantastische score. Op onze 1650 

leden is het amper 3%. Jammer, want er worden 

vreselijk zinnige dingen besproken en uitgelegd, 

bijvoorbeeld over het rond krijgen van de bouw en 

daarbij behorende financiën. Maar bijvoorbeeld ook 

over de ledengroei en hoe we die moeten aanpakken. 

Onderdeel van die discussie was bijvoorbeeld dat er 

geen mogelijkheid meer is om A-junioren te laten 

doorstromen naar de zaterdagsenioren. 

 

Bezuinigen was een van de kernwoorden van de ALV. 

De afgelopen jaren hebben we op basis van 

sponsoring tal van extra dingen kunnen doen. Maar 

door de mindere economie loopt de sponsoring terug. 

Dat betekent dat een aantal faciliteiten moet komen 

te vervallen. U zult er aan moeten wennen dat u 

vaker nee te horen krijgt op een verzoek voor een 

bijdrage of een vergoeding. Gaat het dan slecht of 

moeilijk met de club? Nee, helemaal niet, maar dat 

moet wel zo blijven. 

 

Uitbreiding clubgebouw 

Het proces van de uitbreiding van het clubgebouw 

vordert gestaag. Omdat de aanbiedingen uit de eerste 

offerte ronde niet binnen het gestelde budget pasten, 

is er rondom en na de zomervakantie hard gewerkt 

om via bezuinigingsmaatregelen de noodzakelijke 

besparingen te realiseren. Dat heeft uiteindelijk in 

november 2012 geleid tot het gunnen van de 
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trainingspakken heeft besteld via internet, een team 

dat kleding zonder sponsorovereenkomst heeft laten 

bedrukken, een team dat met een soort eigen tenue is 

gekomen. Deze goedbedoelde acties zijn echter niet 

in lijn met onze kledingvoorschriften en daarom niet 

acceptabel. 

 

We hebben als vereniging een uniforme kledinglijn 

voor herkenbaarheid en uitstraling. Om dit op een 

efficiënte wijze in te vullen, heeft de vereniging een 

exclusieve leveringsovereenkomst voor de kledinglijn 

met Paul Pessel Sport en Masita. Binnen deze 

overeenkomst zijn de belangen van de vereniging, 

teams, leden en sponsoren zorgvuldig afgewogen. Als 

elders en/of een ander merk aangeschaft wordt dan 

pleegt de vereniging contractbreuk. 

 

Mocht een kledingsponsor zich aandienen, neem dan 

even contact op met de sponsorcommissie. Deze 

kleine moeite kan onnodige problemen en 

teleurstellingen voorkomen. 

 

Wilt u meer informatie over de clubkleding? Kijk 

dan op de website onder Clubinfo->Kleding. Voor 

specifieke vragen kunt u de sponsorcommissie 

benaderen of binnen het VB Lennaert de Bokx. 

 

Het verenigingsbestuur 

Lennaert de Bokx - Peter Kieft - Frans van Seumeren - 

Wim Stolwijk - John van Wegen - Laurens Zandbelt 

KNVB blijft actief met 7 x 7 voetbal 

De KNVB is volop bezig met het aanbieden van 

nieuwe voetbalmogelijkheden. Het “7x7 45+ voetbal” 

draait nu een paar jaar met redelijk succes. Er is 35+ 

bijgekomen en bovendien wordt gepoogd dit ook 

voor vrouwen van de grond te krijgen.  

 

Voor wie niet meer 

weet wat 7 x 7 

inhoud: het gaat om 

poules van 4 clubs 

die op 4 avonden in 

september/oktober 

en/of maart/april 

over de sportparken van de clubs rouleren en per 

keer 3 wedstrijden van ca. 20 min. spelen. Er wordt 

gespeeld op een half veld, vandaar 7 x 7.  

 

De doelgroep betreft spelers die gestopt zijn of 

overwegen te stoppen omdat bv. hun team uit elkaar 

is gevallen/gaat vallen, of omdat ze geen zin meer 

hebben in elke week competitie maar de 3e helft 

samen nog wel erg gezellig vinden. Interesse? 

Charter wat oud teamgenoten, buurmannen, zwagers 

of schoonzussen, vorm een gezellige groep en meld 

je aan via de Seniorencommissie, Hans Poorthuis, of 

de Ledenadministratie, Mirjam Klever. 

 

Eigen kleding. Goed bedoeld? Maar onacceptabel! 

Afgelopen tijd zijn wij geconfronteerd met 

verschillende initiatieven voor kleding. Een team dat 
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streden in een spannende finale, de stand ging van 1-

4 naar 4-4, om de felbegeerde titel. Uiteindelijk werd 

de winnaar bekend na het nemen van shoot-outs. 

Tussen de wedstrijden door en na afloop van het 

toernooi werd er uitgebreid bijgepraat over wat het  

komende voetbalseizoen zou gaan opleveren. Mede 

door de aanwezigheid van veel ‘supporters’ was het 

weer een gezellige 

bedoeling in de 

Ouderijnhal. 

 

Marco Eversdijk 

Organisator Futsal Cup 

ok dit jaar weer werd op de eerste zaterdag in 

januari het traditionele zaalvoetbaltoernooi 

voor de lagere zaterdagelftallen georganiseerd door 

ondergetekende. Dit jaar deden er weer zo’n 50 

spelers mee van de zaterdagelfallen 2 t/m 9. Er waren 

8 teams gemaakt die in twee poules streden op de 

poulewinst. De teams bestonden uit een mengeling 

van spelers van alle elftallen. 

 

Onder de strenge doch rechtvaardige leiding van 

Gerard Wolswijk en Harry Hilverts werden half 3 in 

de middag 12 poulewedstrijden gespeeld. Na 3 uur 

spelen was duidelijk wie de poulewinnaars waren. Zij 
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Woord van de voorzitter 

Teamgeest 5 

V
o

o
rzitter 

dansvloer en stond met behulp van de portier binnen 

vijf minuten weer buiten. Jerrol riep alleen maar, 

“homo’s, homo’s hier”, dus na een half uur vonden 

we het wel best en zijn we afgetaaid. Tot onze 

verrassing stond Ilje buiten netjes naast de portier, 

als een pubertje die net straf had gehad, op ons te 

wachten om naar het hotel te gaan. 

 

Zaterdag de wedstrijd tegen de ploeg van John de 

Wolf, een eerste klasse zaterdagteam uit Hendrik Ido 

Ambacht. Leuke wedstrijd waarin V.V. De Meern 

domineerde en na een 0-2 achterstand terug kwam 

tot 2-2. ‘s Avonds zijn Stol, Piet, Oos, Ad en ik 

gezellig gaan eten in een prima restaurant, door Oos 

geregeld. Daar hebben we zo’n 6 uur doorgebracht. 

Om precies 03.15 uur in de nacht verlieten we de 

eetgelegenheid. De mannen ben ik onderweg 

kwijtgeraakt.  

 

Zondag een voetvolley competitie op het strand. Zelfs 

Stolwijk deed mee en door de complimenten die hij 

uit medelijden van zijn teamgenoten kreeg, gaf hem 

de indruk dat hij de absolute ster was. Die ster was 

hij niet met klaverjassen. Op een 

verschrikkelijke manier is hij 

deze dagen onderuit gegaan. 

Van de ongeveer tien boompjes 

die we, tussen alle activiteiten 

door, gespeeld hebben heeft hij 

er slechts een gewonnen.  

 

‘s Avonds weer lekker gegeten, 

weer laat en onderweg Stol en 

Ad kwijtgeraakt. Deze twee 

hebben de maandag niet meer 

meegemaakt. Hun lichamen waren aanwezig, maar 

daar is alles ook mee gezegd. Goede terugreis gehad, 

een gezellig en goed trainingskamp. Zeker Marinus, 

middels persoonlijke gesprekken met de spelers, 

heeft er alles aan gedaan om de groep op scherp te 

zetten voor de tweede helft van de competitie, waarin 

we toch moeten proberen om de derde periodetitel 

binnen te halen en te promoveren naar de 

hoofdklasse. Volgend jaar Ameland. 

 

Frans van Seumeren 

Voorzitter 

 

rijdagmorgen 03.00 uur. De wekker gaat af. 

Midden in de nacht. Het is 4 januari 2013. De 

smaak van oliebollen en champagne beheersen nog 

mijn smaakcellen. Gauw douchen en aankleden en 

als een speer naar  Café De Don, zowaar naar mij 

vernoemd. Normaal kwam ik hier vroeger om deze 

tijd ‘uitrollen’ i.p.v. nu ‘inrollen’. Het café zit vol met 

spelers van onze A-zondagselectie voor vertrek naar 

Marbella, ons trainingskamp. Tijden zijn veranderd. 

In onze tijd bestond er geen winterstop en vonden 

we het geweldig om partijtjes in de sneeuw te spelen 

op dat klere gravelveld van de V.V. 

 

De vertrektijd vanaf ‘De Don’ was door Sjaak 

ruimschoots ingepland want eenmaal op Schiphol 

moesten we nog 2,5 uur wachten. Prima reis naar de 

plaats van bestemming, zijnde een prima hotel aan 

zee. Tot mijn opluchting was er voor mij, zoals dat 

uit respect hoort, een eigen kamer geregeld. Tot mijn 

grote verbazing stapt, nadat ik 10 minuten op kamer 

was, Piet Vet de kamer binnen met de mededeling 

dat hij liever bij mij komt slapen als bij een ander 

waar hij bij ingedeeld was. Ons bed was een 

‘twijfellaar’’, dan weet je het 

wel. Twee van die niet al te 

slanke mannen in zo’n 

klotenbedje. Maar het is 

goed gegaan. Slechts 

eenmaal heb ik me aan Piet 

vergrepen, in mijn 

halfslaap, omdat ik dacht 

dat Gonnie naast me lag. 

 

Dezelfde vrijdag werd er 

nog getraind, ’s avonds met 

zijn allen gegeten en daarna een quiz gedaan. 

Degene, mij bekend, die deze quiz verzonnen heeft, 

is volgens mij compleet gestoord. Het begon wel leuk 

maar hoe langer het duurde (veel te lang) hoe 

absurder de vragen werden, waardoor op het eind de 

aandacht vervaagde en iedereen het op een zuipen 

zette.  

 

Toch moet ik toch een beetje eerlijk zijn, ‘Oos’ had 

zich goed voorbereid. Daarna zijn Piet, Jerrol, Ilje en 

ik nog in een dancing-/nachtclubachtig etablissement 

verzeild geraakt waar een boel voetballers van een 

andere club zich bevonden. Ilje stortte zich op de 
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De ME2 werd al op 

1 december kam-

pioen in de eerste 

klasse. Zonder 

verliespunten en met 

de klinkende doel-

cijfers van 92 voor 

en slechts 7 tegen konden de meiden toen al feest 

gaan vieren. Ook hier kan de concurrentie niet meer 

langszij komen in de laatste wedstrijd.  

 

De F6 verloor ook 

geen enkele wed-

strijd. Ondanks dat 

ze twee wedstrijden 

minder speelden dan 

de nummer twee 

kon de kampioens-

vlag toch al op 1 

december uit. Een dikke pluim ook voor deze 

jongens. 

 

Voor twee teams is het nog onzeker of ze het 

kampioenschap binnen gaan halen. De E12 heeft de 

grootste kansen. Met nog 1 wedstrijd te gaan hebben 

ze 1 punt voorsprong op de nummer twee. Winnen 

ze de laatste wedstrijd bij UVV dan is er niks aan de 

hand, verspelen ze onverhoopt punten dan zijn ze 

afhankelijk van de uitslag van Montfoort. Ik ga er 

gewoon vanuit dat dit goed gaat. 

 

De F10 heeft ook nog een kans op het 

kampioenschap, maar zij zijn afhankelijk van 

puntverlies van de nummer 1, Kampong. Laten die 

punten liggen inde laatste wedstrijd en onze jongens 

winnen, dan kan alsnog de vlag uit. Gezien de 

uitslagen die Kampong maakte tot nu toe, acht ik de 

kans niet groot, maar je weet het nooit. 

 

Namens het jeugdbestuur wil ik alle spelers en 

speelsters alsmede hun trainers/-sters en leiders/-sters 

feliciteren met de behaalde successen. Hopelijk 

kunnen we in het voorjaar weer een dergelijk aantal 

kampioenen feliciteren. 

 

Han van Veldhuizen 

Voorzitter jeugdbestuur 

p het moment dat ik dit schrijf moet er nog een 

volledige ronde van de najaarscompetitie 

worden  afgewerkt. De deadline voor de Teamgeest 

valt echter precies op dezelfde dag. Dat maakt het 

schrijven over najaarskampioenen dit jaar wel extra 

spannend. 

 

Op dit moment hebben we al 5 zekere kampioenen 

in ons midden.  

 

De MB2 werd 

overtuigend kam-

pioen in de tweede 

klasse. Van de 9 

wedstrijden werd er 

slechts 1 gelijk-

gespeeld, de rest 

werd gewonnen. Met 

59 doelpunten voor is dat een gemiddelde van meer 

dan 6 per wedstrijd. Wellicht indrukwekkender zijn 

het aantal tegendoelpunten: slechts 3.  

 

De E1 werd in de 

eerste 9-9 competitie 

eveneens kampioen. 

De laatste wedstrijd 

tegen PVCV E1 

moest de beslissing 

brengen. Overtui-

gend werd deze 

wedstrijd door de mannen Chavan Bihari over de 

streep getrokken. In de nieuwe competitie die alweer 

4 wedstrijden onderweg is, draaien ze gewoon weer 

bovenin mee; klasse! 

 

Op 15 december 

bekroonde de E14 

een fantastische 

najaars-competitie. 

Bij NITA werd met 

maar liefst 0-17 

gewonnen. Hier-

door werd het team, dat voor het grootste gedeelte al 

sinds de kabouters met elkaar speelt, ongeslagen 

kampioen. Alleen tegen Elinkwijk werden de punten 

gedeeld. Met nog een wedstrijd te spelen kan het 

team al niet meer worden ingehaald.  
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Kort geleden maakte je kenbaar dat je de rol van 

jeugdvoorzitter gaarne zou willen overdragen en 

meer een rol op de achtergrond van de jeugdafdeling 

wil gaan spelen. Het liefst zou je geruisloos afscheid 

nemen maar met 18 jaar jeugdvoorzitterschap kan 

dat natuurlijk niet zomaar. Na al die tijd was het op 

zondag 23 december voor de wedstrijd FC Utrecht - 

Ajax tijd om Jan en zijn vrouw Trees eens in het 

zonnetje te zetten! 

 

Na een woordje van dank van onze voorzitter Frans 

van Seumeren werd aan Jan en zijn vrouw namens de 

jeugdleden van V.V. De Meern een reischeque 

overhandigd zodat zij samen eens lekker op vakantie 

kunnen. Op deze wijze is het afscheid van Jan als 

jeugdvoorzitter van V.V. De Meern niet onopgemerkt 

voorbij gegaan. 

 

Jan, nogmaals bedankt namens alle 1.100 

jeugdspelers. Geniet van je jeugdvoorzitter-

schappensioen en van jullie aanstaande reis. 

 

Frans van Seumeren 

Voorziter 

en paar weken geleden stond er terloops op de 

internetsite van V.V. De Meern dat Jan 

Vermeulen de jeugdvoorzittershamer had overge-

dragen aan zijn jongere opvolger, Han van 

Veldhuizen. Ook werd in dezelfde periode het 1.100e 

jeugdlid verwelkomd. 

 

Jan is maar liefst 18 jaar jeugdvoorzitter geweest 

vanaf 1994. Mede door jou is de jeugdafdeling 

gegroeid van 200 naar maar liefst 1.100 jeugdleden 

in 2012. Hiermee is V.V. De Meern een van de 

grootste, zoniet de allergrootste, jeugdvoetbal-

vereniging van de provincie Utrecht geworden. 

Voorwaar geen slechte ontwikkeling, lijkt mij! 

 

Jan is een uiterst aimabele man die het belang van de 

kinderen altijd hoog in het vaandel heeft laten staan 

en op een respectabele wijze de jeugdvoorzittersrol 

vervulde. De betrokkenheid van Jan blijkt ook wel 

uit het feit dat hij de namen van vrijwel alle 

spelertjes kende. Als er probleempjes waren werden 

ze door Jan altijd op een prettige wijze opgelost. 

 

 

 

Afscheid Jan Vermeulen als jeugdvoorzitter 
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en gesprekje aan de wedstrijdtafel met 

gastvrouwen Anita Looman en Floor Orlemans 

op een zaterdag in november. 

  

Goedemorgen, wat doe je hier?  

Anita: Ik ben vanochtend actief als gastvrouw in de 

bestuurskamer van de club, samen met Floor. 

  

Wat moet ik me daarbij voorstellen?  

Floor: We ontvangen de leiders en scheidsrechters; 

heten ze welkom, wijzen ze de weg, beantwoorden 

vragen en coördineren het invullen van de 

wedstrijdformulieren en publiceren de standen op 

internet.  

  

Moet je daarvoor opgeleid worden?  

Anita: Welnee, je ontvangt een korte instructie aan 

de wedstrijdtafel en vervolgens ga je aan de slag. Het 

is helemaal niet ingewikkeld. Een gastvrije instelling 

en uitstraling zijn van belang net als gezond verstand. 

En daarbij is het prettig als je je hoofd koel kunt 

houden op hectische momenten.  

  

Wat maakt dat je dit vrijwilligerswerk doet? 

Floor: Om heel eerlijk te zijn: ik ben zelf geen actieve 

of passieve fan van de voetbalsport. Deze invulling 

maakt het voor mij mogelijk actief te zijn voor de 

club waar mijn zoon zo graag voetbalt. Bovendien 

leer je op deze manier veel mensen van de club 

kennen. Soort van netwerken dus.  

 

 

 Jullie hebben er samen echt plezier in zo te zien?  

Floor: Jazeker, ik kan echt blij worden van een paar 

uurtjes actief betrokken zijn bij V.V. De Meern, 

vooral in goed gezelschap. Anita: Het is leuk om te 

doen en het is een kleine moeite die een groot plezier 

oplevert. Daarbij komt ook nog: “vriendelijk zijn 

kost helemaal niets”.  

  

Ook enthousiast geworden?  

De club is continue op zoek naar enthousiaste 

(ouders van) leden die regelmatig plaats willen 

nemen aan de wedstrijdtafel en daarmee het team van 

gastvrouwen en gastheren komen versterken. Het 

streven is om je eens in de zes weken in te plannen 

voor een ochtend- of middag waarbij je vooraf op te 

geven beschikbaarheid leidend is. En natuurlijk kun 

je je ook samen met iemand die je kent opgeven, een 

zogenaamd bestuurskamersetje. Aanmelden kan bij 

Kees Bleeker, secretarisjeugd@vvdemeern.nl 

 
Floor Orlemans 

Gastvrouw 

 

Gastvrouwen 
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e jeugdselectieteams spelen en trainen in kleding 

met opdruk van Stichting Kinderen Kankervrij 

(KiKa). Kika zet zich in voor onderzoek naar en 

bestrijding van kinderkanker. 

 

Steun dit goede doel en doe af en toe een (kleine) 

bijdrage in de collectebus die op de bar in de kantine 

van ons clubgebouw staat! 

 

Alle kleine beetjes helpen, alvast hartelijk dank. 

Kika 

D 
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lekker fanatiek afgewerkt. Ongelukkig is de botsing 

tussen Roberto van der Tier en Zakaria El Allali 

waarbij de laatste geconfronteerd wordt met de 

schouder uit de kom waardoor zelfs artsenhulp 

noodzakelijk is. 

 

’s Avonds worden we vermaakt door onze voetbal-

quizmaster Stephan Oost. Er zijn vier teams 

geformeerd en Stephan heeft zelfs “een Mol” per 

team bedacht, die, nadat ze met de billen bloot 

moesten, niet erg populair meer zijn! En natuurlijk 

gaat het om de winst en het blijft tot op het einde van 

de quiz rete-spannend. Pas bij de laatste vraag komt 

de ontknoping en gaat het team van captain Martijn 

Kroneman met de eer strijken. 

 

De volgende dag staat in het teken van de wedstrijd 

tegen Sliedrecht. v.v. Sliedrecht is een eerste klasser 

Zaterdag waar de overbekende John de Wolf trainer 

is. Op de tribune kijken we naar een enerverende 

wedstrijd waarin Sliedrecht op een 2-0 voorsprong 

komt maar waar V.V. De Meern veerkracht toont. 

Hugo Peters weet met een vrije trap in de korte hoek 

de keeper te verschalken en Sjoerd Vlasman neemt 

de tweede goal voor zijn rekening met een geplaatste 

schuiver in de hoek. Eindstand dus 2-2 met als 

opmerking “een lekkere wedstrijd om naar te 

kijken”!! 

 

De zaterdagavond staat gepland als een vrije avond 

en dit betekent natuurlijk dat het nachtleven in 

Marbella bezocht wordt en dat de avond door 

menigeen per definitie pas diep in de nacht wordt 

afgesloten. Daardoor is het natuurlijk ook niet zo gek 

dat niet iedereen even fit aan het ontbijt deelneemt. 

  

Toch wordt er weer een dosis fitheid verwacht want 

op deze alweer zonnige zondagmiddag is er een  

eel amateurclubs kunnen alleen maar dromen 

van een trainingskamp in de buitenlandse zon 

om na de feestdagen de conditie weer op te bouwen. 

Alleen dankzij enige sponsoren is het dit keer 

wederom mogelijk om met de complete 

zondagselectie zo’n trainingskamp te kunnen 

organiseren. Eénieder die dit mogelijk heeft gemaakt 

willen wij bij deze dan ook hartelijk bedanken. 

 

Het is vrijdag 4 januari 03:15 uur. Ik word opgehaald 

om met de selectie van de afdeling zondag af te 

reizen naar Spanje. Het vertrek staat gepland om 

04:00 uur vanuit Café de Don en voor deze speciale 

gelegenheid heeft Dennis van der Horst zijn deur 

geopend. Hulde, want het is buiten toch redelijk 

koud en nat te noemen en op dit vroege tijdstip is 

een warm bakkie leut een uitermate goed idee!! 

Gelukkig is iedereen gearriveerd en kunnen we met 

de bus richting Schiphol. Je gedachten gaan al gauw 

naar het lekkere weer wat ons te wachten staat daar 

in Spanje, althans de verwachtingen zijn ca. 20 

graden en dat is toch een stuk aangenamer dan wat 

we hier voorgeschoteld krijgen. 

 

Op Schiphol inchecken en dan het vliegtuig in. 

Vergeleken met het vorige jaar is dit een zeer rustige 

vlucht waar met name Lourens Uiterwijk erg blij mee 

is! Een uurtje of drie later landen we op het vliegveld 

van Malaga en moeten we nog een klein uurtje 

bussen voordat we de eindbestemming, Hotel El 

Fuerte, bereiken. Een prachtig hotel met mooie 

kamers, vriendelijke mensen waarbij allerlei 

voorzieningen zoals zwembad en fitness aanwezig 

zijn en bovendien gelegen aan de gezellige boulevard 

nabij het centrum van Marbella.  

 

Na de lunch worden we met de bus vervoerd naar 

het trainingscomplex en wordt de eerste training 

V 
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de terugreis wel!! Rond 01:00 uur zijn we weer terug 

waar het allemaal begon, nl. bij Café de Don. We 

nemen afscheid van elkaar en daarmee is dit 

geslaagde trainingskamp ten einde. 

Nogmaals dank aan iedereen die dit trainingskamp 

mogelijk heeft gemaakt. Bijzondere dank aan het trio 

Sjaak van den Helder, Marcel Oldenburg en Marinus 

Dijkhuizen die veel werk hebben verzet om het 

draaiboek en de uitvoering hiervan perfect te laten 

verlopen. Tevens hoop ik dat dit een bijdrage is 

geweest om de teamgeest een “boost” te geven en wij 

nog kunnen gaan genieten van een mooie 2e 

seizoenshelft waarin we misschien nog voor een 

verrassing kunnen zorgen. 

 

Ad de Lange 

beach-voetvolley-toernooi gepland. Naast allerlei 

mislukte omhalen en de meest vreemde capriolen zag 

ik naast de altijd rustige en technisch begaafde Ruud 

Berger en Rick Kruys, een “oude man” (Wim 

Stolwijk) waarbij techniek en scoren nog altijd op 

niveau was. Het evenement wordt beëindigd met een 

lekkere duik in de zee. 

En dan is het alweer maandag geworden. Het 

uitstapje loopt op zijn einde. Er wordt nog één keer 

getraind en daarna moeten we ons gaan voorbereiden 

op de terugreis. Zittend op het terras, luisterend naar 

wat adembenemende verhalen van onze voorzitter 

Frans van Seumeren, moet je toch niet denken aan 

die terugreis en met name aan het koude Nederland. 

Toch vertrekken we om 17:30 uur met de bus naar 

de luchthaven. Iedereen is moe maar voldaan, 

sommige oudjes zijn “van de wereld” maar overleven 
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scheidsrechter, soms zelfs in uitwedstrijden. 

 

Midden jaren ’90 ben ik ook nog een paar jaar 

scheidrechterscoördinator voor de jeugd geweest als 

opvolger van ons aller Arie Versloot (red. huidig lid 

seniorencommissie). Als ik zie hoe de commissie dat 

nu doet, met veel meer wedstrijden, heb ik alle 

bewondering voor de huidige scheidrechters-

commissie. 

 

Hoe lang ben je actief als verenigings-

scheidsrechter? 

Ik weet niet meer precies wanneer ik als 

scheidsrechter ben begonnen, maar dat moet vrij snel 

zijn geweest nadat ik ook 

jeugdleider was. Alles bij 

elkaar speel ik dan toch al 

zo’n 23 jaar verenigings-

scheidsrechter bij V.V. De 

Meern.  

 

Mijn scheidsrechters-

diploma heb ik behaald in 

1996 na een cursus van de 

KNVB (vergelijkbaar met de 

huidige BOS-cursus), 

gegeven door Floor Baas uit Harmelen. Een van zijn 

wijze lessen probeer ik nog steeds in praktijk te 

brengen: “Als scheidsrechter moet je in het veld alles 

willen zien, maar niet alles willen horen”. 

Gedenkwaardig voor mij was dat ik bij de 

diplomauitreiking de 1000ste verenigings-

scheidrechter bleek te zijn (zal wel toeval zijn 

geweest), wat een foto in de krant en een financiële 

bijdrage voor een scheidrechterstenue (aan te 

schaffen bij good old Leo van Zanten in Kockengen) 

opleverde.  

 

Saillant vervolg op die foto: vragen in de 

gemeenteraad van Vleuten-De Meern om in het 

nieuw te bouwen woonwijkje in Vleuten (terrein van 

Goes) een straat naar de heer Wolswijk te vernoemen 

vanwege zijn verdiensten voor de jeugd van V.V. De 

Meern: het is er nooit van gekomen!  

 

Oh ja, een paar medegeslaagden van toen: Jan 

Vermeulen, Willem Debipersad (red. huidig leider 

zaterdag 1) en Cees Verweij (red. huidig leider A1). 

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 verenigingsscheidsrechters) gefloten. 

Maar wie is eigenlijk die scheidsrechter die de 

wedstrijd mogelijk maakt? In elke Teamgeest gaan 

we het hem of haar vragen. Ditmaal een interview 

met één van de scheidsrechters die al heel lang voor 

onze vereniging actief is. En vaak bereid is om een 

extra wedstrijd te fluiten, als een andere 

scheidsrechter (door omstandigheden) niet kan 

komen. 

 

Wie ben je? 

Mijn naam is Gerard 

Wolswijk. Ik ben 61 jaar, 

37 jaar getrouwd met 

Louise en vader van 4 

kinderen, waarvan 2 

voetballend bij V.V. De 

Meern. En nee, ze hebben 

hun techniek niet van mij 

want zo goed ben ik nooit 

geweest. Ik kom uit Haarzuilens en woon vanaf 

december 1975 in De Meern. 

 

Wat doe je in het dagelijkse leven? 

Sinds 1969 werk ik in de accountancy. Ik ben 

registeraccountant en werk bij de accountantsdienst 

van UWV (in Amsterdam) in de rol van compliance 

officer en hoofd vaktechnisch bureau. 

 

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

Ik heb, nadat ik van PVCV ben overgekomen, een 

aantal jaren op zaterdag gevoetbald bij de veteranen 

van V.V. De Meern. Daarnaast ben ik voorjaar 1989 

met Jan Vermeulen (red. huidig lid jeugdcommissie) 

begonnen als leider bij de F-jes waarin toen zijn Stef 

(red. huidig speler zaterdag 1) en mijn Richard (red. 

huidig speler zaterdag 3) samen gingen spelen. Nadat 

Richard naar de senioren ging, ben ik leider geweest 

van een aantal teams waarin mijn zoon Laurens 

speelde. Alles bij elkaar ben ik ruim 20 jaar bij de 

jeugdteams van mijn beide voetbalzoons betrokken 

geweest, veelal als (hulp)leider, bijna altijd als 
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Bericht van de redactie 

Wat zou je willen meegeven aan mede-

verenigingsscheidsrechters? 

Laat jouw plezier in het fluiten niet overschaduwen 

door vervelende voorvallen in het veld; blijf wel altijd 

de baas in het veld en marchandeer niet, maar speel 

niet de baas die wel even zal zeggen wat er allemaal 

moet en niet mag; blijf ook als scheidrechter heer of 

dame binnen de lijnen en verlaag je niet tot het 

niveau dat sommige spelers zich menen te moeten 

aanmeten; en geef gewoon antwoord als spelers 

vragen waarom je – nu weer – fluit, zonder verder in 

discussie te gaan. 

 

Wat zou je aan leden mee willen geven, die 

mogelijk geïnteresseerd zijn om scheidsrechter te 

worden? 

Doe het gewoon eens een paar keer, en vraag om 

begeleiding als je niet zeker van jezelf bent. Lees wat 

van de  basisregels door en hou er dan rekening mee 

dat veel spelers de regels alleen maar van ‘horen 

zeggen’ lijken te kennen en in het veld nogal eens 

vergeten hoe ze ook al weer luiden. En ‘last but not 

least’: Hou je ogen open, maar sluit je oren (op zijn 

minst een beetje). 

 

Gerard, bedankt voor het interview! Hopelijk blijf je 

nog vele jaren voor onze vereniging fluiten.  

Ben je geïnteresseerd geraakt om eventueel actief te 

worden als scheidsrechter? Neem dan voor meer 

informatie contact op met de scheidsrechters-

commissie. In het voorjaar van 2013 zal de Basis 

Opleiding Scheidsrechters (BOS-cursus) plaatsvinden 

bij V.V. De Meern. 

 

Ferdinand Wieman 

Lid scheidsrechterscommissie 

Waarom ben je nog steeds actief als 

verenigingsscheidsrechter? 

Ik heb nog steeds het idee dat ik daarmee een nuttige 

bijdrage kan leveren aan de elftallen die ik fluit en 

aan V.V. De Meern als vereniging. Daarnaast blijf ik 

zelf nog in beweging en ik vind het – meestal – nog 

leuk ook om wedstrijden te fluiten. Beetje jammer 

vind ik het wel dat we niet meer de wedstrijden van 

de F-jes en E-tjes fluiten: heerlijk om die jongens en 

meisjes over het veld te zien dartelen, druk bezig met 

van alles en nog wat en soms ook nog met de bal en 

nog heel open naar hun tegenstanders.  

 

Ik moet wel toegeven dat een zaterdag met meer dan 

twee wedstrijden om te fluiten me tegenwoordig wat 

meer moeite kost dan zo’n 15 jaar terug: de jaren 

gaan toch tellen. 

 

Wat zou je willen meegeven aan spelers en 

supporters? 

Meer respect voor medespelers, tegenstanders - 

zonder tegenstanders geen wedstrijd - en leiding. De 

meeste van hen zijn ook mensen en maken dus 

fouten en altijd op het moment waarop dat jou niet 

uitkomt. Jammer dan, stap er eens gewoon overheen 

door die ander een hand te geven en te zeggen “Kan 

gebeuren.”, of “Ik ben het niet met je eens, maar jij 

hebt de leiding.”.  

 

En daarnaast voor de supporters: voetbal is een 

spelletje, een spelletje kent een winnaar en een 

verliezer en soms verlies je gewoon omdat je minder 

sterk bent of minder geluk hebt. Leef je dan niet uit 

op de tegenstander of de leiding, maar accepteer het 

als een feit en bedenk dat er altijd een volgende keer 

is.  
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van de Teamgeest. De werkzaamheden betreffen met 

name het verzamelen van leuke en interessante 

stukjes om zodoende per seizoen vier goed gevulde 

clubbladen te krijgen. Heb je interesse of wil je meer 

weten stuur dan een e-mail met je naam, 

telefoonnummer en je huidige betrokkenheid bij 

V.V. De Meern naar teamgeest@vvdemeern.nl. 

oor u 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. Marco Eversdijk is inmiddels aan 

de redactie toegevoegd echter Ilse Starrenburg zal 

binnenkort de redactie verlaten. Naast deze twee 

redactieleden zijn wij nog op zoek naar  2 leden die 

zich zouden willen inzetten voor het tot stand komen 
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Daarnaast meldde Wim dat het VB grote 

bewondering heeft voor haar werk als 

ledenadministrateur: het up to date houden van het 

adressenbestand, lijsten maken voor leiders, trainers 

en van medewerkers, pasfoto’s inzamelen (en leden 

daarvoor achter de broek zitten), spelers- en 

ledenpassen verzorgen. Niet in de laatste plaats is een 

juiste ledenadministratie van groot belang voor de 

contributieinning, dus een belangrijke financiële 

kurk waarop de vereniging drijft. 

 

Kortom, als er iemand het lidmaatschap van 

verdienste verdient, is het Mirjam. 

 

In de ALV kreeg zij als eerste een nieuwe 

onderscheiding voor het lidmaatschap van verdienste, 

welke door juwelier Wolters uit Vleuten in opdracht 

van het VB, is ontworpen.   

 

Wim Stolwijk en Peter Kieft 

Vice-voorzitter en Secretaris 

at er in deze kop geen achternaam staat is 

logisch, want bijna ieder lid weet dat gedoeld 

wordt op Mirjam Klever! 

 

Ze heeft zo’n 30 jaar bij V.V. De Meern gevoetbald, is 

al vanaf 1992 lid van de Jeugdcommissie en vanaf 

1994 wedstrijdsecretaris van de pupillen en vanaf 

2002 belast met de ledenadministratie. 

 

Er zijn mensen binnen de vereniging die zich al een 

aantal jaren hardop afvragen waarom Mirjam al niet 

lang lid van verdienste was. Die omissie is in de 

laatste ALV goed gemaakt, want toen werd ze, op 

voorstel van het Verenigingsbestuur en onder luid 

applaus van de aanwezigen, tot lid van verdienste 

benoemd. 

 

Vice-voorzitter Wim Stolwijk belichtte uitgebreid de 

verdiensten van Mirjam voor de vereniging, waarbij 

hij ook een aantal “weetjes” vertelde, zoals het feit 

dat Mirjam, als ze in training is voor de Vierdaagse, 

wel eens lopend vanaf het sportpark naar huis (in 

Benschop!) gaat.   

Mirjam lid van verdienste! 
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ook dit jaar een cheque overhandigd aan Joop 

Zoutenbier en zijn staf. 

 

Ieder jaar proberen we weer het een en ander te 

schaven aan het programma voor deze twee dagen. 

De basis voor het programma blijft echter altijd 

hetzelfde; voetbal! Echter proberen we ieder jaar ook 

andere sporten aan te bieden. Vooral op de twee dag 

was dat dit jaar weer genieten geblazen. Zo 

heeft  Belle de Vries (speelster Meiden A1) bewezen 

talent te hebben voor het geven van danslessen. Ze 

kreeg zelfs de stoere Bosnische jongens aan het 

dansen! Daarnaast kregen de meeste kinderen een 

fanatieke kickboksles,  weerbaarheidstraining en was 

er ruimte voor het spelen van andere spelletjes, zoals 

tafeltennis, een algemene sport- en voetbalquiz of het 

bekijken van de 100 mooiste goals van Dennis 

Bergkamp. 

 

Nieuw dit jaar was de aanwezigheid van spelers van 

de zondag 1 selectie. Per dagdeel waren er 4 spelers 

aanwezig om onze maatschappelijke stagiaires te 

ondersteunen. In het begin was het voor hun ook 

even de kat uit de boom kijken, waar ze uiteindelijk 

enthousiast mee hebben geholpen. We hopen, met 

het inzetten van de spelers van het vlaggenschip van 

V.V. De Meern, de onderlinge betrokkenheid binnen 

de vereniging een extra stimulans te geven en dit zal 

dan ook vaker terugkeren binnen de activiteiten van 

V.V. De Meern Betrokken. 

 

Grote complimenten voor de volledige groep die dit 

jaar de Winterclinics heeft neergezet. Het begeleiden 

van groepjes met fanatieke kinderen blijkt ieder jaar 

weer vermoeider dan het sporten zelf. Ook het 

begeleiden van de Bosnische groep kinderen mag niet  

wee dagen sportplezier. De Winterclinics zijn 

inmiddels een vast ritueel op de agenda van V.V. 

De Meern Betrokken. Ook dit jaar was Sportcentrum 

Oudenrijn weer de thuishaven van dit 

sportevenement, wat geheel is georganiseerd door 

leden van onze eigen vereniging. 

 

Maar liefst 30 jongeren van onze V.V. lopen dit 

seizoen een maatschappelijke stage, waarbij ze de 

beginselen van het trainers- en scheidsrechtersvak 

onder de knie krijgen. Waar ze in september een 

cursus hebben gekregen van Aron Winter en Rob 

Overkleeft, daar konden er 18 stagiaires op 19 

oktober hun eerste ervaring op doen bij de 

Voedselbank Clinics bij V.V. Kismet. Nu, op 27 en 

28 december, hadden we de beschikking over alle 30 

stagiaires! 

Deze maatschappelijke stagiaires werden 

aangestuurd door  de '' Bondscoaches '' Mats van 

Essen (keeperstrainer jeugd en keeper A- junioren), 

Melvin Uittenbogert (trainer E2 en speler zaterdag 2) 

en Saul van de Vegt (trainer E2 en speler zondag 

selectie). Alle maatschappelijke stagiaires (trainers) 

hadden hun eigen groepje met kinderen te 

begeleiden.  

 

De eerste dag deden er 100 kinderen van V.V. De 

Meern mee, de tweede dag sloten daar nog eens 50 

Bosnische kinderen bij aan. Ook dit jaar is het Joop 

Zoutenbier weer gelukt tal van Bosnische kinderen 

met Pax Kinderhulp naar Nederland te halen. Ze 

verblijven hier drie weken en doen aan verschillende 

activiteiten mee, waaronder de Winterclinics. V.V. 

De Meern Betrokken steunt jaarlijks de activiteiten 

van Pax Kinderhulp en heeft namens V.V. De Meern 

T 

Teamgeest 

 
V.V. De Meern Betrokken op volle toeren! 

16 

V
.V

. 
D

e 
M

ee
rn

 B
et

ro
k

k
en

 

Februari 2013 



 

 

Coupe De Meern 2013 

hulp: Bastin Verweij, Rob Overkleeft, Marcel de 

Graauw, medewerkers van de Oudenrijnhal (in het 

bijzonder Ton Schwarze), Jos en Ricardo van Veelen, 

Belle de Vries, Iris, Marcel Oldenburg, Jan Gentenaar 

en organisatoren Lukas Dessing en Dim Gerssen.  

 

Noteer 27 en 28 december 2013 alvast in de agenda: 

Winterclinics 2013 

 

Hidde van Boven en Eelco Koot 

V.V. De Meern Betrokken 

onderschat worden. Vijftig kinderen die geen woord 

Nederlands kunnen, staan te stuiteren van de energie 

en de beschikking over slechts 3 tolken; fantastisch 

gedaan door Thomas Siepman (zo1), Guusje 

Siepman, Stijn Siepman (B-junioren) en Abel Prins, 

Bas van de Woestijne en Tim de Graauw (allen C-

selectie).  

 

Keer op keer blijken we met V.V. De Meern 

Betrokken te kunnen beschikken over een uniek 

groot aantal jeugdige vrijwilligers, waar we hopen dat 

dit nog jaren stand blijft houden. Tot slot willen we 

nog een aantal mensen speciaal bedanken voor de 

 

V.V. De Meern Betrokken op volle toeren! (vervolg) 
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Wij hopen ook in 2013 weer een mooie dag te 

beleven met veel gezellige en sportieve teams van 

zowel V.V. De Meern als uit de regio. 

 

Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman 

Organisatoren Coupe De Meern 2013 

it seizoen wordt voor de zevende de maal het 

voetbaltoernooi voor seniorenteams Coupe De 

Meern georganiseerd. 

 

Coupe De Meern is in de winter van 2006 ontstaan 

uit een initiatief van André Bakker, Marco Eversdijk 

en Ferdinand Wieman. De eerste editie vond plaats 

in 2007 en had toen 25 deelnemers. In 2010 had 

Coupe De Meern zelfs 30 deelnemers, wat tevens het 

maximum is. Niet vanwege de capaciteit, maar vooral 

om het 'gezellig'  te houden. 

  

Coupe De Meern is een toernooi voor niet-selectie 

KNVB herenteams, reserve 4e klasse en lager. In 

2011 heeft het haar 1e lustrumjaar gehad. 

 

Opgeven voor dit toernooi is vanaf heden mogelijk. 

Kijk hiervoor op www.vvdemeern.nl > senioren > 

Coupe De Meern > Aanmelden 
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jaren zo goed dat hij besloot dit ook na zijn terugkeer 

in Nederland te blijven doen. Op de vraag hoe hij 

uiteindelijk bij V.V. De Meern terecht kwam 

antwoord hij: “Via Joop Prozee kwam ik in contact 

met V.V. De Meern. Ik ging toe af en toe trainingen 

geven aan de jeugd en dit beviel mij prima. In 2011 

vroegen Bastin Verweij en Sjaak den Helder of ik niet 

de C2 wilde gaan trainen in het seizoen 2011-2012. 

Dit leek mij leuk en het beviel van beide kanten erg 

goed. Tijdens deze periode heb ik ook mijn TC2 

gehaald.” 

 

Inmiddels is Rick in het lopende seizoen nog meer 

betrokken geraakt bij de jeugdafdeling van V.V. De 

Meern. “In dit seizoen ben ik 

trainer van de B1, Jong de Meern en 

assistent trainer bij de Zondag 1. 

Dit betekent dat ik vrijwel elke dag 

wel op het sportpark te vinden ben. 

Alleen op vrijdagavonden moet ik 

natuurlijk zelf voetballen met 

Excelsior. Met de B1 draaien wij 

boven in mee in de 4e divisie. Wij 

spelen in een vast systeem en de resultaten stemmen 

mij tevreden. Tevens merk ik dat er met veel plezier 

wordt gevoetbald, wat voor mij erg belangrijk is. Als 

trainer ben ik graag duidelijk naar de jongens toe en 

probeer een goede sfeer te creëren.”. Naast de B1 is 

Rick samen met Peter Hemmers trainer van Jong De 

Meern (onder 23). “Jong De Meern wordt 

samengesteld uit jeugdspelers uit de Zondag 1, 

Zondag 2, Zaterdag 1, A1 en B1. Hierin ben ik de 

schakel tussen de jeugd en zondagselectie. Ik heb 

contact met de trainers en stel de selectie samen. De 

resultaten zijn eigenlijk wel verrassend goed te 

noemen en het plezier bij het team spat er van af.”  

 

Naast de B1 en Jong De Meern is Rick ook nog 

assistent van Marinus Dijkhuizen bij Zondag 1. 

“Zoals ik al eerder zei wil ik in deze periode van mijn 

leven als trainer zo veel mogelijk leren. Met Marinus 

is er een goede klik en van hem leer ik veel over het 

trainersschap. Aangezien ik Marinus ook bij 

Excelsior veel tegenkom praten wij veel over het 

spelletje. Hier kan ik alleen maar een betere trainer 

van worden. Parallel aan mijn profcarrière zal ik 

denk ik ook altijd wel jeugdtrainer blijven. Het is 

gewoon te leuk!” 

aarschijnlijk kent elke Utrechter Rick Kruys 

wel van de goal die hij eind november 2004 

met FC Utrecht maakte tegen De Graafschap. Rick 

kwam in de 80e minuut in het veld en nog geen 

minuut later had hij de, wat later bleek, winnende 

treffer (1-0) laten aantekenen door de bal van een 

meter of 25 stijf in de kruising te schieten. De reden 

dat iedere Utrechter deze goal zich nog kan 

herinneren was natuurlijk door het feit dat zijn 

vader, Gert, op dat moment coach was bij de 

Superboeren. Zijn reactie na de wedstrijd was 

duidelijk: “We deden het goed. Maar dan komt er 

zo'n snotneus het veld in en die schiet hem 

fantastisch in de kruising. HIj komt er thuis 

voorlopig niet meer in', vertelde 

coach Kruys na afloop. In dit 

interview gaan wij nader kennis 

maken met Rick. 

 

De profcarriere van de uit 

Hoograven afkomstige Rick Kruys 

begon in het seizoen 2003-2004 bij 

FC Utrecht. In de jaren ervoor had 

hij bij de Utrechtse amateurclubs Holland en USV 

Elinkwijk laten zien over veel voetbalkwaliteiten te 

beschikken. Na 5 jaren FC Utrecht, een kleine 3 jaar 

Mälmo FF, 2 jaar Volendam is Rick nu aanvoerder 

van SBV Excelsior. Naast het bestaan als 

profvoetballer is Rick zich al op jonge leeftijd bezig 

gaan houden met het coachen van jeugdspelers. “Bij 

FC Utrecht gaf ik met Jean-Paul de Jong al clinics 

aan jeugdspelers bij amateurclubs door het hele 

land”. Na zijn overstap naar Mälmo FF in 2008 ging 

hij bij de Zweedse club ook direct aan de slag met 

jeugdspelers. Rick spreekt na zijn periode in Zweden 

vloeiend Zweeds. 

 

Voor Rick is het erg belangrijk om met jeugd te 

werken: “Na mijn profcarrière wil ik mogelijk aan de 

slag als voetbaltrainer bij een profclub. Ik vind het 

erg belangrijk dat ik nu als jeugdtrainer veel ervaring 

opdoe. Ik moet nog veel leren en door dagelijks met 

jeugdspelers te werken en met andere trainers te 

praten over het spelletje hoop ik dat ik later een zo 

compleet mogelijke trainer kan zijn. Mijn credo is: 

Als je iets doet, moet je het wel goed doen!”. 

 

Het werken met jeugdspelers beviel hem in deze 
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keuze konden aangeven. Het resultaat: het is nog niet 

zo makkelijk om alles te zien en vervolgens de juiste 

beslissing te nemen! 

 

De aanwezigen waren erg tevreden dat deze avond 

werd georganiseerd. De scheidsrechterscommissie is 

van plan om zo’n avond vaker te organiseren. 

Momenteel zijn we ook bezig om zo’n bijeenkomst 

ook onderdeel te laten worden van de jeugdopleiding, 

want kennis van de spelregels is de basis van het 

voetbalspel. 

 

Ferdinand Wieman 

Lid scheidsrechterscommissie 

Geweldige opkomst bij KNVB spelregelbijeenkomst 

momenten. “Het kmapioenschap met Mälmo FF in 

2010 was een hoogtepunt maar doordat ik dat 

seizoen maar 12 wedstrijden had gespeeld voelde het 

toch wat minder. In 2009 werd ik in Zweden 

‘voltreffer van het jaar’, een titel voor een nieuwe 

speler in de competitie die de meeste indruk heeft 

gemaakt in dat seizoen. Een ander hoogtepunt is de 

halve finale met FC Utrecht tegen Sparta in 2004. Na 

een memorabele penaltyreeks gingen wij toen naar 

de finale.” De eerder genoemde 1-0 tegen de 

Graafschap benoemt Rick ook als een mooi moment 

maar misschien wel het hoogtepunt tot nu toe was op 

het WK onder 20 in Nederland in 2005. “Dat 

toernooi was misschien wel de doorbraak van Messi, 

hij werd speler van het toernooi, maar de titel 

mooiste goal van het toernooi ging naar mij.” 

 

Marco Eversdijk 

Redactie Teamgeest 

 

 

Op de vraag of Rick de komende jaren ook nog bij 

V.V. De Meern te zien zal zijn antwoord hij: “Ik zie 

erg veel potentie in de amateurclub V.V. De Meern. 

Er zijn gigantische groeimogelijkheden, mede door 

de grote jeugdafdeling en de uitstekende 

omstandigheden die worden gecreëerd. Het doel van 

mij en V.V. De Meern is om zoveel mogelijk eigen 

jeugd in de Zaterdag 1 en Zondag 1 te laten spelen. 

Dit zorgt ervoor dat de jeugd langer bij V.V. De 

Meern zal blijven voetballen en de supporters eigen 

kweek aan het werk zullen zien. Natuurlijk vragen ze 

bij Excelsior, en ook andere clubs in Nederland, wel 

eens of ik daar ook niet iets in de jeugd wil gaan 

doen maar voorlopig zit ik bij V.V. De Meern goed 

op mijn plek. Groot voordeel is natuurlijk ook dat 

het dicht bij huis. Ik kan overdag redelijk veel bij 

mijn vriendin Karen en kleine Milan van 11 maanden 

zijn”. 

 

Vragende naar de hoogtepunten uit zijn profcarriere 

tot nu toe komen benoemt Rick een aantal 

 

Interview Rick Kruys (vervolg) 

Teamgeest 19 

Jeu
gd

afd
elin

g 

p woensdagavond 21 november 2012 heeft de 

KNVB spelregelbijeenkomst met Betaald 

Voetbal scheidsrechter Kevin Blom plaatsgevonden. 

Pas één week van tevoren kreeg de 

scheidsrechterscommissie te horen dat hij definitief 

kon komen, omdat hij die week niet was ingepland 

voor een internationale wedstrijd. Vanaf dat moment 

zijn we actief (ouders van) leden gaan werven om te 

komen. Daarbij hadden we die avond ook de 

concurrentie met een Champions League wedstrijd 

van Ajax.  

 

Ver boven verwachting waren er uiteindelijk circa 50 

personen aanwezig om de spelregelbijeenkomst bij te 

wonen. Dit waren zowel spelers, scheidsrechters, 

assistent-scheidsrechters, leiders en trainers.  

 

Tijdens deze avond heeft Kevin Blom een presentatie 

gegeven over de belangrijkste spelregels van het 

voetbalspel. Het was een interactieve bijeenkomst, 

omdat iedereen zijn vragen kon stellen. Daarnaast 

werd een meerkeuzetest gedaan op basis van 

videobeelden, waarbij we met rode en gele kaarten de 
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Meern, burgemeester Aleid Wolfsen maar ook 

verschillende clubs uit de regio. 

 

Samen met een geldbedrag, dat is opgehaald voor een 

teamuitje van het betreffende team, zijn de 

condoleances overhandigd 

aan de club Buitenboys. De 

hervatting van het 

voetbalseizoen is inmiddels 

weer begonnen. Het zou 

mooi zijn als deze 

bijeenkomst bij heeft 

kunnen dragen aan een 

sportiever en respectvoller 

voetbal. Zonder respect 

geen voetbal. 

 

De grote vraag is dan 

natuurlijk hoe je dit vasthoudt en omzet in acties die 

het gedrag in en rond het veld positief veranderen. 

Want zoveel is duidelijk, we kunnen niet doen alsof 

dit aan V.V. De Meern voorbij gaat. Vrijdag 14 

december hebben we de laatste bijeenkomst van de 

positief coachen workshops gebruikt om met elkaar 

te discussiëren welke acties we als V.V. De Meern 

concreet kunnen nemen om het respect terug te 

brengen op en rond het veld. Er is daar flink 

gebrainstormd in verschillende groepen. De 

uitkomsten daarvan zullen de komende periode 

verder worden uitgewerkt op bruikbaarheid en 

effectiviteit.  Want één ding is duidelijk: we moeten 

nu wel doorpakken. 

 

Han van Veldhuizen en Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 

e dood van grensrechter Richard Nieuwen-

huizen heeft het Nederlandse voetbal enorm 

geschokt. Na een jeugdwedstrijd tussen Buitenboys 

en Nieuw Sloten werd de grensrechter in elkaar 

geslagen, met even later de dood als gevolg. Reden 

voor de KNVB om al het 

amateurvoetbal af te 

gelasten.  

 

Moesten we als vereniging 

iets organiseren en zo ja 

hoe en wat. We hadden de 

discussie nog niet 

afgesloten of we kregen al 

te horen dat V.V. De Meern 

Betrokken in de personen 

van Eelco Koot en Marcel 

de Grauw al in actie waren 

gekomen. Dit resulteerde in een indrukwekkende 

bijeenkomst op zaterdag 8 december in ons 

clubgebouw. Indrukwekkend op verschillende 

manieren: 

• Indrukwekkend om te zien hoe in zo’n korte tijd 

iets dergelijks georganiseerd kon worden; 

• Indrukwekkend om te zien hoeveel mensen er 

gehoor gaven om naar het clubgebouw te komen; 

• Indrukwekkend om te zien dat vele jeugdelftallen 

present waren,  met elkaar in discussie gingen en 

ook nog zinnige dingen daarover voor de camera 

konden zeggen. 

Ondanks de kou en de door sneeuw slecht 

begaanbare wegen waren er maar liefst 400 mensen 

bij de bijeenkomst. In het clubgebouw spraken 

burgemeester Aleid Wolfsen, technisch directeur 

Sjaak van den Helder, bestuurslid John van Wegen 

en KNVB district west 1 voorzitter Jaap Verkroost. 

De speeches hadden allemaal dezelfde strekking; dit 

mag nooit meer gebeuren. En daar waren alle 

aanwezigen het ook mee eens. 

 

Op verschillende blaadjes gaven ouders, spelers, 

trainers en supporters aan hoe sportiviteit en respect 

weer terug kan komen in het amateurvoetbal. Veelal 

vonden dat protesten tegen de scheidsrechter veel 

harder moet worden bestraft. Ook was er ruimte om 

het condoleanceregister te tekenen. En dat deden de 

aanwezigen massaal. Een hoop leden van V.V. De 

 

Grote opkomst condoleance Richard Nieuwenhuizen 
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verlichting. Momenteel worden de velden 2, 3, 5 en 6 

gebruikt voor training en is het hoofdveld 

beschikbaar voor het spelen van avondwedstrijden. 

De veldverlichting maakt het tevens mogelijk om op 

zaterdag door te spelen tot ca 18.00 uur. 

 

Stroomverbruik en kosten 

Bijgaande tabel en grafieken geven een goed beeld 

van (de toename van) het stroomverbruik en de 

daarmee gepaard gaande kosten. Inmiddels stijgt het 

jaarlijks stroomverbruik al boven 50.000 kWh en 

zien we nog een lichte stijging door intensiever 

gebruik van de trainingsvelden en zeker van het 

hoofdveld. Duidelijk is te zien de sprong in het 

verbruik te zien bij de ingebruikname van het 

hoofdveld in 2009 en de velden 2 en 3 in 2010. De 

energiekosten per uur zijn voor het hoofdveld ca. 6 

Euro, voor de velden 2 en 3 ca. 4,5 Euro en voor de 

velden 5 en 6 ca. 3 Euro. 

 

Naast de energiekosten zijn we jaarlijks ook nog ca. 

1.100 Euro kwijt voor het onderhoud van de 

veldverlichting en ca. 3.500 Euro voor afschrijving 

van lampen en armaturen. De totale jaarkosten van 

de veldverlichting komen hiermee op bijna 14.000 

Euro per jaar! 

 

Het mag duidelijk zijn dat de luxe van vijf verlichte 

velden zijn prijs heeft en dat het belangrijk is om de 

verlichting zorgvuldig in te zetten. 

 

ls je in het winterseizoen ’s avonds het 

sportpark binnenrijdt kom je terecht in een zee 

van licht, links vijf verlichte velden bij V.V. De 

Meern en rechts vijf verlichte velden bij onze 

buurman hockeyvereniging Fletiomare, wat een 

luxe…. en wat een verschil met het oude sportpark 

Fletiomare West waar we het moesten doen met één 

veld en een hoek van een grasveld met 

veldverlichting. 

 

Maar in het kader van alles heeft z’n prijs mag het 

duidelijk zijn dat deze luxe voor de vereniging hoge 

kosten voor gebruik en onderhoud met zich 

meebrengt. Gezien de manier waarop de verlichting 

wordt gebruikt is kennelijk niet iedereen hiervan 

voldoende doordrongen. Hopelijk leidt de inhoud 

van dit artikel tot meer begrip en een meer 

zorgvuldig gebruik. 

 

Aanleg veldverlichting 

Bij de start op het nieuwe sportcomplex, in 2005, 

konden we beschikken over veldverlichting op de 

toen nog enige kunstgrasvelden 5 en 6. In de loop 

van de tijd nam het aantal leden en de vraag om extra 

trainingsuren voor de selectieteams toe en is bij de 

gemeente succesvolle lobby gevoerd voor een extra 

kunstgras trainingsveld. Toen dit door de gemeente 

werd toegewezen is er na een gedegen afweging voor 

gekozen om het hoofdveld om te bouwen. Enkele 

bestuursleden, met name onze voorzitter, die zijn 

opgegroeid met een fantastische sliding op een zacht 

veld, hadden hier wat moeite mee, 

maar een pragmatische afweging gaf 

de doorslag. Met ingang van het 

seizoen 2009-2010 hadden we aldus 

de besch ikking over  drie 

trainingsvelden; het probleem van 

gebrek aan trainingsruimte was op dat 

moment opgelost. 

 

In 2009 is in ruil voor afstaan van 

veld 4 voor de aanleg van twee 

hockeyvelden met de gemeente een 

deal gesloten om de velden 2 en 3 om 

te zetten naar kunstgras met 

verlichting. Zo konden we vanaf het 

seizoen 2010-2011 beschikken over 

liefst vijf kunstgrasvelden met 
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Dit kan door met het trainingsschema zoveel 

mogelijk rekening te houden met volle bezetting van 

de velden en op de velden 2 en 3, indien nodig, 

slechts de halve capaciteit in te schakelen. Tevens de 

verlichting pas inschakelen als het echt nodig is en 

niet, zoals dikwijls gebeurt, voordat de training 

begint bij voldoende daglicht: even heen en weer 

lopen is toch niet zo’n probleem ? Zelfs goed voor de 

conditie!  

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

Regelmatig kunnen we constateren dat de 

veldverlichting al ruim voordat deze nodig is wordt 

ingeschakeld en dat wordt ‘vergeten’ om de 

veldverlichting direct na afloop van trainingen en 

wedstrijden te doven. Ook zien we regelmatig dat 

kleine groepjes verspreid over de velden trainen en 

dat op de velden 2 en 3 op een half veld wordt 

getraind met de volledige verlichting aan. Nu ook 

voor V.V. De Meern geldt dat de beschikbare 

middelen onder druk staan is het belangrijk dat we 

allemaal meewerken aan een zorgvuldig gebruik.  

 

 

Luxe heeft z’n prijs (vervolg) 
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zullen er niet meer scheidsrechters bijkomen. Het 

zullen er helaas alleen maar minder worden. 

Scheidsrechters doen het ook voor hun plezier. Dat 

plezier moet blijven op en rond de velden. Ik vind 

het een goed initiatief van de KNVB, alhoewel het 

altijd al van belang is geweest, respect naar de 

scheidsrechter toe.” 

 

Graag wil Melvin ook nog even een mooi moment 

over respect en sportiviteit aankaarten. Vorig seizoen 

was hij nog assistent-trainer van de D1. Tijdens dat 

seizoen heeft hij veel geleerd van Marvin Eersteling, 

de toenmalige hoofdtrainer van de D1. Op een 

slottoernooi in Duitsland met de D1 maakte Melvin 

een heel mooi moment mee. “We stonden in de 

finale en hadden op dat moment alles gewonnen. 

Maar in de finale ging het mis. We verloren. De 

jongens waren er allemaal stuk van, maar 

desondanks besloten ze met zijn allen een erehaag te 

vormen voor de tegenstander. Een prachtig 

moment.” 

 

Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 

 

anneer een van mijn spelers iemand 

natrapt, wordt hij gewisseld” 

 

Het zijn twee woorden die de laatste tijd vaak in de 

media zijn gevallen. Sportiviteit en respect. Iemand 

die regelmatig met deze twee woorden te maken 

heeft is Melvin Uittenbogert. Hij is naast voetballer 

van de Zaterdag 2 sinds kort actief als trainer van de 

E2. “Respect en sportiviteit is voor mij, dat je elkaar 

op een normale manier behandeld. Je moet tegen je 

verlies kunnen en iedereen in zijn eigen waarde laten. 

Ik vind het ook belangrijk, dat er niet gescholden 

wordt op de velden, tegen de scheidsrechter/

grensrechter/tegen-stander/ouders en zeker niet door 

de trainer/coach. 

Coach je team 

dan ook op een 

positieve manier, 

de spelers 

worden daar 

alleen maar 

beter van.” 

 

Toch merkt 

Melvin zelf ook 

wel eens dat het 

soms lastig is 

om louter 

positieve dingen 

te roepen. En dat werkt dan weer negatief op het 

team. “Ik heb wel eens wat tegen de scheidrechter 

geroepen, waardoor mijn spelers ook tegen de 

scheidrechter tekeer gingen. Dat had ik dus beter 

niet kunnen doen.” De trainer probeert er wel voor te 

zorgen dat zijn jongens het een en ander meekrijgen 

over sportiviteit en respect. “Na de wedstrijd geeft 

iedereen zijn tegenstander een hand, respect hebben 

voor de tegenstander. Wanneer mijn spelers een 

ander per ongeluk raakt, wil ik dat ze hem overeind 

helpen. Wanneer iemand echt een smerige 

overtreding maakt of natrapt, dan wissel ik die speler 

gewoon.” 

 

Onlangs verscherpte de KNVB de bestaande 

regelgeving die protesten aan het arbitrale trio gelijk 

bestraft met een gele kaart. Een goede actie van de 

voetbalbond, besluit Melvin. “Er is al een tekort aan 

scheidsrechters in Nederland en door het protesteren 

“W 

Teamgeest 

 
Respect en sportiviteit met Melvin Uittenbogert 

24 

V
.V

. 
D

e 
M

ee
rn

 B
et

ro
k

k
en

 

Februari 2013 



 

 

krachttraining als laatste activiteit, wordt de dag in 

de avond afgesloten in een Hollandse Bar vlakbij het 

hotel.  

 

De zaterdag begint met 

een rustige wandeling op 

het strand, want deze dag 

staat in het teken van de 

oefenwedstrijd tegen een 

lokale Spaanse club. V.V. 

de Meern treedt vandaag 

aan tegen Club Deportivo 

Popol, een vereniging die 

uitkomt op het vijfde 

niveau van Spanje, te 

vergelijken met een 

Nederlandse eersteklasser. 

Voor  het  eers te 

fluitsignaal gaan de twee teams gebroe-derlijk met 

elkaar op de foto, maar de Spanjaarden lijken de 

wedstrijd zeer serieus te nemen. 

 

Er voltrekt zich een wedstrijd vol passie, strijd en 

tackles en het Spaanse arbitrale trio lijkt ook het 

gevoel te hebben een belangrijke competitiewedstrijd 

te leiden. V.V. De Meern komt na twintig minuten op 

1-0 door een goal van Koen Hoveling. Vijf minuten 

voor rust maakt Popol de 1-1 uit een vrije trap die 

doorschiet. Deze stand staat ook na negentig 

minuten op het bord en 

zo eindigt de felle 

oefenwedstrijd in een 

gelijkspel. 

 

In de avond wordt er nog 

genoten van heerlijke 

hapjes en gezelligheid bij 

een tapasrestaurant in 

Benidorm om de 

volgende dag weer fris en 

fruitig te beach-

volleyballen op het 

sportcomplex. Met de 

wedstrijd van de dag 

ervoor in de benen werkt de selectie nog een rustige 

middagtraining af en heeft de selectie een vrije avond 

voor de boeg.  

 

e zaterdagselectie van V.V. de Meern is afgereisd 

naar Spanje voor een trainingskamp vlakbij 

Benidorm. Gesterkt door de koppositie van Zaterdag 

1 in de 2e klasse, vertrokken de spelers en 

begeleiding donder-

dag voor zes dagen 

naar het zonnige 

zuiden. Mede door 

Van Rhijn Taxi en FC 

Utrecht Travel kon de 

selectie van V.V. De 

Meern voor weinig 

geld naar een 

prachtige locatie. 

 

Na aankomst bij het 

mooie hotel Albir 

Playa, vertrekt de 

selectie met de bus naar de plek waar het deze dagen 

eigenlijk allemaal om draait; het sportcomplex van 

La Nucia. Dit is het pareltje van de sportliefhebbers 

uit de omgeving en staat bekend als een van de meest 

innovatieve en uitgebreide sportcomplexen van 

Europa. De wethouder van sport geeft de selectie 

samen met Martijn van der Kroef van Van Rhijn Taxi 

een rondleiding door het complex. Met fitnesszalen, 

diverse voetbalvelden, een Olympisch zwembad, 

bmxbaan, paddleveldjes en een boksring is er voor 

elke sporter op Ciutat Esportiva Camilo Cano wat te 

beleven. 

 

Om lekker relaxt de 

rest van het trainings-

kamp in te gaan, 

genieten de mannen ‘s 

avonds nog van de 

sauna’s en bubbel-

baden in de Spa van 

het hotel. De volgende 

dag volgt in de 

stralende zon de 

eerste training op het 

grasveld van La Nucia. 

Er wordt goed 

getraind en na de lunch strijdt de selectie voor de 

eerste plaats in een voetvolleytoernooi, waar 

uiteindelijk Martijn Ruitenburg en Martin Donk als 

winnaar uit de bus komen. Met nog een kleine 
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creëren en hopelijk bij te dragen en wellicht 

wederom een kampioenschap voor de mannen van 

Zaterdag 1.  

 

Bas Ruitenburg 

Speler Zondag 3 

Op de laatste dag op het sportcomplex van La Nucia 

worden de fietsen uit de stal getrokken, om samen 

met de aanwezige wielrenners van een echte 

bmxbaan af te gaan. Met hier en daar wat gammele 

fietsen, maar uiteraard met de helmen op de hoofden, 

wordt er door menigeen als een dolle over de 

bmxbaan gecrosst. 

 

Vooral spits Koen Hoveling lijkt een waaghals te zijn 

en wordt uiteindelijk door trainer Rob Zomer 

gemaand niet meer naar beneden te gaan, om verdere 

ongelukken en botbreuken te voorkomen. 

Uiteindelijk wint een van de wielrenners de wedstrijd, 

maar de zilveren plak is voor een voetballer: Sander 

van der Woude. 

 

Zo heeft de zaterdagselectie prachtige dagen gekend 

in Zuid-Europa. Er is vooral genoten van het 

stralende weer, de gezelligheid en het sporten. 

Voetballen, beachvolleyballen en bmxen, alles is er 

aan gedaan om de selectie fit te maken en sfeer te 

Teamgeest 
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organisatie kunnen laten wennen aan zijn nieuwe 

omgeving en zijn mogelijk (toekomstige) rol. Nu zijn 

alle ogen op hem gericht. De druk van sportieve 

prestaties, financieel gezond zijn en allerlei externe 

factoren  als  supporters,  sponsoren  en  de media 

maken het tot een complex speelveld om daarin nog 

jouw ideeën en/of beleid te kunnen uitvoeren. Ik ben 

blij  dat  ik  bij  FC  Twente  in  de  schaduw als 

commercieel  medewerker  het  vak  langzaam heb 

kunnen leren”. 

 

Succesvol managen 

Gedurende het interview werd duidelijk dat Van 

Halst diverse situaties van het veld nu ook terugziet 

in zijn rol als manager. “Als je het zelf niet weet of 

kan, vraag dan een specialist op dat gebied om je te 

helpen. Net zoals ik op het veld deed met het 

afspelen van ballen.” Maar ook de vraag wat een 

goede manager kenmerkt werd beantwoord met een 

voetbalsituatie: “Een goede manager 

laat je beter presteren. Dat is waarom 

Steve McClaren zo goed is! Hij maakt 

met alle spelers voorafgaand aan het 

seizoen  doelstellingen  om  hun 

prestaties te verbeteren.”. 

 

Stamppottenbuffet  

Ilse bedankte, namens de 100 aanwezige leden, Jan 

van Halst voor zijn aanwezigheid en opende het 

stamppottenbuffet  van  Vernooij  Catering.  Deze 

cateraar verzorgde een kopje erwtensoep, lekkere 

stamppotjes  in  bakjes  en  stoofpeertjes.  De 

aanwezigen lieten zich deze winterse gerechten zeer 

goed smaken en blikten terug op een leuke avond en 

mooi BCLR-jaar 2012. 

aandagavond 3 december was Jan van Halst 

uitgenodigd  in  het  V.V.  De  Meern 

sportcomplex. In een interview vertelde Van Halst 

over zijn ervaringen als manager in een bijzondere en 

emotionele bedrijfstak. 

  

Jan van Halst, bij het grote publiek bekend als ex-

profvoetballer van o.a. FC Twente, Ajax en Vitesse en 

als analist bij het televisieprogramma NOS Studio 

Voetbal, werd na zijn actieve carrière als voetballer 

Commercieel Manager en Manager Algemene Zaken 

bij FC Twente. Sinds begin dit jaar is Van Halst 

werkzaam  bij  het  internationale 

sportmarketingbureau  SportFive.  Via  dit  bureau 

vervult  Van  Halst  twee  dagen  per  week  een 

commerciële adviesfunctie bij FC Utrecht. 

  

“Bal afpakken en direct inleveren!” 

Van Halst startte te vertellen over zijn beginperiode 

als werknemer op kantoor bij FC 

Twente. “Net als op het voetbalveld 

ontdekte ik al snel waar ik goed in 

was en, nog belangrijker, waar ik 

helemaal niet goed in was. Willem 

van Hanegem heeft me vroeg in 

mijn carrière al geleerd om vooral op mijn sterke 

punten te focussen. Ik was vooral goed in het 

veroveren van de bal, maar voetballend was ik niet 

sterk. Van Hanegem zei dan ook: “verover die bal en 

speel  ‘m  daarna  direct  door  naar  een  van  je 

teamgenoten”. Van Halst knoopte deze woorden voor 

in zijn hoofd met een mooie profvoetbalcarrière als 

resultaat. Op kantoor kwam hij er achter dat een 

klantrelatie opbouwen en onderhouden één van zijn 

sterke punten was en concentreerde hij zich op de 

commerciële activiteiten. Mede onder zijn leiding 

groeide de Business Club van FC Twente tot een van 

de grootste binnen het betaalde voetbal en groeiden 

de jaarlijkse sponsorinkomsten. 

  

Zijn goede voetballers ook goede bestuurders? 

Op de vraag van Ilse wat hij vond van de aanstelling 

van Edwin van der Sar tot (toekomstig) algemeen 

directeur van het beursgenoteerde Ajax, reageerde 

Van Halst glimlachend. “Ik vond dat niet een heel 

handige zet. Ajax had Edwin beter in de luwte van de 

M 
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