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e ontknoping van het seizoen nadert. Het aantal 

nog te spelen wedstrijden neemt af. De kampioens-

koorts neemt toe. Zondag 3 is de eerste kampioen van 

dit seizoen: mannen gefeliciteerd! 

 

U heeft vast ook al de nieuwe schermen zien hangen, 

de nieuwe grote in de kantine en een wat kleiner for-

maat beneden in de hal, voor het speelschema en kleed-

kamerindeling. Het grote scherm is uit onderhandeld 

met Excelsior bij het vertrek van Marinus Dijkhuizen. 

Wij hebben gemeend het voordeeltje dat we uit de 

transfer hebben gesleept, op deze wijze aan de club te-

rug te moeten geven. 

 

Akelig hoe dicht succes en verdriet bij elkaar liggen. 

Terwijl we de eerste kampioen van dit seizoen mochten 

verwelkomen, valt plotseling een medewerker uit ons 

midden weg. Veel te jong, veel te vroeg. Job Lijffijt, be-

waker op zaterdagmiddag bij de kleedkamers en uitgif-

teruimte. 

 

Informatie avond: in gesprek met het VB 

In november is altijd de officiële Algemene Ledenverga-

dering, sinds een aantal jaren in mei een wat informele-

re Ledenbijeenkomst. Ook dit jaar weer en wel op 

maandag 19 mei. 

 

We gaan de avond dit jaar iets anders invullen. We wil-

len u de gelegenheid bieden vooraf vragen in te dienen 

of een onderwerp aan te snijden, waarop wij dan in 

kleinere of grotere groepen met u in gesprek gaan. 

Stuur uw vraag of onderwerp voor 12 mei naar een VB 

lid. Afhankelijk van uw inbreng en opkomst, zullen we 

een passende vorm kiezen om deze onderwerpen met u 

te bespreken. 

 

Agenda maandag 19 mei (kantine V.V. De Meern) 

20.00 welkom 

20.00-20.45 discussie over ingebrachte gesprekspunten 

20.45 pauze 

21.00 uitleg over jeugdopleiding, stand zondag 

 pupillencompetitie, organisatiewijziging 

 na vertrek Sjaak van den Helder / … 

21.50 afscheid commissieleden 

22.00 eind 

 

Opgelet: ouders van jeugdleden zijn van harte welkom 

om te komen en te reageren op de plannen, want er 

gaat best wat veranderen. 

 

 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Als u het nieuws de afgelopen tijd heeft gevolgd dan zal 

het u niet zijn ontgaan dat het zondag pupillenvoetbal 

een hot item is. Er heeft een artikel over gestaan in het 

AD, 3 maart. En de twee dagen erna, in de Utrecht pa-

gina van de Telegraaf, artikelen met de koppen 

“Voetballertjes verbannen naar zondagcompetitie” en 

“Forse kritiek op plannen zondagvoetbal pupillen”. En 

dat allemaal omdat het onderwerp op de agenda van de 

Gemeenteraad stond. 

 

De Gemeente heeft laten uitzoeken dat er de komende 

jaren wachtlijsten zullen blijven en dat het aantal voet-

balvelden waar op zaterdag behoefte aan is, in Leidsche 

Rijn en Utrecht Oost zal oplopen tot een stuk of 12. De 

kosten voor de aanleg van de velden, tegenwoordig ei-

genlijk altijd kunstgras, bedraagt zo’n 5 miljoen. U weet 

dat de Gemeente aan het bezuinigen is. Die velden gaan 

er dus niet komen. De Gemeente is van mening dat de 

sportparken op zondag beter gebruikt moeten worden. 

De druk op de clubs om in de zondag pupillencompeti-

tie mee te doen, wordt b.v. financieel enorm opgevoerd.  

 

Hoe gaat het met eigenlijk met het zondag F-voetbal? 

In september zijn we ermee begonnen samen met 

Elinkwijk, in januari zijn Sporting en Hercules aange-

haakt. Het lijkt zo goed als zeker dat in september JSV 

aansluit en mogelijk meer clubs. Op 25 maart is in de 

kantine een bijeenkomst met een stuk of 12 clubs, Ge-

meente en vertegenwoordigers van diverse KNVB dis-

tricten, over het vervolg in het nieuwe seizoen. Als we 

het goed in schatten zijn we dit seizoen met 8 teams in 

1 F-poule gestart, maar zullen komend september min-

stens 30 F-teams, verdeeld over 5 poules deelnemen. 

Zelf zullen we vermoedelijk een stuk of 13 teams in-

brengen.  

 

Het AD schreef op 3 maart “Poorten bij voetbalclub De 

Meern open voor F-pupillen”. Dat klopt wel. Op dit 

moment kunnen alle kinderen in de E en F leeftijd die 

zich aanmelden direct op woensdagmiddag mee gaan 

trainen. Een compliment is hier op zijn plek voor Cha-

van Bihari en Lotte Jager, die dit begeleiden en de 

(maatschappelijke) stagiaires aansturen die de trainin-

gen geven. Deze trainingsgroep, de wachtlijstgroep, is 

gegroeid van een kleine 20 in oktober naar ca. 30 in 

januari en nu half maart ca. 60.  

 

Naast complimenten aan Chavan en Lotte ook compli-

menten voor de Jeugdcommissie en de Ledenadmi-

nistratie die hier hun handen aan vol hebben. Stimule-

Verenigingsbestuur 

D 



April 2014 3 TeamGeest 

rend is de enorme dankbaarheid en het enthousiasme 

van de ouders, die heel goed in de gaten hebben hoe-

veel moeite wij als V.V. De Meern voor hun kinderen 

doen. 

 

Veilige Sportomgeving 

Het werken aan een veilige 

sportomgeving gaat gestaag 

door. Het beleid en de uit-

werking krijgt langzaam vorm. Er is definitief besloten 

om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van mede-

werkers en vrijwilligers te vragen. Op de ledenbijeen-

komst in mei zullen we op de achtergronden ingaan. 

 

De aanvraag wordt nog een enorme klus. Eén VOG 

aanvragen is geen probleem. Een paar honderd VOG’s 

wordt nog een hele operatie. De club moet een deel van 

elke aanvraag invullen, waarna de vrijwilliger het for-

mulier zelf moet aanvullen.  

 

Het aanvragen van een VOG kost ongeveer 30 EURO, 

wat we als vereniging achteraf terug kunnen krijgen 

van het NOC/NSF. We gaan het proces zodanig inrich-

ten dat de vrijwilligers geen geld hoeven voor te schie-

ten en dat het daarnaast ook niet nodig is om naar de 

gemeente te gaan om het formulier in te leveren. Maar 

dat moet wel allemaal worden geregeld. 

 

Onze doelstelling is om nog dit lopende seizoen te star-

ten, maar de haalbaarheid hangt nog van verschillende 

factoren af. Zodra de details bekend zijn, zullen dit via 

de website en mail kenbaar maken, waaronder ook wat 

er precies van de betreffende vrijwilligers/medewerkers 

verwacht wordt. 

 

Scheidsrechterscommissie 

We zijn een vereniging die alleen goed kan functione-

ren omdat er zich wekelijks letterlijk honderden vrij-

willigers inzetten om het voetballen mogelijk te maken. 

Belangrijke daarbij zijn de 

scheidsrechters, onmisbaar bij 

voetbalwedstrijden. 

 

De verantwoordelijkheid om 

de arbitrage binnen onze ver-

eniging te organiseren ligt bij 

de scheidsrechterscommissie. Deze commissie gaat o.a. 

over het vormen beleid, opleiding, begeleiding, materi-

aal en tenues en het inplannen van scheidsrechters. 

 

Om verschillende redenen hebben 2 leden van de 

scheidsrechterscommissie, Ferdinand Wieman en John 

Wevers, aangegeven aan het eind van het seizoen hun 

activiteiten te beëindigen. Als vereniging zijn we drin-

gend op zoek naar versterking. Mocht u zelf, of als 

groep(je) de vereniging hiermee willen helpen, of weet 

u iemand, laat dan even weten aan de scheidsrechters-

commissie of het Verenigingsbestuur. 

 

Regioteam 

Ook deze zomer zal er weer een wedstrijd gespeeld 

worden tussen FC Utrecht en het regioteam, bestaande 

uit selectiespelers van SCH ’44, PVCV en de zaterdag- 

en zondagtak van V.V. De Meern. Dit keer wordt de 

wedstrijd gespeeld op ons eigen sportpark De Meern. U 

kunt de agenda er alvast even bij pakken: donderdag 3 

juli 2014, aanvang 19.00 uur. Rob Zomer zal het regio-

team als trainer/coach begeleiden. Welke spelers er in 

het veld zullen komen, en alle overige informatie, 

wordt t.z.t. bekend gemaakt op de site 

www.regiovoetballer.nl 

 

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 een paar uit. 

 

Bezoek door wethouder Hans Spigt 

Op 2 februari was wethouder voor sport Hans Spigt op 

een informeel werkbezoek. Tegen de achtergrond van 

alle bezuinigingen, zie onder ledengroei, wilde hij met 

eigen ogen aanschouwen wat zondag pupillenvoetbal 

kan zijn. Na ontvangst met koffie zijn we rondgelopen 

langs de kleedkamers en over het sportpark. De wet-

houder was onder de indruk van de sfeer, de aantallen 

kinderen (ca. 200) en de organisatie. V.V. De Meern 

staat bij de Gemeente zeer goed aangeschreven. Niets 

dan lof voor u allen. 

 

1 maart bezoek van de PvdA 

PvdA 2e Kamerlid Tjeerd Dekken, u ongetwijfeld be-

kend, heeft als speerpunt in zijn beleid het terugdrin-

gen van geweld rond de velden. Na de dood van grens-

rechter Nieuwenhuizen is hij zich extra gaan inzetten 

om tot een actieplan te komen. Wij hebben aan bijeen-

komsten daarover al eerder mee gedaan. Zijn staf wilde 

graag nogmaals met ons praten en bracht op 1 maart 

een bezoek. 

 

Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft – Frans van Seumeren – Wim Stolwijk – John 

van Wegen – Laurens Zandbelt 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 
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p de achtergrond van het voetbalgebeuren worden 

o.a. door de Commissie van Beheer de nodige acti-

viteiten ontplooid. In dit artikel wordt een overzicht 

gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in de af-

gelopen periode.  

 

Onderhoud clubgebouw 

Sinds kort is Ben Bloe-

mendaal toegetreden tot 

het onderhoudsteam van 

de CVB. Ben is gespecia-

liseerd in schilderwerken 

en zal in de loop van de 

tijd waar nodig binnen 

het schilderwerk in het 

clubgebouw bijwerken. 

Onlangs is Ben Bloemen-

daal voortvarend van 

start gegaan met het op-

knappen van het club 

café.  

 

Zitbankjes sportpark 

Begin dit jaar zijn door het onderhoudsteam op het 

sportpark 8 zitbanken bijgeplaatst, waardoor het totaal 

aantal op 22 komt, verdeeld over de verschillende vel-

den. Tevens is een begin gemaakt met het opknappen 

van alle bankjes (Leen Slappendel en Kees Vreeswijk). 

TV scherm kantine 

Onlangs is een lang gekoesterde wens in vervulling ge-

gaan om in de kantine te beschikken over een groot-

beeld TV waardoor ook overdag een goede ontvangst 

mogelijk is. De afmetingen van dergelijke schermen 

zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Inmiddels zijn 

zelfs TV’s op de markt van 100 inch. Financieel is dit 

echter voor ons niet haalbaar. We zijn uitgekomen op 

een afmeting van 70 inch, ca. 180 cm doorsnede. 

 

Het installeren heeft nog de nodige moeite gekost, maar 

met o.a. de inbreng van André Bakker is dit prima ge-

lukt. Met het oog op het wereldkampioenschap a.s. zo-

mer een aanwinst voor de kantine. 

LCD scherm hal 

We blijven werken aan verbetering van de communica-

tiemiddelen binnen de vereniging. Door een geweldige 

inspanning van wie anders dan André Bakker, is sinds 

maart in de hal een LCD scherm in bedrijf waarop de 

thuiswedstrijden worden getoond, met veld- en kleed-

kamerindeling en de naam van de scheidsrechter. De 

informatie op het scherm is gekoppeld aan de het wed-

strijdschema op de website. Wijzigingen in het schema 

worden automatisch doorgevoerd op het scherm. Om-

dat niet alle thuiswedstrijden (soms oplopend tot bijna 

50!) tegelijk op het scherm kunnen worden vertoond 

scrollt het beeld in de loop van de dag door. Wijzigin-

gen kunnen op de dag zelf nog worden doorgevoerd via 

een computer in het wedstrijdsecretariaat. Een geweldi-

ge aanwinst die door veel bezoekers al is geprezen. 

 

Aangezien ook de plattegronden van het sportcomplex 

en het clubgebouw nu in de hal te zien zijn is de vitri-

nekast buiten 

overbodig ge-

worden. Deze 

zal dan ook 

worden ver-

kocht. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van 

Beheer 

Commissie van Beheer 

O 
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et is nu 2 april, 16.00 uur en vanavond speelt F.C 

Utrecht de zeer belangrijke wedstrijd tegen Cam-

buur . Ik moet eerlijk bekennen dat ik wat zenuwachtig 

ben. We moeten winnen, want anders kunnen we in de 

problemen komen. Nog 5 wedstrijden en dan weten we 

waar we staan. Mocht het onverhoeds mislopen dan 

ben ik in ieder geval blij dat er oude romeinse kelders 

gevonden zijn onder het plein bij de Dom want dan kan 

ik me daarin verstoppen. 

 

Ik ben namelijk bang dat ze me ophangen aan de Dom. 

Zo spannend is het gelukkig bij ons ‘cluppie’ V.V.De 

Meern niet. Zaterdag 1 zal zich dit seizoen handhaven 

wat op zich een knappe prestatie is. Volgend seizoen 

met de komst van oud F.C. Utrecht speler Robert Roest 

als trainer zullen we gaan proberen om naar de Hoofd-

klasse te promoveren.  

 

De zondag 1 heeft nog steeds een kans om in aanmer-

king te komen voor een plaats in de nacompetitie naar 

de Hoofdklasse, dan moet het team wel op de derde 

plaats eindigen. Ik vind eigenlijk dat de hoofdtrainer dit 

aan zijn stand verplicht is. Hij heeft met Rickie Kruys 

en Jordy Zuidam twee zeer ervaren gasten aan zijn zij-

de, die moeten hem er wel door heen slepen. Over een 

maand weten we meer. 

 

Dus als ik verdwenen ben dan weten jullie waar je mij 

kunt vinden. Boven of onder de grond. In Utrecht, bij 

de Dom.  

 

Frans van Seumeren 

Voorzitter 

Rich)ng einde voetbalseizoen 

H 

ET READY! 

 

Op dit moment zit sponsoring gelukkig weer wat in de 

lift! Er komen spontaan aanvragen binnen, contacten 

worden aangehaald en nieuwe contacten gelegd. Het is 

heel plezierig om te merken dat V.V. De Meern als lo-

kale speler een positieve waardering krijgt van bedrij-

ven en dat deze bedrijven zich graag willen verbinden 

via hun logo en bedrijfsinformatie aan onze vereniging. 

 

Heel prettig want dat betekent dat de sponsorborden 

langs de velden gevuld blijven en we de komende jaren 

een mooie en actuele uitstraling kunnen garanderen. 

Wat natuurlijk past bij een club die modern, vooruit-

strevend en inspirerend wil zijn. Juist deze merkwaar-

den leiden er toe dat bedrijven zich met onze club wil-

len associëren en langs onze velden zichtbaar willen 

zijn. 

 

In de vorige TeamGeest heb ik aangekondigd dat er via 

een nieuw format in de TeamGeest regelmatig aandacht 

gegeven zal worden aan de bestaande en nieuwe spons-

oren. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan 

dit nieuwe format en zal dit in de volgende TeamGeest 

in juni te lezen en te zien zijn. En dan zullen we na-

tuurlijk ook stil staan bij de motivatie om juist voor 

onze club te kiezen, wat hen heeft aangetrokken tot 

V.V. De Meern. 

 

Natuurlijk weten we dat elkaar kennen een hele hoop 

doet bij het tot stand komen van een sponsordeal. 

Daarnaast speelt de gunfactor een grote rol. Maar laten 

we er ook trots op zijn dat door ieders inspanningen de 

afgelopen jaren, er aan het merk V.V. De Meern veel 

waarde is toegevoegd. Merkwaarden, zoals eerder ge-

noemd, die er juist nu voor zorgen dat bedrijven graag 

bij onze club willen horen. 

 

Dit is ook een prachtige opmaat naar het volgende sei-

zoen. Maar eerst de officiële aankondiging voor de vol-

gende editie een overzicht van een aantal sponsoren, 

die ik persoonlijk zal bellen voor een gesprekje en het 

mooie verhaal achter de sponsering…GET READY! 

 

Monique Van der Sanden 

Sponsorcommissie 

Sponsorcommissie 

G 
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et pijn in het hart heb ik na de winterstop besloten 

om de stekker uit de oude MA1 te halen. Voortdu-

rend speelsters te kort hebben heeft bij deze overwe-

ging zwaar gewogen. 

 

Dat je veel tijd kwijt bent aan het trainen en coachen 

van een team behoeft geen probleem te zijn, echter 

wanneer je tot diep in de nacht bezig bent om een re-

presentatief elftal op de been te brengen is de lol er snel 

vanaf. Vandaar het besluit om te stoppen. Overigens 

heeft het team op zich uitstekend gepresteerd op hun 

niveau, tweemaal achtereen kampioen in hun klasse en 

een zinderende kwartfinale in de beker behaald. 

 

Maar zoals al eerder gezegd dit is niet meer. Een aantal 

meiden zijn gestopt en de rest hebben we in goed over-

leg kunnen herplaatsen binnen de andere teams. Met 

het in goed overleg, begeleiders en meiden, doorzetten 

van de MB2 naar de MA1 hebben we in ieder geval nog 

steeds een MA-team. Een MA-team met potentie, zeker 

gezien de resultaten tot nu toe, om nog verder te kun-

nen groeien met het meiden-/vrouwenvoetbal binnen 

V.V. De Meern. 

 

Voorwaarde hiervoor is wel dat bij een ieder die het 

meiden-/vrouwenvoetbal een warm hart toe draagt de 

neuzen de zelfde kant op staan! Nu is dit niet altijd het 

geval en dit gaat weer ten koste van de meiden zelf. We 

hebben bij de meisjespupillen een getalenteerde lich-

ting lopen, die in goede handen is. Bij de junioren heb-

ben we een aantal speelsters lopen waar nog meer uit 

halen valt. Kortom met wat geduld, een goed beleid en 

voldoende speel- en traincapaciteit kan V.V. De Meern 

een vooraanstaande rol spelen bij het meiden-/

vrouwenvoetbal. Dit ondersteund door gedreven trai-

ners en leiders! 

 

Vanaf deze plaats wil ik mijn oude MA1- meiden be-

danken voor de fijne jaren die ik met hen heb mee mo-

gen maken. Ik wil daarbij Gernand Hierink niet verge-

ten; in al de jaren dat ik leider ben geweest heeft Ger-

nand mij als vaste grensrechter terzijde gestaan. Eens 

temeer bewees hij zijn waarde als ouder, die daarvoor 

ook de verantwoording nam. 

 

En nu verder met de nieuwe MA1. Samen met Monique 

de Deugd, Mark Timmer, Wout Venus en ondergete-

kende weet ik zeker dat wij ook met dit team de ko-

mende jaren hoge ogen kunnen gaan gooien en daar-

mee ook het meiden/vrouwenvoetbal bij V.V. De Meern 

naar een hoger niveau kunnen tillen. 

 
Gerard Mulder 

Trainer/coach MA1 

Oude MA1 ter ziele 

M 

maar ook de drie meiden die uit de oude MA1 zijn ach-

ter gebleven, zijn binnen de kortste keren opgenomen 

als of zij er al jaren bij zitten. 

 

Kijkend naar de toekomst van dit team is het te hopen 

dat zij ook in het nieuwe seizoen in de huidige samen 

stelling kunnen blijven spelen. Wat wij als begeleiding 

kunnen constateren, is dat er nog voldoende rek zit in 

dit team en voor ons een uitdaging om dit er verder uit 

te halen. Niet alleen voor de meiden zelf, maar ook om 

het meiden voetbal bij V.V. De Meern toonaangevend te 

gaan maken.  

 

Met het toernooi in Rosmalen in het vooruitzicht, kan 

het een mooi voorjaar worden voor deze meiden. 

 

Monique de Deugd, Gerard Mulder, Mark Timmer, Wout 

Venus. 

Trainer/coach/leidster MA1 

ij het ter perse gaan van deze TeamGeest, moet het 

wel heel raar lopen wil de MA1 het kampioenschap 

mislopen. Na de winterstop niet meer spelend als MB2 

maar als MA1, hebben de meiden zich spectaculair 

door ontwikkeld. Met een brede selectie van 17 meiden 

zijn wij de voorjaars competitie ingegaan, geen overbo-

dige luxe overigens, want het blessure spook bleef ook 

boven ons team hangen. 

 

Kijkend naar de wedstrijden die we hebben gespeeld is 

het soms frivool, maar soms ook gewoon slecht voor de 

gezondheid van de begeleiding. Met achtereen volgens 

de winst op VVIJ MA2, Sporting ‘70 MA2, SO Soest 

MA1 en CJVV MA1 zijn de meiden nog steeds ongesla-

gen. Zoals al eerder gezegd soms is voetbal schitterend 

om te zien, stuk voor stuk hebben deze meiden voetbal-

lend vermogen, waarmee ze de tegenstander omver 

voetballen. 

 

De Kern van het team is al een aantal jaren bij elkaar, 

Nieuwe MA1 op weg naar het kampioenschap 

B 
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p het moment van schrijven zit de competitie er al 

weer bijna op. Nog een maandje en dan kunnen de 

kicksen, op wat toernooien na, weer de kast in. Zelf 

blijf ik het verwonderlijk vinden dat als het echt mooi 

weer wordt, we stoppen met voetballen. Nu hebben we 

afgelopen winter gelukkig niet te klagen gehad. Geen 

enkele centrale afgelasting viel ons ten deel; dat was 

vorig seizoen wel anders.  

 

Dat betekent ook dat zo langzamerhand er een afteke-

ning begint te ontstaan binnen de competities. Sterker 

nog, als deze TeamGeest op de mat valt, zullen de eer-

ste kampioenschappen al een feit zijn. Als het goed is 

wordt er over de jeugdselecties elders in dit blad al wat 

gezegd, dus beperk ik me hier tot de niet-selectieteams. 

De A4 kan het kampioenschap nauwelijks meer ont-

gaan of men moet een reuze inzinking krijgen. De B5 

staat ook bovenaan, maar krijgen nog een aantal sleu-

telduels.  

 

Zowel de C3 als de C4 maken nog een kans, maar dan 

mag er niet meer verloren worden en dan is men nog 

afhankelijk van wat de concurrentie doet. De C5 staat 

fier bovenaan zonder verliespunt. De vraag is eerder 

wanneer dan of de vlag gehesen wordt. Bij de D-tjes 

houdt de D10 de eer hoog. Zeist heeft evenveel verlies-

punten met een wedstrijd minder gespeeld. Sleutelduel 

zal de uitwedstrijd bij Zeist worden. De F5 heeft even-

veel punten als koploper Elinkwijk, maar wel een wed-

strijd meer gespeeld. De F9 strijd om de titel met PVCV 

F8. En in de beide zondag competities staan momenteel 

de F16 en de F15 bovenaan. Dat moet wel twee kampi-

oenen opleveren. Bij de meisjes doen De MA1, MB1 en 

MD1 mee om de titel. Zelf reken ik dus op zo’n 10 

kampioenen buiten de jongens selectieteams. 

 

Een naderend einde van het seizoen betekent ook dat 

de Technische Commissie moet gaan werken aan de 

teamindeling voor volgend seizoen. Als u dit leest zijn 

de scoreformulieren alweer uitgedeeld aan de leiders/

trainers. De verder procedure m.b.t. de teamindeling 

kunt u vinden op de website.  

 

De tweedejaars E-tjes zijn ook al gestart met de voorbe-

reiding op het komende seizoen. Er wordt inmiddels op 

zondagen driftig onderling gevoetbald om te wennen 

aan een groot veld en veranderende regels als buiten-

spel. We hebben deze onderlinge wedstrijden bewust 

op dagen gepland dat Zondag 1 thuis speelt in de hoop 

dat kinderen en ouders blijven hangen. Ben benieuwd 

of dat werkt.  

Bijzondere aandacht was er afgelopen periode voor de F

-competitie op zondag. Diverse landelijke media heb-

ben hiervan verslag gedaan, o.a. NOS-journaal en De 

Telegraaf. Na de winterstop zijn Hercules en Sporting-

70 ingestapt, waarmee het onderlinge VV De Meern 

karakter nog meer verdween. Eind april was er een bij-

eenkomst met geïnteresseerde clubs uit de regio. Daarin 

werd duidelijk dat er naar verwachting nu al zo’n 30-40 

teams zullen gaan deelnemen aan de competitie van 

2014-2015. 

 

Zo heeft JSV besloten zijn gehele F-afdeling, m.u.v. de 

selectieteams, naar de zondag competitie over te heve-

len. Natuurlijk hopen we er op dat nog meer clubs zich 

de komende periode aansluiten.  

 

Tot slot is de jeugdcommissie ook druk bezig met haar 

eigen organisatie voor volgend seizoen. Afgelopen 

maanden zijn de eerste ruwe schetsen met betrokkenen 

besproken. De komende periode moeten deze plannen 

definitief vorm krijgen. In de volgende TeamGeest zul-

len we daar uitgebreider over schrijven.  

 

Han van Veldhuizen 

Voorzitter jeugdcommissie 

Jeugdcommissie 

O 

A4 

C3 
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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 verenigings-

scheidsrechters) gefloten. Maar wie is eigenlijk die 

scheidsrechter die de wedstrijd mogelijk maakt? In elke 

Teamgeest gaan we het hem of haar vragen.  

 

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

Mijn naam is Ferdinand Wieman en ben 30 jaar. Mijn 

hele leven woon ik al in De Meern. Momenteel ben ik 

bezig met mijn 25e seizoen en voetbal ik in Zaterdag 7. 

Sinds 1 maart jl. ben ik werkzaam bij Duurzaam Ge-

bouwd als Manager Events. Duurzaam Gebouwd is een 

kennisplatform over duurzaam bouwen. In mijn functie 

organiseer ik onder andere seminars, 

congressen, beurzen, gala’s en verkie-

zingen voor professionals en bestuur-

ders uit de brede bouw- en vastgoedsec-

tor. In mijn vrije tijd ben ik actief bij 

V.V. De Meern en onderneem ik leuke 

activiteiten met mijn vriendin Hanneke. 

 

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

Mijn binding met V.V. De Meern start bij de E-tjes. 

Daarvoor speelde ik bij de overburen (red. PVCV). Na 

het doorlopen van de jeugdopleiding ben ik begonnen 

bij de zaterdagafdeling. Na enkele jaren heb ik een ei-

gen team opgericht. Vanaf 2006 ben ik scheidsrechter 

en samen met Marco Eversdijk organisator van het suc-

cesvolle seniorentoernooi Coupe De Meern. Vanaf die 

tijd ben ik ook onder andere actief geweest in de senio-

rencommissie, bij de Young Professionals en de 

scheidsrechterscommissie.  

 

Hoelang ben je actief als verenigingsscheidsrechter? 

In 2006 ben ik door André Bakker (destijds lid van de 

zaterdagcommissie) gevraagd om te fluiten, omdat er 

een tekort was aan scheidsrechters. Aangezien mijn 

vader ook jarenlang KNVB-scheidsrechter is geweest, 

begon ik destijds met mijn eerste wedstrijden. Het lei-

den van wedstrijden beviel mij goed, waarna ik mijn 

BOS-diploma heb behaald. Met zo’n cursus leer je nog 

meer over het voetbalspel en leer je hoe je met bepaalde 

situaties om moet gaan.  

 

Waarom ben je nog steeds actief als verenigings-

scheidsrechter? 

Ten eerste omdat ik een bijdrage wil leveren voor V.V. 

De Meern. Zonder vrijwilligers zou het lidmaatschap 

een stuk duurder zijn en zonder scheidsrechters zou-

den er geen wedstrijden gespeeld kunnen worden. He-

laas komen steeds meer leden alleen maar consumeren 

en/of hebben alleen maar kritiek op de vrijwilligers. 

Ten tweede leer je veel als scheidsrechter. Zeker in het 

begin verbeter je een aantal competenties en daar heb je 

zelf in het dagelijks leven ook profijt van! Ten derde 

vind ik voetbal gewoonweg een leuk spelletje en geniet 

ik van het spelplezier en het goede voetbalspel van bei-

de teams. 

 

Wat zou je willen meegeven aan spelers/supporters? 

Aan alle spelers en supporters wil ik vragen om zelf ook 

wat voor de vereniging te gaan doen en niet langs de 

zijlijn kritiek te hebben. Jullie kennen vast het spreek-

woord wel… Aan de spelers wil ik ook meegeven om 

tenminste eens een spelregelcursus te 

volgen. Daarom vind ik het een goed 

initiatief van de KNVB dat zometeen alle 

B-junioren een spelregelbewijs moeten 

hebben. En onthou dat voetbal een spel-

letje is en blijft, zeker op het niveau 

waar de meesten van ons op spelen. 

 

Wat zou je willen meegeven aan mede-

verenigingsscheidsrechters? 

Als huidig lid van de scheidsrechterscommissie wil ik 

vooral aan de scheidsrechters meegeven dat ze plezier 

in het fluiten hebben. Zorg dat je plezier in het fluiten 

niet verdwijnt door vervelende teams en/of spelers en 

blijf vooral de leuke kanten van het fluiten zien. Daar-

naast wil ik de scheidsrechters meegeven om wel dege-

lijk de KNVB-richtlijnen (onder andere administratieve 

en fysieke controle) op te volgen en in tenue te lopen. 

Deze richtlijnen zijn juist bedoeld om minder misstan-

den en meer respect op de velden te krijgen. 

 

Wat zou je aan leden mee willen geven, die mogelijk 

geïnteresseerd zijn om scheidsrechter te worden? 

Durf het gewoon aan en doe op sportieve wijze iets te-

rug voor je club! De slogan van onze vereniging is niet 

voor niets ‘Ontwikkel jezelf, ontwikkel je club’. Zet je 

been over de spreekwoordelijke drempel. Je wordt echt 

niet in het diepe gegooid, want je wordt op jouw niveau 

ingedeeld en je wordt uiteraard begeleid. Daarnaast bie-

den we je mogelijkheden om je kennis en competenties 

te verhogen door cursussen. 

 

Wil je actief worden als scheidsrechter? Neem dan con-

tact op met de scheidsrechterscommissie. 

Wie is die scheids?! 

W 
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inds de voorjaarsvakantie voetballen nu ook al vier-

jarigen bij V.V. De Meern, althans kinderen geboren 

in 2009. Ouwe rotten spraken van “het moet niet gek-

ker worden.” 

 

Maar, zo af en toe werd de jeugdcommissie benaderd 

door ouders of er ook voor 4-jarigen al een activiteit 

aangeboden kon worden. Andere verengingen zouden 

het ook doen. En zoon- c.q. dochterlief wil al zo graag. 

Nu zijn de opvattingen om al op deze leeftijd te starten 

met georganiseerd voetbal zeer divers. Zonder daarin 

nu al een uitdrukkelijk standpunt in te nemen heeft de 

jeugdcommissie toch gemeend op bescheiden schaal te 

starten met een aantal kinderen om te kijken of voetbal 

voor 4-jarigen zinvol is.  

 

En zo zijn op 9 maart j.l. de eerste tien kinderen begon-

nen aan een wedstrijdje, vooraf gegaan met een voetbal 

spelletje. 

 

Van het team 

De eerste Zondag heeft Jan Vermeulen het even voorge-

daan, maar daarna moesten we het toch echt zelf doen. 

We starten elke keer op het grote veld, waarbij de bal in 

het grote doel schieten favoriet is.  

Wij als ouders zien dat onze kids er volop van genieten 

en is het partijtje op het kleine veldje geweldig om te 

zien. Alhoewel we als insteek hebben dat het in eerste 

instantie gewoon leuk moet zijn, en dat is het natuur-

lijk ook, gaan de handen echt wel de lucht in bij een 

doelpunt. Ze snappen het spelletje dus prima. 

 

Na ongeveer 30-40 minuten zit het erop en zijn de kop-

pies ook heerlijk rood. Nog even naar de kleedkamer 

voor een welverdiend bekertje limonade en dan vol-

daan weer naar huis.  

Erik van der Sluis 

Coördinator Benjaminvoetbal 

Benjamins 

S 

a het vorig stukje is er een hoop gebeurd. De MA1 

onder leiding van Gerard en Mandy moesten, zie 

pagina 7 van deze TeamGeest, helaas stoppen. De MB2 

heeft zich bereid gevonden om de plek van de MA1 in 

te nemen. Mijn complimenten voor de wijze waarop zij 

deze positie hebben ingevuld. Zij staan op dit moment 

(als 2e jaars B-Junioren) in de 2e klasse A-Junioren on-

geslagen bovenaan met 6 gespeeld en 18 punten. 

 

De MB1 speelt in de 1e klasse met eerstejaars, zij staan 

op dit moment op doelsaldo bovenaan. De speelsters 

van de MB1 hebben een geweldige progressie doorge-

maakt dit seizoen met als klapstuk een 6-1 overwinning 

op VV Maarsen MB1, een team uit de Hoofdklasse. 

 

De MB3 doet lekker mee in hun competitie en hebben 

veel plezier onderling. Zij hebben vorige maand (samen 

het andere team van trainer Marco) een toernooi ge-

speeld in Duitsland. Wat ik uit de verhalen van de lei-

ders en speelsters heb begrepen is dat zij het verschrik-

kelijk naar hun zin hebben gehad en dat ze zelfs de lo-

kale radio gehaald hebben met hun uitje. 

De MD1 wil ik toch 

nog even specifiek 

benoemen, dit team 

is in de najaarscom-

petitie kampioen 

geworden en staan 

in de voorjaarscom-

petitie weer boven-

aan (op doelsaldo). Mijn complimenten aan het team! 

 

De ME1 draait ondertussen in de jongenscompetitie en 

doen goed mee. In dit team zitten onze talentjes voor 

de toekomst en deze moeten we koesteren. 

 

Voor alle overige elftallen die niet benoemd zijn in dit 

stukje. Geniet van de laatste wedstrijden van het sei-

zoen en hou de spirit erin, blijf elkaar supporteren! De 

trainingsopkomst van alle meisjes teams ligt dit vrij 

hoog en het enthousiasme waar mee getraind is groot.  

 

Maikel Kranenburg 

Technisch coördinator meisjesafdeling 

Meisjesafdeling 

N MD1 
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ij waren wervelend, gracieus, fantastisch en soms 

als het moest spijkerhard. Wij zijn een ketting zon-

der zwakke schakels. Wij zijn een op hol geslagen interci-

ty. Wij zijn Zondag 3, wij zijn kampioen‘’, aldus Danny 

van Rossum.  

 

Zondag 3 beleeft haar meest succesvolle seizoen ooit, 

welke alle superlatieven te boven gaat. Na 14 speelron-

des worden wij begin maart (!) al kampioen met maar 

liefst 13 (!) zeges en 1 verliespartij. Is dit succes ons 

dan zomaar komen aanwaaien? Absoluut niet, want 

waar de meeste teams genoten van de zomervakantie 

trainde Zondag 3 -in grote getale- door in de bossen 

van Rhijnauwen. Daar werd gewerkt aan een onver-

moeibare conditie en boetseerden de mannen aan hun 

atletisch lichaam. Op zaterdagavond werden de biertjes 

overgeslagen en de trainingsopkomst steeg naar onge-

kende hoogte. Onder de bezielende leiding van good-old 

Herman Satink werden we ouderwets getraind, want 

Zondag 3 wilde maar één ding; kampioen worden. En 

dat werden we. Met grote overmacht. Hieronder leest u 

het seizoen in vogelvlucht.  

Na een uitstekende voorbereiding starten we de compe-

titie in september op het eigen sportpark tegen Aurora, 

welke gewonnen wordt na een zwaar duel. Achtereen-

volgens rijgen we de overwinningen aaneen tegen MSV, 

’t Goy, Houten, Schalkwijk en HDS. Na deze overwin-

ningen staan we fier bovenaan en spelen we de return 

tegen directe concurrent Aurora 2. Deze wedstrijd zou 

een vroegtijdige beslissing kunnen zijn in de strijd om 

het kampioenschap. De wedstrijd kende een ongekende 

climax in een waar voetbalgevecht, waarbij we tot twee-

maal terugkomen van een achterstand. We winnen met 

3-5 op basis van Italiaanse geslepenheid, Engelse wils-

kracht en een Duitse winnaarsmentaliteit.  

 

Ondertussen gebeurt er van alles rondom de successto-

ry dat Zondag 3 heet; Zo heeft Torres Blues speciaal een 

lijflied voor ons geschreven (Het Derde Wordt Kampi-

oen), hebben we onze naam ondergedompeld in ‘The 

Orange Train’ en kennen de wekelijkse wedstrijdfilm-

pjes vele views op You Tube. Zelfs concurrenten zetten 

deze filmpjes op hun website en ook binnen de club 

wordt hier enthousiast op gereageerd. Ook verzorgt 

Zondag 3: kampioen seizoen 2013-2014 

‘W 

V.V. De Meern Zondag 3: Thijs Wingelaar, Eduard Versteege, Marc Potters, Erik Adelaar, Jeroen de Moor, Herman van Rossum, 

Danny van Rossum, Joost Satink, Thijs Satink, Leroy Scheffer, Dennis Maaijen, Erwin Potters, Tim Veldman, Bas Ruitenburg, Pa-

trick Peulen, Bram van den Helder, Rutger Baartscheer, Willem Broekhuijse, John van Dijk, Herman Satink. 
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elke week een speler een inspiratiespeech voorafgaand 

aan de wedstrijd. Op deze manier gaan we tot op het 

bot toe gemotiveerd het veld op. Als we achtereenvol-

gens ook nog ruimschoots winnen van MSV, Magreb en 

Maarssen staan we helemaal los. Tijdens een totale off-

day lijden we het enige puntverlies tot nu toe; we ver-

liezen uit bij ’t Goy. De teleurstelling is groot, maar ons 

ego is groter want we nemen revanche en laten de bui-

tenwereld zien dat deze nederlaag een incident was. 

SVF uit Cothen wordt het slachtoffer van De Meerns 

voetbalgeweld (0-7) en een week later is het datzelfde 

SVF dat wederom moet buigen voor ons, ditmaal op het 

eigen sportpark. 

 

Als we op 9 maart de return tegen Schalkwijk spelen, 

kunnen we al kampioen worden. Aurora moet dan 

puntverlies lijden bij hekkensluiter Magreb. Wij win-

nen deze wedstrijd met 1-2 en dan is het lang wachten 

op de uitslag van Aurora. Contact maken gaat moei-

zaam, maar wanneer het nieuws doorkomt dat die wed-

strijd in een gelijkspel is geëindigd, is er een explosie 

van vreugde en emotie die zijn weerga niet kent! Wij 

zijn kampioen! Wij zijn de beste! Op de club wordt een 

leuk feestje gebouwd, alwaar het nog lang onrustig 

bleef. In de wandelgangen wordt Zondag 3 dan bena-

derd om mee te helpen aan het lijfsbehoud van Zondag 

2, waarbij spelers worden uitgeleend en op vrijdag mee 

getraind wordt. Zondag 2 wint twee wedstrijden op rij 

en het degradatiespook lijkt verjaagd. Men spreekt in-

tern dan inmiddels al over het ‘Zondag 3-effect’.  

 

De resterende wedstrijden (reeds eind maart) worden 

ook gewonnen (Houten & HDS) en zijn vastbesloten 

om dit fantastische seizoen een glansrijk einde te geven 

(lees alles winnen).  

 

Het is voor ons een prachtig seizoen geweest, waarbij 

we elke week als een hecht team hebben getraind en 

gevoetbald. Zoals Leroy Scheffer in zijn inspiratie-

speech al zei; ,,TEAM staat voor Together Everyone 

Achieves More. Een team heeft een gemeenschappelijk doel 

en zijn het grotendeels eens over de weg daarnaar toe. We 

kunnen als individu beter zijn, maar als we geen beter 

team zijn kunnen we van iedereen verliezen. We werken 

voor elkaar en knappen elkaars vuile werk op. Wij zijn 

een team. Wij zijn Zondag 3.’’ Ons doel was het kampi-

oenschap en zijn een weg ingeslagen die daar ons naar 

toe heeft geleid. En zeg nou zelf? Kampioen worden 

met je vrienden, dat is toch het mooiste wat er is! 

 

Dennis Maaijen 

Speler Zondag 3 

Zondag 3: kampioen seizoen 2013-2014 (vervolg) 

.V. De Meern heeft betrokkenheid met de maat-

schappij hoog in haar vaandel staan. Vandaar ook 

dat onze vereniging al jaren meedoet aan de U-

pasregeling van de Gemeente Utrecht. Deze regeling 

maakt het mogelijk dat ook (de kinderen van) mensen 

met een laag inkomen kunnen sporten. Deelname aan 

deze regeling betekent echter extra werkzaamheden 

voor de ledenadministrateur en de financieel admini-

strateur. 

 

De laatste jaren zijn wij geconfronteerd met een toene-

mend aantal mensen die pas (heel) laat hun gegevens 

(kopie van de U-pas) aan ons verstrekten. Dit heeft ge-

leid tot een onacceptabele toename van de werkdruk. 

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is aan 

het reglement Contributies en boetes een artikel 

(nummer 9) toegevoegd, die een boete oplegt aan die-

gene die de gegevens te laat verstrekt. 

 

Het volledige artikel luidt:  

Leden die gebruik maken van de gemeentelijke kor-

tingsregeling U-pas, moeten vóór 1 juli, voorafgaand 

aan het seizoen waarvoor de korting geldt, een kopie 

van de U-pas indienen bij de ledenadministratie. Indien 

het niet mogelijk is dat tijdig in te dienen, moet dat on-

verwijld schriftelijk gemeld worden met de reden waar-

om de pas nog niet beschikbaar is. Indien de U-

pashouder geen gebruik van de U-pas meer kan of mag 

maken in het volgende seizoen, dient dit schriftelijk bij 

de ledenadministratie te worden gemeld. Indien aan het 

bepaalde in dit artikel niet wordt voldaan, wordt een 

boete van € 10 opgelegd. Betaling hiervan dient binnen 

2 weken te hebben plaats gevonden. Zo niet, dan kan 

een train- en speelverbod worden opgelegd. 

 

Een U-pas dient jaarlijks aangevraagd/vernieuwd te 

worden. Dit kan al in mei, zodat een kopie van de U-

pas ruimschoots voor 1 juli in het bezit van V.V. De 

Meern kan zijn. Bij voorbaat dank voor uw medewer-

king. 

 

Het Verenigingsbestuur 

Bericht voor (toekoms)ge) U-pashouders 

V 
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et weekend van 21 t/m 23 maart stond met dikke 

letters in de agenda van de spelers en begeleiders 

van de F1. Op vrijdag zou het gehele team in het vlieg-

tuig stappen om na de eerste hotelovernachting op za-

terdag een wedstrijd te spelen in Londen en een trai-

ning bij Chelsea te volgen. Na een welverdiende 2e 

nachtrust zou op zondag de thuiswedstrijd van Totten-

ham Hotspur worden bezocht, waarbij er tussen al het 

voetbal door nog voldoende tijd was om Londen te be-

zoeken.  

 

Maar hoe laat je zo’n weekend goed in ons clubblad tot 

zijn recht komen? Een simpel verslag met feiten, getypt 

ergens op mijn hotelkamertje in the middle of nowhere 

in Engeland. Nee, wie kunnen dit beter weergeven dan 

de hoofdrolspelers zelf? Als 8- en 9-jarige jongen beleef 

je zo’n weekend intens en zijn soms basale zaken het 

meest indrukwekkend.  

 

Noah Croonenberg (keeper): “Samen hebben we zoveel 

plezier beleefd!” 

Al 3 jaar zijn we een team en echte vrienden. Nooit ge-

dacht dat 3 dagen 

met elkaar zo gaaf 

zou zijn. Met el-

kaar op één gang 

in het hotel, grap-

jes maken in de 

spelersbus en sa-

men keihard wer-

ken op het voetbal-

veld. Maar het 

meeste wat bij 

blijft, is het handje

-klap-spelletje dat 

Jeroen ons leerde. 

Inmiddels zingt 

ha l f  Londen 

“Willie Wortel 

Willie Wé…” en 

probeert men om de tegenstander met de hand te snel 

af te zijn. Tip: als je het ook eens wil doen, een druk 

metroperron is misschien niet de ideale omgeving om 

in een grote kring op te stellen. 

 

Stijn Groesz (verdediger en middenvelder): “Ollie en Mike 

zijn echte F1-friends!” 

Namens Adidas waren het hele weekend Ollie, als gids 

en lokale organisator, en Mike, als chauffeur, aanwezig. 

Al begrepen we niet echt wat ze zeiden, ze waren super 

aardig en grappig. Ze brachten ons overal naar toe, lie-

ten ons de beste plekjes zien en zorgden ervoor dat we 

nergens aan hoefden te denken. En daarnaast waren ze 

altijd in voor een snel spelletje “Rock, Paper, Scissor”  

  

Yannick Visscher (captain en verdediger): “In Engeland 

spelen ze nog steeds kick and rush!” 

Volgens de trainer is Engeland de bakermat van voet-

bal. Nou ze spelen nog steeds alleen de lange bal hoor. 

Of het nu de grote verdedigers van GPR F.C. waren, of 

Kaboul en Vertonghen bij de Spurs, allen schieten de 

bal gewoon keihard naar voren. Eerlijk gezegd als ver-

dediger, het waren soms echt prachtige passes. Zouden 

we in Nederland ook vaker moeten doen. 

 

Adam Azougagh (verdediger): “Bedden in het hotel waren 

goed, al sliepen we niet heel veel hoor!” 

Het hotel was prima. Met z’n 3-en op een grote kamer 

en je kon je zelfs wakker laten bellen door de receptie. 

Niet dat we dat nodig hadden hoor, haha. Echt veel 

hebben we niet geslapen, maar daar heeft de tegenstan-

der, de Chelsea trainer en de begeleiding niets van ge-

merkt. We waren wel fit en als je toch even moest sla-

pen, kon je dat al-

tijd in de spelers-

bus onderweg 

doen. In Londen 

staan namelijk echt 

veel files. 

 

Chevaro Oldenburg 

(spelverdeler): “0-2 

achter en toch win-

nen de Spurs nog, 

wat een sfeer!” 

Op zondagmiddag 

zijn we op White 

Hart Lane naar 

Spurs – Southamp-

ton geweest. Met 

Spurs sjaal in dat 

oude stadion. En wat een sfeer, ze bleven maar zingen. 

Ze stonden vlak voor rust nog met 0 – 2 achter. De oud

-speler van mijn favoriete Nederlandse club, Eriksen, 

maakte eerst 1 – 2 en vlak na rust zelfs 2 – 2. Het stadi-

on ontplofte pas echt toen in de 90e ook nog de 3 – 2 

werd gescoord. Wat een wedstrijd, echt supergaaf! 

 

Jelle Tonkes (middenvelder): “De onleesbare telefoonnum-

mers!” 

Haha kregen we van de begeleiding briefjes met tele-

foonnummers voor in onze trainingsjasjes voor als we 

V.V. De Meern F1 geniet en maakt indruk in Londen  

H 
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de groep kwijt raakten. Op zich natuurlijk goed be-

dacht, maar het handschrift was onleesbaar. Er stond in 

plaats van Jeroen “Je oen”, de trainer heette Bastlaan en 

de ouder die meeging was ineens “Stom” in plaats van 

Tom. Wat hebben wij als spelers daar om gelachen joh.  

 

Marinho Oldenburg 

(aanvaller): “De 

wijze lessen van 

Chelsea!” 

Ook al trainen we 

best vaak en leren 

we heel veel, de 

training van de 

trainer van Chelsea 

U16 was wel even 

andere koek. Echt 

gave oefeningen. 

Soms was het 

moeilijk om hem 

te begrijpen, toch 

een rare taal, maar 

hij maakte alles op 

zijn bord goed dui-

delijk. En dan gingen wij het proberen en riep hij heel 

vaak “good skills”! 

 

Lars van Houten (aanvaller): “Nog nooit in zoveel ver-

schillende vervoersmiddelen gezeten!” 

Sommigen hadden nog nooit gevlogen en ik kon het me 

niet echt meer herinneren. Ik vond het best spannend 

maar toen Chevaro keihard ging juichen toen we opste-

gen moesten we echt lachen met z’n allen. Daarnaast 

had bijna niemand van ons ooit in een metro gezeten 

en nu gingen we opeens met de metro naar Tower Brid-

ge en later naar het stadion. Daarnaast hadden we een 

eigen spelersbus die ons overal bracht, zelfs vlakbij 

Buckingham Palace. Helaas mochten we niet in de auto 

van de koningin, die wel thuis was. 

 

Daan Brandsen (middenvelder): “Fish and chips hoort 

erbij!” 

Eten is voor mij belangrijk en als je dan toch in Enge-

land bent moet je natuurlijk wel Fish & Chips eten. 

Niet traditioneel uit een krant, maar gewoon in een 

leuk restaurant vlakbij ons hotel. Het was super lekker 

en alle spelers hebben hun vis op, de frietjes werden 

door de begeleiding wel opgemaakt. Mochten we van 

de eigenaar ook nog in de keuken kijken en een bon-

bon uitzoeken. 

 

Zoals u heeft kunnen lezen heeft iedere speler het op 

zijn eigen manier geweldig beleeft. Teveel herinnerin-

gen om in zo’n stukje allemaal te benoemen. Zoals bij-

voorbeeld de Guard die Adam lieten schrikken, de ma-

rechaussee met grote geweren die met de jongens op de 

foto gingrn, de trai-

ner die midden in 

Londen een vos 

denkt te zien en de 

onverwachte foto-

shoot van toeristen 

bij het Millennium 

Wheel. Voor de 

verhalen hierachter 

kunt u de spelers 

vragen als u ze treft 

op onze club. 

 

Wat rest is een 

prachtige herinne-

ring. Dank hierbij 

aan Tom Croonen-

berg die als betrok-

ken ouder niet al-

leen voor toezicht zorgt maar ook altijd in is voor een 

geintje met de jongens. Daarnaast een zeer speciale 

dank aan Jeroen Visscher. Als leider en sponsor al be-

trokken bij de F1, maar daarnaast de grote initiator van 

deze reis. Door zijn inzet is het mogelijk om deze fan-

tastische ervaring voor de 9 spelers geheel kosteloos 

voor ouders en club mogelijk te maken. Wat mij betreft 

een lintje waard! 

 

De komende jaren zal ik 

nog vaak, als ik voor 

mijn werk richting Lon-

den vlieg, de jongens om 

me heen in het vliegtuig 

missen en eenmaal in 

Londen veel herken-

ningspunten voortaan 

koppelen aan waar we 

met elkaar waren. Het 

was fantastisch! 

 

Bastiaan van Houten 

Leider en trainer 

V.V. De Meern F1     

 

V.V. De Meern F1 geniet en maakt indruk in Londen (vervolg) 
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rie woensdagen in maart stonden volledig in het 

teken van schoolvoetbal. Over de drie dagen ver-

deeld raasden maar liefst 1.300 kinderen over de velden 

van PVCV. Net als voorgaande jaren was de organisatie 

in handen van V.V. De Meern Betrokken, in nauwe sa-

menwerking met Harten van Sport. Grote winnaar van 

het schoolvoetbaltoernooi is de 

Twaalfruiter. Zij hebben in elke 

categorie de eerste plaats behaald. 

 

Voor het eerst dit jaar deden scho-

len uit de wijk Leidsche Rijn mee 

aan het voetbalevenement. Hier-

door schreven zich een record aan-

tal teams in voor het toernooi. Om-

dat de velden van PVCV maar een 

bepaalde capaciteit hebben, moes-

ten we een aantal teams teleurstellen. Een aantal scho-

len wilden geen leerlingen teleurstellen en trokken zich 

terug. Gelukkig waren er nog genoeg scholen over die 

wel wilden voetballen. Het schoolvoetbaltoernooi van 

Vleuten/De Meern en Leidsche Rijn heeft dan ook al-

leen al een derde van het totaal aantal deelnemers van 

alle schoolvoetbaltoernooien in de gemeente Utrecht! 

 

Op de eerste woensdag in maart stond het schoolvoet-

bal in het teken van groepen 5 en 6. Het mooie weer 

zorgde voor een vrolijke stemming op de sportvelden. 

Iedereen had het naar zijn zin. Dat zorgde er ook voor 

dat de organisatie aan elkaar kon wennen. Nog niet ie-

dereen kende elkaar. Het weer was een week later iets 

minder mooi. De zon scheen wel, maar er stond ontzet-

tend veel wind. Dit zorgde ervoor dat de geluidsinstal-

latie niet overal op het complex te horen was. Ondanks 

dat, beleefden alle dames uit de groepen vijf tot en met 

acht een prachtige middag.  

De laatste dag van het schoolvoetbal was op woensdag 

26 maart, de dag dat de jongens uit de groepen 7/8 het 

tegen elkaar op gingen nemen. Dit maal werd het halve 

speelveld omgeruild voor een heel veld. Fijn was het 

dat scheidsrechters als Jos Gentenaar en Thomas Siep-

man wilden fluiten op hun vrije woensdagmiddag. 

 

Voor de organisatie was het heel 

fijn dat ze konden rekenen op een 

hoop hulp van vrijwilligers van 

onze vereniging.: Jordy Martens, 

Thomas Siepman, Glenn Hem-

mers, Ricky Hauwert, Martijn 

Smoorenburg, Melvin Uitenbogert, 

Jens van der Louw, Eskil de Ko-

ning, Jan Gentenaar, Erik Breed-

veld, Bram uit de Bosch, Sven Jan-

sen, Cody van Veenendaal, Jons Leijendekker en Tim 

Jansen. Zonder de hulp van deze jongens zou het heel 

lastig zijn geweest om dit te organiseren! Ook Marianne 

Kruys van de kantine van PVCV is onmisbaar geweest 

tijdens het schoolvoetbaltoernooi.  

 

Nog een compliment en bedankje richting Jeffrey 

Tromp van Albert Heijn De Meern, hij heeft ervoor ge-

zorgd dat er op de laatste dag van het schoolvoetbal 

voor alle kinderen en begeleiders een flesje water en 

een lekker stukje fruit aanwezig was, heel erg bedankt 

hiervoor! Ook nog een groot compliment naar alle 

deelnemers, zij hebben zich voorbeeldig gedragen qua 

sportiviteit en Fair Play! 

 

Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 

Twaalfruiter grote winnaar schoolvoetbaltoernooi 

D 

it seizoen wordt voor de 8e maal hèt voetbaltoer-

nooi voor seniorenteams Coupe De Meern georgani-

seerd. Coupe De Meern is een toernooi voor niet-

selectie KNVB herenteams, reserve 4e klasse en lager. 

Opgeven voor dit toernooi is vanaf heden mogelijk. 

Kijk hiervoor op www.vvdemeern.nl > senioren > Cou-

pe De Meern. 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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.V. De Meern zal op zaterdag 13 september a.s. het 

nieuwe seizoen weer feestelijk openen met swin-

gend dansfeest. Leuk om iedereen weer te ontmoeten, 

je vakantieverhalen te vertellen en even uit je dak te 

gaan. Dus blok je agenda voor zaterdag 13 september! 

 

Openingsfeest voor iedereen 

Graag willen we alle seniorenleden (dames en heren), 

vrijwilligers, medewerkers en A-junioren hartelijk uit-

nodigen voor het openingsfeest. En omdat een feest 

zonder danspartners geen bal aan is, nodigen wij ook 

de partners van de leden, vrijwilligers en medewerkers 

uit! Het gaat weer leuk worden. 

 

Sinds de opening van het sportpark in 2005 is het ge-

woonte dat op deze avond de leden en hun partners in 

grote getale meekomen. Kom en beleef de open sfeer, 

de gemoedelijkheid en de gezelligheid die de club op 

dit soort momenten kent. Geniet en ervaar ons streven 

om V.V. De Meern een familiaire, gezellige vereniging 

te laten zijn. 

 

Medewerkersavond voor vrijwilligers 

Traditiegetrouw zal het Openingsfeest worden vooraf-

gegaan door de medewerkersavond. Deze bijzondere 

avond zal plaatsvinden op dezelfde zaterdag, dus13 sep-

tember a.s., van 18.45 uur tot 21.00 uur. De medewer-

kersavond zal weer een thematisch karakter hebben. 

Zoals jullie gewend zijn, zal ook de inwendige mens op 

deze sfeervolle avond op een levendige wijze verzorgd 

gaan worden. Het bestuur wil op deze feestelijke wijze 

alle medewerkers bedanken voor hun fantastische in-

zet. Want alleen met de inspanningen van de vrijwillige 

medewerkers kunnen we onze club draaiende houden.  

 

Jeugdleiders, jeugdtrainers kom ook!  

Een groep die altijd wat ondervertegenwoordigd is, zijn 

de medewerkers uit de jeugdafdeling. Het bestuur no-

digt ouders (incl. hun partners) die actief zijn bij jeugd-

elftallen, als trainer of als leider, daarom nog eens na-

drukkelijk uit voor de medewerkersavond én het ope-

ningsfeest. Dankzij hen zijn niet alleen hun eigen kin-

deren, maar ook die van anderen in staat bij ons te 

voetballen. Het Verenigingsbestuur kan niet genoeg 

benadrukken hoezeer deze inzet wordt gewaardeerd. 

    

Dus vrijwilligers uit de jeugd: kom een keer naar het 

medewerkers- en openingsfeest en ervaar een geweldig 

avondje uit. Neem een keer de gok en gooi er een oppas 

tegenaan. Sleep medeleiders en trainers mee. Met de 

honderden aanwezigen, zijn er altijd genoeg mensen 

die jullie kennen.  

 

Ton de Reuver 

Commissie openingsfeest 

Openingsfeest V.V. de Meern op zaterdag 13 september 

V 

Toen ik jaren geleden voor het eerst bij de V.V. 

kwam, op het oude sportpark, waren er nog niet 

zoveel (jeugd)teams. Het was toen ook: ons kent ons en 

ieder dingetje was onderling wel bekend. Inmiddels is 

de vereniging enorm gegroeid, en zijn er ook heel veel 

Jeugdleden. De laatste jaren zijn er vanuit allerlei orga-

nisaties toch rare verhalen naar boven gekomen, van 

hoe er met kinderen omgegaan werd, tot zelfs misbruik 

aan toe. Dit is een van de redenen dat de V.V. een Zorg-

team heeft opgezet. Dit is gedaan om o.a. afspraken te 

maken met trainers/leiders, om te kunnen voorkomen 

dat er verkeerde dingen met de kinderen gebeuren. 

 

Eén van de maatregelen is dat er voor het volgend sei-

zoen van iedereen die met de jeugd te maken heeft, een 

VOG (speciaal gericht op omgang met kinderen) opge-

vraagd zal worden. Daarnaast zal er met de begeleiders 

gesproken worden over een aantal zaken, die uiteen 

lopen van pesten tot aan sexueel misbruik, maar ook 

over bijvoorbeeld andere verkeerd aan te kunnen ko-

men zaken, d.m.v. opmerkingen e.d. 

 

Er wordt gewerkt aan een soort contract wat onderte-

kend moet gaan worden, vooral over gedragsregels, om 

voorafgaand een aantal zaken uit te sluiten. In eerste 

instantie worden deze met de selectietrainers besproken 

en getekend, maar daarna wordt in fases alle bij de 

Jeugd betrokken mensen hierop aan gesproken. Ook 

wordt er gewerkt aan een protocol voor het geval er 

toch iets (ernstigs) mocht gebeuren: afspraken over hoe 

een incident aan te pakken, praktisch gezien, maar ook 

met het zicht op berichtgeving naar buiten toe. Dit kan 

over van alles gaan. 

 

Dit om u een eerste indruk te geven van de werkzaam-

heden van het Zorgteam: later volgt meer informatie. 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Zorgteam V.V. De Meern 

V 
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e interne Fair Play Cup voor de D teams is al hard 

op weg. Vooraf zijn er gesprekjes gevoerd over spor-

tiviteit en respect. In deze gesprekjes werd de nadruk 

gelegd op sportiviteit en respect binnen de velden. De 

bedoeling hiervan is dat de spelers over hun gedrag 

gaan nadenken in en rondom het voetbalveld. De laat-

ste weken hebben we dan ook veel sportief spel gezien 

op de vereniging! De scheidsrechters en het wedstrijd-

secretariaat zijn verantwoordelijk voor de waardering 

van de teams, de tussenstand is terug te vinden op de 

site van V.V. De Meern Betrokken!  

 

De Utrechtse Fair Play Cup is een initiatief dat voort-

komt uit het Utrechts Totaalvoetbalplan. Dit is een 

overeenkomst tussen de gemeente Utrecht, Vereniging 

Sport Utrecht, de KNVB en FC4YOU. Gezamenlijk wer-

ken zij met de Utrechtse voetbalverenigingen aan de 

thema’s verenigingsversterking, sportstimulering, spor-

tiviteit & respect, de maatschappelijke betrokkenheid 

van verenigingen en accommodatiezaken. 

 

Dit jaar zal de Utrechtse Fair Play Cup plaatsvinden op 

vijf verschillende verenigingen binnen Utrecht. Name-

lijk: V.V. De Meern, U.S.V. Elinkwijk, Sporting ’70, 

Zwaluwen Utrecht 1911 en Kampong. Er doen 18 ver-

schillende verenigingen mee die ruim 200 teams aanle-

veren. De naam Fair Play Cup zegt het eigenlijk al, tij-

dens dit toernooi hebben wij als organisatie Fair Play 

hoog in het vaandel. 

 

We stimuleren de kinderen op sportief en respectvol 

met elkaar om te gaan binnen de voetbalvelden. Ook 

willen we de ouders stimuleren positief te coachen. Op 

deze manier willen wij op zondag 18 mei er een prach-

tige voetbaldag van maken. 

 

Like onze Facebookpagina  om op de hoogte te blijven 

van de verdere ontwikkelingen.  

(www.facebook.com/utrechtsefairplaycup) 

 

Ferdi Vrede en Wolter Fischer 

Coördinatoren Fair Play Cup  

Utrechtse Fair Play Cup 

D 

oetballen doet hij elke week op de velden van V.V. 

De Meern. Fluiten nog maar sporadisch. De zeven-

tienjarige Hamid Assili timmert hard aan een carrière in 

de scheidsrechterswereld. In de weekenden fluit hij 

namens de KNVB in de regio Amsterdam. ,,V.V. De 

Meern Betrokken gaf mij de kans om een scheidsrech-

tersdiploma te halen.’’ 

 

Na afloop van de topper in Vierde Divisie tussen Roda 

’23 B1 en Zwanenburg B1, bedankt Assili met een 

handdruk zijn assistent scheidsrechter. ,,Ik vertrouwde 

hem niet helemaal’’, vertelt hij achteraf. ,,Een keer wist 

ik zeker dat hij fout zat met een vlagsignaal bij buiten-

spel. Dan overrule ik hem. Maar ik moet het natuurlijk 

wel zelf weten.’’ Bang om beslissingen te nemen is Assili 

beslist niet. ,,Dat hoort er natuurlijk gewoon bij als 

scheidsrechter.’’ 

 

De interesse voor fluiten heeft de speler van de A4 van 

V.V. De Meern niet van een vreemde. ,,Mijn vader heeft 

vroeger ook voor de KNVB en V.V. De Meern gefloten. 

Nu fluit hij niet meer vanwege een blessure aan zijn 

knie’’, legt Assili uit. De interesse was er dus al. Een 

maatschappelijke stage, onderdeel van zijn VMBO-

examen, bracht hem zijn eerste scheidsrechtersdiplo-

ma. ,,Ik mocht mijn maatschappelijke stage lopen bij 

V.V. De Meern Betrokken en had daar de mogelijkheid 

om een scheidsrechterscursus of trainerscursus te vol-

gen. Voor mij geen moeilijke keuze. Uit fluiten haal ik 

heel veel plezier.’’ Daarna ging het snel. Een paar diplo-

ma’s verder werkt hij op zondagen zijn wedstrijden af 

op Divisieniveau. ,,Mijn vader gaat altijd mee. Hij volgt 

mij kritisch. Maar dat ben ik zelf ook.’’ 

 

Voorbeelden uit het betaalde voetbal heeft Assili niet. 

,,Mensen zeggen dat ik de stijl heb van Kevin Blom. Hij 

begint een wedstrijd altijd rustig. Naarmate het van de 

eerste helft en het einde van de wedstrijd dichterbij 

komt fluit hij strakker. Dat vond ik leuk om te horen.’’ 

Of de Eredivisie er ooit in zit weet Assili niet. ,,Volgend 

jaar vlag ik in de Hoofdklasse senioren. Dat is al een 

mooie stap. Voor mij is het aller belangrijkste dat ik 

plezier blijf halen uit het fluiten.” 

 

Assili heeft nog een boodschap voor scholieren die vol-

gend jaar hun maatschappelijke stage willen doorlopen 

bij V.V. De Meern Betrokken: ,,Zonder scheidsrechters 

geen wedstrijd. Dus kom op pak die fluit!’’ 

 

Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 

 

Via maatschappelijke stage naar de top 

V 



Business Club Leidsche Rijn 

usiness Club Leidsche Rijn is een levendige busi-

ness club. Zo’n 130 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. 

 

Klimaatverandering / Het Glaslokaal 

Maandag 3 februari werd het nieuwe BCLR jaar afge-

trapt in bar-brasserie Het Glaslokaal in winkelcentrum 

Vleuterweide. Nieuwe eigenaren Richard Heiligenberg 

en Marco Huveneers zagen de kansen van deze mooie 

locatie. Dankzij de nieuwe inrichting en de open sfeer 

voelden vele genodigden zich snel thuis. Met een 

drankje in de hand vonden de eerste ontmoetingen van 

2014 aan de lange bar van Het Glaslokaal plaats. 

 

Als gastspreker was wetenschapper dr. Ir. Peter Sieg-

mund van het KNMI uitgenodigd. Hij doet onderzoek 

op het gebied van het klimaat en klimaatverandering. 

Siegmund nam de aanwezigen mee in zijn klimaatwe-

reld en gaf een toegankelijke en interessante presentatie 

over de ontwikkelingen van het klimaat in de afgelopen 

en de komende 100 jaar. 

  

Na de presentatie was er volop gelegenheid om onder 

het genot van een drankje na te praten. Introducé Milan 

Gennissen van Limon Chili trakteerde de laatblijvers 

nog op een ‘taste’ van zijn nieuwe drank: limoncello 

met een chili pepertje erin. Een licht pittig einde van de 

geslaagde bijeenkomst! 

3D-printing / Centraal Museum 

Op maandag 3 maart was BCLR welkom bij het Cen-

traal Museum in Utrecht. Een bijzondere locatie in 

hartje Utrecht, die kon worden gerealiseerd in samen-

werking met de Rabobank. Het Centraal Museum biedt 

ruimte aan vele inspirerende kunstenaars.  

 

Voor de liefhebbers was er aan het begin van de avond 

een druk bezochte rondleiding. Twee gidsen lieten vol 

enthousiasme een deel van het Centraal Museum zien. 

Van de stoel van Rietveld tot aan het poppenhuis van 

Petronella de la Court.  

 

Het thema van de avond was innovatie. Martijn Laar 

van de Rabobank gaf een presentatie over 3D-printen. 

Hij werkte jarenlang bij Philips en Berenschot op het 

gebied van 3D-printen. Een onderwerp waar iedereen 

ondertussen wel eens van heeft gehoord, maar het fijne 

meestal niet van weet. Vol passie, met veel tastbare 

voorbeelden en de nodige interactie wist hij de gehele 

zaal aan zich te binden. Laar maakte duidelijk dat 3D-

printen iets is waar ondernemers serieus rekening mee 

moeten gaan houden als alternatief in de toekomst. 

In de sfeervol verlichte kapel waren ondertussen drie 

chef-koks al druk in de weer om het eten te bereiden: 

Mexicaanse burrito, Hollandse gerechtjes en Italiaanse 

pasta’s. Vanwege de goede smaak bezochten vele leden 

zelfs alle drie de kraampjes! 

 

Er werd informeel nagepraat onder het genot van een 

drankje. Met het idee om privé of zakelijk de mogelijk-

heden van 3D printen te gaan verkennen, verlieten de 

ondernemers na een innovatieve avond het Centraal 

Museum.  

 

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 vrij-

blijvend een bijeenkomst bij te wonen. 

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