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e afgelopen weken heeft uw tv overuren gemaakt. 

Het WK. Bijzonder dat een spelletje ons zo enorm 

kan bezig houden. Alhoewel spelletje? Beseft u dat wij 

met bijna 500 vrijwilligers, die gemiddeld zo’n 5 à 10 
uur per week aan de club besteden, niet onderdoen 
voor een bedrijf met 85 medewerkers. Goed beschouwd 
zijn we dus een van de grotere bedrijven in De Meern. 
Dankzij u een florerend voetballeerbedrijf. 
 
Een jaar geleden verkeerde de club rond deze tijd in 
euforie. We hadden net de Rinus Michels Award ge-
wonnen, 20% van de teams was kampioen geworden, 
het overgrote deel daarvan waren de topteams, we zaten 
bij de landelijke nominaties voor maatschappelijke be-
trokkenheid, enz. enz. Dat we niet net zo succesvol 
konden zijn als vorig jaar was duidelijk, maar het 
scheelde niet veel. Zeker niet als je rekent dat alle pro-
moties van vorig jaar nauwelijks zijn vervolgd met de-
gradaties dit jaar. 
 
Bijzondere aandacht voor het meidenvoetbal. Na de 
promoties vorig jaar van de MA1, MB1 en MC1 zijn de 
MA1 en MB1 doorgepromoveerd en spelen de MB1 en 
de MC1 volgend jaar op het hoogste niveau. De inspan-
ningen rondom het meidenvoetbal beginnen hun 
vruchten af te werpen. Hulde aan de meidenwerkgroep! 
 
Een bijzondere situatie vraagt om een bijzondere aan-
pak. In de persoon van Arie Versloot hadden we te ma-
ken met een bijzondere situatie. Arie, ernstig ziek, is al 
zolang actief en betrokken bij de club dat we gemeend 
hebben hem Lid van Verdienste te moeten maken. For-
meel kan dat alleen via de ALV. Maar ja, dit is geen ge-
wone situatie. Na overleg met velen van u zijn we blij 
dat we Arie, buiten de ALV om, op 5 juni Lid van Ver-
dienste hebben kunnen maken. Elders in dit blad meer 
over dit bijzondere moment. Arie gefeliciteerd! 
 
Ledenbijeenkomst 19 mei - in gesprek met het VB 

Inmiddels is het al weer een gewoonte om in het voor-
jaar met u bij te praten over het wel en wee van de 
club. Voor wat meer interactie dit keer een nieuw on-
derdeel waarbij u werd gevraagd punten in te brengen 
ter bespreking. Dat resulteerde in 4 onderwerpen. Zie 
de bijgevoegde sheet. 
 
De leden werden verdeeld over 4 groepen. Bij elke 
groep schoof een VB-lid aan tafel. Binnen deze groepen 
werd enthousiast en geestdriftig gediscussieerd, ook 
over onderwerpen die niet geagendeerd waren. Vervol-
gens werden de resultaten aan de gehele groep gepre-

senteerd. Gezien de reacties lijkt dit een prima manier 
om het gesprek tussen leden onderling en tussen leden 
en het verenigingsbestuur vorm te geven. 
 
Op deze avond kwamen ook de laatste ontwikkelingen 
op andere belangrijke thema’s aan de orde: Dooront-
wikkeling van de jeugdopleiding, de scheidsrechters-
commissie, de medische begeleiding, commissie ICT 
(in oprichting), het zorgteam, en natuurlijk de stand 
van zaken omtrent de ledengroei, waarover hieronder 
meer. Al met al een geslaagde bijeenkomst! 
 
De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Hoe ziet het volgende seizoen er qua ledental uit? Aller-
eerst dat begin mei ons officiële ledental 1954 was. Het 
aantal kinderen dat deelneemt aan het zogeheten 
wachtlijstvoetbal is opgelopen tot ca. 70 waarbij we 
wekelijks 2 à 3 nieuwe deelnemers hebben. Daarbij ver-
rassend veel meisjes. Leuk! Vermoedelijk gaan uit de 
wachtlijst groep 3 nieuwe F-teams gevormd worden die 
mee gaan draaien in de zondag F-competitie. 
 
Bij de zaterdagsenioren valt een team weg, de Zaterdag 
7. Dat was niet de bedoeling. Net zo min als het de be-
doeling is dat daarmee het aantal zaterdag senioren-
teams structureel terug gaat van 10 naar 9. Op de zon-
dag dachten we dat er 2 teams bij zouden komen, de 
huidige A3 en een heel nieuw team “van buiten” met 
een groot aantal oud-leden. Helaas vallen twee lagere 
zondagteams uit elkaar en blijven we per saldo waar-
schijnlijk gelijk. Bij de F gaan bijna alle teams op zon-
dag in de competitie. Dat zijn er 13. Daar komen de 3 
wachtlijstteams bij. Het gaat dus druk worden op zon-
dagmorgen. 
 
Op het moment van schrijven, begin juni, is vrijwel 

Van het verenigingsbestuur  

D In gesprek met het VB

Onderwerpen 

� Aanname beleid jeugd - Eelco Koot

Hoe wordt de toestroom van jeugdspelers tot de 
selecties geregeld? Er is te veel instroom

� Omvang zaterdagselectie - Dennis Poorthuis / Za3

Za3 heeft spelers moeten leveren. Is dat komend jaar 
weer. Is de selectie te klein? Hoe oplossen?

� Contributies jeugdselecties - VB
Aan VB is voorgelegd contributies 1ste/2e teams te 
verhogen ivm extra faciliteiten.  Wat vind u?
Bv gebruiken voor af en toe huren bussen

� Sluitingstijd eetbuffet - Marco Eversdijk

Is dat duidelijk? Wat zijn uw suggesties?
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zeker dat er komend september minstens 35 F-teams 
verdeeld over 5 poules deelnemen aan de zondag F-
competitie. De andere deelnemers zijn Elinkwijk (3), 
Sporting (5), Hercules(5) en JSV (8). Het is zeker nog 
niet uitgesloten dat bv PVCV, SCH en Saestum alsnog 
een team gaan inbrengen. 
 
Alle ontwikkelingen maken wel dat we de grootste pro-
blemen die we hadden rondom de zaterdagbezetting 
hebben opgelost. Ter herinnering, we waren bang dat 
we over 1 à 2 jaar structureel geen plek meer zouden 
hebben op zaterdag voor 20 F-teams, hetgeen onvermij-
delijk tot ledenstops had moeten leiden. 
 
ICT Beleid 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de snelle ontwikkeling 
van ICT-technologie ook onze vereniging op allerlei 
manier raakt. Was het een paar jaar geleden nog alleen 
de website, in rap tempo zijn daar o.a. bijgekomen: de 
faciliteiten om het Digitale Wedstrijd Formulier in te 
vullen, informatieborden met reclame, WIFI voor be-
zoekers, audiovisuele apparatuur in de kantine, en het 
laatste kunststukje is het digitale scherm met wedstrij-
dinformatie onderaan de trap in het clubgebouw. 
 
En deze ontwikkelingen gaan door. De afgelopen tijd 
hebben we allerlei ideeën voorbij zien komen over de 
manier waarop nog meer gebruik kunnen maken van 
nieuwe, moderne communicatiemogelijkheden, waar-
onder de inzet van Social Media, V.V. De Meern TV en 
een eigen V.V. De Meern App! 
 
We hebben de ambitie om hieraan een impuls te geven. 
Ons motto ‘Ontwikkel jezelf, ontwikkel je club’ is ook 
hier weer van toepassing: Wil je jouw kennis en vaar-
digheden verder ontwikkelen op het gebied van ICT en 
wil je hiermee de vereniging weer een stapje verder hel-
pen, laat het dan even weten aan Laurens Zandbelt 
(lzandbelt@gmail.com). 
 
Veilige Sportomgeving 

Het werken aan een veilige sportomgeving blijft gestaag 
doorgaan. Velen van u hebben inmiddels een VOG-
aanvraag ingevuld. Een mega operatie omdat het bijna 
300 medewerkers en vrijwilligers betreft. Dank voor uw 
medewerking. Wat opvalt is dat we overwegend in-
stemmende geluiden horen dat het goed is dat we hier-
mee bezig zijn. 
 
De selectie jeugdtrainers hebben ons nieuwe Protocol 
Omgang met Spelers en Speelsters ondertekend. Dit 

protocol geeft aan dat we ons inspannen om ongewenst 
gedrag binnen de club te voorkomen en te bestrijden. 
Ongewenst gedrag is heel breed en loopt van intimida-
tie, tot misbruik, van diefstal tot pesten. De komende 
jaren zullen we dit verder uitrollen. Suzanne van Wa-
keren zal vanuit het Zorgteam aan de gang gaan met 
pedagogische ondersteuning van leiders en trainers.  
 
Regioteam - FC Utrecht 

Donderdagavond 3 juli 2014 
om 19:00 uur op ons sport-
park. Dit jaar dus niet op za-
terdag maar wel de eerste 
wedstrijd van de FC in het 
seizoen 2014-2015. 
 
Wat u bv nooit hoort 

Er zijn heel wat onderwerpen waar u als lid eigenlijk 
zelden iets over hoort maar waar het verenigingsbe-
stuur “druk” mee is. We pikken er weer een paar uit. 
 
Trainersafspraken 

Dit is zo’n stiekeme taak die er elk jaar rond deze tijd 
tussendoor komt en vreselijk veel tijd kost. De afspra-
ken met de meeste selectietrainers, ca. 20, gelden voor 
een jaar en moeten dus elk jaar opnieuw worden vast-
gelegd. Doorgaans wordt dit voorbereid door de Tech-
nisch directeur. Los van het feit dat we die op dit mo-
ment niet hebben is de eindbeslissing altijd bij het ver-
enigingsbestuur om financieel de hand op de knip te 
houden. De contracten worden uiteindelijk opgesteld 
door Stolwijk Accountants.  
 
Onderschat u in dit verband ook het monniken werk 
van de Jeugdcommissie niet om trainers te vinden bij 
alle niet-selectie elftallen, want dat zijn er veel meer. 
Knap werk. 
 
Politiek Sportcafé 

Het politiek sportcafé is een initiatief van de VSU. In 
aanwezigheid van raadsleden worden tal van onderwer-
pen besproken zoals het gebruik van de sportparken, 
bezuinigingen, etc. In het verleden lieten we dit nogal 
eens aan ons voorbij gaan. De laatste tijd veel minder 
omdat alle bezuinigingsplannen van de Gemeente op 
sportgebied er worden besproken. Peter Kieft heeft er al 
eens een huurverhoging kunnen voorkomen door er 
fijntjes op te wijzen dat de door de Gemeente beoogde 
verhoging bij ons niet kon omdat het strijdig was met 
de huurovereenkomst. Nu is de Gemeente niet voor 
een gat te vangen. Als het via de huur niet lukt om te 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 
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bezuinigen, dan is er vast een andere route. Dat willen 
we tijdig weten.  
 
Seizoensopening 

Opdat u tijdig uw agenda kunt blokken, de datum voor 
het openingsfeest en medewerkersavond is vastgelegd. 
Zaterdag 13 september vindt het openingsfeest plaats. 
Wij hebben dit jaar een combinatie van een DJ met een 
groep topmuzikanten die hebben opgetreden in Sardi-
nië, Riaad (Saoedi Arabië), Florida, enz. 
 
Wij merken dat jeugdleiders en jeugdtrainers (van Ben-
jamins, Kabouters of wachtlijstgroepen tot B en A-
junioren), twijfelen of deze avond ook voor hen be-

doeld is. Natuurlijk is dat zo. Al was of bent u dit jaar 
voor het eerst actief, dan hoort u gewoon bij de club! 
Wij rekenen op u en uw partners. Op zijn minst op de 
feestavond. Denk niet dat u niemand kent. “Zeker zo’n 
mannenbolwerk”. Niks daarvan. Partners zijn per tradi-
tie altijd in grote aantallen aanwezig. Mis het niet, dit 
jaar gaat het dak er af. 
 
Wij wensen u een hele fijne en sportieve vakantie en 
hopen u met frisse voetbalzin terug te zien in augustus. 
 
Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

et verenigingsbestuur heeft besloten de contributie 
met ingang van het seizoen 2014-2015 als volgt 

vast te stellen (alle bedragen in euro’s); in de ledenbij-
eenkomst van 19 mei is men hiermee akkoord gegaan. 
Senioren    € 222,00 
A en B jeugd   € 182,00 
C en D jeugd   € 156,00 
E, F, CL en Wachtlijst jeugd € 131,00 
Kabouters      €  67,00 
Trainende leden   € 100,00 
Niet spelend en donateurs €  60,00 
 
In het seizoen 2014-2015 wordt de contributie bij auto-
matische incasso in twee termijnen geïnd. De eerste 
termijn gebeurt tussen 5-10 juli en de tweede termijn 
tussen 5-10 oktober. Per mail wordt u op de hoogte 
gebracht van de definitieve datum van incasso, zodat u 
voor een toereikend saldo kunt zorgdragen. Mogelijk 
ten overvloede wijzen wij u er nog op dat, conform het 
Reglement Contributies en Boetes, bij het mislukken 
van de incasso er een extra bedrag van € 15 in rekening 
wordt gebracht. 
 
Er is ook nog een kleine groep leden die de contributie 
handmatig betaalt. Deze leden dienen hun volledige 
contributie zonder aanschrijving door de vereniging 
vóór 1 juli van ieder seizoen overgemaakt te hebben. Bij 
het nalaten hiervan volgt een schriftelijk verzoek de 
contributie binnen twee weken te betalen. De contribu-
tie wordt verhoogd met € 2,50 administratiekosten. Bij 
het uitblijven van betaling volgt een volgende brief, 
waarbij de contributie verhoogd wordt met een boete 
van € 15. En tot slot, als de contributie niet binnen 

twee weken betaald is, volgt een speel- en/of trainver-
bod. Een en ander ook conform het reglement Contri-
buties en Boetes.  
 
U-pas 

U-pashouders zijn verplicht er voor te zorgen dat vóór 
1 juli van ieder seizoen de ledenadministratie over een 
kopie van een geldige U-pas beschikt. Mocht dat om 
welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan verzoeken 
wij u dit vóór 1 juli per mail te melden met opgave van 
de reden via de mail ledenadministratie@vvdemeern.nl.  
 
U wordt ook verzocht het te melden als u geen gebruik 
meer maakt van de U-pasregeling. In dat geval dient u, 
voor zover u dat niet al eerder bij aanmelding gedaan 
hebt, een machtiging tot automatische incasso af te ge-
ven. Hiervoor kunt u een formulier downloaden via de 
website: Ledenadministratie > Downloads > Inschrijf-
formulier.  
 
Bij het nalatig zijn bij bovenstaande verplichtingen 
wordt een boete van € 10 in rekening gebracht. Zie 
hiervoor ook het reglement contributies en boetes arti-
kel 9 op de website onder Clubinfo > Reglementen. 
 
Op de website vindt u in het linker menu, onder Leden-
administratie > Contributie, de contributiebedragen en 
overige informatie over de inning van de contributie en 
boetes. 
 
Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 

Contribu&e-inning seizoen 2014-2015 

H 
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riemaal is scheepsrecht“ is een bekend Neder-
lands gezegde. Helaas niet voor ons Zondag 1 se-

niorenteam. Ook voor de derde keer lukte het niet om 
in de nacompetitie te promoveren naar de Hoofdklasse. 
Een geweldige domper .Volgend jaar maar weer probe-
ren. Ik heb deze week in de krant gelezen dat onze trai-
ner er van overtuigd is dat het gaat lukken. 
 
Het voetbalseizoen zit erop en we gaan ons voorberei-
den op het WK. 70% van de Nederlanders denkt dat wij 
de voorronde overleven. Ik sluit me daarbij aan. We 
gaan verdedigen en van Gaal gokt op de kwaliteiten van 
Robben, Sneijder en van Persie. In de 8e finale stuiten 
we op Brazilië en worden we eruit gedonderd. (Ho, dat 
woord mogen we tegenwoordig niet meer gebruiken.). 

 Woensdag 3 juli speelt FC Utrecht zijn oefenwedstrijd 
tegen V.V. de Meern. Een mooie opening van het nieu-
we seizoen voor FC Utrecht en de uitgekozen spelers 
uit de regio. 
 
Ik wens jullie allen een pret-
tige vakantie toe en komt 
allen uitgerust weer terug, 
dan kunnen we er weer flink 
tegenaan. 
 
Frans van Seumeren 

Voorzitter 

Van de voorzi'er 

“D 

Na het afsluitende toernooi Coupe De Meern voor 
de lagere teams, is het seizoen voor de senioren zo 

goed als ten einde. Een mooi moment om de balans van 
het afgelopen seizoen op te maken. 
 
Dit jaar bij de senioren 2 kampioenschappen: zondag 3 
en zaterdag 6! Twee teams die al jaren hunkerden naar 
het kampioenschap. Mooi dat het dit seizoen is gelukt. 
Qua selectieteams hebben zaterdag 1 en 2 een goede 
prestatie geleverd. Han en zijn mannen hebben weer de 
nacompetitie weten te halen en Zaterdag 1 heeft zich al 
tijdig veilig weten te spelen in de 1e klasse. Ik ben 
nieuwsgierig wat het komende seizoen gaat brengen 
met wat jeugdig elan en een nieuwe trainer. Ik denk dat 
de boys van zaterdag 1 ons gaan verrassen. 
  

De dames hebben zich na een wat stroeve start ook ge-
handhaafd. In de wandelgangen gaan de geruchten dat 
er versterkingen komen voor dit team, maar dat zullen 
we op 15 juni pas zeker weten. 
  

Helaas heeft het jeugdige zondag 2 zich niet kunnen 
handhaven in de hoofdklasse. Met de terugkeer van 
trainer Rocco Langerak hopen we binnen afzienbare 
tijd toch weer terug te kunnen keren in de hoofdklasse! 
Zondag 1 is ver gekomen, maar heeft de promotie naar 
de hoofdklasse niet kunnen bewerkstelligen. Ik vind 
het persoonlijk jammer dat er 3 voorbeelden voor de 
jeugd vertrekken bij de zondag: Alessandro, Thomas en 
Roel. Alessandro ik hoop voor jou dat je gaat slagen in 
het betaalde voetbal. We hebben genoten van jouw uit-
straling in de goal en ik zal trots zijn als je dat ook in 
de Eredivisie gaat doen. 

Thomas, jij bent één van de jongens die voor een ver-
rassing gaat zorgen bij de zaterdag. Roelm jij niet zo 
veel succes ;-). Nee, geintje je mag best 2e worden met 
Elinkwijk volgend jaar! Even wat rust voor de staf en 
spelers en dan vol aan de slag met een van de grootste 
uitdaging binnen onze vereniging: promotie naar de 
hoofdklasse. Ik heb op het bedrijfsvoetbaltoernooi onze 
nieuwe spits van Zondag 1 mogen aanschouwen. Daar 
kunnen wij nog heel veel plezier aan gaan beleven! 
  

Er zijn ook wat verschuivingen binnen de senioren-
commissie, want onze wedstrijdsecretarissen Arie Ver-
sloot en Marcel Vonk gaan hier mee stoppen. Het wed-
strijdsecretariaat van de zondag wordt komend seizoen 
opgepakt door Sander Blijleven en de taken van Arie 
binnen de seniorencommissie, worden overgenomen 
door Ricardo de Ruyter, die reeds coördinator van de 
zaterdagteams was. Arie zal overigens wel mede verant-
woordelijk blijven voor de indeling van de doorde-
weekse wedstrijden en zal samen met Jan Vermeulen de 
trainingsindeling verzorgen. We willen Arie en Marcel 
bedanken voor inzet voor het seniorenvoetbal in de 
afgelopen jaren. 
  
Komend seizoen hebben we 9 seniorenteams op zater-
dag (incl. veteranen) en 8 teams op zondag (incl. de 
dames). Ook in het komend seizoen gaat de senioren-
commissie er weer vol tegenaan om iedereen zijn voet-
balplezier te laten beleven. 

 

Patrick van Zijl 

Seniorencommissie 

De balans opmaken voor de seniorenteams 

V 
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oals eerder al aangegeven is het Zorgteam bezig met 
het nemen van maatregelen om de omgang met de 

Jeugdleden in zo goed mogelijke banen te leiden, wat 
een belangrijke reden was om dit team op te zetten. 
Eén van de zaken die inmiddels is aangepakt, is dat 
voor alle leiders en trainers een VOG (verklaring om-
trent gedrag, gericht op de omgang met kinderen) aan-
gevraagd is/wordt.  
 
Inmiddels zijn er bijeenkomsten georganiseerd of is er 
een elektronische versie verstuurd naar zo’n 300 men-
sen. Het opvragen/afgeven van een VOG is natuurlijk 
geen garantie dat alles goed gaat, maar er wordt wel een 
sein afgegeven door de jeugdafdeling, dat men let op de 
omgang met de jeugdleden. 
 
Voor de trainers is er een soort contract opgemaakt: de 
selectietrainers hebben deze inmiddels getekend en het 
zorgteam gaat dit volgend seizoen uitbreiden naar de 
andere trainers.  
 
Pedagogisch 
Suzanne van Wakeren, orthopedagoog, heeft zich be-
reid verklaart mee te werken aan de begeleiding van 
trainers en leiders, om zo goed mogelijk met de kin-
deren om te gaan. Het zorgteam is momenteel bezig een 
programma op te zetten wat hierbij kan helpen (zie de 
onderstaande sheet, welke is gebruikt bij de recent ge-
houden ALV), waarin een aantal punten genoemd wor-
den die belangrijk zijn, zoals positief coachen en com-
municeren met de kinderen. 

De bedoeling is dit per leeftijdscategorie te organiseren;  
om per leeftijdsgroep aan te geven wat de kenmerken 
van die groep zijn en richtlijnen te geven hoe je daar-
mee om kunt gaan. Voorbeelden van onderwerpen die 
aan de orde komen zijn positief coachen, voorkomen 

van pestgedrag, omgaan met verschillen, omgaan met 
pubers op het voetbalveld. Ook kan bijvoorbeeld van 
alle kinderen niet evenveel verwacht worden qua pres-
tatie (niet alle spelers komen bij FC Barcelona) en hoe 
ga je hier mee om. In de praktijk zijn er wellicht nog 
veel meer punten die ter sprake kunnen komen. Het 
Zorgteam kan hier dan mee aan de gang gaan, om het 
voor iedereen zo leuk mogelijk te maken om bij V.V. 
De Meern als lid/leider of trainer mee te doen. 
 
Aan het begin van het nieuwe seizoen zal er een infor-
matieavond gehouden worden voor alle betrokkenen 
van de F t/m C teams, 
waarbij Suzanne van 
Wakeren een presenta-
tie zal geven over de 
aanpak en de doelen. 
Ook zal er bekeken 
worden wat er zoal in 
de praktijk speelt en 
waar behoefte aan is bij 
trainers en leiders. 
 
Mochten er echt proble-
men zijn, dan dienen 
die natuurlijk aange-
pakt te worden. Nu 
kunnen mensen terecht bij de Jeugdcommissie of, in 
ernstiger gevallen, bij de Tuchtcommissie. Het Zorg-
team wil echter dat er, met name ook voor de jeugdspe-
lers, een aanspreekpunt komt waar ze zonder schroom 
naar toe kunnen gaan, wetende dat hun verhaal serieus 
genomen zal worden. Hiervoor wordt er een vertrou-
wenscontactpersoon aangesteld. Het komende seizoen 
zal Sjoerd Langius (zie bovenstaande foto) deze per-
soon zijn. (Sjoerd heeft zelf bij de veteranen gespeeld, 
heeft een zoon in de B’s en is al lid van de Tuchtcom-
missie) Hij is als vertrouwenscontactpersoon onafhan-
kelijk en zal in contact zijn met vertrouwenspersonen 
van de NOC/NSF/KNVB.  
 
De opzet van dit Zorgteam is iets heel unieks in de 
voetbalwereld. Ook de KNVB heeft er interesse voor 
getoond en wil graag aanwezig zijn bij informatieavon-
den. Maar het allerbelangrijkste voor dit team (en vele 
anderen) is dat alle jeugdleden het naar hun zin hebben 
bij het voetballen! 
 
Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

 

Zorgteam V.V. De Meern 

Z 
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elen kennen hem persoonlijk en velen kennen hem 
van gezicht: Wim van Mourik is vaak op de vereni-

ging te vinden. Veel mensen weten ook dat hij scheids-
rechter is bij de KNVB. Vorige maand is hij door de 
KNVB in het zonnetje gezet: vrijdag 25 
april werd Wim bij van der Valk in Houten 
tot zijn verrassing benoemd tot lid van ver-
dienste bij de KNVB, nu hij al meer dan 50 
jaar actief is voor de bond. Volgens eigen 
zeggen is hij de eerste persoon uit District 
West 1, die zonder een speciale functie bij 
de bond te hebben gehad (commissie of 
bestuur), die dus geen ‘bobo’ is, deze on-
derscheiding heeft gekregen. 
 
Wim is geboren en getogen in De Meern en 
is hier altijd gebleven. Op zijn twaalfde 
mocht hij gaan voetballen van zijn ouders, die wel 
sportminded waren (de eerste tv werd in 1960 gekocht 
om de Olympische spelen te kunnen zien), maar niet 
met voetballen op de eerste plaats. Nu, ruim 60 jaar 
later, is Wim nog steeds lid van de V.V. 
 
Ooit is hij met trainen begonnen op de Strijkviertel, 
waar de leden zelf voor alle voorzieningen zorgden. Zo 
kan hij zich nog goed herinneren dat ze samen een 
‘waterleiding’ gegraven hebben in die eerste jaren. Later 
werden de voetbalactiviteiten verplaatst naar de Meern-
dijk, weer later naar de Europaweg, waar een echt 
sportpark werd aangelegd, met kleedkamers en kantine, 
tot aan het huidige sportpark: hij heeft dit allemaal 
meegemaakt en er aan meegewerkt . 
 
Als jonge man kwam hij als speler in het eerste van de 
Zondag, waar hij tot zijn 36 een plekje heeft gehad. 
Toen hij 22 was is hij een scheidsrechtercursus gaan 
volgen, waarna hij in 1963 begon als scheidsrechter 
voor de KNVB, toen op de afdeling UPVB. Het land was 
destijds in 16 districten opgedeeld, waarboven een 
‘landelijke’ KNVB actief was. In 1970 is hij landelijk 
gaan fluiten, maar destijds was de regel nog zo dat je 
dat na je 47ste niet meer mocht doen, dus toen hij die 
leeftijd bereikte werd hij teruggeplaatst naar het district 
Utrecht. Sinds beginjaren ’90 is de KNVB onderver-
deeld in 6 regio’s en geldt er geen leeftijdsgrens meer, 
Wim fluit nu in district West 1 (momenteel fluit hij de 
A klasse, selectie 2 de en 3 de elftallen) en wil dat blij-
ven doen zolang hij nog kan en er zin in heeft. Bij de 
KNVB is Wim ook 32 jaar rapporteur geweest, maar 
daar is hij inmiddels mee gestopt. 
 

Zaterdags fluiten en zondags voetballen en daarnaast 
nog allerlei werkzaamheden en functies bij de V.V. : hij 
was, naast zijn werk, dus heel druk en veel weg. Zijn 
vrouw Bertie heeft toen ook een aantal functies op zich 

genomen: zij heeft o.a. jaren meegewerkt 
aan het clubblad, heeft achter de bar ge-
staan, was ontvangstdame op de zondag en 
is (lang geleden) zelfs pupillentrainer ge-
weest ! 
 
Ook zijn beide zoons kwamen op de pupil-
len leeftijd bij De Meern spelen: zijn zoon 
Egbert speelt nog steeds, nu in Zondag 4. 
Maar ook de zoon van Egbert, Wim’s 
kleinkind dus, is nu een enthousiaste voet-
baller. Ook is Wim doordeweeks nog altijd 
behulpzaam bij de V.V., hij helpt onder 

andere met het herstellen van beschadigde zaken. Voor-
lopig kunnen we hem dus nog regelmatig op het sport-
park tegenkomen !  
 
Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 
 
 
 
 

Wim van Mourik: Lid van Verdienste KNVB 

V 
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nze MA1 heeft tijdens een sterk bezet toernooi met 
internationale tegenstanders een uitstekende pres-

tatie neergezet met een 6e plaats uit een deelnemersveld 
van 60 teams. 
 
Op Hemelvaartsdag vertrekken wij rond 15.00 uur bij 
het AC Restaurant in De Meern vandaan. In een op-
tocht van 8 auto’s wordt er koers gezet richting Rosma-
len. Daar aangekomen volgt de verwijzing naar een 
schoolgebouw waar voor de komende nachten het bi-
vak is geregeld. In de avond volgt er nog een parade 
door het dorp met alle speelsters en teams. 

Vrijdagochtend vroeg op, het eerste gesteun is al te ho-
ren, het is de eerste avond al wat later geworden dan 
verwacht! Op naar het sportpark alwaar de eerste te-
genstander wacht, de meisjes van ‘t Zand. Met aantrek-
kelijk en goed voetbal winnen wij met 2-0. Daarna 
volgt de ontmoeting met DJK Grun-Weiss Menden. De 
Duitse meiden zijn fysiek sterk en maken het ons echt 
moeilijk. Toch weten wij ons onder de druk vandaan te 
voetballen en winnen wij met 4-0. 
 
Dan volgt F.C. Rijnvogels 2 als tegenstander, evenals 
wij tot dan toe ongeslagen. Wij peppen de meiden op 
en spelen misschien wel de beste wedstrijd van het sei-
zoen, alles lukt wij vinden elkaar makkelijk. Hoewel de 
tegenstander via de counter gevaarlijk blijft lukt het ons 
2x het net te vinden. De euforie is compleet! Nog één 
wedstrijd te gaan deze dag en wij zijn 1e in onze poule. 
 
Dan blijkt dat de korte nacht zijn tol gaat eisen! De 
laatste wedstrijd tegen Emplina gaat verloren met 3-1! 
De meiden zijn de eerste helft niet meer vooruit te 
branden. Hoewel wij de tweede helft de tegenstander 
onderdruk zetten, wil het niet lukken om de schade uit 
de eerste helft te herstellen. Terug naar de school, eten, 
douchen en omkleden voor de feestavond. Ook hier 
geven onze meiden hun visitekaartje af door voorop te 
gaan in het feestgewoel. 

Wij hebben gelukkig wat tijd, want de volgende och-
tend hoeven wij pas rond 11 uur aan de slag! Gelukkig 
maar, want pas rond middernacht gaan wij terug naar 
de slaapplaatsen. De nacht verloopt enigszins rustig.  
 
Zaterdag, de meiden worden door Monique, Mark, 
Wout en Gerard wakker gemaakt. Je voelt de spanning 
bij de meiden, kleine pijntjes rukken op, koppies zien 
wit van de spanning, je ziet en hoort ze denken: “Wij 
willen de finale halen!”. De wedstrijd gaat van start, het 
loopt enigszins stroef. Wij merken dat de spanning er-
op staat, onze coaching wordt wat dwingender. Aan 
alles merk je dat de meiden ervoor gaan, er is strijd 
voor iedere meter, wij krijgen mogelijkheden, maar 
kunnen het niet afmaken. Helaas een gelijkspel! 
 
Vervolgens hebben wij de wedstrijd tegen F.C. Rijnvo-
gels 2 weer in het verschiet. Wij moeten winnen om 
kans te maken bij de eerste 6 te komen. Drie doelpun-
ten verschil hebben wij nodig. De wedstrijd vangt aan 
en onze meiden geven direct druk. Hoewel de tegen-
stander via de counters gevaarlijk blijft, lukt het ons om 
de 3-0 op het scorebord te krijgen. Dan is het rekenen 
geblazen, wij hebben pech in het onderlinge resultaat 
met Emplina. Het wordt toch helaas de strijd om de 
5e/6e plaats tegen F.C. Rijnvogels 1. 
 
Vol goede moed pakken wij de wedstrijd op, dan blijkt 
de pijp toch echt leeg te zijn bij onze meiden, het weer 
en de korte nachtjes eisen hun tol. Wij verliezen met 2-
0 en worden dus 6e! Geen slecht resultaat en als team 
hebben wij ons goed kunnen meten met tegenstanders 
uit de eerste klasse en hoofdklasse. 
 
De meiden zijn moe, voldaan en vooral trots. Dat zijn 
wij ook als begeleiding, Trots op deze groep meiden. 
De laatste avond vangt aan met een BBQ. Uitstekend 
verzorgd en smaakvol. De meiden maken een tevreden 
indruk met hun prestatie. Het wordt weer een latertje 
deze avond. De volgende ochtend vangt de thuisreis 
echter vroeg aan. Wij verlaten de school, handen wor-
den geschud en schouderklopjes worden uitgedeeld. 
Wij draaien de snelweg op, de ogen vallen dicht... 
 
Rosmalen bedankt en tot volgend jaar! Monique, Mark, 
Wout en Gerard (de begeleiding van de MA1) willen 
alle ouders bedanken voor hun support en steun gedu-
rende het seizoen. 
 
Gerard Mulder 

Trainer MA1 

Uitstekende presta&e MA1 Interna&onaal toernooi 

O 



Juli 2014 TeamGeest 10 

Jeugdkampioenen 

MA1 MB1 

MD1 A4 

B5 C5 
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Seizoen 2013-2014 
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n het septembernummer van de TeamGeest werd mij 
gevraagd een vooruitblik te geven voor het seizoen 

2013-2014. Ik kon deze toen niet geven, maar ver-
wachtte wel dat het een mooi seizoen zou gaan worden.  
 
Het reguliere seizoen is nu ten einde en ik denk dat we 
kunnen concluderen dat het een mooi seizoen is ge-
weest. 
 
MA en MB 

De MB2, die in de najaarscompetitie kampioen was ge-
worden, werd de nieuwe MA1 na de winterstop en 
heeft de kampioenstitel in de 2e klasse binnen gehaald. 
De MB3, een hecht en gezellig team, heeft lekker mee-
gedraaid in de competitie en heeft (samen met de MD1) 
als enige de kwartfinale van de bekerwedstrijden weten 
te bereiken. De MB1 is het aflopen seizoen duidelijk 
gegroeid en hiervoor zijn ze beloond met het kampi-
oenschap in de 1e klasse. Een prachtig resultaat. 
 
MC 

Helaas zullen we nooit weten of de MC3 in de voor-
jaarscompetitie ook het kampioenschap zou hebben 
gehaald als ze alle wedstrijden hadden kunnen spelen. 
De nummer één heeft namelijk twee wedstrijden meer 
gespeeld. De MC2 heeft het ook niet slecht gedaan en is 
in de middenmoot geëindigd. Het team van de MC1 
heeft haar doelstelling bereikt, namelijk meekomen in 
de Hoofdklasse. Ze zijn in de middenmoot geëindigd en 
hebben zich goed weten te handhaven. Zo hebben ze de 
laatste competitiewedstrijd de kampioenskandidaat van 
het kampioenschap weten af te houden, door gelijk te 
spelen.  
 
MD 
Alle MD-teams zijn in het afgelopen seizoen uitgeko-
men in de 1e klasse en dit was niet onverdienstelijk. De 
MD3 heeft als zevental lekker gevoetbald en weerstand 
opgebouwd om straks als elftal te gaan voetballen. Ze 
zijn in de middenmoot geëindigd. De MD2 speelden 
voor het eerst op een heel veld, wat natuurlijk anders is 
dan op een half veld. Zij zijn op een mooie 3e plaats 
geëindigd. De MD1 heeft een topseizoen gespeeld; zo-
wel in de najaars- als de voorjaarscompetitie zijn ze 
kampioen geworden. 
 
ME 

Dit seizoen waren er maar liefst vier ME-teams. Op de 
ME1 na hebben ook deze meiden allemaal in de 1e klas-
se gevoetbald. De ME4, bestaande uit bijna allemaal 
nieuwe meisjes, heeft een mooie 3e plaatst behaald. De 

ME3 en de ME2 kwamen uit in dezelfde poule. Hierin 
bleek de ME3 (3e) toch wat sterker te zijn als de ME2 
(5e). De ME1 heeft in de voorjaarscompetitie tegen jon-
gens gespeeld in de 4e klasse. Ze zijn als 5e geëindigd 
en nu fysiek klaargestoomd om straks in de MD te gaan 
spelen.  
 
MF 

De meeste MF-teams zijn uitgekomen in een jongens-
competitie. Onze MF1 heeft echter gespeeld tegen mei-
denteams. Dit betekende wel dat sommige wedstrijden 
verder weg gespeeld moesten worden. De meiden van 
de MF1 zijn mooi in het midden geëindigd. 
 
Inmiddels zijn er ook al wat toernooien gespeeld en 
ook hier hebben de meiden V.V. De Meern op de kaart 
gezet; zo is de MB1 eerste geworden bij het toernooi in 
Eibergen, hebben diverse teams het erepodium bij V.V. 
Maarssen oranje laten kleuren (eerste plaatsen voor de 
MB3, MD1, ME1 en MF1)en heeft de MC1 de eerste 
plaats gehaald in Purmerend bij V.V. Wherevogels. 
 
Komend seizoen zal er worden gestart met 2 MA-teams, 
3 MB-teams, 2 MC-teams, 3 MD-teams, 3 ME-teams en 
2 MF-teams (waarvan er 1 zal voetballen op zondag). Ik 
verwacht dat het weer een mooi seizoen gaat worden! 
 
Saskia Kinnegin-van Tessel 

Secretaris meisjes- en dameswerkgroep 

Terugblik seizoen 2013-2014 meisjesafdeling 

I 

ME1 kampioen bij V.V. Maarssen 

MC1 kampioen bij V.V. Wherevogels 
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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? 

Mijn naam is Leo van Buren en ben 51 jaar. Ben gebo-
ren te Rotterdam, opgegroeid in Capelle aan de IJssel 
en woon nu 21 jaar in De Meern. Ik heb vier kinderen 
waarvan er twee voetballen bij V.V. De Meern. Een ten-
nist bij L.T.C en mijn dochter danst bij Get Motivated. 

 

Wat doe je in het dagelijkse leven? 

In het dagelijks leven werk ik bij de NS als 
machinist/conducteur. Samen met twee colle-
ga’s geef ik voorlichting aan leerlingen van 
groep 7 en 8 van de basisschool en eerstejaars 
leerlingen van de middelbare school, over de 
gevaren op en rond het spoor. In mijn vrije 
tijd ga ik graag biljarten. Ik speel bij b.v.m. 
Apollo in Maarssen. 

 

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

Ik zeg altijd dat ik geen binding met V.V. De Meern 
heb, ik fluit mijn wedstrijdjes, loop even de kantine in, 
drink wat en ga weer naar huis. Echter, ik betrap mij er 
zelf op, dat ik nu na zoveel jaren, toch wel aardig wat 
mensen heb leren kennen en dat ik er langer over doe 
om thuis te komen. 

 

Hoelang ben je actief als verenigingsscheidsrechter? 

Toen mijn oudste zoon ging voetballen hing er een 
briefje in de kantine waarop werd gevraagd naar 
scheidsrechters. Ik heb mij toen aangemeld en de 
(B.O.S.) Basis Opleiding Scheidsrechter van de KNVB 
gedaan. Momenteel ben ik ongeveer 12 jaar actief. 

 

Waarom ben je nog steeds actief als verenigings-

scheidsrechter? 

Dat vraag ik me zelf ook wel eens af, zeker als er vanaf 
de lijn reacties komen over een bepaalde beslissing die 
er is genomen. Begrijp me goed, een scheidsrechter 
neemt niet altijd de juiste beslissing, gelukkig maak ik 
wel eens een foutje. Iedereen ziet het op zijn eigen ma-
nier. Verder vind ik het een maatschappelijke verplich-

ting om iets voor de samenleving te doen. Het is toch 
geweldig als je al die jongens en meiden ziet. Zij bele-
ven hun sport doordat er gelukkig nog vrijwilligers 
zijn. Van al die kinderen, daar krijg ik mijn voldoening 
van. Verder heb ik heel veel mensen leren kennen bij 
de vereniging, waardoor je automatisch verbonden 
raakt met V.V De Meern. 

 

Wat zou je willen meegeven aan spelers/supporters? 

Laten we proberen om de beslissing van een scheids-
rechter te accepteren, hoe de beslissing ook is. Laten we 
blij zijn met alle vrijwilligers die, op welke wijze ook, 
een bijdrage leveren aan het plezier van zoveel mensen. 
Als die vrijwilligers er niet zouden zijn, was er geen 
voetballen voor uw zoon of dochter. Weet wel dat er 
nooit genoeg vrijwilligers bij een vereniging zijn! Vraag 

eens bij het bestuur of je een bijdrage kunt 
leveren voor de vereniging, in welke vorm 
dan ook. Je krijgt er zoveel voor terug. 

 

Wat zou je willen meegeven aan mede-

verenigingsscheidsrechters? 

Kom in een tenue, zodat je laat zien dat jij de 
scheidsrechter bent. Je komt op die manier 
bij iedereen veel beter over dan dat je in je 
spijkerbroek staat te fluiten. Probeer zelf zo 
rustig mogelijk te blijven als spelers en sup-
porters ergens wat van vinden. Maar het be-

langrijkste is, laat jouw plezier in het leiden van een 
wedstrijd je niet ontnemen! Weet dat er altijd mensen 
langs de lijn staan die het altijd beter denken te weten. 

 

Wat zou je aan leden mee willen geven, die mogelijk 

geïnteresseerd zijn om scheidsrechter te worden? 

Het fluiten van voetbalwedstrijden blijft altijd moeilijk, 
maar laat je er niet van weer houden om het te gaan 
doen. Je leert tijdens je opleiding op meer dingen te 
letten, dan alleen maar op duidelijke overtredingen. 
Ook voor je eigen ontwikkeling is het een verrijking. Je 
kunt op deze manier voor de vereniging, maar zeker 
voor de maatschappij, een steentje bijdragen. 

 

Leo, bedankt voor het interview! Hopelijk blijf je nog 
vele jaren voor onze vereniging fluiten. Ben je geïnte-
resseerd geraakt om eventueel actief te worden als 
scheidsrechter? Neem dan voor meer informatie con-
tact op met de scheidsrechterscommissie.  
 
Ferdinand Wieman 
Scheidsrechterscommissie 

Wie is die scheids?! 

W 
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a het seizoen 2012/2013, waarin we één-na-laatste 
werden, moesten we helaas afscheid nemen van een 

aantal speelsters. Daar tegenover stond dat er een aantal 
speelsters over kwamen van de MA1. Het dames team 
bestond daardoor uit de volgende speelsters: Amber, 
Femke, Natasha, Miriam, Josje, Mara, Rosanne, Tama-
ra, Belle, Jillian, Danielle, Linda, Bauke, Paulien en Sa-
rissa! Vaste invalster Lisette was ook vaak van de partij 
om te helpen als er teveel geblesseerden/afwezigen wa-
ren. Ook was er onze vaste fotograaf Peter, die zorgde 
voor de herinneringen en waren er een tweetal trainers 
die de trainingen over namen wanneer dat nodig was. 
Joeri en Jorrit bedankt hiervoor. Al met al een team 
waar we zeker leuk mee konden draaien in de competi-
tie. 
 
Vroeg in het seizoen werd er al begonnen met de voor-
bereidingen. Conditietraining en positiespel waren de 
eerste weken de elementen waar de dames zich mee 
bezig hielden om op tijd wedstrijdfit te zijn, voor het 
begin van de competitie. De bekerwedstrijden werden 
gebruikt als oefenwedstrijden en daar werd voor ons 
duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hadden. Er 
werd redelijk tot goed gevoetbald, maar we wisten de 
wedstrijden nog niet echt naar onze hand te zetten. 
Ook in het begin van de competitie werd dit duidelijk. 
Een aantal wedstrijden werden verloren, terwijl we in 
de meeste wedstrijden gelijkwaardig waren en soms wel 
meer verdienden.  
 
Na 4 verloren wedstrijden wisten we een goede serie 
neer te zetten. 5 wedstrijden ongeslagen was het gevolg 
en de goede sfeer binnen het team werd nog beter en de 
kwaliteiten van de dames kwamen naar boven. De laat-
ste plaats konden we inruilen voor 2 plaatsen hoger en 
met goede moed gingen we de winterstop in. 
 
Voor Miriam was het echter afgelopen. Na weer een 
slepende blessure heeft ze besloten om te stoppen met 
voetbal. De terugkeer van Sarissa na een lange blessure 

stond daar weer tegenover. 
 
Na de winterstop hebben we heel goed gepresteerd. Na 
de eerste 2 wedstrijden te hebben verloren pakten we 
daarna 5 overwinningen uit 7 wedstrijden! Van de te-
genstanders, mensen binnen de club en de toeschou-
wers, kregen we steeds de complimenten dat het team 
beter is gaan spelen en gaan presteren, maar ook dat 
speelsters individueel beter zijn geworden. Dat was ook 
te zien in de resultaten, waarbij vooral opvalt dat wij als 
enige team, twee maal gewonnen hebben van Houten, 
die op de 3e plaats is geëindigd.  
 
Ook opvallend was dat we het de kampioen, Roda ’46, 
in de laatste wedstrijd van het seizoen bijzonder lastig 
hebben gemaakt. Een wedstrijd die we eigenlijk hadden 
moeten winnen. Dit smaak bij de dames naar meer.  
 
Volgend jaar in dezelfde competitie kunnen we hoge 
ogen gaan gooien. Daarvoor kunnen de vrouwen toch 
nog wel wat versterking gebruiken. Eén speelster van 
Odysseus heeft zich al overgeschreven naar V.V. De 
Meern om het team te versterken.  
 
Ricardo de Ruyter 

Leider/trainer vrouwen 

Terugblik seizoen 2013-2014 vrouwenafdeling 

N 

De vrouwenafdeling zoekt ver-

sterkingen! Denk jij dat je ons 

team ook kan versterken: 

schroom niet en meld je aan! 
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an was op 25 april uitgenodigd in de Schouwburg in 
Utrecht om aanwezig te zijn bij de onderscheiding 

van Joke Kuijf (ook al jarenlang actief geweest bij V.V. 
De Meern). Toen hij thuis wilde vertrekken kwamen 
zijn kinderen binnen en werd hem verteld dat ook hij 
een lintje kreeg. Volkomen verrast en ontroerd werd 
gezamenlijk met lijn 28 naar de Schouwburg gereden. 
Daar werd Jan onderscheiden en kreeg uit handen van 
burgemeester van Zanen het oranje lintje opgespeld en 
werd hij benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. 
 
Jan komt oorspronkelijk uit Kockengen, waar hij zelf 
gevoetbald heeft tot 1985. Bij deze voetbalclub heeft hij 
veel functies vervuld, zo 
was hij lid van het bestuur, 
jeugdvoorzitter, trainer van 
vele elftallen en oprichter 
van het clubblad van Voet-
balvereniging Kockengen. 
 
Jan heeft een opleiding tot 
onderwijzer gevolgd: tot 
1973 was hij leraar op de 
lagere school in Kocken-
gen. Hij werd toen al voor 
veel dingen gevraagd. Hij 
gaf daar gehoor aan, zoals 
hij zelf zegt, omdat hij het leuk vond, maar ook omdat 
hij dienstbaar wilde zijn voor anderen; iets wat hij in de 
catechismus van de R.K. kerk geleerd had. Via een 
avondstudie heeft hij zich opgewerkt tot docent aan het 
Niels Stensen College in Utrecht, waar hij tot 2003 ge-
werkt heeft. Nadat zijn eerste vrouw was overleden, 
hertrouwde hij in 1975 met Trees en daarom verhuisde 
hij naar De Meern met zijn twee kinderen. 
 
In De Meern werden er nog 2 zoons geboren: toen zijn 
jongste zoon Stef in ’88 begon bij de F-pupillen, werd 
Jan jeugdleider; het begin van jarenlang vrijwilligers-
werk bij de V.V. In 1992 werd hij gevraagd in de Jeugd-
commissie door Jan Hazelaar. (Kort tevoren was Jan 
gestopt als voorzitter de R.K Scholenstichting.) Een jaar 
later werd hij de voorzitter van deze commissie. Vorig 
jaar is hij hiermee gestopt, omdat hij zelf vond dat hij 
op 70 jarige leeftijd deze functie toch zeker over moest 
dragen aan een jonger iemand.  
 
Hij is nog steeds lid van de Jeugdcommissie en doet o.a. 
de technische zaken, verzorgt de teamindelingen, zoekt 
leiders/trainers/coördinators, organiseert trainerscur-

sussen, is coördinator F en ga zo maar door. Kortom; 
hij doet nog steeds heel veel en is bekend met vrijwel 
alle jeugdleden. Naast al deze taken verzorgt hij op 
woensdagmiddag de training van veel F en E teams sa-
men met een tiental andere mensen. Naast dat het heel 
leuk en gezellig is de trainingen samen te doen, vindt 
Jan het ook leuk dat de kinderen (en ouders) het 
enorm waarderen: een van de jongens vroeg laatst zelfs 
aan hem of hij de baas van De Meern was ! 
 
In 2006 is Jan door de V.V. al benoemd als lid van ver-
dienste, maar mede door zijn jarenlange betrokkenheid 
bij De Meern is hij nu dus koninklijk onderscheiden. 
Vanuit de V.V. moest hiervoor een overzicht gemaakt 

worden over wat Jan zoal 
gedaan heeft, wat verzorgd 
is door Mirjam Klever. 
 
In dit stuk schrijft zij onder 
meer: ”Jan is een uiterst ai-
mabele en rustige man, die 

het belang van kinderen al-

tijd hoog in het vaandel heeft 

staan, waarbij plezier en 

prestatie goed samengaan. 

De betrokkenheid van Jan is 

altijd groot geweest: hij kent 

zijn ‘pappenheimers’ en heeft 

een enorm geheugen en mensenkennis. Eigenschappen die 

hem nog altijd goed van pas komen. Jan is streng doch 

rechtvaardig en gaat altijd uit van een win/win situatie, 

waarbij normen en waarden belangrijke speerpunten zijn 

voor hem. Zelf heeft hij zich nooit negatief uitgelaten over 

iemand anders, in dat opzicht een voorbeeld voor velen. Bij 

Jan krijg je altijd een tweede kans. Jan is op zaterdagen 

altijd op het sportpark te vinden, om aan te moedigen, te 

fluiten en is altijd aanspreekbaar voor wie daar behoefte 

aan heeft. Ad hoc heeft hij veel kleine binnenbrandjes op 

zijn manier weten te blussen.” 

 
Na de benoeming is er een receptie geweest bij de V.V., 
waarbij ook de woensdagmiddag trainers en leden van 
het VB aanwezig waren. Jan is door dit alles emotioneel 
geroerd, maar heeft hierbij een ambivalent gevoel: je 
doet het nooit alleen en (gelukkig) zijn er bij de V.V. 
veel mensen die veel doen! We hopen dat Jan nog lang 
kan functioneren zoals hij dat wil en dat hij nog veel 
anderen kan inspireren mee te helpen. 
 
Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Jan Vermeulen ontvangt Koninklijke Onderscheiding  

J 
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Website sta&s&eken 

et eind van het seizoen is altijd een mooi moment 
om eens wat website statistieken te bekijken. 

 
De website werd het afgelopen seizoen 480.000 keer 
bezocht door 60.000 verschillende bezoekers en daarbij 
werden 2.9 miljoen pagina’s, 192.000 nieuws berichten 
en 390.000 foto’s bekeken. Deze cijfers zijn iets lager 
dan het seizoen ervoor. 
 
Veel teams zijn actief op de website. De C1 staat boven-
aan qua aantal bekeken pagina’s en ZO1 qua aantal ver-
schillende bezoekers. De top-20: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complimenten voor alle teams die hun pagina’s actief 
bijhielden en er iets moois van maakten.  
 
Er werden 2.500 berichten in de gastenboeken ge-
plaatst. De A4 maakte het meest gebruik van hun gas-
tenboek met 336 berichten. 
 
Op de home pagina van de website werden 235 Laatste 
Nieuws berichten geplaatst. Het meest bekeken bericht 
(1.745 keer) ging over de nieuwe trainer van de zater-
dag selectie. 
 
De website werd vanuit 109 landen bezocht. Vanuit  
Nederland uiteraard veruit het meeste (96.8%), gevolgd 
door UK (1.0%), US (0.4%) en Duitsland (0.3%). Leden 

voor werk of vakantie in het buitenland kijken blijk-
baar toch even wat er bij V.V. De Meern gebeurt.  
 
Safari is door opkomst van smartphones nu de meest 
gebruikte browser (35%). Internet Explorer verliest 
veel terrein, maar is nog nummer twee (29%). Daarna 
volgen Chrome (17%), Android (14%) en Firefox (4%) 
op gepaste afstand. De website werd met 146 verschil-
lende browsers gebruikt. 
 
Windows wordt door bezoekers nog het meest gebruikt 
als besturingssysteem (40%), gevolgd door iOS (24%), 
Android (16%) en Mac OSX (7%). Het aandeel van 
smartphones steeg de afgelopen jaren van 5%, 14% en 
26% naar 40%. 
 
De website werd benaderd met 2.997 verschillende 
beeldscherm resoluties. Dit illustreert de grote variatie 
aan apparaten die gebruikt wordt. Het is een uitdaging 
de website met al deze apparaten en browsers goed te 
laten werken. 
 
Zaterdag (18.5%) en zondag (17.4%) zijn de drukste 
dagen van de week, donderdag (11.1%) de minst druk-
ke. De drukste momenten van de dag zijn 21:00-22:00 
uur (7.3%) en 20:00-21:00 uur (7.2%). 
 
De website pagina’s zijn door 111 personen (leiders, 
commissieleden, etc.) bewerkt. 
 
Teams kunnen komend seizoen uiteraard weer toegang 
tot de team pagina’s krijgen. Het beheren van pagina’s, 
nieuws berichten, menu’s, foto albums en gastenboeken 
is heel eenvoudig. Vraag een account aan bij webmas-
ter@vvdemeern.nl. 
 
André Bakker 

Website commissie 

 

PS. Onze website houdt netto statistieken bij, dat wil 
zeggen statistieken van personen die de website bena-
deren (geschoond van zoekmachines, dubbeltellingen 
en andere zaken). De meeste websites houden alleen 
bruto statistieken bij. Netto werden er het afgelopen 
seizoen dus 2.9 miljoen pagina’s bekeken (8.000 per 
dag), bruto waren dat er 7.3 miljoen (20.000 per dag). 

H 

Team Pagina’s Bezoekers 

C1 78.035 4.669 

ZO1 61.208 5.220 

C2 52.380 2.534 

B1 50.355 3.624 

A1 46.675 4.253 

E1 41.789 2.462 

ZA1 39.014 4.172 

E3 38.720 1.898 

D1 38.199 3.224 

D2 32.909 1.925 

F1 26.805 2.072 

MC1 25.672 1.501 

B2 25.357 1.807 

B3 24.435 1.164 

C5 19.485 1.067 

ZO2 18.845 1.829 

C3 17.910 1.219 

MD1 17.810 973 

A4 17.513 1.251 

MB1 15.260 1.425 
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Het voetbalseizoen zit erop 

oetbal beheerst al vele jaren een deel van mijn le-
ven, vooral het laatste half jaar. In januari heeft het 

bestuur mij gevraagd om de taken van de toenmalige 
Zondag I hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen over te ne-
men omdat hij naar Excelsior vertrok. Een uitdaging 
die ik met beide handen wilde aanpak-
ken. Dit betekende wel dat ik vier avon-
den in de week bij trainingen en op bei-
de weekend wedstrijddagen aanwezig 
was bij onze zaterdag en zondagselectie. 
Maar goed, voetbal is geen ‘werk’ voor 
mij maar een grote passie waar ik altijd 
veel energie in stop en plezier uithaal.  
 
Zaterdag 1 

Terugblikkend op het afgelopen seizoen 
kunnen we concluderen dat Zaterdag I, 
na twee kampioenschappen op rij, met een uiteindelijk 
achtste plek in de 1e klasse het geweldig gedaan heeft. 
Geen enkel moment zijn we in echte degradatie proble-
men geweest. Zelfs een periodetitel in de derde periode 
lag nog op de loer. Met voornamelijk “eigen jon-
gens” (een unicum in deze 1e klasse) zijn we geen en-
kele wedstrijd weggespeeld. Het was voor mij een voor-
recht om met dit team drie seizoenen lang lief en leed 
gedeeld te hebben. Behalve dat we deze drie seizoenen 
iets moois hebben neergezet hebben we ook veel plezier 
met elkaar gedeeld. Vooral de trainingskampen op di-
verse plekken in Nederland en natuurlijk onze buiten-
landse trip in Spanje zullen we niet snel meer vergeten.  
 
Een kleine terugblik: 
Het 1e seizoen werden we kampioen in de 3e klasse met 
maar liefst 63 punten, we verloren slechts 2 maal en 
scoorde ongeveer 3,5 goal per wedstrijd. Het jaar daar-
op als nieuwkomer in de 2e klasse werden er opnieuw 
slechts 2 wedstrijden verloren en kregen 
we dat seizoen slechts 19 tegengoals en 
werden we met 5 punten voorsprong dik 
verdiend - opnieuw - kampioen. Een on-
gelooflijke prestatie waardoor voetbalver-
eniging V.V. de Meern het seizoen erop 
uit kon komen op zaterdag en zondag met 
twee eerste klassers. Een unicum in voet-
ballend Nederland. 
 
Na Rory Olsthoorn in 2011-2012 en Stef 
Vermeulen in 2012-2013 werd in het sei-
zoen 2013-2014 keeper Pascal Florie ge-
kozen tot speler van het seizoen. Pascal 
gaat naar de zaterdag van JSV Nieuwegein. We komen 

V hem volgend seizoen tegen, want JSV promoveerde pas 
geleden naar de 1e klasse. Behalve Pascal nemen dit sei-
zoen Robin Capiteijns, Mark Poorthuis, Dhiresh Debi-
persad en Martijn Ruitenburg ook afscheid en gaan op 
een lager niveau acteren. Wim Wakelkamp was al eer-

der gestopt, vanwege knieklachten. Deze 
spelers hebben enorm veel waarde gehad 
voor V.V. de Meern en Zaterdag I. Ge-
lukkig blijft de volledige begeleidingsstaf 
de nieuwe hoofdtrainer Robert Roest 
weer ondersteunen Ik wens ze het aller-
beste toe het aankomend seizoen. Ach-
teraf hebben we met zijn allen iets moois 
neergezet, waar we met veel trots op te-
rug kunnen kijken en voor mij persoon-
lijk waren deze drie seizoenen een verrij-
king van mijn sportieve carrière. 

 
Zondag 1 

Ondanks dat we voor de aftrap van de tweeluik met 
AFC ’34 een geweldige reeks hadden neergezet, met 8 
gewonnen wedstrijden en 3 gelijke spelen, hebben we 
het niet gered om te promoveren naar de hoofdklasse. 
Waar we vorig seizoen in de nacompetitie ons Waterloo 
vonden in de 1e ronde tegen Hercules, was het dit sei-
zoen in de 2e ronde AFC ’34 uit Alkmaar, wat uiteinde-
lijk promoveerde.  
 
Na de euforie in de 1e ronde met betrekking tot de uit-
schakeling van V.V. Goes, was er daarna de deceptie na 
de wedstrijden tegen AFC ’34. De matige tweede helft 
in onze thuiswedstrijd tegen AFC ’34 heeft ons de das 
omgedaan. Een grote teleurstelling voor iedereen die 
V.V. de Meern een warm hart toedraagt. In de competi-
tie eindigden we op een 4e plek met 14 punten achter-
stand op kampioen JOS Watergraafsmeer. Toch durf ik 

te zeggen dat we dit seizoen het optimale 
eruit hebben gehaald met deze selectie. Op 
een dikke haar na hebben we het welis-
waar niet gered, maar we zijn er dicht bij 
geweest met deze selectie, die in Alkmaar 
er alles aan heeft gedaan, maar uiteindelijk 
tekort kwam. 
 
In het Rondom Voetbal eindklassement in 
de categorie minst gepasseerde verdediging 
eindigde zondag I op een eerste plaats van 
alle 125 teams in de regio Utrecht en 
Amersfoort. De Zilveren Dom voor deze 
prestatie zal echter gezien worden als een 

schrale troost. 

Pascal Florie 
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Nieuwe spelers voor het volgend seizoen zijn keeper 
Mike van Houten (DOVO), Gokhan Yasar en Irak Asad 
(Elinkwijk), Miguel Ballo (V.V. Montfoort), Ferdi Vree-
de en Eddy Vorm (beiden van SC Woerden). 
 
Thomas Siepman gaat samen met Taner Memili naar de 
zaterdag, Roel van Wiggen, Roberto van de Tier en Ga-
ry Chen zoeken hun heil bij Elinkwijk en Hugo Peeters 
gaat naar SCH ’44. Keeper Allesandro Damen mag rui-
ken aan een profavontuur bij Excelsior en aanvoerder 
Jordy Zuidam stopt met voetballen. Allesandro, die ge-
weldig is opgeleid door onze keeperstrainer Kees van 
Laren, gaat het volgens mij redden. Het zou mooi zijn 
als hij aan de zijde van Rick Kruys volgend seizoen een 
paar keer te bewonderen is tijdens Studio Sport. Een 
speciaal woordje wil ik nog richten aan Jordy Zuidam, 
onze aanvoerder. Ik had Jordy een waardig afscheid 

gegund met een promotie naar de hoofdklasse. Jordy 
heeft het in het afgelopen seizoen geweldig gedaan. 
Volle inzet in trainingen en wedstrijden en een absolute 
winnaarsmentaliteit, waar velen hopelijk wat van ge-
leerd hebben. Voor mij als trainer mooi om dit soort 
spelers meegemaakt te maken. 
 
In het AD heb ik met mijn grote bek aangegeven dat we 
volgend seizoen kampioen gaan worden en daar blijf ik 
gewoon bij. Rick en ik gaan er alles aan doen om de 
wens en droom van de club, om naar de hoofdklasse te 
gaan, waar te maken; we zullen zien. 
 
Prettige vakantie. 
 
Rob Zomer 

Trainer zondag 1 en oud-trainer zaterdag 1 

Het voetbalseizoen zit erop (vervolg) 

enovatie kunstgrasvelden 

Bij de aanleg van kunstgrasvelden wordt op basis 
van een KNVB-keuring een certificaat afgegeven waarin 
wordt verklaard dat de velden voldoen aan de norme-
ring die op dat moment geldt voor dergelijke velden.  
 
Voor velden die zijn aangelegd voor juli 2010 geldt na 
het verlopen van het certificaat formeel geen normering 
geldt waaraan de velden dienen te voldoen. In ons geval 
is dit van toepassing op de velden 5 en 6, die zijn aan-
gelegd in 2005, en het hoofdveld, dat is aangelegd in 
2009. Het hoofdveld is opgebouwd met een foam en 
een TPE infill (synthetisch rubber). Uit metingen blijkt 
dat dit type velden de gebruiksnorm makkelijk halen.  
 
Velden 5 en 6 

Alhoewel dit niet verplicht is heeft de gemeente het 
streven om ook de oudere vel-
den te laten voldoen aan de 
gebruiksnorm. In dat kader 
zijn de velden 5 en 6 in 2013 
gekeurd en is gebleken dat 
vooral de doelgebieden en de 
penaltystippen ondermaats 
presteren. De rest van de vel-
den voldoet qua sporttechni-
sche waarden nog steeds aan 
de gebruiksnorm. 
 
Naar aanleiding van de keu-

ring worden tijdens de zomerstop de doelgebieden en 
de penaltystippen opgeknapt. Dit houdt in dat de mat 
binnen de doelgebieden wordt ‘uitgewisseld’ met stro-
ken van achter de doelen, die buiten de omlijning val-
len. De strafschopstippen worden vernieuwd. 
 
Velden 2 en 3 

De velden 2 en 3 zijn aangelegd in 2010 en zijn ge-
keurd volgens de FIFA normering. Omdat deze velden 
zijn opgeleverd na juli 2010 vallen ze onder de zoge-
naamde ‘gebruiksnorm’. Dit houd in dat ze acht jaar na 
oplevering dienen te voldoen aan deze ‘gebruiksnorm’. 
In de tussenliggende periode is er geen verplichting om 
het FIFA certificaat te vernieuwen. Veld 2 is in 2013 
vernieuwd en wordt binnenkort herkeurd op de FIFA 
norm en krijgt dan een nieuw certificaat. 
 

Schoonmaken tribune 

Na afloop van het seizoen is 
door de onderhoudsploeg de 
vaste tribune grondig gerei-
nigd en ziet deze er weer als 
nieuw uit. Tevens zijn de zit-
banken waar nodig opgeknapt 
en geschilderd in dezelfde 
bruine kleur als de zitbanken 
op het sportpark. 
 
Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

Nieuws van de Commissie van Beheer 

R 

Kees Vreeswijk, Leen Slappendel, Sjaak van Zijl 
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p zaterdag 31 mei vond op het sportcomplex van 
V.V. De Meern de achtste editie plaats van Coupe 

De Meern. Op deze zonovergoten dag streden maar 
liefst 25 teams om de spreekwoordelijke eer, bekers en 
drankmunten.  
 

Recreatief voetbaltoernooi  

Coupe De Meern is een recrea-
tief voetbaltoernooi waar gezel-
ligheid en sportiviteit centraal 
staan. Het is tevens het groot-
ste toernooi voor senioren in 
Utrecht en omstreken. De spe-
lers en toeschouwers genoten, 
naast het heerlijke weer, ook 
van spannende wedstrijden en 
sublieme voetbalacties.  
 

Bij Coupe De Meern maken de 
deelnemende teams een grote 
kans om kampioen te worden, 
omdat elke ligue (poule) een kampioen oplevert. Daar-
naast kon men nog kans maken op de sportiviteitprijs 
en de poedelprijs. Na afloop van de wedstrijden en de 
prijsuitreiking, stond er een heerlijk Chinees buffet 
klaar voor de voetballers en de vrijwilligers. De DJ 
zweepte vervolgens de deelnemers op met leuke 
plaatjes, waarna de oefeninterland Nederland - Ghana 
op groot scherm werd bekeken. 
 
Kampioenen 

Dit jaar deden wederom 25 teams mee. Gastheer V.V. 
De Meern leverde 8 teams. Daarnaast waren er teams 
uit: Almere, Den Haag, Everdingen, Maarssen, Urk, 
Utrecht, Woerden en Zeist. Er was zelfs een team over-
gekomen uit Schotland. 
 
Het toernooi werd gespeeld in 5 ligues, geheel naar 
naamgeving en indeling van de Franse competitie. Alle 
teams werden naar sterkte ingedeeld. De ‘Champions’ 
van Coupe De Meern 2014 zijn: sv Zeist zon. 3 (Ligue 
1), V.V. De Meern zat. 6 (Ligue 2), JBU 14 (Ligue 3), 
V.V. De Meern zon. 5 (Ligue 4) en UVV zon. 6 (Ligue 
5). 
 
De poedelprijs ging dit jaar naar Everstein zat.4, die 
geen enkele keer wist te winnen en maar liefst 16 te-
gendoelpunten moesten incasseren. Zij waren wel win-
naars van de spreekwoordelijke ‘derde helft’. De sporti-
viteitprijs ging dit jaar naar V.V. De Meern zat. 8.  
 

Er waren maar liefst 13 scheidsrechters door de organi-
satoren gecontracteerd om de 50 wedstrijden van 25 
minuten in goede banen te leiden. De organisatoren 
spraken daarom ook een dankwoord uit naar de 
scheidsrechters en de vrijwilligers, die ondersteuning 
hebben geboden op onder andere secretarieel en me-
disch gebied. Uiteraard werden ook de organisatoren 

door het verenigingsbestuur 
bedankt voor de inspanningen, 
om zo’n groot toernooi te orga-
niseren.  
 
De deelnemende teams gaven 
aan een geweldige voetbaldag 
te hebben gehad en velen heb-
ben al aangegeven volgend jaar 
graag weer te willen deelne-
men. Coupe De Meern is al 
jaren een begrip in de regio en 
ver daarbuiten. De organisato-
ren Marco Eversdijk en Ferdi-

nand Wieman hebben besloten om ook volgend jaar 
weer een Coupe De Meern te organiseren.  
 
460 euro voor De Voedselbank 

Deelnemers aan Coupe De Meern betalen voor hun 
deelname een kleine bijdrage. Hierdoor heeft de organi-
satie dit jaar 250 euro kunnen geven aan De Voedsel-
bank. Daarnaast konden de deelnemers spullen meene-
men voor De Voedselbank en konden ze een bijdrage in 
de collectebus doen. Dit resulteerde in een bedrag van 
respectievelijk 30 en 180 euro, waarmee de totale bij-
drage voor De Voedselbank op 460 euro uitkwam. 
 
Ferdinand Wieman en Marco Eversdijk 

Organisatoren Coupe De Meern 

Coupe De Meern in het zonnetje 

O 
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Terugblik seizoen 2013-2014 jeugdafdeling 

et seizoen zit er zo goed als op, zeker als u dit leest. 
De voorjaarscompetitie heeft een ’elftal’ kampioe-

nen opgeleverd bij de jeugd. De Jeugdcommissie heeft 
alle teams inmiddels gehuldigd met medailles voor de 
spelers/-sters en bloemen voor de trainers/leiders. Vanaf 
deze plaats nogmaals de felicitaties voor de MA1, A4, 
MB1, B5, C5, MD1, E1, F1, F9, F15 en F16. De F16 
wist zelfs 2x kampioen te worden dit seizoen. Elders in 
deze Teamgeest komt u nog foto’s tegen van deze 
teams.  
 
Zoals gezegd: het seizoen loopt ten einde. Een groot 
aantal mensen is alweer bezig met het nieuwe seizoen. 
Meest in het oog springend is natuurlijk de teaminde-
ling. Elk jaar weer een gigantische klus, waarbij altijd 
een aantal kinderen en/of ouders teleurgesteld moeten 
worden omdat ze niet in het team komen waar ze in 
zouden willen. Het lastige daarbij is natuurlijk dat ie-
dereen een mening over voetbal(lers) heeft. 
 
We hebben niet voor niets 17 miljoen bondscoaches. 
Het enige wat ik constateer is dat de mensen die met de 
teamindelingen bezig zijn, dit naar eer en geweten 
doen. Het staat eenieder vrij om het daar niet mee eens 
te zijn en daarop te reageren, zolang het maar op een 
fatsoenlijke manier gebeurt. Dat laatste is niet altijd het 
geval, en dat betreur ik in hoge mate. Daarnaast zijn we 
natuurlijk ook al bezig met de opgave van de teams bij 
de KNVB en het vaststellen van de trainingstijden voor 
komend seizoen. Ook de mensen van kledingbeheer 
zijn nu reeds druk doende om ervoor te zorgen dat elk 
team volgend seizoen weer voorzien is van shirts. 
 
Dit jaar hebben we wederom ‘laat’ vakantie in onze re-
gio. Dat betekent dat als iedereen terug is van vakantie, 
de (beker)competitie alweer van start gaat. De voorbe-
reidingstijd is dus net zo kort als afgelopen seizoen. De 
meeste teams zullen pas weer begin september volledig 
kunnen trainen. Dit is absoluut niet ideaal, maar het is 
wel een gegeven. De enige troost is dat dit voorlopig 
het laatste jaar is dat onze regio als laatste aan de beurt 
is met betrekking tot de zomervakantie.  
 
De Jeugdcommissie zelf is momenteel druk bezig met 
de organisatie van de Jeugdcommissie in het volgende 
seizoen. We willen de Jeugdcommissie iets anders gaan 
opzetten. We denken dat we daarmee efficiënter kun-
nen gaan werken. In de nieuwe structuur willen we 
onderscheid gaan maken tussen de ‘dagelijkse operatie’ 
en het beleid. De dagelijkse operatie kan worden ge-
daan door een kernteam (“dagelijks bestuur”) van de 

Jeugdcommissie. Daarnaast bestaan dan allerlei inhou-
delijke werkgroepen, elk met een vaste vertegenwoordi-
ger in de Jeugdcommissie, die onder verantwoordelijk-
heid van de Jeugdcommissie zaken ter hand nemen. Te 
denken valt daarbij aan de werkgroepen Technisch Za-
ken, Wedstrijdzaken en Evenementen. In deze con-
structie wordt de rol van de werkgroep meisjes een hele 
andere.  
 
De meisjes moeten worden vertegenwoordigd in de di-
verse inhoudelijke werkgroepen. Het is niet efficiënt 
om voor de meisjes een aparte toernooicommissie op te 
gaan zetten bijvoorbeeld. In overleg met de werkgroep 
meisjes is derhalve besloten de werkgroep met ingang 
van het komende seizoen op te heffen en volledig te 
integreren in de Jeugdcommissie. Om te borgen dat de 
meisjes niet ondersneeuwen bij de jongens, zal er in de 
diverse inhoudelijke werkgroepen een vertegenwoordi-
ger vanuit de meisjesafdeling zitting nemen. Daarnaast 
zal er een apart lid binnen de Jeugdcommissie worden 
belast met de portefeuille meisjes. 
 
De laatste weken voor de vakantie gebruiken we om 
bovenstaande schets van de jeugdcommissie nieuwe 
stijl verder te concretiseren. Hoe dat precies uit gaat 
pakken zullen we dan begin volgend seizoen communi-
ceren. Wel is de verwachting dat we wat vacatures zul-
len krijgen om bepaalde zaken op te pakken. Bij deze 
alvast een oproep om uw bijdrage te leveren. 
 
Rest mij nog iedereen namens de Jeugdcommissie een 
fijne vakantie te wensen. 
 
Han van Veldhuizen 

Voorzitter Jeugdcommissie 

H 

Team Duitsland bij de Kabouters 
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Karel de Rijk 

Karel had vorig jaar al aangegeven te gaan stoppen. Nog 
een jaar zijn kleinzoon trainen, dat was nog de uitda-
ging. Karel trainde inmiddels al weer ruim tien jaar de 
jongste jeugd. Ook Karel werd destijds door Jan Kerk-
hof overgehaald toen hij met de VUT ging. Geen won-
der want Karel en Jan waren in de jaren ‘50/‘60 steunpi-
laren in De Meern 1. Zijn hele leven is Karel verbonden 
aan V.V. De Meern. Hij is in het weekend altijd aanwe-
zig om wedstrijden te bekijken. Hij slaat bij wijze van 
spreken geen wedstrijd van zijn kleinkinderen over. 
 
Karel was een zorgvuldige trainer. Absentie werd trouw 
bijgehouden in een grote map. Hij leerde de kinderen 
graag. Als Karel een nieuwe groep kreeg maakte hij 
eerst een babbeltje. En vertelde er ook altijd bij “als er 
iets is kom je bij mij”. Je moet altijd met plezier trai-
nen. “Blijf positief, iedereen kan beter worden“. 
 
Karel begon altijd met dribbelen over de lengte van het 
veld: heen met het rechterbeen, terug met het linker-
been. Tweebenigheid vond hij belangrijk. Ze moesten 
wel luisteren van Karel. En daar vaarden ze wel bij. Fa-
voriet was afronden op doel. Dat kwam bijna elke trai-
ning wel voor. Karel is nu 75, een mooie leeftijd om te 
stoppen. Al die jaren heeft hij het met plezier gedaan, 
naast zijn maatje Arie. Maar denk niet dat Karel gaat 
rentenieren. Karel is nog heel druk met tuinieren. Zo 
nu en dan moest hij zelfs vanwege drukte afzeggen. 

Jaap Dunsbergen 

Jaap is ruim zes jaar trainer geweest op de woensdag-
middag. Dat was natuurlijk andere koek dan de B juni-
oren die hij in de jaren “80 trainde. Want Jaap loopt al 
een vijftig jaar bij De Meern. Hij is begonnen bij Vitesse 
in Breukelen, maar door zijn huwelijk kwam hij een 
halve eeuw geleden in de De Meern wonen. 
 
Maar zoals gezegd, een aantal jaren geleden begon het 
trainersbloed weer te kriebelen en na een jaartje stage 
bij Jan Kerkhof begon Jaap enthousiast met een eigen 
groep. De huidige E1 werd een paar jaar met overgave 
door hem getraind. Hij volgde nog een techniek cursus 
bij Reijer Holtmans en zo zagen zijn collega’s Jaap nog 
‘de schaar’ voordoen. Hij vond het leuk met kinderen 
om te gaan en ze beter te maken. Kinderen vonden het 
leuk bij Jaap te trainen. Jaap had een positieve benade-
ring en dat werd gevoeld.  
 
Jaap begon dit jaar met zijn gezondheid te tobben 
(schouderklachten), zodat hij noodgedwongen moet 
stoppen. Jammer, want hij kwam graag op de woens-
dagmiddag met zijn unieke sfeer, zoals hij dat formu-
leerde. Er viel zelden een onvertogen woord. 
 
Gelukkig blijft Jaap nog op een andere wijze betrokken 
bij V.V. Meern. Hij gaat het komende seizoen het mate-
riaal verzorgen. 
 

Afscheid van twee woensdagmiddagtrainers 

arel de Rijk en Jaap Dunsbergen gaan geen nieuw seizoen meer in als woensdagmiddagtrainers bij de E en F 
jeugd. Dat is een forse aderlating, maar hun vertrek komt natuurlijk niet geheel onverwacht. 

K 

Jaap en Karel, nogmaals dank voor jullie inzet voor het trainen van onze jeugdleden op de woensdagmiddagen. Het 
ga jullie goed en we zullen elkaar vast nog wel eens treffen op het sportpark van V.V. De Meern. 
 
Jan Vermeulen 

Jeugdcommissie 
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p 5 juni j.l. is Arie Versloot, in bijzijn van vele be-
kenden, door het Verenigingsbestuur benoemd tot 

Lid van Verdienste bij V.V. De Meern. Arie is al vele 
jaren als vrijwilliger betrokken bij de vereniging en als 
dank hiervoor kreeg hij deze benoeming. 
 
Arie is in Amsterdam geboren en als jongen gaan voet-
ballen bij Vlug en Vaardig. Bij deze vereniging heeft hij 
een scheidsrechtercursus gedaan en is toen scheids-
rechter geworden bij zijn Amsterdamse club, en later 
ook bij de KNVB. In deze jaren was hij werkzaam in de 
standbouw. Op een bepaald moment kon hij een ande-
re baan krijgen en is toen naar De Meern verhuisd. De 
laatste jaren was hij werkzaam als conciërge bij ver-
schillende scholengemeenschappen, o.a. bij de ROC 
Asa, wat na een fusie MBO Amersfoort werd. 
 
Hij was inmiddels getrouwd en waren er twee dochters 
en een zoon geboren. Toen zijn zoon Remy zijn vijfde 
verjaardag had gevierd, mocht hij gaan voetballen en zo 
begon Arie zijn vrijwilligerswerk bij V.V. De Meern. In 
eerste instantie was Arie leider bij het team van zijn 
zoon, maar in 1987 is hij toegetreden tot de Jeugdcom-
missie, als wedstrijdsecretaris. In deze functie was hij 
met veel dingen bezig, zoals het plannen van wedstrij-
den, toernooien en oefenwedstrijden, maar hij was ook 
betrokken bij teamindeling, herindelen, onderhield 
contacten met KNVB, organiseerde evenementen etc. In 

deze tijd heeft hij ook zijn rol als scheidsrechter weer 
opgepakt en floot vaak meerdere (jeugd)wedstrijden op 
één zaterdag! 
 
Tot 1997 is Arie wedstrijdsecretaris bij de jeugd ge-
weest, maar toen zijn zoon naar de senioren overging is 
Arie er mee gestopt en in 1998 werd hij wedstrijdsecre-
taris bij de seniorencommissie. In die tijd floot hij zelf 
ook weer vele wedstrijden. In 2008 is hij hier mee op-
gehouden, maar tot op heden is Arie nog lid van de se-
niorencommissie en regelt hij nog steeds de nodige 
scheidsrechters voor de zaterdagen. 
 
Na een zeer humorvol inleidend woordje van John van 
Wegen kreeg Arie het speldje, wat bij de benoeming tot 
lid van verdienste hoort, opgespeld door voorzitter 
Frans van Seumeren. (die niet na kon laten te zeggen 
dat hij dit speldje ook nog niet gekregen had...) 
 
Arie was zeer geraakt door dit hele gebeuren en ook 
heel blij verrast door de komst van de vele aanwezigen, 
die hem na afloop van harte feliciteerden. Wij hopen 
allen dat hij nog heel lang van deze benoeming en het 
gevoel daarbij mag genieten!  
 
Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Arie Versloot Lid van Verdienste 

O 
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n de bundel hoe de bal blijft rollen blijkt dat vitali-
teit van voetbalclubs niet vanzelfsprekend is. Zelfs 

de meest vitale clubs worstelen met kwesties die hun 
functioneren raken, zoals vrijwilligers tekorten, veran-
derende ledensamenstellingen, dalende sponsorinkom-
sten en agressie op het veld. Op woensdag 4 juni kre-
gen de winnaars van de Utrechtse Fair Play Cup een 
voetbalclinic van FC Utrecht trainers. Direct na afloop 
overhandigde lector Stijn Verhagen het boek ’Hoe de 
bal blijft rollen’ aan de voorzitter van V.V. De Meern en 
grootaandeelhouder FC Utrecht Frans van Seumeren, 
de directeur van de VSU Steef van den Boom en KNVB-
manager Guus Posthumus. 
 
Hoe de bal blijft rollen is gebaseerd op meer dan hon-
derd interviews, observaties en dagelijkse ervaringen 
gedurende twee seizoenen bij tien Utrechtse voetbalver-
enigingen, waaronder V.V. De Meern. In de bundel gaat 
Stijn Verhagen c.s. in op de vraag hoe verenigingen vi-
taal kunnen worden en blijven. 

Op de presentatie kwamen zo’n dertig mensen af. Stu-
denten van de Hogeschool Utrecht en bestuursleden 
van veelal Utrechtse clubs. Frans van Seumeren ontving 
het boek vanuit de handen Stijn Verhagen. De voorzit-
ter van V.V. De Meern toonde zich verheugd met het 
boek. 
 
De auteurs van de bundel, allen sportliefhebbers, zijn 
werkzaam bij het lectoraat voor Participatie en Maat-
schappelijke Ontwikkeling van Hogeschool Utrecht, de 
Universiteit Utrecht en Vereniging Sport Utrecht. Eelco 
Koot, voetballer van V.V. De Meern zaterdag 9 en op-
richter van V.V. De Meern Betrokken schreef ook aan 
een hoofdstuk mee. 
 
De bundel is te 
koop via de website 
www.swpbook.com. 

V.V. De Meern Betrokken 

I 

aak’, schreeuwt de negen jaar oude Jay. Zojuist 
heeft hij een penalty gescoord. Het doelpunt levert 

geld op voor kinderen in Braziliaanse achterstandswij-
ken. ‘Mijn vrienden en familie sponsoren mij’, vertelt 
hij opgetogen. De WK Penalty Shootout is een initiatief 
van More2Win, een sociale onderneming die gelooft 
dat er meer te winnen valt rondom sportevenementen. 
Het evenement vond onder andere plaats op de velden 
van V.V. De Meern tijdens de jaarlijkse Fair Play Cup. 

Penalty’s schieten voor kinderen in Braziliaanse achterstandswijken 

‘R 
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l weken lang keken de jongens van de F1 uit naar 
Hemelvaartsdag. Niet omdat ze dan weer eens een 

dagje vrij hadden, maar omdat met dikke letters het 
officieuze NK in hun agenda stond. In de herfst van 
2013 had de F1 op het districtkampioenschap van het 
Voetbal Talenten Toernooi zich via een finaleplaats ge-
plaatst. 
  
Gesteund door alle ouders, broertjes en zusjes, sommi-
ge opa’s en oma’s en zelfs ooms en tantes stapte de F1 
samen met de supporters in de grootste touringcar van 
Triomf Tours. Een triomftour zou de dag ook worden, 
waarin uiteindelijk alleen Buitenveldert F1 in de finale 
te goed bleek te zijn voor onze F1. 
  
Via 6 kwalificatietoernooien in alle KNVB-districten 
begonnen 96 F1-teams hun avontuur om zich mogelijk 
op Hemelvaartsdag te mogen kronen tot Nederlands 
Kampioen op het Voetbal Talenten Toernooi. Via deze 
kwalificatietoernooien kwalificeerde zich de beste 16 
teams voor het NK, die zouden strijden om de titel.  
  
Het was eindelijk 29 mei, de dag! Na een gezellige bus-
reis en een heus defilé kon het NK beginnen. V.V. De 
Meern, vormde samen met Berghem Sport, Halsteren en 
Blauw Wit ’34 de sterke poule D. In deze poule was niet 
echt een favoriet aan te wijzen, aangezien alle teams 
aan elkaar gewaagd zouden zijn. 
  
De eerste wedstrijd tegen Berghem Sport F1 (kampioen 
in Hoofdklasse Zuid II, bekerwinnaar Zuid II en tevens 
kampioen VTT Zuid II) werd het na een spannende 
strijd 2-2. Nadat Daan heel alert de 1-0 had binnen ge-
schoten, kwam Berghem Sport uiteindelijk op een 1-2 
voorsprong. Via een schitterend lobje van Stijn werd de 
terechte uitslag 2-2. Ook Halsteren in de tweede wed-
strijd bleek een zeer goed voetballende ploeg. Enkele 
keren kwamen ze gevaarlijk voor de goal, maar met 2 
klasse reddingen hield Noah ons in de wedstrijd. Hal-
verwege de 2e helft nam de F1 het heft in handen en 
vlak voor tijd was deze keer Chevaro alert om vanuit de 
rebound de winnende binnen te schieten. Na 2 wed-
strijden stond de F1 er goed voor, maar er was nog 
niets gewonnen. Tegen het fysiek sterke Blauw Wit ’34 
uit Leeuwaarden moesten de mouwen worden opge-
stroopt. In de eerste helft bracht Lars ons op 1-0, een 
stand die we als team knokkend tot het einde volhiel-
den. 
  
Met 1 gelijkspel en 2 overwinningen werd de F1 poule-
winnaar. Yannick speelde als verdediger hierin een be-

langrijke hoofdrol door geen enkel duel te verliezen en 
voorop in de strijd te gaan. Zeker in de laatste wedstrijd 
waren zijn teamgenoten hierdoor geïnspireerd en voch-
ten ze met z’n allen voor iedere meter. In de kwartfinale 
wachtte Wieldrecht als nummer 2 van poule C. Gek 
genoeg bleek deze ploeg iets minder dan de 3 eerdere 
tegenstanders in de poule. Hetgeen alleen maar toont 
hoe zwaar poule D was. Met vroeg storen en goed com-
binatiespel had de F1 het meeste balbezit en speelde de 
wedstrijd zich voornamelijk af op de helft van Wiel-
drecht. Mede door hun goede keeper bleef het tot in de 
2e helft lang 0-0. Vijf minuten voor tijd brak Lars met 
een snelle rush alsnog de ban en schoot het enige doel-
punt van de wedstrijd hard binnen. Door de 1-0 was de 
halve finale en feit en kwam de doelstelling van een 
podiumplaats in zicht. 
  
In de halve finale wachtte een oude bekende, Westlan-
dia. Tijdens de districtkampioenschappen West II, was 
dit namelijk de finale. Opmerkelijk was dat de finale 
van West I de andere halve finale vormde. Westlandia 
begon feller aan de wedstrijd en voetbalde beter. Het 
leek of de pijp leeg begon te raken bij onze F1 en dat de 
zware poulewedstrijden hun tol begonnen te eisen. Na-
tuurlijk konden we nog steeds combinaties op de mat 
leggen, maar de meeste persoonlijke duels werden door 
Westlandia gewonnen. Toch stond vlak voor tijd het 
scorebord nog op 0-0 en was nog alles mogelijk. 
 
De loterij van penalty’s doemde op, maar toen was daar 
het gouden koppel Chevaro en Lars. Op het moment 
dat de speaker aangaf af te fluiten, liet de scheidsrech-
ter, in lijn met de regels, de laatste doelkansrijke aanval 
doorgaan. Chevaro stuurde, de tot dan toe onzichtbare 
Lars diep. Met de verdediger enkele centimeters achter 
hem en de aanstormende keeper uit zijn doel, lobte 
Lars de bal weergaloos in het doel. Met een vreugde-
explosie tot gevolg. Spelers, keeper, wisselspelers en ja 
zelfs een enthousiaste supporter doken massaal boven-
op de op de grond liggende Lars. Eenmaal bijgekomen 
van de dikke kus van de supporter sjokte hij terug na 
de middenlijn in de wetenschap zich zo op te mogen 
maken voor de finale. 
  
De doelstelling was bereikt, maar als je er dan toch bent 
wil je natuurlijk die finale winnen. Maar Buitenveldert, 
dat reeds de laatste maanden in de E-competitie had 
meegedaan, was de favoriet. Fysiek sterk, technisch 
zeer vaardig en met een goede individuele actie. De F1 
kon de borst nat maken en nog eenmaal de mouwen 
opstropen. Na een mooie opkomst en voorstelronde 

V.V. De Meern F1 vice-kampioen van Nederland 

A 



Juli 2014 27 TeamGeest 

aan de vele supporters kon de finale beginnen. 
 
Buitenveldert dicteerde vanaf het begin het spel en 
kwam vroeg op 1-0. We werden terug gedrukt, de 
meeste duels werden door Buitenveldert gewonnen en 
we kwamen niet aan voetballen toe. Yannick, moe ge-
streden van alle wedstrijden knokken, had de ondank-
bare taak de aalgladde en vliegensvlugge rechtsbuiten 
van Buitenveldert af te stoppen. Waarbij Lars aan de 
andere kant moest trekken en sleuren tegen een gewel-
dige verdediger. Jelle, Chevaro en Marinho en later 
Daan en Stijn renden zich een slag in de rondte. Met 
het nodige kunst en vliegwerk van Adam en vooral de 
uitblinkende Noah in het doel, bereikten we de rust. En 
ondanks dat de tegenstander beter was: het is voetbal 
en met deze stand was nog alles mogelijk. 
 
Halverwege de 2e helft, toen V.V. De Meern iets meer 
aan voetballen toekwam, creëerde Lars met een goede 
actie een kans voor zichzelf. Schouder aan schouder 
snelde hij op het doel af en de uitkomende keeper kon 
zijn inzet nog net met de voet keren, maar de alerte Ma-
rinho kon de bal vervolgens in het lege doel schieten. 1
- 1! Opeens was de F1 weer volop in de strijd en stel-
den ze alles in het werk om nu door te zetten. Maar na 
de eerste afgeslagen aanval brak de snelle rechtsbuiten 

van Buitenveldert uit om deze keer Noah kansloos te 
laten. De laatste minuten braken aan en het werd alles 
of niets, waarbij uit een vlotte counter Buitenveldert in 
de laatste minuut de eindstand op 3-1 bracht. Hiermee 
kroonden ze zich tot de terechte winnaar en dus Neder-
lands Kampioen. 
  
Met opgeheven hoofd en trots nam aanvoerder Yannick 
de beker voor de vice-kampioen in ontvangst. Dat daar-
naast ook nog beslag werd gelegd op de 2e plaats in het 
sportiviteitkampioenschap zegt veel over de goede ma-
nier en respect waarmee V.V. De Meern F1 zijn wed-
strijden heeft gespeeld. 
  
Met de beker voorin de bus, met Lars als spreker om 
alle meegereisde supporters te bedanken voor deze fan-
tastische dag en onder luid gezang van spelers en sup-
porters, reed de bus weer terug richting De Meern. Niet 
naar huis, maar eerst naar de Burger King. Wederom 
een dag om nooit meer te vergeten in dit onvergetelijke 
seizoen! 
 
Bastiaan van Houten  

Leider/trainer F1 

 

V.V. De Meern F1 vice kampioen van Nederland (vervolg) 

e F11 (geboortejaar 2007) heeft op vrijdag 30 mei 
mee gedaan aan een voetbaltoernooi bij Fortuna 

Wormerveer. Dit is een toernooi waarbij uitsluitend 
grote amateurverenigingen worden uitgenodigd. Dit 
jaar deden onder andere AFC, Bloemendaal, de Fo-
resters, FC Almere, FC Uitgeest, Hoofddorp, KFC, Ko-
ninklijke HFC Haarlem Koninklijke HFC, OFC, Roda 
’23, sv Huizen, V.V. De Meern, Waterwijk, Zaanlandia 
en Fortuna Wormerveer mee.  
 
De F11 heeft dit toernooi uitstekend gepresteerd. Na 5 
overwinningen en 1 gelijkspel hebben zij de eerste 
plaats behaald door de spannende finale te winnen van 
AFC. Aansluitend mochten ze ook nog aan de bak in de 
finale van de penaltybokaal, maar die ging met 1 doel-
punt verschil helaas naar HFC. Dit mocht echter de 
pret niet drukken. Dee jongens waren, zeer terecht, erg 
trots op deze fantastische prestaties. Als een waardige 
afsluiting van het toernooi mochten ze op de kampioe-
nenkar genieten van een welverdiende ereronde over 
het veld. De jongens hebben genoten. Het meedoen aan 

dit toernooi is zeker in de toekomst voor de jongste 
jeugdteams voor herhaling vatbaar. 
 
Jan-Paul Meijer en Peter Roos 

Leiders F11 

 
  

 

F11 wint pres&gieus toernooi bij Fortuna Wormerveer 

D 
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et verenigingsbestuur van V.V. de Meern wil 
alle medewerkers inclusief partners, weer harte-

lijk bedanken voor hun inzet in het afgelopen sei-
zoen. Dat doen we door het organiseren van de 
inmiddels legendarische medewerkersavond! In-
middels hebben we al heel wat creatieve thema’s 
hiervoor gehad: de Catalaanse avond in 2008, de 
Afrikaanse- de Schotse- en de Antilliaanse avond in 
de daaropvolgende jaren, het voetbaltheater door 
het gezelschap De Aftrap, en vorig jaar de Brazili-
aanse avond. Nu zal V.V. De Meern zijn medewer-
kers op zaterdag 13 september a.s. opnieuw verras-
sen met ’something completely different’!  
 
Voor wie? 

De medewerkersavond is bedoeld voor alle mede-
werkers én hun partners, want ook die wil het be-
stuur bedanken. Nadrukkelijk worden ook mede-
werkers vanuit onze jeugdafdeling uitgenodigd, 
ook jullie willen we graag in grote getale ontvan-
gen! Deze bijzondere avond zal plaatsvinden op 
zaterdag 13 september a.s. van 18.45 uur tot 21.00 
uur voorafgaand aan het openingsfeest seizoen 
2014-2015. Als je medewerker bent: blok deze da-
tum alvast in je agenda! 
 
Thema: ’Big, Big American’ 

Ín Amerika is alles ’big and bigger’. De huizen, de 
auto’s, de afstanden, de wolkenkrabbers, de steden, 
de porties in het restaurant, de hamburgers en het 
overgewicht van de mensen. 
 
Het enige wat niet ’bigger’ is, is het voetbal. On-
danks verwoede pogingen in de afgelopen decen-
nia is het voetbal daar nooit echt een grote sport 
geworden. Ik kan me de uitspraken nog herinne-
ren van een bluffende voetbalbobo begin jaren 80 
toen Cruijff bij de Los Angelos Aztecs en de Wa-
shington Diplomats speelde. Dikke sigaar in de 
mond en zijn ronde buik tussen de knopen van 
zijn jasje uitstekend: ’Within 10 years we will beat 

you at your own sport!’ Big Big American bluf, maar 
wél leuk. 
 
Dit jaar wil het verenigingsbestuur zijn medewer-
kers op Big Big Amercan wijze bedanken voor de 

fantastische inzet van het afgelopen seizoen. Hoe 
gaan we dat doen? 
 
BBA BBQ 

Zaterdagavond laten we de vlam in de pan slaan 
met een Big Big American Barbeque. In de middag 
zal er met een hijskraan een supergrote BBQ met 
een 6 meter lange smoker van 800 kg op het terras 
bij de kantine worden getakeld. Van daaruit zullen 
de meest heerlijke gerechten worden bereid. 
 
Eén medewerker hebben we al erg blij gemaakt, 
Peter Bootsma, de man achter de wekelijkse plan-
ning van de velden en hamburgerkenner bij uit-
stek. Hij begon al te stralen bij de gedachte alleen 
al wat voor overheerlijke hamburger uit deze enor-
me BBQ moet komen! Nou, deze komt eruit Peter: 
Slow food smoked quarter pounder van een M.R.IJ 
weiderund. De hamburger is gemaakt van de run-
derborst, gekruid en gerookt op de smoker en 
daarna flame-grilled op houtskool. Dan nog ge-
completeerd met een homemade Burger sauce, ge-
nieten maar jongen! 
 
Omdat in onze samenleving maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen steeds belangrijker wordt, 
hebben we gemeend dat wij met deze BBA BBQ 
hier niet bij konden achterblijven: de zalm is duur-
zaam gekweekt, het vlees is biologisch en het 
rundvlees komt van weiderunderen. 
 
Ton De Reuver 

Commissie openingsfeest 

Medewerkersavond: 'Big, Big American Party!!' 

H 
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p zaterdag 13 september a.s. zal V.V. De Meern 
het nieuwe seizoen weer openen met een on-

stuimig swingfeest met danskrakers uit de popmu-
ziek. Leuk om iedereen weer te ontmoeten, de 
saamhorigheid binnen V.V. De Meern te vergroten 
en even uit je dak te gaan. Dus reserveer zaterdag 
13 september in je agenda! 
 
Voor wie? 

Graag willen we alle seniorenleden (dames en he-
ren), vrijwilligers, medewerkers en A-junioren uit-
nodigen voor een ‘verjaardagspartijtje’. En omdat 
er aan een bal zonder danspartners geen bal aan is, 
nodigen wij de partners van de leden, vrijwilligers 
en medewerkers weer nadrukkelijk uit! Het gaat 
als altijd echt leuk worden. Het feest zal een verge-
lijkbaar karakter hebben als de vorige openings-
feesten, toen er ruim 400 bezoekers waren.  
 
Live start 

Het feest zal in onze kantine starten om 21.00 uur 
met de super professionele en ultieme partyband 
Brick House, die het einde inluidt van het mede-
werkersfeest en het begin van het Openingfeest.  
 
Het toeval wil, dat zij door één van de commissie-
leden werden gespot bij een superswingend optre-
den in Utrecht. Deze ultieme party band kon alle 
stijlen tot in de perfectie spelen en kreeg het voltal-
lige publiek op de banken, van jong tot oud. Kort-
om: de ideale band om op ons medewerkersfeest 
een bloemlezing te geven van de rijke historie van 
Big Big American music: Rythm & Blues, Rock ’n 

Roll, Motown, Country Western etc. Get your kicks 

on route 66! Het openingsfeest duurt tot 01.00 uur. 
 
DJ Brickx 

Na Brick House komt de avond in professionele DJ 
handen. Het licht en geluid zal worden verzorgd 
door DJ Brickx. Hij zal er ook dit jaar voor zorgen 
dat de dansvloer vol blijft tot het einde van de 
avond, door klassieke en nieuwe ’floorfillers’ te 
draaien. Dus dansmuziek uit de jaren ’70, ’80, ’90, 
’00 en ’10. Kortom voor iedereen wat wils! 
 
Meld je aan via de website 

V.V. De Meern nodigt jullie weer van harte uit om 
het seizoen feestelijk te openen. Dus verras je part-
ner en/of jezelf, blok zaterdagavond 13 september 
a.s. in je agenda en geef je direct op via de site 
www.vvdemeern.nl/openingsfeest. Als je je op-
geeft, dan kan je jouw gratis ’personalized’ toe-
gangskaart (geldig voor max. 2 personen) down-
loaden. In verband met de veiligheid geldt, dat er 
zonder toegangskaart geen toegang verleend kan 
worden door de beveiliging. Dus geef je nu op, 
want het gaat weer een topavond worden!  
 
Commissie Openingsfeest 

De organisatie is in handen van de Commissie 
Openingsfeest. Deze commissie bestaat uit de vol-
gende personen: Frans van Zoeren, Ton de Reuver, 
Reinier van Zoeren en Ricardo de Ruyter. 
 
Ton De Reuver 

Commissie openingsfeest 

Openingsfeest: zaterdag 13 september 

O 

p zaterdag 17 mei mocht na een mooi seizoen 
de A4 van V.V. De Meern zich eindelijk kampi-

oen noemen. Na vele ongeslagen duels en bijna 
100 gescoorde doelpunten werd het harde werken 
van trainer Marco Witteman beloont. Het team 
moest nog aardig knokken op de laatste wedstrijd-
dag en daardoor was de ontlading na afloop des te 
groter. Het werd dan ook groots gevierd met cham-
pagne. Namens ouders en spelers willen we Marco, 
John en Jeroen bedanken voor een super gezellig 
seizoen !!   

A4 kampioen 

O 
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a de opening van de tussentijdse ledenvergadering 
in mei, waar meer leden bij aanwezig waren als het 

verenigingsbestuur de laatste tijd gewend is, werd al 
snel duidelijk gemaakt dat het verenigingsbestuur op 
een andere manier wilde proberen te peilen hoe er over 
ingebrachte onderwerpen gedacht wordt. 
 
Eerst werden er een paar punten door het verenigings-
bestuur naar voren gebracht: 
• De contributie voor senioren gaat volgend seizoen 

omhoog naar € 222,00; 
• Er gaan 2 mensen weg bij de scheidsrechterscom-

missie, dus er zijn dringend mensen nodig, vooral 
voor  de indeling van jeugdelftallen van D tot en 
met A. Daarnaast zijn er ook seniorenelftallen, die 
nu zelf een scheidsrechter moeten zoeken. De 
scheidsrechterscommissie houdt zich ook bezig met 
opleiden en begeleiden van de scheidsrechters en 
met communicatie, zoals contacten met de KNVB. 
Laurens Zandbelt (ook lid van de commissie) doet 
een oproep aan alle leden/ouders om zich hiervoor 
aan te melden; 

• Het verenigingsbestuur wil gaan starten met een 
ICT commissie om een steentje bij te dragen aan de 
website, de mogelijkheden te bekijken met social 
media en om wellicht een eigen app te starten. Lau-
rens Zandbelt is hier al mee begonnen en vraagt 
hulp, dus ICT liefhebbers, meld u aan! 

 
Na dit algemene begin werden er 4 ledenvragen voorge-
legd, die door de aanwezige personen en de bestuursle-
den in 4 groepen besproken werden, waarna een terug-
koppeling plaatsvond. 
 
De vragen (door leden ingebracht) waren: 
1) Aanname beleid jeugd: hoe wordt de instroom naar 

de jeugdselecties geregeld, teveel instroom? (Eelco 
Koot); helaas komt er weinig over dit onderwerp uit 
de groepen, vooral is duidelijk dat het een moeilijk 
onderwerp is; 

2) Omvang zaterdag selectie. Zaterdag 3 heeft dit jaar 
spelers moeten leveren. Hoe gaat het komend sei-
zoen, is de A-selectie weer klein? (Dennis Poort-
huis): uit de discussies komt naar voren dat men 
vindt dat de selectieteams het belangrijkste zijn, 
maar dat er gestreefd moet worden naar een start 
met meer mensen, het liefst uit de eigen vereniging 
en niet van buitenaf. Dit jaar gaan er maar 5 A-
junioren naar de senioren, wellicht te weinig. Als er 
spelers uit de selectie wegvallen en er aanvulling 
nodig is zoekt men dit bij de teams die het meest 

aansluiten op de selectie: bij de zaterdagafdeling 
komt men dan vaak bij zaterdag 3 uit. Wel wordt 
gesteld dat als een trainer het vraagt, het geen ver-
plichting is; 

3) Bij de zondag is dit iets anders: er is daar een grote 
selectie (voor zondag 1 en 2), er wordt begonnen 
met zo’n 36 personen. Na de eerste selectie betekent 
het dat er ongeveer 20 personen in zondag 2 wor-
den geplaatst. Vooral voor mensen van buitenaf is 
dit niet aanmoedigend: daarvan haken veel spelers 
rond de Kerst af, waardoor er maar zo’n 12 tot 14 
spelers over blijven, wat dan weer tot lastige situa-
ties kan leiden als zondag 1 spelers nodig heeft; 

4) Verhogen van contributie bij selectieteams jeugd? 
De algemene reactie was dat V.V. De Meern op 
hoog niveau wil spelen en dat dit het kostenplaatje 
veranderd. Men vindt dat eerst de doelstellingen 
goed benoemd moeten worden en daarna moet wor-
den gekeken hoe dit opgebracht moet worden; 

5) Sluitingstijd eetbuffet: uit spelende teams komen bij 
terugkomst nog weleens voor een dichte deur te 
staan: het verenigingsbestuur stelt dat het pachten 
van de kantine veel voordelen heeft. De afspraak is 
dat de kantine 1 tot 1½ uur na de laatste wedstrijd 
sluit en het maar een enkele keer voorkomt dat spe-
lers voor een dichte deur staan. Wellicht kan het 
beter aangegeven worden in de toekomst, welke 
sluitingstijd voor de betreffende speeldag geldt. 

 
Na een korte pauze gaat het verenigingsbestuur verder 
met de te bespreken punten: 
• Ledengroei en wachtlijsten: John van Wegen vertelt 

de aanwezigen dat er in de gemeente Utrecht zo’n 
15.000 kinderen voetballen, maar dat er nog steeds 
1.500 op de wachtlijst staan. Dit is niet bij V.V. De 
Meern, hier zijn de wachtlijsten bijna weggewerkt, 
met name door de jongere leden ook op de zondag 
te laten spelen. Er zijn komend seizoen weer meer 
teams op de zondag, uit de F leeftijdsgroep. Er 
wordt dan in competitievorm gespeeld, omdat er nu 
met Elinkwijk, Hercules en JSV afspraken zijn ge-
maakt: zij komen ook met elftallen op de zondag. 
Er is nog meer belangstelling vanuit andere clubs, 
dus dat is even afwachten. Helaas is er voor een 
aantal van deze spelers (van de wachtlijst) nog geen 
garantie dat ze straks in andere elftallen ook een 
plek kunnen krijgen. Ook is er begonnen met een 
Benjamingroep, dat zijn 4-jarigen, die op het Rabo 
Minicourt naast de kantine voetballen; 

 
• In de gemeente Utrecht zijn ook clubs met leeg-

Verslag ledenvergadering mei 2014 
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stand. De gemeente kijkt echter naar het totaal en 
geeft geen extra subsidie aan goedlopende vereni-
gingen, er moet juist bezuinigd worden. Er wordt 
nu gekeken wat ze van een club kunnen verwachten 
qua exploitatie: men wil van de huurovereenkomst 
een gebruikersovereenkomst maken. Hierdoor 
wordt het voor andere clubs ook noodzakelijker om 
op andere dagen te gaan spelen. (V.V. Meern heeft 
met dit alles wel meer credits bij de gemeente opge-
bouwd, wat weer voordelen geeft); 

 
• Jeugdopleiding: men vindt het nu vaak moeilijk om 

te peilen hoe ver jeugdleden zijn, als ze qua leeftijd 
over moeten naar een andere groep. De vergelijking 
werd gemaakt met de huidige scholen: niet iedere 
leerling is even goed, dus je kan naar de Mavo, 
maar ook naar de HAVO of het VWO, maar je kan 
ook gewoon voor het plezier voetballen. Er wordt 
gezocht naar een manier om dat te meten en ie-
mand zal dan ook de talenten er uit moeten kunnen 
halen. Er gaat (meer) gekeken worden naar techni-
sche vaardigheden, maar ook naar de tactische en 
mentale vaardigheden, omdat meerdere persoonlijk-
heidskenmerken mede bepalen hoever een speler 
kan komen. In juli wordt hiermee begonnen door 
o.a. de nieuwe zaterdagtrainer Robert Roest; 

 

• Medisch team: in samenwerking met de fysiothera-
pie praktijk van Hans van Leeuwen wordt er een 
nieuw team gevormd voor de begeleiding en verzor-
ging van de zondag 1 en 2 en de zaterdag 1; er moet 
gestreefd worden naar de aanwezigheid van mini-
maal  fysiotherapeut op de doordeweekse avonden. 
De volgende stap die gemaakt moet gaan worden is 
die naar een soort inloop-/spreekuur, waarin ook 
gediagnosticeerd kan gaan worden. Iris Voorend 
wordt de contactpersoon voor dit medische beleid. 
Het is helaas nog niet mogelijk dit ook voor de 
jeugd te doen, dan moet eerst het team van fysio-
therapeuten worden uitgebreid. De aanwezigen 
wordt gevraagd mensen die in dit vakgebied werk-
zaam zijn hierover aan te spreken en wellicht kun-
nen er in de toekomst ook leerlingen van opleidin-
gen in deze richting hun stage bij V.V. De Meern 
gaan lopen; 

 
• De avond wordt gesloten met het doorgeven van de 

datum van de seizoensopening: die is 13 september 
en wordt georganiseerd voor alle medewerkers en 
seniorenleden (zie pagina 28 en 29). 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 
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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. 
 
Snelheid en creativiteit bij Pouw Vervoer 

Een busvervoersbedrijf, twee discotheken, een restau-
rant, een reisbureau en handel in energiedrank en LED-
verlichting vormen in een notendop het ‘concern’ van 
rasondernemer Johan Pouw. Snelheid en creativiteit 
zijn daarbij steekwoorden. BCLR was maandag 7 april 
uitgenodigd om er meer over te horen. 

Het ondernemen begon op een avond in discotheek De 
Manebrug. Johan zat als 21-jarige boerenzoon aan de 
bar en vernam dat de disco te koop stond. Een paar we-
ken later waren Johan en zijn broer Theo de trotse eige-
naars. Van het reilen en zeilen van een discotheek wis-
ten de broers niets, maar een succes werd het. Het ver-
voer met bussen naar De Manebrug groeide met school-
vervoer, uitjes voor ouderen, bedrijfsfeesten en groot-
schalige evenementen en zo ontstond een grote speler 
op het gebied van busvervoer. De ondernemingslust 
van Johan Pouw was echter nog niet gestild en er volg-
den nog diverse ondernemingen. 
  
Na afloop van de presentatie bracht Irene’s Catering 
haar nieuwe concept ‘Pork & Pie’. Bij deze kijk in de 
Engelse keuken werd er roast en verschillende stews 
geserveerd. Een concept wat bij onze leden zichtbaar 
goed in de smaak viel! 
 
Dr. Seelz in Kasteel Woerden 

Maandag 12 mei was BCLR te gast in Kasteel Woerden. 

Een toplocatie waar de ruim honderd aanwezigen wer-
den ontvangen in de Karel V zaal. 

Deze bijeenkomst was topspreker Harrie van Heck vast-
gelegd. Deze Dr. Seelz is een goeroe in het beïnvloeden 
van onbewust koopgedrag. Bevlogen, humor, interactief 
en een nadruk op ‘sales’ waren kenmerkend voor de 
presentatie. Van Heck: “Weet U dat uit onderzoek 
blijkt dat een consument onbewust koopt en dat de 
verkoper het enige obstakel vormt voor de aankoop? 
Essentieel is persoonlijke aandacht en het begrip dopa-
mine. Wat is dopamine? Dat leg ik u uit!”. Daarna volg-
de een zeer levendige, interactieve en amusante presen-
tatie over oerinstincten en onbewust koopgedrag. 
  
Na de onderhoudende presentatie werden de aanwezige 
ondernemers naar de mooie gewelven onder het kasteel 
geleid waar een uitgebreid dinerbuffet gereed stond. 
Met veel enthousiasme werd gereageerd op de presenta-
tie van Harrie van Heck, die voor iedereen aansprekend 
was geweest. Na een kleine borrel verlieten de laatste 
ondernemers pas laat deze bijzondere locatie.  
 

 

 

 

 

 

 

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, 
contact via info@bclr.nl. 
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