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en bijzondere zomer hebben we achter de rug, 
waarin vrolijkheid en verdriet hand in hand gingen. 

Het begon met WK, 3e met een 5-3-2 systeem. Holland 
in euforie. De vakanties barstten los. We waren er aan 
toe, hadden er zin in. En toen in het eerste weekend het 
verongelukken van de MH17 met aan boord Robert-Jan 
Zijtveld, tot twee jaar terug jeugdlid. Robert-Jan’s vader 
Evert is bij de club scheidsrechter. Bijzonder hoe zo’n 
ramp dichtbij komt. Niet lang daarna het overlijden van 
Arie Versloot. Op 5 juni, toen al ernstig ziek, is Arie 
nog Lid van Verdienste geworden. Zijn uitvaart werd 
door velen bezocht. Nu missen we hem. 
 
En dan weer een spetterende seizoensopening. Nog 
nooit hadden we zoveel aanmeldingen. De band Brick-
house wist de meest verstokte dansers op de vloer te 
krijgen en te houden en zorgde tot ‘s nachts 1 uur voor 
een deinende massa. Om drie dagen later in een absolu-
te stilte in diezelfde kantine met bijna even zo velen het 
verhaal aan te horen van Evert van Zijtveld over het-
geen hij en zijn vrouw doormaken door de MH17 
ramp. Onbeschrijfelijk. 
 
Iemand merkte op dat de grote club die we zijn, groot 
is doordat we ook bij droevige momenten er in slagen 
om met zo velen om elkaar heen te staan. Beter kan het 
waarschijnlijk niet verwoord worden.  
 
Sponsorcontracten getekend 

We zijn buitengewoon blij en trots dat we in september 
als vereniging een paar belangrijke overeenkomsten 
hebben kunnen sluiten met nieuwe sponsoren. Frans 
van Seumeren heeft namens de vereniging overeenkom-
sten ondertekend met de sponsor van de Zondag 1 
(Viva Vida) en de sponsor van de Zaterdag 1 
(vakantietaxi.nl). Daarnaast werd een 3-jarig sponsor-
contract met de ING gesloten. Omdat dit plaats vond 
vlak voor de sluitingsdatum van deze TeamGeest, volgt 
het uitgebreide verslag in het volgende nummer. 
 
Organisatie gewijzigd 

Door het vertrek van Sjaak van den Helder hebben we 
de organisatie wat moeten aanpassen. Vanuit het ver-
enigingsbestuur zijn John van Wegen en Wim Stolwijk 
de aanspreekpunten voor respectievelijk jeugd en seni-
oren. Zij worden daarin geholpen door Robert Roest en 
Hans de Wit om samen met de Jeugdcommissie en de 
Seniorencommissie alle voetbalzaken draaiende te hou-
den. De jeugdafdeling is zo ontzettend groot dat de 
Jeugdcommissie voor elke leeftijdsgroep een laagcoör-
dinator heeft ter ondersteuning. Daarnaast heeft Robert 

Roest steun van jeugdopleidingscoördinatoren. De laag-
coördinatoren bij de jeugd zijn 
• coördinator A: vacature/Ted Mulders; 
• coördinator B: vacature; 
• coördinator C: Erik Uytewaal; 
• coördinator D: Frank Gulitz; 
• coördinator E: Bastiaan van Houten; 
• coördinator F: Jan Vermeulen. 
Heeft u als jeugdtrainer of leider vragen dan kunt u te-
recht bij de laag- of jeugdopleidingscoördinatoren. 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Aan het eind van het seizoen is er altijd het nodige ver-
loop aan spelers. Sommigen stoppen, sommigen keren 
terug, nieuwe aanmeldingen, alles bij elkaar zaten we 
begin september iets onder de 1950 leden. Een kleine 
terugloop. Bij de seizoensopening konden we derhalve 
geen 2.000e lid melden. Dat zit er wel aan te komen, 
omdat ons wachtlijstvoetbal nieuwe leden blijft trek-
ken. Bovendien hebben we als nieuwe groep de Benja-
mins, dit zijn 4-jarigen. Zelfs daarvoor schijnt al een 
wachtlijst te ontstaan. 
 
Met het grootste deel van de F-jes op zondag, lijken we 
de grootste problemen die we hadden rondom de zater-
dagbezetting, te hebben opgelost. Toch bleek tijdens de 
eerste twee speeldagen begin september, dat het alle-
maal maar net of net niet past. Wedstrijdsecretaris Pe-
ter Bootsma moest direct alweer teams verplaatsen naar 
doordeweekse avonden. 
 
Later dit seizoen zullen we moeten vaststellen of we 
ook met E-teams op zondag moeten gaan starten, of we 
dat ook willen en of we dat mogelijk kunnen uitstellen. 
Belangrijk in deze discussie is dat er overleg is met de 
gemeente Utrecht en de KNVB of het mogelijk is dat 
een team zijn thuiswedstrijd op zondag speelt, maar 

Van het verenigingsbestuur  
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verder in een “normale” zaterdagcompetitie zit.  
 
Verklaring omtrent gedrag 

We hebben voor de zomervakantie in drie rondes bijna 
tweehonderd aanvragen van een Verklaring Omtrent 
Gedrag (VOG) verzameld van vrijwilligers en medewer-
kers van de club. Door allerlei omstandigheden is het 
niet gelukt deze voor de zomervakantie aan de gemeen-
te aan te bieden. Dat is in september alsnog gebeurd. 
 
De overheid heeft ongeveer 6 weken nodig voor het al 
dan niet afgeven van deze verklaring. De VOG zal dus 
eind november bij u thuis op de mat vallen, waarna het 
de bedoeling is dat deze ingeleverd wordt bij de club. 
We zullen u via de website informeren op welke manier 
dat precies georganiseerd wordt. Voor alle nieuwe vrij-
willigers en medewerkers: mocht u aan de criteria vol-
doen, dan zult u benaderd worden om een aanvraag te 
doen. Tijdens deze ronde zullen we ook de vrijwilligers 
en medewerkers betrekken, die we in de eerste ronde 
gemist hebben. Ook dit zullen we via de website ken-
baar maken. 
 
Wat u bijvoorbeeld 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. 
 
Politieke ontwikkelingen 

Het bestuur volgt de ontwikkelingen in de Utrechtse 
politiek op de voet. Niet alleen de stad maar de hele 
omgeving is aan het bezuinigen op sport. Houten € 
170.000, Nieuwegein € 700.000, Utrecht nog meer. Een 
nieuwe kreet doet zijn intrede “verzelfstandiging”. Ver-
enigingen, niet alleen voetbal, moeten meer op eigen 
benen staan. Ze krijgen minder subsidie en moeten zelf 
voor meer inkomsten zorgen. Hoe de verenigingen voor 
meer inkomsten moeten zorgen, tja dat is nog niet be-
dacht. Dit seizoen is het laatste seizoen dat we nog een 
subsidie per lid krijgen. Volgend seizoen wordt dat af-
geschaft, hetgeen een gat in de begroting geeft van ca. € 
10.000. 
 
Hogere contributies 

Voor alle verenigingen geldt hetzelfde: er zijn 3 grote 
inkomstenbronnen: contributie, kantineomzet en spon-
soring. Sponsoring neemt op dit moment eerder af dan 
toe. Blijven over de kantineprijzen verhogen en/of de 
contributie omhoog. Het meest voor de hand liggend is 
een serieuze contributieverhoging. U moet zich voor-
stellen dat een kunstgrasveld op jaarbasis € 50.000 

kost. Als huur betalen we € 5.000 per veld. De subsidie 
bedraagt dus € 45.000 veld per jaar. M.a.w. de gemeen-
te subsidieert V.V. De Meern met minimaal € 225.000 
per jaar. 
 
Wees vast gewaarschuwd, dat gaat niet zo blijven. In 
wat voor vorm we als vereniging meer moeten gaan 
betalen, is op dit moment niet duidelijk. Dat we meer 
moeten gaan betalen is een kwestie van tijd.  
 
Trainingsschema’s 

Nooit gedacht waarschijnlijk dat het verenigingsbe-
stuur zich persoonlijk met trainingsschema’s zou bezig 
houden. Wie traint op welke dag, op welk veld? Van 
kabouters tot Zondag 1 en van B3 tot MF2? Niet alleen 
in het seizoen, maar ook daar buiten om in bijvoor-
beeld juni. En is het sportpark dan wel open? En het 
clubgebouw? Wie kan de sleutel van het hek brengen? 
Toch is het waar. Deze zomer heeft het verenigingsbe-
stuur zich er intensief mee beziggehouden, deels door 
toeval en deels heel bewust. Het toeval komt door het 
wegvallen van Arie Versloot, die hierin de afgelopen 
jaren een grote rol speelde. 
 
Het gat dat Arie achterliet moest worden opgevuld. 
Overigens niet alleen door het verenigingsbestuur. 
Deels dus bewust omdat we als verenigingsbestuur be-
ter wilde snappen welke problemen er zijn, welke de-
tails een rol spelen. Wat zouden we kunnen digitalise-
ren? Het lijkt allemaal zo simpel, maar dan de praktijk! 
Pas na half juni, als alle overschrijvingen rond zijn, 
weet je hoeveel teams er komen. Eerder kun je met 
planningen niet starten. Kleedkamers raken bezet door 
meer dan 100 ingeleverde tassen met teamkleding. Als 
de materiaalcommissie de ballen, hesjes etc. niet kan 
innemen, aanvullen en opruimen in kasten kunnen we 
niet verder. Maar een team zonder ballen kan niet trai-
nen. Wanneer gaat de gemeente velden renoveren en 
kunnen we er op?  
 
Laten we zeggen dat het een leerzame zomer was voor 
het verenigingsbestuur. Een ding hebben we in ieder 
geval geleerd, er is de afgelopen jaren waanzinnig goed 
werk geleverd door velen en door de groei zullen wat 
zaken moeten aanpassen, om het ook in de toekomst 
met steeds meer leden werkbaar te houden.  
 
Het Verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 
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rie was een markante persoonlijkheid binnen onze 
vereniging. We zagen met pijn in ons hart hoe hij 

de laatste tijd steeds moeizamer door de kantine liep, 
de kleur op zijn wangen verschraalde en een opvallende 
hoed moest de sporen van een chemokuur maskeren. 
Als we hem een weekend niet zagen wisten we dat een 
behandeling teveel van hem gevergd had. Te jong ge-
storven. 
 
Wedstrijdsecretaris 

Arie kwam in 1987 onze vereniging binnen en heeft tot 
aan zijn dood zijn beste krachten aan de vereniging ge-
geven. Arie kwam uit Amsterdam waar hij lid was van 
een gerenommeerde zaterdagvereniging Vlug en Vaar-
dig, waar hij zelf voetbalde en al vrijwilligersfuncties 
uitoefende. Arie ging ook bij V.V. De Meern vlug en 
vaardig aan de slag. Hij werd lid van de jeugdcommis-
sie, werd wedstrijdsecretaris en toernooisecretaris. Mijn 
vroegste herinneringen aan hem waren dat ik als vader 
tegen het naderen van de zomervakantie met spanning 
uitkeek naar het fietsje van Arie, wanneer hij persoon-
lijk bij elk jeugdlid de teamsamenstelling door de deur 
gooide. En ik snel keek in welke teams mijn kinderen 
geplaatst waren. 
 
Arie concentreerde zich vooral op het zo soepel moge-
lijk laten verlopen van het wedstrijdgebeuren. Dat zag 
hij als de “core business“ van het verenigingsgebeuren. 
Wedstrijden regelen, veldindeling, leiders en trainers 
zoeken, scheidsrechters aanstellen, ontvangst gasten en 
scheidsrechters regelen, wedstrijden afhandelen zowel 
intern als naar de KNVB. Arie was daarin precies, punc-
tueel en nauwgezet. Eerst werkzaam in de jeugdcom-
missie, later bij de zaterdagsenioren. En tussendoor 
actief als scheidsrechter. 
 
Trainingsschema’s 

Arie gaf zich voor de volle 100%. Hij kon moeilijk over-
weg met treuzelaars, met nuances, met tegenwerpingen 
als, ja maar… Hij zag dat al snel als slapte. Daarbij was 
hij recht in de leer. Geen gemarchandeer met regels en 
afspraken. In die zin kon het soms flink botsen en werd 
er wel eens verzucht “kan het een onsje minder.” Maar 
in zijn opstelling speelde geen eigenbelang en dat viel 
te waarderen. 
 
Een aantal weken geleden stond schoonzoon André op 
de stoep met een map. In deze map lagen de trainings-
schema’s van de laatste jaren. Voor elk onderwerp had 
Arie een aparte map. Van 2013-2014 nog vijf handge-
schreven vellen in een keurig handschrift. Daarin nog 

een kleine poging om het trainingsschema te maken 
voor het komende seizoen. Het moet hem pijn hebben 
gedaan dit uit handen te moeten geven. Heel typerend 
was dat hij, twee weken voor zijn overlijden, nog ver-
telde dat ik rekening moest houden dat de zaterdag 
teams elk jaar een ander veld kregen. Zodat ieder team 
ook eens op het beste trainingsveld aan bod kwam.  
 

Lid van Verdienste 

Een klein detail wellicht maar typerend voor Arie: geen 
voortrekkerij en doen wat je beloofd hebt. In die zin 
sprong hij ook vaak in de bres voor de lagere teams, de 
wat mindere voetballers. En het heeft hem goed gedaan 
dat hij als gewone jongen, zoals hij zich graag betitelde, 
tot lid van verdienste werd benoemd afgelopen juni.  
 
We zullen hem missen. Niet alleen vanwege het vele 
werk dat hij voor de vereniging gedaan heeft. Maar ook 
omdat hij met Amsterdamse humor en een snedige ge-
vatheid al snel de ruimte vulde. 
 
Daaraan is door zijn overlijden een einde gekomen. Wij 
wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit 
grote verlies. 
 
Uitgesproken door Jan Vermeulen namens V.V. De Meern 

bij de crematie 

In memoriam: Arie Versloot 

A 
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fgelopen zaterdag (red: 20 september) was ik weer 
eens op het sportpark en ondanks het “onnodige” 

verlies van Zaterdag 1, heb ik erg genoten deze middag. 
De dag begon met het ondertekenen van diverse spon-
sorcontracten. Allereerst werd het sponsorcontract met 
ING getekend. Wij hadden met V.V. De Meern een 
‘pitch ’gewonnen , met André Bakker als grote anima-
tor . Diverse verenigingen zijn daarbij verslagen en het 
leverde ca. € 20.000,- op, wat met name besteed gaat 
worden aan de jeugd. Jeroen Tonen, werkzaam bij ING 
en oud voetballer van De Meern heeft ons hierbij ook 
bijzonder geholpen. Daarna de contracten voor de 
hoofdsponsors voor de zaterdag en zondag. Hoofdspon-
sor voor de zaterdag is Martijn van de Kroef met zijn 
bedrijf vakantietaxi.nl geworden en hoofdsponsor van 
de zondag Larissa van Seumeren met haar bedrijf Viva 
Vida. 
 
Dus wanneer u een vakantie wilt boeken of een taxi 
nodig heeft, bel dan met Van Rijn taxibedrijven en 
wanneer u uw huis wilt inrichten op een manier waar-
op u gelukkig wordt, bel dan met Larissa. 
  
Het doet mij altijd veel deugd, wanneer ik op het sport-
park ben en zie dat veel jongens waarmee ik heb ge-

voetbald, zich inzetten voor de club. Jongens zoals Ted 
Gruters, Piet Oostveen, Wim Stolwijk, Loek Beumer en 
vele anderen, de oudjes zeg maar. De cultuur van de 
club wordt hierdoor bestendigd en bewaakt. 
 
Willem Stolwijk vertelde mij dat hij afgelopen week het 
meest emotionele moment bij onze club meegemaakt 
had. Het betrof een herdenking georganiseerd voor 
Evert van Zijtveld . Evert is scheidsrechter bij onze 
club. Evert heeft bij het vliegdrama in de Oekraïne twee 
kinderen verloren, Frederique en Robert-Jan. Helaas 
kon ik er niet bij zijn, omdat ik in het buitenland ver-
toefde. ‘Stol’ deelde mij mede nog nooit zo ontroerd te 
zijn geweest en sprak met diep respect over Evert. 
  

Zo zie je maar dat we als voet-
balclub midden in de samen-
leving staan en het spelletje 
op zich niet het belangrijkste 
is. Sport verbindt en brengt 
mensen bij elkaar. Daar doen 
we het met zijn allen voor. 
  
Frans van Seumeren 

Voorzitter 

Van de voorzi)er 

A 

ok dit jaar kunnen de liefhebbers weer genieten van 
vrouwenvoetbal bij V.V. De Meern! De vrouwen 

komt uit in de 3e klasse op zondag en speelt haar wed-
strijden tegen allemaal teams uit de regio. Op het mo-
ment van schrijven hebben de vrouwen al 2 wedstrij-
den gewonnen en doen goed mee in de competitie!  
 
Waar we bij de jeugd een groei zien in het aantal mei-
den teams, blijft het voorlopig nog bij 1 team voor de 
senioren. Dit zal de komende jaren gaan veranderen, 
omdat er achter de schermen ambitieuze plannen wor-
den gemaakt om de meisjesjeugd door te laten stromen 
en er zo voor te zorgen dat het vrouwenvoetbal ook 
gaat groeien bij V.V. De Meern. 
 
Het team van de vrouwen is wel uitgebreid. Er zijn 4 
nieuwe leden bijgekomen, die allemaal wat toe te voe-
gen hebben aan de selectie die daardoor dit seizoen be-
staat uit 18 speelsters. Ook de technische staf is uitge-
breid en hoofdtrainer Ricardo de Ruijter heeft dit sei-
zoen hulp gekregen van Gerard van Rooijen om hem te 
assisteren. Er wordt echter nog gezocht naar een grens-

rechter en verzorgster, om het team echt compleet te 
maken, dus als je hier interesse in hebt of je weet ie-
mand die dit wil doen, laat het dan weten bij één van 
de trainers. 
 
Met de huidige selectie hopen de vrouwen er een mooi 
seizoen van te maken en mee te blijven spelen om de 
bovenste plaatsen in de 3e klasse. We zien jullie graag 
op zondagen om de vrouwen aan te moedigen! 
 
Ricardo de Ruijter 

Hoofdtrainer Vrouwen 1 

Vrouwenvoetbal V.V. De Meern 

O 
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aterdag 2 is al jaren een hecht elftal, dat in een tijds-
bestek van vijf seizoenen van de 4e klasse reserve is 

opgeklommen tot een stabiele positie in de 1e klasse 
reserve. Het team van Han de Kruijf wordt al jaren ge-
kenmerkt door een hecht teamverband. Het mooie aan 
het elftal is dat de kern van het elftal altijd bij elkaar 
gebleven is. Spelers als Martijn Smorenburg, Corné De-
gen, Cody Meilink, Gino Schuur, Jan Gentenaar, Lau-
rens Wolswijk en Tim Bogaards zijn dit jaar begonnen 
aan hun 5e seizoen. Jeffrey de Kruijf en Erwin Kok 
(Erwin is inmiddels assistent-trainer) waren zelfs voor 
die tijd al verbonden aan Zaterdag 2.  
 
Eigen jeugdspelers in de selectie 

Een cruciaal punt in de opmars van Zaterdag 2, in het 
seizoen 2010/2011, is de instroom van eigen V.V. De 
Meern jeugd gebleken. De A-jeugd had een erg succes-
vol seizoen achter de rug. De A1 werd onder leiding 
van Harrold Oosterom kampioen in de hoofdklasse en 
de A2 werd, onder leiding van Reijer Holtmans, kampi-
oen in de 2e klasse. In overeenstemming met Jan Haze-
laar, Arie Versloot en nieuwe trainer Han de Kruijf, kon 
een gedeelte van deze selectie over naar de zaterdag 
seniorenselectie.  
 
Promotie naar 2e klasse 

In het seizoen 2010/2011 moest een mix van jong en 
oud zorgen voor een stunt in de 3e klasse reserve. Een 
nieuw elftal, waarvan er vandaag de dag nog altijd acht 
spelers tot de selectie behoren, strijdt onder leiding van 
aanvoerder Marcel Geertsema voor een goede klasse-
ring in deze klasse. De nieuwe selectie bleek een funda-
ment voor succesvolle jaren. Te-
gen alle verwachtingen in pres-
teerde het elftal van Han boven-
maats en wist de ploeg zich te 
kronen tot kampioen van de 3e 
klasse, nadat in een beslissings-
duel werd afgerekend met directe 
concurrent Hercules. Waar hand-
having het doel was, werd pro-
motie naar de 2e klasse afge-
dwongen. 
 
Promotie naar 1e klasse 

Het jaar daarop werd besloten 
om maar geen voorspellingen 
meer te doen wat betreft de eind-
klassering in de 2e klasse. Het 
kampioenschap in de voorgaande 
jaargang bleek een aanzet tot een 

nieuwe stunt: promotie naar de 1e klasse. Na een lang 
seizoen met wisselende prestaties, eindigde het elftal op 
een 8e plaats in de competitie. Dit geeft normaliter geen 
recht op promotie, maar door een uitstekende start aan 
de competitie kon via een periodetitel deelgenomen 
worden aan de nacompetitie. In deze nacompetitie 
haalde het elftal het beste uit zichzelf naar boven en 
werd promotie naar de 1e klasse afgedwongen.  
 
Nogmaals promotie? 

Zelfs in de 1e klasse houdt het elftal van, nog altijd co-
trainer Han de Kruijf, zich prima staande. Zowel in het 
seizoen 2012/2013 als de afgelopen jaargang, werd na-
competitie afgedwongen ter promotie naar de hoofd-
klasse. De hoofdklasse is de hoogst haalbare klasse voor 
reserve selectieteams. In deze klasse zijn onder anderen 
GVVV, Montfoort en de amateurtak van Ajax actief. De 
afgelopen twee jaar is het helaas niet gelukt om te pro-
moveren naar dit niveau, ondanks een reeks prima 
wedstrijden in de nacompetitie.  
 
Dit seizoen is de selectie van Zaterdag 2 breder dan de 
afgelopen jaren. De gehele zaterdagselectie is in om-
vang gegroeid en dit komt het niveau ten goede. Na 
twee mislukte pogingen tot promotie, gaat Zaterdag 2 
ook dit jaar weer voor promotie naar de Hoofdklasse. 
Via de teampagina op de site valt dit jaar alles over het 
elftal te lezen en bij te houden.  
 
Zaterdag 2 

Zaterdag 2 seizoen 2014-2015 

Z 
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p donderdag 17 juli 2014 bij de ramp met vlucht 
MH17 boven de Oekraïne zijn de 2 kinderen (18 en 

19 jaar oud) en de (schoon)ouders van Grace en Evert 
van Zijtveld omgekomen. Evert van Zijtveld is actief bij 
V.V. De Meern als scheidsrechter. Zijn omgekomen 
zoon Robert-Jan speelde tot voor kort als voetballer bij 
V.V. De Meern (zie pagina 15 van deze TeamGeest). 
 
Contact 

Op verzoek van Evert en zijn vrouw Grace is er op 16 
september in de kantine van V.V. De Meern een infor-
matieavond gehouden, waarbij velen uitgenodigd - en 
gekomen waren - omdat Evert graag weer wil beginnen 
met zijn vrijwilligerswerk. Hij wilde eerst uitleggen aan 
de geïnteresseerden wat er gebeurd is en hoe zij met dit 
grote verdriet omgaan. Evert ervaart dat de buitenstaan-
ders het erg moeilijk vinden om in contact te treden. 
Het is voor anderen eenvoudiger met hem te praten als 
ze weten hoe hij en zijn vrouw 
in het geheel staan en zo hoe-
ven zij bovendien niet iedere 
keer het verhaal weer opnieuw 
te vertellen. 
 
Informatie gering 

Evert vertelde dat zij samen 
met Sander, de vriend van Fre-
derique, hun zoon Robert-Jan 
en dochter Frederique met 
schoonouders die ochtend naar 
Schiphol hadden gebracht. En-
kele minuten nadat Evert thuis 
kwam, kregen zij een telefoontje waaruit bleek dat er 
een vliegtuig was neergestort. Grace en Evert zijn die 
avond nog naar Schiphol gegaan, maar pas ’s nachts om 
03.00 uur kregen zij de bevestiging dat hun familiele-
den inderdaad in het vliegtuig zaten. Van alle kanten 
waren er veel vragen, maar antwoorden kwamen er 
niet. Ze kwamen vanaf dat eerste weekeinde in contact 
met de familierecherche, maar gedurende de eerste da-
gen na de ramp was het heel erg moeilijk met de instan-
ties in contact te treden. Het was voor Nederland een 
‘nieuwe’ gebeurtenis, dus niemand wist precies hoe er 
mee om te gaan. De nasleep en onderzoek is nog steeds 
in volle gang, waardoor de MH17 iedere dag in het 
nieuws is. Vergeten wat er gebeurd is, lijkt onmogelijk. 
 
Op dit moment zijn er 225 Nederlanders geïdentifi-
ceerd, maar van de familie van Zijtveld is nog steeds 
niets teruggevonden. Dit komt waarschijnlijk doordat 
ze in het middenstuk van het vliegtuig zaten. Dit stuk is 

neergestort en in brand gevlogen. Zij hopen dat er aan 
het einde van dit jaar meer bekend zal zijn. 
 
Mooie herinneringen en verder gaan 

Evert vertelde dat zijn vrouw en hij voor een keuze 
staan: stilzitten of verder gaan? Ze hebben, mede met 
de kinderen in gedachten en pratend over de kinderen, 
gekozen voor verder gaan door weer te gaan werken en 
vrijwilligerswerk weer op te pakken. Vergeten zullen ze 
het nooit, maar de rode draad in hun verhaal is dat ze 
het leven weer terug willen vinden en dan het liefst met 
normaal contact met de mensen om hen heen. 
 
Grace en Evert halen kracht uit de mooie herinnerin-
gen aan de kinderen en ze zijn blij dat ze die mooie ja-
ren met ze hebben gehad. Zij waren trots op de kin-
deren en de (schoon)ouders en dat was wederzijds. 
Ook vinden ze het fijn om in contact te zijn met men-

sen die hun zoon en dochter 
kenden: ook van hen horen ze 
fijne dingen. 
 

Respect 

Hoe ze nu precies echt afscheid 
moeten nemen, is nu nog niet 
bekend. Maar de organisaties 
waarbij de kinderen betrokken 
waren, hebben op hun manier 
een afscheid gecreëerd: het 
Minkema College, waar broer 
en zus op school zaten, Albert 
Heijn Vleuterweide met een 

stille tocht twee dagen na de ramp, de hockeyvereni-
ging waar Frederique speelde en V.V. De Meern heeft 
op 28 september een wedstrijd georganiseerd met fami-
lie/vrienden die eerder met Robert-Jan voetbalden. 
 
Door de aanwezigen deze avond wordt nog eens bena-
drukt dat ze het enorm moedig en knap vinden dat 
Evert en Grace via deze avond de mensen op de hoogte 
willen stellen van wat er gebeurd is en hoe zij zich voe-
len, dat ze verder denken over communicatie. Iedereen 
heeft er diep respect voor. 
 
Vergeten worden zal het nooit, maar allen wensen hen 
sterkte toe en hopen dat ze op hun manier in de toe-
komst toch nog een beetje blij kunnen worden van de 
dingen die ze doen en ervaren. 
 
Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Familie van Zijtveld en de MH17 

O 
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V.V. De Meern Goes USA!! 

oals elk jaar werd ook dit jaar weer een openings-
feest gehouden om het nieuwe voetbalseizoen te 

openen met alle leden van de senioren en de A-jeugd. 
Het wordt vooral ook gedaan om de vele medewerkers 
en vrijwilligers te bedanken voor hun inzet van het af-
gelopen seizoen! Elk jaar is er een ander thema om het 
nog leuker te maken en dit jaar was het thema: Big 
American Party!! 
 
Al vroeg in de middag werd een grote BBQ op het terras 
gehesen met een hijskraan, om vervolgens het vlees 
voor de avond alvast langzaam te laten garen. Hier kon-
den vanaf 19:00 uur de gasten van gaan genieten na een 
welkomstdrankje te hebben gehad. 
 
De band van vanavond, Brick House, had ook alles al 
klaar gezet om er een feestelijke avond van te maken. 
Dit gebeurde ook, maar pas na het jaarlijkse praatje van 
diversen om iedereen welkom te heten en om, niet heel 
onbelangrijk, zoals elk jaar een aantal vrijwilligers in 
het zonnetje te zetten. 
 
Wim Stolwijk wist te vertellen dat er afgelopen seizoen 
ruim 400 vrijwilligers bij V.V. De Meern bezig waren 
om alles in goede banen te leiden. Daarvoor heel veel 
dank! Twee vrijwilligers werden er dit jaar uitgepikt  
om in het zonnetje gezet te worden. Dat waren Peter 
Bootsma en Ton Oskam. Al jaren aan de club verbon-
den en inmiddels onmisbaar als respectievelijk wed-
strijdsecretaris jeugd (Peter) en de man die verantwoor-
delijk is voor de financiële administratie (Ton) binnen 
V.V. De Meern! 
 
Hierna was het tijd om te feesten. De overige leden 
druppelden ook allemaal binnen om er voor te zorgen 
dat er ongeveer 350 feestgangers aanwezig waren om 
lekker los te gaan op de muziek van Brick House. 
 
Deze band speelde echt van alles om de aanwezige 
feestgangers op de dansvloer te krijgen en dit lukte heel 
goed! De DJ zorgde er tijdens de pauzes van de band 
voor dat de dansvloer gevuld bleef! Ook de rodeostier 
die buiten stond maakte overuren. Gelukkig hebben we 
hier nog een aantal hilarische foto’s van maar ook de 
rest van het feest is gefotografeerd.  Deze zijn te vinden 
op www.vvdemeern.nl. 
 
Al met al een zeer geslaagd feest waar nog lang over 
nagepraat gaat worden. Iedereen bedankt die aanwezig 
was om dit feest te doen slagen! Speciale dank gaat uit 
naar vuurproeven.nl voor de heerlijke BBQ, de band 

Brick House en DJ Brickx voor de muziek, Brutus de 
rodeostier en De Middenstip voor de service aan de bar. 
 
Goed was om te zien dat De Middenstip ook dit jaar 
weer de schoonmaak op zich had genomen om er voor 
te zorgen dat zondagochtend vroeg de kantine er weer 
netjes uit zag. Tot volgend jaar wanneer we er weer een 
geweldig feest van gaan maken. 
 
Ricardo de Ruijter 

Lid feestcommissie 

Z 



Oktober 2014 TeamGeest 10 

e zijn weer begonnen. Dat klinkt makkelijker dan 
het is. Ook dit jaar weer had onze regio ‘laat’ va-

kantie. Dat betekent dat de (beker)competitie alweer 
begon op het moment dat we net terug waren van va-
kantie. Dat we toch redelijk probleemloos de competi-
tie zijn ingerold, is te danken aan de vele vrijwilligers. 
Enerzijds de kledingcommissie en de Materiaalcommis-
sie die, ondanks vakanties, zorgen dat er uitgifte plaats 
kan vinden en aan de andere kant de leiders/trainers, 
die direct vanuit hun vakantieadres de spullen op kwa-
men halen of geregeld hadden dat anderen dit voor hen 
deden.  
 
Daarnaast heeft de jeugdcommissie ook vele avonden 
achter de rug met ouders van nieuwe leden, nieuwe 
leiders en ouders van teams nog zonder leider. Het wa-
ren tropenweken, maar uiteindelijk hadden we het voor 
elkaar dat rond de 100 (!) teams de (beker)competitie 
konden beginnen.  
 
Competitie indeling 

Na de eerste wedstrijden kregen we als Jeugdcommissie 
veel vragen over de competitie indeling. Met name vra-
gen over het spelen van 1e jaars tegen 2e jaars in de 
competitie. Ik heb hier al eerder een keer over geschre-
ven. Als vereniging kunnen we daar helaas niets aan 
doen. Wij schatten voor elk team de sterkte in. Deze 
geven we op bij de KNVB. We kunnen daarbij niet aan-
geven of het gaat om 1e dan wel 2e jaars. De KNVB 
maakt op basis van de inschrijvingen van de diverse 
verenigingen de indeling. Er zijn voor selectie D en E 
pupillen wel experimenten met aparte competities voor 
1e jaars. We hopen dat de KNVB deze lijn ook door gaat 
trekken voor niet-selectie teams. Tot die tijd zal het 
nogal eens voor kunnen komen dat 1e jaars op moeten 
boksen tegen 2e jaars. De enige troost die er dan is, is 
dat datzelfde team volgend seizoen zelf 2e jaars zal zijn.  
 
Zondagcompetitie F 

Ook de zondagcompetitie voor F-pupillen is weer ge-
start. Dit seizoen doet ook JSV mee aan deze competi-

tie. Jammer is dat Hercules besloten heeft pas weer na 
de winterstop in te stromen in de zondagcompetitie. 
Bijzonder in dit geval is wel dat Elinkwijk de teams, die 
vorig jaar meededen aan de zondagcompetitie, nu op 
zaterdag had ingeschreven. Op verzoek van de ouders 
zijn deze alsnog in de zondagcompetitie ingestroomd.  
 
Feit blijft dat de zondagcompetitie nog niet zo breed is 
opgezet als de zaterdagcompetitie. Dit is een proces dat 
tijd nodig zal hebben. Feit blijft ook dat als we deze 
optie niet hadden, we nu veel teams hadden moeten 
teleurstellen. Die hadden dan niet kunnen voetballen. 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de eerste weken van dit 
seizoen ons complex op zaterdag alweer nokvol zat. 
Sommige teams is al verzocht de competitiewedstrijd 
doordeweeks te spelen, omdat er geen ruimte meer was 
op zaterdag. De zondag wedstrijden hadden er op de 
zaterdag niet meer bij gekund.  
 
In de laatste TeamGeest van vorig jaar kondigde ik al 
een wijziging in de Jeugdcommissie aan. De werkgroep 
meisjes bestaat dit seizoen niet meer. We zijn blij dat 
Gerard Mulder toegetreden is tot de Jeugdcommissie 
om de meisjeszaken te gaan behartigen. Voor de verde-
re samenstelling van de Jeugdcommissie en de porte-
feuilleverdeling verwijs ik graag naar de website. 
 
Naast organisatorische en technische voetbalaspecten, 

zal er dit jaar meer aandacht zijn voor de pedagogische 

aspecten rondom jeugdvoetbal. Tijdens de reguliere 
leidersbijeenkomsten zal Suzanne van Wakeren van het 
Zorgteam van V.V. De Meern de plannen hiervoor na-
der toelichten. 

Ik wens u allen een zeer succesvol en sportief voetbal-
seizoen toe. 
 
Han van Veldhuizen 

Voorzitter Jeugdcommissie 
 

Van de Jeugdcommissie 

W 

Maandag 17 november 
om 20.00 uur in de kantine 

 
Officiële agendapunten kunnen tot uiterlijk 
3 weken van te voren worden ingebracht 

Algemene Ledenvergadering 2014 (ALV) 
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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 deel van de wedstrijden wor-
den door leden van onze eigen vereniging (de vereni-
gingsscheidsrechters) 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 Tijmen Meester en ik ben 
33 jaar. Ik ben geboren in Capelle aan 
den IJssel, heb de tweede helft van mijn 
jeugd in Oegstgeest (Leiden) gewoond en 
gestudeerd in Rotterdam. Ik woon bijna 
4 jaar in De Meern, samen met mijn 
vrouw Inge, die hier is opgegroeid en die 
ik in Rotterdam heb ontmoet. 
 
Wat doe je in het dagelijkse leven? 
Ik werkte tot half september in de binnenvaart 
(tankschepen), maar stap na een korte tussenpauze in 
Indonesië, per eind oktober over naar de zeescheep-
vaart (sleepboten). Beiden in een commerciële rol en 
vanuit Rotterdam met veel reizen in Europa en straks in 
de rest van de wereld. Naast voetbal en uiteraard flui-
ten, zit ik graag op de racefiets en loop ik ook nog wel 
eens hard. Verder reizen wij ook privé veel en mag ik 
graag films en series kijken. 
 
Wat is jouw binding met V.V. De Meern? 
Via mijn zwager Dhiresh ben ik, na onze verhuizing uit 
Rotterdam, Zaterdag 3 binnen geloodst. Dat wordt hem 
nog altijd niet in dank afgenomen, omdat ik helemaal 
niet kan voetballen! Het was voor mij, naast mijn druk-
ke baan, een goede mogelijkheid om, in een nieuwe 
omgeving, nieuwe mensen te leren kennen, en lekker te 
voetballen. Dat is gelukt; ik vind het een hele open ver-
eniging waar veel leuke mensen actief bezig zijn er wat 
moois van te maken. 
  
Hoe lang ben je actief als verenigingsscheidsrechter? 
Ik heb bij alle clubs waar ik heb gevoetbald altijd wat 
terug proberen te geven (training geven, leiden, jeugd-
kampen). Hier ben ik in het fluiten "gerold", na een 
seizoen training te hebben gegeven aan een lager C-
elftal. Dit is pas mijn tweede seizoen, de teller staat op 
ruim 20 wedstrijden, dus ik moet nog veel leren! 

Waarom ben je nog steeds actief als verenigings-

scheidsrechter? 

Fluiten is gewoon leuk, dat is het belangrijkste. Je bent 
actief bezig, je helpt 22 anderen om lekker te kunnen 
voetballen en je helpt de vereniging, voor misschien 
wel de belangrijkste wekelijkse taak, waar structureel te 
weinig mensen voor zijn. Ik ben positief verrast over 
de reacties die ik krijg. Vooral als je uitlegt waarom je 
een bepaalde beslissing neemt, wordt deze vaak geac-

cepteerd. Natuurlijk zijn er wel eens ver-
velende coaches of zeurende spelers maar 
over het algemeen ervaar ik weinig verve-
lende momenten. 
 
Wat zou je willen meegeven aan spelers/

supporters? 
Belangrijkste is om wat van elkaar te ac-
cepteren. Ik maak fouten, het spel gaat 
snel en ik heb maar twee ogen en boven-
dien ben ook ik wel eens uit "vorm". Maar 

ook niet elke pass komt aan of elke opstelling is goed. 
Geniet gewoon van je leukste moment van de week en 
zorg dat je maandag allemaal weer heel op werk of 
school komt! Daarnaast denk ik dat het goed is als ie-
dereen zich verdiept in de spelregels. Buitenspel is al-
lang niet meer hetzelfde als 5 jaar terug; vlaggen en 
fluiten moet simpel gezegd veel minder vaak en later. 
Zelfs de spelers op het WK hadden soms geen idee, ook 
zij kennen de regels niet altijd. Ook wordt er nog heel 
vaak "hands" geroepen bij elk contact of "scheids, 2 
man!", terwijl dat geen regel is. 
  

Wat zou je willen meegeven aan medeverenigings-

scheidsrechters? 
Kleed je netjes, kom op tijd, wees duidelijk en heb ple-
zier. Laat je niet gek maken door één slechte dag . Die 
hebben we allemaal wel eens, net als een slechte dag op 
school of werk. Volgende keer beter. 
  
Wat zou je aan leden mee willen geven, die moge-

lijk geïnteresseerd zijn om scheidsrechter te worden? 
Probeer het eens! Ik zie veel jonge junioren nu fluiten 
en volgens mij hebben ze het naar hun zin. Bij V.V. De 
Meern is bovendien de begeleiding top geregeld. Je 
krijgt een tenue, spelregeluitleg, opleiding wanneer ge-
wenst, goede begeleiding en een drankje na afloop. Als 
je het niets vindt, kun je altijd nog stoppen. De vereni-
ging kan je goed gebruiken! 
 
Marco Eversdijk 

Redactie TeamGeest 

Wie is die scheids?! 

W 
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Ledental en teams 

ndanks dat de ‘zaterdag’ inmiddels helemaal is vol-
gelopen en er moet worden gespeeld tot na zessen 

om het programma van soms wel 50 thuiswedstrijden 
te kunnen afwerken zien we nog steeds dat het aantal 
leden en teams groeit. 
 
Dit is mogelijk door het verschuiven van pupillenwed-
strijden naar de zondag. Verder is er voor gekozen om 
alle aanmeldingen van leden in de categorieën F en E te 
accepteren en deze kinderen de mogelijkheid te bieden 
om te trainen op woensdag en het spelen van wedstrij-
den op zondag. Vanwege de beperkte ruimte op zater-
dag is er geen garantie dat alle leden kunnen instromen 
bij de D-teams. Dit is weliswaar een lastige keuze, maar 
het alternatief is dat kinderen niet kunnen worden toe-
gelaten en dat is een nog veel slechtere optie.     
 
Ledental 

We zijn het seizoen gestart met ca. 1.500 spelende le-
den. Tellen we daar bij op de ‘wachtlijstkinderen’, ‘niet 
spelende leden’, ‘trainende leden’ en de vele vrijwil-
ligers die de vereniging telt, dan komen we op een to-
taal van bijna 2.000 leden.  
 
Senioren 

Bij de heren zien we een gestage groei op zondag. Dit 
heeft o.a. te maken met de verplichte doorstroming van 
A-junioren naar de zondag. Hopelijk zet deze ontwik-
keling zich in de komende jaren door, zodat het ook op 

zondagen drukker wordt. Het meisjesvoetbal groeit 
maar het aantal damesteams blijft hangen op één team. 
 

Pupillen op zondag 

Vanwege de beperkte capaciteit op zaterdag is groei 
alleen nog mogelijk op zondag. Hopelijk sluiten veel 
verenigingen uit de omgeving zich aan bij de door V.V. 
De Meern geïnitieerde zondagcompetitie voor pupillen, 
zodat deze steeds aantrekkelijker wordt. 
 

Teams 

Met het aantal leden is ook het aantal teams in afgelo-
pen jaren sterk toegenomen tot ruim 120 bij de start 
van de competitie. Daarvan spelen 108 teams in KNVB 
competities en de overige teams (kabouters en de jong-
ste F-pupillen) in een onderlinge competitie op zondag. 
 
Prognose 

Een prognose voor de komende jaren geeft aan dat bij 
de jongens het aantal teams in de hogere categorieën in 
eerste instantie nog zal toenemen tot 10 B-teams en 9 A
-teams. Omdat deze teams veel speeltijd vergen zal 
speelruimte moeten worden gezocht in het verschuiven 
van pupillenteams naar de zondag. Een beperkte in-
stroom, tot maximaal 10 à 11 D-teams, moet in de toe-
komst het aantal hogere teams beperken tot ca. 9 B- en 
8 A-teams. 
 
Piet Eversdijk 

O 
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k ben Rocco Langerak en dit seizoen trainer/coach 
van de Zondag 2. Thuis ben ik vader van 2 kinderen, 

Jesper van 5 en Sverre van 3, en ben getrouwd met In-
dra Eijgelshoven. Sinds 2007 woon ik in de nieuw-
bouwwijk Vleuterweide. Ik ben geboren in Utrecht en 
opgegroeid in Maarssen. 
 
Mijn voetballoopbaan begon ik in de jeugd van 
V.V. Maarssen. Later speelde ik bij Elinkwijk, 
KNVB Jeugdplan, FC Utrecht, Neijenrodes (nu 
FC Breukelen), ging weer terug naar V.V. 
Maarssen en toen naar V.V. Vep in Woerden. 
Op mijn 32e jaar werd me door sportartsen ge-
adviseerd om te stoppen met voetbal, vanwege 
kraakbeenletsel in beide enkels. Omdat voetbal 
mijn passie is en ik geen afscheid kon nemen 
van het voetbal, wilde ik trainer worden. Ik ben 
toen gelijk mijn trainersdiploma’s gaan halen, t.w. TC 3 
en TC 2.  
 
Waar komen de kwaliteiten er het beste uit? 
Ik ben een trainer die probeert te leven in de gedachte 
van de spelers. Ik probeer de spelers zo goed mogelijk 
te laten functioneren op de positie, waarvan ik denk, 
dat hun kwaliteiten er het beste uit komen. Voor zowel 
de speler zelf, als voor het team. Verder ben ik liefheb-
ber van teams die de bal in de ploeg houden met crea-
tieve spelers, in combinatie met een enorme drang om 
te willen winnen. 
 
Ik begon met het trainersvak in 2005-2006. Ik liep toen 
stage bij de Dames 1 van V.V. Vep, onder leiding van 
Renier van der Leij. Aansluitend ben ik zelfstandig de 
B1 en de E jeugd van FC Breukelen gaan trainen, van 
2007 tot en met 2011. Mijn eerste seizoen bij V.V. De 
Meern was in 2011/2012. Ik werd opgebeld door voor-
malig hoofdtrainer van de Zondag 1, Frans Schuitema-
ker. Hij vroeg me of ik interesse had om de Zondag 2 te 
trainen en te coachen. Frans was mijn trainer tijdens 
mijn voetbalperiode bij Neijenrodes.  
 
Potentiële jeugdspelers 

V.V. De Meern heeft een grote jeugdafdeling met veel 
jeugdspelers welke de potentie hebben om in aanmer-
king te kunnen komen voor de selecties Zondag 1 of 
Zaterdag 1. Omdat de weg naar deze eervolle selecties 
voor de ene speler langer kan duren dan voor een ande-
re, en om zoveel mogelijk spelers uit De Meern en om-
geving in deze selecties te krijgen, had Sjaak van den 
Helder, voormalig Technisch Directeur, een plan be-
dacht. Hij wilde talentvolle jeugdspelers, na de overstap 

van de A-junioren naar de seniorenafdeling, 3 jaar laten 
rijpen in het team van Zondag 2.  
 
Promotie 

De seizoenen 2011/’2012 en 2012/2013 waren zeer suc-
cesvol. De spelers maakten hun ontwikkeling door, de 
ene meer succesvol dan de ander. Dat was ook uitein-

delijk te zien in het resultaat van Zondag 2. Er 
zijn 2 promoties achter elkaar geweest, waar-
door het team nu competitie speelt in de Reser-
ve Hoofdklasse (de hoogste afdeling voor reser-
veteams) en ze werden kampioen van de belof-
tencompetitie onder de 23, in seizoen 
2011/2012. 
 
Een groot aantal spelers uit deze selecties heb-
ben inmiddels een plekje veroverd in Zondag 1 

of Zaterdag 1. Jammer dat sommige spelers niet langer 
geduld konden opbrengen of definitief konden door-
breken in één van beide teams, waardoor 3 van deze 
talenten zijn vertrokken of gestopt. 
 
Dit seizoen sta ik weer voor een grote groep van 20 ta-
lentvolle jeugdige spelers, vanuit de jeugd overgeko-
men, met hier en daar wat ervaren spelers waaronder 
Robin Harrington, Tarik Bouaazi, Wahid Khodabaks en 
aanvoerder Mark van Soest.  
 
Seniorenvoetbal 

Na (kennismakings)trainingen in mei en juni en de 
voorbereiding in augustus, zijn we goed begonnen in 
de competitie. We hebben tot half september 2x ge-
wonnen en 1x gelijk gespeeld. Het spel tijdens de trai-
ningen en wedstrijden is goed en het team wordt steeds 
beter, maar we zijn er nog niet. Bijvoorbeeld de wed-
strijd tegen concurrent SDO 2, om de bovenste plaatsen 
van de ranglijst. Toen speelden we na een goede 1e 
helft, de 2e helft echter niet zo goed meer. We gaven 
een 2-0 voorsprong weg in 5 minuten. Een groot aantal 
spelers moet het seniorenvoetbal nog gaan begrijpen. 
Een voorbeeld: ’Met een aardige balbehandeling win je 
niet alle duels van je directe tegenstander en dan loop 
je, na verloop van tijd, achter de feiten aan.’  
 
Om op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen voetbal-
len zal een speler tijd in het voetbal moeten stoppen. 
(de een wat meer dan de andere). Ze moeten openstaan 
voor coaching van (ervaren) teamspelers/trainers/
leiders en bestuurders.  
 
Het resultaat komt niet vanzelf heb ik inmiddels erva-

Zondag 2 seizoen 2014-2015 

I 
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Zondag 2 seizoen 2014-2015 (vervolg) 

ren. Dit seizoen zijn er al een vijftal spelers beloond 
vanwege hun goede spel tijdens de wedstrijden en trai-
ningen van de Zondag 2. Spelers, waaronder de broers 
Mark en Jeroen van Soest, Cristo Rey Werleman 
(Mikey), Claudio Veer en Mohammed el Kabassi heb-
ben al een keer meegetraind met het 1e. Het seizoen 
duurt nog lang en er zullen ongetwijfeld 
verschuivingen plaats vinden binnen de 
Zondag 1 en de Zondag 2 vanwege bles-
sures, schorsingen of vormverlies. Maar 
in ieder geval gaan we er voor met Zon-
dag 2 weer zo hoog mogelijk te eindigen 
in de competitie. 
 
Oproep 

Bij deze wil ik ook een oproep doen: we 
zijn hard aan het zoeken naar iemand 
die bij ons als grensrechter en/of leider 
wil komen helpen. We hebben nu nie-
mand en dus moet één van de reserve-
spelers het doen, maar dat is voor hen 

niet prettig, maar ook de scheidsrechters van de KNVB 
zijn er niet zo blij mee. Dus wie hier wat in ziet, graag 
even contact met mij opnemen! 
 
Rocco Langerak 

Trainer/coach Zondag 2 

iernaast een foto van Robert-Jan uit het voetbal-
plaatjesboek van Albert Heijn uit het seizoen 2011-

2012. Een mooie foto. Waar zal hij aan denken? We 
kunnen het hem niet meer vragen: we weten allemaal 
welk een vreselijk lot hem op 17 juli is overkomen. 
 
Robert-Jan speelde vanaf de jongste jeugd tot twee jaar 
terug bij V.V. De Meern. Na de E4 ging hij direct door 
naar de D1/D2-selectie. Zo’n sprong kwam niet vaak 
voor. Hij zou tot aan de B’s deel blijven uitmaken van 
selectieteams. Hij pendelde vaak tussen het 1e en 2e se-
lectieteam. Met het selectiebeleid met name in de C had 
hij moeite. Hij sloot zich daarom graag aan bij het team 
van Marco Witteman, als hij teveel reserve moest staan 
bij de C1. 
 
Robert-Jan was een rustige en bescheiden jongen. Dat 
was hij bij de jongste jeugd, maar ook nog bij de junio-
ren. Zijn laatste trainer bij de B2, Samuel Owusuh An-
sah, schreef over hem: “Ik heb na die dag veel over hem 

gedacht en wat me met name bij is gebleven van hem, is 

zijn lach en positieve uitstraling. Of het nou net na de 

wedstrijd was of als ik hem tegenkwam bij de Albert Heijn 

als hij aan het werk was en hij zei “He, trainer!” Hij was 

altijd vrolijk en had een positieve energie om zich heen.”  

 

Robert-Jan was een betrouwbare verdediger. Meestal 
speelde hij back. Hij begreep het spelletje goed. Zijn 
sterke punt was zijn inzicht. Hij was een voetballer die 
heel goed wist wat hij wel en niet kon. Op het einde 
van het seizoen 2011-2012 speelde hij zijn laatste wed-
strijden als B2-speler in de B1. Daarna bedankte hij als 
lid van de vereniging en ging aan krachtsport doen. Af 
en toe werd hij nog gevraagd als de A3 te weinig spelers 
had. 
 
Op 28 september is ter herinnering aan hem een her-
denkingswedstrijd gehouden. Vooral jongens die met 
hem gevoetbald hadden 
deden graag mee aan deze 
wedstrijd. Jari formuleer-
de het als volgt: “Ik voel 
me vereerd om mee te heb-

ben gedaan met deze wed-

strijd ter nagedachtenis 

aan Robert-Jan.” 

 

Met deze herinneringen 
blijven we, niet begrij-
pend, achter. 
 
Jan Vermeulen 

In memoriam: Robert-Jan van Zijtveld 

H 
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oals velen weten is Rob Zomer momenteel de trai-
ner van Zondag 1. In 2011 is hij begonnen als trai-

ner bij Zaterdag 1 en heeft het met deze ploeg (vooral 
Merenezen) voor elkaar gekregen om 2 keer achter el-
kaar te promoveren, waardoor de Zaterdag 1 nu, net als 
Zondag 1, in de 1e klasse amateurvoetbal 
speelt. 
 
Rob is als jongen ooit begonnen als voet-
baller bij Zwaluwen Vooruit, maar heeft 
daar niet hoger als de 2e klasse gespeeld, 
maar wel altijd op verschillende plaatsen, 
hij was breed inzetbaar. Voordat Rob hier 
als trainer kwam, was hij al trainer ge-
weest bij verschillende andere clubs, zo-
als Hercules, HVC, Sporting ’70, VSV 
Vreeswijk, SV Nieuwkoop, maar ook bij 
zijn eigen club Zwaluwen Vooruit. Met 
meerdere clubs klom hij omhoog, net 
zoals dus met Zaterdag 1. 
 
Toen Marinus Dijkhuizen vorig jaar on-
verwacht wegging kreeg Rob het druk, hij kreeg naast 
Zaterdag 1 ook Zondag 1 onder zijn hoede. Zondag 1 
heeft tot het eind van het seizoen hoog in de competitie 
gespeeld, maar weer is het net niet gelukt om naar de 
Hoofdklasse te promoveren. 
 
Plezier en presteren 

In die tijd was Rob bovendien druk met zijn voetbal-
krant Rondom Voetbal bezig, de Utrechtse voetbalkrant 
die al 8 jaar de Utrechtse voetballiefhebbers met elkaar 
verenigt. Daarnaast moest hij ook nog werken aan zijn 
TC1 diploma bij de KNVB. Hij 
vond de overgang naar de zon-
dag vorig jaar best lastig; er 
was weinig voorbereiding ge-
weest en het was voor hem 
toch een andere gewaarwor-
ding, vooral ook met de spelers 
van buiten af. De start is vorig 
jaar gemaakt en Rob gaat dit 
seizoen met Zondag 1 verder. 
Er zijn inmiddels 7 nieuwe spe-
lers gekomen. Hij zoekt bij het 
voetballen altijd naar een com-
binatie van plezier en preste-
ren. De basis daarvoor is nu 
gelegd, nu moet het deel van 
het presteren volgen. 
 

De hoofdklasse halen blijft toch het eerste doel van het 
team en de spelers hebben hier veel voor over. Ze wil-
len presteren voor zichzelf, maar zeker ook voor V.V. 
De Meern. Één van zijn belangrijkste taken is om een 
hecht team te creëren, wat elke wedstrijd wil winnen.  

 
De bedoeling voor de toekomst is toch 
dat de basis voor dit elftal De Meern spe-
lers zijn (momenteel staan er 3 in de ba-
sis), met aanvullingen van buitenaf. 
 
Wij gaan kampioen worden 

Er is echter nu nog een maar bij Rob Zo-
mer als trainer van dit team: door alle 
drukte vorig seizoen is het hem nog niet 
gelukt om de benodigde diploma van de 
KNVB, TC1 te behalen. Binnenkort heeft 
hij hiervoor een herkansing en wij wen-
sen hem hierbij alle mogelijke succes toe, 
om dit diploma alsnog te behalen. Aan 
zijn motovatie om de spelers te begelei-
den en eigen te maken met de club, zodat 

het voor alle Merenezen leuk is om zowel op de zater-
dag als op de zondag te komen kijken, ontbreekt in ie-
der geval niets. Hij gaat ervoor om dit jaar dan toch te 
promoveren naar de Hoofdklasse. De eerste wedstrijden 
zijn op het moment van schrijven al gewonnen, en, zo-
als hij ook al in de krant aangegeven heeft, en wat hij in 
het verleden ook al vaak voor elkaar gekregen heeft, 
roept hij ook nu steeds: wij worden dit jaar kampioen!  
 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Zondag 1 seizoen 2014-2015 

Z 
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a het vrij onverwachte vertrek vorig jaar van de trai-
ner van Zondag 1 heeft Rob Zomer, op dat moment 

trainer van Zaterdag 1, een half jaar de beide teams be-
geleid, maar er moest natuurlijk een nieuwe trainer ko-
men voor de Zaterdag 1. 
 
Prof-voetballer bij FC Utrecht 

De trainer die nu aangesteld is bij de Zaterdag 1 heet 
Robert Roest, maar is voor velen bij De Meern geen on-
bekende, omdat hij een aantal jaren als profspeler bij 
FC Utrecht gespeeld heeft. Roest is in Soest geboren en 
daar met voetballen begonnen. In 1987 werd hij als 17- 
jarige gescout door FC Utrecht, waar hij toen mocht 
beginnen in de A1. 
 
Al snel daarna mocht hij de overstap maken naar de 
senioren, uiteindelijk heeft hij 6 jaar bij de FC ge-
speeld, voor hij een overstap maakte naar andere clubs, 
zoals SK Beveren en Fortuna. Van 2001 tot 2003 heeft 
hij ook weer bij FC Utrecht gespeeld. In 2006 is hij ge-
stopt als (prof)voetballer, na het enorme aantal van 465 
gespeelde wedstrijden in het betaalde voetbal. Hij speel-
de meestal als verdediger/voorstopper, maar wist in die 
jaren toch ook nog 33 keer te scoren! 
 
Diploma TC1 

Omdat Robert toch graag bij het voetballen betrokken 
wilde blijven is hij bij de KNVB trainer/coach cursussen 
gaan doen en in 2007 behaalde hij de diploma’s op ni-
veau 3 en 2. In deze tijd mocht hij stage lopen bij FC 
Utrecht, waar hij de D2, een nieuwe groep in de oplei-
ding, mocht begeleiden. Dit heeft hij 1 ½ jaar gedaan, 
maar toen gebeurde er het één en ander bij de FC, 
waardoor er 4 assistent trainers ontslagen werden en 
uiteindelijk Ton du Chatinier de plaats van Willem van 
Hanegem als trainer overnam. Robert werd toen bevor-
derd tot assistent. Kort daarna heeft hij ook zijn TC 1 
diploma gehaald, wat betekent dat je in het amateur-
voetballer ook de 1e klasse, Hoofdklasse en Topklasse 
mag trainen. 
 
Trainer bij senioren: kennis overbrengen 

Later is hij met andere jeugdelftallen aan de gang ge-
gaan, zoals de B1 en 2 jaar de C1. Ondanks dat hij dit 
werk leuk vond, wilde hij toch verder gaan en ging hij 
bij amateurclubs zoeken om zo een trainersfunctie bij 
de senioren te kunnen krijgen en dan zo hoog moge-
lijk. Zo kwam hij via via bij V.V. De Meern terecht. Rob 
Zomer ging naar Zondag 1 en Robert kon aan het werk 
bij Zaterdag 1, een team wat momenteel bemand wordt 

door vrijwel allemaal in de jeugd van V.V. De Meern 
opgeleide spelers en ook in de 1e klasse speelt. 
 
Belangrijk is om met dit team het niveau (de 1e klasse) 
te kunnen handhaven. Robert wil daarnaast graag zijn 
visie overbrengen op de spelers, waardoor ze wellicht 
in de nabije toekomst nog hoger kunnen gaan spelen, 
mocht het ze lukken nog een keer te promoveren. De 
oudste spelers van het elftal zijn nu 25, Robert vindt 
dat de meeste spelers hun top bereiken tussen 26 en 28 
jaar, dus hij werkt er hard aan zijn kennis goed over te 
brengen, om de huidige spelers nog beter te maken. Hij 
heeft in ieder geval 2 jaar de tijd gekregen om hier aan 
te werken. 
 
Hoofd Jeugdopleidingen 

Naast de functie als trainer van Zaterdag 1 heeft Robert 
nog een andere functie gekregen bij V.V. De Meern. Hij 
is ook aangesteld als Hoofd Jeugdopleiding. In 2013 
kreeg de vereniging al de Rinus Michels Award, de prijs 
voor de beste jeugdopleiding in het amateurvoetbal. 
Maar, zoals in de vorige TeamGeest al werd vermeld, is 
V.V. De Meern met zijn jeugdopleidingen bezig om een 
soort peilpunt te maken voor jeugdleden, van waar ze 
in welk elftal, op welk niveau zouden horen te zitten.  
 
Met het kunnen beoordelen van hoe ver jeugdspelers 
zijn, gaat het niet alleen om technische, maar ook om 
tactische en mentale vaardigheden. Robert heeft de laat-
ste jaren veel ervaring opgedaan op verschillende 
jeugdniveaus bij FC Utrecht, dus aan hem is nu in eer-
ste instantie de ‘taak’ gegeven om dit soort zaken in 
kaart te brengen, om zodoende de jeugdopleiding nog 
verder te verbeteren en om ook een manier te vinden 
de betere spelers te onderscheiden. 
 
Wij wensen Robert als 
nieuwe trainer alle 
succes toe: de eerste 
wedstrijden zijn al ge-
wonnen, dus wie weet 
wat het in de toekomst 
nog gaat worden met 
de Zaterdag 1. 
 
Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

 

 

 

Zaterdag 1 seizoen 2014-2015 
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Geen zomervakan8e voor onderhoudsploeg 

aar het voetbalgebeuren in juni met zomerreces 
gaat zijn voor de onderhoudsploeg alle verloven 

ingetrokken en is gewoon doorgewerkt. In dit artikel 
een overzicht van enkele activiteiten. 
 

Onderhoud vaste tribune 

Nadat eerder de zitbanken op het sportpark grondig 
onder handen zijn genomen, was deze zomer de vaste 
tribune aan de beurt. Na negen jaar intensief gebruik 
werd het tijd voor een opknapbeurt. De betonconstruc-
tie is grondig schoongespoten en de banken zijn ge-
schuurd en vervolgens voorzien van een beitslaag, in 
dezelfde kleur als de zitbanken op het sportpark. De 
tribune zit er weer spik en span uit en is gereed voor 
een volle bezetting.  

Doelen en netten 

Van alle doelen zijn de netten opgeknapt en voor zover 
nodig vernieuwd. Verder zijn twee extra pupillendoel-
tjes aangeschaft voor het hoofdveld. Dit betekent dat nu 
op alle zes velden vier doeltjes beschikbaar zijn. De 
doelen zijn voorzien 
van een veldnummer 
en het is nadrukkelijk 
verboden om zonder 
toestemming van de 
Commissie van Be-
heer doeltjes naar een 
ander veld te verplaat-
sen.  
 
 
 
 
 
 
 

W Verbouwing fysioruimte 

In het kader van de verbouwing in 2013 heeft een deel 
van het kleedlokaal aansluitend aan de fysioruimte de 
bestemming ‘fysio’ gekregen. Tijdens de zomerstop 
hebben we in deze ruimte de muur naar de douche-
ruimte gesloopt, zodat een grotere aaneengesloten 
ruimte is ontstaan, waar o.a. fitnessapparatuur is ge-
plaatst.  

Overige werkzaamheden 

• In een poging om de kantine wat sfeervoller in te 
richten hebben we aan het plafond oranje en zwarte 
vanen opgehangen; 

• Het terrasmeubilair is grondig schoongespoten; 
• Alle vlaggen zijn gewassen en gerepareerd . 
 
De onderhoudsploeg kan nu ook met vakantie! 
 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 
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.V. De Meern heeft op de woensdagmiddag en vrij-
dagmiddag een extra sportaanbod gecreëerd voor 

onze jeugdspelers en kinderen uit de wijk. Kinderen die 
voorheen nog op de wachtlijst stonden, krijgen nu de 
mogelijkheid om met leeftijdsgenootjes het voetbal te 
ontdekken. Het wachtlijstprobleem, dat al enige tijd 
speelt, hopen wij door middel van een nieuwe aanpak 
op te lossen. 
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat de omgeving van V.V. 
De Meern sterk is veranderd de afgelopen jaren. Inmid-
dels is Leidsche Rijn net zo groot als de gemeente Delft 
en heeft bijna 100.000 inwoners. De toestroom van 
voornamelijk jonge gezinnetjes leidt tot veel moois, 
maar bezorgt de sportverenigingen ook enige moeilijk-
heden. Veel kinderen die op voetbal willen, kunnen 
nauwelijks een plek vinden om hun favoriete sport te 
beoefenen. Daar moet natuurlijk iets aan gedaan wor-
den! V.V. De Meern heeft daarom besloten om het pro-
ject Trainerskracht in het leven te roepen. 
 
Jongeren die het leuk vinden om training te geven, 
gaan vanaf nu het wachtlijstvoetbal begeleiden. Ze krij-
gen hierbij vaardigheden aangeleerd als voetbaltrainer, 
die zij ook kunnen gebruiken richting werk en onder-
wijs. Het vergroten van zelfvertrouwen en plezier zal 
zowel voor de jonge voetbaltrainers als voor de jeugdi-
ge voetballers, die de trainingen gaan volgen centraal 
staan. 
 
Maar dat is nog niet alles! De jonge trainers gaan name-
lijk ook ondersteuning bieden op normale trainers-
avonden. Ze worden hierbij gekoppeld aan ervaren trai-
ners, die als buddy zullen optreden. Ook zullen de jon-
geren op wijkniveau worden ingezet bij de organisatie 
en uitvoering van wijksportactiviteiten. 
 
Onder aanvoering van projectleider Eelco Koot en com-
binatiefunctionaris Ferdi Vrede gaan vier HBO-
stagiaires de deelnemers van project Trainerskracht op 
passende wijze ondersteunen. Zij gaan dit jaar aan de 
slag om de jonge voetbaltrainers zoveel mogelijk vaar-
digheden aan te leren. Hoog tijd voor een eerste kennis-
making! 
 
Tim van Ree (22 jaar, student SPH) voetbalt vanaf 
kleins af aan bij Sporting ’70 en komt momenteel uit 
voor Zondag 2. Daarnaast geeft hij al enkele jaren trai-
ning aan de jeugdteams van Sporting. Dit seizoen is de 
B1 aan de beurt om kennis te maken met zijn trainers-
kwaliteiten. Als begeleider wil Tim vooral de positieve 

eigenschappen van jongeren benadrukken, om zo per-
soonlijke groei te stimuleren. Na afloop van dit project 
moet elke deelnemer met een trots gevoel op zijn/haar 
prestaties terug kunnen kijken.  
 
Lotte Jager (21 jaar, studente SPH) is geen onbekende 
binnen V.V. De Meern. Vorig jaar heeft zij zich al ont-
fermd over het wachtlijstvoetbal, wat heeft geleid tot 
veel positieve berichten van zowel kinderen als ouders. 
Volgens Lotte vormt de verbindende werking van voet-
bal een sterke basis voor dit project. Jongeren die bui-
ten de boot dreigen te vallen, wil zij nieuwe energie 
bieden om door te gaan óf om iets nieuws te beginnen. 
Haar aangeboren enthousiasme, in combinatie met een 
uiterst vlotte babbel, maakt haar een aangename ver-
schijning binnen en buiten het veld. 
 
Mohammed Zaghdoud (21 jaar, student MWD) heeft 

jarenlange voetbalervaring 
en is ervan overtuigd dat 
sport dé manier is om men-
sen met elkaar te verbinden. 
Zijn affiniteit met jongeren 
wijt hij aan de creativiteit 
waarover veel jonge mensen 
beschikken. Volgens hem 
maakt dit het werken met 
deze doelgroep zeer uitda-
gend en leiden nieuwe idee-

ën tot de leukste ervaringen. Mohammed probeert altijd 
zichzelf te zijn en straalt openheid en vertrouwen uit. 
 
Roy Leunen (22 jaar, student SPH) is momenteel trai-
ner van UVV Zaterdag 3 en heeft in het verleden één 
seizoen voor V.V. De Meern gevoetbald. Volgens hem 
maakt de laagdrempeligheid van sport het een ideaal 
middel om jongerenparticipatie te bevorderen. Voetbal 
is niet alleen een vorm van zinvolle vrijetijdsbesteding. 
Het kan ook dienen als een belangrijk instrument in het 
streven naar een betere samenleving. Sportief gedrag 
binnen en buiten het veld moet te allen tijde centraal 
staan. 
 
Roy Leunen en 

Mohammed Zaghdoud 

V.V. De Meern Betrokken 

Trainerskracht lost wachtlijstprobleem op 

V 
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Van de Scheidsrechterscommissie 

cheidsrechterstekort 

Voor u op wellicht de achtergrond, worden weke-
lijks scheidsrechters ingedeeld om de wedstrijden voor 
de A-junioren t/m D-pupillen te leiden. Iedere zaterdag 
moet de scheidsrechterscommissie gemiddeld 24 
scheidsrechters voor de thuiswedstrijden inplannen, 
voor zowel de jongens- als de meisjesteams.  
 
Op dit moment bestaat het scheidsrechterskorps voor 
de jeugd uit 26 actieve scheidsrechters. Dit lijkt een 
respectabel aantal, echter deze 26 scheidsrechters zijn 
helaas door diverse redenen niet allemaal iedere week 
inzetbaar. 
 
Een simpele rekensom leert dus dat er 
wekelijks al snel een tekort is aan 
scheidsrechters. Het is helaas geen van-
zelfsprekendheid meer dat bij iedere wed-
strijd een scheidsrechter wordt gere-
geld. U leest dan ook regelmatig bij het 
wedstrijdprogramma dat teams hun 
scheidsrechter zelf moeten regelen. 
Scheidsrechters worden tijdig ingedeeld, 
maar als er afmeldingen komen dan is er 
geen ruimte meer om een vervanger te 
vinden. De scheidsrechterscommissie is 
daar zeker niet blij mee, want het streven 
blijft om voor iedere wedstrijd een 
scheidsrechter te plannen. 
 
A-junioren 

Vorig seizoen is gestart met het verplicht laten fluiten 
van wedstrijden door A-junioren. Dit seizoen zullen we 
daar een vervolg aan geven. Ieder week zal een A-
junioren team worden aangewezen om op zaterdag een 
aantal D- en C-wedstrijden te fluiten, om het tekort 
zoveel mogelijk op te vullen. Deze jongens en meiden 
zullen voorafgaand een korte instructie krijgen over het 
fluiten van wedstrijden. 
 
BOS cursus 

De Scheidsrechterscommissie wil samen met de com-
missies van UVV, PVCV en SCH’44 de BOS (Basis Op-

leiding Scheidsrechter) cursus in de regio organiseren. 

De inhoud van de BOS cursus is vanaf dit seizoen an-

ders. De leeftijd voor deelname is verlaagd van 16 naar 

14 jaar. Verder worden slechts 4 theorie avonden gege-

ven i.p.v. 7. Daartegenover staat dat er meer aandacht 

gegeven wordt aan de praktijk in de vorm van het flui-

ten van wedstrijden. 

 

Begeleiden van scheidsrechters 

De Scheidsrechterscommissie hecht er grote waarde aan 

om het niveau van scheidsrechters te laten meegroeien 

met de vereniging. Om dat te bewerkstelligen wordt 

jaarlijks een bijscholingsavond georganiseerd en wordt 

wekelijks een scheidsrechter begeleid en gecoacht. 

Voor beide activiteiten wordt de scheidsrechterscom-

missie ondersteund door André Bakker, zelf KNVB 

scheidsrechter. 

 

Verplicht Spelregelbewijs B-junioren 

Per 1 januari 2015 wordt het voor B-junioren verplicht 

om een Spelregelbewijs te halen. Dit is een actie van de 

KNVB n.a.v. het geweld tegen assistent-scheidsrechter 

Richard Nieuwenhuizen. Men wil hier-

mee bereiken dat er meer begrip ontstaat 

voor scheidsrechters, door zelf beter de 

spelregels te begrijpen. De Scheidsrech-

terscommissie gaat samen met de Jeugd-

commissie de training voor het Spelregel-

bewijs organiseren. 

 

Week van de scheidsrechter 

In de week van 4 tot en met 12 oktober 

2014 vond de Week van de Scheidsrech-

ter plaats, een sportbreed initiatief, waar-

bij het uitspreken van waardering naar de 

scheidsrechter centraal stond. Tijdens de 

Week van de Scheidsrechter wil de KNVB 

zelf zoveel mogelijk scheidsrechters be-

reiken en hen bedanken voor hun inzet. 

Daarnaast willen we verenigingen oproepen hetzelfde te 

doen, hen stimuleren de scheidsrechters in een positief 

daglicht te zetten en te laten zien hoe leuk het is om 

scheidsrechter te zijn. 

 

Het is goed om in de Week van de Scheidsrechter daar 

eens stil bij te hebben gestaan en de scheidsrechters te 

complimenteren voor hun vrijwilligerswerk. 

 

Tot slot, 

 

Lijkt het u een uitdaging om wekelijks, of met een lage-

re frequentie, een wedstrijd te fluiten, meldt u zich dan 

aan bij de Scheidsrechterscommissie (Dirk IJkema - 

dijkema2@gmail.com ) 

 

Dirk IJkema 

Scheidsrechterscommissie 

S 
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.V. De Meern is komend seizoen ook weer deelne-

mer in de beloftencompetitie, opgezet voor clubs in 

de regio Midden Nederland. Al een aantal jaren spelen 

een aantal verenigingen een onderlinge competitie voor 

de beloften. Deze, onder 23 jaar competitie, is ooit ge-

start in samenwerking met FC Utrecht en sinds vorig 

jaar organiseren de clubs de competitie zelf. V.V. De 

Meern heeft hierin een voortrekkersrol. Het doel van de 

competitie is de talentvolle voetballers extra wedstrij-

den te bieden op een goed niveau, om zich verder te 

ontwikkelen. 

 

Dit seizoen is er gekozen voor een nieuwe opzet en is er 

zelfs een hoofdsponsor gevonden. De naam van de 

competitie is aangepast en gaat worden Telstar/Acerbis 

Beloftencompetitie Midden Nederland. 

 

De deelnemende teams zijn onderverdeeld in drie pou-

les, waarin een volledige competitie wordt gespeeld. De 

winnaars van de poules, en de beste nummer twee uit 

de poules, zullen in het voorjaar via een halve finale en 

finale strijden om de cup. 

 

Achterliggende gedachte om met 3 poules te starten, is 

onder meer dat veel teams zich hebben aangemeld om 

deel te nemen. De al betrokken teams, top- hoofd- en 

eersteklassers, zijn van mening dat de teams van de 

aangemelde clubs (het eerste en tweede senioren teams, 

plus de jeugdteams) minimaal op 3e divisie niveau zou-

den moeten spelen, om deel te mogen nemen aan de 

beloftencompetitie. De schifting is hierop gemaakt, om 

bij keuze de juiste teams toe te laten tot de beloften-

competitie. Wat ook van belang is was de reistijd. Het 

is voorgekomen dat spelers pas tegen 23:30 uur thuis 

kwamen na een wedstrijd in de beloftencompetitie. Als 

organisatie vonden wij dit niet meer wenselijk, vandaar 

dat de opzet is aangepast naar regio’s, waarbij pas in de 

halve finale en finale verder gereisd hoeft te worden. 

 

De poules met daarin de volgende clubs zijn: 

• Regio West: Hercules, V.V. De Meern, Houten en 

Elinkwijk 

• Regio Midden: IJsselmeervogels, Hoogland, Huizen 

en DVS ‘33 

• Regio Oost: DOVO, GVVV, Bennekom en SDVB 

 

Deze wedstrijden worden in samenwerking met de 

KNVB geleid door talentvolle (assistent)

scheidsrechters. Via de site van V.V. De Meern kan men 

het team volgen onder: senioren/teams/onder 23. Aan-

moedigen is ook mogelijk. De eerste thuiswedstrijden 

van V.V. De Meern zijn op 21 oktober en 16 december. 

 

Alle teams worden veel succes gewenst in de Telstar/

Acerbis Beloftencompetitie Midden Nederland. 

 

Hans de Bie 

Seniorencommissie 

Seniorencommissie: nieuwe opzet onder 23 compe88e 

V 

Teamfoto’s van de jeugdteams 

oals ieder jaar willen we ook dit jaar graag weer van 

alle teams een foto (met de gegevens) op de site 

van V.V. De Meern zetten. 

 

De foto’s van de teams worden ook opgehangen in de 

kantine, zodat iedereen ze kan bekijken gedurende het 

seizoen. De foto’s die er nu nog hangen zijn van het 

vorige seizoen. Graag wil de vereniging daar foto’s van 

de huidige teams ophangen, zowel van de jeugd als van 

de senioren. 

 

Daarom vragen we met spoed om vrijwilligers, die fo-

to’s van onze jeugdteams willen maken. Het gaat dan 

om een foto in wedstrijdkleding, die vlak voor een wed-

strijd genomen kan worden.  Daarvoor heeft u wel een 

gedegen fotocamera nodig (bij voorkeur minimaal 10 

megapixels). Mocht dit een punt zijn dan kan er een 

camera in bruikleen gegeven worden. 

 

Wie denkt dat hij/zij dat wel wil en kan doen, vragen 

wij zich aan te melden bij wilnagruters@gmail.com.  

Fotografen zullen tijdens hun bijdrage voorzien worden 

van consumpties. 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Z 
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Energieverbruik clubgebouw  

r is weer een seizoen verstreken en de balans van 

het energieverbruik kan weer worden opgemaakt.  

 

Elektriciteit 

In onderstaande grafiek is het jaarverbruik weergege-

ven vanaf de ingebruikstelling van het clubgebouw. Na 

een grillig verloop van het verbruik in de eerste jaren 

zien we dat het verbruik over de laatste vijf jaar schom-

melt rond de 87.000 kWh, met een moeilijk te verkla-

ren laag verbruik in het seizoen 2012-2013.  

 

Dat het verbruik, ondanks een steeds intensiever ge-

bruik van het clubgebouw,  niet meer toeneemt, is het 

resultaat van  besparende maatregelen die door de 

Commissie van Beheer in de loop van de tijd zijn door-

gevoerd, o.a. energiebesparende lampen en een kriti-

sche afstelling van de luchtbehandelingsinstallatie. Des-

ondanks blijft het verbruik in absolute zin zeer hoog. 

 

 

Gas 

Het gasverbruik betreft de verwarming van het gebouw 

en in mindere mate de opwarming van douchewater. In 

de loop der jaren wordt het clubgebouw steeds inten-

siever gebruikt voor trainingen, wedstrijden en activi-

teiten overdag en in het afgelopen seizoen is tevens de 

aanbouw in gebruik genomen. 

 

In onderstaande grafiek zien we dat het gasverbruik in 

de loop van de jaren desondanks niet echt toeneemt, 

alhoewel een vergelijking moeilijk is door de invloed 

van de wisselende buitentemperaturen. Duidelijk is de 

invloed te zien van de strenge winter in het seizoen 

2012-2013 en de daarop volgende zachte winter in af-

gelopen seizoen. 

 

 

 

Water 

Het waterverbruik is sinds de ingebruikname van het 

clubgebouw gestegen van 1.200 m3 naar een piek van 

1.600 m3 per jaar. Het is opvallend dat  het verbruik 

daarna is teruggelopen tot ca 1.400 m3 per jaar. 

 

Het lage verbruik in seizoen 2012-2013 was nog te ver-

klaren uit de strenge winter en het uitvallen van veel 

trainingen, dat ook het afgelopen seizoen het verbruik 

laag is valt moeilijk te verklaren. Kennelijk wordt er 

minder gedoucht. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 
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Business Club Leidsche Rijn 

usiness Club Leidsche Rijn is een levendige busi-

ness club. Zo’n 125 bedrijven uit de regio zijn lid en 

op de maandelijkse bijeenkomsten zijn meestal een 

kleine 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. 

 

Partnerbijeenkomst 

In juni waren ook de partners van onze leden uitgeno-

digd om eens een kijkje te komen nemen bij de busi-

ness club. De bijeenkomst vond plaats in ZIMIHC The-

ater Zuilen alwaar Ewald van Kouwen in een theater-

show liet zien dat positief coachen het plezier en ver-

trouwen vergroot en daarmee tot betere prestaties leidt. 

Dat geldt in het bedrijfsleven, maar ook in de sport, in 

het gezin, op school en in allerlei andere situaties. 

Na de voorstelling werden er culinaire hapjes in glaas-

jes rondgebracht door The Colour Kitchen. Meerdere 

gerechten, geïnspireerd door de verschillende kookcul-

turen die Nederland rijk is, werden geserveerd. Een 

lekker en mooi concept, mede omdat The Colour Kit-

chen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt 

met nieuwe kansen. 

  

"Een geslaagde avond met een mooi verhaal. Kijken of 

het mij ook lukt om dit in het dagelijks leven tot uit-

voering te brengen." aldus een partner. Met dit voorne-

men werd iedereen een fijne vakantie toegewenst. 

 

Innovatie in De Kersenboomgaard 

In september waren we te gast in ateliergebouw De Ker-

senboomgaard in Leidsche Rijn. Een bijzondere locatie: 

rondom een oude kersenboomgaard staan 3 gebouwen 

waarin elk 10 kunstenaars zijn gevestigd. “Ik wist niet 

dat dit hier zat, maar wat zijn dit prachtige ateliers”, 

sprak één van onze leden. In een boeiende presentatie 

gingen Jan-Henk Bouman en Wim van Rooijen van 

Fountainheads in op de mogelijkheden en gevolgen van 

technologische ontwikkelingen. Met de komst van in-

ternet is de maatschappij in een rap tempo ingrijpend 

veranderd. Het internet maakt oude beroepen en sa-

menwerkingen overbodig en creëert nieuwe. "Is er 

straks nog wel vraag naar uw product of dienst? Heeft u 

het lef te veranderen? Het is belangrijk om daar als on-

dernemer over na te denken.” aldus Jan-Henk Bouman. 

Technologische veranderingen gaan snel, sociale veran-

deringen komen later en het bedrijfsleven volgt vaak 

pas aan het einde. "Zorg dat je als bedrijf niet achter-

blijft. Grijp de vernieuwingen aan als een nieuwe 

kans!” aldus Wim van Rooijen. Uit onderzoek blijkt dat 

bij veel bedrijven meer dan de helft van de omzet 3 tot 

5 jaar geleden nog niet bestond. Men moet nu dus al 

bezig zijn met de toekomst. 

 

Na afloop van de presentatie stond het buffet klaar. 

Heerlijke pincho’s met een grote verscheidenheid aan 

beleg, onder andere spicy chicken, papaya, gerookte 

kalkoen, makreel en tzaziki. “Je moet ze toch allemaal 

eens proberen”, aldus één van onze leden. Deze pin-

cho’s waren bereid door De Kroon Catering. Tegen tie-

nen vertrokken de laatste aanwezigen en kwam een ein-

de aan deze nazomerse bijeenkomst. 

 

Netwerken 

Het gaat bij de business club uiteraard 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 belang-

stelling hebben voor de business club zijn van harte 

welkom eens gratis en vrijblijvend een bijeenkomst bij 

te wonen. Meer informatie over de business club op 

www.bclr.nl, contact via info@bclr.nl. 
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