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e zijn de eerste seizoenshelft weer heerlijk van 

start gegaan. De nieuwbouw functioneert prima. 

We zijn dolblij met het nieuwe wedstrijdsecretariaat en 

de computers. De vele promoties van afgelopen jaar 

leiden niet tot evenveel degradaties dit jaar. Qua niveau 

gaan we dus weer een stap omhoog. De Zaterdag 1 

presteert fantastisch. De buitenwereld ziet ons steeds 

vaker als een geoliede machine. Daar mogen we trots 

op zijn. 

 

De groep “V.V. De Meern betrokken” zal een formelere 

status binnen de vereniging krijgen die rechtstreeks 

onder het VB gaat functioneren. Gezocht wordt naareen 

nieuw bestuurslid, die binnen het VB, V.V. De Meern 

Betrokken onder zijn hoede neemt. Hulde aan Eelco 

Koot en zijn groep die veel heel goed werk hebben ver-

zet om de maatschappelijke kant van V.V. De Meern op 

de kaart te zetten. 

 

ALV – Algemene Ledenvergadering 

In november hebben we de jaarlijkse Algemene Leden-

vergadering gehad. Een vergadering met meerdere ge-

zichten. Een erg lage opkomst, ca. 40 leden en dat op 

een totaal van bijna 1900, waarvan 1200 jeugdleden, 

die we uiteraard niet mogen verwachten. Maar dan nog. 

Zelfs afgezet tegen de 485 vrijwilligers, betrokken le-

den, is 40 niet veel. Heel opvallend was de lage op-

komst uit zeer actieve commissies. 

 

Toegegeven, Algemene Ledenvergadering klinkt niet 

spannend en als iets wat je niet mag missen. Ander-

zijds, de verplichte nummers, zoals financiële verant-

woording, werden binnen een uur afgehandeld. Daarna 

nieuws vanuit het VB over de nodige nieuwe onderwer-

pen en ontwikkelingen binnen de club. We vragen ons 

af hoe we de avond kunnen invullen om er iets van te 

maken, waarvan u zegt: “daar kom ik voor langs”. Heeft 

u suggesties, laat het ons a.u.b. weten. 

 

Positief was dat we er het afgelopen seizoen wederom 

in zijn geslaagd om zwarte cijfers te produceren. We 

blijven jaar op jaar financieel gezond. 

 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Zoals u inmiddels allemaal wel weet zitten we op zater-

dag overvol en zijn we al tijden bezig met oplossingen. 

De oplossingen krijgen langzaam vorm: 

• De Zondag F-competitie is aarzelend van start ge-

gaan met 6 teams van V.V. De Meern en 2 van Elink-

wijk. In de tweede seizoenshelft sluiten Hercules en 

Sporting aan en voegen wij vanuit de wachtlijst een-

F19 toe. De verwachting is dat na de zomer nog 

meer clubs aansluiten. 

• De wachtlijsten zijn nagenoeg weggewerkt. Op 

woensdagmiddag en zondagmorgen trainen ca. 30 

kinderen terwijl er per week nieuwe aanmeldingen 

bijkomen. Ons streven is dat kinderen die zich aan-

melden binnen enkele weken kunnen voetballen. 

• Nieuw! In de Jeugdcommissie is er een discussie om 

al met 4-jarigen te starten, dat is dus nog onder de 

Kabouters. 4-jarigen voetbal is een nieuwe trend, 

overgewaaid uit Brazilië. 

• Al met al lopen er op zondagmorgen ruim 200 kin-

deren op ons sportpark. 50 Kabouters, 60 Champi-

ons League, 60 F-jes, 25 bij de keepersschool en 30 

wachtlijsters. 

 

Onze inspanningen om kinderen zo snel mogelijk aan 

het voetballen te krijgen zijn niet aan de Gemeente 

Utrecht ontgaan. Wij worden binnen de Gemeente om-

schreven als een voetbalbedrijf en men bedoelt dat po-

sitief. Zeer positief. 

 

Deels uitgenodigd en deels op eigen verzoek komt de 

wethouder van Sport, Hans Spigt, op 2 februari langs 

voor een werkbezoek. Hij wil graag met eigen ogen zien 

hoe het er op zondagmorgen bij ons aan toe gaat. 

 

We mogen met zijn allen trots zijn op hetgeen we pres-

teren. De verwachting is verder dat we de komende 

maanden door de grens van 2000 leden zullen gaan. 

Wie had dat ooit gedacht. Bij de aanleg van het huidige 

sportpark (2004-2005) dacht het toenmalige bestuur 

dat 1000 leden een mooi getal was. 

 

Ontwikkel jezelf, ontwikkel je club 

We zijn door het toekennen van een subsidie vanuit het 

Oranjefonds in staat om in twee jaar tijd een groep jon-

geren te gaan opleiden tot trainer. Dat biedt niet alleen 

een unieke kans voor deze groep jongeren om hun lei-

derschapstalenten verder te ontwikkelen, het geeft de 

vereniging meer mogelijkheden om deze jongeren in te 

zetten om trainingen voor onze jeugd te geven. Een 

typische ontwikkel-jezelf-ontwikkel-je-club voorbeeld, 

wat prima past binnen de activiteiten van V.V. De-

Meern Betrokken! 

 

Veilige Sportomgeving 

In de vorige Teamgeest schreven wij al dat we zouden-

proberen een groep te vormen die zich in brede zin be-

zig gaat houden met activiteiten rondom het voetbal in 

de begeleidende sfeer. Dat is gelukt. Tot we een betere 

Van het verenigingsbestuur  

W 
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omschrijving hebben noemen we het een Zorgteam. 

Met enig trots konden we op de ALV onderstaande 

sheet tonen. 

 

Het Zorgteam gaat verschillende zaken oppakken. In 

zijn algemeenheid gaan we werken aan wat we zouden 

kunnen noemen een veilige sportomgeving. 

 

Zo gaat het Zorgteam ondersteuning geven aan het VB 

als zich bijv. een geval van sexueel misbruik zou voor-

doen, of zoals vorig jaar, de vermissing en later de dood 

van de broertjes uit Zeist, of een voorval zoals met 

grensrechter Richard van Nieuwenhuizen.  

 

Verder gaan we protocollen opstellen wat er moet ge-

beuren als iemand overlijdt. Dat kan op het sportpark 

zijn, maar het kan ook zijn dat we een speler uit het 

veld moeten halen. Hoe doen we dat en wie moet dat 

doen? En wie zorgt dan voor de eerste opvang? 

 

Als bestuur zijn we allemaal bestuurslid geworden om 

u allen aan het voetballen te krijgen. Met bovenge-

noemde zaken hebben we totaal geen ervaring, net zo 

min als alle media-aandacht die opeens over ons heen 

kan komen.  

 

Daarnaast gaat het Zorgteam werken aan onderwerpen 

als pestgedrag, drugsproblematiek, kinderen met afwij-

kend gedrag, etc. De nadruk ligt daarbij op het onder-

steunen van trainers en leiders. 

 

Nadrukkelijk wordt gekeken naar de invoering van een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wie zich als vrij-

williger of medewerker aan V.V. De Meern verbindt en 

een directe relatie heeft tot jeugdleden, moet een VOG 

gaan overleggen. Op dit moment zijn we informatie aan 

het verzamelen bij het NOC/NSF, de KNVB en andere 

clubs. Op basis daarvan zullen we de manier van invoe-

ring bepalen die past binnen de cultuur en mogelijkhe-

den van onze club. Het is in ieder geval duidelijk ge-

worden dat dit een behoorlijke impact gaat hebben. 

 

Geslaagd Kerstcafé 

14 December was het 2e V.V. Kerstcafé. Vanaf half drie 

waren alle vrijwilligers uitgenodigd om het jaar uit te 

luiden met Glühwein en een Kerstattentie in ontvangst 

te nemen.  

 

Tot twee jaar geleden brachten de verschillende bestu-

ren alle kerstattenties persoonlijk rond naar alle vrijwil-

ligers. Inmiddels zijn dat er zoveel (485) dat het bijna 

niet meer te doen is om ze rond te brengen. Vandaar 

het verzoek om de kerstattentie af te halen tijdens het 

Kerstcafé. 

 

Een speciaal compliment is hier op zijn plaats voor An-

neke Hendrikx. Zij heeft alle 485 handdoeken geregeld, 

voorzien van chocoladekerstballen en kerstwens, dicht-

geknoopt met een touwtje en aan velen van u uitge-

reikt. Anneke bedankt! 

 

Wat u bijvoorbeeld nooit hoort 

Er zijn veel onderwerpen waar u als lid eigenlijk zelden 

iets over hoort maar waar het VB “druk” mee is, zoals: 

 

Bezoek aan KNVB en VSU bijeenkomsten 

Jarenlang was V.V. De Meern een in zichzelf gekeerde 

vereniging. Wij namen nauwelijks deel aan 

(voorlichtings)avonden van de KNVB, de Gemeente 

Utrecht, etc. We waren een anonieme club, zoals zo 

vele anderen. Hoe anders is dat langzaam maar zeker 

geworden. Wij zijn vaste gasten bij de VSU 

(Sportbelangen Utrecht) en op districts- en andere 

KNVB bijeenkomsten. Sinds kort zijn daar incidentele 

bezoeken aan Wijkraadavonden en zelfs werkavonden 

van politieke partijen bijgekomen. Tel je alle bijeen-

komsten op, dan zijn we elke twee weken wel ergens 

vertegenwoordigd. Gevolg is dat we onvoorstelbaar veel 

meer kennis en informatie hebben en dat de contacten 

met de KNVB en Gemeente meer dan uitstekend zijn.  

 

Wij wensen u een heel sportieve en succesvolle tweede 

seizoenshelft. 

 

Het Verenigingsbestuur 

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

Wegen, Laurens Zandbelt 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

Strategisch beleidsplan

Jeugdopleiding – Zorgteam?

� Calamiteiten – VB niet voorbereid

- protocollen, begeleiding

� Begeleiding – begeleiden trainers

- borging “veilige omgeving”

pestgedrag, VOG, vertrouwenspersoon

� Wie: – VB, JeuCie

- M. Ruitenburg / S. van Wakeren 

/ I. Meijer

- E. Koot / S. Meijer
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et is maandag 13 januari en ik zit gesloopt dit stuk-

je te tikken. Met de Kerst een week met de familie 

van Gonnie in Twente geweest, daarna het trainings-

kamp van V.V. De Meern op Ameland beleefd en ten-

slotte het bezoek aan Benidorm, waar de spelers van 

F.C.Utrecht zich klaar stoomden om het voetbalseizoen 

goed af te sluiten. Bij alle drie gelegenheden heb ik mij 

uitermate goed vermaakt en geconstateerd dat een 

weekje doorbrengen met een groep mensen, die open-

staan voor elkaar en bereid zijn iets voor elkaar te bete-

kenen, gevoed door de nodige humor, onder het genot 

van enkele alcoholische versnaperingen, het leven zeer 

aangenaam maken.  

 

Het bezoek aan Ameland van de Zaterdag 1 en Zondag 

1 heb ik ,ondanks het plotselinge vertrek van Marinus 

Dijkhuizen naar Excelsior en de discussie over zijn op-

volging, als zeer positief ervaren. Je merkt dat de spe-

lers onderling uitstekend , ook als groep, met elkaar 

omgaan. Teamgeest is wellicht het belangrijkste ele-

ment van sportbedrijven, zeker op amateurniveau. 

Toch zijn er een paar dingen gebeurd waar ik van heb 

gebaald. De quiz, op vrijdagavond. De groep werd inge-

deeld in twaalf groepen van 4 personen die samen met 

elkaar speelden. Er werden ca. 100 vragen gesteld over 

sport,film en nog meer onzin. Degenen die de minste 

fouten behaalden waren de winnaars. Tot mijn grote 

frustratie werd onze groep tweede en de groep 

‘Stolwijk’’’ met allesweter Bastin Verweij in zijn groep, 

eerste. Hier ben ik nog ziek van.  

 

Dan Rob Zomer. Die moest zo nodig voor de zoveelste 

keer, midden in de nacht in de kroeg , de Frank Sinatra 

uit gaan hangen. Jullie zullen niet weten hoe vaak ik 

deze ellende al heb mee moeten maken. En het stomme 

is dat hij werkelijk denkt dat hij geweldig kan zingen. 

Hij denkt ook dat hij een geweldige trainer is en daar-

om geven wij hem de mogelijkheid dit het lopende sei-

zoen als hoofdtrainer zaterdag/zondag te bewijzen.  

 

Tot slot, om alle onduidelijkheden omtrent de opvol-

ging van Marinus weg te nemen wil ik mededelen dat 

dit uitvoerig binnen het bestuur besproken is. Soms 

lijkt het wel dat het aantrekken van een andere trainer 

het meest spectaculaire item is binnen de voetbalwe-

reld, zelfs bij de amateurs. Dat niet alle bestuurders op 

een zelfde lijn zaten mag inmiddels duidelijk zijn , 

maar ik kan U verzekeren dat een 

grote meerderheid eensgezind was. 

Dat sommigen daar hun conclusies 

uit trekken en opstappen is hun 

goed recht en nog te waarderen ook.  

 

Frans van Seumeren 

Voorzitter 

Woordje van de voorzi=er 

H 

ok dit jaar weer werd op de eerste zaterdag in ja-

nuari het traditionele zaalvoetbaltoernooi voor de 

lagere zaterdagelftallen georganiseerd door ondergete-

kende. Dit jaar deden er weer zo’n 60 spelers mee van 

de zaterdagelftallen 2 t/m 9 en de veteranen. Er waren 8 

teams gemaakt die in twee poules streden op de poule-

winst. De teams bestonden uit een mengeling van spe-

lers van alle elftallen. 

 

Onder de strenge doch rechtvaardige leiding van Ge-

rard Wolswijk, Harry Hilverts en Han de Kruijff werden 

vanaf 8 uur in de avond 12 poulewedstrijden gespeeld. 

Na zo’n 3 uur spelen was duidelijk wie de poulewin-

naars waren. Zij streden in een spannende finale, beide 

teams kwamen op voorsprong, om de felbegeerde titel. 

Uiteindelijk werd de winnaar bekend na het nemen van 

penalty’s en konden de douches en daarna de bar wor-

den opgezocht. Tussen de wedstrijden door en na af-

loop van het toernooi werd er uitgebreid bijgepraat 

over wat het komende voetbalseizoen zou gaan opleve-

ren. Mede door de aanwezigheid van veel ‘supporters’ 

was het weer een gezellige bedoeling in de Ouderijnhal. 

 

Marco Eversdijk 

Organisator Futsal Cup 2014 

Futsal Cup 2014 

O 
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oals gebruikelijk ook dit jaar weer het gezellige zaal-

voetbaltoernooi voor de meiden van V.V. De Meern 

en wel op zondag 12 januari jongstleden. In de ochtend 

was het de beurt aan MF1, ME1, ME2, ME3, ME4 en de 

MD3. Bijna 55 meiden, die vroeg uit hun bed waren 

gekomen om in De Weide Wereld hun zaalvoetbalkun-

sten te showen. 

 

Aldaar werden ze warm onthaald door de organisato-

ren, die hulp kregen van Charlotte en Michelle de Jager 

(MC1), Elise Kuiper (MD1) en Thalina van ’t Klooster 

(MA1). Na de inschrijving en het uitdelen van de con-

sumptiebonnen konden de deelneemsters zich gaan 

omkleden en zich gereedmaken voor de warming-up, 

die werd verzorgd door Marcel Kinnegin (MC1) en 

Thalina.  

 

Door een gemengde samenstelling waren er zes gelijk-

waardige teams (Barcelona, Manchester United, Bayern 

Munchen, AC Milan en Schalken ’04) ontstaan. Zo 

stond de kleine MF1 dame in hetzelfde team te voetbal-

len als de grote MD3 dame, beiden opzoek naar dat 

kleine gaatje in het doel. Maar ja, de keepers waren niet 

zo snel verslagen deze ochtend. In totaal werden er zes 

spannende poulewedstrijden gespeeld en ging de strijd 

tussen de teams gelijk op. 

 

Vele doelpunten werden er gescoord met behulp van de 

fanatieke ouders, grootouders en de teamleiders. In de 

slotfase werd er gestreden om de 6e t/m 1e plaats, waar-

in de nummers één t/m drie uit poule 1 speelden tegen 

de nummers één t/m drie uit poule 2. Bayern München 

mocht het gaan opnemen tegen Çhelsea. De uiteindelij-

ke werd team Chelsea, wat met 2-1 won, de nummer 

één van de ochtend. Het winnende team bestond uit: 

Inez en Manon (MD3), Glow en Djaida (ME1), Sanne 

en Luca (ME3), Lieke (ME4), Sarah en Kim (MF1). Als 

afsluiting kregen zij een medaille en alle andere deel-

neemsters een erelintje voor hun geweldige inzet deze 

ochtend. 

 

Na een korte rust voor de organisatie, was het tijd voor 

meiden van de MC1, MC2, MC3, MD1 en MD2, ook nu 

weer een 55-tal sportievelingen. Net als in de ochtend 

werden de teams gemengd. Geen van de teams liet het 

op z’n beloop en ging vol voor de winst in de voetbal-

partijen van elk vijftien minuten. Ook hier weer mooie 

bewegingen gezien, goed verdedigingswerk van de kee-

pers, prachtige doelpunten en snel schakelen van aan-

val naar de verdediging. Na de zes poulewedstrijden 

mochten de teams Barcelona en Schalke ’04 strijden om 

de 1e plaats. Uiteindelijk won team Barcelona met 5-2. 

Team Barcelona bestond uit: Charlotte en Chloë 

(MC1), Sammie en Sharon (MC2), Isa en Amy (MC3), 

Esmee en Rosa (MD1) en Carmen (MD2). Ook zij kre-

gen een medaille en uiteraard kregen de andere deel-

neemsters ook een erelintje. 

 

Het was voor de organisatie, die bestond Huib Kuipers 

(MD1), Marcel Kinnegin en ondergetekende, een lange 

maar zeer geslaagde dag! Dank aan de meiden en team-

leiders die hebben geholpen. Zonder jullie zou deze dag 

niet zo succesvol zijn geweest. 

 

Saskia Kinnegin-van Tessel 

Secretaris meisjes- en dameswerkgroep/leidster MC1 

Geslaagd V.V. De Meern Meiden Zaalvoetbaltoernooi 

Z 





Januari 2014 7 TeamGeest 

et sportpark wordt omzoomd door op sommige 

plaatsen vrij brede sloten. Deze zijn onder andere 

nodig voor de waterhuishouding, maar bieden ook een 

bescherming tegen van buitenaf betreden van het sport-

park. Helaas zijn de sloten ook een bron van ergernis, 

omdat regelmatig ballen in het water belanden.  

 

Bij het ontwerp van het sportpark hebben we in samen-

werking met de gemeente getracht door situering van 

de velden en het aanbrengen van grondterpen en be-

planting, de kans op ‘ballen in de sloot’ te beperken. Dit 

neemt niet weg dat regelmatig ballen te water gaan. Op 

strategische plaatsen hangen (een zevental) aluminium 

balhengels om de ballen weer op te vissen. De hengels 

zijn echter, met name op plaatsen waar de sloot breed 

is, soms lastig te hanteren, vooral door jeugdspelers.  

 

Willy Wortel Leen Slappendel, lid van de onderhouds-

ploeg, vond dat ook en heeft na veel nadenken een al-

ternatief ontwikkeld: een band-lasso, bestaande uit een 

fietsband en een hieraan bevestigd net. Door de band 

over de bal te werpen kan deze met een touw worden 

binnengehaald. Wel oppassen dat je bij het werpen het 

touw binnenboord houdt.  

 

Net als bij de balstokken is het uiteraard de bedoeling 

dat de band-lasso’s worden teruggehangen op de daar-

voor bestemde plaatsen. Bedenk dat ook spelers die na 

jou komen gebruik willen maken van deze hulpmidde-

len. We horen graag reacties van de gebruikers.  

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

Bal in de sloot….en dan? 

H 

l enige jaren werken V.V. De Meern en Sportcen-

trum Oudenrijn samen. Hierbij gaat het dan vooral 

om het aanbieden van trainingsfaciliteiten voor V.V. De 

Meern, en dan met name voor de selectie jeugd en seni-

oren. Dit is vooral bedoeld voor de winterperiode. Het 

trainen in de sportzaal maar ook fitnessen, small-group 

trainingen (FunXtion) en het volgen van groepslessen 

zoals spinning en kickboksen wordt gebruikt als alter-

natief op de buitentrainingen. 

 

Een noodzaak aan de ene kant maar aan de andere kant 

een andere manier om fit te blijven. Bijkomend voor-

deel is dat het positief is voor het groepsproces. Daar-

naast heeft V.V. De Meern de mogelijkheid om gebles-

seerde spelers te laten revalideren in het sportcentrum. 

Uiteraard speelt de fysiotherapeut van V.V. De Meern 

hierbij een voorname rol. 

 

Sjaak van Helder (technisch directeur V.V. De Meern), 

Piet Oostveen (sponsorcommissie V.V. De Meern) en 

Rob Veldhuis (eigenaar Sportcentrum Oudenrijn) heb-

ben deze samenwerking nu ook formeel beklonken in 

een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. 

 

Piet Oostveen 

Sponsorcommissie 

 

 

Samenwerking met Sportcentrum Oudenrijn 

A 
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et is vrijdagmorgen 3 januari half 8. Ik word opge-

haald, want we gaan met zowel de zaterdag- als de 

zondagselectie naar Ameland. Een idee wat reeds vorig 

jaar, tijdens het trainingskamp in Spanje, door zowel 

Frans van Seumeren (Ameland is tevens zijn zeer gelief-

de tweede thuishaven) als Wim Stolwijk gesmeed werd.  

 

Het vertrek vanaf ons Sportpark is gepland om 08:15 en 

dus komen wij vroeg genoeg aan. Gelukkig is de kanti-

ne open en kan er dus een lekker bakkie leut gehaald 

worden (Hulde aan John!). Nadat de bagage in de bus 

gestouwd is gaan we op weg naar Holwerd. In de com-

pleet met allerlei materialen volgestouwde Volvo, vol-

gen Wim Stolwijk en ik de bus. 

 

Even voor elven komen we in 

Holwerd aan en wacht ons nog 

de overtocht met een ferryboot 

naar Ameland. Er staat een be-

hoorlijke wind maar de boot 

blijft stabiel en voor zover be-

kend zijn er geen zee-zieken te 

melden!! Vanuit Ameland naar 

het Hotel/Resort Amelander Kaap, inchecken en dan 

lekker genieten van de lunch. 

 

Na de lunch staat de eerste training op het programma. 

De voetbalvelden zijn gelukkig lopend bereikbaar hoe-

wel er dan wel over een prikkeldraad-afzetting geklau-

terd moet worden maar dit soort obstakels levert onze 

doorgewinterde sporters natuurlijk geen enkel pro-

bleem op. Rob Zomer leidt de training van de Zaterdag 

en Sjaak van den Helder en Ilji van der Horst leiden de 

training van de Zondag. De velden zijn lekker soppig, 

maar ondanks deze handicap wordt er aan beide zijden 

lekker fanatiek getraind. Het is jammer dat Thomas 

Siepman de training met een 

knie blessure moet verlaten. 

 

’s Avonds worden we vermaakt 

door onze quizmaster Rob Zo-

mer en zijn assistent Jorrit (of is 

zijn naam nu Joris) Tromp. 

Frans van Seumeren, uiteraard 

tijdens het trainingskamp aan-

wezig op Ameland, is speciaal 

door Rob uitgenodigd om zijn 

spektakel mee te maken. Er zijn 12 teams geformeerd 

van elk vier personen. Maar liefst 88 vragen over onder-

werpen als natuur, topografie, gebouwen, muziek en 

vooral natuurlijk sport, waarin zowel vergane glorie als 

de huidige helden in een razend tempo op een groot 

scherm getoond worden. En natuurlijk draait alles om 

de winst. Na controle van de antwoorden loopt de 

spanning op.  

 

Wie o wie is de winnaar?? Met maar liefst 74 goede ant-

woorden wordt het team bestaande uit Jordy Martens, 

Wim Stolwijk, Jordy Zuidam en Bastin Verweij op grote 

afstand de terechte winnaar. Bastin Verweij is de alles-

weter en zijn bijnaam moet dan ook maar “de wande-

lende encyclopedie” worden.Later wordt aan de bar de 

“wedstrijd” door een ontketende Rob Zomer, tot in de 

zeer kleine uurtjes, voortgezet. Rivaliteit en hilariteit 

zorgden voor een prachtig ein-

de van de avond. 

 

De volgende dag (zaterdag) 

staat in het teken van een heer-

lijke wandeling door de prachti-

ge duingebieden van Ameland. 

Ook het winderige strand wordt 

niet overgeslagen en degenen 

die het nog moeilijk hebben van 

de inspanningen van de vorige avond/nacht worden 

weer stukje bij beetje wakker! 

 

Na de lunch heeft de technische leiding gekozen voor 

een gezamenlijke training in de vorm van een toernooi 

met vier ploegen. Ook nu wordt er weer lekker fanatiek 

gebald. Na deze gedane arbeid maakt iedereen zich op 

voor een avondje Nes. Frans en Gonnie, als de grote 

kenners van het eiland, hebben ons uitgenodigd in een 

gezellig restaurant, alwaar iedereen een heerlijk diner 

voorgeschoteld krijgt.  

 

Aan het einde van het diner wordt bekend gemaakt dat 

Rob Zomer, na het vertrek van 

Marinus Dijkhuizen naar Ex-

celsior, de tweede helft van het 

huidige seizoen tevens de 

hoofdtrainer wordt van de zon-

dagselectie. In het seizoen 

2014/2015 verlaat hij de zater-

dagselectie en wordt hij de 

nieuwe hoofdtrainer van de 

zondagselectie. 

 

En de avond heeft nog meer verrassingen in petto, want 

Nes heeft ook nog enkele uitgaansmogelijkheden en 

vanaf een uur of elf komt de grote verhuizing op gang 

en landen we in een discotheek. In eerste instantie lijkt 

Verslag trainingskamp zaterdag- en zondagselec)e op Ameland 

H 
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het op een hengstenbal, maar vooral door toedoen van 

Koen Hoveling en Gary Chen worden de “meiden”, 

waarschijnlijk met mooie beloftes, naar binnen gepraat. 

Ik beschouw dit “naar binnen 

lullen” maar als een typische 

spitsen-gave!!! Met zijn exoti-

sche danspassen zorgt Ilji van 

der Horst ervoor dat de 

“meiden” ook binnen blijven.  

 

De zondagmorgen staat in het 

teken van een golfclinic. Hier 

ontmoeten wij “oudjes” een 

oude bekende, nl. Loes Renders. Schattig om onze 

voormalige tennislerares bij de LTC Vleuten-De Meern 

hier weer te ontmoeten. Nog steeds even fanatiek en 

daardoor wordt er aandachtig geluisterd naar de uitleg 

van haar en haar assistent Patrick.  

 

Voor bijna alle voetballers is dit de eerste kennismaking 

met dit technische spelletje en dat is dan ook precies de 

reden dat de uitvoering voor de meesten toch niet mee-

valt. Alleen Jordy Zuidam en Stefan Oost zijn de uit-

zonderingen en zij gaven na de clinic nog even een 

showtje weg, waarin de bal menigmaal met groot ge-

mak tussen de twee- en driehonderd meter ver wegge-

slagen werd.  

 

Na afloop een lunch in het restaurant van de golfbaan 

en daarna terug naar het hotel om zich al weer op te 

maken voor de volgende activiteit. 

 

De zaterdagselectie gaat tennissen op de buitenbanen. 

Natuurlijk is het hoofdzakelijk 

lekker gezellig, maar af en toe 

ontsteekt de één in een woede-

uitbarsting daar de ander het in 

zijn hoofd haalt om de spelre-

gels te overtreden. Ja, ja het 

blijft natuurlijk toch een wed-

strijd en winst is altijd belang-

rijk, nietwaar!! Tom Gentenaar 

komt als meest getalenteerde 

speler tevoorschijn, in dit geval in goed gezelschap van 

Mark Poorthuis.  

 

De zondagselectie is in de sporthal bezig met een zaal-

voetbaltoernooi. Menig duel wordt uitgevochten op het 

scherp van de snede. Hugo Peters laat keeperstalenten 

zien, Steve Blokland kan ook in de zaal heel goed uit de 

voeten en natuurlijk blijft het een hobby om het niet 

eens te zijn met de scheidsrechters. Dan klinkt er direct 

een kakafonie aan protestgeluid!!! 

 

Om zeven uur is het diner ge-

pland en ’s avonds is er film, 

een pokertoernooi en tafelten-

nis. Aan het einde van de avond 

is er, voor veel publiek, een fi-

nale tafeltenniswedstrijd tussen 

de verdediger Danny ter Hoeve 

en de aanvaller Tom Gentenaar. 

Er wordt gespeeld om de “best 

of five” en de wedstrijd is van 

een zeer hoog gehalte. Uiteindelijk trekt Tom aan het 

langste eind en wordt dus de gevierde kampioen!! 

 

En dan is het alweer maandag geworden. Het uitstapje 

loopt op zijn einde. Er wordt nog één keer getraind en 

gelukkig heeft onze fysiotherapeut, Iris Voorend, Tho-

mas Siepman weer fit gekregen , zodat ook hij weer 

lekker kan meeballen.  

 

Daarna moeten we ons voorbereiden op de terugreis. 

De laatste lunch op Ameland wordt verorberd en om 

13:45 is het vertrek per bus naar de boot. Rondom half 

zeven zijn we weer op ons regenachtige sportpark, al-

waar we afscheid van elkaar nemen en vaststellen dat 

het een enerverend, maar wederom geslaagd trainings-

kamp was. 

 

Dank aan iedereen die dit trainingskamp mogelijk heeft 

gemaakt en een speciale dank gaat uit naar Marcel Ol-

denburg, Sjaak van den Helder en Rob Zomer, die on-

danks het vertrek van Marinus 

Dijkhuizen voor een bijna per-

fect verlopen trainingskamp 

gezorgd hebben. En nu maar 

afwachten of de trainingsarbeid 

en de lol die we gehad hebben, 

zich uitbetaalt in een mooie en 

succesvolle 2e seizoenshelft 

voor beide selecties. 

 

Bedenk wel: Alleen dankzij enige sponsoren is het dit 

keer wederom mogelijk gemaakt om, dit keer voor zo-

wel de zaterdag- als de zondagselectie, zo’n trainings-

kamp te kunnen organiseren. Eenieder die dit mogelijk 

heeft gemaakt willen wij bij deze dan ook hartelijk be-

danken. 

 

Ad de Lange 

Verslag trainingskamp zaterdag- en zondagselec)e op Ameland (vervolg) 



Januari 2014 TeamGeest 10 

e douches in ons clubgebouw werken al enkele ja-

ren niet vlekkeloos. Dit is een complex probleem 

met een lange historie. Een aantal jaren geleden merk-

ten we dat de douches het niet altijd deden: je hield je 

hand voor de sensor, maar er kwam geen water. Nog 

een keer je hand voor de sensor en dan deed de douche 

het meestal weer. Het probleem tradt in het begin spo-

radisch op, maar werd in de loop der jaren erger. Reden 

om eerst contact op te nemen met de loodgieter, later 

de leverancier en uiteindelijk ook de fabrikant. 

 

Het bleek dat de kwaliteit van de sensoren te wensen 

over liet, de sensoren waren niet volledig vochtdicht en 

dat kon haperende sensoren veroorzaken. Gelukkig 

erkende de leverancier de problemen en was bereid 

mee te denken. Uiteindelijk zijn er we financieel uitge-

komen om alle sensoren te vervangen door een be-

trouwbaarder nieuw type. Het zal de meeste leden wel 

opgevallen zijn: de oude sensoren hadden een rood 

lampje, de nieuwe een blauwe. 

De nieuwe sensoren werken beter dan de oude, maar 

tot onze teleurstelling haperen de douches nog steeds. 

Nader onderzoek wees uit dat er ook een probleem zit 

in de besturingen. De douches worden elektronisch 

bestuurd vanwege legionella preventie (elke douche die 

72 uur niet gebruikt is wordt automatisch gespoeld om 

de legionella bacterie geen kans te geven). Uiteindelijk 

wisten we vast te stellen dat de sensor een puls geeft, 

maar de besturing niet altijd op de puls reageert. 

 

Na veel testen bleek dat dit gebeurt als de besturing 

binnen korte tijd meerdere signalen moet verwerken. 

Als het water stopt en je houdt gelijk je hand voor de 

sensor, dan is de kans groot dat de besturing niet rea-

geert. Gebeurt dit, wacht dan een paar seconden nadat 

het blauwe lampje van de sensor uit is gegaan, voordat 

je je hand weer voor de sensor houdt. 

  

Helaas is dit niet altijd reageren inherent aan het ont-

werp van deze besturingen. Het vervangen van de be-

sturingen door nieuwe exemplaren van hetzelfde type 

lost niets op. Ondertussen zijn er betere systemen op de 

markt. Het installeren van een nieuw systeem is echter 

om twee redenen problematisch. Ten eerste gaat het om 

hoge kosten om de nieuwe besturingen aan te schaffen, 

zelfs na forse coulance kortingen. Ten tweede zijn de 

besturingen in ons clubgebouw zeer ontoegankelijk 

weggewerkt achter allerlei leidingen en moet ook de 

bekabeling aangepast worden. Het installeren brengt 

daardoor veel werk en hoge kosten met zich mee. Teza-

men gaat het om een investering van meer dan € 

10.000. 

 

Wij vinden een dergelijke investering in meerdere op-

zichten onacceptabel en zijn daarom nog steeds met de 

leverancier op zoek naar een eenvoudigere en goedko-

pere oplossing. Dat is zowel technisch als financieel een 

enorme uitdaging. Veel andere verenigingen hebben 

overigens last van vergelijkbare problemen, maar zijn 

zich daar niet bewust van en/of accepteren het gelaten. 

Wij zijn blijkbaar de enige klant die de problemen heeft 

aangekaart en tot het uiterste probeert een acceptabele 

oplossing te vinden. De leverancier en fabrikant hebben 

door al onze testen daarbij het nodige geleerd over hun 

producten. 

 

De leverancier aansprakelijk stellen en een oplossing 

eisen is geen optie. Je komt dan in een juridisch steek-

spel terecht, moet uiteindelijk bij de rechter je gelijk 

zien te halen, je bent sowieso veel geld aan advocaten 

kwijt en hebt geen 

enkele zekerheid 

dat de rechter je 

iets toewijst. 

 

Kortom, er wordt 

aan het probleem 

gewerkt en hope-

lijk lukt het nog 

een oplossing te 

vinden. 

 

André Bakker  

Douches 

D 
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at hebben jullie een prachtige accommodatie! De-

ze lofuiting horen we veelvuldig van onze bezoe-

kers van ons sportpark. Zelf zijn we er onderhand weer 

aan gewend, echter wanneer we complimenten van on-

ze bezoekers krijgen, realiseren we weer eens dat we 

inderdaad een prachtige accommodatie hebben. Wat zal 

dat gekost hebben, zie je iedereen denken. 

 

In zomer van 2005 werd ons sportpak opgeleverd. De 

financiering van de € 1.877.077 aan bouwkosten ge-

beurde als volgt: 

• ontvangen van gemeente (verplaatsing) € 1.371.562 

• eigen geld € 95.079 

• Gefinancierd € 410.436 

 

Afgelopen zomer werd nog eens voor € 365.000 een 

aanbouw gerealiseerd plus 5 extra kleedkamers. De fi-

nanciering was nu als volgt: 

• ontvangen van gemeente veld » hockey € 150.000 

• eigen geld € 15.000 

• Financiering € 200.000 

 

De verzekerde waarde van ons clubgebouw bedraagt nu 

circa € 3 miljoen. De huidige bankschuld inclusief obli-

gatieleningen bedraagt per 1 januari 2014 € 474.723.  

 

Deze schuld dient uiteraard afgelost te worden en er 

dient rente worden betaald. Deze middelen dienen dus 

te komen uit het verschil tussen onze opbrengsten en 

uitgaven. Dit vereist een nauwkeurige planning van 

onze geldmiddelen. 

 

Naast ons clubgebouw hebben we als een vereniging 

met 1528 spelende leden uiteraard vele inkomsten en 

kosten. 

 

De cijfers over het seizoen 2012-2013 waren als volgt: 

 

Baten 

• Contributies € 216.962 

• pacht/huuropbrengsten € 78.237 

• sponsorgelden en reclame-inkomsten € 150.546 

• V.V. De Meern Betrokken € 22.634 

• buitenschoolse opvang € 18.090 

• Diversen € 40.928 

 € 527.397 

Kosten 

• salarissen, vergoedingen € 228.550 

• kosten sportpark € 45.809 

• kosten clubgebouw € 46.502 

• voorziening groot onderhoud € 7.000 

• kosten KNVB € 27.283 

• kosten jeugd € 12.221 

• kosten senioren € 15.628 

• Afschrijvingen € 46.296 

• overige diverse kosten € 53.421 

• Rente € 14.470 

• V.V. De Meern Betrokken € 22.634 

 € 519.814 

 

Netto resultaat € 7.583 

 

Onze financiële verantwoording wordt uiteraard gecon-

troleerd door de kascommissie, maar ook door SWS 

(Stichting Waarborgfonds Sport). Al jaren krijgen we te 

horen dat onze verantwoording als zeer goed verzorgd 

wordt beoordeeld en dat onze financiële positie er rede-

lijk goed uitziet. Deze informatie wordt doorgestuurd 

naar de bank en gemeente. 

 

Gelet op onze investeringen in het clubgebouw dienen 

we alert te zijn op onze liquiditeitspositie. Met mensen 

als Ton Oskam, onze administrateur, en Piet Eversdijk, 

is het uitstekend werken en houden we onze financiën 

scherp in de gaten. Met een Commissie van Beheer, die 

heel veel werk verricht in het up-to-date houden van 

ons clubgebouw, en daardoor veel geld voor onze ver-

eniging bespaart, is het mogelijk om een grote amateur-

voetbalclub financieel gezond te houden. 

 

Wim Stolwijk 

Penningmeester 

V.V. De Meern en haar financiën 

W 
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an het eind van de grote vakantie mocht ik mee met 

het D-kamp. Ze hadden mij verteld dat dit al bijna 

30 jaar wordt georganiseerd door V.V. De Meern voor 

de pupillen die overgaan naar de D-tjes. Van mijn broer 

had ik leuke verhalen gehoord, dus het leek mij ook 

heel leuk om mee te gaan. Gelukkig gingen er van mijn 

nieuwe team ook veel kinderen mee. Kon ik direct de 

nieuwe jongens leren kennen.  

 

Op vrijdag vertrokken we met een lange sliert auto’s. Ik 

zat bij Bram in de auto. Bram was één van de begelei-

ders. Ik weet niet precies waar we naar toe gingen, 

maar volgens mij was het in de buurt van Roosendaal. 

Dat zag ik tenminste op de borden staan. Na aankomst 

heb ik eerst een slaapplek gezocht. We lagen op een 

zaal met 8 Jongens. Ik lag boven Daan. Daarna gingen 

we trainen. Intussen had de kookploeg een warme 

maaltijd gemaakt. Volgens mij was het macaroni. Na 

het eten gingen we met zijn allen bowlen. Na het bow-

len gingen we weer terug naar de kampeerboerderij. 

Hier speelden we nog bingo. Bijna tegen middernacht 

gingen we naar bed. Natuurlijk gingen we eerst nog 

keten op de slaapzaal. 

 

De volgende ochtend werden we vroeg gewekt. Dat was 

wel jammer. Na het ontbijt hebben we allerlei spelletjes 

met de bal gedaan. Bij het penaltyschieten schoot Stefan 

alle drie de penalty’s raak. Na het middageten gingen 

we naar het zwembad. Hier hebben we lekker gezwom-

men. Toen we weer ‘thuis’ kwamen werd de barbecue 

aangestoken. Het eten was erg lekker. Na het eten gin-

gen we het bos in voor het dierengeluidenspel. Er zaten 

6 beesten verstopt in het bos. In groepjes moesten we 

die proberen te vinden. Dat moest wel in een speciale 

volgorde en binnen een bepaalde tijd. Mijn groepje had 

er maar vijf gevonden en toen was de tijd al om. Voor-

dat we gingen slapen hebben we nog wat gewisseld van 

slaapplekken. 

 

Op zondag mochten we wel een kwartier langer uitsla-

pen. Na het ontbijt gingen we voetballen tegen de lei-

ding. Omdat de leiding vals speelde konden we niet 

winnen. We hebben wel erg gelachen. Toen was het al 

weer lunchtijd en moesten we onze spullen gaan inpak-

ken. De eerste ouders arriveerden alweer om ons terug 

te rijden. Ik zat weer bij Bram. Helaas was het kamp 

alweer snel voorbij. Ik vond het heel erg leuk. Als het 

kan wil ik volgende keer wel weer mee. De leiding van 

het kamp was heel erg cool. Heel erg bedankt voor dit 

leuke weekend. 

 

Lex van Veldhuizen 

Speler D4 

Het D-kamp is vet 

A 

ls je er echt niet uit kwam, helpt de tolk je verder’’ 

 

De kerstvakantie brengt een aantal vastigheden met 

zich mee. Kerst, Oud en Nieuw en de Winterclinics in 

de Oudenrijnhal. Op 24 en 27 december en op 2 janua-

ri stonden ze weer op het programma. En net als voor-

gaande keren werden de Winterclinics druk bezocht 

door Nederlandse en Bosnische kinderen. De Bosnische 

kinderen verblijven in Nederland namens PAX Kinder-

hulp. De organisatie van deze dagen was geheel in han-

den van stagiaires bij V.V. De Meern Betrokken. Tarik 

el Ouardiji en Sven Jansen, voetballers uit de C-jeugd, 

waren aanwezig op dit voetbalevenement en spraken 

met verschillende betrokkenen. 

De Winterclinics heeft een breed scala aan activiteiten. 

Er waren dit jaar weer veel dingen te beleven en te 

doen. Een rondo, een dribbelparcours, kickboksen, par-

tijtje, bingo etc. Bij alle activiteiten staat voetbal en sa-

menwerken centraal. Dat vond ook Alessandro Damen, 

keeper van zondag 1 bij V.V. De Meern. “Samenwerken 

en respect hebben voor elkaar is erg belangrijk. Plezier 

hebben in het voetbal helpt dit te realiseren.’’ 

 

Zoals ieder jaar waren er een hoop vrijwilligers, die 

hielpen op deze voetbaldagen. Deze vrijwilligers spelen 

niet allemaal bij V.V. De Meern. Dit jaar hielp onder 

andere Meme Dore Aminata mee. Hij speelt bij de C1 

van FC Utrecht. Meme begeleidde een groepje voetbal-

Bosnische en Nederlandse kinderen leven zich uit 

“A 
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lers. Dit groepje bevatte ook Bosnische kinderen. ,,Het 

taalprobleem is makkelijk te verhelpen door middel van 

gebaren en een beetje Engels. Als je er echt niet met 

elkaar uitkwam, kon je beroep doen op de tolken die 

aanwezig waren. Zij hielpen je dan verder.’’ 

 

De organisatie van de dagen verliep zeer goed, de acti-

viteiten begonnen ’s ochtends vroeg al. De kinderen 

werden gemixt en in groepjes verdeeld en ieder team 

kreeg een programmaboekje mee met daarop de tijden 

van de verschillende activiteiten. Telkens als een ronde 

was afgelopen, klonk er een fluitje en werd er door ge-

wisseld. Tussendoor waren er pauzes, waarin er gegeten 

kon worden en de kinderen uit konden rusten, daarna 

kon iedereen weer verder met de activiteiten. Ook 

Luuk Brinkman, speler van V.V. De Meern C1 vond dat 

de organisatie goed was verlopen. Hij hielp mee voor 

zijn Maatschappelijke Stage en zei dat hij het erg naar 

zijn zin had.  

 

En niet alleen Luuk maar ook de rest heeft drie leuke 

dagen gehad. Alles verliep vlotjes en alle vrijwilligers 

hebben hun werk goed gedaan en wij denken dat V.V. 

De Meern hen zeer dankbaar is, want zonder deze jon-

gens en meisjes konden de winterclinics natuurlijk niet 

zomaar gehouden worden. Hopelijk wordt het volgend 

jaar net zo’n succes als dit jaar. 

 

Tarik el Ouardiji en Sven Jansen 

Spelers C1 enC2 

Bosnische en Nederlandse kinderen leven zich uit (vervolg) 

ekelijks zijn er tientallen scheidsrechters nodig om 

de jeugd- en seniorenwedstrijden in goede banen 

te leiden. Een klein aantal wedstrijden wordt gefloten 

door scheidsrechters die door de KNVB zijn aangesteld. 

 

Het overgrote gedeelte van de wedstrijden worden door 

leden van onze eigen vereniging (de verenigingscheids-

rechters) gefloten. Maar wie is eigenlijk die scheids-

rechter die de wedstrijd mogelijk maakt? 

 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijkse leven? 

Ik ben Mark Jansen en ben 13 jaar oud. Ik heb twee 

broers en vader en moeder en woon vlakbij V.V. De 

Meern. Ik zit op HAVO 2 van het Niftarlake College in 

Maarssenbroek, waar ik iedere dag naartoe fiets. In 

mijn vrije tijd voetbal ik en fluit ik wedstrijden. Daar-

naast speel ik gitaar en vind ik het leuk om te gamen, 

voornamelijk FIFA14 en GTA5. 

 

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

Ik ben al lid bij V.V. De Meern sinds mijn zesde. Ik be-

gon toen in de Champions League bij HSV. 

 

Waarom ben je gaan fluiten en doe je het nog steeds? 

Ik ben begin van dit seizoen gaan fluiten, omdat ik het 

erg leuk vind. Momenteel fluit ik regelmatig E-

wedstrijden. 

 

Welke ambities heb je? 

Ik hoop meer wedstrijden te fluiten om nog meer te 

leren en misschien kan ik dan wel uitgroeien tot een 

top scheidsrechter. 

 

Waarom zouden andere leden volgens jou ook scheidsrech-

ter moeten worden? 

Ik vind het zelf erg leuk en ik 

denk en hoop dat anderen 

het ook leuk zullen vinden! 

 

Ben je geïnteresseerd geraakt 

om eventueel actief te wor-

den als scheidsrechter? Neem 

dan voor meer informatie 

contact op met de scheids-

rechterscommissie. 

 

Ferdinand Wieman 

Scheidsrechterscommissie 

Interview scheidsrechter 

W 
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erugkijkend op de eerste helft van het seizoen zijn 

er een paar dingen die zijn opgevallen. Natuurlijk 

zijn daar de kampioenschappen van de F16, de E9 en 

de MD1. De F4 haalde evenveel punten als de nummer 

1, maar moest het afleggen op doelsaldo. Natuurlijk 

feliciteren wij alle kampioenen en hun begeleiders. 

 

Late start 

Het begin van het seizoen was een beetje rommelig. Dit 

kwam omdat de vakantieperiode erg laat viel en door-

liep tot en met eind augustus. De voorbereiding van 

veel teams kwam daardoor laat op gang. Zij die wel 

vroeger begonnen, waren vaak niet compleet. En toen 

iedereen dan eindelijk terug was van vakantie, stonden 

de eerste bekerwedstrijden op het programma. Ideaal is 

anders. Naar mijn gevoel werden de teams ook ge-

plaagd door meer blessures dan voorgaande jaren. Har-

de cijfers heb ik echter niet. Aangezien de zomervakan-

tie dit jaar voor onze regio weer laat valt moeten we 

kijken wat we kunnen leren van afgelopen jaar.  

 

F-pupillen op zondag 

Dit seizoen zijn we ook gestart met de zondagcompeti-

tie voor F-pupillen. Over het waarom is al heel veel ge-

schreven en gesproken. Het is een van de manieren om 

de overvolle zaterdag te ontlasten en tevens biedt het 

een mogelijkheid om meer kinderen te laten voetballen. 

De eerste zondag poule bestond uit 8 teams, waarvan 6 

van V.V. De Meern en 2 van Elinkwijk. Andere clubs 

die aanvankelijk wel interesse hadden kregen het nog 

niet rond of keken liever nog even de kat uit de boom. 

Natuurlijk waren er ook hier zaken die niet altijd even 

makkelijk liepen. Maar het niet opkomen van tegen-

standers en slecht weer en onduidelijkheden over afge-

lastingen komen ook op zaterdagen voor en is gelukkig 

niet voorbehouden aan de zondagcompetitie. Inmiddels 

hebben meer clubs uit de regio teams aangemeld voor 

de voorjaarscompetitie op zondag. Onder hen Hercules 

en Sporting ’70. Hiermee krijgt ook deze competitie een 

volwassener gezicht. 

 

Competitieindeling 

In de loop van de competitie zijn er veel vragen binnen 

gekomen over de competitie indeling. Met name het 

spelen van eerstejaars tegen tweedejaars ploegen roept 

veel vragen op. De eerstejaars moeten het dan veelal 

afleggen tegen het fysieke overwicht van de tweede-

jaars. In Nederland kennen we niet het systeem, zoals 

in vele andere landen, van een competitie indeling op 

geboortejaar. Dit seizoen is er in het District West I wel 

een proef gestart voor het opzetten van een eerstejaars-

competitie voor selectie elftallen in de D- en C-

categorie. Onze D2 draait daarin mee. Een evaluatie 

moet nog plaatsvinden. Wie weet dat dit uiteindelijk 

ook navolging krijgt voor niet-selectie teams. Maar zo-

lang een dergelijke systeem er bij ons niet is, blijven we 

vastzitten aan het huidige systeem. Het enige wat we als 

vereniging kunnen doen is per team aangeven wat de 

speelsterkte is. De KNVB maakt dan een indeling zon-

der onderscheid tussen eerste- en tweedejaars teams. 

 

Respect en regels publiek 

Begin december was het alweer een jaar geleden dat we 

met een grote groep (jeugd)leden aanwezig waren in 

het clubhuis om stil te staan bij de dood van Richard 

Nieuwenhuizen. Voor het Jeugdbestuur aanleiding om 

rond die datum nog eens aandacht te vragen voor res-

pect in en om het veld, middels een mail naar alle ou-

ders van jeugdleden. Hierin werd onder andere verwe-

zen naar de gedragscode van V.V. De Meern. Twee be-

langrijke punten wil ik er hier uitlichten. Allereerst 

dient het publiek achter de hekken of op de aangelegde 

tegelpaden te blijven, en in ieder geval niet op het 

(kunst)gras te komen. Het aanmoedigen van het team 

juichen we toe, mits dit op een positieve manier ge-

beurt; het coachen laten we over aan de coaches/

trainers. Ik denk dat we het over het algemeen helemaal 

niet slecht doen als vereniging. Toch valt er ook bij zo’n 

grote vereniging als V.V. De Meern wel eens iets voor. 

Als Jeugdbestuur proberen we daar bovenop te zitten 

en mensen, indien nodig, op hun gedrag aan te spre-

ken.  

 

Vrijwilligers 

Vlak voor de kerst zijn alle vrijwilligers van V.V. De 

Meern, en dat zijn er nog al wat, in het zonnetje gezet 

tijdens de vrijwilligersborrel. Mensen die daar, net zoals 

ikzelf helaas, niet bij aanwezig konden zijn, zijn inmid-

dels allemaal verblijd met een huisbezoek waarin we 

een klein bedankje namens de vereniging hebben over-

handigd. Een klein, maar zeer belangrijk gebaar naar al 

die mensen die het mogelijk maken dat onze vereniging 

functioneert zoals die functioneert. 

 

En zo zijn we het nieuwe jaar ingegaan en staan we in 

de startblokken om te beginnen met de voorjaarscom-

petitie. Ik hoop dat het weer een mooie een sportieve 

seizoenshelft wordt.  

 

Han van Veldhuizen 

Voorzitter Jeugdcommissie 

Terugblik eerste seizoenshel� jeugdafdeling 

T 
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p zondag 12 januari stond V.V. De Meern in het 

teken van de voedselbank. Op initiatieven van V.V. 

De Meern Betrokken, WE Fashion en een aantal stu-

denten van de Hogeschool Utrecht,werd deze 

dag georganiseerd. Met hulp van sponsoren Albert 

Heijn de Meern, HEMA Steenweg en We Fashion is er 

een mooie dag ontstaan, waarbij geld en etenswaar op-

halen centraal stond. Er hebben een aantal dagen bak-

ken in de kantine gestaan, waarin iedereen producten 

kon achterlaten voor de voedselbank. Deze werden echt 

enorm goed gevuld, we hebben aan het eind van de dag 

meer dan 15 dozen vol met artikelen opgehaald! 

 

De dag begon zondagochtend met een penalty shootout 

voor de Kabouters. Hier waren een aantal enthousiaste 

kinderen op afgekomen, die lekker een balletje hebben 

getrapt tegen de keeper van de C1, die deze penalty’s 

heeft gekeept. Om 12.00 uur begon er een benefietwed-

strijd tussen de heren van Zondag 3 en de C1, die een 

gemengde pot speelden. Tijdens deze wedstrijd ver-

kochten de studenten van de HU lootjes voor een lote-

rij, waarvan de opbrengst ook naar de voedselbank 

ging. De hoofdprijs was een cadeaubon van €50, ge-

sponsord door de WE Fashion.  

 

Om 14.00 uur begon de oefenwedstrijd van de Zondag 

1 tegen Magreb 1. Ook tijdens deze wedstrijd was er 

een loterij. Bij de loterijen is er €300,10 opgebracht 

voor de voedselbank, en dit bedrag is achteraf verdub-

beld door de Business Club Leidsche Rijn! 

 

Donderdag 16 januari gaan de mannen van heren 3 de-

ze fantastische opbrengst samen met het grote aantal 

gebrachte producten afleveren bij de voedselbank. Wij 

willen alle mensen bedanken die hebben bijgedragen 

aan deze ontzettend succesvolle dag. Het is echt gewel-

dig om te zien dat we als voetbalclub 

meer kunnen bereiken met elkaar 

dan alleen een sport beoefenen! 

 

Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 

Benefiet dag voedselbank 12 januari 

O 

ulti-media opmaak 

We zoeken iemand die diverse advertenties 

(TeamGeest, WedstrijdKrant, LCD-scherm, etc) kan 

opmaken. Enige ervaring met bitmap graphics software 

zoals Adobe Photoshop is een vereiste. Ervaring met 

vector graphics software zoals Adobe Illustrator is geen 

vereiste, maar wel een plus. Het gaat om een beperkte 

inspanning vooral aan het begin van het seizoen en in 

mindere mate gedurende het seizoen. 

 

Website beheerder 

We zoeken iemand voor het dagelijkse beheer van de 

website: het plaatsen van laatste nieuws berichten, het 

beheren van gebruikers accounts, het helpen van ge-

bruikers en het afhandelen van binnenkomende e-mail. 

Relatief simpele zaken waarbij dagelijks wat tijd hebben 

en een goede beheersing van de Nederlandse taal de 

belangrijkste vereisten zijn. 

 

Scheidsrechters 

De scheidsrechterscommissie is op zoek naar nieuwe 

verenigingsscheidsrechters, om de tientallen wedstrij-

den per week in goede banen te leiden. Best een lastige 

’klus’, maar wel een hele belangrijke! Zonder scheids-

rechters 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 scheidsrechterscursus aan. 

 

Medewerker uitgifteruimte 

De uitgifteruimte is elke zaterdag het kloppende hart 

van onze vereniging. 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. 

 

Business Club organisatie 

Business Club Leidsche Rijn zoekt vrijwilligers die kun-

nen helpen bij het organiseren van de maandelijkse bij-

eenkomsten of werving van nieuwe business club le-

den. Daarbij komen allerlei aspecten aan bod: manage-

ment, organisatie, verkoop, onderhandelen, marketing, 

communicatie, netwerken, presenteren. Dat doe je niet 

alleen, maar samen met een enthousiast team van jonge 

ondernemers en oude rotten. Maandelijks gaat het 

naast het bijwonen van een bijeenkomst en een verga-

dering om een beperkte inspanning. Meer info over de 

business club op www.bclr.nl. 

Vacatures vrijwilligers 

M 
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et afgelopen jaar is een jaar met vele veranderingen 

geweest binnen het meisjes voetbal. Als vereniging  

hebben we besloten om te gaan selecteren. Dit heeft  

een hoop positieve dingen met zich meegebracht maar 

ook  onrust.. Vanuit de vereniging is de doelstelling dat 

we met de meisjes en dames afdeling toonaangevend 

willen gaan worden in de regio. Dit is de reden waarom 

we zijn gaan selecteren op voetbal technische vaardig-

heden(Techniek,Inzicht, Controle), inzet , opkomst 

tijdens de trainingen en gedrag. 

 

Binnen de meisjes en dames werkgroep is besloten om 

te beginnen met de volgende selectie elftallen namelijk 

de  MB1, MC1, MD1 en de ME1. 

 

We hebben op dit moment veel talent in onze teams 

voetballen.  De ME1 gooit hoge ogen in de jongens 

competitie met goed combinatie voetbal, zoals we in 

alle selectie elftallen proberen te voetballen. De KNVB 

heeft dit team geplaatst in de 1e klasse Meisjes competi-

tie, waarin  zij nauwelijks tegenstand hebben  gehad, 

daarom laten zij nu hun voetbaltalent in de jongens-

competitie  zien. 

 

Het team van Huib, Edwin en Bert(MD1) zijn in de 

voorjaarscompetitie KAMPIOEN geworden. Dit is echt 

een team prestatie geweest , het blijkt dat een goede 

trainingsopkomst en goed luisteren naar de trainers, dit 

heeft opgeleverd . Een DIKKE pluim voor de meisjes en 

begeleiding. 

De begeleiding heeft aangegeven dat ze in de najaars-

competitie gaan proberen zo ver mogelijk in de beker te 

komen en alles te geven voor het kampioenschap. 

 

Het team van Marcel en Ian heeft een goede prestatie 

afgeleverd door bij de beste 5 te eindigen in de Hoofd-

klasse (hoogste klasse waar de meisjes in kunnen uitko-

men). Hierdoor is de MC1 in de najaarscompetitie inge-

deeld  in de Nieuwe Hoofdklasse A.  In de beker doet 

de MC1 ook nog mee en zal proberen net als vorig sei-

zoen ver te komen. 

 

De MB1 heeft dit seizoen 2 nieuwe trainers Greg en 

Joeri..Aan  hun de taak om de meiden van MB1 te leren  

voetballen vanuit je positie en de taken die je mee krijgt 

uit te voeren.  Ik heb zelf een aantal wedstrijden gezien 

en moet zeggen dat de MB1 als collectief er altijd staat 

en het maximale er uit haalt. In de 1e klasse waarin zij 

voetballen,  speelden ze vaak tegen goed voetballende  

teams, die in balbezit goed samen speelden.  Door  in-

zet en  het goed uitvoeren van de taken die zij meekre-

gen, werd er meestal een goed resultaat behaald. Zoals 

in de wedstrijd tegen JSV MB1 (draaien bovenin mee in 

de Hoofdklasse A) waarin  je de wedstrijd verliest met 1

-0, maar door de inzet die er getoond werd, er een ge-

lijkspel verdient was.  

 

Het team van Trainer Ricardo(Dames 1)is het seizoen 

minder begonnen. Ddit heeft te maken met dames die 

stopten, geblesseerd waren of naar een andere vereni-

ging gingen. Daarnaast is er geen 2e elftal  om dit op te 

vangen. Het team heeft dit  goed opgepakt en heeft zich 

als doel gesteld om zeker in de middenmoot mee te 

draaien. 

 

Tot zover een samenvatting en een korte terugblik op 

de afgelopen periode over het meisjesvoetbal binnen De 

Meern. Ik heb bewust gekozen om  van deze gelegen-

heid te gebruiken om het over de selectie elftallen te 

hebben.  Hier zijn veel vragen over geweest  en het 

heeft een hoop veranderingen met zich mee gebracht. 

Dit neemt niet weg dat ik, als technisch coördinator, 

alle andere meisjes team nauwlettend in de gaten blijf 

houden.  

 

Ik wil alle trainers en leiders/ leidster bedanken voor 

hun voortreffelijke inzet. Jullie inzet maakt het voor 

mij als coördinator een stuk aantrekkelijker en makke-

lijker. Ik hoop dat wij de aankomende tijd deze lijn 

kunnen  aanhouden. 

 

Veel succes  in de competities! 

 

Maikel Kranenburg 

Technisch coördinator meisjes- en dameswerkgroep 

Dames- en meisjesvoetbal 

H 

MD1 kampioen 

voorjaarscompetitie 
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a het vertrek van Jetske Tromp en Jan Hazelaar zijn 

we op zoek gegaan naar personen die de open ge-

vallen plaatsen binnen de seniorencommissie konden 

opvullen. Dit moesten vooral mensen zijn met een fris-

se blik en met de nodige professionaliteit. 

 

Na een avondje tennis melde Carlo Engelhard mij, dat 

hij zijn zoon had aangemeld om te gaan voetballen bij 

V.V. De Meern. Ik vroeg hem of hij ook had aangege-

ven dat hij wat binnen de vereniging wilde doen. Hij 

vertelde dat hij de club en de mensen graag beter wilde 

leren kennen. Ik wist af van zijn managementfunctie bij 

BCC en zijn eerdere functie bij de voetbalclub Haagse 

Hout en dus vertelde ik hem dat er een open plaats was 

binnen de Senioren Commissie. Na nog een keer verder 

te hebben gepraat over de club, gaf hij aan een functie 

in de Commissie te willen bekleden.  

 

Ook Ricardo de Ruijter, die al wat beter bekend is bin-

nen de club, gaf aan dat hij graag wat meer wil beteke-

nen voor de vereniging. Aangezien Ricardo nog betrok-

ken is bij de zaterdag leek me dat ook hij een mooie rol 

in de seniorencommissie kan vervullen. 

 

Daarnaast gaf Hans de Bie aan dat hij, na een aantal jaar 

afwezigheid, een terugkeer in de seniorencommissie 

wel zag zitten. Zijn organisatorische ervaring kunnen 

we zeker gebruiken. 

 

Met de bestaande commissieleden Hans Poorthuis, Arie 

Versloot en Marcel Vonk denk ik dat we weer een mooi 

team hebben. Na een overleg met Wim Stolwijk van het 

Verenigingsbestuur over de functies en verantwoorde-

lijkheden van de vernieuwde Senioren Commissie, 

bracht hij mij op het idee dat ik, na het aandragen van 

deze personen, zelf de functie van voorzitter maar 

moest gaan vervullen. Na overleg zijn we tot de volgen-

de taakverdeling gekomen: 

• Patrick van Zijl: Voorzitter en coördinator zondag 

(aanspreekpunt van en naar Zondag teams) 

• Hans Poorthuis:  Algemene zaken, Vicevoorzitter 

• Carlo Engelhard: Secretaris en financiën 

• Ricardo de Ruijter: Coördinator Zaterdag & Coördi-

nator Dames (aanspreekpunt van en naar Zaterdag 

teams en het Dames team) 

• Marcel Vonk: Wedstrijdsecretaris zondag 

• Arie Versloot: Wedstrijdsecretaris zaterdag 

• Hans de Bie: Kleding en materialen 

 

De nieuwe leden van de seniorencommissie Carlo, 

Hans en Ricardo stellen zich graag nog even voor. 

 

Carlo Engelhard 

Afgelopen zomer heb ik mijn 

zoon Stijn aangemeld bij V.V. De 

Meern als nieuw talent voor de 

Kabouters. Hierbij werd direct 

gevraagd of ik als ouder voor de 

club wat zou kunnen betekenen. 

Ik vind het goed dat de vereni-

ging direct ouders benaderd om 

iets te gaan doen! Aan vrijwil-

ligers is immers in iedere vereni-

ging behoefte. Afgelopen najaar werd ik door Patrick 

gevraagd voor een rol in de seniorencommissie en dat 

lijkt me erg leuk. Mijn roots liggen in Den Haag, maar 

ik woon inmiddels zo’n 10 jaar in De Meern. Ik woon 

hier samen met mijn vriendin Esther en onze zoon 

Stijn. Zelf heb ik vanaf mijn jeugd altijd gevoetbald in 

Den Haag, maar moest na een blessure hiermee stop-

pen. Vervolgens ben ik zo’n 15 jaar penningmeester 

geweest van deze club, maar als je dan al jaren in De 

Meern woont, is dat niet ideaal. Ik ben hier 2 jaar gele-

den mee gestopt, maar merkte toen dat  ik het vereni-

gingsleven miste.  

 

In het dagelijks leven ben ik werkzaam als manager 

Finance & Control bij de leukste elektronicaketen van 

Nederland, nl. BCC. Binnen de seniorencommissie ben 

ik verantwoordelijk voor het secretariaat en de financi-

ën. Ik hoop dat ik hiermee een bijdrage kan leveren aan 

de doelstellingen en het succes van de vereniging. Voor 

mij is het de komende periode het belangrijkste om 

meer kennis en ervaring op te doen van het clubleven 

bij V.V. De Meern. 

 

Ricardo de Ruijter 

Na 4 jaar bij V.V. Utrecht en 

Zwaluwen Vooruit te hebben ge-

voetbald, ben ik op mijn 15e gaan 

voetballen bij V.V. De Meern. 

Vervolgens heb ik in de B1 en de 

A2 gespeeld en ben bij de senio-

ren begonnen in de zondagafde-

ling. Na mijn overgang naar de 

zaterdag ben ik gaan voetballen in 

een vriendenteam (zaterdag 3), 

waar ik nu al weer 9 jaar bij zit! In het dagelijks leven 

ben ik voor mijn werk veel op de weg. In mijn vrije tijd 

ben ik bijna altijd wel bezig met V.V. De Meern. Is het 

niet met Zaterdag 3 dan is het wel met het damesteam, 

De nieuwe gezichten van de seniorencommissie 

N 
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waar ik de trainer van ben. Sinds kort heb ik mij aange-

meld bij de Senioren Commissie, omdat ik graag meer 

wil betekenen voor de club. Als lid van de senioren-

commissie ben ik het aanspreekpunt voor alle zaterdag 

teams en de dames afdeling. 

 

Hans de Bie 

Vier jaar geleden moest ik 

i.v.m. verandering van baan (een 

nieuw op te zetten meldkamer bij 

Prorail) stoppen met een gedeelte 

van de vrijwilligerswerkzaamhe-

den die ik deed bij V.V. De Meern.  

 

Ik bleef de afgelopen jaren wel 

actief als mede-elftalleider van 

Zondag 4 en Jong V.V. De Meern. 

Inmiddels is de centrale meldkamer van de spoorbedrij-

ven operationeel en dit geeft mij de ruimte om weer iets 

extra’s te doen voor de V.V.. In het najaar vroeg Patrick 

of ik interesse had om de seniorencommissie weer te 

versterken en de kleding en materialen voor de senio-

ren te coördineren.  

 

Het lijkt mij een mooie uitdaging om, samen met de 

huidige materiaalcommissie, de uitgaven aan kleding 

en materialen op een verantwoordelijke manier te rege-

len en verder vorm te geven aan hoe we die materialen 

op een nette manier gebruiken. 

 

Patrick van Zijl 

Seniorencommissie 

De nieuwe gezichten van de seniorencommissie (vervolg) 

it seizoen wordt voor de achtste maal het voetbal-

toernooi voor seniorenteams Coupe De Meern ge-

organiseerd. 

 

Coupe De Meern is in de winter van 2006 ontstaan uit 

een initiatief van André Bakker, Marco Eversdijk en 

Ferdinand Wieman. De eerste editie vond plaats in 

2007 en had toen 25 deelnemers. In 2010 had Coupe 

De Meern zelfs 30 deelnemers, wat tevens het maxi-

mum is. Niet vanwege de capaciteit, maar vooral om 

het ’gezellig’ te houden. 

 

Coupe De Meern is een toernooi voor niet-selectie 

KNVB herenteams, reserve 4e klasse en lager. In 2011 

heeft het haar 1e lustrumjaar gehad. Opgeven voor dit 

toernooi is vanaf heden mogelijk. Kijk hiervoor op 

www.vvdemeern.nl > senioren > Coupe De Meern > 

Aanmelden 

 

Wij hopen ook in 2014 weer een mooie dag te beleven 

met veel gezellige en sportieve teams van 

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

 

Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman 

Organisatoren Coupe De Meern 2014 

Coupe De Meern 2014 

D 
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k heb wel 3 doelpunten gemaakt! Het was leuk hé 

en we zijn tweede geworden!’  De jongens van de F7 

zitten in de kantine van UVV lekker op een grote bar-

kruk van hun zakje snoep te genieten na afloop van 

hun wedstrijden in het zaalvoetbaltoernooi voor de F-

teams op zondag 29 december. De teams waren inge-

deeld in groepjes van 4; de F7 zat in het circuit F5 tot 

en met F8. In wedstrijdjes van 15 minuten werd uitge-

maakt welk team van deze vier, die dag het beste was. 

 

De jongens hebben het erg leuk gevonden: er werd ge-

zamenlijk eerst een warming-up gedaan onder leiding 

van organisator Ben Hendrikx, die de toernooien geor-

ganiseerd heeft in samenwerking met Mats van Essen 

(A1). Daarna volgde een korte uitleg over de spelregels, 

er moest bij een uitbal bijvoorbeeld ingeschoten wor-

den i.p.v. ingegooid. Ook werd er een speciale bal ge-

bruikt: hij was iets zwaarder en stuiterde niet. 

Er werd met 5 spelers gespeeld, dus er kon ook gewis-

seld worden. De jongens vertelden dat de regeltjes snel 

wenden, alleen de lijn waarover de bal uit ging aan de 

tribune zijde was nog weleens verwarrend: ze moesten 

de zwarte lijn aanhouden, maar daarna was er nog een 

heel stuk tot het muurtje in de zaal, dus hun gevoel was 

steeds dat de lijn veel verder was, wat veel uitballen 

veroorzaakten. 

 

Nadat alle teams gespeeld hadden (4 x 4 teams), was er 

een lange dag om en konden de organisatoren zich op-

maken voor het volgende toernooi,  zondag 4 januari 

mochten de E’tjes hun toernooi spelen. En ook zij de-

den allen enthousiast mee aan het toernooi ! Weer een 

leuke dag ! 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Zaalvoetbal toernooi F en E pupillen 

‘I 
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n ik voelde dat mijn tijd om te gaan was gekomen! 

 

Na 5,5 jaar is er een einde gekomen aan de samenwer-

king tussen velen binnen de club en mijzelf, in de func-

tie van technisch directeur. Een periode waarin we bij-

na alleen maar hoogtepunten hebben gekend. Zowel bij 

de senioren als bij de jeugd zijn mooie stappen gemaakt 

in het proces waarin V.V. De Meern probeert de meest 

toonaangevende club in de regio te zijn. Zowel op orga-

nisatorisch gebied, als op het gebied van prestatie en 

jeugdopleiding. Ook de recreatieve voetballer(-ster) is 

bij deze club op zijn plaats. 

 

Toen ik in augustus 2008 startte was de doelstelling om 

met Zaterdag 1 in de 2e klasse te gaan spelen, met de 

Zondag 1 naar de 1e klasse te promoveren en met de 

jeugd zoveel mogelijk naar het ‘divisie-niveau’. Nou dat 

is meer dan gelukt, mede dankzij een leger van vrijwil-

ligers, maar ook vooral goede tot zeer goede jeugdtrai-

ners en -begeleiders bij de diverse selectieteams. De 

juiste mensen op de juiste plaats zetten. Dat is uitste-

kend gelukt. 

 

In het verlengde van de jeugdopleiding werd drie jaar 

geleden Zondag 2 ‘getransformeerd’ naar een Onder 21 

team. Deze keuze pakte voortreffelijk uit. Drie promo-

ties in vier seizoenen zorgden er voor dat dit elftal nu 

zelfs in de Reserve Hoofdklasse speelt. Voorwaar een 

podium voor de jonge en ambitieuze talentvolle jeugd-

spelers om daarna een stap naar het eerste te kunnen 

maken. 

 

Ook de deelname aan de Beloftencompetitie Midden 

Nederland met louter topploegen als tegenstander, 

draagt bij aan de ontwikkeling van de talenten. 

In 2009 werd de doelstelling van het eerste elftal van de 

zondagafdeling al bijgesteld: op naar de Hoofdklasse! In 

de daaropvolgende vier seizoenen werd tweemaal de 

nacompetitie gehaald. Nu verblijft het team opnieuw op 

een kansrijke tweede positie, om tenminste nacompeti-

tie te spelen. Mede door het kunnen aantrekken van 

enkele spelers van elders, worden onze zelf opgeleide 

spelers (70% van de A Selectie, met 22 spelers, komt uit 

de eigen jeugdopleiding !) steeds beter. 

 

Enige weken geleden voelde ik dat de oorspronkelijk 

geplande einddatum van de samenwerking (1 januari 

2015) te ver weg lag. In overleg met Wim Stolwijk heb-

ben we hier 1 juli 2014 van gemaakt. Maar zoals zo 

vaak gebeurt, dan wordt de mening en het advies van 

de vertrekkende beleidsvoorbereider en -uitvoerder 

plotseling minder of niet meer belangrijk! Heel jammer. 

Echter toen Marinus Dijkhuizen tussentijds naar zijn 

‘droomclub’ Excelsior Rotterdam kon vertrekken, werd 

mijn advies om de tweede helft van de competitie met 

zowel de zaterdag- als de zondagselectie optimaal te 

kunnen presteren, volledig door het bestuur genegeerd. 

Tot dat moment heb ik nooit het gevoel gehad dat er 

beperkingen werden aangebracht aan mijn taken en 

bevoegdheden. Steeds had ik een goede en soms beslis-

sende inbreng bij voorstellen op technisch gebied. 

 

Nu ineens niet meer. Daardoor brak er iets in mij. Dat 

het bestuur de technische invulling voor het seizoen 

2014/2015 geheel naar eigen bevinding wil inrichten 

kan ik volledig begrijpen. Ik gaf desgevraagd alleen 

maar mijn mening hierover in een speciale bestuursver-

gadering. Om met voorzitter Frans van Seumeren te 

spreken: ‘je moet niet over je graf regeren’.   

 

Maar toen het over een tussentijdse oplossing ging na 

het vertrek van Dijkhuizen, leek ik wel ‘dood en begra-

ven’. Ik was echter nog wel tot 1 juli a.s. verantwoorde-

lijk voor het technisch beleid van de gehele club. 

 

Het is voorbij. In overleg met Wim Stolwijk wordt de 

overeenkomst ontbonden op nader te bepalen condi-

ties. 

 

Ik zie niet om in wrok. Waarom zou ik ook? De reac-

ties die ik van verschillende kanten heb gekregen ster-

ken mij in de gedachten dat we goed bezig waren en 

nog steeds zijn. Ik heb aangeboden aan mijn collega’s, 

waar ik veel mee heb samengewerkt, dat zij mij de ko-

mende maanden kunnen bellen met vragen. Ook ben ik 

bereid om opvolgers te informeren. 

 

Een belangrijk punt wil ik nog wel aanstippen. Een jaar 

geleden heb ik , na de promotie van Zaterdag 1, al eens 

gefilosofeerd met Wim Stolwijk over de toekomst van 

het zondagvoetbal. 

 

Ik ben er zeker van dat binnen nu en 1 of 2 jaar V.V. De 

Meern haar vlaggenschip in het zaterdagvoetbal moet 

gaan laten koersen. Prestatievoetbal op zondag heeft 

helemaal geen toekomst. Er is zelfs een discussie gaan-

de om de Topklasse Zondag te elimineren en te mengen 

met de Zaterdag Topklasse. Niet alleen om prestatieve 

redenen, maar vooral omdat de belangstelling van toe-

schouwers sterk is afgenomen. Vorig seizoen haakten 

nogal wat clubs uit de Zondag hoofdklasse af. Geen 

belangstelling bij het publiek. Zware concurrentie van 

Er is een )jd van komen, en een )jd van gaan... 
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het betaalde voetbal (bij ons FC Utrecht!) en activitei-

ten binnen het gezinsleven. Daarbij komt specifiek bij 

V.V. De Meern nog het punt dat er nauwelijks jeugdle-

den op zondag ‘terugkomen’ om het eerste elftal aan te 

moedigen. Die tijd is al lang voorbij! 

 

De zondag blijft gereserveerd voor de liefhebbers en de 

overkomende jeugd. Ook de Champions League en 

wachtlijsttrainingen vullen de gaten op zondag. Maar 

V.V. De Meern moet straks tegen DOVO, GVVV, Spa-

kenburg, IJsselmeervogels, Sportlust ’46, V.V. Mont-

foort, Quick Boys etc kunnen strijden.  

 

Dus samen met Elinkwijk naar het zaterdagvoetbal!! 

 

Via de Hoofdklasse misschien naar de Topklasse. Maar 

dan moet er nog veel gebeuren. Vooral op organisato-

risch gebied. Wat dat betreft is de club nu nog steeds 

niet toe aan hoofdklasse-voetbal, of dit nu op zondag 

dan wel op zaterdag plaatsvindt. Er moeten veel meer 

mensen komen die de club vertegenwoordigen bij en 

rondom de wedstrijden van het eerste team! 

 

Ook de sponsoring moet fors meer resultaten gaan op-

leveren. Nu is de financiering van het prestatievoetbal 

van enkele mensen afhankelijk. Dat is niet goed.  

 

Het gaat u allen goed! Bedankt voor de goede periode 

die wij achter de rug hebben. Ik ga scouten, reizen, leu-

ke dingen doen, met de kleinkinderen op stap, de tuin 

onderhouden, het huis schilderen. Kortom het gezin is 

nu ook blij. We zijn nog gezond en dat is echt pas goud 

waard!! 

 

Sjaak van den Helder 

Voormalig technisch directeur 

Er is een )jd van komen, en een )jd van gaan… (vervolg) 

et zijn hectische tijden in Nederland en dat merken 

we natuurlijk ook binnen de sponsorcommissie. 

Het gaat moeilijk met de economie en ook voor vele 

bedrijven is het een lastige tijd om het hoofd boven wa-

ter te houden. Vaak is sponsoring het eerste budget wat 

wordt geschrapt.  Aflopende contracten voor de borden 

langs de verschillende speelvelden worden niet ver-

lengd, bedrijven gaan failliet, worden overgenomen en 

zo ontstaat er een hele puzzel om vooral geen lege plek-

ken te laten vallen. Want een club in volle bloei en met 

ambities wil dit vanzelfsprekend langs de velden blijven 

uitstralen.  

 

Vanuit de sponsorcommissie benaderen we verschillen-

de bedrijven in de omgeving om toch de voetbalvereni-

ging V.V. De Meern te ondersteunen en een reclame-

boodschap uit te dragen. Meer dan genoeg contactkan-

sen zijn er via onze spelers en de mooie wedstrijden. 

 

Gelukkig kennen we ieder jaar weer een nieuwe in-

stroom van voetballers waarvan de ouders enthousiast 

omgaan met de sponsormogelijkheden. Naast de bor-

den, de wedstrijdballen staan zij het meest open voor 

een kledingsponsoring. De eigen spruit in een prachtige 

outfit zien lopen en dat samen met zijn teamgenoten is 

de trots van iedere ouder.  Soms vanuit een eigen be-

drijf, maar wat ook opmerkelijk is dit jaar, is dat ouders 

de koppen bijeensteken en graag gezamenlijk een kle-

dingtenue willen aanschaffen dat bij het team en dus de 

club blijft. Vanuit de sponsorcommissie kunnen we 

scherpe aanbiedingen neerleggen waardoor deze optie 

voor vele ouders haalbaar is, ook zonder een bedrijfslo-

go. Daarbij nodigt de nieuwe kledinglijn van Masita 

extra uit tot sponsoring. De jongens en meisjes lopen 

dan in een prachtig felgekleurd tenue op de velden. En 

zien kopen doet kopen, dus met de vervanging van de 

kleding gaat het gelukkig goed.  

  

En er is altijd ruimte voor nieuwe sponsoren! Dus heb 

je een vraag neem dan contact op met een van de leden 

van de sponsorcommissie via de website of via onderge-

tekende.  

 

In het volgende nummer van Teamgeest starten we met 

de rubriek Sponsoring: Zaak & Zo! In deze nieuwe ru-

briek van de sponsorcommissie willen we per keer een 

aantal sponsoren in het zonnetje zetten en natuurlijk 

welkom heten bij een voetbalclub met ambitie. En op 

deze wijze de nieuwe sponsors bedanken voor de bij-

drage. Natuurlijk vergeten we in deze nieuwe rubriek 

ook de  bestaande sponsoren niet. Via reclameborden, 

wedstrijdballen, vlaggen, kleding en verschillende pu-

blicaties in de wedstrijdkrant, TeamGeest en het LCD 

scherm in de kantine zien we al veel sponsoren voorbij 

komen. 

 

Monique van der Sanden 

Sponsorcommissie V.V. De Meern 

Sponsoring bij V.V. De Meern: Be my guest! 
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Business Club Leidsche Rijn 

usiness Club Leidsche Rijn is een levendige busi-

ness 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 een 

aantal 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. 

 

The Colour Kitchen / 

Martin van Vliet 

De bijeenkomst van 

maandag 7 oktober vond 

plaats bij restaurant en 

theater The Colour Kit-

chen met spreker Martin 

van Vliet over de economische stand van zaken. 

 

Van Vliet is verbonden aan het ING Economisch Bu-

reau en regelmatig te zien bij RTL Z, waar hij op toe-

gankelijke wijze toelichting geeft op de economische 

ontwikkelingen. Zijn presentatie was voorzichtig opti-

mistisch: de recessie in Nederland loopt op z’n einde en 

de wereldeconomie herstelt zich.  Van Vliet onderken-

de echter nog wel een aantal risico’s voor een groei van 

de (wereld)economie. 

 

The Colour Kitchen, waar mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt aan het werk geholpen worden, ser-

veerde daarna diverse kleine smakelijk gerechten. 

  

Velux / Speeddate 

De showroom van dak-

raamspecialist VELUX 

vormde maandag 4 no-

vember de setting van 

een bijzondere speeddate 

bijeenkomst. 

 

Voor de gesprekken werd dankbaar gebruik gemaakt 

van de showroom van VELUX. Zo voerden de aanwezi-

ge leden gesprekken staande achter of zittend onder 

een (dak)raam, staand en zittend op een balkon, samen 

hangend uit een (dak)raam en ook zittend naast een 

rolluik. Dit zorgde voor een uniek aangezicht met 

speed datende ondernemers in allerlei hoeken en stan-

den.  

 

Wederom blijkt uit de evaluatie dat maar liefst 50% van 

de speeddates tot een vervolgafspraak tussen beide ge-

sprekspartners heeft geleid! Een hoog percentage dat 

het doel van BCLR onderstreept: het bevorderen van 

onderling contact tussen leden van de business 

club. Na afloop van de laatste gespreksronde wandel-

den alle aanwezigen naar de kantine van VELUX waar 

huiscateraar Cooking Express klaar stond met een 

heerlijk Japans buffet.  

 

V.V. De Meern / Kees 

de Kort 

Maandag 2 december 

was financieel analist 

Kees de Kort, onder an-

dere bekend van zijn 

dagelijkse column op 

BNR Nieuwsradio, te gast in het clubgebouw van V.V. 

De Meern. 

 

“Wat denkt u: gaan de financiële problemen afnemen, 

gaan ze een beetje toenemen of gaan ze nog veel groter 

worden?” Beursgoeroe Kees de Kort kreeg op deze vraag 

een onbevredigend antwoord uit de zaal. “Dus jullie den-

ken serieus dat het ergste achter de rug is en we weer aan 

groei kunnen denken? Pfff mensen, dit gaat een hele lange 

avond worden!” 

  

Meteen werd duidelijk dat De Kort geen vrolijk verhaal 

zou gaan afsteken. De reddingspogingen om banken en 

landen overeind te houden worden steeds groter en 

gekker. De schulden groeien met miljarden, maar de 

banken doen er niets aan en het kabinet neemt geen 

ingrijpende maatregelen. Je kunt het ontkennen, maar 

dat is niet handig. Het kabinet zou het verlies op de 

torenhoge schuldenposities moeten accepteren en ver-

delen. 

 

Na deze minder vrolijke boodschap was het tijd voor de 

stamppotjes van Vernooy Catering. De erwtensoep, 

hutspot, zuurkool- en boerenkoolstamppotjes vonden 

weer gretig aftrek onder de leden. 

 

Netwerken 

Het gaat bij de business club niet alleen om wisselende 

locaties 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.  

 

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

contact via info@bclr.nl. 
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