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Van het verenigingsbestuur 

erug kijkend kan je haast niet anders concluderen 

dan dat we een van de meest succesvolle 

seizoenen ooit achter de rug hebben. Een record 

aantal kampioenschappen, niet alleen in aantal maar 

ook procentueel. Verder promoties, bekerfinales en 

verschillende prijzen met als hoogtepunt de Rinus 

Michels Award. 

 

Dat gaan we niet zo maar even over doen. We 

moeten ook niet teleurgesteld zijn als het dit jaar iets 

minder wordt. Jaar na jaar, stap voor stap zie je de 

club vooruit gaan. Simpelweg omdat we zonder 

gekke dingen te doen de plannen die we hadden 

opgeschreven in het Strategisch Beleidsplan proberen 

uit te voeren. 

 

In 2005 hebben we gezegd ambitieus en 

toonaangevend te willen zijn. In 2010 hebben we 

daar innovatief en een herkenbaar slogan “ontwikkel 

jezelf, ontwikkel de club” aan toegevoegd. Bovendien 

wilden we de jeugd structureel op een hoger niveau 

hebben. Halverwege 2013 kun je al vaststellen dat we 

in 2015 zullen zeggen dat we daar heel wat van 

hebben gerealiseerd. Het lijkt er vaak op dat onze 

omgeving nog meer ziet wat we realiseren 

dan dat we dat zelf doen. In de eerste VB-

vergadering van dit seizoen is afgesproken 

dat we later in het jaar zullen beginnen met 

het formuleren van een nieuw beleidsplan 

2015-2020. 

 

Seizoensopening 

Op 14 september hebben we de aftrap van 

het seizoen gehad. Alle medewerkers waren 

uitgenodigd om kwart voor zeven aanwezig 

te zijn. Zij troffen een door papier 

afgesloten deur. Door een bal erdoor te schieten 

heeft Frans van Seumeren de uitbouw officieel 

geopend. Frans’ fabelachtige techniek was nog altijd 

herkenbaar. Hij schoot de bal linksboven in het kruis 

van het kozijn. Daarmee was de weg naar binnen 

geopend. 

 

Voor wie het nog niet hadden gezien, waren de 

nieuwe ruimtes open. Indrukwekkend is het nieuwe 

wedstrijdsecretariaat met vier computerschermen op 

rij om de digitale wedstrijdformulieren in te kunnen 

vullen. 

 

Eenmaal binnen barstte de Braziliaanse avond los. 

Wij denken dat de feestcommissie weer een 

geweldige job heeft gedaan. Hartelijk dank daarvoor. 

 

De zaterdag barst uit zijn voegen 

In de laatste Teamgeest voor de vakantie moesten wij 

melden dat we leken te zijn vastgelopen met een 

oplossing. Goed beschouwd was dat dramatisch, 

omdat het ons enorme problemen zou geven over ca. 

2 jaar. Zonder oplossing zouden we dan eigenlijk 

geen leden meer aan kunnen nemen. 

 

Wij zullen u de details besparen van het werk dat is 

verzet om alsnog een oplossing te vinden. Het 

resultaat kent u inmiddels via de site (zie ook 

verderop in deze Teamgeest), een deel van de F-jes 

gaat op zondag in een KNVB-competitie spelen. Het 

aantal tegenstanders is nu nog beperkt, maar clubs 

als JSV en Hercules hebben al aangegeven in januari 

in te stappen. Voor wat betreft de toekomst, het 

aandeel E en F dat op de zondag gaat spelen zal naar 

verwachting toe gaan nemen. Hoe het zich precies 

zal ontwikkelen zal de toekomst leren. 

 

Ontwikkel jezelf ontwikkel je club  

“Onze club slogan krijgt stap voor stap vorm. U weet 

wel, wij hopen dat leden t.b.v. hun studie, hun werk, 

hun werkervaring, dingen oppakken binnen 

de club waar zij zelf baat bij hebben en wij 

als club ook”. Dit was de openingstekst van 

een stukje in de Teamgeest van april 2011. 

 

Wij hadden toen niet gedacht dat de slogan 

zo’n impact zou hebben. De slogan raakt 

alom bekend, niet alleen binnen de club 

maar ook bij de Gemeente, bij de KNVB weet 

men dat dit ons motto is. Uiteindelijk is het 

één van de redenen geworden waarom we de 

Rinus Michels Award hebben gewonnen.  

 

De maatschappelijke activiteiten van de club zijn 

inmiddels een onmiskenbaar onderdeel van onze 

vereniging geworden. We zullen in dit seizoen onze 

gedachten gaan vormen over de verdere 

ontwikkeling hiervan en vaststellen in welke vorm 

we de continuïteit kunnen waarborgen. 

 

Word jij een van de 40 maatschappelijke stagiaires? 

Onze club is inmiddels een omgeving geworden 

waarin jonge enthousiaste sportliefhebbers hun 

maatschappelijke stage kunnen uitvoeren. Ook dit 

seizoen zijn er weer allerlei mogelijkheden: 

fysiotherapie, journalistiek, sportopleidingen, 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

commerciële trainingen, voor bestuurlijke ervaring. 

Mocht je daarin geinteresseerd zijn, meld je aan bij 

Eelco Koot of bij een (jeugd)bestuurslid. 

 

Ongewenst gedrag/Misbruik 

In de vorige Teamgeest schreven wij al dat Martijn 

Ruitenburg ons verder gaat helpen op dit onderwerp. 

 

Het plan is inmiddels wat breder getrokken. We gaan 

proberen een groep te vormen die zich in brede zin 

bezig gaat houden met activiteiten om het voetbal in 

de begeleidende sfeer. Het moet gaan lijken op een 

school. Op scholen is aandacht voor onderwerpen als 

pestgedrag, drugsproblematiek, kinderen met ADHD, 

etc. Tot op heden doen wij daar niet veel aan. Een 

goed willende vader wordt trainer en krijgt 

onvoorbereid een elftal met twee heel drukke 

kinderen, bv ADHD, voor zijn neus. Als iemand daar 

niet op voorbereid is of geen idee heeft hoe daar mee 

om te gaan dan is het wachten op problemen. De 

vader vindt de kinderen vervelend en de kinderen 

snappen niet wat ze fout doen. Dat is voor beiden 

niet leuk.  

 

Navraag bij de KNVB heeft geleerd dat men weinig 

op dit gebied kan bieden. Het wordt dus pionieren, 

maar we gaan het proberen. 

 

Wat u bv nooit hoort 

Er zijn heel wat onderwerpen waar u als lid eigenlijk 

zelden iets over hoort maar waar het VB “druk” mee 

is. We pikken er weer eentje uit: Materialen. Om te 

kunnen trainen en wedstrijden te spelen zijn van 

allerlei soorten materialen nodig: ballen, hesjes, 

pionnen, waterzakken enz. En dat kost geld. 

In de aanloop naar dit seizoen kreeg het VB 

verzoeken om bestellingen goed te keuren waarvan 

we aanvankelijk stijl achterover sloegen. Bijvoor-

beeld een verzoek om 200 nieuwe ballen. Bij 200 

ballen praten we over een investering van meer dan 

10.000 Euro. Een enorm bedrag. Vervolgens is het 

maar net hoe je het bekijkt. 200 ballen is 2 ballen per 

team, dat is niet zo schokkend. Anderzijds, alle 

teams hadden ballen, die kunnen toch niet zomaar 

weg zijn dat er 200 nieuwe moeten komen. 

Ofschoon, we kunnen niet ontkennen dat sommige 

teams absurd slordig met ballen omgaan. 

 

De eerste vragen die wij stelden waren “hoeveel 

ballen hebben we nodig en hoeveel ballen zijn er?”. 

Dat laatste leek een makkie. Je duikt de ballenkast in 

en telt hoeveel ballen er zijn. Helaas werkt het zo 

niet. Gegeven de behoefte bij verschillende teams om 

in juni, juli door te trainen zijn er trainers die de 

ballen bij zich houden. Anderen willen al weer ballen 

voordat de materiaalcommissie klaar is of klaar kan 

zijn met de telling.  

 

Om meer grip op de kosten te krijgen, zijn we in 

overleg met de materiaalcommissie een borg systeem 

begonnen. Dat systeem is nog niet perfect maar in 

ieder geval een begin. 

 

Tot slot: Wij wensen u een fantastisch seizoen! 

 

Het verenigingsbestuur 

Lenneart de Bokx, Peter Kieft, Frans van Seumeren,  

Wim Stolwijk, John van Wegen en Laurens Zandbelt 

Assistent-scheidsrechters bijgeschoold 

n september hebben zo'n 20 personen verdeeld 

over twee avonden een instructie voor assistent-

scheidsrechters (grensrechters) gevolgd. De 

instructie werd gegeven door onze eigen KNVB-

scheidsrechter André Bakker. Enkele spelregels, hoe 

te vlaggen, de positie van de scheidsrechter en de 

assistent-scheidsrechter, en de nodige tips en hints 

kwamen aan bod. 

 

De meeste aanwezigen dachten de spelregels goed te 

kennen, maar diverse details van onder andere de 

buitenspelregel, bleken toch niet zo goed bekend. 

Door de nodige vragen en interactie werden het 

levendige avonden, waar de aanwezigen het nodige 

van opgestoken hebben. De thuisblijvers, want we 

hebben veel meer ouders en andere vrijwilligers die 

regelmatig vlaggen, kregen daarmee 

ongelijk. Maar gezien de positieve 

reacties zullen we deze instructie in de 

toekomst ongetwijfeld nog eens 

herhalen. 

 

André Bakker 

KNVB Scheidsrechter V.V. De Meern 
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Doelstellingen jeugdopleiding en seniorenselecties  

eer kampioen worden? Weer promoveren?  

Nou, voor de meeste selecties is het wat mij 

betreft geen doelstelling. Behalve het eerste team van 

de Zondagafdeling, hoeft er geen enkel selectieteam 

te promoveren! Het klinkt misschien wat vreemd in 

de oren: een technisch directeur die vertelt dat je niet 

hoeft te promoveren! Dat heeft zo een reden. 

Persoonlijk vind ik dat we eerst maar eens moeten 

zorgen op dit huidige niveau te BLIJVEN en 

daarnaast tevens spelers verder BETER te MAKEN. 

Opleiden is dus het devies voor dit seizoen. 

 

Selectieteams 

Zondag 2, Zaterdag 1, Zaterdag 2, A1 Junioren, B1 

Junioren, C1 Junioren en D1 Junioren hebben de 

afgelopen seizoenen geweldige stappen voorwaarts 

gemaakt. Zeker bij de jeugd is het ieder seizoen een 

‘kunst’ om het elftal minstens op hetzelfde niveau te 

kunnen handhaven. Immers bij de jeugd wisselt ook 

ieder jaar de samenstelling van de selectie, omdat 

spelers weer een jaartje ouder zijn en naar een 

hogere leeftijdscategorie moeten overstappen. Spelen 

in de tweede en derde divisie is een unicum voor 

V.V. De Meern. Tegenstanders als NAC Breda, Ajax 

en AZ Alkmaar zijn nu ineens te gast op Sportpark 

De Meern.  Niet voor een vriendschappelijk potje, 

nee zomaar om competitiewedstrijden te spelen. 

 

Jong V.V. De Meern, een combinatie van talentvolle 

spelers onder 23 jaar, dat deelneemt aan de 

Beloftecompetitie  Midden Nederland, treft naast 

ARC louter clubs uit de landelijke Top- en 

Hoofdklasse. Dat team is het ultieme voorbeeld dat 

ook spelers ouder dan 18 jaar nog veel (kunnen) 

leren. We hebben nu in competitieverband 

tegenstanders waar wij iets van kunnen leren omdat 

zij nagenoeg hetzelfde niveau hebben. 

 

Dit en volgend seizoen 2014/2015 gaan we met 

elkaar benutten om de spelers BETER te maken. Er 

moet meer aandacht komen voor een nog betere 

afstemming op elkaars werkwijze. De afgelopen 

seizoenen zijn een aantal gekwalificeerde en 

gemotiveerde trainers aangesteld. Nu is het zaak om 

de speelwijze van de diverse teams op elkaar af te 

stemmen. 

 

Doelstelling is dat vanaf de D1, selectiespelers 

precies weten aan welke voorwaarden spelers moeten 

voldoen die in onze C1, B1, A1 en A en B Selecties 

Zondag en Zaterdag gaan spelen. Het technisch 

overleg tussen de leden van de technische staf 

onderling is daarbij van groot belang. Inmiddels is 

dit overleg structuur gegeven en ook op gang 

gekomen. 

 

Wens voor de toekomst 

Kortgeleden sprak onze jeugdvoorzitter, tevens lid 

van de technische commissie, een wens uit. Hij zou 

graag zien dat ALLE jeugdteams op leeftijd worden 

ingedeeld. Dit betekent dat ‘tweede elftallen’ als B2, 

C2 en D2 ook daadwerkelijk tegen eigen 

leeftijdsgenoten kunnen spelen. Nu boksen onze 

jonkies D Pupillen regelmatig tegen D1 elftallen aan 

waar louter tweede-jaars in spelen. Daar kan dus 

bijna 2 jaar leeftijdsverschil in zitten. 

 

D2 zou dus in een competitie moeten spelen, waarbij 

alle spelers niet onder de 13 jaar zijn, maar onder 12 

jaar. Dit betekent dus dat de A1 (onder 19 jaar), B1 

(onder 17 jaar), B2 (onder 16 jaar), C1 (onder 15 

jaar), C2 (onder 14 jaar), D1 (onder 15 jaar), D2 

(onder 12 jaar), E1 (onder 11 jaar) en E2 (onder 10 

jaar) moeten worden ingedeeld bij leeftijdsgenoten. 

Dit is in Nederland niet geheel nieuw want alle 

BVO’s hebben al dergelijke competities vanaf onder 

14 jaar en ouder! In het buitenland gaat men al jaren 

verder van onder 19 jaar tot de allerjongsten! Ik ben 

het daar dus volledig mee eens. Het bevordert het 

niveau van het voetbal, omdat nu jonge spelers vaak 

tegen technisch veel zwakkere, maar vooral fysiek  

sterkere spelers in het veld staan. Dit remt de 

ontwikkeling van de spelers. 

 

Meisjesvoetbal 

Natuurlijk moeten we het meisjesvoetbal niet 

vergeten. De beste meisjes moeten in het hoogste 

elftal spelen. Maar daar spelen ‘vriendinnenschappen’ 

een veel belangrijker rol. Binnen de teams en ook 

wel bij ouders en begeleiding leeft nog vaak het idee 

dat de groep altijd bij elkaar moeten blijven.’ Anders 

is het plezier er af’, is een vaak gehoorde kreet.  

Prima, maar streef dan ook geen al te hoog niveau 

na. Probeer dan ook niet op verschillende fronten 

dezelfde uitgangspunten te kiezen als bij het 

‘jongensvoetbal’. De tijd zal leren of het 

meisjesvoetbal zich zodanig gaat ontwikkelen dat het 

in de buurt gaat komen van het niveau in b.v.  

Duitsland, Denemarken, en Verenigde Staten. Daar is 

het amateur clubvoetbal verder  als hier in 

Nederland. Meisjesvoetbal staat hier in Nederland 

nog steeds in de kinderschoenen. 

W 
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Doelstellingen jeugdopleiding en seniorenselecties (vervolg) 

Voor de teams bij V.V. De Meern geldt voorlopig, 

volgens mij, maak zoveel mogelijk plezier. De 

talenten kunnen zich ook bij jongensteams verder 

ontwikkelen. En de echt goede speelsters moeten 

naar FC Utrecht overstappen. 

 

Niet-selectieteams jongens 

Voor onze technische staf is het een uitdaging om 

onze collega-trainers van overige jeugdteams te 

ondersteunen bij hun werkzaamheden. Middels 

bijeenkomsten, demonstratietrainingen, interne 

cursussen en het gebruik van aangeleverde oefenstof 

(ook via internet) wordt geprobeerd al de 

vrijwilligers te bereiken die wekelijks met onze jeugd 

werken. Voorwaarde is wel dat men open staat voor 

de suggesties!  Ik hoop dat men massaal gebruik 

maakt van het gebodene. 

 

Zondag- en zaterdagselectie 

Het Zaterdagteam speelt voor het eerst in de Eerste 

Klasse. Een uniek feit voor V.V .De Meern. 

Handhaven met deze groep is het uitgangspunt. Als 

de voortekenen niet bedriegen moet dat lukken. Het 

eerste Zondagteam, nog steeds het ‘speerpuntelftal’ 

van de club, is haar vijfde seizoen in de Eerste Klasse 

ingegaan. Dit is het enige elftal dat, wat mij betreft, 

alles in het werk moet stellen om promotie naar de 

Hoofdklasse te bewerkstelligen. De sponsors van dit 

team verdienen dit.  In de eerste vier jaar hebben we 

via nacompetities ook al twee keer dicht bij promotie 

gezeten. Driemaal is scheepsrecht, nietwaar? 

 

Tot slot 

V.V. De Meern staat volop in de picture. De club is 

‘hot’. Op verschillende fronten timmeren we nog 

steeds aan de weg. Prachtige accommodatie, veel 

vrijwilligers, goed bestuur en commissies, prima 

technische staf etc. Voor mij de reden om met trots 

V.V. De Meern op alle mogelijke manieren waardig 

te vertegenwoordigen. 

 

Sjaak van den Helder 

Technisch directeur 

Van de voorzitter 

et voetbalseizoen is weer begonnen. De bal rolt 

weer. Voor alle elftallen uitdaging genoeg om zo 

hoog mogelijk te eindigen waarbij teamgeest, 

sportiviteit en plezier de boventoon mogen voeren. 

 

Vorige week hebben we het vrijwilligersfeest gevierd 

op een Braziliaanse wijze, om alvast in de sfeer van 

het wereldkampioenschap te komen. Elke keer 

verbaast het mij weer hoeveel mensen zich 

belangeloos voor onze vereniging inzetten. Onze 

club leeft, er zit een hart in en met z'n allen kunnen 

we er trots op zijn. 

 

Voorafgaand aan het feest hebben we het nieuwe 

gedeelte van het clubhuis officieel geopend. Als 

verantwoordelijke van de bouwcommissie heeft 

Lennard alle betrokkenen bedankt voor hun inzet. 

Mede dankzij hen is het wederom gelukt om het 

project binnen de begroting uit te voeren. Daarna 

mocht ik het nieuwe gebouw openen op een vrij 

ludieke manier. 

 

De bedoeling was om van afstand de bal door de 

deur te schieten, waarvoor karton gespannen was. 

Alvorens ik de bal zou gaan schieten realiseerde ik 

me dat ik aan twee voorwaarden diende te voldoen, 

namelijk goed te richten zodat de bal inderdaad 

binnen de contouren van de de deur terecht zou 

komen en wel met zo'n vaart dat het kartonnen doek 

zou bezwijken. Een niet geringe opgave. Tot mijn 

grote vreugde zag ik de bal , met voldoende snelheid, 

in de bovenhoek verdwijnen.Er zijn gemakkelijker 

klussen in het leven te klaren. 

 

Ik wens een ieder veel voetbalplezier en gezelligheid 

toe het komende seizoen. Dat er weer vele 

kampioenschappen mogen volgen, want uiteindelijk 

willen wij de toonaangevende club van de regio 

worden met een zaterdag en zondag afdeling. 

 

Nog een nieuwtje. Komende 

winterstop gaan de Zaterdag 

1 en Zondag 1 gezamelijk op 

trainerskamp op Ameland. 

En zo hoort het! 

 

Frans van Seumeren 

Voorzitter 

H 



Uitbreiding clubgebouw 

n de zomerperiode is hard gewerkt aan de 

uitbreiding van het clubgebouw en het is de 

aannemer gelukt om het project, volgens afspraak 

eind augustus, nog net voor de start van het seizoen, 

op te leveren. We zijn er dan ook trots op dat we nu 

beschikken over een zeer representatief 

wedstrijdsecretariaat met liefst vier computers voor 

het invullen van het DWF (digitaal 

wedstrijdformulier), een ruime hal met voldoende 

tassenopslag, 2 extra toiletten en 4 extra 

kleedkamers. 

 

Het totaal aantal kleedkamers komt hiermee op liefst 

20! Verder is de voormalige kleedkamer 7 opgedeeld 

in een berging die vanaf de gang bereikbaar is (en 

wordt gebruikt voor opslag van kleding en opslag 

voor Nokik) en een deel dat als fysioruimte kan 

worden gebruikt. De fysioruimte is daarmee in 

oppervlakte verdubbeld. 

 

Graag willen we de aandacht vestigen op het vele 

werk dat is verricht door het  begeleidingsteam 

(Peter Kieft, André Bakker en Piet Eversdijk) en de 

onderhoudsploeg (Kees Vreeswijk, Leen Slappendel, 

Kees van Rooijen, Wil Goes, Sjaak van Zijl, Wim van 

Mourik en voor het straatwerk Eef van Oostrom). 

Voor hen geen rustige zomerperiode zoals voor de 

meeste andere leden!  

 Een greep uit de activiteiten die in eigen beheer zijn 

uitgevoerd en daarmee geld hebben bespaard voor de 

vereniging: 

• aanpassen bestrating rond het gebouw en een 

nieuw toegangspad naar de hoofdingang 

• ontwerp belettering en bewegwijzering; zoals jullie 

hebben gezien is o.a. de doornummering van de 

kleedlokalen aangepast 

• sleutelplan 

• inrichting wedstrijdsecretariaat; aankoop 

materialen, installeren computers  

• monteren/bouwen tassenrekken 

• deels inrichten kleedkamers 

• monteren diverse opslagrekken 

 

Piet Eversdijk 

Commissie uitbreiding clubgebouw 

I 
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Officiële ingebruikname uitbreiding clubgebouw 

aterdag 14 september, voorafgaande aan het 

jaarlijkse vrijwilligersfeest aan het begin van het 

nieuwe seizoen, heeft V.V. De Meern de uitbreiding 

van zijn clubgebouw officieel in gebruik gesteld. De 

openingshandeling werd verricht door voorzitter 

Frans van Seumeren door met een gericht schot met 

een wedstrijdbal de met papier afgeplakte entree te 

doorboren. 

 

De uitbreiding bestaat uit 4 extra kleedkamers en een 

geheel nieuw wedstrijdsecretariaat, waarin 4 PC’s 

staan opgesteld om de digitale wedstrijdformulieren 

te verwerken. Gezien het grote aantal wedstrijden, 

met name op zaterdag, is deze voorziening 

noodzakelijk geworden. 

 

Mede dankzij een bijdrage van de gemeente Utrecht, 

als compensatie voor het tijdelijk afstaan van een 

veld t.b.v. de uitbreiding van Sportpark Fletiomare 

Novum van hockeyvereniging Fletiomare, is deze 

uitbreiding tot stand gekomen. 

 

De uitbreiding is een ontwerp van Van Rooijen 

Nourbakhsh Architecten. De bouw is uitgevoerd 

door Bouwbedrijf Kok, beiden gevestigd in De 

Meern. Aannemer Kok heeft ter gelegenheid van de 

ingebruikstelling een cadeau aan de vereniging 

overhandigd en wel een fraai tegelplateau, 

voorstellend het logo van V.V. De Meern en een set 

kleding voor de verenigingsscheidsrechters.    
 

Piet Eversdijk en Peter Kieft 

Commissie uitbreiding clubgebouw 
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Vacatures vrijwilligers 

nderstaand is een lijst weergegeven van concrete 

vacatures voor vrijwilligers bij V.V. De Meern. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de 

vrijwilligerscommissie: 

 

E-mail adres: vrijwilligers@vvdemeern.nl 

Anneke Hendrikx: 06-22075275 

Fred Geelhoed: 06-48564397 

 

Organisatie Business Club Leidsche Rijn 

Business Club Leidsche Rijn 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 gevonden worden. Daarnaast is het 

belangrijk nieuwe business club leden te werven en 

is er kopij nodig voor het magazine en de website. 

We zoeken ondernemende vrijwilligers die kunnen 

helpen bij de organisatie van de business club. 

  

De werkzaamheden zijn gevarieerd en daarbij komen 

allerlei aspecten aan bod (management, organisatie, 

verkoop, onderhandelen, marketing, communicatie, 

netwerken, presenteren, etc). Dat doe je niet alleen, 

maar samen met een team van jonge ondernemers en 

oude rotten. 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. 

 

Multi-media opmaak 

De sponsorcommissie verkoopt diverse advertenties, 

onder andere TeamGeest, WedstrijdKrant en LCD-

scherm. Deze advertenties moeten opgemaakt 

worden (advertenties op juiste formaat en resolutie, 

opgemaakt in pagina's, etc). We zoeken iemand die 

thuis is in bijvoorbeeld Adobe Photoshop (bitmap 

graphics) en Adobe Illustrator (vector graphics) die 

de advertenties kan opmaken. Dit is met name aan 

het begin van het seizoen nodig en in mindere mate 

gedurende het seizoen. 

 

Medewerker Uitgifteruimte 

De uitgifteruimte is elke zaterdag het kloppende hart 

van onze vereniging. Hier kun je terecht voor vragen 

over de kleedkamers, gevonden voorwerpen, voor 

het in bewaring geven van waardevolle spullen, 

reservekleding etc.etc.  Maar er wordt natuurlijk ook 

voor de dorstige voetballers en scheidsrechters 

gezorgd. Zonder enthousiaste vrijwilligers kan dit 

hart natuurlijk niet kloppen. 

  

Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden 

om hierbij te helpen. Elke bijdrage is welkom, of je 

nu een hele of een halve dag kunt, eens per maand of 

eens per 6 weken, alles is bespreekbaar. Er wordt 

vooraf een rooster gemaakt, waarbij rekening 

gehouden wordt met persoonlijke wensen. Twijfel je, 

schroom niet, loop gerust eens langs de 

uitgifteruimte, de medewerkers staan klaar om al je 

vragen te beantwoorden. 

 

Verslaggever Teamgeest 

Als je in het woordenboek de betekenis van 

Teamgeest opzoekt vind je het volgende: teamgeest; 

geest van samenwerking (bron: Dikke Van Dale) 

 

Roep je Teamgeest bij V.V. De Meern, dan denk je 

natuurlijk direct aan het 4 jaarlijkse magazine dat je 

thuis gestuurd krijgt. In een klap ben je weer op de 

hoogte van het laatste nieuws. Voor het verschijnen 

van de TeamGeest heb je teamgeest nodig. Zonder 

enthousiaste “verslaggevers” kan dit magazine 

namelijk niet verschijnen. 

 

Dus schuilt er in jouw een echte journalist of een 

Joop van Tellingen, laat heel V.V. De Meern dan 

meegenieten en geef je op als verslaggever! 

 

Medewerker EHBO 

De uitgifteruimte is elke zaterdag het kloppende hart 

van onze vereniging. Hier gebeurt meer dan alleen 

vragen beantwoorden en limonade maken. Je kunt er 

bijvoorbeeld ook terecht als je een schaafplek hebt 

op je knie, als je een zere enkel hebt opgelopen, of 

een bloedneus hebt gekregen. 

 

In dat kloppende hart willen we graag mensen 

hebben die dat soort probleempjes kunnen 

verhelpen: wij zoeken dus mensen die een cursus 

EHBO of op het werk een cursus BHV ( met 

reanimatie) hebben gevolgd.  

 

Elke bijdrage is welkom, of je nu een hele of een 

halve dag kunt, eens per maand of eens per 6 weken, 

alles is bespreekbaar. Er wordt vooraf een rooster 

gemaakt, waarbij rekening gehouden wordt met 

persoonlijke wensen. Twijfel je, schroom niet, loop 

gerust eens langs de fysioruimte, de medewerkers 

staan klaar om al je vragen te beantwoorden. 

O 
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Vacatures vrijwilligers (vervolg) 

Gastheer/-vrouw Bestuurskamer: 

• Ben jij van nature gastvrij? 

• Vind je het leuk om zaken te organiseren? 

• Ben je nauwkeurig? 

• Hou je van een beetje leven in de brouwerij? 

• Ben je eens per 6 weken een halve dag 

beschikbaar, in de ochtend of middag? 

 

Dan zijn we op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar 

Gastheren / Gastvrouwen voor de bestuurskamer. In 

een gezellig team ontvang je de thuis- en de 

uitspelende teams. Je helpt hen om de digitale 

wedstrijdformulieren in te vullen. Ook ontvang je de 

scheidsrechters en beantwoordt vragen. 

 

Commercieel talent Sponsorcommissie 

Ben jij commercieel? Een doorzetter? Heb jij 

toevallig ook nog een netwerk in Leidsche Rijn, De 

Meern of Vleuten? Zie jij kans om 1x in de 5 weken 

bij elkaar te komen om een en ander door te nemen 

met een leuke club gelijkgestemde, enthousiaste 

leden. 

 

Is het dan iets voor jou om de sponsorcommisie te 

helpen? Dit is de commissie die zorgt dat er 

financiële sponsoring is voor al onze teamkleding, 

shirts, reclameborden etc, etc. En ook daar kunnen 

geïnteresseerden instromen om deze ‘ belangrijke’ 

commissie te ondersteunen. Meld je aan of informeer 

hoe je hier een bijdrage kan doen. 

Handige handen 

Wist je dat 

• er elke doordeweeksedag getraind wordt op het 

sportpark? 

• er gemiddeld op zaterdag 40 wedstrijden worden 

gespeeld? 

• dit betekent dat er dan 80 teams onze kleedkamers 

gebruiken? 

• ook op zondag het sportpark wordt gebruikt? 

• niet alleen de Zondag 1, maar ook de Kabouters en 

de Champions Leque dan voetballen? 

 

Dan kan je je misschien voorstellen dat er soms ook 

wel eens dingen kapot gaan of aan vervanging toe 

zijn. V.V. De Meern is daarom o zoek naar mensen 

met 2 rechterhanden, met enige timmer-, 

loodgieters- of elektriciënservaring. 

 

Scheidsrechters 

De scheidsrechterscommissie is op zoek naar nieuwe 

verenigingsscheidsrechters, om de tientallen 

wedstrijden per week in goede banen te leiden. Best 

een lastige 'klus', maar wel een hele belangrijke! 

Zonder scheidsrechters zijn er namelijk geen 

voetbalwedstrijden. Daarom wordt je in de eerste 

wedstrijden begeleid door een ervaren collega. Ter 

ondersteuning bieden wij, via de KNVB, een scheids-

rechterscursus aan. 

 

Het verenigingsbestuur 

Seniorencommissie 

a het einde van het afgelopen seizoen hebben 

Jetske Tromp en Jan Hazelaar na vele jaren  

besloten om te stoppen met hun activiteiten voor de 

senioren Commissie. 

 

De huidige bezetting met Arie Versloot 

(wedstrijdsecretaris zaterdag elftallen), Marcel Vonk  

(wedstrijdsecretaris zondag elftallen), Hans 

Poorthuis (algemene zaken) en Patrick van Zijl 

(Coördinator lagere elftallen zondag) is wat mager 

voor de activiteiten van de senioren commissie.  

 

Afgelopen zomer zijn er verschillende personen 

benaderd en gevraagd om in de nieuw te vormen 

commissie plaats te nemen. Met gepaste trots kan ik 

melden dat er 3 nieuwe kandidaten zijn gevonden: 

Hans de Bie, Carlo Engelhard en Ricardo de Ruyter. 

Op het moment van uitkomen van de teamgeest zal 

er vast wat meer duidelijk zijn over de taken en 

verantwoordelijkheden van de hierboven genoemde 

personen. Helaas zijn deze op dit moment nog niet 

definitief. In de volgende editie van de teamgeest 

zullen we de vernieuwde commissie presenteren en 

uiteraard publiceren we de definitieve taakverdeling 

binnen het nieuwe team zo snel mogelijk op de 

website. Als er in de tussenliggende periode vragen 

zijn, aarzel dan vooral niet om contact met mij of een 

van de bestaande leden op te nemen. 

 

Ik wil Jetske en Jan namens alle seniorenleden 

bedanken voor hun inzet in de afgelopen jaren! 

 

Patrick van Zijl 

Seniorencommissie 

N 



Een vooruitblik, de meisjes- en vrouwenafdeling 

an mij de eer om een vooruitblik te geven voor 

de meisjes- en de vrouwenafdeling van V.V. De 

Meern. Eerst maar eens een terugblik. 

 

Afgelopen seizoen zijn we gestart met 15 jeugdteams 

en 1 vrouwenteam. Waren de teams in voorgaande 

seizoenen nog samengesteld met 

verschillende leeftijden binnen één team,  

nu waren ze samengesteld op leeftijd. 

Seizoen 2012-2013 heeft drie kampioenen 

opgeleverd; MB1, MB2 en MC2. De 

vrouwen hebben zich kunnen handhaven 

in de 3e klasse B. 

 

Aangezien V.V. De Meern het meisjes- en 

vrouwenvoetbal toonaangevend wil maken in de 

regio, zijn er voor het samenstellen van de teams 

voor het seizoen 2013-2014 trainingsavonden en 

selectiewedstrijden gehouden.  Dit is niet zonder slag 

en stoot gegaan. Teams werden weer uit elkaar 

gehaald, meisjes en ouders teleurgesteld, omdat zij 

toch niet in een selectieteam kwamen etc. Het 

samenstellen van teams vormt altijd een uitdaging 

voor alle partijen. 

 

Uiteindelijk zijn er wederom 15 jeugdteams en een 1 

vrouwenteam gevormd, waarvan de MB1, MC1, MD1 

en ME1 selectieteams zijn. Naast alle selectie 

elftallen, behalve de MC1, spelen ook de 

MB2 en alle pupillenteams in de eerste 

klasse. De MC1 speelt dit seizoen 

Hoofdklasse. 

 

Daarnaast doet V.V. De Meern ook mee met 

een beloftencompetitie MO16, zie 

hieronder. De meeste teams zijn goed 

gestart, sommige moeten er nog even inkomen en 

wennen aan elkaar.  Een vooruitziende blik heb ik 

helaas niet, maar als ik na de eerste uitslagen kijk 

kan het heel mooi seizoen gaan worden. 

 

Saskia Kinnegin-van Tessel 

Secretaris meisjes- en dameswerkgroep V.V. De Meern 

A 
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Beloftenteam MO16 

a een succesvolle proef in het voorjaar van 2010 

heeft een aantal clubs in de regio Utrecht 

besloten de extra competitie voor talentvolle meisjes 

onder de 16 jaar uit te breiden. 

 

Het idee achter dit initiatief is dat we het 

meisjesvoetbal in de regio een extra impuls willen 

geven door sterke teams tegen 

elkaar te laten spelen. Alle 

deelnemende verenigingen 

hebben een groeiende 

meisjesafdeling. De bedoeling 

is dat de betere speelsters uit 

verschillende teams de selectie 

onder 16 jaar vormen. V.V. De 

Meern heeft er voor gekozen 

om dit team te laten bestaan uit 

speelsters van meerdere teams, 

om de grenzen tussen de 

leeftijdscategorieën te doorbreken. Door speelsters 

uit verschillende teams, ouder en jonger, met elkaar 

te laten spelen, kan van elkaar geleerd worden en 

kunnen jongere speelsters ervaring opdoen. Deze 

selectie kan gedurende het seizoen van samenstelling 

wisselen. 

Dit seizoen (2013-2014) komen alle speelsters 

geboren vanaf 1998 in aanmerking. De technische 

leiding (selectie speelsters, training, coaching) van 

het team is in handen van de technisch coördinator 

meisjes en dames, Maikel Kranenburg. Hij stelt per 

wedstrijd de selectie vast. Maikel wordt geassisteerd 

door Marcel Kinnegin en Ian Giskus (trainers MC1) 

en Saskia Kinnegin-van Tessel 

(leidster MC1). 

  

De thuiswedstrijden van V.V. 

De Meern MO16 zullen 

gespeeld worden op de 

zondagen .  De zondag 

voorafgaand aan de wedstrijden 

zal er met de geselecteerde 

meisjes worden getraind. 

  

De competitie bestaat uit twee 

poules. De finales worden afgewerkt tijdens een 

feestelijke avond bij SV Houten. Dit zal in mei/juni 

2014 plaatsvinden. 

 

Saskia Kinnegin-van Tessel 

Secretaris meisjes- en dameswerkgroep V.V. De Meern 

N 
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De Commissie van Beheer heeft dringend hulp nodig 

e Commissie van Beheer (CVB) bestaat al een 

aantal jaren uit nog maar twee personen, Piet 

Eversdijk en Peter Kieft. Dat neemt niet weg dat door 

het voormalige lid André Bakker nog steeds heel veel 

werk verzet wordt: alles wat met elektronica, ICT en 

de installaties te maken heeft, kent geen geheimen 

voor hem en zo nodig repareert en vervangt hij. Ook 

bij de nieuwbouw heeft André weer het nodige werk 

verzet. Het ontwerp van de installaties, verwarming, 

luchtbehandeling en douchebesturing is grotendeels 

van zijn hand. Dat geldt ook voor de PC’s die in het 

wedstrijdsecretariaat staan opgesteld en bovendien 

heeft hij dat eigenhandig aangelegd. In één woord: 

hulde!! 

 

Naast dit hoogwaardig werk door André gebeurd er 

nog veel meer, te veel om op te noemen. Naast de 

inzet van André is elke dinsdagmorgen een 

onderhoudsploeg, bestaande uit Wim van Mourik, 

Cees van Rooijen, Kees Vreeswijk, Leen Slappendel, 

Sjaak van Zijl en Wil Goes, bezig de nodige 

reparaties en onderhoud in en rondom het 

clubgebouw en op de velden (doelen, dug-outs) te 

verrichten. 

Allemaal goed geregeld zal je denken. Toch niet! 

Enerzijds om de roofbouw op André te verkleinen en 

anderzijds omdat er toch iedere week de nodige 

dingen blijven liggen, is het dringend noodzakelijk 

dat er versterking komt.Er is met name behoefte aan: 

• iemand die wekelijks een ronde door het gebouw 

loopt  en noodzakelijke reparaties en vervangingen 

signaleert. En zo nodig en mogelijk eenvoudige 

zaken zelf doet. Ingewikkelde klussen kunnen bij 

de CVB gemeld worden, die een deskundig bedrijf 

kan inschakelen. 

• iemand die de vlaggen rond het hoofdveld checkt 

op rafeling en twee maal per seizoen wast en zo 

nodig repareert en weer ophangt 

iemand die de onderhoudsploeg assisteert bij het 

opruimen van afval op het terras, rondom het 

clubgebouw en op de tribunes 

 

Bovenstaande zaken hoeven niet perse door één 

persoon gedaan te worden, ook hier geldt dat vele 

handen licht werk maken. 

 

Peter Kieft en Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer  

D 

Spelregelcursus en fluiten door A-junioren 

egin september is het Vereningsbestuur  akkoord 

gegaan met het beleidsvoorstel van de 

scheidsrechterscommissie om de spelregelkennis van 

onze jeugdteams te verbeteren. Dit ligt in lijn met het 

beleid vanuit de KNVB, die ook streeft naar meer 

voetballers met een spelregelcursus op zak. 

 

In oktober en november beginnen we met het geven 

van een spelregelcursus voor de 6 A-teams. Alle A-

junioren moeten hieraan deelnemen. Op dit moment 

worden de teams ingepland. Het is de bedoeling dat 

deze ingezette lijn op termijn wordt doorgezet naar 

de jongere juniorenteams. Rob Overkleeft, zal vanuit 

V.V. De Meern Betrokken, de 6 spelregelcursussen 

geven. 

 

Tegelijkertijd wordt aan alle A-junioren gevraagd om 

vanaf dit seizoen D-pupillen en C-junioren te fluiten. 

Per weekend is 1 A-team verantwoordelijk om 4 á 5 

scheidsrechters te leveren. Uiteraard wordt hierbij 

rekening gehouden met de speeltijden van de A-

junioren. Voor de A-junioren zijn zwarte jacks 

aangeschaft, met achterop het woord 'scheids', om 

zowel een neutrale als een professionele indruk af te 

geven.  

 

Bovenstaande punten sluiten aan op ons beleid, 

waarvoor we de KNVB Fair Play Certificering hebben 

ontvangen. 

 

Scheidsrechterscommissie 

B 





Oktober 2013 13 TeamGeest 

KNVB trapt Zondagcompetitie voor F-pupillen af 

fgelopen zondagmorgen heeft de KNVB op het 

sportpark van V.V. De Meern de aftrap gegeven 

van de nieuwe Zondag F-competitie. Het KNVB 

district West I, Utrecht en omgeving, is daarmee het 

eerste district in Nederland waar op zondag in een 

KNVB competitie wordt gevoetbald door F-pupillen.  

 

Onder een stralende ochtendzon en onder toeziend 

oog van de heer Raza van de VSU verrichtte 

mevrouw Fessl van de KNVB de officiële 

aftrap.  Door een vloeiende pass naar een Elinkwijk 

spelertje, die de bal doorspeelde naar een V.V. De 

Meern collega, werd de bal weer terug in de voeten 

van mevrouw Fessl gespeeld en was de eerste Zondag 

F-competitie een feit. De spelertjes van beide clubs 

renden vervolgens naar hun eigen veld om de strijd 

aan te gaan voor de eerste drie competitiepunten. 

Spannend allemaal. Een van de nieuwe spelertjes van 

Elinkwijk had er de hele nacht al niet van kunnen 

slapen. 

 

De Gemeente Utrecht en de KNVB zijn enthousiast 

over de nieuwe opzet. De F-competities draaien per 

half jaar. De verwachting is dat meerdere clubs na de 

kerstvakantie zullen aansluiten op dit initiatief.  

 

Wachtlijsten  

V.V. De Meern beschouwt de zondag F-competitie 

als een kans om de overbelaste zaterdag te ontlasten 

en gelijktijdig meer kinderen te laten voetballen. 

Bovendien wordt hierdoor het sportpark op zondag 

beter benut. De club hoopt hiermee een steentje bij 

te dragen aan de wachtlijstproblematiek in Leidsche 

Rijn. Men is druk bezig om kinderen die zich 

aanmelden niet langer op een wachtlijst te plaatsen 

maar ze de kans te geven op zondagmorgen te 

voetballen. 

 

Nu de opstart van de Zondag F-competitie een feit is, 

richt de club zich erop om met ingang van oktober 

nieuwe spelertjes binnen enkele weken aan het 

voetballen te hebben. Volgens jeugdvoorzitter Han 

van Veldhuizen geldt dit niet voor de wat oudere 

jeugd. Voor hen blijft V.V. De Meern aangewezen op 

de zaterdagcompetities, waar er momenteel geen 

plek is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNVB-projectleider Ciska Fessl verricht de officiële 

aftrap van de nieuwe Zondag F-competitie 

A 

Aankondiging 

Algemene Ledenvergadering 2013 

 

Maandag 25 november om 20.00 uur in de kantine. 

Officiële agendapunten kunnen tot uiterlijk 3 weken van te 

voren worden ingebracht. 

 

Het Verenigingsbestuur 



Toekomstdromen tijdens een Wijkraadavond 

et voor de schoolvakanties werden we 

uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een 

wijkraadavond van de Gemeente Utrecht voor de 

wijken 9 en 10 oftewel Leidsche Rijn en Vleuten-De 

Meern. Hoofdthema van de avond was het tekort aan 

faciliteiten voor de jeugd op scholen en 

sportverenigingen. Namens de club was ik de 

gelukkige die aanwezig mocht zijn, vrijwillig 

aangewezen door het VB. Achteraf bleek het een 

leerzame avond waarin ik in ongeveer twee uur werd 

bijgepraat over de ins en outs van lagere scholen 

anno 2013. Voor iemand zonder kinderen gaat er 

dan een wereld voor je open. 

 

Een opmerkelijk gegeven van de avond was een 

uitspraak van de aanwezige wethouder van 

onderwijs over de prognose van het aantal kinderen 

in Leidsche Rijn. De gemeente had zich verkeken op 

het aantal kinderen. Men had rekening gehouden 

met ca. vijf en half duizend kinderen in de lagere 

schoolleeftijd. In werkelijkheid blijken het er ca. 

zeven duizend te zijn. Een verschil van 1500 of ca. 

50 klassen. Goed voor twee of drie extra 

basisscholen. Maar ook honderden extra voetballers. 

 

Terwijl de discussie over buitenschoolsopvang, 

huurproblematiek van speelplaatsen, te verwachten 

problemen in het middelbaaronderwijs etc. 

voortging, dwaalde mijn gedachten af. Ik begon mij 

af te vragen hoe het met de groei van de voetballerij 

zou gaan. Waar moesten we met al die extra 

voetballers naar toe. Hoe zou V.V. De Meern zich 

moeten instellen op de toekomst? Om meerdere 

redenen, zo leerde ik, passen de lagere scholen hun 

lestijden aan. De vaste vrije woensdagmiddag 

verdwijnt. De vaste woensdagmiddag als 

trainingsmiddag komt in het geding. 

 

Meer en meer gaan we naar de 24-uurs economie en 

vooral naar openstelling van winkels op zondag. 

Gevolg is dat jongere mensen ook ’s avonds en op 

zondag moeten werken. Wie moet werken kan op 

dat tijdstip niet sporten. Er zal behoefte ontstaan aan 

andere sportmomenten. 

 

Regelmatig verschijnen in de media berichten over 

dorpen en steden waar veel leegstand van winkels 

optreedt. Internetverkoop speelt hier een rol. Wat je 

op internet koopt gaat niet via de winkel. Als 

boeken-, platen- en andere winkels verdwijnen zal de 

hoeveelheid winkelpersoneel afnemen. Zij verhuizen 

naar koeriersbedrijven en distributiecentra. Die 

laatsten werken 24/7. Wanneer gaat dat personeel 

sporten? 

 

Het vrouwenvoetbal groeit maar door volgens de 

KNVB cijfers. Dat zal niet stoppen als er op zaterdag 

minder winkelpersoneel nodig is. De economisch 

invloed van Europa neemt af. Het totale aandeel van 

Europa op de wereldhandel wordt kleiner. We zullen 

meer en meer met Zuid-Amerikanen en Aziaten moet 

samenwerken. Tijdsverschillen dwingen ons om 

flexibeler te worden met onze werktijden. Wie ’s 

avonds vanaf zijn flexplek thuis werkt kan op dat 

tijdstip niet trainen.  

 

Als papa en mama moeten flexwerken kunnen ze 

zich niet binden als vrijwilliger. Ik hoorde nog net 

een moeder mompelen dat als haar dochter ging 

hockeyen, de dochter lid werd, zij toch niet. Waarom 

zou zij dan iets moeten doen. Van voetbalclub met 

vrijwilligers moeten we vrezen (?) voor een omslag 

waarbij voetbal als vermaak wordt ingekocht bij een 

gespecialiseerde evenementenorganisatie. Niet veel 

anders dan de traditionele oppas die is vervangen 

door de BSO.  

 

Aldus bedacht ik mij dat ontwikkelingen zoals boven 

geschetst, en er zijn er meer, ons zullen dwingen ons 

in te stellen op flexibiliteit bij het uitoefenen van ons 

favoriete spelletje. Hardnekkig vasthouden aan bv 

vaste speeldagen kon zijn langste tijd wel eens  

gehad hebben. Onder het geroezemoes van de 

wijkraadvergadering concludeerde ik dat er 

veranderingen gaan plaatsvinden. Over 10 jaar zijn 

zaterdag- en zondagcompetities afgeschaft. Er is een 

grote nationale amateurcompetitie voor alle teams. 

Teams geven nog wel een voorkeursmoment aan, bv 

zaterdag, maar de starheid van nu mbt de speeldag 

zal verdwijnen. 

 

Speelrondes die plaatsvinden in een weekend 

worden omgezet naar speelrondes die plaatsvinden 

in een week. Ergens in die week moet de wedstrijd 

zijn gespeeld. Het digitale competitiebeheer heeft 

geen enkele moeite met variabele speeldata. Alle 

clubs dienen te beschikken over kunstgrasvelden. 

Het weer mag geen belemmering zijn in de 

flexibiliteit van het speelschema. De doellijntechniek 

en de plaatsing van camera’s rond de velden zal zijn 

doorgedrongen tot het amateurvoetbal. Camera’s 

stellen vast of het buitenspel is en of de bal uit is. De 

N 
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Toekomstdromen tijdens een Wijkraadavond (vervolg) 

grensrechter heeft zijn langste tijd gehad. 

 

Ruw werd ik uit mijn overpeinzingen wakker 

geschud. Of er iemand aanwezig was van de 

sportverenigingen. Beduusd stak ik mijn vinger op. 

Ik zat er alleen voor. Fletiomare had zich afgemeld. 

De Wijkraad concludeerde dat er knelpunten waren 

met voetbal en hockey. Verder gold dat iedereen kon 

tennissen. PVDV zit te springen om leden. Iedereen 

kon zwemmen, desnoods in Harmelen. De overige 

“kleine” sporten hadden geen wachtlijsten. De heer 

Leppink van de gemeente gaf aan dat het voor 

hockey bespreekbaar was om de twee nog niet 

gebruikte voetbalvelden bij Nieuw Utrecht om te 

zetten in hockeyvelden. Toen ik kon melden dat wij 

probeerden de wachtlijsten te openen door te starten 

met een Zondag F-competitie haalde de wethouder 

opgelucht adem. Op sportgebied hoefde hij niets te 

verdedigen.  

 

Eenmaal thuis vroeg ik mij of ik teveel had zitten 

dagdromen. Zou het voetbal over 20 jaar nog net zo 

kunnen zijn als vandaag? Er waren ook mensen die 

10 jaar geleden dachten dat kunstgras het niet zou 

halen. Inmiddels zijn we zo ver dat duidelijk is dat 

gras het niet gaat halen. De tijd gaat door, de club 

moet mee en daar zie ik een gevaar. 

 

Door het aantal kinderen in Leidsche Rijn zal de club 

niet krimpen en zal de drang bij V.V. De Meern om 

zich aan te passen aan een wijzigende omgeving niet 

groot hoeven zijn. Toekomstige leden zouden over 

20 jaar zo maar kunnen zeggen dat V.V. De Meern 

rond 2020 last had van een remmende voorsprong. 

Dat de club zat te slapen en in zijn ontwikkeling 

achterbleef. Nu maar hopen dat ik het mis heb. 

 

Oh ja, tot slot. Doordat ons werk vereist dat we 

flexibel zijn in de werktijden wordt het steeds 

moeilijker om gelijktijdig te sporten. Gelijktijdig 11 

tegen 11 mensen bij elkaar brengen wordt lastig. Er 

zijn twee opties. Of je maakt teams groter waardoor 

er toch 11 mensen gelijktijdig beschikbaar zijn om 

als elftal te kunnen fungeren of je staat toe dat 

wedstrijden 7 tegen 7 worden afgewerkt. Ik zou niet 

durven zeggen waar het heen gaat. Anderzijds gooi 

ik graag de knuppel in het hoenderhok. Ik gok op 7 

tegen 7, al was het maar omdat het vormen van 

grotere teams bij kleinere verenigingen helemaal niet 

haalbaar is. 

   

Andere ideeën over de toekomst van het voetbal? Ik 

hoor het graag. 

 

John van Wegen 

Lid van het verenigingsbestuur 

Meer dan Voetbal Awards 

a de Rinus Michels Award, maakte V.V. De 

Meern dit jaar kans om nog een award te winnen. 

Het ging ditmaal om de ‘Meer dan Voetbal’ Award in 

de categorie “Project van het jaar”. 

 

Het genomineerde project was het 

schoolvoetbaltoernooi dat V.V. De Meern Betrokken, 

onder leiding van Melvin Uittenbogert organiseerde. 

Voorafgaand aan het toernooi ging Melvin met een 

team van studenten en maatschappelijke stagiaires 

langs alle scholen om daar te vertellen over 

sportiviteit en respect. Ook zorgde dit rondje langs 

de scholen ervoor dat het schoolvoetbal gepromoot 

werd. Dit resulteerde in een record aantal 

deelnemers. 

 

Juryvoorzitter en Volkskrant-sportjournalist Willem 

Vissers: 'Uit alle inzendingen blijkt dat meer dan 

voetbal onderdeel is van de club. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen wordt er niet meer 

bijgedaan. De clubs boeken inmiddels aantoonbare 

resultaten op dit vlak. Opvallend is ook dat binnen 

het amateurvoetbal heel veel gebeurt. De winnaars 

zijn goede voorbeelden van deze trend en een 

compliment voor alle clubs.' 

 

Helaas voor V.V. De Meern Betrokken ging de prijs 

naar een project van TPP- Rotterdam. Zij 

stimuleerden probleemjongeren om in een cruciale 

fase van hun leven te kiezen voor een goede richting, 

door middel van speciale zaalvoetbal trainingen. Het 

laat wel zien dat de maatschappelijke tak van V.V. 

De Meern goed bezig is. Komend seizoen organiseren 

zij weer genoeg leuke projecten, wat misschien 

opnieuw een nominatie oplevert.  

 

Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 
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oals gebruikelijk geven we jullie bij de start van 

het nieuwe seizoen een overzicht van het aantal 

leden en teams van de vereniging. In de 

overzichtstabel en de grafieken is het verloop van 

beide in de afgelopen jaren weergegeven. 

 

We starten het seizoen met ca. 1430 spelende leden. 

Tellen we daar nog bij op de ‘niet spelende leden’ en 

‘trainende leden’ dan komt het totaal op 1500 

betalende leden. Daarnaast telt de vereniging ca 418 

vrijwilligers, waarvan een aantal van 282 niet tevens 

behoort tot de categorie betalende leden. Het totaal 

aantal leden is derhalve 1782.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

spelende leden, onderverdeeld in de categorieën 

jongens, meisjes en senioren. In de laatste kolom is 

de toename te zien ten opzichte van vorig seizoen.  

 

Jongens 

Het aantal spelers is t.o.v. het vorige seizoen met 46 

toegenomen. Dit betreft deels spelers die van 

buitenaf zijn aangetrokken voor versterking van de 

selectieteams. 

 

Uit prognoses voor de komende jaren blijkt dat het 

aantal spelers nog zal toenemen, met name in de 

hogere categoriën. Zo zal het aantal B-teams groeien 

naar 9 en het aantal A-teams naar 7 à 8. Omdat de 

speelruimte op zaterdag beperkt is, hangen de 

groeimogelijkheden mede af van de mate waarin 

jeugdteams op zondag kunnen worden ingedeeld.  

 

Meisjes/dames 

De groei bij de meisjes is ten opzichte van vorig 

seizoen beperkt gebleven. Volgens het huidige beleid 

is nog groei mogelijk tot een maximaal aantal teams 

van 2xA, 2xB, 3xC, 3xD, 4xE en 2xF.   

 

Senioren 

Bij de heren zien we een behoorlijke groei op 

zondag. Dit heeft o.a. te maken met de verplichte 

doorstroming van A-junioren naar de zondag. 

Hopelijk zet deze ontwikkeling zich in de komende 

jaren door. 

 

Ondanks inmiddels de sterke groei van het 

meisjesvoetbal in de laatste jaren zien we nog steeds 

geen groei bij de dames. Ook dit seizoen is de 

doorstroom van meisjes naar de senioren zeer 

beperkt. 

 

Teams 

Het aantal teams is de afgelopen jaren uiteraard 

meegestegen met het aantal leden. Bij de start van de 

competitie heeft de vereniging liefst 118 teams (!). 

Daarvan spelen 102 teams in KNVB competities. De 

kabouters en de jongste F-pupillen (totaal 16 teams) 

spelen onderlinge wedstrijden op zondagmorgen. 

 

Piet Eversdijk 

Z 
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Aantal leden en teams 

Categorie augustus 2012 augustus 2013 toename 

Jongens 887 933 46 

Meisjes 182 190 8 

Senioren 288 310 22 

 Totaal 1.360 1.430 70 

Aantal teams V.V. De Meern 
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Collage werkzaamheden uitbreiding clubgebouw 
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Programma V.V. De Meern Betrokken 2013/2014 

omend seizoen staat er weer een hoop op het 

programma bij V.V. De Meern Betrokken. De 

maatschappelijke tak van onze vereniging staat in 

samenwerking met de maatschappelijke stagiaires 

weer garant voor een hoop sportieve activiteiten. 

Allemaal onder het motto: Ontwikkel jezelf, 

ontwikkel je club. 

 

Oktober 

4 oktober - Info-avond maatschappelijke stagiaires 

Informatieavond voor middelbare scholieren die een 

maatschappelijke stage willen lopen. Via V.V. De 

Meern Betrokken kun je opgeleid worden tot trainer 

of scheidsrechter, maar eigen ideeen zijn ook 

welkom. Om 20:00 uur is er een bijeenkomst in het 

clubcafe.  

 

5 oktober - Start Fair Play Cup D-jeugd 

Elke thuiswedstrijd beoordeelt de scheidsrechter het 

gedrag van de spelers in het veld en het gedrag van 

de ouders en coaches langs de lijn. De mensen van 

de uitgifte beoordelen de staat waarin de 

kleedkamers na afloop worden achter gelaten. Wie is 

dit jaar het sportiefste D-team? 

 

7 tot en met 20 oktober - Start sollicitatiegesprekken 

Alle scholieren die zich aanmelden voor een 

maatschappelijke stage, komen op sollicitatie-

gesprek. Daar bespreken we met elkaar de plannen 

voor het komende jaar. 

 

24 oktober - Trainerscursus van Rob Overkleeft 

De maatschappelijke stagiaires die zich willen 

ontwikkelen op trainersgebied, volgen een 

trainerscursus. Daar worden ze klaargestoomd voor 

de Winterclinics in december, waar ze de trainer zijn 

van een groepje kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 

24 tot en met 27 december - Winterclinics 

Traditioneel in december zijn de Winterclinics. 150 

kinderen nemen deel aan een door de 

maatschappelijke stagiaires georganiseerd voetbal-

evenent. 

 

Januari 

Start voetbalclinics bij bassischolen 

Om het schoolvoetbal te promoten trekt een team 

van V.V. De Meern Betrokken langs verschillende 

bassischolen uit de regio. Daar wordt onder meer 

aandacht gegeven aan de thema’s sportiviteit en 

respect. 

 

Maart 

12, 19 en 26 maart - Schoolvoetbal 

Ook dit jaar organiseert V.V. De Meern Betrokken 

weer het schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi wordt 

georganiseerd en gefloten door mensen van de 

maatschappelijke tak. 

 

Mei 

14 mei - Scheidsrechterscursus maatschappelijke 

stagiaires 

De maatschappelijke stagiaires die zich willen 

ontwikkelen op scheidsrechtersgebied volgen deze 

cursus. Ze worden klaargestoomd voor het Fair Play 

Cup toernooi aan het eind van deze maand. 

 

Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 
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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. 

 

Holland Casino 

Maandag 3 juni opende Holland Casino Utrecht haar 

exclusieve deuren voor onze leden. Deze 

bijeenkomst waren partners van leden ook welkom 

om zo op een laagdrempelige manier kennis te 

maken met de business club. Of zoals één van de 

partners het verwoordde: “wat doet mijn man nu 

precies op die eerste maandagavonden van de 

maand?”.  

  

Josje Schaap, sales manager van Holland Casino 

Utrecht en Amsterdam, verzorgde een korte 

presentatie over Holland Casino. Vervolgens werd 

het walking dinner geserveerd en konden de 

aanwezigen onder het genot van een drankje met 

elkaar kennismaken. 

 

Speciaal voor deze gelegenheid stond tevens een 

roulettetafel met croupier in de zaal opgesteld. In 

kleine groepjes kon iedereen 

proefspelen en vragen stellen aan 

de croupier. Enkele voorbeelden 

van vragen waren: “Wat is het 

nummer dat het meeste valt? 

Wat is het burenspel? Wat is 

eigenlijk het slimste en/of 

stomste dat je kunt doen?”. Na 

het buffet betraden alle leden en 

partners de speelzaal om de tips 

van de croupier uit te proberen. In de speelzaal werd 

de gezelligheid voortgezet, want er ontstonden heuse 

“BCLR-casinotafels”. Tegen elven kwam een einde 

aan een ontspannen netwerkbijeenkomst.  

 

Creative Valley 

Maandag 2 september trapte BCLR af voor de tweede 

helft van 2013 met de jaarlijkse Verrassend BCLR! 

bijeenkomst in het bijzondere en inspirerende 

gebouw van Creative Valley. 

 

Tijdens deze bijeenkomst gaven 5 leden in parallel 

sessies een korte verrassende, prikkelende of 

creatieve presentatie over een 

relevant onderwerp: 

• Rogier van der Maas van 

Brandwave liet in een korte 

presentatie zien wat marketing 

met hoofd, hart en handen 

inhoudt. 

• Sander de Bruin van Op Maat 

De Bruin Hypotheken gaf de 

aanwezigen een update van de 

ontwikkelingen op de hypotheekmarkt.  

• Marja van Kerkhof van het OR-secretariaat 

illustreerde in een levendige workshop het belang 

van constructief overleg tussen bestuurder en 

ondernemingsraad.  

• Gastheer van de avond Arnoud Zweedijk van 

Desque gaf een presentatie over de belangrijkste 

kenmerken van een goede moderne 

projectinrichting.  

• Sjoerd Rijper en John van Sluis van Micpoint 

praatten de aanwezigen bij over een nieuwe ICT 

ontwikkeling in de auto: ritregistratie. 

 

Netwerken 

Het gaat bij de business club niet alleen om 

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, contact via info@bclr.nl. 

B 
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