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vergaderfunctie krijgen. Het nieuwe wedstrijd-

secretariaat gaat meerdere computeraansluitingen 

krijgen om de digitale wedstrijdformulieren in te 

kunnen gaan vullen. De huidige bestuurskamer is 

daarvoor te klein en mist de aansluitingen. 

Doordeweeks wordt de nieuwe ruimte het kantoor 

van de Technisch Directeur en hoofdjeugdopleiding.  

 

De zaterdag barst uit zijn voegen 

De werkgroep die met dit onderwerp bezig is heeft 

afgelopen maanden hard gewerkt met wisselend 

succes. Bijna was er een oplossing gebaseerd op een 

nieuw te starten zondagcompetitie. Maar op het 

laatste moment ging dat niet door. Hoe het nu verder 

gaat??? Voor meer details treft u elders in dit blad 

een uitgebreider verhaal aan.  

 

Tussentijdse Ledenbijeenkomst – inspraak moment 

Op 28 mei is de inmiddels jaarlijkse tussentijdse 

ledenbijeenkomst geweest. Het verenigingsbestuur 

was blij met de opkomst, een man of 60 en een paar 

vrouwen. Naast alle fantastische successen van dit 

jaar moesten we helaas zowel letterlijk als figuurlijk 

stilstaan bij het overlijden van enkele clubmensen, 

Bertus de Ridder, Wim Koot en Jan Verburgt sr. 

 

Evert van Zijtveld en Ilse Starrenburg verlaten hun 

commissies. Ilse kon niet aanwezig zijn. Evert 

hebben wij kunnen bedanken voor al zijn inzet in en 

het mede opzetten van de scheidsrechterscommissie. 

Ilse zullen wij later zeker nog nader bedanken. Haar 

situatie is uitermate vervelend. Vorig jaar januari 

werd zij door een automobilist die plots de deur van 

zijn auto opensloeg van haar fiets gekegeld en op het 

asfalt gesmeten. Sindsdien kwakkelt zij met haar 

gezondheid. 

 

Er is veel tijd besteed aan de ledengroeiproblematiek, 

logisch omdat het cruciaal is voor ons doen en laten. 

Daarnaast hebben we nog wat kleinere zaken aan 

kunnen tippen.Ik denk dat we kunnen stellen dat het 

een geslaagde avond was. In het bijzonder omdat we 

op een tweetal onderwerpen uw mening hebben 

kunnen peilen. Dat heeft in dit geval niet het gewicht 

van een ALV waarin u dingen aanneemt of afstemt, 

maar het geeft ons wel aan welke kant u als leden uit 

zou willen.   

 

Wat u bv nooit hoort 

Er zijn veel onderwerpen waar u als lid eigenlijk 

nooit iets over hoort maar waar het verenigings-

bestuur “druk” mee is. We pikken er een paar uit. 

at een successeizoen! Ga maar na: Zo1 

nacompetitie voor promotie, Zo2 gepromo-

veerd, Za1 kampioen, Za2 nacompetitie voor 

promotie, Beloftenteam kampioen, B1, C1, D1, MB1, 

kampioen, het grootste aantal kampioensschappen in 

een seizoen door alle kampioenschappen bij de niet-

selectieteams. De D1 en E9 hebben de bekerfinales 

gehaald. 

 

De Rinus Michels Award gewonnen, de Arag Fair 

Play Certificering gehaald en door de KNVB 

geselecteerd bij de landelijke koplopers op 

maatschappelijk gebied (top 18 in NL). Meer dan 

1100 jeugdleden, wachtlijstspelers aan het trainen 

gekregen en de uitbouw van het clubgebouw gestart. 

 

Ik zou zeggen palmbomen naar buiten, hangmatten 

er tussen, zon aan, achterover leunen en niets meer 

aan doen. 

 

Helaas, zo zit ons clubje niet in elkaar. Het is 

vermoeiend om steeds, maar weer ambitieus en 

toonaangevend te willen zijn, maar wel bevredigend. 

Het meest blij is het verenigingsbestuur met de Rinus 

Michels Award. Niet alleen omdat het een heel 

prestigieuze prijs is waarop we vreselijk trots mogen 

zijn, maar vooral omdat het een prijs is voor de club, 

voor u en vooral ook door u. Niet één iemand krijgt 

waardering, maar wij allen omdat we met zijn allen 

een puike organisatie hebben neergezet, financieel 

gezond zijn, een prachtig complex hebben, midden 

in onze maatschappij staan, en voetballend goed 

bezig zijn. Het verenigingsbestuur is oprecht trots op 

uw inzet en inbreng. Top! 

 

Uitbreiding clubgebouw 

Het zal de laatste keer zijn dat we hierover iets 

melden. U hebt met eigen ogen de start van de bouw 

kunnen zien. Alles gaat nog volgens schema en naar 

verwachting kunnen we de nieuwe kleedkamers bij 

het begin van het seizoen gaan gebruiken.  

 

Voor wie nog niet scherp heeft wat er in de uitbouw 

gebeurd, in het verlengde van de huidige 

kleedkamers komen er 5 kleedkamers bij. De huidige 

kleedkamer 7 zal bij de fysioruimte worden 

getrokken en komt als kleedkamer te vervallen. Per 

saldo krijgen we er dus 4 kleedkamers bij. Er komt 

een nieuw wedstrijdsecretariaat, op de tekening is 

dat bij de glazenwand links naast de nieuwe ingang. 

De bestuurskamer zal niet langer als wedstrijd-

secretariaat dienen, maar een ontvangst- en 
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Samenwerking Hogeschool Utrecht (HU) 

Eelco Koot heeft weer nieuwe projecten bij de 

Gemeente en de HU losgeweekt. Hij heeft extra 

subsidie weten te verkrijgen. Komend seizoen komt 

Ferdi Vrede vanuit zo’n potje/project werkzaam-

heden verrichten. 

 

Ongewenst gedrag/Misbruik 

Martijn Ruitenburg gaat ons verder helpen met hoe 

om te gaan met ongewenst gedrag en wat te doen bij 

misbruik. Tijdens de vergadering van het 

verenigingsbestuur van eind mei heeft Martijn uitleg 

gegeven. Wij zullen zaken gaan oppakken als ver-

trouwenspersonen en vertrouwens-contactpersonen, 

bewijzen van goed gedrag, etc. Martijn is professional 

op dit gebied. Wij laten ons graag adviseren. 

 

Wij wensen u een hele fijne vakantie. 

 

Het verenigingsbestuur 

Lenneart de Bokx – Peter Kieft –  Frans van Seumeren – 

Wim Stolwijk – John van Wegen – Laurens Zandbelt 

Over de avondvierdaagse 

In de laatste week van mei vond de avondvierdaagse 

plaats. Enkele jaren geleden was de start nog bij V.V. 

De Meern. Nu is deze verhuisd naar Fletiomare-

Novum. Laten we zeggen omdat vanuit V.V. De 

Meern oogpunt de samenwerking moeizaam was. Dit 

jaar ook weer een hele discussie. I.v.m. het gebruik 

van onze toegangsweg als toegangsroute voor fietsers 

naar de startlocatie zouden we het risico lopen dat, 

net als vorig jaar, autoverkeer naar ons sportpark niet 

zou worden toegelaten. 

 

M.a.w. omdat de avondvierdaagse er was zouden 

V.V. De Meern leden niet met de auto naar de 

trainingen, de ledenbijeenkomst, etc kunnen komen. 

Mochten we nog nacompetitie hebben gehad op 

eigen terrein dan was het nog lastiger geworden. Het 

verenigingsbestuur stond op het standpunt dat zoiets 

niet acceptabel was. De A4D is belangrijk maar het 

doorgaan van de activiteiten van de vereniging op 

zijn eigen complex ook. Peter Kieft is daar flink wat 

tijd mee bezig geweest. 

Overlijden Bertus de Ridder en Wim Koot 

Naast het overlijden van Bertus de Ridder is in de 

ncaht van zaterdag 18 mei Wim Koot (oud-trainer 

van V.V. De Meern zondag en zaterdag) op 76-jarige 

leeftijd overleden. Op Oudejaarsdag was Wim Koot 

nog op ons sportpark aanwezig in het kader van de 

Oudejaarspot. Wim was een graag geziene gast die 

wij zullen herinneren als een gedreven trainer en een 

sympathiek mens. 

 

Namens alle leden van V.V. De Meern wensen wij de 

nabestaanden heel veel sterkte bij het verwerken van 

dit verlies. 

 

Het verenigingsbestuur 

Lenneart de Bokx – Peter Kieft –  Frans van Seumeren – 

Wim Stolwijk – John van Wegen – Laurens Zandbelt 

p 20 mei is Bertus de Ridder op 67-jarige 

leeftijd overleden, na een lange periode van 

ziekte. Hij is in het verleden trainer geweest van 

het 1e zondag en na omzwervingen bij clubs als 

Meerkerk en Benschop in de jaren 90 weer 

teruggekeerd bij V.V. De Meern. In die periode 

speelde hij in het zaterdag-veteranen team van de 

gebroeders Beumer. Bij de jeugdafdeling was hij 

betrokken bij de eerste plannen voor een 

jeugdopleiding. 

 

Hij was trainer/coach van het 2e zaterdag en later 

maakte hij deel uit van de begeleidingsgroep van het 

1e zaterdag. Daar leverde hij een belangrijke bijdrage 

aan de technische begeleiding. Vanwege een slepende 

en langdurige ziekte, moest hij deze taken neerleggen. 

Hij bleef daarna supporter van V.V. De Meern en 

bezocht veel wedstrijden van het 1e zondag en vrijwel 

altijd de wedstrijden van het 1e zaterdag. Helaas kon 

hij de kampioenswedstrijd van het 1e zaterdag niet 

meer bijwonen. Deze maakte hij op afstand mee en 

hij was beretrots toen het kampioenschap 

binnengehaald was. Op de crematiebijeenkomst is 

door onze voorzitter Frans van Seumeren namens de 

club medeleven betoond. 
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TeamGeest 

Afscheid van een zeer succesvol seizoen 

4 

van kundige medische verzorging, is Martin altijd 

belangrijk geweest voor de sfeer binnen de selectie-

groep, maar ook binnen de club. Zo heeft hij veel tijd 

en energie gestoken in de medische verzorging en 

eerste hulp in het brede clubverband. Ook spelers 

van lagere elftallen en uit de jeugd konden altijd een 

beroep op hem doen. Verder heeft hij een EHBO-

voorziening opgezet en een reanimatiecursus 

georganiseerd. Ook bij Sinterklaasfeesten liet Martin 

zich niet onbetuigd. Wij vinden het allemaal erg 

jammer dat Martin besloten heeft er een punt achter 

te zetten. 

 

Elk speelweekeinde gedurende de competitie wordt 

een wedstrijdkrant uitgegeven. De opmaak en 

eindredactie werden tot einde vorig seizoen verzorgd 

door Andre Bakker. Toen deze daarmee stopte, kwam 

de continuiteit van de krant in het gedrang. Toch 

lukte het om een doorstart 

voor elkaar te krijgen. 

Maaike van Mansom en 

Frans Venus waren bereid 

om de taak van Andre over 

te nemen. En Lex van de 

Woude en Cees Verweij 

leverden elke week trouw 

tekstbijdragen. Hierdoor 

was het weer mogelijk om 

elke week wedstrijd-

verslagen en vooruit-

blikken, programma, 

standen, uitslagen etc te 

bundelen in een goed 

verzorgde krant. Iets waar menig club met jaloerse 

blikken naar kijkt. Het is de bedoeling dat ook 

volgend seizoen deze krant uitgebracht wordt. Er zijn 

weer personele wisselingen, maar ik ben er van 

overtuigd dat wij weer capabele vervangers vinden. 

 

Ieder jaar is de doorstroom van jeugdspelers en de 

indeling van spelers weer een verenigingsbrede 

kwestie, die gezien de beschikbare veldcapaciteit 

ingewikkeld is. Dit onderwerp wordt dan ook 

rechtstreeks behandeld door het verenigingsbestuur. 

Zoals bekend regelt de Technisch Directeur namens 

het verenigingsbestuur de spelersmutaties bij de 

selecties. Daaruit is voortgekomen dat de overgaande 

jeugdspelers vanuit de A1 en A2 zijn ingedeeld in de 

zondagselectie. De A3 wordt het nieuwe 3e van de 

zondag, waarmee het aantal elftallen op zondag op 8 

komt. Gezien de laatste seizoenen een mooi aantal. 

nze club heeft een zeer succesvol seizoen achter 

de rug, zowel bij de jeugd als bij de senioren. 

Het leek wel alsof het niet op kon. Bij de jeugd 

meer dan 10 teams kampioen (als ik goed geteld heb), 

waar elders in deze TeamGeest over geschreven 

wordt. Bij de senioren werd het 1e van de zaterdag 

voor de tweede keer achter elkaar kampioen en 

promoveerde naar de 1e klasse. Een geweldige 

prestatie van trainer Rob Zomer en zijn spelers. 

Omdat de B1 op dezelfde dag kampioen was 

geworden, was er een spetterend gezamelijk 

kampioensfeest met medewerking van DJ Reinier en 

Rooie Arie. 

 

Het 1e van de zondag bereikte na een wisselvallig 

seizoen op het nippertje de nacompetitie, maar 

strandde in de eerste ronde tegen Hercules. In de 

tweeluik tijdens de Pinksterdagen won V.V. De 

Meern de eerste wedstrijd. 

De tweede wedstrijd ging 

echter verloren en door een 

doelsaldo in het voordeel 

van Hercules ging de 

stadgenoot door. Gezien de 

ambitie toch wel een 

teleurstelling. 

 

Het 2e elftal van de zondag 

behaalde in de reguliere 

competitie de 2e plaats van 

de eindrangschikking. 

Door een versterkte 

promotie-regeling gaf deze 

plaats recht op rechtstreekse promotie naar de 

reserve hoofdklasse. Een goed platform voor de 

overkomende jeugd. Ook de reserves van de zaterdag 

leken te gaan stunten. Na 2 promoties op rij, 

bereikten Han de Kruijf en zijn spelers de 

nacompetitie voor promotie naar de reserve 

hoofdklasse. Even leek een stunt in de lucht te 

hangen. De eerste wedstrijd tegen reserve 

hoofdklasser Huizen 2 werd weliswaar met 4-0 

verloren, maar in de thuiswedstrijd bereikte ons 2e 

een 3-0 voorsprong vlak voor het einde. Door pech 

viel de 4-0 niet en een verlenging kon niet meer uit 

vuur gesleept worden. 

 

Voorafgaand aan de laatste thuiswedstrijd van het 1e 

zaterdag werd afscheid genomen van Martin Adelaar. 

Hij is maar liefst 12 jaar verzorger geweest van de 

selecties. Eerst 8 jaar bij de zondag en de laatste 4 

seizoenen bij de zaterdagselectie. Naast het leveren 
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Voor mij persoonlijk was het zeker sportief gezien 

een prachtig seizoen met het behalen van de 5e plaats 

in de eredivisie door FC Utrecht en tevens het 

winnen van de nacompetitie waardoor wij Europa  in 

gaan. 

 

We kunnen met een goed gevoel op vakantie gaan. Ik 

wens jullie allen een zonnige relaxte vakantie toe 

 

Frans van Seumeren 

Voorzitter 

Afscheid van een zeer succesvol seizoen (vervolg) 
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Na de zomervakantie hoop ik weer met de 

zaterdagselectie een mooie competitie te gaan draaien 

in de 1e klasse. Daar wacht een mooie maar zware 

uitdaging om met louter eigen spelers handhaving te 

gaan afdwingen. 

 

Jan Hazelaar 

Zaterdag 1 

Er is geen instroom van jeugdspelers bij de 

zaterdagelftallen.Vanuit de zondagselectie gaan 5 

spelers over naar de zaterdagselectie. De 

zaterdagafdeling telt 10 elftallen. Om de zaterdag 8, 9 

en de veteranen op sterkte te houden heeft het 

verenigingsbestuur toestemming gegeven om spelers 

van buiten aan te trekken. Op het moment van 

schrijven van dit artikel (eind mei) heeft de 

zaterdagselectie en het 4e en 7e nog een tekort van 

enkele spelers, dat intern opgelost moet worden. 

 

Wat mijzelf betreft moet ik melden dat ik in relatie 

tot het bovenstaande helaas heb moeten besluiten om 

mijn functie als (waarnemend) voorzitter van de 

seniorencommissie neer te 

leggen. De reden hiervan is 

dat ik mij niet kan 

verenigen met een besluit 

en  het besluitvormings-

proces van het verenigings-

bestuur betreffende het 

toelaten van externe spelers 

bij een aantal lagere 

zaterdagteams. 

 

 

 

Van de voorzitter 

e hebben een fantastisch seizoen gehad met als 

grootste verrassing de stimuleringsprijs de 

Rinus Michels award voor de beste 

jeugdopleiding van Nederland . 

 

Als je je realiseert dat er ruim 3500 amateur clubs in 

Nederland zijn is dat toch wel en bijzondere prijs. Ik 

wil dan ook iedereen bedanken die aan dit succes 

meegewerkt hebben. 

 

Ook het behalen van de diverse kampioenschappen 

is een mijlpaal in de club historie van onze 

vereniging. V.V. De Meernis hot waardoor er helaas 

vele wachtlijsten zijn ontstaan. Wij doen er dan ook 

alles aan om hiervoor oplossingen te vinden. 

 

Veel respect gaat uit naar de Zaterdag 1 welk team nu 

2 keer achter elkaar kampioen is geworden en nu 

uitkomt in de 1ste klasse. De Zondag 1 is er net niet 

ingeslaagd om te promoveren maar dat gaan we 

volgend seizoen doen. 
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Er waren maar liefst 11 scheidsrechters door de 

organisatoren gecontracteerd om de 48 wedstrijden 

van  25  minuten  in  goede banen  te  leiden.  De 

organisatoren spraken daarom ook een dankwoord 

uit naar de scheidsrechters en de vrijwilligers die 

ondersteuning hebben geboden op onder andere 

secretarieel en medisch gebied. Uiteraard werden ook 

de  organisatoren  door  het  verenigingsbestuur 

bedankt  voor  de 

inspanningen, om zo’n groot 

toernooi te organiseren. 

 

De deelnemende teams gaven 

aan een geweldige voetbaldag 

te  hebben  gehad  en  velen 

hebben  al  aangegeven 

volgend jaar graag weer te 

willen deelnemen. Coupe De 

Meern is al jaren een begrip 

in de regio en ver daarbuiten. 

De organisatoren  Marco  Eversdijk  en  Ferdinand 

Wieman hebben besloten om ook volgend jaar weer 

een Coupe De Meern te organiseren. 

 

Alpe d’Huzes 

Deelnemers  aan  Coupe De Meern  betalen  voor 

deelname een kleine bijdrage. Hierdoor heeft de 

organisatie dit jaar 200 euro kunnen geven aan Alpe 

d’HuZes. Anton Nieuwenhuis, één van de leden van 

V.V. De Meern, gaat op 6 juni zo vaak mogelijk de 

Alpe d’Huez beklimmen om geld binnen te halen 

voor  Alpe  d’HuZes.  Naast  de  gift  vanuit  de 

organisatie  werd  er  ook  met  de  collectebus 

rondgegaan. Al het geld gaat vervolgens naar KWF 

Kankerbestrijding. 

 

Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman 

Coupe De Meern 

p zaterdag 1 juni vond op het sportcomplex van 

V.V. De Meern de 7e editie plaats van Coupe De 

Meern. Dit voetbaltoernooi wordt georganiseerd 

voor recreatieve seniorenteams, die zin hebben in 

een leuke dag voetbal en gezelligheid. Coupe De 

Meern is tevens het grootste seniorentoernooi in 

Utrecht en omstreken. De weergoden werkten ook 

dit jaar mee. Mede hierdoor werd het wederom een 

waar voetbalfestijn.  

 

De  gehele  dag  was  het 

lekker  weer  om  te 

voetballen, zo rond de 18 

graden.  Alleen  de  wind 

maakte het de voetballers af 

en  toe  lastig.  De 

toeschouwers  werden 

gelukkig opgewarmd door 

de spannende wedstrijden 

en sublieme voetbalacties. 

 

Bij Coupe De Meern maken de deelnemende teams 

een grote kans om kampioen te worden, omdat elke 

ligue (poule) een kampioen oplevert. Daarnaast kon 

men nog kans maken op de sportiviteitprijs en de 

poedelprijs. Na afloop van de wedstrijden en de 

prijsuitreiking stond er een heerlijk Chinees buffet 

klaar voor de voetballers en de vrijwilligers. DJ Jan 

Daalderop zweepte vervolgens de deelnemers op met 

leuke plaatjes. 

 

Dit jaar deden in totaal 24 teams mee. Gastheer V.V. 

De Meern leverde 8 teams. Daarnaast waren er teams 

uit: Driebergen, Eemnes, Houten, Maarssen, Urk, 

Utrecht, Wassenaar en Woerden 

 

Het toernooi werd gespeeld in 5 ligues, geheel naar 

naamgeving en indeling van de Franse competitie. 

Alle  teams  werden  naar  sterkte  ingedeeld.  De 

‘Champions’ van Coupe De Meern 2013 zijn: 

• Ligue 1: V.V. De Meern zaterdag 3 

• Ligue 2: Zwaluwen Utrecht 3 

• Ligue 3: SV Houten 4 

• Ligue 4: Graaf Willem II VAC 4 

• Ligue 5: V.V. De Meern zondag 6 

 

De poedelprijs ging naar een samengestelde team van 

ouders van jeugdleden van V.V. De Meern. De 

sportiviteitprijs ging dit jaar naar de uitbundige en 

sportieve gasten uit Urk, die voor de organisatoren 

een heerlijk stuk gerookte vis meenamen. 
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Ruimschoots op tijd parkeerden we voor het PEC 

stadion. We kregen een oranje sjerp omgehangen 

met een kaartje NEDERLANDS TRAINERS 

CONGRES 2013. 

 

Het kostte Frans heel wat moeite de vele aanwezigen 

die hem wilden spreken te vertellen dat hij namens 

V.V. De Meern was…namens wie??? En niet namens 

FC Utrecht. Maaskant sprak hem aan (je weet maar 

nooit), Overmars en nog wat zich heel belangrijk 

voordoende mensen. Intussen keken we van achter 

de ruiten naar de demonstatietraining van Art 

Langeler. Het zou om “druk zetten’ gaan dacht ik 

gehoord te hebben. 

 

Om 15.15 uur werden we verzocht naar de 

Congreszaal te gaan. Het was zo enorm druk dat we 

elkaar uit het oog verloren. Eerst zat ik nog achter in 

de zaal bij een zevental trainers van V.V. De Meern 

die deze dag aangrepen om wat studiepunten te 

sprokkelen. Toen maar dwars overgestoken naar het 

midden waar Sjaak me wenkte. En tenslotte nog een 

laatste keer van positie verwisseld omdat er 

omgeroepen werd dat de vereniging Meerburg nog 

ontbrak. En niets vermoedend belandde ik naast 

Frans die er al zat op rij twee voor de genodigde 

gasten. Hij had al een dik boek gekregen van de 

vereniging Margraten, een 

andere genomineerde club. 

 

Joep Schreuder leidde de 

bijeenkomst en begon eerst 

met ons. Alle vier 

verenigingen werden opge-

roepen. En de heer Piet 

Hubers gaf namens de 

KNVB uitleg. Pas op het 

video filmpje hoor de ik 

zijn naam. Op dat moment 

stond ik er  toch een beetje 

beduusd bij. Hij moest twee vragen beantwoorden 

van Joep. Een vraag waarom deze verenigingen: Zij 

hadden een goede visie op voetbal, waren actief op het 

gebied van waarden en normen en nog iets wat me 

ontschoten is. 

 

Toen kwam het grote moment dat de enveloppen 

geopend werden door Joep. En de winnaar was V.V. 

De Meern. Mijn arm ging recht omhoog. We slaakten 

allebei een overwinningskreet. Toen kwam vraag 

twee voor de heer Hubers. Waarom onze vereniging? 

Wie verwacht zou hebben vanwege de kampioen- 

rijdag 10 mei om 13.00 zouden we vertrekken. 

Toen ik op mijn fietsje aankwam stond Frans al 

aan de deur bij John van Wegen. Jeugd-

voorzitter Han had genereus zijn  plek aan mij 

afgestaan. Erg mooi van hem. Op het laatste moment 

was besloten ook Andre Bakker aan de delegatie toe 

te voegen. Wat mooie foto’s op de site kon geen 

kwaad. 

 

Toen we de Balije uitreden via de Augustusweg 

zwaaiden we naar Herman Satink die boodschappen 

stond uit te laden. ”Die Herman heeft me nog eens 

een goede tip gegeven” zei Frans. Ik heb er niet 

direct naar geluisterd en dat heeft wel wat geld 

gekost. Herman was ooit trainer bij Alphense Boys en 

hij vertelde dat er een verschrikkelijk goed jochie 

liep te voetballen: Jens Toornstra. Het verhaal is 

verder bekend, Jens ging eerst naar Den Haag en toen 

naar Utrecht. Ik vertelde hem dat ik toevallig ’s 

morgens zijn natuurkunde leraar had gesproken bij 

de koffie. Hij had Jens begeleid naar het vwo diploma 

en zag in hem wel een TH student te Delft. Een 

aardige, intelligente jongen. Maar hij koos voor het 

voetballen. 

 

Ook John  had nog een aardig verhaal. Hij was 

namelijk als vertegenwoordiger van V.V. De Meern 

een dag te voren in 

de Arena geweest. 

Vooraf aan  de 

bekerfinale waren er 

workshops van de 

beste 16 clubs die 

maatschappelijk be-

trokkenheid het 

meest uitdroegen. 

Maar dat wel op een 

heel verschillende 

manier invulden. Zo 

was er een club die 

dank zij de BSO weer nieuwe leden kreeg en van de 

ondergang gered werd. 

 

Bij de prijsuitreiking zou blijken dat dit aspect voor 

V.V. De Meern geen windeieren had gelegd. 

Ondertussen zoefden we voort naar Zwolle. Frans 

scheen een heel speciale auto te hebben. Mij was dat 

niet zo opgevallen omdat ik na mijn derde jaar op dat 

terrein niet veel meer heb bijgeleerd. Alles wat 

motorisch beweegt is een auto voor mij. Verschillen 

zie ik niet. 

 

V 

Juni 2013 



 

 

Rinus Michels Award (vervolg) 

TeamGeest 9 Juni 2013 

prijs te vieren. De volgende dag had Hans de Wit 

leuke oranje gebakjes bij de koffie. En de Award 

stond  al  trots  tussen  twee  bossen  bloemen  en 

ballonnen te pronken op de bar. 

 

Ik heb deze middag als heel bijzonder ervaren. Het 

was een heel mooi moment. 

 

Zoals bij Het Laatste Nieuws gezegd werd. Het is een 

prachtige erkenning voor alle  goede en bijzondere 

dingen die door alle  medewerkers,  vrijwilligers en 

anderen in de club gedaan worden.  

 

Het is een prijs waar we als vereniging trots op 

moeten zijn. 

 

Eerdere winnaars van deze prijs zijn: 

• 2004: Rohda Raalte  

• 2005: Alphense Boys  

• 2006: AFC  

• 2007: Quick '20  

• 2008: Olde Veste '54  

• 2009: Jekerdal  

• 2010: Flevo Boys  

• 2011: Ouderkerk  

• 2012: HHC Hardenberg  

 

Jan Vermeulen en Peter Kieft 

Oud voorzitter jeugdafdeling en secretaris 

schappen van de B1, C1 en D1 kwam bedrogen uit. 

Ook de angst dat de B8 het verpest zou hebben 

vanwege een gestaakte wedstrijd Nee hoor. 

 

V.V. De Meern had een goede visie met als slogan 

Ontwikkel je Club, ontwikkel Jezelf.  Ook werd  

gerefereerd aan de Young Professionals. Ik dacht nog 

zo “Er is toch wel meer.” Maar er was blijkbaar een 

strak tijdschema, dus nog een vraagje aan Frans over 

het opvoedkundig karakter van een club en we 

gingen weer zitten. Een heerlijk moment. 

 

Criteria waarop de clubs beoordeeld zijn: 

• ledenontwikkeling in de afgelopen jaren  

• accomodatie  

• financiën  

• plezier en respect  

• beleid  

• organisatiestructuur  

• communicatie  

• maatschappelijke positie  

• toepassing van moderne media  

 

Jammer vond ik dat we als vier clubs niet met elkaar 

ontvangen werden. Alleen de vertegenwoordiger van 

Meerburg nog even gesproken. Daar worden vrijwel 

alle jeugdwedstrijden door A-junioren gefloten. De 

middag werd vooral gedomineerd door de extra 

Award aan Louis van Gaal voor zijn gehele oeuvre en 

door een interessante discussie met Frank de Boer, 

Fred Rutten en Ronald Koeman (had Feijenoord de 

titel verloren doordat er 7 spelers voor Nederland 

moesten uitkomen…en meer van dat soort items) 

 

Er  werden  nog een  paar 

mooie  foto’s  gemaakt  en 

trots als een pauw gingen 

we naar huis. Frans had nog 

veel te doen, dus van echt 

naborrelen kwam niet veel. 

Dat bleek ook wel op de 

terugweg, want de helft van 

de  route  had  hij  een 

zakengesprek  met  een 

Canadese  onderneming. 

Zijn stuurvaardigheid leed 

er niet onder. Hij had zich 

ook  geheel  vrijwillig 

aangeboden als BOB. 

 

Op  de  terugweg  nog 

gesproken  over  hoe  deze 
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de uitwedstrijd tegen GVVV. Ook deze wedstrijd 

werd gewonnen en was Jong De Meern met nog één 

wedstrijd te gaan al kampioen. De laatste wedstrijd 

tegen  Elinkwijk  is  helaas  niet  meer  gespeeld 

aangezien Elinkwijk geen team meer op de been kon 

brengen. 
 
De trainers Rick en Peter moesten iedere wedstrijd 

met nieuwe spelers aan de slag. Totaal hebben 45 

spelers meegedaan, 28 uit de zondag selectie, 2  

zaterdag selectie, 12 A-junioren en 3 B-junioren. De 

kern van spelers  was iedere keer hetzelfde, spelers 

speelden graag mee en waren teleurgesteld wanneer 

ze om welke reden dan ook niet mee mochten 

spelen. Taner Minelli en Bishoy Shekata zijn iedere 

wedstrijd aanwezig geweest. Een pluim voor Twan 

Verweij die als reserve keeper 7 keer bereid was om 

op de bank plaats te nemen en één keer mocht 

invallen. Ook Glenn Hemmers en Steve Blokland 

speelden namens de A1 zes keer mee. Wat verder 

opvalt is dat Lars Bootsma namens de B1 drie keer 

van de partij was. 

 

Topscoorder namens Jong De Meern is Jerryl Smeenk 

geworden met 9 goals gevolgd door Glenn Hemmers 

met 4 en Max Versteeg met 3 goals. Opvallend, de 

zondag-, jeugd en zaterdagselectie, leveren de top-3 

doelpuntenmakers, wederom een bewijs dat in alle 

geledingen van de vereniging kwaliteit aanwezig is. 
 
Tot slot wil ik René van der Linden van FC Utrecht 

bedanken voor de organisatie van deze competitie. 

Iedere wedstrijd stond onder leiding van een arbitraal 

trio van de KNVB uit de talenten poule. Het arbitrale 

niveau was hoog en Jong De Meern had de eer om 

een wedstrijd te spelen onder verantwoording van 

een compleet vrouwelijk arbitraal trio. Opvallend in 

deze wedstrijd was totaal geen commentaar op de 

leiding en bij een blessure van een speler van Jong De 

Meern hoefde de verzorging niet het veld in, een 

vriendelijke  lach  en  helpende  hand  van 

scheidsrechster mevrouw Shukrula was voldoende 

om de speler op te laten staan. 

 

Voor Jong De Meern kampioen van de beloften 

competitie  zal  FC  Utrecht  als  beloning  een 

rondleiding in het stadion organiseren, inclusief het 

bezoek van een wedstrijd van het 1e elftal en een 

diner voor een groep van max. 30 personen.  

 

Hans de Bie 

Jong De Meern 

adat vorig seizoen een frisse start gemaakt was 

met het team onder 23 (Jong de Meern) van 

V.V. De Meern, o.l.v. Rocco Langerak, in een 

competitie met regionale sterke amateurteams  zoals 

Houten, Kampong, VRC en DTS ’35 die ook met een 

kampioenschap  werd  afgesloten  mocht  V.V.  De 

Meern  dit  seizoen  deelnemen  aan  de  beloften 

competitie georganiseerd vanuit FC Utrecht. 
 
Jong De Meern is als debutant kampioen geworden 

in de sterkste afdeling voor teams van onder de 23 in 

Midden-Nederland georganiseerd door FC Utrecht. 

Deelnemers in deze competitie zijn  topklassers  

Ijsselmeervogels, GVVV, hoofdklassers ARC, Argon, 

Elinkwijk, Huizen, Bennekom, DOVO en Jong FC 

Utrecht. V.V. De Meern is als enige eerste klasse 

vereniging toegelaten. Voor de begeleiding van het 

team, bestaande uit trainers Rick Kruys en Peter 

Hemmers, elftalleiders Marcel Oldenburg en Hans de 

Bie en verzorger Swan Lee Tan, was vooraf onbekend 

wat het niveau van Jong De Meern ten opzichte van 

de concurrenten zou zijn. 
 
We begonnen tegen Huizen, wat opviel en wat in 

deze hele competitie het geval zou zijn dat het tempo 

van  de wedstrijden  hoog was,  ieder  team zeer 

gemotiveerd speelde en het niveau vele malen hoger 

was dan de competitie uit seizoen 2012 - 2013. De 

eerste helft tegen Huizen werden we overlopen en 

was de ruststand 2-0 in het voordeel van Huizen. In 

de rust paste Rick een aantal omzettingen toe en 

legde rustig uit aan de spelers waar het mis ging en 

wat we als team er aan gingen doen. Na de rust 

domineerde Jong De Meern, speelde uiteindelijk 

gelijk  maar  wonnen  wel  de  strafschoppenserie 

(gebruikelijk  in  deze  competitie  bij  gelijkspel, 

strafschoppen nemen en de winnaar krijgt 2 punten, 

de verliezer 1 punt). 

 

Hierna volgden winstpartijen tegen ARC, DOVO, 

IJsselmeervogels,  Bennekom en  Argon.  Jong  De 

Meern was inmiddels koploper geworden en ontving 

in de 7e speelronde FC Utrecht. Uitgerekend tegen 

FC  Utrecht  speelde  Jong  De  Meern  de  minste 

wedstrijd van het seizoen. FC Utrecht was extra 

gemotiveerd mede doordat ze in een ronde ervoor 

verloren hadden van Elinkwijk en tegen de koploper 

hun revanche konden halen. Jong De Meern verloor 

kansloos met 0-3. 

 

De veerkracht die in dit team was gekomen door de 

prestaties eerder in het seizoen was ook aanwezig bij 
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begeleidingsteam (Peter Kieft, Andre Bakker en Piet 

Eversdijk) en de onderhoudsploeg een drukke tijd, 

geen vakantie dus dit jaar. Zo moet worden gezorgd 

voor  aanpassing van  de belettering van  deuren, 

aanbrengen  bewegwijzering  benedenverdieping, 

demonteren  en  weer  terugplaatsen  tassenrek  en 

bouwen van een aanvullend tassenrek, aanpassing 

bestrating,  demonteren  inventaris  kleedkamer  7, 

schilderen nieuwe kleedlokalen etc.  

 

Op het moment dat we dit schrijven (eind mei) loopt 

de  bouw  nog  steeds  volgens  planning.  Zonder 

tegenslagen moet het lukken om het werk voor de  

 

aanvang van het volgende seizoen op te leveren en 

kunnen we gebruik gaan maken van het nieuwe 

wedstrijdsecretariaat  en  5  nieuwe  kleedlokalen. 

Omdat het huidige kleedlokaal 7 voor een deel bij de 

fysioruimte  wordt  getrokken  en  voor  een  deel 

bergruimte wordt, beschikken we in het nieuwe 

seizoen over liefst 20 kleedlokalen.  

 

Piet Eversdijk 

Commissie Nieuwbouw 
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Nieuwbouw 

n april zijn we na een lange voorbereidingstijd 

gestart  met  de  voorbereidingen  voor  de 

uitbreiding van het clubgebouw, o.a. verplaatsen 

fietsenrekken  en  aanpassen  bestrating.  Omdat 

volgens tekeningen van de nutsbedrijven op de 

bouwplaats  diverse  kabels  en  leidingen  zouden 

moeten liggen was het zaak om bij het heien de 

nodige voorzichtigheid te betrachten en ‘voor te 

graven’, echter geen kabels gevonden. Na het heien 

functioneerde alles nog en leek het goed afgelopen. 

Na ontgraven van de bouwput bleek dat een van de 

palen  op  10  centimeter  afstand  stond  van  de 

hoofdwaterleiding, de voeding van het gebouw en de 

KPN kabel, over geluk gesproken!!  

Een  belangrijk  onderdeel  van  de  bouw  is  de 

aansluiting op het bestaande clubgebouw. Daarvoor 

moet een deel van de glaspui ter hoogte van de 

hoofdtoegang  over  de  volledige  hoogte  worden 

verwijderd. Na aanbrengen van een stalen balk kan 

de pui naar boven toe weer worden opgebouwd. De 

hoofdtoegang zal worden verwijderd als de nieuwe 

toegang  gereed  is.  Genoemde  werkzaamheden 

worden hoofdzakelijk uitgevoerd na afloop van het 

lopende seizoen en zullen dus geen hinder opleveren 

voor de gebruikers. 

In  het  ‘stille  seizoen’  wordt  het  voor  het 
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over een geldige U-pas beschikt. Mocht dat om welke 

reden dan ook niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij 

u dit direct per mail te melden bij  

ledenadministratie@vvdemeern.nl.  U wordt ook 

verzocht hier te melden als u geen gebruik meer 

maakt van de U-pasregeling. In dat geval dient u, 

voor zover u dat niet al eerder bij aanmelding gedaan 

hebt, een machtiging tot automatische incasso af te 

geven. Hiervoor kunt u een formulier downloaden 

via de website:   

ledenadministratie>>downloads>>inschrijfformulier. 

 

Ook op de website vindt u in het linker menu onder 

Ledenadministratie>>contributie de contributie-

bedragen en  overige informatie over de inning van 

de contributie en boetes. 

 

Het verenigingsbestuur 

Lenneart de Bokx – Peter Kieft –  Frans van Seumeren – 

Wim Stolwijk – John van Wegen – Laurens Zandbelt 

et verenigingsbestuur heeft besloten de 

contributie met ingang van het seizoen 2013-

2014 als volgt vast te stellen (alle bedragen in 

Euro’s): 

Senioren   211,00 

A en B jeugd   173,00 

C en D jeugd   149,00 

E, F en CL jeugd  125,00 

Kabouters       64,00 

Jeugd op zondag      64,00 

Trainende leden  100,00 

Niet spelend en donateurs   60,00 

 

In het seizoen 2013-2014 wordt de contributie bij 

automatische incasso in twee termijnen geïnd. Dit 

gebeurt in principe tussen 5-10 juli en 5-10 oktober. 

Tijdig wordt op de website de datum van incasso 

bekend gemaakt, zodat u voor een toereikend saldo 

kunt zorgdragen. Mogelijk ten overvloede wijzen wij 

u er nog op dat bij het mislukken van de incasso er 

een boete van 15 Euro in rekening wordt gebracht. 

 

Er is ook nog een kleine groep leden die de 

contributie handmatig betaalt. Deze leden dienen 

hun volledige contributie zonder aanschrijving door 

de vereniging vóór 1 juli van ieder seizoen 

overgemaakt te hebben. Bij het nalaten hiervan volgt 

een schriftelijk verzoek de contributie binnen twee 

weken te betalen. De contributie wordt verhoogd met  

2,50 Euro administratiekosten. Bij het uitblijven van 

betaling volgt een volgende brief, waarbij de 

contributie verhoogd wordt met een boete van 15 

Euro. En tot slot, als de contributie niet binnen twee 

weken betaald is, volgt een speel- en/of trainverbod. 

 

U-pas 

De U-pasregeling wordt/is met ingang van 1 juli 2013 

gewijzigd. Aan elke U-pashouder wordt een budget 

toegekend. Voor kinderen t/m 16 jaar 225 Euro en 

vanaf 17 jaar Euro . Mocht bij het declareren door 

V.V. De Meern bij het U-pasbureau blijken dat van u 

of van uw kind(eren), bijvoorbeeld als gevolg van 

meerdere lidmaatschappen, een deel van de 

contributie niet aan ons vergoed wordt, dan zullen 

wij dit verhalen op u of de ouder(s)/verzorger(s) van 

het kind. Hierbij gelden dezelfde regels als ware u in 

gebreke gebleven bij handmatige betaling. Zie 

hiervoor het reglement contributies en boetes op de 

website onder Clubinfo>>Reglementen. 

 

U-pashouders zijn verplicht er voor te zorgen dat 

vóór 1 juli van ieder seizoen de ledenadministratie 
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week is ook spitsspeler Danny ter Hoeve (FZO) aan 

de selectie toegevoegd. 

 

Voorts hebben wij nog een zeer ervaren speler op het 

laatste moment erbij gekregen. Jordy Zuidam, 

aanvoerder van landskampioen VV Katwijk, wordt de 

laatste aanwinst binnen de selectie. Jordy is 

Coördinator Scouting geworden bij FC Utrecht 

waardoor spelen voor VV Katwijk in de Topklasse of 

Jupiler League (bij het opmaken van dit artikel was 

nog niet bekend welke keuze de club gaat maken) 

onmogelijk werd. Dat hij nu bij partnerclub V.V. De 

Meern gaat spelen is fantastisch. 

 

Tot slot stromen er ook weer een paar jonge talenten 

in vanuit de eigen jeugdopleiding. Bishoy Shehata , 

Steve Blokland, Glenn Hemmers en Rick Hauwert 

zijn vier A Junioren die de stap naar de A selectie 

gaan maken. Soufyan Laarey maakt de stap van de B 

Selectie naar de A groep. 

 

De spelers die beschikbaar blijven zijn: Alessandro 

Damen, Sven van Doorn, Taner Memili, Hugo Peters, 

Joris van Rooijen, Thomas Siepman, Roberto v.d. 

Tier, Bastin Verweij, Bob Verweij, Sjoerd Vlasman en 

Roel van Wiggen. 

 

Al met al is het “V.V. De Meern-gehalte” in deze 

selectie ook weer hoog. Bijna 70% komt uit de eigen 

opleiding of is ooit in de jeugd bij de club begonnen. 

 
Sjaak van den Helder 

Technisch Directeur 

u de kruitdampen van het beëindigde seizoen 

aan het optrekken zijn rest ons nog de afsluiting 

van dit voor de totale club geweldige voetbaljaar. 

De komende weken zijn vooral de jeugdselecties nog 

druk met de voorbereidingen voor het nieuwe 

seizoen. De senioren daarentegen gaan de zomerstop 

in. 

 

De A-Selectie van V.V. De Meern ondergaat ook dit 

jaar een paar veranderingen. 

 

Ilji v.d. Horst stopt als actief speler en wordt naast 

de trainer/coach van de C1, ook de trainer/coach van 

Zondag 2. Rob Koppen stopt met spelen op het 

hoogste niveau en gaat met zijn broers en vrienden in 

OSM ’75 4 spelen. Van Martijn Kroneman is nog niet 

duidelijk waar hij volgend seizoen speelt. Lourens 

Uiterwijk is vanaf de winterperiode niet meer 

beschikbaar geweest door een chronische blessure. 

Gaat waarschijnlijk weer spelen als hij fit is bij zijn 

oude club WDS. Zakaria el Allali is tijdens het 

trainingskamp in Marbella zwaar geblesseerd geraakt 

door een ongelukkige botsing met een medespeler.  

 

Hij wordt geopereerd aan zijn gebroken 

schoudergewrichten. Als hij weer aan spelen toe gaat 

komen zal dit bij een andere club zijn. Ruud Berger 

kan het spelen en vooral trainen bij ons niet meer 

combineren met zijn werkkring in Zeeland. Jerryl 

Smeenk gaat het eerste zaterdagteam van V.V. De 

Meern versterken. Tenslotte gaan Wesley Vaes (naar 

LRC) en Armand Neeskens (vv Montfoort) naar 

elders omdat wij niet aan hun financiële wensen 

wilden voldoen. 

 

Nieuw zijn de spelers 

Lorenzo Lassooy (woon-

achtig in Vleuten), Dion 

Gerritsen (uit Maarssen) 

en Samir Jebbar (woont 

in De Meern, oud V.V. 

De Meern jeugd). Deze 

spelers komen van Argon. 

Erwin v.d. Klis (Jodan 

Boys) en Gary Chen 

(VVA ’71) completeren 

bijna de groep van 

spelers van andere 

verenigingen. Afgelopen 

N 
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Zoals reeds gezegd was het aan het begin van het 

seizoen al duidelijk dat Zaterdag 1 zou meedoen voor 

het kampioenschap. Vanaf de 2e speelronde werd de 

koppositie veroverd en die werd daarna niet meer 

afgestaan. De winterstop werd bereikt met  6 punten 

voorsprong op de nummer 2 ASC Nieuwland, dat de 

gehele competitie de gevaarlijkste concurrent voor 

V.V. De Meern was. Tijdens de winterstop was er een 

geweldig trainingskamp bij Benidorm in Spanje, waar 

de selectie zich prima kom voorbereiden op de 2e 

helft van de competitie. 

 

De start van de 2e helft was moeizaam want de 

achilleshiel van Zaterdag 1 was een te smalle selectie, 

waardoor voor sommige wedstrijden regelmatig een 

beroep moest worden gedaan op spelers van Zaterdag 

2. De situatie was zelfs zo nijpend dat “good old” 

Dhiresh Debipersad en Ruud Hazelaar, spelende in  

Zaterdag 3,  weer  opgetrommeld  werden  om de 

selectie  te  versterken.  Maar  ondanks  dat  wist  

Zaterdag 1 bijna al haar wedstrijden te winnen en 

werd  de  aanval  op  de  koppositie  door  ASC 

Nieuwland in een rechtstreeks duel afgeslagen.  

 

Hierdoor kon in de voorlaatste wedstrijd van het 

seizoen het kampioenschap in de uitwedstrijd bij 

AH’78 worden binnengesleept en werd dit samen met 

de B1 met een heel groot feest in onze kantine 

gevierd. Met dit kampioenschap is de promotie naar 

de 1e klasse een feit. Een mijlpaal in de clubhistorie 

van het zaterdag voetbal van V.V. de Meern. 

 

Om een beetje mee te kunnen voetballen in de 1e 

klasse is versterking van de selectie dringend gewenst 

en met de komst van 4 spelers 

uit de selectie van Zondag 1 en 2, 

kunnen  we  met  vertrouwen 

uitzien naar  de start van het 

nieuwe seizoen 2013/2014. Dat 

blijkt  wel  uit  de  afsluitende 

oefenwedstrijd  tegen 

IJsselmeervogels op de Westmaat 

in Spakenburg, waar Zaterdag 1 

een  uitstekende  pot  voetbal 

speelde en brutaal met 0-0 werd 

gelijk gespeeld. 

 

Lex van der Woude 

Zaterdag 1 

einig mensen bij V.V. De Meern hadden aan 

het begin van het seizoen 2012-2013 gedacht 

dat de kersverse debutant in de 2e klasse mee 

zou strijden om de hoofdprijs. Leuk mee doen en 

misschien een kansje op een periodetitel was het 

hoog denkbare scenario.  Echter  na de eerste  5 

wedstrijden was het al duidelijk dat Rob Zomer weer 

een hecht team had geformeerd dat mee zou doen 

voor het kampioenschap. 

 

De basis van het succes was de eenheid van het elftal 

dat leunt op een zeer solide verdediging. Het was aan 

het begin van het seizoen door het vertrek van 

routiniers Ruud Hazelaar en Dhiresh Debipersad een 

beetje puzzelen met de opstelling. Met de keuze voor  

de 2 stoere centrale verdedigers Sander van der 

Woude en Jorrit Tromp in het hart van de defensie, 

Mark Poorthuis op rechts en Stef Vermeulen op 

links, stond er een uitstekende verdediging met 

veelvuldig  opkomende  backs,  waardoor  de 

tegenstander vaak onder druk kon worden gezet.  

 

Verder  keepte de van Zondag 1 overgekomen Pascal 

Florie een ijzersterk seizoen. Het middenveld met 

Martijn  Ruitenburg  en  Robin  Capiteijns  als 

vormgevers en Jesse Verheul als stofzuiger zorgde 

voordurend voor druk naar voren en aanvoer voor 

onze aanval. Voor de aanval hadden we in de selectie 

Wim Wakelkamp, Koen Hoveling, Rory Oltshoorn 

en de van Zondag 2 overgekomen Max Versteeg. 

Cody Meilink en Martin Donk completeerden de 

smalle selectie, die regelmatig werd aangevuld met 

spelers van Zaterdag 2. 
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moment komen. Ze waren volop in voorbereiding op 

de Voedselbank Clinics van een week later. Een van 

de maatschappelijke stagiaires Hidde de Vries ervoer 

de middag als leerzaam: “Aron Winter liet goed zien 

hoe je voor grote groep moet staan. Ook legde hij de 

oefeningen duidelijk uit.” 

 

Voedselbank Clinics 

Op de velden van voetbalvereniging Kismet beleven 

ruim dertig kinderen een fantastische middag. De 

maatschappelijke stagiaires van V.V. De 

Meern Betrokken en enkele studenten van 

de Hogeschool Utrecht zorgen ervoor dat 

de dag goed verloopt. Op deze clinic 

mogen de kinderen waarvan de ouders de 

Voedselbank bezoeken de hele middag 

gratis  sporten.  Voorzitter  van  Kismet 

Ronald Kalka kijkt in het blad Rondom 

Voetbal tevreden terug op de middag. 

“Zo’n dag als deze heeft meerdere doelen. 

Allereerst is het gewoon een kans voor veel kinderen 

om lekker een dag te voetballen. Verder is het ook 

goed voor de jongeren die maatschappelijke stages 

moeten doen. Wij zijn blij met hun en zij met ons.” 

 

Condoleance Richard Nieuwenhuizen 

Het  Nederlandse  amateurvoetbal  bereikte  op  3 

december een groot dieptepunt. Grensrechter van 

Buitenboys B2, Richard Nieuwenhuizen werd na een 

voetbalwedstrijd in elkaar getrapt door jongens van 

15 t/m 17 jaar. Niet veel later overleed hij. De 

voetbalwereld reageerde furieus. De KNVB lastte een 

volledige speelronde in het amateurvoetbal af. Bij 

V.V. De Meern kwamen ruim vierhonderd mensen 

bijeen om stil te staan bij het overlijden van de 

grensrechter.  Voor  de  camera’s  van  Hart  van 

Nederland  reageert  Trevor  Mulders  uit  de  B1 

aangeslagen. “Ik begrijp niet hoe jongens van mijn 

leeftijd zoiets kunnen doen.” 

Op de bijeenkomst was ruimte 

voor een condoleance en een 

donatie. Er werd 339,51 Euro 

opgehaald. Het geld is voor 

een teamuitje van Buitenboys 

B2. 
 

Winterclinics 

Voor  de  maatschappelijke 

stagiaires  stonden  er  in  de 

kerstvakantie twee belangrijke 

dagen op het programma. In 

de Ouderijnhal verzorgden zij  

.V. De Meern Betrokken organiseert al  een 

aantal jaar sportactiviteiten voor club en regio. 

Op  deze  wijze  wil  V.V.  De  Meern  zich 

onderscheiden  als  maatschappelijk  betrokken 

voetbalvereniging. Een overzicht van het afgelopen 

jaar. 

 

Veel sport, plezier en respect kenmerken het jaar van 

V.V. De Meern Betrokken. De maatschappelijke tak 

van de voetbalclub bereikt gedurende het seizoen 

ruim  2.000  personen  met  haar 

activiteiten. Mede hierdoor krijgt V.V. De 

Meern  Betrokken  een  eervolle 

vermelding van de KNVB. Met achttien 

andere  amateurvoetbalclubs  wordt  de 

organisatie benoemd als koploper op het 

maatschappelijk gebied. Dat is niet het 

enige. De maatschappelijke activiteiten 

van de organisatie en het bieden van 

leerplekken voor jongeren wogen mee bij 

het toekennen van de Rinus Michels Award. De prijs 

die de jeugdopleiding van V.V. De Meern begin mei 

in ontvangst nam. 

 

Aan het begin van het jaar ontvangt V.V. De Meern 

Betrokken  tal  van  aanvragen  van  middelbare 

scholieren en mbo- en hbo-studenten om mee te 

helpen  bij  de  organisatie.  Een  uitgelezen 

mogelijkheid  voor  deze  mensen  om zichzelf  te 

ontwikkelen op allerlei vlakken (training geven, voor 

een groep staan, toernooien organiseren etc.) en 

vooral om de club een handje te helpen. Dit jaar ging 

de  maatschappelijke  tak  met  maar  liefst  32 

maatschappelijke  stagiaires  en  12  mbo-                   

hbo-studenten van start. 

 

Een overzicht van alle activiteiten van V.V. De Meern 

Betrokken deze jaargang: 

 

Bezoek Aron Winter V.V. De 

Meern 

Dinsdag 16 oktober bezocht 

84-voudig international Aron 

Winter  het  sportpark.  Zijn 

bezoek dankte V.V. De Meern 

aan Hidde van Boven en Bas 

Stolwijk die de EK-pool van de 

KNVB wisten te winnen. Voor 

alle  maatschappelijke  stagi-

aires verzorgde Aron Winter 

een clinic. Voor de stagiaires 

kon  het  niet  op  een  beter 
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Finale Fair Play Cup 

De zestien sportiefste teams uit de regio speelden op 

sportpark Zoudenbalch om de fel begeerde Fair Play 

Cup. En sportief was het. Op de vraag of Jerry van 

V.V. De Meern E12 gewonnen had, antwoordt hij 

gevat:  “Nee.  Maar  winnen  is  het  niet  het 

belangrijkste. Dat is plezier hebben.” Het toernooi 

werd  volledig  gefloten  door  maatschappelijke 

stagiaires  van  V.V.  De  Meern  Betrokken.  Ze 

beleefden een makkelijke middag.  

 

Het was wederom een zeer productief en leerzaam 

jaar voor V.V. De Meern Betrokken. Met een grote 

groep  nieuwe 

maatschappelijke  stagiaires 

en  studenten  zijn  de 

activiteiten vol enthousiasme 

uitgevoerd.  V.V.  De Meern 

Betrokken is er trots op dat 

het elk jaar weer over zo’n 

grote groep vrijwilligers en 

scholieren kan beschikken. 

 

De volgende mensen hebben 

dit jaar meegeholpen aan de projecten van V.V. De 

Meern Betrokken: Trevor Mulders, Niels van den 

Hoogen, Lasse Bostelaar, Mitchell van Kippersluis, 

Zakaria Boumenjal, Josine Romme, Patrick van Osch, 

Daimee Quartey,Tim Schoonheim, Britt van Essen, 

Youri Mattu, Anouar, Jeffrey ten Oever, Hidde de 

Vries, Nassim Edoujaji, Bo van Smoorenburg, Stef 

Langius, Soufyane Tajmout, Justin van Lunteren, 

Junior Welten, Menno Vink, Sander van Laar, Jesse 

Dogger, Yonne vd Poel, Djarly Molima, Gabriella de 

Graaf, Jesse Oliekan, Jorn Bootsma, Dominique van 

Grondelle, Nino Vink, Tim van Oirschot, Hidde van 

Boven,Marcel de Grauw, Tim de Grauw, Bas Koot. 

Melvin Uittenbogert, Shanita Meijer, Milou Derckx, 

Sebastiaan de Vries, Bastin Verweij, Brian Kuus, 

Glenn Hemmers, Mats van Essen, Stijn Siepman, 

Thomas Siepman, Lukas Dessing.  

 

Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 
 

aan  maar  liefst  honderd  Nederlandse  en  vijftig 

Bosnische kinderen een clinic. De kinderen namen 

deel aan veel verschillende activiteiten zoals voetbal, 

tafeltennis, kickboksen en zelfs dansen. Saul van der 

Vegt, die namens de zondag 1 aanwezig was, genoot 

van de dagen. “Het fanatisme van alle kinderen vond 

ik erg leuk om te zien. Ze hebben het allemaal erg 

goed  gedaan.  Net  zo  als  alle  maatschappelijke 

stagiaires, want het bege-leiden van de groepjes kan 

soms heel erg vermoeiend zijn.”  

 

Schoolvoetbalclinics en schoolvoetbaltoernooi 

De maanden februari en maart stonden voor V.V. De 

Meern  Betrokken  geheel  in 

het  teken  van  de 

Schoolvoetbalclinics  en  het 

schoolvoetbaltoernooi.  Een 

team  studenten  van  de 

Hogeschool  Utrecht,  onder 

leiding  van  Melvin 

Uittenbogert verzorgden een 

echte  voetbalgymles.  In  de 

TeamGeest  vertelt  Melvin: 

“De gymles stond vooral in 

het teken van sportiviteit en respect. Door met de 

kinderen in gesprek te gaan over deze onderwerpen, 

hopen wij dat ze hier bewuster van worden.” De 

clinic  gold  als  promotie  voor  het 

schoolvoetbaltoernooi. Dat werkte. Maar liefst 1337 

voetballers namen deel aan het toernooi. Een record. 

 

Loop van Leidsche Rijn 

Samen met spelers en ouders van de C1 en C2 en 

enkele spelers van zaterdag 9 heeft V.V. De Meern 

Betrokken meegeholpen bij de Loop van Leidsche 

Rijn. Het grote hardloopevenement werd voor de 

eerste keer georganiseerd. Mede door deze hulp was 

het een groot succes. 

 

Fair Play Cup 

Alle D-teams van V.V. De Meern werden het hele jaar 

door  beoordeeld  op  sportiviteit  en  respect. 

Vrijwilligers van de uitgiftenruimte beoordeelden de 

manier  waarop  de  teams  met  de  kleedkamers 

omgingen. Scheidsrechters kenden punten toe op 

basis van het gedrag van de spelers op het veld. Het 

gedrag van de trainers en ouders werd ook in de 

beoordeling meegenomen. Uiteindelijk bleek de D9 

het sportiefste team te zijn. Zij zijn de winnaars van 

de Fair Play Cup 2013. 
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'Mentale Weerbaarheid'. Na de eerste presentaties 

werd er gewisseld en afgesloten met een dankwoord 

van wethouder Hans Spigt van de gemeente Utrecht.  

V.V. De Meern heeft zich, als KNVB ARAG Fair Play 

gecertificeerde vereniging, aangeboden om gastheer 

te zijn van twee van de vier avonden over ‘Mentale 

Weerbaarheid’. Tijdens deze twee avonden waren 24 

clubscheidsrechters, waarvan 6 van onze vereniging, 

aanwezig.  

 

Tijdens deze avonden werden er 

praktische tips uitgewisseld om 

goed voorbereid aan wedstrijden 

te beginnen en goed te kunnen 

acteren op weerstand tijdens en 

na de wedstrijd. Centrale vragen 

waren: Wat is weerbaarheid? 

Wanneer krijg je met weerstand 

te maken? Hoe herken je 

weerstand en hoe kan je ermee 

omgaan? 

 

Na afloop kregen de clubscheidsrechters het 

certificaat ‘Module Mentale Weerbaarheid’ van de 

KNVB Academie mee naar huis. 

 

Ferdinand Wieman 

Lid scheidsrechterscommissie 

p maandagavond 18 maart is het symposium 

voor clubscheidsrechters in Utrecht gehouden, 

speciaal voor de clubscheidsrechters van de 

verenigingen uit en rondom Utrecht. De aanwezige 

scheidsrechters hebben met elkaar gesproken over 

spelregels, gedrag en respect. Deze bijeenkomst 

vloeit voort uit het samenwerkingsconvenant van de 

Utrechtse voetbalclubs 'Sportiviteit wint altijd' en 

'Utrecht samen naar sterke verenigingen'. 

 

Meer dan honderd club-

scheidsrechters, waarvan 9 van 

onze vereniging, kwamen samen 

bij Hotel Mitland in Utrecht. Het 

symposium begon met een 

opening van districtsvoorzitter 

Jaap Verkroost, waarna de zaal in 

twee groepen opgedeeld werd. 

Groep één kreeg van 

Eredivisiescheidsrechter Dennis 

Higler het een en ander te zien en 

te horen over spelregels. Iets wat geregeld leidde tot 

discussies over de spelregels en het aanvoelen van 

een wedstrijd. 

 

De tweede groep kreeg van assistent-scheidsrechter 

betaald voetbal Nicky Siebert een presentatie over 

weerbaarheid en beïnvloedingsfactoren. De 

presentatie was een voorzetje voor de module 
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18 geslaagden scheidsrechtersopleiding 

gaat uit van de praktijk. Zo wordt er op het veld 

geoefend in het leiding geven aan 22 spelers en het 

toepassen van de spelregels daarbij. De cursisten 

hebben daarvoor diverse stagewedstrijden moeten 

fluiten. Daarnaast hebben zij een spelregeltoets en 

een examen strafrapport moeten afleggen.  

 

Onderwerpen in de opleiding zijn: de 17 

voetbalspelregels, organisatie en administratie, 

kennis van voetballen en voetballers, leiding geven 

aan voetballers, blessurepreventie en de praktische 

toepassing van deze onderwerpen. 

 

Wil jij scheidsrechter worden en/of deze cursus 

volgen? Dat kan! Geef je dan snel op bij de 

scheidsrechterscommissie van V.V. De Meern. 

 

Ferdinand Wieman 

Lid scheidsrechterscommissie 

p woensdag 8 mei was de laatste avond van de 

Basis Opleiding Scheidsrechters, ook wel BOS-

cursus genoemd, die bij V.V. De Meern 

plaatsvond. Tijdens deze zevende cursusavond 

werden de diploma’s aan de 18 cursisten 

overhandigd. De geslaagde cursisten zijn afkomstig 

van diverse clubs, waaronder V.V. De Meern, Delta 

Sports, DWSM, Elinkwijk, Odin, PVCV, UVV en 

Zwaluwen Utrecht. Namens V.V. De Meern zijn de 

geslaagden Hamiid Assili, Walter van Bijsterveld, 

Math Göbbels, Ted Gruters en Peter Verkuyl. 

 

De cursus stond onder de uitstekende leiding van 

KNVB docent Ab Schuurmans. De BOS-cursus is een 

opleiding voor diegenen die gemotiveerd zijn om 

wedstrijden te leiden in het veldvoetbal. De 

deelnemers worden opgeleid tot KNVB- en/of 

verenigingsscheidsrechter. De opleiding richt zich 

met name op het leiden van wedstrijden A- en B-

junioren en senioren. Deze scheidsrechtersopleiding 
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afsluiten met een groot slotakkoord, dit blijft nog 

even een verrassing. En daarna gaan we nog niet naar 

huis want de avond wordt 

vervolgd met een daverend 

swingfeest ter gelegenheid van 

de opening van het 

voetbalseizoen 2013-2014.  

 

Geef je snel op! 

In verband met het organiseren 

van de catering voor de 

medewerkersavond willen we 

graag weten of je komt. Je 

partner is ook van harte 

uitgenodigd. Schrijf je vóór de zomervakantie in op 

de website van V.V. De Meern! (www.vvdemeern.nl/

openingsfeest). Het gaat weer een super leuke avond 

worden! 

 

Martin Donk 

Commissie Openingsfeest 

et bestuur van V.V. De Meern wil alle 

medewerkers inclusief partners weer hartelijk 

bedanken voor hun inzet 

in het afgelopen seizoen 

2012/2013. Na de succesvolle 

seizoensopeningen in voor-

gaande 5 jaren gaat V.V. De 

Meern het seizoen 2013-2014 

openen met een daverend 

swingfeest met DJ Ferry-G! Het 

openingsfeest zal volledig in 

het teken staan van het thema: 

‘The road to Brazil’. 

 

Voor wie? 

De medewerkersavond is bedoeld voor alle 

medewerkers én hun partners, want ook die wil het 

bestuur bedanken. Nadrukkelijk worden ook 

medewerkers vanuit onze jeugdafdeling uitgenodigd, 

ook jullie willen we graag in grote getale ontvangen! 

Deze bijzondere avond zal plaatsvinden op zaterdag 

14 september a.s. van 18.45-21.00 uur voorafgaand 

aan het openingsfeest seizoen 2013-2014. Als je 

medewerker bent: schrijf je dan in op 

www.vvdemeern.nl/openingsfeest/ en blok deze 

datum alvast in je agenda! 

 

Thema: The road to Brazil 

In 2014 treden ‘onze jongens’ in Brazilië aan 

om ons wereldkampioen te maken! Om 'onze 

jongens' alvast een klein beetje te steunen, zal 

het openingsfeest volledig in het teken staan 

van het thema: ‘The road to Brazil’. De kantine 

zal om worden getoverd in een Braziliaans 

tropische accommodatie. Tijdens de avond 

hebben wij een aantal spectaculaire acts voor 

jullie om helemaal in de sfeer te komen. 

 

Braziliaanse keuken 

De avond zal door alle verschillende 

spectaculaire acts een dynamisch karakter 

hebben. Dit betekent ook dat de inwendige 

mens op deze sfeervolle avond op een 

dynamische wijze verzorgd zal worden. We 

hebben gekozen voor diverse gerechten uit een 

zomerse Braziliaanse keuken! Wat dacht je van 

zomerse gemarineerde spareribs? Of heerlijke 

gamba’s op de spies? Visje erbij of toch liever 

vlees? Vegetarisch? Mag ook! 

 

En we gaan nog even door… 

Om 21.00 uur gaan we de medewerkersavond 
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door UK (1.0%), US (0.5%) en Duitsland (0.4%). 

Leden voor werk of vakantie in het buitenland kijken 

blijkbaar toch even wat er bij V.V. De Meern gebeurt. 

 

Internet Explorer is nog steeds de meest gebruikte 

browser (40%), maar verliest elk jaar terrein. Safari 

(21%), Chrome (15%), Android (12%) en Firefox 

(7%)  volgen op gepaste afstand. De website werd 

met 105 verschillende browsers gebruikt. 

 

Windows wordt door bezoekers het meest gebruikt 

als besturingssysteem (63%), gevolgd door iOS 

(13%), Android (13%) en Mac OSX (9%). Het 

aandeel van smartphones steeg de afgelopen 3 jaar 

van 5% naar 14% naar 26%. 

 

De website werd benaderd met 4.450 verschillende 

beeldscherm resoluties. Dit illustreert ook de grote 

variatie aan apparaten die tegenwoordig gebruikt 

wordt om het internet te benaderen. Het is een 

uitdaging de website met al deze apparaten en 

browsers goed te laten werken. 

 

Teams kunnen komend seizoen uiteraard weer 

toegang tot de team pagina's krijgen. Het beheren van 

pagina's, menu, foto albums, gastenboek, etc is 

eenvoudig en vereist geen speciale kennis. Vraag een 

account aan bij webmaster@vvdemeern.nl. 

 

André Bakker 

Website Commissie 

 

PS. Onze website houdt netto statistieken bij, dat wil 

zeggen statistieken van personen die de website 

benaderen geschoond van zoekmachines en allerlei 

andere processen die de website ook benaderen. De 

meeste websites houden alleen bruto statistieken bij. 

Netto werden er het afgelopen seizoen dus 3.3 

miljoen pagina's bekeken (9.000 per dag), bruto 

waren dat er 7.4 miljoen (20.000 per dag). 

et eind van het seizoen is altijd een mooi 

moment om eens wat website statistieken te 

bekijken. 

 

De website werd het afgelopen seizoen 530.000 keer 

bezocht door 54.000 verschillende bezoekers en 

daarbij werden 3.3 miljoen pagina's, 270.000 nieuws 

berichten en 600.000 foto's bekeken. Deze cijfers zijn 

vergelijkbaar met het seizoen ervoor. 

 

Veel teams zijn actief op de website. De C1 staat 

bovenaan qua aantal bekeken pagina's en ZO1 qua 

aantal verschillende bezoekers. De top-20: 

 
 

Complimenten voor alle teams die hun pagina's 

actief bijhielden en er iets moois van maakten. 

 

Er werden 5.000 berichten in de gastenboeken 

geplaatst. De B3 en B4 maakten het meest gebruik 

van hun gastenboek met zo'n 400 berichten. 

 

Op de home pagina van de website werden 285 

Laatste Nieuws berichten geplaatst. Vrijwel dagelijks 

is er dus nieuws. Het meest bekeken bericht (2364 

keer) ging over afgelastingen onder winterse 

omstandigheden. 

De website werd vanuit 100 landen bezocht. Vanuit 

Nederland uiteraard het meeste (96.7%), gevolgd 

Team Pagina's Bezoekers 

C1 112.805 3.846 

A1 96.985 3.906 

D1 82.752 2.823 

ZO1 80.239 5.296 

C2 70.481 2.045 

B1 64.961 3.446 

ZA1 50.930 3.740 

F1 35.140 1.445 

E1 30.938 1.603 

O23 29.132 1.537 

C3 26.309 1.063 

B3 25.226 1.016 

E3 25.054 899 

D3 22.792 982 

VE1 22.672 1.016 

B4 22.281 957 

B2 22.151 1.558 

MC1 21.237 994 

ZO2 21.196 1.690 

ME2 18.389 644 
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• Model 4: Vervul maatschappelijke behoefte 

 In dit model staat het vervullen van 

maatschappelijke behoeften centraal. Hierbij wordt 

vooral gedacht aan het zoveel mogelijk voldoen 

aan de behoefte van mensen om te kunnen 

voetballen. Daarnaast speelt ook het financiële 

aspect een rol: Ons complex is in belangrijke mate 

gefinancierd door publiek geld, waardoor het 

vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk is om 

hiervan maximaal gebruik te maken. Centraal staat 

daarbij het oplossen van de wachtlijsten. Omdat de 

zaterdag vol zit, is het onvermijdelijk om meer 

gebruik te maken van de beschikbare 

veldcapaciteit op de zondag. 

 

Binnen de werkgroep is uitgebreid gesproken over 

bovenstaande modellen, waarbij uiteindelijk ieder 

model gescoord is op verschillende aspecten: visie/

missie, ontwikkeling omgeving, club belang, 

doelstellingen Strategisch Beleidsplan en organi-

satorische haalbaarheid. 

 

Daarbij kwam model 3 afgetekend als slechts scorend 

model naar voren: Geen instroom van onderaf 

betekent op de wat langere termijn geen jeugdvoetbal 

meer en dat zou uiteindelijk de doodsteek voor de 

club betekenen. 

 

De scores van de overige 3 modellen lagen veel 

dichter bij elkaar. Maar juist op het moment dat we 

hierop door zouden gaan, kwam de KNVB met het 

bericht dat zij het seizoen 2013-2014 een 

zondagcompetitie wilden starten voor de F-jeugd. En 

waarom is dat zo belangrijk? Mocht er geen 

zondagcompetitie voor de F-jeugd georganiseerd 

worden, dan zou eventuele zondag-F-jeugd louter 

onderling kunnen spelen. Niet iedereen vindt dat 

even leuk. Met een KNVB-zondagcompetitie heb je 

dit probleem niet. 

 

Op basis van het gegeven dat de KNVB een zondag F-

competitie zou starten, werden er binnen de 

werkgroep vervolgens voorlopige conclusies 

getrokken, waarbij vrijwel alle belanghebbenden 

water bij de wijn hebben moeten doen: 

• De niet-selectie 1ste jaars F-teams worden op 

zondag ingeschreven; 

• De zaterdagsenioren blijven qua aantal elftallen 

gelijk en kunnen niet groeien, ondanks de 

maatschappelijke trend; 

• Hoewel overgaande A-jeugd graag op zaterdag  

n de vorige TeamGeest (april jl.) is uitgebreid stil 

gestaan bij de manier waarop wij als club 

proberen een oplossing te vinden voor het feit dat 

er momenteel meer voetballers op de zaterdag willen 

voetballen dan qua veldcapaciteit mogelijk is. 

 

Waar waren we gebleven: Binnen de werkgroep 

Ledengroei zijn vier mogelijke scenario’s geschetst: 

 

• Model 1: Huidige beleid met correcties doorzetten 

 Het belangrijkste kenmerk van dit model is dat de 

instroom van jeugd min of meer stabiel gehouden 

wordt. Dat betekent dat ieder seizoen ongeveer 

evenveel elftallen 1ste jaars F worden toegelaten op 

de zaterdag als de afgelopen jaren. Vervolgens 

worden precies die maatregelen genomen om het 

tekort aan veldcapaciteit op zaterdag weg te 

werken. Hierbij kun je denken aan een scala aan 

maatregelen, waaronder bijvoorbeeld de A-jeugd 

vervroegd naar zondag te laten overgaan, 

wedstrijden doordeweeks te plannen, etc. In dit 

model ligt niet de nadruk op het oplossen van de 

wachtlijsten, (extra) ruimte maken voor instroom 

van talent, of het benutten van de ruimte op 

zondag. 

 

• Model 2: Aanpassen aan strategisch beleidsplan 

 Binnen dit model staat het Strategisch Beleidsplan 

centraal, waarmee de nadruk komt te liggen op de 

ambities (toonaangevend) van de jeugdopleiding 

en het meisjesvoetbal. Nadat in kaart is gebracht 

hoeveel ruimte er nodig is om deze ambities waar 

te maken (bijvoorbeeld instroom van talentvolle 

jeugd en uitbreiding van aantallen meisjes 

elftallen), worden precies die maatregelen zoals 

beschreven onder model 1  genomen om het te 

kort aan veldcapaciteit op zaterdag weg te werken. 

In dit model ligt niet de nadruk op het oplossen 

van de wachtlijsten. 

 

• Model 3: Volg maatschappelijke trend 

 Gebleken is dat vrijwel alle leden die op dit 

moment op zaterdag voetballen, bij voorkeur op 

zaterdag willen blijven voetballen. Binnen dit 

model staat deze wens centraal: De club is er 

immers voor de (huidige) leden. Dat betekent 

simpelweg dat er niemand meer bij kan en een 

ledenstop onvermijdelijk is: Er zal dan geen 1ste 

jaars F-jeugd meer kunnen instromen, maar alle 

huidige zaterdag-voetballers blijven op zaterdag, 

inclusief de A-jeugd die naar de zaterdag-senioren 

kunnen overgaan. 
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die eerder toegezegd hadden F-teams in te schrijven 

op de zondagcompetitie, hun aanmeldingen in. 

Hierdoor werd de KNVB gedwongen om te stoppen 

met de start van de organisatie van zondag F-

competitie. 

 

We zijn dus eigenlijk weer bij terug bij af… Bij het 

schrijven van dit artikel was het nog niet duidelijk 

welke oplossing voor volgend jaar gekozen zal 

worden. Maar spannend wordt het sowieso, ongeacht 

welk scenario er gekozen gaat worden: We zullen 

echt merken dat we als club te maken hebben met 

beperkte veldcapaciteit op zaterdag. 

 

Laurens Zandbelt en John van Wegen 

Werkgroep Ledengroei 

 blijft voetballen, kan het bestaande beleid hierover 

niet worden aangepast: ze gaan over naar de 

zondagsenioren; 

• Het aantal meisjes teams kan ondanks de ambities 

niet groeien. 

 

Met dit pakket aan maatregelen wordt een 

belangrijke eerste stap gezet om het capaciteits-

probleem op zaterdagen het hoofd te bieden. 

Daarnaast wordt er tijd gewonnen om bovenstaande 

modellen nog eens goed te bespreken, en verder uit 

te werken. Daarbij kunnen dan ook de eerste 

ervaringen worden meegenomen t.a.v. organi-

satorische aspecten, want de F-teams op zondag laten 

voetballen betekent zeker een extra inspanning 

vanuit de vereniging  en de vrijwilligers. 

 

Echter, op 22 mei trokken een aantal verenigingen, 

Ervaar het bedrijfsleven! 

netwerken met ondernemers. 

 

De werkzaamheden zijn gevarieerd en daarbij komen 

allerlei aspecten aan bod (management, organisatie, 

verkoop, onderhandelen, marketing, communicatie, 

netwerken, presenteren, etc). Maandelijks gaat het 

naast het bijwonen van een bijeenkomst en een 

vergadering om een beperkte 

inspanning. De business club is 

zeer levendig en succesvol en dat 

maakt het organiseren een leuke 

en dankbare bezigheid. 

 

De organisatie is zowel op zoek 

naar jonge ondernemers die 

ervaring willen opdoen als meer 

ervaren ondernemers die hun 

ervaring en netwerk ten dienste 

kunnen stellen. De organisatie van de business club 

is in handen van vrijwilligers van V.V. De Meern, dat 

kunnen leden, maar ook ouders van leden zijn. Zou 

dit mogelijk iets voor jou kunnen zijn neem dan eens 

vrijblijvend contact op met bijvoorbeeld Wim 

Stolwijk, Ruud van Klooster of André Bakker of stuur 

een email naar info@bclr.nl. 

 

Als vrijwilliger kun je dus niet alleen de business 

club, en daarmee V.V. De Meern, helpen, maar het is 

vooral een erg leuke en waardevolle ervaring voor 

jezelf. Meer informatie over de business club op 

www.bclr.nl. 

usiness Club Leidsche Rijn is op zoek naar 

vrijwilligers die kunnen helpen bij de 

organisatie van de business club. Dit is een 

mooie kans je ervaring met het bedrijfsleven uit te 

breiden en je curriculum vitae iets extra's te geven. In 

de vorige TeamGeest heb je kunnen lezen hoe zijn 

ervaring bij de business club Bas Stolwijk dat beetje 

extra gaf waardoor hij zijn 

nieuwe droombaan bij de KNVB 

kreeg. 

 

De business club organiseert  

elke eerste maandag van de 

maand op wisselende lokaties 

een netwerk bijeenkomst waar 

gemiddeld zo'n 100 ondernemers 

aanwezig zijn. Voor deze 

bijeenkomsten moeten lokaties, 

cateraars en/of sprekers gevon-den worden. 

Daarnaast is het belangrijk nieuwe business club 

leden te werven en is er kopij nodig voor het 

magazine en de website. 

 

Bij de business club kom je in contact met veel 

bedrijven en ondernemers en doe je ervaring op in 

het organiseren van zakelijke bijeenkomsten en het 

managen van een business club. Uiteraard doe je dat 

niet alleen, maar in een enthousiast team van jonge 

ondernemers en oude rotten. De ideale omgeving om 

zakelijke kennis en ervaring op te doen. Tijdens de 

bijeenkomsten doe je bovendien ervaring op in het 
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eerste thuiswedstrijd werd met een prima 4-1 tegen 

Kocatepe afgesloten maar in de eerste uitwedstrijd 

ging het helaas mis en werd een 1-0 nederlaag 

geleden tegen Velo. Vooral de slimheid en absolute 

wil om te winnen kwam voor mij duidelijk naar 

boven. Het grillig presteren bleef eigenlijk tot de 

winterstop het geval. Na vier overwinningen op rij 

tijdens de 1e seizoenshelft had ik het idee het volledig 

op de rails stond maar werd vervolgens onaangenaam 

verrast door een slechte serie. Ik kreeg er moeilijk 

een vinger achter wat die grilligheid veroorzaakte. 

Als staf hebben we ook veel aandacht besteed aan de 

teambuilding door aantal activiteiten te organiseren 

zoals een pokeravondje, een avondje stappen, een 

feestje thuis bij de teammanager en een uurtje langer 

blijven bij uitwedstrijden als er werd gewonnen. 

 

Een schaduw op het 

seizoen was de negen 

wedstrijden schorsing voor 

mijn aanvoerder Joris van 

Rooijen. Hierdoor verloren 

we niet alleen een 

belangrijke speler maar 

eigenlijk ook een echte 

leider in de groep. Hierdoor 

kwam de hiërarchie onder 

druk te staan binnen de 

groep. 

 

Begin januari hebben we een geweldige trip gemaakt 

naar het Spaanse Marbella. Het weer was uitstekend, 

we konden goed trainen en spelen, ik heb veel goede 

individuele gesprekken gevoerd en we hebben vooral 

veel plezier gemaakt. 

 

De competitiestart na de winterstop was met een 

gelijkspel bij Magreb en winst bij Excelsior prima. 

Daarna echter kwam volledig uit het niets de klad er 

weer in met twee beschamende nederlagen tegen 

UVS en ADO. Een aantal spelers is na de winterstop 

uit de selectie gezet. Dat was een moeilijke beslissing 

en zeker niet mijn gewoonte maar achteraf een goed 

signaal. We zijn ook veranderd van systeem. Daarna 

pakten we toch weer de stijgende lijn met een aantal 

goede overwinningen zoals de 5-0 tegen Neptunus. 

We kropen weer omhoog op de ranglijst maar het 

verlies bij FC Boshuizen leek de nekslag met nog vijf 

wedstrijden te gaan voor de rest van de competitie. 

 

Ik had het gevoel dat alleen nog 5 overwinningen ons 

iets kon opleveren maar dat hadden we nog niet  

erugkijkend op het afgelopen seizoen levert 

verschillende gedachten en gevoelens op. Voor 

mij was V.V. De Meern een nieuwe uitdaging na 

drie seizoenen V.V. Montfoort. Een club bij mij om 

de hoek maar die ik niet goed kende. De eerste 

maand liep in vele organisatorische en logistieke 

opzichten nogal moeizaam. Ik heb veel energie in de 

randzaken moeten steken samen met mijn 

teammanager. We waren beiden nieuw binnen deze 

grote club en konden moeilijker dan verwacht onze 

weg vinden. Na een maand hebben we al onze 

knelpunten op tafel neergelegd bij het bestuur en 

werden er een aantal snel opgelost. 

 

Ondertussen natuurlijk hard aan de slag gegaan met 

de groep. Een groep die naar ons idee een beetje 

wakker geschud moest 

worden. Ik had het vorige 

seizoen al een aantal 

wedstrijden gezien maar 

stond er toch blanco in. 

Een nieuwe trainer 

betekent nieuwe kansen 

maar ook veranderingen. 

De groep reageerde goed 

in de voorbereiding. Ik ben 

er voorstander van om 

dicht bij mijn spelers te 

zijn. Dat betekent veel 

tussen de jongens in staan 

en zitten. Ik ben altijd een van de eerste op de club, 

met een bakje koffie in de medische ruimte zitten 

waar de spelers binnen druppelen. Beetje 

ouwehoeren, muziekje aan en iedereen beter leren 

kennen. 

 

Er werd behoorlijk getraind maar ik miste toch een 

beetje een bepaalde mentaliteit zoals ik die zelf altijd 

had en heb en ook bijvoorbeeld bij Montfoort aantrof. 

Dit houdt in ten koste van veel willen winnen en 

beter willen worden. De cultuur in de groep was lief 

en vriendelijk en te weinig intrinsieke motivatie. Ik 

vond het goed om te zien dat een aantal jonge gasten 

zoals, Roel, Thomas en Alessandro hun kans roken 

omdat er bij de nieuwe trainer nieuwe kansen 

kwamen. Deze jongens veroverden dan ook een 

basisplaats. 

 

De uitslagen in het bekertoernooi waren uitstekend 

namelijk 4-5 bij Sparta Nijkerk, 5-1 tegen SDVB en 

3-1 tegen SVL. Veel doelpunten en redelijk voetbal 

dus dat beloofde wat voor de competitiestart. De 
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van hebben kunnen leren. Het waren twee geweldige 

wedstrijden met veel inzet, publiek en doelpunten. 

 

De slotconclusie is dat het een leerzaam jaar was 

waar ik toch zeker met een goed gevoel op terug kijk. 

We hebben een stap voorwaarts gezet door de 

nacompetitie te bereiken en V.V. De Meern verder op 

de kaart gezet zoals de gehele club dit jaar prima 

heeft gepresteerd. Dus volgend seizoen weer een 

mooie uitdaging! 

 

Een mooie zomer toegewenst en tot volgend seizoen. 

Sportieve groet, 

 

Marinus Dijkhuizen 

Trainer Zondag 1 

eerder gedaan dit seizoen. Maar het spel ging vooruit, 

de jongens waren fit en het team groeide naar elkaar 

toe. Via overwinningen op RKDEO, PFC, Kocatepe 

en SJC hadden we de laatste speeldag toch nog een 

kans om nacompetitie te halen. We waren 

afhankelijk van FC Boshuizen en Velo maar moesten 

eerste zelf winnen. Via een nipte 1-0 overwinning op 

Excelsior voldeden we daaraan. En omdat Velo een 

1-4 voorsprong weggaf en met 4-4 gelijkspeelde 

plaatsten we ons - tot ieders en zeker ook mijn grote 

vreugde - via de ranglijst voor de nacompetitie. 

 

In een dubbele wedstrijd tegen Hercules kwamen we 

uiteindelijk net tekort. Natuurlijk ben je dichtbij en 

wil je meer. Maar dergelijke wedstrijden spelen is 

waar je het voor doet en waar de jongens ook weer 

Vervangen veld 2 en regulier onderhoud veldmaterialen 

het moment van lezen zijn de werkzaamheden 

wellicht al grotendeels uitgevoerd. 

 

Regulier onderhoud veldmaterialen 

De zes speelvelden waarover we beschikken zijn 

compleet ingericht met twee vaste doelen, vier 

pupillendoelen en deels vier trainingsdoeltjes en een 

groot verplaatsbaar doel. Door 

het intensieve gebruik van de 

velden en dus ook de doelen 

is regelmatig onderhoud nodig. 

Met name de trainingen 

zorgen voor een zware 

belasting van de doelnetten.  

 

Verder moeten regelmatig 

reparaties worden uitgevoerd 

aan dug-outs en overige 

veldmaterialen. Een vaste 

ploeg bestaande uit Leen 

Slappendel, Cees Vreeswijk en Sjaak van Zijl besteedt 

een halve dag per week aan het onderhoud van de 

veldmaterialen. Het zal dan ook zelden voorkomen 

dat een wedstrijd niet kan worden gespeeld omdat 

een net beschadigd is. Regelmatig ontvangen we van 

teams compli-menten voor de prima staat van 

onderhoud van de doelen. We brengen deze 

complimenten graag over aan het onderhoudsteam. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

ervangen grasmat veld 2 

Zoals reeds eerder is gemeld in TeamGeest 

wordt dit jaar de (kunst)grasmat van veld 2 

vervangen. Vanwege een fout in het fabricageproces 

is de hechting van de grassprieten onvoldoende, met 

als gevolg een verhoogde slijtage.  

 

Omdat het huidige type veld 

niet meer wordt geleverd is 

door de gemeente 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. 

 

Op het moment van schrijven 

was de planning dat de 

vervangingsoperatie start in 

week 23 met het verwijderen van de rubberinfill en 

de daaronder aanwezige ballastlaag van zand; de 

materialen worden tijdelijk opgeslagen in Big bags. 

Aansluitend wordt de oude mat opgerold en, na 

keuring van de funderingslaag door ISA Sport, de 

nieuwe mat in stroken van 2,5 meter uitgerold. 

Daarna worden de stroken aan elkaar gelijmd en 

wordt een ballastlaag van zand aangebracht. Na 

goedkeuring door ISA Sport wordt tenslotte de 

rubberlaag aangebracht.  Volgens de planning wordt 

het veld in week 26, dus eind juni, opgeleverd. Op 
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erder hebben we de lezer in TeamGeest een 

kijkje gegeven in de keuken van de Commissie 

van Beheer, met een overzicht van 

elektriciteitgebruik en kosten van de veldverlichting. 

In dit nummer geven we inzicht in het 

energieverbruik van het clubgebouw. 

 

Elektriciteit 

De voornaamste ‘elektriciteitsverbruikers’ zijn de 

luchtbehandelinginstallatie, verlichting en koeling 

van de biertanks. Het verbruik is redelijk gelijkmatig 

over het jaar verdeeld en gekoppeld aan de intensiteit 

van het gebruik van het clubgebouw, dus lager 

verbruik in de winter- en zomerperiode. 

In de maand juli verbruiken we nog 

altijd bijna 4.000 kWh voor koeling van 

de biertanks.  

 

De grafiek met het totaalverbruik over 

de jaren laat een grillig verloop zien, met 

een opvallend laag verbruik in het 

seizoen 2008-2009. Geconstateerd kan 

worden dat, ondanks een steeds 

intensiever gebruik van het clubgebouw, 

het verbruik de laatste jaren niet meer 

toeneemt en het afgelopen seizoen zelfs 

is afgenomen. Hierin is duidelijk de 

invloed zichtbaar van besparende 

maatregelen die door de Commissie van 

Beheer in de loop van de tijd zijn 

doorgevoerd, o.a. energiebesparende 

lampen, kritische afstelling van de 

luchtbehandelinginstallatie. Desondanks 

blijft het verbruik in absolute zin zeer 

hoog. 

 
Gas 
Het gasverbruik betreft de verwarming 

van het gebouw en in mindere mate de 

opwarming van douchewater. In de 

grafiek zien we dat het gasverbruik in de 

loop van de jaren, in absolute zin, 

gestadig is opgelopen tot inmiddels ca. 

19.000 m3 per jaar. Dit zal deels te 

maken hebben met een steeds 

intensiever gebruik van het clubgebouw 

(trainingen en wedstrijden) en 

activiteiten overdag (Nokik, bridgeclub), 

maar ook een gevolg zijn van de 

wisselende buitentemperaturen. De tijd 

zal het leren of de stijgende trend zich 

zal doorzetten. 

Water 
Het waterverbruik is sinds de ingebruikname van het 

clubgebouw gestegen van 1.200 m3 naar maximaal 

1.600 m3 per jaar. Het is opvallend dat het verbruik 

de laatste jaren niet meer toeneemt en het afgelopen 

seizoen zelfs is gezakt, dit ondanks een toename van 

het aantal wedstrijden en trainingsuren. Douchen we 

steeds minder? 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

TeamGeest 
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dermate groot bij zowel de jongens als de meisjes, dat 

de interne scouting veel meer aandacht moet gaan 

krijgen. In onze selectieteams moeten de allerbeste 

spelers worden opgenomen. De externe scouting moet 

er voor zorgen dat er op die plaatsen in een team dat 

een sterkere bezetting behoeft, de juiste spelers van 

buiten worden aangetrokken. 

 

We willen namelijk structureel met de selectieteams 

op tenminste tweede divisie niveau kunnen blijven 

spelen. Dat betekent continuïteit in de opleiding. Het 

liefst proberen we nog een stapje hoger, net onder de 

eredivisie waarin vrijwel uitsluitend betaald 

voetbalorganisaties spelen. 

 

Werkgroep Jeugdopleiding 

Enige tijd geleden is een werkgroep bestaande uit 

Bastin Verweij, Ted Mulders, Marcel de Graauw en 

Andre Bakker gestart met een onderzoek bij 

verschillende clubs met gerenommeerde 

jeugdopleidingen ervaringen uit te wisselen om zelf 

tot een goed plan voor de toekomst te komen. 

 

Ook zullen anderen binnen de club nog worden 

betrokken bij het samenstellen van het plan. Deze 

werkgroep waarvan ik ook deel zal uitmaken bereidt 

een conceptplan voor dat t.z.t. aan het 

verenigingsbestuur wordt gepresenteerd. 

 

V.V. De Meern Voetbalschool 

Omdat er veel behoefte bestaat om nog een extra 

trainingsmoment te hebben voor ambitieuze en 

talentvolle jeugdspelers wordt op dit moment een 

plan gemaakt op om zondagochtend een eigen V.V. 

De Meern Voetbalschool te starten. Weliswaar tegen 

een extra financiële bijdrage, kunnen op deze manier 

leden van de club in overleg extra met name 

techniektrainingen, gaan volgen. De trainingen 

worden zoveel mogelijk geleid door trainers van de 

club zelf. 

 

Dit staat los van de mogelijkheid dat er ook voor de 

zgn ‘wachtlijstkinderen’ via een activiteit op de 

zondagochtend oplossingen worden onderzocht. 

 

Selecties Senioren 

De beide eerste elftallen komen in het nieuwe seizoen 
uit in de Eerste Klasse van de KNVB. Een unieke 
situatie voor de club V.V. De Meern. Met grote 
belangstelling worden de ontwikkelingen rondom 
beider selecties met name door mensen van andere 
clubs gevolgd. Gaat V.V. De Meern nu ook nog meer 

erugblik op een prachtig seizoen 2012-2013 ? 

Of vooral weer snel vooruit gaan kijken? 

 

Wat een geweldig succesvol seizoen is het geworden. 

De reeks van kampioenen en promovendi zowel bij 

de jeugd, als bij de senioren hebben de afgelopen 

weken alle aandacht getrokken en terecht gekregen. 

 

Juiste mensen op de juiste plaats 

Van groot belang is gebleken dat de juiste mensen op 

de juiste plaats zitten. Ik bedoel hiermee vooral de 

trainer/coaches van de diverse selectie elftallen. Er 

zijn ook voor het volgende seizoen nauwelijks 

mutaties. Wel zijn er een paar onderlinge 

verschuivingen, maar dat is alleen maar goed. 

(Jeugd-)spelers krijgen op deze manier met 

verschillende typen trainers te maken. Aan de 

technische leiding de taak om wel in grote lijnen op 

dezelfde manier te gaan opleiden. 

 

Vernieuwde aanpak 

De functie hoofd opleidingen gaan we splitsen. Er is 

gekozen voor een Technisch Coördinator 

Bovenbouw (Bastin Verweij) en een Technisch 

Coördinator Onderbouw (Arjen Laferte). De sector 

Meisjesvoetbal heeft haar eigen technisch 

Coördinator (Maikel Kranenborg). 

 

Daarnaast blijven naast de huidige coördinatoren F-, 

E en D-Pupillen ook die van de C-Junioren 

functioneren als leden van de Jeugd Technische 

Commissie. 

 

De selectietrainers zullen nauwer worden betrokken 

bij het meer op een lijn brengen van de 

jeugdopleiding. Rick Kruys heeft de taak gekregen 

om ‘coach van de jeugdselectietrainers’ te gaan 

fungeren. Tevens zal hij gelegenheid gaan scheppen 

om meer aandacht aan de individuele ontwikkeling 

van onze grootste talenten te geven. Hiervoor schrijft 

hij op dit moment een plan van aanpak. Dit zal 

onderdeel worden van een Technisch Opleidingsplan. 

De Technisch Directeur is weer voorzitter geworden 

van de Jeugd Technische Commissie. 

 

Door het aanstellen van TC Bovenbouw en TC 

Onderbouw proberen we ook meer invulling te 

geven aan de interne- en externe scouting. 

 

Scouting 

Voor onze club is het onderwerp scouting nu een 

zeer belangrijk punt geworden. De jeugdafdeling is 
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andere clubs in deze selectie kunnen instromen. Ook 

als het zo is dat nu in de eerste klasse het motto zal 

worden: ‘alle hens aan dek!!’ vanwege de kracht van 

de tegenstanders verdienen deze spelers onverkort 

alle steun en sympathie van iedereen omdat zij 

waarschijnlijk in deze afdeling het enige team zijn 

waar de spelers GEEN enkele vergoeding ontvangen. 

Dat zal niet van veel clubs in de eerste klasse gezegd 

kunnen worden. Rob en je mannen: veel succes 

gewenst vanaf deze plaats in deze ook voor jouw 

nieuwe omgeving. Bij voorbaat kunnen jullie niet 

stuk. Geniet van deze omgeving in de eerste klasse. 

Op eigen kracht bereikt na de afgelopen twee 

grandioze seizoenen. En ook sterkte bij het volgen 

van de Cursus Oefenmeester I. 

 
Tenslotte 

De club blijft zich verder ontwikkelen. Ik hoop daar 

nog even mijn bijdrage te kunnen leveren. Ik mag 

toch opmerken dat we in de vijf jaar dat ik werkzaam 

ben geweest een enorme sprong hebben gemaakt met 

de HELE club. Op allerlei gebied hebben wij ons 

ontwikkeld tot een zeer professionele amateurclub. 

 

Daarom hebben wij absoluut de aanmoedigingsprijs: 

Rinus Michels Award als Jeugdopleiding van het jaar 

2013 verdient. En prijs die wat mij betreft dient te 

worden opgedragen met name aan alle vrijwilligers 

van V.V. De Meern. PROFICIAT! 

 
Sjaak van den Helder 

Technisch Directeur 

voor het zaterdagvoetbal? Is het eerste zaterdagelftal 

sterk genoeg voor de eerste klasse? 

 

Nou, het zal nog steeds voor iedereen duidelijk zijn 

dat het bestuur ook nu nog als beleid heeft om het 

‘eerste zondagteam’ als speerpunt-elftal te blijven 

beschouwen. Binnen de mogelijkheden zal deze 

selectie zoveel mogelijk uit zelf opgeleide spelers 

moeten bestaan. Op posities of momenten waarop 

zich (nog) geen volwaardige eerste elftalspelers uit 

eigen kring aandienen, zal het mogelijk blijven om 

spelers van buiten aan te trekken. 

 

De belangstelling voor dit elftal, getuige o.a. de meer 

dan 1.000 toeschouwers bij de wedstrijd tegen 

Hercules, is nog steeds aanwezig. We blijven werken 

aan de doelstelling om in de hoofdklasse te spelen. 

Het ‘tweede zondagteam’ heeft in de afgelopen vier 

jaar de stap van de Derde klasse naar de  Hoofdklasse 

gemaakt. Het elftal dat hoofdzakelijk uit 

overkomende junioren Onder 21 jaar bestaat, 

aangevuld met enkele spelers die reeds een paar jaar 

bij de senioren spelen, is nu een prachtige 

‘ondersteuning’ voor het eerste elftal. De Hoofdklasse 

is namelijk het allerhoogste niveau in Nederland 

voor tweede elftallen! 

 

Het ‘eerste zaterdagteam’ is een buitenbeentje in de 

eerste klasse volgend seizoen. Waarom een 

buitenbeentje? Dit elftal bestaat namelijk uitsluitend 

uit spelers die bij V.V. De Meern in de jeugd en/of in 

de zondagselecties hebben gespeeld. Het door de 

club zelf gekozen beleid is dat er geen spelers van 

Fair Play Cup 

edurende het hele seizoen zijn de D-teams 

beoordeeld op sportiviteit en respect op en 

naast het veld. Daar waren per thuiswedstrijd 5 

punten te verdienen. De D9 heeft met een ongekend 

hoog gemiddelde van 5,0 de Fair Play Cup 2012-

2013 gewonnen. Gefeliciteerd. 

 

Eindstand Fair Play 

Cup 2012-2013: 

 

 

G # Team Punten 

1 D9 5,00 

2 D1 4,87 

3 D5 4,70 

4 D8 4,63 

5 D7 4,56 

6 D4 4,51 

7 D10 4,50 

8 MD2 4,45 

9 D11 4,42 

10 D3 4,40 

11 D6 4,38 

12 MD1 4,33 

13 D2 4,27 



 

 

V.V. De Meern A4 

TeamGeest 

Kampioenen jeugd 

30 Juni 2013 

A4 

V.V. De Meern B1 

V.V. De Meern B4 V.V. De Meern B8 

V.V. De Meern C1 V.V. De Meern C5 

V.V. De Meern D1 V.V. De Meern D3 

V.V. De Meern D4 V.V. De Meern E8 



 

 

Kampioenen jeugd (vervolg) 

TeamGeest 31 Juni 2013 

V.V. De Meern E9 V.V. De Meern E11 

V.V. De Meern F8 V.V. De Meern F13 

V.V. De Meern MB1 V.V. De Meern MB2 

V.V. De Meern MC2 

Van harte gefeliciteerd 
met de behaalde 

kampioenschappen!!! 



 

 

Business Club Leidsche Rijn  

32 

terras van Restaurant Marnemoende aan de rivier de 

IJssel. Met een drankje in de hand konden de leden 

dan ook voor het eerst dit jaar buiten worden 

ontvangen. Om half zeven was vrijwel iedereen 

aanwezig en startte het 

programma in de 

presentatieruimte. 

  

Succesvol netwerken 

Wim Barendregt van 

TMI Training en 

Consultancy was bereid gevonden om een interactive 

presentatie te geven over succesvol netwerken. Wim 

benadrukte de belangrijke beginselen zoals een open 

houding hebben en communicatief vaardig zijn. 

Voorts verschafte Wim ook enkele minder bekende 

inzichten en gaf hij handige en praktische tips. 

  

One minute speech 

Een belangrijk antwoord op de vraag hoe je jezelf 

kan introduceren bij een onbekend gezelschap is 

de  ‘one minute speech’. Wim gaf handvatten waar 

een goede ‘one minute speech’ aan moet voldoen. 

Kernachtig, een actieve vorm en omschrijven wie je 

bent, wat je doet en wat jouw bedrijf bijzonder maakt 

waren enkele kenmerken. 

  

Actief netwerken 

Aansluitend hield Ilse Stolwijk een interview met 

Ruud Smits van Plato International. Zijn bedrijf, dat 

leverancier is van thermisch gemodificeerd hout, is 

niet de eerste waaraan de meesten zullen denken bij 

een business club. Met een aantal voorbeelden 

onderstreepte Ruud het belang van een actieve 

houding en waar het opbouwen en onderhouden van 

relaties zoal tot kan leiden. 

  

Netwerken 

Het gaat bij de business club uiteraard niet alleen om 

de wisselende lokaties en interessante presentaties, 

maar vooral om het netwerken. Het opdoen van 

zakelijke contacten met ondernemers waar je over en 

weer je voordeel mee kan doen.  

 

Ondernemers die belangstelling hebben voor de 

business club zijn van harte welkom eens gratis en 

vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen. Ken je een 

ondernemer voor wie dit iets zou kunnen zijn? 

Nodig deze ondernemer dan eens uit. Wordt de 

ondernemer lid dan krijg je als beloning 100 Euro 

korting op je V.V. De Meern lidmaatschap. Meer 

informatie over de business club op www.bclr.nl. 

usiness Club Leidsche Rijn is een levendige 

business club. Zo'n 150 bedrijven uit de regio 

zijn reeds lid en op de maandelijkse 

bijeenkomsten zijn meestal zo'n 100 ondernemers 

aanwezig. De business club staat op zichzelf, maar de 

organisatie is in handen van enkele vrijwilligers van 

V.V. De Meern. In ruil voor hun niet onaanzienlijke 

inzet blijft er een bijdrage voor V.V. De Meern over 

en in die zin is de business club ook belangrijk voor 

de vereniging. 

 

Auto Middelweerd 

In april waren we te gast bij Auto Middelweerd in 

Harmelen en stond de bijeenkomst in het teken van 

duurzame mobiliteit. 

 

De 7 voordelen van rijden op groengas 

Elske van de Fliert van Zero-e gaf een toelichting op 

de voordelen van het rijden op groengas. Naast het 

milieu noemde Elske meer voordelen. Ondernemers 

weten vaak niet dat bij een groot aantal kilometers 

per jaar het rijden op groen gas goedkoper is dan 

rijden op benzine of diesel. Daarnaast zijn er steeds 

meer bedrijven die van hun leveranciers een 

inspanning op het gebied van MVO eisen. 

  

Milieuzone in Utrecht 

Het tweede onderdeel was een presentatie over de 

aanstaande milieuzone in de binnenstad van Utrecht. 

Bertien Oude Groote Beverborg (Programmamanager 

Luchtkwaliteit bij Gemeente Utrecht) vertelde de 

aanwezigen hier meer over. De Gemeente Utrecht 

stimuleert ondernemers, onder andere via subsidies, 

om te investeren in milieuvriendelijke (bestel)auto’s.  

 

Proefrijden  

Het leukste onderdeel van de 

bijeenkomst vormde het 

proefrijden in duurzame auto’s. 

De keuze was ruim met 

beschikbare elektrische, hybride 

en groengas voertuigen, zowel 

personenauto’s als bestelauto’s. 

 

Restaurant Marnemoende 

Meer uit de business club halen was het thema van 

de lentebijeenkomst in mei bij het prachtig gelegen 

Restaurant Marnemoende in IJsselstein. 

 

Mooie locatie 

Op een warme en zonnige lentedag genoten de 

aanwezigen van de ontvangst op het mooi gelegen 
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