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e heerlijke december maand is alweer achter de rug. 

December, sfeer, heerlijk. Januari daarentegen heeft 

altijd iets koud, kils en ongezelligs. Geen kerstboom, 

geen oliebollen, geen lichtjes, geen Sinterklaas en Pie-

ten. Januari heeft eigenlijk gewoon niks. Januari is lang, 

donker en onhandig. 

 

December had op een drama uit kunnen lopen. Meestal 

wil Sinterklaas de club wel bezoeken, maar dit jaar ging 

het bijna mis. Heftig zingend probeerden 100 jeugdle-

den om Sinterklaas naar het sportpark te lokken, om 

precies te zijn naar het clubcafé. Er werd wel op het 

zingen gereageerd. Er kwamen een paar Pieten, die 

moesten bekennen dat ze Sinterklaas kwijt waren. Geen 

pakjes. Niks. Drama. Cees Verweij heeft de boel gered. 

Eén Piet werd als onderpand vastgehouden, de ander 

moest op onderzoek naar Sinterklaas. Gelijktijdig lieten 

de kinderen onder aanvoering van Cees het clubge-

bouw al zingend op zijn grondvesten trillen. Er wordt 

gefluisterd dat Sint met zijn paard op het verkeerde 

clubgebouw stond. Drama natuurlijk. Gelukkig hoorde 

hij net op tijd een trillend clubgebouw. Cees en alle 

anderen, bedankt dat jullie de Sint naar de kantine heb-

ben weten te krijgen. 

 

Op naar februari, wie wordt kampioen? 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV)  

Afgelopen maandag 17 november was het weer zover. 

Algemene Ledenvergadering. In alle rust en alle gemoe-

delijkheid is de stand van zaken van de club voorgelegd 

aan de trouwe leden die op deze avond verschijnen. 

Financieel wederom zwarte cijfers, € 6332. Minder dan 

1% niet betaalde contributies. Algehele instemming met 

het financieel beleid, hetgeen belangrijk is voor onze 

verantwoording richting de bank. 

 

Het bestuur is niet weggestuurd, meevaller voor onder-

getekenden. Er werd nauwelijks kritisch bevraagd, der-

halve geen okselgeklots en doorgeslagen deodoranten 

achter de bestuurstafel. Hoe anders dat kan blijkt bij 

onze collega clubs in Leidsche Rijn, één is technisch 

failliet, één in financiële problemen en twee met be-

stuursproblemen. 

 

Contributies 

Zoals in de vorige TeamGeest aangegeven zouden we 

op de ALV nader ingaan op de contributies en de te 

verwachten bezuinigingen vanuit de gemeente. Wat we 

hebben gedaan is een contributie onderzoek onder 

clubs in de stad Utrecht en in het District West I van de 

KNVB. Iets anders is dat we hebben gekeken naar de 

contributies in relatie tot onze kosten.  

 

Het blijkt dat onze contributies ondanks de indexerin-

gen in de afgelopen jaren zeker niet hoog zijn. Eerder 

het omgekeerde en al helemaal als je het afzet tegen de 

geweldige faciliteiten die we hebben. Prachtig clubge-

bouw, prachtig complex, veel trainingsmogelijkheden, 

allemaal gesponsorde shirts, etc. 

Onze contributies lopen van € 131 bij de F tot € 222 bij 

de senioren. € 131 is natuurlijk een heel bedrag, maar 

als je er even over nadenkt, best laag. De meeste van 

onze voetballers zijn zo’n 40 weken actief, trainen 2 

keer per week en spelen op zaterdag of zondag hun 

wedstrijd. Voetballen en trainen is samen ongeveer 3 

uur per week (F) tot 5 uur per week (oudere selecties). 

Kortom, voetballen bij V.V. De Meern kost u ongeveer 

€ 1,00 per uur. Waar kan je zo goedkoop een uur recre-

atie of plezier krijgen? 

 

Een heel andere berekening is wat de contributie zou 

moeten zijn, als we de kosten van de club willen dek-

ken. Laten wij u allerlei moeilijke berekeningen bespa-

ren en ons beperken tot de conclusie. U zou ongeveer € 

1,10 per uur voetbal of training moeten betalen om al-

leen de kosten van de kunstgrasvelden te dekken.  

 

In deze € 1,10 zitten geen KNVB lidmaatschap, gas en 

licht, trainerskosten, hypotheek op het clubgebouw, 

teambijdragen, toernooikosten, vrijwilligerskosten enz., 

enz.. Om die kosten te dekken zouden we de contribu-

tie ongeveer moeten verdubbelen. 

 

Tijdens de ALV is afgesproken om tijdens de mei bij-

eenkomst met u te praten, over welk pad wij op zullen 

gaan met de contributies. 

Van het verenigingsbestuur  

D 

ALV punt 6

Conclusies

� Gemiddeld tot laag

� Perfect – “low prices, high service”

Wat willen we?

� Lage contributie Hoge(re) contributie

� Huidige faciliteiten Meer faciliteiten

Contributies

� VV De Meern € 131 - 222

� Gem. Utrecht € 131 - 207

� Gem. West I € 160 - 233



Februari 2015 3 TeamGeest 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

Als u zich afvraagt hoe het kan dat onze contributies 

niet kostendekkend zijn en we toch € 6332 “winst” 

hebben gemaakt, dan komt dat door een combinatie 

van gemeente subsidies, kantine opbrengst en laten we 

vooral de sponsorcommissie niet vergeten. 

 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Dat we een grote club zijn, zo niet één van de grotere 

clubs, zal niemand verbazen. Dat we bijna de grootste 

club van Nederland zijn, kwam zelfs voor ons toch wel 

als een verrassing. 

 

Als je de vraag stelt “wanneer ben je de grootste club”, 

heb je het dan over leden, over spelers of over teams? 

Wie tel je wel mee bij de spelers, alle bij de KNVB inge-

schreven spelers of, zoals bij ons, ook nog 10 Benja-

mins, 50 kabouters, 60 Champions League en 50 

wachtlijsters?  

De grootste club van Nederland is OJC Rosmalen met 

ca. 2000 leden en 375 vrijwilligers. In bijna alles zijn 

OJC en V.V. De Meern even groot. Op twee dingen na. 

OJC heeft 22 (!) 7x7 35+ teams en beschikt over 9 vel-

den en 5 pupillenvelden. 

 

Opvallend dat bij de 5 grootste clubs van Nederland 3 

clubs uit Utrecht zitten. Tel je de leden van deze 3 

Utrechtse clubs bij elkaar, dan vormen ze ongeveer 1/3 

van de Utrechtse voetballers. De rest zit bij 30 (!) ande-

re verenigingen. 

 

Zondag jeugdvoetbal 

Ons wachtlijstvoetbal op woensdagmiddag en zondag-

morgen blijft een succes en groeit gestaag. Per januari 

zijn uit de WL een ME4 gevormd en is de F27 toege-

voegd aan de KNVB Zondag-F competitie. De Zondag-F 

competitie is een langzaam op gang komende trein. 

PVCV is aangesloten, Hercules is weer ingestapt en 

heeft aangegeven op zondag te blijven. Op het moment 

van schrijven, half december, wachten we nog op een 

antwoord van Kampong. Vermoedelijk stappen ze in. 

Zelfs UVV probeert een team op de been te brengen.  

 

Minstens zo belangrijk is dat van buiten de stad clubs 

bezig zijn om zich voor te bereiden, daarbij VVIJ 

(IJsselstein), Hooglanderveen (Amersfoort) en BFC 

(Bussum). 

 

Het ziet er niet naar uit dat een Zondag E-competitie 

komend seizoen al van de grond komt. De omvang in 

teams en clubs is daar vermoedelijk te klein voor. En-

kele 2e jaars F-teams zullen daar misschien niet om 

rouwen, maar voor een aantal wachtlijstteams (E of 2e 

jaars F) kan dit wel heel vervelend zijn. De vraag is of 

wij hen volgend jaar nog iets kunnen bieden. 

 

Spelregelbewijs B-junioren 

De KNVB is van mening – en dat onderschrijven wij - 

dat goede kennis van de spelregels positief bijdraagt 

aan een sportiever spel. Om die reden is dit seizoen het 

spelregelbewijs voor de tweedejaars B-junioren inge-

voerd. 

 

De scheidsrechterscommissie is samen met V.V. De 

Meern Betrokken in de eerste helft van dit seizoen ge-

start met spelregelavonden voor de 2de-jaars B-junioren. 

Daarbij werden aan de hand van spelsituaties, de spel-

regels doorgenomen. Iedere individuele speler kon ver-

volgens zelf via internet de toets maken om het spelre-

gelbewijs te halen. 

 

De KNVB heeft de intentie om het spelregelbewijs later 

ook te introduceren voor andere leeftijdsgroepen. We 

vinden dat een goede zaak, temeer omdat kennisma-

king met de regels voor spelers ook een aanleiding kan 

zijn om zich aan te sluiten bij het scheidsrechterskorps! 

 

Veilige Sportomgeving 

Het werken aan een veilige sportomgeving blijft gestaag 

doorgaan. Uit de eerste ronde (169 VOG-aanvragen) 

hebben we inmiddels van 110 leden de VOG ontvan-

gen. Dank voor uw medewerking. Wat opvalt is dat we 

overwegend instemmende geluiden horen, dat het goed 

is dat we hiermee bezig zijn. 

 

Net als wij zelf, is ook het NOC/NSF tot de conclusie 

gekomen dat het VOG-aanvraagproces voor sportvere-

nigingen niet efficiënt was. Per 1 januari 2015 hebben 

Strategisch beleidsplan

Ledengroei

� +/- 1700 KNVB leden

� 500 vrijwilligers (+5%)

� leden 2015 in 2015

Grootste club van Nederland?  (opgave KNVB)

� leden

� spelers

� teams

2e achter OJC Rosmalen

top 5 met OJC, Hercules, Kampong

top 3 met Hercules en Jeka (Breda)
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ze daarom de procedure nogal grondig gewijzigd. En 

het resultaat mag er zijn: Veel minder administratieve 

last en de financiële risico’s van de club zijn weg.  

 

Dat betekent echter wel dat we de aanvraagprocedure 

voor de medewerkers en vrijwilligers van de 2de aan-

vraagronde (ingeleverd tussen nov-dec 2014) volgens 

die nieuwe manier moeten uitvoeren. Deze leden wor-

den hiervan via email op de hoogte gebracht. 

 

En ook op andere vlakken wordt er gewerkt aan een 

nog veiligere sportomgeving: 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 intimidatie, tot misbruik, tot diefstal 

tot pesten. De komende jaren zullen we dit verder uit-

rollen. Suzanne van Wakeren zal vanuit het Zorgteam 

aan de gang gaan met pedagogische ondersteuning van 

leiders en trainers. 

 

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. 

 

Aanbiedingen - Kledingsponsoring 

Voortdurend worden wij benaderd door bedrijven, die 

menen dat ze iets unieks te bieden hebben. Vaak is het 

na het allereerste contact via een brief of mailing al dui-

delijk dat het unieke aanbod nogal meevalt. Neemt niet 

weg dat wij met regelmaat enkele uurtjes vrijmaken om 

een aanbod aan te horen. Pas nog voor Voetbalshop.nl. 

Voetbalshop.nl timmert hard aan de weg. Zij denken 

dat de verkoop van sportartikelen via winkels een ach-

terhaald idee is en dat het niet lang zal duren voor dat 

deze markt wordt overgenomen door internetverkoop.  

 

Hun voorstel was om heel V.V. De Meern te voorzien 

van gesponsorde kleding. Kosteloos. Op het eerste ge-

zicht een uiterst interessante gedachte. Maar niemand 

geeft zomaar 1700 leden gratis kleding. Of een samen-

werking met Voetbalshop zin heeft moet serieus beke-

ken worden. Wim Stolwijk zal zich er vanuit het ver-

enigingsbestuur mee bezighouden.  

 

Voetbalconvenant Utrecht 

Het grote bord in de gang beneden, tegenover de fysio-

ruimte kan u niet ontgaan zijn. Het is van het Voetbal-

convenant Utrecht. Het convenant, onder leiding van 

de VSU is bedoeld voor Utrechtse voetbalclubs om sa-

men te werken, b.v. op het gebied van sportiviteit (Fair 

Play Cup) en vandalisme, maar ook om van elkaar te 

leren. Verder probeert het convenant afspraken te ma-

ken tussen en met clubs, waar de clubs zich dan aan 

moeten houden. 

 

V.V. De Meern zit een beetje “dubbel” in het conve-

nant. Wij hebben het ondertekend omdat je weinig be-

zwaar kunt hebben tegen de positieve uitgangspunten 

van het convenant, maar we zitten niet te wachten op 

extra verplichtingen en inspanningen. We zijn al druk 

genoeg. Aan Peter Kieft de dankbare taak hier maande-

lijks zijn uurtjes in te steken. 

 

Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 

 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

et tweede weekend van januari heb ik enorm geno-

ten van het trainingskamp van Zaterdag en Zondag 

1 samen met FC Utrecht. Het waren zware dagen. 

Overdag gesprekken voeren en trainingen bekijken en 

in de avond uitgaan. Gelukkig lagen de meesten, op 

enkelen na, netjes voor middernacht op bed. 

 

De quiz gemaakt door Stefan, werd uiteraard gewonnen 

door mijn groep, ondanks grootspraak van Rob Zomer 

en Wim Stolwijk. Helaas schieten deze heren te kort in 

hun algemene ontwikkeling. De eerste dagen van janu-

ari werden overschaduwd door het drama in Parijs. Ex-

tremisten vermoorden daar 17 mensen, met als enige 

doel om onze samenleving te ontwrichten, ons bang te 

maken en haat te zaaien. Zeker bij een grote voetbal-

club als V.V. De Meern met 2000 leden van verschillen-

de nationaliteit en religie, hebben wij de plicht om een 

voorbeeld te zijn van hoe wij met 

elkaar omgaan. 

 

Op naar het 2de seizoenshelft ! 

 

Frans van Seumeren 

Voorzitter 

Van de voorzi&er 

H 
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Eerste cer)ficaatuitreiking Trainerskracht 

nder toeziend oog van team Trainerskracht en de 

jonge trainers die aan het project deelnemen, gaat 

FC Utrecht goed van start in haar laatste thuiswedstrijd 

van 2014. Na enkele minuten veren we op wanneer de 

keeper van Heracles Almelo redding moet brengen op 

een uithaal van Ruud Boymans. Enkele minuten later 

weten de bezoekers wél het net te vinden. Jeroen Veld-

mate legt een vrije trap terug op Weghorst, die half 

mist, maar Bruns het beslissende tikje ziet geven: 0-1. 

 

Ondertussen wordt er op de 

tribune druk geanalyseerd. Ik 

stoot een van de jongens aan 

en zeg: “Wanneer ben jij van 

plan om trainer van Utrecht 

te worden?”. Ondanks de 

kou en de achterstand heb-

ben we het prima naar ons 

zin.  

 

Mohammed, een van de be-

geleiders van Trainerskracht, 

laat wat snoepjes rondgaan. 

Met een smurf tussen mijn 

kiezen spring ik omhoog 

wanneer de gelijkmaker bin-

nenvalt. Kristoffer Peterson, 

goed aangespeeld door Marc 

van der Maarel, schuift de bal 

tussen de benen van doelman 

Dennis Telgenkamp naar bin-

nen. Luttele opwindende mi-

nuten later had het zomaar 2-

1 kunnen staan, maar spel-

maker Yassine Ayoub ziet 

zijn strafschop gekeerd wor-

den. 

 

In de tweede helft moeten we machteloos toezien hoe 

FC Utrecht het duel verder uit handen geeft. Na rom-

melig verdedigen krijgt Fledderus de bal voor z’n voe-

ten en zorgt hij met een geplaatst schot voor de 1-2. 

Tot overmaat van ramp zien we Ruud Boymans gebles-

seerd uitvallen en de Almeloërs opnieuw een doelpunt 

maken: 1-3. In de slotfase weet Gevero Markiet de 

spanning terug te brengen met een aansluitingstreffer, 

maar aan onze laatste hoop op een gelijkmaker komt al 

snel een einde. Bel Hassani gooit de wedstrijd definitief 

in het slot: 2-4 voor Heracles. 

 

Na afloop van de partij wachten we buiten bij de hoofd-

ingang, terwijl het stadion leegstroomt. Zodra we het 

seintje doorkrijgen dat er boven op ons gewacht wordt, 

haasten we ons naar de roltrappen en gaan we op weg 

naar de skybox van niemand minder dan Frans van 

Seumeren. Het is tijd voor een heuse certificaatuitrei-

king! 

 

De deelnemers van project Trainerskracht hebben zich 

al weken van hun beste kant laten zien en worden van-

daag terecht in het zonnetje gezet. Aan de bar bestellen 

we wat fris en ik graai wat nootjes van tafel, wachtend 

op het spektakel dat op punt 

van beginnen staat.  

 

De muziek wordt stopgezet 

en de jongeren worden een 

voor een naar voren geroe-

pen. Onder luid applaus van 

het aanwezige publiek ont-

vangen zij uit handen van 

Frans hun eerste Trainers-

kracht-certificaat! Er klinken 

lovende woorden over de rol 

van deze jonge trainers bin-

nen V.V. De Meern. Zij mo-

gen bijzonder trots zijn op 

hetgeen ze nu al bereikt heb-

ben en het trainersvak lijkt 

hen stuk voor stuk te passen!  

 

Dankzij hun inzet is er op de 

woensdagmiddag een extra 

sportaanbod gerealiseerd en 

krijgen kinderen, die voor-

heen nog op de wachtlijst 

stonden, de mogelijkheid om 

met leeftijdgenootjes het voetbal te ontdekken. Ook 

combinatiefunctionaris Ferdi Vrede is zichtbaar trots 

op de eerste resultaten van project Trainerskracht. Het 

verlies van FC Utrecht wordt voor eventjes vergeten en 

we vieren onze eerste overwinning. Op naar de volgen-

de uitreiking! 

 

Roy Leunen 

V.V. De Meern Betrokken 

O 
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Evalua)e zaterdag- en zondagsenioren 

r is nog genoeg werk aan de winkel voor de senio-

renteams, waar zondag 1 en zaterdag 3 belangrijke 

titelkandidaten zijn. 

 

De winterstop is altijd een mooi moment om terug te 

kijken op de eerste seizoenshelft. Met alle senioren 

teams nemen we in de winterstop gemiddeld een 6e po-

sitie in. 

 

Onze 2 eerste elftallen nemen 2 heel verschillende posi-

ties in. Zondag 1 is goed op weg om dit jaar de ambities 

waar te maken, ook al is de marge met andere ploegen 

nog flinterdun. Zaterdag 1 neemt helaas de onderste 

positie in. Zoals vaker is het 2e seizoen na promotie las-

tig. Het zal voor Robert Roest en zijn jonge team een 

hele klus worden om zich nog veilig te spelen. Tijdens 

het trainingskamp in Spanje moeten beide teams wor-

den klaar gestoomd voor de 2e seizoenshelft. 

 

Beide 2e elftallen zijn met regelmaat terug te vinden in 

de nacompetitie. Ondanks de 

wat magere posities zullen Han 

en Rocco alles uit de kast halen 

om met hun teams toch nog mee 

te doen aan dit toetje. Voor bei-

de trainers zou een vroege va-

kantie wel erg vreemd zijn. 

 

De dames nemen in de 3e klasse 

een 5e positie in. Na een goed 

begin hebben de dames in de laatste wedstrijden toch 

wat punten laten liggen. De laatste paar weken werd er 

toch weer goed gevoetbald, wat het vertrouwen voor de 

2e seizoenshelft heeft doen stijgen. Eind januari gaan de 

dames op trainingskamp naar Scheveningen en zullen 

er voor zorgen dat ze er weer klaar voor zijn om hoger 

te eindigen dan de huidige 5e plaats. 

 

Zondag 3 is dit jaar gepromoveerd naar de 3e Klasse en 

sprokkelen voldoende punten bij elkaar om zich hier 

ook te kunnen handhaven. Goed om te zien dat 2 nieu-

we en jonge teams op de zondag (ZO5 en ZO7) lekker 

mee doen in hun klasse. Wellicht dat ze nog wat plek-

ken kunnen stijgen nu ze wat gewend zijn aan het seni-

orenvoetbal. Bij zondag 6 ziet het er regelmatig gezellig 

uit maar ze hebben in de ranglijst nog wel eens hoger 

gestaan dan een 8e positie. Tijd voor wat teambuilding!  

 

Zaterdag 3 gaat dit jaar weer eens voor het kampioen-

schap. Halverwege de competitie staat het 3e bovenaan. 

Er zullen echter nog veel moeilijke wedstrijden gevoet-

bald moeten worden waaronder nog 2 keer tegen Drie-

bergen de nummer 2 van de competitie. Voor Zaterdag 

3 is het ook een speciaal jaar omdat ze al 10 jaar samen 

spelen. Het wordt dit seizoen wel eens tijd om een keer 

kampioen te worden. Zaterdag 4 gaat er dit jaar weer 

met hun jonge ploeg voor zorgen dat ze zich handha-

ven in de 4e klasse. Ze bezetten nu een plek in de mid-

denmoot en kunnen nog alle kanten op. 

 

Zaterdag 5 en 6 hebben dit seizoen veel te maken met 

een tekort aan spelers. Met de hulp van andere teams 

zal het 5e er dit seizoen toch voor moeten zorgen dat ze 

niet degraderen. Het 6e doet het aanmerkelijk beter. Zij 

kunnen de 2e plek bezetten, als ze de inhaalwedstrijd 

weten te winnen. 

 

Zaterdag 7 en 8 spelen in dezelfde klasse, dus dan heb 

je al een mooie strijd binnen deze competitie. De eerste 

onderlinge wedstrijd is in 1-1 geëindigd, dus ze hebben 

na afloop gezellig samen een biertje kunnen drinken. 

Vooralsnog staat zaterdag 7 in de 

ranglijst boven zaterdag 8, maar 

als de mannen van zaterdag 8 fit 

blijven gaat het nog een mooie 

strijd worden, welk team aan het 

einde van de rit de hoogste posi-

tie in neemt. 

 

De Veteranen doen dit seizoen 

met een 3e positie leuk mee in de 

competitie, maar het gat naar MSV de koploper lijkt te 

groot om nog een kans te maken op het kampioen-

schap. 

 

Zelf ben ik ook nog steeds aan het ballen in zondag 4. 

Na een dramatisch begin met 0 punten uit de eerste 3 

wedstrijden hebben we ons toch weer mooi naar boven 

weten te knokken naar een mooie 3e plek. Het kampi-

oenschap lijkt ook hier te veel gevraagd. 

 

Een gemiddeld 6e positie klinkt een beetje als midden-

moot, dus de goede voornemens voor de 2e seizoens-

helft lijken zeker op zijn plaats. Ik wens jullie vooral 

veel voetbalplezier op en rond de velden, maar laten we 

er ook voor zorgen dat we met zijn allen de gemiddelde 

6e plek nog wat kunnen verbeteren. 

 

Patrick van Zijl 

Voorzitter Senioren Commissie 

 

E 
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adat we alle 13 tegenstanders in onze competitie 

hebben gehad, zijn we gebombardeerd tot 

Herbstmeister, of noem het Winterkampioen. Titels die 

in principe niets betekenen. Een periodetitel wel, maar 

die ging, na 8 gespeelde wedstrijden, naar SDO en niet 

naar ons. Na 13 gespeelde wedstrijden staan we inmid-

dels wel op een 1e plek met 3 punten voor op nr.2 SDO 

en 5 punten op nr. 3 Alphense Boys en 6 punten op nr. 

4 VVIJ. Maar ook dit zegt natuurlijk nog niets. De klei-

ne marge is natuurlijk meegenomen maar pas op het 

eind worden de prijzen verdeeld. Van de 13 

gespeelde wedstrijden wonnen wij er 9, 

speelden we 2x gelijk en verloren wij er ook 

nog eens 2. 

 

Rick Kruys en ik zijn er van overtuigd dat het 

team nog beter kan presteren. Technisch en 

tactisch zit er nog voldoende rek in het elftal 

om verder te ontwikkelen. Samen met Marcel 

Oldenburg (teammanager), Dik Heesen 

(materiaalman), het fysio-team, onze grens-

rechter Marcel van Doorn, onze fitheidtrainer 

Joop Prozee, keeperstrainer Kees van Laaren 

en Technisch Directeur Hans de Wit, stoppen we alle-

maal veel energie in het team, om te blijven presteren 

en om onze doelstelling te halen. Niets moet, maar we 

willen gewoon dolgraag met zijn allen winnen en ook 

de club wil kampioen worden. 

 

Het huidige team van Zondag I heeft dit seizoen 6 nieu-

we spelers van buitenaf gehaald, die allemaal een basis-

plek hebben veroverd. We hebben in de gesprekken 

vooraf ook gekeken naar het karakter van een speler, of 

zoals dat zo mooi heet…”zit er behalve de voetbalkwa-

liteiten ook een goeie kop op”. Met de nieuwe spelers 

zijn we enorm vooruit gegaan in ons scorend ver-

mogen. Bovendien kwamen we vorig 

seizoen ‘power’ tekort en ook daarin 

zijn we een stuk sterker geworden. 

Na 13 wedstrijden hebben we, be-

halve de meeste punten, ook de 

meeste goals gescoord en de minste 

tegen gehad. Maar daar krijg je geen 

bonuspunten voor, dus moeten we 

in de volgende 13 wedstrijden op-

nieuw volle bak gaan geven. 

 

Vanaf ons trainingskamp in Bergen 

op Zoom zijn de nieuwe spelers en 

de spelers van vorig seizoen en de 

staf naar elkaar toegegroeid en zijn 

elkaar beter gaan leren kennen. Ik kijk met veel voldoe-

ning terug op dat eerste moment met elkaar. Toen, 

maar nu ook na vijf maanden, concludeer ik dat we een 

volwassen, intelligente en gedreven selectie hebben. De 

sfeer is goed en ook deze groep heeft er veel voor over 

om de doelstelling te halen.  

 

Mooi is om te constateren dat V.V. De Meern veel ta-

lentvolle jeugd in huis heeft. Vorig seizoen brak Dustin 

van Doorn al door en dit seizoen Fouad Dahmani. Sa-

men met Fouad heeft ook Lars Bootsma bij 

ons een A-selectie status en voor volgend sei-

zoen komen aardig wat talentvolle spelers 

van de A1 in beeld, voor zo’n zelfde status. 

 

In het nieuwe jaar zou het mooi zijn als onze 

goede prestaties vergezeld gaat met meer sup-

porters. Het vlaggenschip van onze vereni-

ging, met bijna 1900 leden, verdiend meer 

aandacht en steun van supporters. Gelukkig 

hebben we een groep van vaste supporters, 

die bijna elke wedstrijd ons komen steunen. 

Ook deze mensen zijn voor ons belangrijk. 

 

Verder hoop ik dat 2015 meer succes brengt voor Za-

terdag I. Ik weet dat de trainers Robert Roest en René 

Martens er alles aan doen en ik hoop van ganser harte 

dat de broodnodige punten worden gehaald in de twee-

de competitiehelft, er is nog niets verloren. 

 

Namens Zondag I wens ik iedereen een sportief, maar 

vooral gezond 2015.  

 

Rob Zomer 

Trainer Zondag 1 

Terugblik eerste hel, compe))e Zondag 1 

N 
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Terugblik eerste hel, compe))e Zaterdag 1 

oe ga je een stukje voor de TeamGeest schrijven 

wanneer je gevraagd wordt om de 1e seizoenshelft 

van de zaterdag selectie te evalueren? Na jaren van ho-

sanna, een aantal promoties en het 1e jaar handhaving 

in de 1e klasse vorig jaar van Zaterdag 1 en daarnaast 

promoties / periodeprijzen van Zaterdag 2 kun je nu 

concluderen dat we met zijn allen het seizoen 2014-

2015 toch anders hadden voorgesteld!  

 

Bij de winterstop van het huidige seizoen kunnen we 

vaststellen dat Zaterdag 1 een moeizaam jaar 

doormaakt. Zaterdag 1 staat met 6 punten 

onderaan in de 1e klasse, op de meest niet te 

benijden positie, welke dan ook rechtstreeks 

degradatie tot gevolg heeft. En Zaterdag 2 

speelt tot nu toe een matig seizoen. De wisse-

lende resultaten hebben geleid tot een plek in 

de middenmoot.  

 

Zaterdag 1 begint het seizoen in de beker-

poule met goede resultaten. Winst tegen 

Elinkwijk (0-6), een gelijkspel bij en tegen 

ARC (2-2) en een nederlaag tegen Jodan Boys 

(0-2) levert een 2e plaats op in de poule achter Jodan 

Boys, waardoor de 2e ronde wordt bereikt. Tegen een 

goed voetballend Magreb heeft Zaterdag 1 weinig in te 

brengen, waardoor hier het bekeravontuur stopt. 

 

De competitie start voortvarend met een overwinning 

tegen DTS (2-1). De 2e overwinning volgt tegen VVZ’49 

(2-1), maar daar zitten 6 verliespartijen tussen. Na de 

winst tegen VVZ is het weer wachten op de volgende 

winstpartij, welke hopelijk zal volgen direct na de win-

terstop tegen Eemdijk, want het blijft tot nu toe bij 2 

overwinningen. In de meeste van de verliespartijen is 

het verschil miniem: 1 doelpunt, waarbij in een aantal 

wedstrijden een gelijkspel wordt bereikt tijdens de 2e 

helft en er vervolgens een kans is op de overwinning. 

Uiteindelijk weet de tegenstander dan vervolgens wel 

de winnende goal te maken. Tegen JSV (1-0), Roda ’46 

(6-0) en LRC (4-0)valt er op de overwinning van de 

tegenpartij niks af te dingen.  

 

In Eemdijk (1-0) schieten we vlak voor tijd op de paal. 

In de volgende thuiswedstrijden hebben we kansen ge-

had op een beter resultaat: Zuidvogels (2-4), 

Roda Boys (2-3), Benschop (2-3), Lienden (2-

3), Almkerk (0-1). Uit bij WNC wordt een 

voorsprong uit handen gegeven (1-2), bij SVL 

worden bij een stand van 3-1 achter nog een 

aantal kansen gecreëerd. 

 

De positie op de ranglijst zegt misschien iets 

anders, maar uit de analyse van de 1e helft 

van het seizoen blijkt dat we vertrouwen 

moeten halen uit het feit dat tegen elke tegen-

stander er in elke wedstrijd weer van alles 

mogelijk gaat zijn. Dat het niet makkelijk gaat 

worden is duidelijk. Hopelijk hebben we veel geleerd 

van de fouten die gemaakt zijn in de 1e helft van het 

seizoen en kunnen we het opbrengen om tot het einde 

van het seizoen al knokkend van wedstrijd tot wed-

strijd te gaan. De focus ligt nu op de 1e wedstrijd thuis 

tegen Eemdijk, een ploeg die wisselend heeft gepres-

teerd, maar die tegen Zaterdag 1 in ieder geval in de 

uitwedstrijd een behoorlijk volwassen indruk maakte. 

 

Robert Roest 

Trainer Zaterdag 1 

 

H 

Koffiemeisje op zondagen 

p het ogenblik zijn er al best veel F-teams die op de 

zondag hun wedstrijd spelen. Daarnaast heb je nog 

de Benjamins en wat anderen. Ouders genoeg dus op de 

zondag, die hun kind begeleiden en kijken naar de 

wedstrijd. 

 
Hans de Wit heeft met de kantine De Middenstip, i.s.m. 

John van Wegen, voor deze ouders een nieuwe service 

opgezet: er komt nu iedere week een meisje langs de 

velden om de ouders een kop koffie aan te bieden. Lek-

ker en leuk! 

O 
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at heb je nodig om een doldwaas plan in de jeugd-

opleiding door te voeren? Een eigenwijs lid van 

het verenigingsbestuur, een onderdruk gezet hoofd-

jeugdopleiding en een trainingscoördinator, die er het 

zijne van denkt. En dan vooral van dat lid van het ver-

enigingsbestuur. 

 

Voor zover u nog niet heeft begrepen waar het om gaat, 

bij de E en F is iets nieuws in de maak. Een dribbel-

diploma. Hoe verzinnen ze het? Zo origineel is het niet, 

het is net zo iets als een zwemdiploma of een kleur 

band halen bij judo. 

 

Het plan is simpel. We laten alle E-tjes en F-jes dezelf-

de dribbeloefeningen doen en gaan meten hoe goed ze 

dat doen. De score leggen we vast. En de spelers krijgen 

de score terug op een dribbeldiploma. Hierover straks 

meer. 

 

Hoe moeilijk kan het zijn zoiets te organiseren? Op 

zich niet zo moeilijk ware het niet dat 32 E en F teams 

plus 5 wachtlijst teams plus 6 meisjes teams plus de 0e 

jaars F, de Champions League, best wel veel is. 

 

Excelsior speler en trainingscoördinator Rick Kruys, 

heeft er zijn handen behoorlijk vol aan. Hoe leg je een 

stuk of 40 trainers uit wat de bedoeling is? Rick heeft 

het eigentijds opgelost. Eerst de oefening uitgetest met 

2 teams, vervolgens aanpassingen gemaakt. Daarna de 

oefening herhaald en gefilmd om deze via de app te ver-

spreiden onder trainers. De scores stuurt hij vervolgens 

naar het lid van het verenigingsbestuur. Die is onder 

zijn eigenwijsheid aan het bezwijken door de scores 

van ca. 400 kinderen te moeten verwerken. 

 

Interessant is de vraag waarom we zoiets doen. In wille-

keurige volgorde de redenen. 

• Inzicht krijgen in de ontwikkeling van onze spelers; 

• Iedereen heeft het over scouten, maar niemand kan 

criteria aangeven. Op het gevoel worden spelers van 

buiten gehaald, die later helemaal niet beter blijken. 

Dat willen we niet. En dus: meten is weten. Gissen is 

missen; 

• De oefeningen maken onderdeel uit van een voetbal-

lesprogramma dat we aan het opbouwen zijn; 

• Een diploma is voor jonge kinderen stimulerend; 

• Laten zien dat onze voetbalopleiding minstens zo 

veel biedt als voetbalscholen; 

• Structuur geven aan de trainingen en houvast geven 

aan trainers. 

Over de scores. Iedere speler doet dribbeloefeningen en 

bv de tijd die hij/zij daarover heeft gedaan is gemeten. 

Alle meetresultaten zijn op een rij gezet en vergeleken 

met een standaardscore. 

 

De standaard score was er vooraf niet. Van een team uit 

de hoofdklasse (bv. F1) is de gemiddelde tijd van alle 

spelers gemeten. Hetzelfde is gedaan voor teams uit de 

tweede klasse (F), de derde klasse (F), de vierde klasse 

(F5) enz. Daarna is de score van elke speler vergeleken 

met de gemiddelde scores. En zo kon van elke speler 

worden aangegeven op welk niveau hij/zij scoorde. De 

score is dus niet vastgesteld op goed of slecht of matig, 

maar op het niveau dat je als speler hebt. Nu we de eer-

ste resultaten eenmaal hebben, kunnen we in principe 

elke (nieuwe) speler een idee geven hoe goed hij/zij op 

een bepaald onderdeel is. 

 

De bedoeling is dat het dribbeldiploma een terugkerend 

element is, dat langzaam zal worden uitgebreid met 

meer of andere oefeningen. Verder moeten er ook ande-

re diploma’s komen voor bv. pass en traptechniek. 

 

Rick Kruys, Robert Roest en John van Wegen 

Dribbel diploma’s 

W 
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Onze (scheidrechter) toppers 

aast een groot aantal clubscheidsrechters kent V.V. 

De Meern op dit moment ook 3 scheidsrechters, 

die voor de KNVB actief zijn. Dit zijn André Bakker, 

Wim van Mourik en Hamid Assili. André en Hamid 

fluiten bij de jeugd, Wim fluit senioren wedstrijden. 

 

Van dit drietal heeft Wim van Mourik ruimschoots de 

meest wedstrijden op zijn naam staan. Wim fluit name-

lijk al meer dan 50 jaar voor de KNVB, waarvoor hij 

recent is onderscheiden door de voetbalbond. Wim 

heeft het geschopt tot het een na hoogste niveau van 

het amateurvoetbal. Op 47 jarige leeftijd moest Wim 

stoppen met fluiten op divisie niveau door de toen nog 

bestaande leeftijdsregel. Hij is toen in de afdeling 

Utrecht gaan fluiten. Tegenwoordig doet hij 
het wat rustiger aan, maar fluit nog steeds 

zaterdag senioren groep 5 (het laagste ni-

veau, reserve klassen, dus 2e en 3e teams 

van verenigingen). Gezien zijn leeftijd, 74, 

is dat een zeer respectabele prestatie. 

 

Naast scheidsrechter is Wim ook 32 jaar 

rapporteur geweest. Voor al deze activitei-

ten is Wim benoemd tot lid van verdienste 

van de KNVB, een eer die normaal aan bo-
bo’s toebedeeld wordt. Wim heeft nog 

steeds veel plezier in het fluiten en heeft 

zeker nog geen plannen om te stoppen. 

 

André Bakker is de hoogste fluitende scheidsrechter. 

André is, na een carrière als voetballer, pas 4 jaar gele-

den begonnen bij de KNVB in de beginnersgroep jeugd 

5. Ondanks de nodige ervaring als clubscheidsrechter 

begint iedereen bij de KNVB onderaan de ladder. André 

wist wel in korte tijd 3 keer achter elkaar te promove-

ren en fluit nu inmiddels jeugd groep 2. Dat wil zeggen 

dat André wedstrijden op divisie niveau mag fluiten (de 

hoogste amateur jeugd en de lagere betaald voetbal 

jeugd). 

 

Zijn doelstelling is om nog te promoveren naar jeugd 

groep 1, het hoogste niveau (ook de hoogste betaald 

voetbal jeugd), al is dat een klein select groepje 

scheidsrechters en is promotie niet alleen een kwestie 

van goed fluiten, maar ook van het nodige geluk met 

wedstrijden en beoordelingen. Bij de KNVB moet je 

kiezen tussen jeugd en senioren, het is niet ondenkbaar 

dat André nog eens de overstap naar de senioren maakt. 

 

Last but not least, Hamid Assili, onze jongste scheids-

rechter en nog maar 18 jaar, volgt hetzelfde traject. Ha-

mid is bij V.V. De Meern 5 jaar geleden, op 13 jarige 

leeftijd, begonnen met fluiten. Nadat hij eerst de cursus 

pupillen scheidsrechter had gevolgd voor een maat-

schappelijke stage, is hij eerst begonnen met het fluiten 

van E-wedstrijden. In het voorjaar van 2013 heeft Ha-

mid de BOS cursus gehaald. Na eerst D- en C-

wedstrijden bij De Meern gefloten te hebben is Hamid 

vrij snel daarna begonnen bij de KNVB, in beginners-

groep 5. 

 

Al na het eerste jaar volgde promotie naar groep 3 

(groep 4 werd overgeslagen), waar hij sinds begin van 

dit seizoen actief is. Hamid fluit voornamelijk hoofd-

klasse/4e divisie jeugdwedstrijden. Op dit moment zit 

hij in zijn tweede jaar bij de KNVB. Om zijn 

wedstrijden goed te leiden, traint Hamid 

doordeweeks hard om zijn volledige concen-

tratie op de wedstrijd te kunnen richten. 

Hamid heeft grote doelstellingen en wil het 

hoogst haalbare bereiken. In eerste instantie 

is dat om geselecteerd te worden voor de 

talenten groep. Dat is een groep jeugdige 

scheidsrechters die wordt opgeleid en ge-

traind voor het top niveau in Nederland.  

 

Afhankelijk van je prestaties en je mogelijk-

heden kun je de top in het amateurniveau of 

nog hoger bereiken. Eind dit seizoen hoort 

Hamid of hij in aanmerking komt voor deze talenten-

groep. Ook fluit/assisteert Hamid wedstrijden tijdens 

toernooien (aan het einde van het seizoen) Jeugdteams 

die Ere- en 1e divisie spelen.  
 

Naast het fluiten van wedstrijden op zaterdag heeft Ha-

mid ook ambities als assistent scheidsrechter. Recent is 

Hamid begonnen als assistent scheidsrechter op zondag 

en dat doet hij op niveau van Hoofdklasse senioren 

(zijn doel is hier ook het talententraject behalen). Op 

dit moment kan hij dit assisteren nog combineren met 

fluiten, wellicht moet Hamid in de toekomst een keuze 

maken waarin hij verder wil. Hamid’s motto: ’Wil je een 

doel bereiken, dan moet je dat met stappen doen.’ 

 

Wij wensen Wim, André en Hamid veel succes toe met 

hun verdere carrière. 

 

Dirk IJkema 

Scheidsrechterscommissie 

N 
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et is donderdagmiddag 8 januari. Ik word opge-

haald door Stephan Oost en samen met Wim Stol-

wijk en Piet Oostveen rijden we naar het sportcomplex 

van V.V. De Meern waar de aftrap plaats vindt van een 

trainingskamp in Spanje. De bus staat gelukkig al keu-

rig netjes klaar, de handbagage wordt snel door eenie-

der in de bus gestouwd want 

buiten zijn is door het natte 

weer en de gure wind vrij on-

aangenaam.  

 

Ook onze voorzitter Frans van 

Seumeren heeft zich gemeld 

en als we denken dat iedereen 

gearriveerd is kunnen we ver-

trekken richting Schiphol. Net 

onderweg vraagt een aantal 

mensen zich af waarom Sven 

van Doorn niet in de bus zit, 

maar na wat belverkeer wordt 

duidelijk dat hij op eigen gele-

genheid onderweg is naar de luchthaven. Geen paniek 

dus en met een gerust hart gewoon verder.  

 

Op Schiphol inchecken en dan het vliegtuig in. Na dik 

2 ½ uur vliegen landen we op het vliegveld van Alican-

te. Zelfs in de avonduren is het aangenaam uitstappen 

en krijg je al een beetje gevoel op het lekkere weer wat 

ons in de komende dagen te wachten staat. Vanuit het 

vliegveld moeten we nog een uurtje bussen voordat we 

de eindbestemming, Hotel Meliá in Benidorm, berei-

ken. Een ongelooflijk groot hotel uiteraard voorzien 

van allerlei voorzieningen, midden in het stadscentrum 

en niet ver weg van de boulevard. Dus een toplocatie!! 

 

Nadat iedereen kennis gemaakt heeft met de ruime en 

luxe hotelkamers wordt door 

de technische leiding aangege-

ven dat er gekozen is voor een 

vrije invulling van de eerste 

avond. Nou, ik kan jullie ver-

zekeren dat hier ruim gebruik 

van gemaakt is. De avond liep 

vloeiend over in de kleine uur-

tjes van de nieuwe morgen en 

in het stadscentrum was er 

nog steeds sprake van een 

hoog gehalte V.V. De Meern-gangers.  

 

Die ochtend rondom een uur of negen was iedereen 

weer present om te kunnen genieten van een heerlijk 

ontbijt. Daarna stond voor zowel de zaterdag- als de 

zondagselectie de eerste training op het programma. Je 

hoeft echt geen profeet te zijn om te bedenken dat en-

kele spelers zich wel eens wat prettiger gevoeld zullen 

hebben dan bij de aanwezigheid van deze training. 

Maar goed eenmaal terug in het hotel staan de kleine 

oogjes weer wagenwijd open 

en wordt na de lunch het 

zwembad druk bezocht, is er 

weer strijd aan de tafeltennis-

tafel en last but not least is het 

spelletje pokeren de grote 

trekpleister.  

 

’s Avonds staat er een quiz op 

het programma. Iets later dan 

gepland laat onze quizmaster 

Stephan Oost een aantal 

“kameroudsten” teams forme-

ren waarna de vragen op ons 

afgevuurd worden. De vragen 

zijn divers, gaan verrassenderwijs niet over voetbal, 

maar is een variatie van belangrijke gebeurtenissen in 

het jaar 2014 tot wat de prijs is van zes “vrije uitloop” 

eieren (wat het ook zijn moge).  

 

Ah fijn, veel hoofdbrekens met een hoop lol. Na con-

trole van de antwoorden blijkt dat het team van Frans 

van Seumeren met een voorsprong van maar liefst één 

punt de verrassende winnaar is geworden. 

 

De volgende ochtend wordt er uiteraard weer getraind 

maar de dag staat hoofdzakelijk in het teken van de 

wedstrijd FC Utrecht versus AA Gent. Deze wedstrijd 

wordt gespeeld in het dorp La Nuciá op ongeveer twin-

tig minuten rijden van af ons hotel in Benidorm. Het is 

een prachtig sportcomplex met 

allerlei voorzieningen. Het ver-

haal gaat dat de huidige burge-

meester, voorheen de huisarts, 

dit “slaapdorp” enthousiast 

gekregen heeft voor het doen 

van de nodige investeringen 

op sportgebied en eerlijk is 

eerlijk, hij en zijn bevolking 

kunnen terecht trots zijn op 

deze geweldige accommodatie. 

Kennelijk heeft ook de plaatselijke bevolking lucht ge-

kregen van deze wedstrijd want het is hartstikke druk 

en de tribunes zitten dus lekker vol!  

 

Verslag trainingskamp in Spanje 

H 
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Verslag trainingskamp in Spanje (vervolg) 

De wedstrijd op zich was, ondanks rappe handelings- 

en balsnelheid, niet van een erg hoog niveau. De verde-

diging van Utrecht had het zwaar, daar de spits van 

Gent zich ontpopte als sterke vent die in de lucht erg 

lastig was. Hij zorgde dan ook voor de 1-0 voorsprong 

en mocht van de FC Utrecht verdediging vrijuit inkop-

pen. Het middenveld kreeg pas in de loop van de 1e 

helft grip op de wedstrijd waardoor in de laatste twintig 

minuten AA Gent zijn meerdere moest erkennen in de 

FC. De 2e helft was veel minder en moeten we, naar 

mijn idee, maar gauw vergeten.  

 

Daarna weer met de bus terug naar het hotel, een hapje 

eten en opnieuw mocht men van de technische leiding 

gaan genieten van een vrije avond en werd het reuze 

gezellig in een aantal tenten langs de boulevard.  

 

De volgende dag was er voor de zaterdagselectie een 

training op het strand en de zondag heeft met veel pijn 

en moeite toch nog een wedstrijd tegen Scheveningen 2 

kunnen organiseren. De wedstrijd wordt gespeeld in La 

Nuciá, je weet wel, op dat prachtige sportcomplex. Nou 

ja wedstrijd, de eindstand was 11-0 waarin zowel 

Sjoerd Vlasman als Miquel Balloo ieder maar liefst drie 

doelpunten voor hun rekening namen. Verder hoef ik 

er geen woord aan vuil te maken behalve dat de tegen-

stand gewoon te zwak was!! 

 

Daarna moeten we ons gaan voorbereiden op de terug-

reis en gaan we rondom vijf uur de bus in richting Ali-

cante. Iedereen is moe maar wel voldaan, want het was 

een prachtig uitstapje en niet onbelangrijk geen onver-

togen woord en een opperbest sfeertje.  

 

Dank aan iedereen die dit trainingskamp mogelijk heeft 

gemaakt en een speciale dank gaat uit naar Marcel Ol-

denburg, Jan Mandjes, Robert Roest en Rob Zomer, die 

ondanks heel wat improvisatie (het schema lag al bij de 

eerste avond in de prullenbak) toch gezorgd hebben 

voor een bijna perfect verlopen trainingskamp.  

 

Natuurlijk bedanken wij ook onze hoofd-sponsoren 

VakantieTaxi.nl (Martijn van der Kroef) en Viva Vida 

(Frans van Seumeren) want zij zijn toch degenen die 

zo’n trainingskamp mogelijk maken. En zeg nou zelf, 

dat blijft toch een prachtige luxe!!!  

 

Ad de Lange 
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n december heeft V.V. De Meern meegedaan aan de 

Nuon Club Competitie. Na een nominatie voor de 

eindronde was het zaak voldoende stemmen te verza-

melen. De negen verenigingen met de meeste stemmen 

konden een bedrag van € 10.000 euro winnen om te 

investeren in energiebesparing en duurzame energie.  

 

Om in aanmerking te komen voor een prijs waren meer 

dan 1.000 stemmen nodig, wat voor ons niet haalbaar is 

gebleken, ondanks een oproep op de website van de 

vereniging, flyers in het clubgebouw en een persoonlij-

ke mail aan alle (bijna 2.000!) leden. Hiermee hebben 

we (de leden en aanhang) een prachtige kans laten lig-

gen om zonder veel inspanning een groot geldbedrag 

binnen te halen. 

 

Doorgevoerde besparingen energieverbruik 

Door het intensieve gebruik van het sportpark en club-

gebouw is het energieverbruik inmiddels opgelopen tot 

ca 150.000 kWh stroom en ca. 16.000 m3 gas per jaar. 

Omdat we regelmatig worden aangesproken door leden 

over mogelijkheden van energiebesparing, lijkt het ons 

zinvol om een overzicht te geven van de vele energiebe-

sparende maatregelen, die door de Commissie van Be-

heer reeds zijn onderzocht en deels zijn doorgevoerd. 

 

• Aanpassingen luchtbehandeling 

 O.a. bediening regelcomputer vanaf huisadres en 

koppeling aan toegangsalarm. Dit laatste heeft als 

voordeel dat de luchtbehandeling alleen in werking 

wordt gesteld (c.q. het ingestelde programma volgt) 

bij aanwezigheid in het gebouw. Bij bv. (algehele) 

afgelastingen en bij een beperkt middagprogramma 

op zondagen, als het eerste elftal geen thuiswedstrijd 

speelt, wordt bij uitgeschakeld toegangsalarm ook 

de luchtbehandeling automatisch uitgeschakeld.  

• Verlichting clubgebouw:  

◊ Toepassen spaarlampen en led lampen; 

◊ Ombouwen armaturen kantine voor meervoudig 

gebruik; 

◊ Uitschakelen overbodige nachtverlichting; 

◊ Verlichting waar nuttig en mogelijk voorzien van 

een schemerschakelaar en tijdklok. 

• Veldverlichting 

 De schakeling van de veldverlichting is op de velden 

1, 2 en 3 zodanig uitgevoerd dat de veldverlichting 

per half veld gebruikt kan worden. 

• Vervangen apparaten 

 Diepvrieskisten en koelkasten van een ouder type 

vervangen door energiezuinige exemplaren. 

• Pomp 

 Het clubgebouw is voorzien van een ringleiding 

waar warm water doorheen wordt rondgepompt zo-

dat douches snel warm water geven. Het rondpom-

pen van warm water buiten bedrijfsuren is uitge-

schakeld, door middel van een tijdschakelaar. 

• Computers 

 Besparing op gebruik LCD schermen, DVR recorder 

voor opname camerabeelden vervangen door zuinig 

exemplaar. 

• Koelsysteem kelderbier 

 Door het aanbrengen van een ombouw van het koel-

systeem van het kelderbier wordt de warme lucht, 

die door het systeem wordt geproduceerd, nu direct 

naar buiten afgevoerd i.p.v. in de aanliggende ruim-

te, hierdoor moest de koeling harder werken. 

•  Gasverbruik 

◊ Zuinigere afstellingen in regelsysteem; 

◊ Tijdschakelaar warmwater ringleiding (besparing 

stroom, maar ook wat gas); 

◊ Temperatuur kleedkamers ingesteld op 18 graden 

(i.p.v. bij nieuwbouw ingestelde temperatuur van 

20 à 21 graden). 

 

Oproep: het blijkt dat regelmatig veldverlichting te 

vroeg wordt ingeschakeld en/of wordt ‘vergeten’ deze 

na gebruik uit te schakelen. Tevens zien we regelma-

tig dat slechts halve velden worden gebruikt. In dat 

geval kunnen wellicht trainingen van verschillende 

velden worden samengevoegd en/of een halve verlich-

ting worden gebruikt. Wij doen een dringend beroep 

op de trainers/leiders om hier beter mee om te gaan.  
 

Niet haalbaar gebleken 

Een reeks van meer omvangrijke maatregelen bleek 

(financieel) niet haalbaar/aantrekkelijk, o.a: 

• Koude-warmteopslag in de bodem; 

• Zonnecollectoren; 

• Sedum dak; 

• Windmolens; 

• Natuurlijke ventilatie; 

• LED-lampen veldverlichting. 

 

Bij al deze maatregelen werkt het tegen ons dat wij 

grootverbruiker van elektriciteit zijn. Besparingen zijn 

kWh-uren die onder het laagste belastingtarief vallen, 

waardoor per kWh minder dan 10 cent bespaard wordt. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

Nuon Clubcompe))e 

I 
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et derde team van de zaterdag, alias het vrienden-

team, bestaat dit seizoen inmiddels al weer 10 sei-

zoenen. Destijds in 2005 vonden zo’n 16 mannen el-

kaar en begonnen een voetbalteam. Een combinatie van 

spelers uit de selectie en lagere elftallen vormden een 

team dat gelijk goed mee kon komen in de 4e klasse. 

 

In de eerste seizoenen heeft het team al een aantal ma-

len mogen ruiken aan de 

titel maar op een of andere 

manier lukte het niet om de 

laatste stap te maken. Gaan-

deweg de jaren werden de 

spelers ouder en leek de 

kans om ooit nog eens 

kampioen te worden in de 

4e klasse verkeken. 

 

Echter dit seizoen lijken de 

kansen gekeerd en lijkt het 3e eindelijk een serieuze 

gooi te gaan doen naar de titel. Een belangrijke reden 

hiervoor is de versterking die het team dit jaar in de 

breedte heeft gekregen. Vanuit de zaterdagselectie de-

den drie spelers een stapje terug en tevens werd een 

nieuwe ervaren keeper gevonden. 

 

Coach Ricardo de Ruijter lijkt zijn team dit jaar op de 

rit te hebben. Met de winterstop stond het team boven-

aan met 9 gewonnen en 1 verloren wedstrijd. De ko-

mende weken worden belangrijk aangezien de wedstrij-

den tegen de twee andere overgebleven titelkandidaten 

op het spel staan. 

 

Dat naast een serieuze pot voetbal ook de derde helft 

binnen de team belangrijk bewijzen de twee jaarlijkse 

uitjes wel. Het team heeft 20 spelende leden maar ook 

nog eens 6 spelers die alleen 

mee trainen. Tezamen vor-

men zij tijdens de uitjes een 

gezellige groep die menige 

stad al onveilig heeft ge-

maakt. Ook wordt er in ver-

schillende groepen geskied 

en ziet menigeen elkaar ook 

buiten de trainings- en wed-

strijddagen. 

 

Het zou mooi zijn als dit lustrumjaar kan worden opge-

sierd met het eerste kampioenschap van dit team. De 

komende weken gaan uitmaken of het team de goede 

lijn van voor de winterstop kan doorzetten en kan pro-

moveren naar de derde klasse. We zullen het gaan zien! 

 

Marco Eversdijk 

Spits Zaterdag 3 

Zaterdag 3: op weg naar de )tel? 

H 

it seizoen wordt voor de negende maal het voetbal-

toernooi voor seniorenteams Coupe De Meern geor-

ganiseerd. Coupe De Meern is in de winter van 2006 

ontstaan uit een initiatief van Marco Eversdijk en Fer-

dinand Wieman. De eerste editie vond plaats in 2007 

en had toen direct het maximum van 25 deelnemers. 

Niet vanwege de capaciteit, maar vooral om het 

’gezellig’ te houden. 

 

Coupe De Meern is een toernooi voor niet-selectie 

KNVB herenteams, reserve 4e klasse en lager. Opgeven 

is nu mogelijk. Kijk hiervoor op www.vvdemeern.nl > 

senioren > Coupe De Meern > Aanmelden 

 

Wij hopen ook in 2015 weer een mooie dag te beleven 

met veel gezellige en sportieve teams uit de regio.  

 

Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman 

Organisatoren Coupe De Meern 2015 

Coupe De Meern 2015 

D 

Zaterdag 30 mei 2015 
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Stand van zaken TJVB 

a de zomer van 2014 ben ik bij V.V. De Meern be-

gonnen met de opdracht vanuit het bestuur om de 

gehele jeugdopleiding naar een hoger plan door te ont-

wikkelen middels een Technisch Jeugd Voetbal Beleids-

plan (TJVB). We zijn nu een half jaar onderweg en het 

leek me een goed idee om via de teamgeest een 1e upda-

te te geven over de ontwikkelingen daarin. 

 

In de zomervakantie hebben we aan vooral de mensen 

van de jeugdcommissie, de trainers en de laagcoördina-

toren gevraagd om bij de aanvang van het seizoen de 

werkzaamheden voort te zetten zoals ze die gewend 

zijn om te doen. Immers, bij de aanstelling van een 

nieuwe Hoofd Jeugdopleiding ligt er de volgende dag 

nog niet direct een pasklaar plan. Vanaf de aanstelling 

heb ik veel rondgekeken, mensen leren kennen, trai-

ningen bekeken, wedstrijden gezien en gekeken waar 

de jeugdopleiding op het moment staat. 

 

Hierbij heb ik vastgesteld dat er vooral veel dingen erg 

goed geregeld zijn, dat er heel veel vrijwilligers zeer 

fanatiek zijn en heel veel goed werk verrichten, dat er 

een strakke organisatie staat en dat ik het onvoorstel-

baar knap vindt wat de club met al zijn mensen dag in, 

dag uit het hele jaar door neerzet en hebben neergezet.  

 

Vanuit het bestuur is de opdracht om meer samenhang 

en vooral structuur aan te brengen binnen de verschil-

lende onderdelen van de club, deze ontbreekt op papier 

en is onduidelijk voor de buitenwacht. Opdracht is ook 

om vooral op technisch vlak veel te doen, te beginnen 

bij de allerjongste jeugd, om vervolgens naar de oudere 

groepen toe te werken. 

 

Zaken die niet of indirect in een technisch plan ge-

noemd worden, gaan opgenomen worden in wat het 

jeugdvoetbalbeleidsplan (JVB) moet worden. Een voor-

beeld daarvan is een ouderbeleid of een organigram van 

de jeugdopleiding. Ook zal het selectiebeleid in algeme-

ne zin beschreven kunnen worden.  

 

Als onderdeel van het volledige plan gaan we naast al-

lerlei andere documenten en bijvoorbeeld protocollen 

ook een technisch jaarplan per leeftijdsgroep of laag 

produceren. Dit technisch jaarplan vormt dan samen 

met het JVB het volledig Technisch Jeugdvoetbal Be-

leidsplan. Geef het beestje maar een naampje… 

 

Stand van zaken (gerealiseerd) 

• Omdat de trainers de belangrijkste mensen gaan 

worden die het TJVB moeten gaan dragen, worden 

er in Januari al zoveel mogelijk gesprekken gevoerd 

met de huidige trainers en kandidaat-trainers. Zij 

zullen op het technische vlak veel input moeten 

gaan geven aan het plan; 

• Voor een meer objectieve beoordeling van onze spe-

lers hebben we onder leiding van Marco vd Hoogen 

een team samengesteld van interne scouts. Deze 

hebben de afgelopen maanden een inventarisatie 

gemaakt van de lichting uit 2008; 

• We willen diploma’s gaan introduceren bij de laagste 

jeugd. Vanaf januari gaan we een (2e ) poging wagen 

om het traject voor dribbeldiploma op een goede 

manier in te vullen; 

• Bij de E-laag is een selectieprocedure uitgezet (en 

gepresenteerd aan trainers/leiders) voor de 1e jrs E-

pupillen. Deze wordt in de komende weken en 

maanden uitgevoerd. Ook hier proberen we tot een 

grote mate van objectiviteit te komen.  

 

Planning : 

• Van Januari t/m April zal per laag om de 2 weken 

het technische plan in concept en op papier worden 

gezet en gecommuniceerd met trainers/leiders; 

• De procedure teamindeling wordt vooralsnog ge-

woon opgestart voor elke laag op de manier die be-

kend is; 

• In Mei zal het JVB (TJVB en Technisch jaarplan) in 

concept worden gepresenteerd. 

 

Tot slot wil ik graag aangeven dat met de invoering van 

een nieuw (T)JVB er dingen gaan veranderen waar we 

met z’n allen een beetje aan moeten wennen. Iedereen 

zal daar een eigen mening over hebben. In de presenta-

tie van het plan, maar ook met de uitwerking daarvan 

zullen we de manier van communiceren een duidelijke 

plek proberen te geven, zodat iedereen weet waar hij 

met eventuele vragen en/of input terecht kan. 

 

Robert Roest 

Hoofd Jeugdopleiding 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

N 



Februari 2015 TeamGeest 18 

rijdag 14 november arriveerden 14 vertegenwoordi-

gers van de Schotse Voetbalbond en clubcoaches 

van betaald voetbal- en amateurclubs uit de Regio Edin-

burgh, in Nederland.  

 

Via Celtic FC, waar Sjaak van den Helder als internatio-

nal scout werkzaam is, kwam het verzoek 

van David Drummond, manager van de 

Schotse FA, Regio South/East, om voor 

hen een studieweek te organiseren. Het 

doel was om kennis te maken met de ma-

nier waarop Nederlandse voetbalclubs en 

het Nederlandse voetbal zijn georgani-

seerd. 

 

Er zijn grote verschillen tussen het Ne-

derlandse en Schotse amateurvoetbal. De 

Schotse clubvertegenwoordigers waren afkomstig van 

de weinige grote Schotse clubs, d.w.z. 300 tot 500 le-

den. Vergelijk dat met onze 1700 spelende leden. In 

Schotland is het gebruikelijk dat een club per leeftijds-

groep maar 1 team heeft. Het is ook niet gebruikelijk 

dat een club een eigen sportcomplex heeft. In plaats 

daarvan huren de clubs per wedstrijd een veld. De huur 

is op basis van commerciële tarieven. Zij hebben geen 

eigen velden en clubgebouw, omdat gemeentes geen 

subsidie verlenen en ze dit dus niet kunnen betalen. 

 

Sjaak heeft zijn relaties aangesproken om een mooi pro-

gramma voor de Schotse bond in elkaar te zetten. Dit 

resulteerde in be-

zoeken aan FC 

Utrecht, Vitesse 

Arnhem, AZ Alk-

maar, Keepers-

school Midden 

Nederland op Pa-

pendal Arnhem, vv 

DOVO Veenen-

daal, ESA Arnhem 

en de Gemeente 

Utrecht. Tevens 

werd de wedstrijd 

Nederland-Letland 

in de Amsterdam 

Arena bezocht. 

 

Op zaterdag 15 november werd een uitgebreid bezoek 

gebracht aan V.V. De Meern voor een eerste inleiding 

op het Nederlandse reilen en zijlen van clubs. Geduren-

de vrijwel de gehele dag werd door de deelnemers zeer 

aandachtig geluisterd naar presentaties van John van 

Wegen en Robert Roest. Daarbij ook nog ondersteund 

door Laurens Zandbelt, Peter Kieft en jeugdvoorzitter 

Han van Veldhuizen. Tevens was ons enige Schotse lid, 

Ricky Drew, ook nog eens supporter van Celtic FC (!) 

uitgenodigd. Hij kon als geen ander aangeven op welke 

onderdelen de organisatie in Schotland en 

Nederland van elkaar verschilt. 

 

Sjaak van den Helder: “V.V. De Meern 

heeft bij de deelnemers een verpletteren-

de indruk achtergelaten. Ik heb geduren-

de de gehele week keer op keer opmer-

kingen gehoord van de deelnemers, over 

de manier van organiseren en structure-

ren bij de club. Ik wist natuurlijk ook wel 

op welke manier de Schotten een mooie 

model-club kan worden voorgeschoteld.” 

 

“Tijdens de evaluatie na afloop van deze week, werd 

V.V. De Meern genoemd als club met de beste organisa-

tie en toekomstvisie van de bezochte amateurclubs. Bij 

de betaald voetbalorganisaties maakte op de laatste dag 

vooral AZ Alkmaar heel veel indruk op de groep zeer 

leergierige Schotten.” 

 

De accommodaties en faciliteiten in Nederland ver-

schillen nogal van de Schotse omstandigheden. Bij ama-

teurclubs is in Nederland een veel grotere concentratie 

van leden.  

 

“Inmiddels ben ik 

door mijn contac-

ten met het Schot-

se voetbal en be-

zoeken aan Schot-

land al beter in 

staat om de ver-

schillen te zien. In 

Nederland zijn wij 

‘gezegend’ met zeer 

goede faciliteiten. 

Echter, het kan 

ook wel eens aan-

leiding zijn ge-

weest om hier een beetje ‘in slaap te dommelen’. We 

hebben het zo goed voor elkaar dat er gemakzucht bin-

nensluipt! Elders moet men onder slechtere omstandig-

heden harder werken om een doel of resultaat te berei-

ken. Dat vertaald zich ook weer in een betere 

‘winnaarsmentaliteit’.“ 

Bezoek Schotse Voetbalbond aan Nederland 

V 
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Bezoek Schotse Voetbalbond aan Nederland (vervolg) 

Voor de Schotten was het aantal wedstrijden, 45, op 

een gemiddelde zaterdag bijna niet te geloven. Dat er 

tussen de wedstrijden maar 5 minuten zit, werd aan het 

begin van de dag ook niet geloofd. Aan het eind moest 

men toch toegeven dat er een ononderbroken stroom 

van wedstrijden plaatsvindt. 

 

Tijdens de tour over het sportpark kwam de contributie 

ter sprake. In Schotland betaalt men per maand, soms 

zelfs per wedstrijd. En dat de contributie zo laag was, 

dat was al helemaal onvoorstelbaar.  

Het bezoek van de Schotten aan Nederland werd al met 

al een succes. Vermoedelijk zal ook dit jaar een groep 

vertegenwoordigers opnieuw een bezoek komen bren-

gen. Deze zeer geïnteresseerde 

en gedisciplineerde voetbal-

liefhebbers voelden zich heel 

welkom in Nederland. 

 

Sjaak van den Helder en  

John van Wegen 

Keeperstrainer met een eigen visie 

oor de beide keepers, waarover verderop deze Team-

Geest een stukje staat, de één nu bij FC Utrecht de 

ander bij Excelsior spelend, werd met name keeperstrainer 

Kees van Laaren genoemd, als belangrijke motiverende 

persoon. Tijd dus voor een kennismaking met Kees. 

 

Kees van Laaren heeft eerder zelf bij verschillende clubs 

gekeept, o.a. bij Elinkwijk, Velox, FC Wageningen en 

FC Twente. Bij de laatste club was hij de reserve keeper 

is na een tijdje terug gegaan naar het amateurvoetbal, 

vanwege een blessure aan zijn knie. 

 

Toen hij 9 jaar geleden zijn dochter kwam 

aanmelden bij V.V. De Meern, vroeg Hans 

de Wit, die hem kende van zijn Elinkwijk 

tijd, of hij geen zin had om keeperstrainin-

gen te gaan doen. En zo kwam hij als vrij-

williger bij V.V. De Meern terecht. 

 

In eerste instantie trainde hij alleen de se-

lectiekeepers, maar toen hem gevraagd 

werd ook de jeugd te doen, heeft hij er 

voor gekozen de keepers van alle jeugdelftallen (vanaf 

de E), de mogelijkheid te geven hier aan mee te doen. 

Inmiddels is er op woensdag middag een grote groep 

die meedoet, met medewerking van verschillende vrij-

willigers, waaronder Menno Vink en zijn vader en an-

dere keepers en jeugdleden, ook de keeper van Zondag 

1 Mike van Houten helpt hem hierbij. 

 

Kees wil de keepers positief en functioneel coachen: hij 

vindt dat de keepers ook de grens op moeten zoeken. 

Hij vindt de keepers er goed op moeten letten mee te 

spelen met het team en ze ook te coachen. Dat zijn met 

name onderdelen waarop hij training geeft, naast ook 

een flinke conditietraining. 

Van Laaren heeft ooit de KNVB cursus keeperstraining 

gedaan, die opgezet is door Frans Hoek. 

 

Hij richt zich nu echter veel meer op het meespelen en 

coachen van de keepers, dan als deze cursus hem heeft 

geleerd. Hij vindt het heel belangrijk dat keepers een 

eigen training krijgen, trainers van de elftallen kennen 

z.i. vaak de technieken voor een trainer niet. 

 

Inmiddels is er ook een keepersschool op zondag, die 

door Kees van Laaren wordt gerund. Dit is 

een commercieel gebeuren. De keepertjes 

komen overal vandaan, maar moeten dus 

voor de training betalen. Ook dan is hij 

bezig met wedstrijdgericht trainen. 

 

Als de keepers van de jeugd op woensdag 

komen trainen staan er 4 doelen op het 

veld en is er dus een hele club vrijwilligers 

aanwezig om ze te begeleiden. Hij zorgt 

dan zelf voor de ballen en de kleding. Hij 

vindt dat er eigenlijk veel meer bij de 

jeugd naar details gekeken moet worden, zoals de 

grootte en de zwaarte van de ballen, niet alleen aange-

past aan de leeftijd/grootte van de spelers, maar ook 

omdat jongere keepers b.v. veel kleinere handen heb-

ben. 

 

Van Laaren is in ieder geval heel succesvol: naast Men-

no Vink en Alessandro Damen, zijn er inmiddels nog 3 

keepers bij FC Utrecht ingelijfd. 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

 

 

D 
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recies op zijn zesde verjaardag mocht Alessandro 

Damen voor het eerst mee trainen bij V.V. De 

Meern. Bij De Meern klom hij op tot vaste keeper van 

de Zondag 1, maar afgelopen seizoen is hij overgegaan 

naar Excelsior, net gepromoveerd naar de eredivisie. 

Een kort overzicht. 

 

Op zes jarige leeftijd kwam Alessandro bij De Meern bij 

de F’jes spelen. In eerst instantie bij de F5 (er waren er 

toen ‘nog maar’ 6 teams in deze leeftijd). In eerste in-

stantie was hij een spitsspeler, 

maar in de E ging hij in een lager 

elftal om en om met iemand an-

ders keepen. Hij mocht van de 

toenmalige trainer in het selectie 

elftal E2 komen, op voorwaarde 

dat hij zou blijven keepen. De 

jaren erna keepte hij als eerste 

keeper bij de selectie-elftallen van 

D’s en de C’s. In de B kwam hij in 

het tweede terecht en was een 

ander de keeper van de selectie elftallen.  

 

In de A1 kreeg hij opnieuw de kans om in de selectie te 

komen; hij voerde een tweestrijd met een andere kee-

per, maar werd uiteindelijk door John van Dunsbergen 

uitgekozen als vaste keeper voor de A1. Vanuit de A1 

mocht hij van trainer Schuitemaker bij de Zondag 1 

komen, in eerste instantie als derde keeper. Hij raakte 

echter al snel geblesseerd aan zijn knie, werd geope-

reerd en heeft zo het seizoen uitgezeten. Daarna heeft 

hij een jaar in Zo 2 gekeept, maar mocht in zijn derde 

senioren jaar tocht weer de strijd aangaan, dit keer met 

Pascal Florie. Ze mochten om de week keepen, tot hij 

weer geblesseerd raakte en er daarom weer een half jaar 

uit was.  

 

Hij geeft nu achteraf zichzelf de schuld dat 

hij de eerste keer, als 18 jarige, niet lang en 

vaak genoeg getraind heeft om zijn knie 

echt weer in goede vorm te krijgen. Na de 

zomer was hij weer fit genoeg en keepte hij 

de eerste helft van het jaar weer om en om, 

de tweede helft van dat seizoen was hij de 

vaste keeper bij Zondag 1. 

 

Het seizoen daarna kwam Marinus Dijkhuizen als trai-

ner, Alessandro was toen 22 en mocht weer bij de Zon-

dag 1 op het doel staan. Halverwege het volgende sei-

zoen (2013/14) kreeg Dijkhuizen een aanbod waardoor 

hij De Meern inruilde voor Excelsior in Rotterdam, 

toen spelend in de eerste divisie. Met Dijkhuizen werd 

Excelsior kampioen en ging over naar de eredivisie. Op 

moment van schrijven staat Excelsior op nummer 13, 

dus de kans van nog een jaar eredivisie is groot. 

 

Nadat Dijkhuizen naar Excelsior gegaan was en waar ze 

op zoek waren naar een nieuwe keeper, heeft hij Ales-

sandro Damen genoemd als potentiële mogelijkheid. 

Alessandro mocht een testwedstrijd en keepers training 

doen, waar iedereen wel lovend over was en in het 

nieuwe seizoen mocht Damen dus 

starten als keeper bij Excelsior. Er 

was al eerder belangstelling voor 

hem geweest, maar toen was hij 

nog te duur. Na zijn 23ste verjaar-

dag hoefden er minder kosten 

voor hem gemaakt te worden . 

 

Alessandro vertelt dat voetballen 

altijd heel belangrijk voor hem is 

geweest; hij vond het leuk, maar 

het was ook een manier om zijn energie kwijt te raken. 

Als jongen had hij de droom om van zijn hobby zijn 

werk te maken, maar verwachtte niet echt dat hij in het 

profvoetbal zou komen. Hij heeft het op een gegeven 

moment uit zijn hoofd gezet. Toen hij naar Excelsior 

mocht kwam de droom terug; hij heeft er net weer een 

jaar bij gekregen, dus hij hoopt dat hij tot 35/36 door 

kan gaan als profkeeper. 

 

Hij deed een opleiding HBO sportmanagement, maar is 

daar mee gestopt toen hij naar Rotterdam ging, omdat 

hij zich helemaal op Excelsior wilde focussen. Inmid-

dels doet hij met 14 andere spelers een digitale oplei-

ding via het VVCS, op het gebied van sportmanagement 

en ondernemerschap. Hij moet 6 keer per 

week trainen op de ochtend en heeft ’s 

middags soms een wedstrijd of heeft hij 

maatschappelijke verplichtingen. Slechts 1 

dag per week is hij vrij. 

 

‘Misschien wordt ik straks wel keeperstrai-

ner of iets anders, maar het is goed om me 

te blijven ontwikkelen, wat momenteel 

enorm door de KNVB gestimuleerd wordt. 

Nu kan ik er goed van leven, maar de meeste voetbal-

lers moeten na hun carrière toch echt een andere baan 

oppakken om financieel rond te komen.’ 

 

Alessandro heeft de eerste wedstrijden van dit seizoen 

mogen keepen, tot ze Coutinho als keeper aanstelden. 

Alessandro Damen, van Zondag 1 naar Excelsior 

P 
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Eerste seizoenshel, jeugdselec)es 

et het kalenderjaar 2014 inmiddels achter de rug, is 

het aardig eens een blik te werpen op het reilen en 

zeilen bij de hoogste jeugdelftallen op de diverse rang-

lijsten. Hoe staan de vlaggen ervoor? Welke doelen en 

voornemens zullen de ploegen hebben voor 2015? Hoe-

wel de opleidingsgedachte te allen tijde voorop staat, 

kijken we hoe de teams er voor staan in hun poule. 

 

Eigenlijk moeten we, als het gaat om de talentvolste 

jeugd, beginnen bij het eerste elfal van de Zondagafde-

ling. De jeugdafdeling werpt meer en meer zijn vruch-

ten af. Bij de equipe van Rob Zomer spelen zelfs al gere-

geld spelers mee, die ook nog in de A-junioren mogen 

uitkomen. Fouad Dahmani en Dustin van Doorn heb-

ben al een respectabel aantal wedstrijden achter hun 

naam staan en mannen als Trevor Mulders en Lars 

Bootsma kloppen op de deur. 

 

Zij hebben ook een aandeel gehad in de goede presta-

ties van de A1. Onder leiding van Niek Nooijen doen 

de A-junioren volop mee om het kampioenschap in de 

derde divisie. Belangrijkste concurrenten voor de titel 

zijn ADO Den Haag en Westlandia. Een treedje lager 

blijkt de A2, evenals bij andere verenigingen, al een 

aantal jaar een zorgenkindje. Ook dit seizoen lijkt pro-

motie helaas een lastig verhaal te worden. 

 

De B1 draait goed mee in de derde divisie. Wie weet 

kan de ploeg van Peter Hemmers nog een gooi doen 

naar een periodetitel. Die heeft de B2 van Marvin Eer-

steling al op zak. De overwegend eerstejaars B´s doen 

derhalve volop mee om promotie naar de hoofdklasse, 

en dat is knap. 

Het tweede seizoen in de tweede divisie is voor de C1 

vooralsnog een zware bevalling, maar na een stroeve 

start beginnen de manschappen van Ilji van der Horst 

meer en meer op stoom te raken. Met een mooie 1-5 

zege bij FC Dordrecht als absolute uitschieter. De C2 

kende onder trainer/coach Danny ter Hoeve, een prima 

eerste halfjaar met plaatsing voor de kampioenspoule 

als resultaat. 

 

De D1 van Chavan Bihari doet prima bovenin mee in 

een spannende poule in de Hoofdklasse. Wie weet waar 

het na de winterstop nog toe kan leiden. De D2 is onder 

leiding van Melvin Uittenbogert actief in de onder 12 

competitie en neemt het na de winterstop op tegen de 

andere teams, die ook in de middenmoot zijn geëin-

digd. 

Ook in de onderbouw zijn de meeste teams opnieuw 

ingedeeld. De F1, onder de hoede van de tandem Leroy 

Scheffer en Rocco Langerak, eindigde voor de winter-

pauze als derde in de eerste klasse en treft daarom zo-

meteen de sterkere teams. De E1 van Glenn Hemmers 

speelt in een evenwichtige Hoofdklasse, waarin ieder-

een van iedereen lijkt te kunnen winnen en die ploeg 

staat vooralsnog in de middenmoot. 

 

Al met al genoeg om voor te spelen in het tweede be-

drijf en een hoop interessante duels om naar vooruit te 

kijken… 

 

Bastin Verweij 

Coördinator bovenbouw Jeugd 

M 

Alessandro Damen, van Zondag 1 naar Excelsior (vervolg) 

Hij is nu vooral bezig met trainen en af en toe een oe-

fenwedstrijd. Hij vindt dat wel jammer, hij kan met de 

training goed meekomen en voelt zich sterker worden, 

maar hij vindt zelf dat hij te weinig wedstrijden speelt, 

om goede wedstrijdervaring op te doen. Volgend sei-

zoen moet er weer voor een keeper gekozen worden, 

wellicht is het dan voor hem zover dat hij de eerste kee-

per wordt. Wat vooral ook belangrijk is, is dat Excelsior 

op dit niveau blijft spelen. 

 

Als laatste vertelt hij dat hij af en toe nog komt kijken 

bij De Meern Zondag 1, maar dat hij geen echte binding 

met de andere spelers heeft gekregen, de jaren dat hij in 

dat team speelde: hij vindt dat de vereniging daar aan 

moet gaan werken, bij Zo1 is het een komen en gaan, 

maar ook de spelers die langer blijven hebben geen ech-

te binding met de club, dat is heel anders op de Zater-

dag en bij de Jeugd! Bij Excelsior zegt hij wel een goed 

gevoel te hebben, hij rijdt ook de trainingsdagen met 3 

andere spelers gezamenlijk naar het complex in Rotter-

dam. 

 

Alessandro, we hopen voor je dat je dromen uit komen. 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 
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Eerste seizoenshel, meidenafdeling 

llereerst allemaal de beste wensen voor 2015 en 

veel gezondheid en geluk toegewenst. 

 

We zijn halverwege het seizoen 2014/2015 en ook bij 

de meiden wordt weer aan de voorjaarscompetitie be-

gonnen. De meeste teams hebben al hun wedstrijden 

gespeeld en konden zich in alle rust voorbereiden om 

eind januari te starten met de voorjaarscompetitie. Er 

zijn nog een paar teams die hun laatste wedstrijd van 

de najaarscompetitie nog moeten spelen, maar daarover 

later meer. 

 

Ook organisatorisch is er het e.e.a. veranderd binnen de 

meidenafdeling. Zo is de werkgroep meisjes/dames op-

geheven en is er door het bestuur voor een andere con-

structie gekozen. Om zo het meidenvoetbal meer te 

laten integreren in de vereniging. Het ziet er als volgt 

uit: 

• Gerard Mulder (lid JC namens de meisjes/dames); 

• Robert Roest (Hoofdjeugdopleiding); 

• Joeri Schilderinck (technisch coördinator MA t/m 

MD); 

• John Verhoef ( technisch coördinator ME + MF). 

 

Ik zal even kort proberen uit te leggen wie wat doet. 

Gerard behartigd de belangen voor ons tijdens de ver-

gaderingen van de JC. Robert is bezig met het opstellen 

van een nieuw beleidsplan 

voor de jeugd voor de gehe-

le vereniging ( meisjes wor-

den hier ook in meegeno-

men). John en ik (Joeri) zijn 

ervoor om het technische 

gedeelte uit te voeren, sa-

men met alle trainers van de 

meidenteams. Tevens probe-

ren wij trainers/leiders te 

ondersteunen en eventuele 

problemen die zij tegenko-

men samen op te lossen. 

 

Met z’n allen willen wij het meisjes/dames voetbal bin-

nen V.V, De Meern naar een hoger niveau tillen om 

straks toonaangevend te worden in de regio. Uiteraard 

is er nog heel veel werk te verzetten, maar er wordt 

hard gewerkt aan een plan hoe wij dit willen gaan be-

reiken, en waarschijnlijk willen wij hier volgend sei-

zoen al mee starten. Mocht hierover meer nieuws te 

melden zijn, dan hoort u dat van ons. Tot zover dit ge-

deelte, nu de aandacht maar eens op onze teams rich-

ten, want ook daar werd prima gepresteerd door onze 

talenten. 

 

De MF1 deed het prima en werd 2e met 24 uit 11, MF2 

had het wat zwaarder en werd laatste met 3 uit 9 maar 

na de winterstop zullen zij zeker nog van zich laten 

horen. ME1, ME2, en ME3 deden het goed en werden 

respectievelijk 4e (22 uit 11), 4e (24 uit 11) en 5e (22 

uit 11) in de 1e klasse. De MD1 deed lange tijd om de 1e 

plaats maar werd uiteindelijk 2e met (21 uit 10). De 

MD2 speelt op hetzelfde niveau als de MD1 (1e klasse) 

en werd 6e met (10 uit 9). MD3 eindigde keurig in de 

middenmoot in hun klasse (2e) met (11 uit 16). 

 

De MC2 was te hoog ingedeeld (1e klasse) en had het 

zwaar zij werden 11e met 3 uit 10, maar na de winter-

stop gaan zij zeker nog van zich doen spreken. MC1 

haalde keurig de middenmoot in de 1e klasse met 13 uit 

11. MB2 (1e klasse) en MA2 (2e klasse) deden het prima 

beide teams eindigden in de middenmoot zij werden 

respectievelijk 6e met 11 uit 10 en 5e met 16 uit 10. 

MA1 (1e klasse) staat op moment van schrijven 8e met 

8 uit 7 maar zij moeten nog een wedstrijd inhalen en 

kunnen dus nog stijgen. 

 

Er zijn nog 2 teams die strijden om het kampioenschap 

en dat zijn de MB1 en MB3. MB1 speelde op zaterdag 

10 jan thuis tegen Water-

wijk MB1 voor het kampi-

oenschap in Hoofdklasse. 

Zij stonden toen 1e met 10 - 

25. De MB3 speelde op de-

zelfde zaterdag uit bij VIOD 

ook voor het kampioen-

schap in de 2e klasse. Zij 

stonden 2e met 22 uit 9 en 

hiermee 2 punt achter kop-

loper Benschop. Helaas heb-

ben beide teams verloren. 

 

Inmiddels zijn de indelingen 

voor de voorjaarscompetitie al bekend en als iedereen 

zich zo blijft inzetten dan zullen onze meiden ook dan 

wederom van zich laten horen. Dus wens ik alle teams 

heel veel succes voor de wedstrijden die komen gaan en 

zet hem op!!. 

 

Joeri Schilderinck 

Coördinator bovenbouw Meisjes 

 

 

A 

MB2 
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nderstaand een overzicht van de ereleden en leden 

van verdienste van V.V. De Meern. Ereleden hebben 

zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de voetbalsport in 

het algemeen en de vereniging in het bijzonder. Leden 

van verdienste hebben zich op bijzondere wijze voor de 

vereniging ingespannen. 

Overzicht ereleden en leden van verdienste 
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Menno Vink, keeper van FC Utrecht O16 

l langere tijd wordt er ook bij de jeugdafdeling van 

V.V. De Meern gezocht door scouts naar talentvolle 

jeugdspelers. Zeker nu de jeugd in verschillende leef-

tijdsgroepen omhoog gaat in de KNVB divisies wordt er 

op de spelers gelet. Een voorbeeld hiervan is Menno 

Vink, nu keeper bij FC Utrecht onder 16. Dit najaar zat 

hij bij de selectie van een internationaal toernooi in 

Parijs bij Oranje Onder 16. 

 

Menno Vink (15) is als voetballer bij V.V. De Meern 

begonnen toen hij 5 was. Dat was nog op het oude 

sportpark. Hij begon toen in de F15 en is via F10 en F5 

in de F1 gekomen, waarmee hij kampioen werd. De 

eerste jaren speelde Menno in de spits, maar toen hij in 

de F1 kwam was er geen keeper. Menno heeft toen aan-

geboden om de keeper van het team te worden en zo is 

het dus gebleven. Hij ging het jaar daarna naar de E3 en 

toen naar de E1 waar hij 

ook kampioen mee werd. 

 

Als eerstejaars kwam hij 

gelijk al in de D1 terecht 

(toen 11 jaar), en mocht 

toen al de overstap naar FC 

Utrecht maken. Hidde van 

Boven was de trainer in de 

F1 en D1. 

 

Helaas raakte hij op 12 jari-

ge leeftijd geblesseerd, wat 

een half jaar kostte. Hier-

door mocht hij niet meer voetballen bij FC Utrecht. Na 

de blessureperiode kwam hij weer in De Meern voetbal-

len en speelde twee jaar in de C1 onder leiding van Ilja 

van der Horst. Ook dat seizoen werd Menno kampioen 

met zijn team (C1 is inmiddels naar de 2e divisie ge-

promoveerd.) 

 

In die jaren werd hij getraind door Kees van Laaren, 

ook trainer van Alessandro Damen (nu bij Excelsior) 

en hij verteld veel van deze keeperstrainingen geleerd 

te hebben, Daar heeft hij veel aan te danken. Op zijn 

13e werd hij gescout door Heerenveen, maar is daar 

toen niet op ingegaan. 

 

Als eerstejaars B speelt hij nu bij FC Utrecht onder 16, 

waarmee hij door het hele land wedstrijden speelt tegen 

jeugdelftallen van andere ere- of eerste-divisie voetbal-

clubs. Dit najaar is hij ook door Jong Oranje gekozen 

voor een internationaal toernooi in Parijs. Hij mocht 

keepen tegen België. (OnsOranje behaalde een 3de 

plaats in dit toernooi.) 

 

Dit is een verslagje over het toernooi van Menno zelf: 

Ik was met het Nederlands elftal O16 mee naar Frankrijk! 

Wij speelden hier 3 interlands, we speelden tegen Frank-

rijk, België en Japan. Ik heb hier mijn eerste interland te-

gen België gespeeld, ik keepte een aardige wedstrijd en 

hield de ’0’ door in de 2e helft een mooie redding te maken! 

We speelden deze wedstrijd met 0-0 gelijk. Tegen Japan 

wonnen we met 3-1, het was niet gemakkelijk, ze waren 

klein en snel. Maar wij waren er goed op voorbereid en 

kwamen weinig tot niet in de problemen. 

 

Tegen Frankrijk was het een hele andere wedstrijd, 

Frankrijk was topfavoriet, maar kon dat tegen ons niet 

laten zien, wij waren beter! Maar door een knullig doel-

punt verloren we uiteindelijk 

met 0-1.Het was echt een top-

week, en hier heb ik echt van 

genoten. Het niveau is nog ho-

ger als bij FC Utrecht, en dat 

was eerst nog even wennen! 

Maar het ging echt goed! 

 

Voorlopig zit hij nog een jaar 

bij de B2 van FC Utrecht en 

is op de helft van het seizoen 

vernoemd tot eerste keeper 

en moet hij ook erg vaak trai-

nen ( 6x per week). Daarnaast doet hij dit jaar examen 

op het VMBO TL en geeft hij ook nog keeperstraining 

op woensdag bij V.V. De Meern. De groep met wie hij 

in Utrecht speelt is voor een groot deel al vanaf de D’s 

bij elkaar. Als Menno door mag naar de B1 wordt het 

heel spannend: bij de selectie naar een A1 elftal is er 

een strenge selectie, omdat de A maar 1 team heeft en 

er dus een aantal jongens af gaan vallen. 

 

De vraag is dus of Menno daarbij zal zijn, maar, zo zegt 

hij zelf, de top is maar voor een enkeling weggelegd, 

dus ik probeer te genieten van alles wat ik nu mee 

maak, want het kan ook zo weer over zijn!  

 

Wij wensen hem in ieder geval alle succes toe! 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

 
Foto beschikbaar gesteld door: Sportfotografie Ron van Dongen 

Genomen tijdens: FC Utrecht O16 - RVOGC FC Groningen 

A 
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et is traditie om in dit nummer na de winterstop 

terug te kijken op de eerste sei-

zoenshelft. Over de prestaties van 

de selectieteams en de meisjesteams 

wordt elders in dit blad aandacht 

besteed. Bij de jongensafdeling wa-

ren er kampioenschappen voor de 

E2, E18, F5 en F10. Natuurlijk feli-

citeren wij deze teams en hun bege-

leiders met de prestatie. We hopen 

dat we na de komende voorjaars-

competitie weer een aantal kampi-

oensteams mogen huldigen. 

 

Naast bovengenoemde kampioen-

schappen zijn er een aantal andere 

zaken die opvallen in de jeugdafde-

ling. In willekeurige volgorde stip 

ik er hier een aantal aan die de 

jeugdcommissie afgelopen periode 

hebben bezig gehouden. 

 

De zondagcompetitie voor F-

pupillen heeft dit seizoen een extra 

impuls gekregen doordat JSV uit Nieuwegein zijn hele 

F-afdeling (m.u.v. de selectieteams) naar de zondag 

heeft overgeheveld. Ook Zwaluwen doet inmiddels 

mee. Teleurstellend was dat Hercu-

les toch afhaakte vlak voor het be-

gin van de najaarscompetitie. Ge-

lukkig doen ze wel weer mee in de 

voorjaarscompetitie. Inmiddels is er 

ook vanuit Amersfoort e.o. interes-

se. We weten echter dat het een 

proces blijft dat een lange adem 

vergt. 

 

Ook de ‘wachtlijsttrainingen’ zijn dit seizoen weer ge-

start. E en F pupillen die graag willen voetballen, maar 

waarvoor geen plaats is in de regu-

lier teams, kunnen door dit initia-

tief in ieder geval trainen en onder-

ling voetballen op zondagochtend. 

Inmiddels zijn er uit deze groep al 

een aantal teams geformeerd die als 

‘wachtlijstteam’ deelnemen aan de 

reguliere competitie. De kinderen 

en hun ouders weten echter ook dat 

we deelname aan de competitie elk 

seizoen opnieuw moeten bezien. 

Een garantie kunnen we deze ‘wachtlijstteams’ helaas 

niet bieden. Daarvoor is de druk op onze velden nog te 

groot. 

 

Die druk voelen we inmiddels ook 

op de trainingsavonden. Er zijn 

steeds meer teams die graag nog een 

tweede keer willen trainen. Ook 

worden we geconfronteerd met trai-

ners die toch liever op een andere 

tijd willen trainen dan vooraf ge-

meld. Dat heeft ertoe geleid dat 

sommige teams niet op de tijden 

kunnen trainen die hun voorkeur hebben. Ook zijn er 

inmiddels trainingsslots waarbij er 3 teams op een veld 

moeten trainen. We hebben begrip 

voor alle wensen van ieder individu-

eel team en iedere individuele trai-

ner, maar het is wel een zeer com-

plex puzzel die gelegd moet wor-

den. De Jeugdcommissie gaat samen 

met het verenigingsbestuur kijken 

of er behoefte is aan wat meer 

‘speregels’ en zo ja, welke dat dan 

zouden moeten zijn. 

 

Helaas moeten we constateren dat, met name op trai-

ningsavonden, kleedkamers nogal eens als een zwijnen-

stal worden achter gelaten. Dit is 

natuurlijk absoluut niet de bedoe-

ling. We gaan er vanuit dat elk team 

de kleedkamer achterlaat zoals dat 

team hem graag aantreft als ze aan-

komen. Het heeft geen pas dat de 

medewerkers van De Middenstip de 

volgende dag de troep op moeten 

ruimen. We roepen bij deze de lei-

ders c.q. trainers op de kleedkamer 

te controleren voordat ze de sleutels inleveren. Mocht 

een team na een eerste waarschuwing nogmaals in de 

fout gaan, dan zal er door dat team geen gebruik ge-

maakt meer kunnen worden van 

een kleedkamer op doordeweekse 

avonden. 

 

De eerste seizoenshelft zijn we bij 

de jeugd ook geconfronteerd met 

een aantal gestaakte wedstrijden; 

soms door een ongeval, soms door 

wangedrag tussen de partijen en 

soms door wangedrag jegens de 

scheidsrechter. Staken als gevolg van wangedrag tussen 

Eerste seizoenshel, jeugdafdeling 

O 

E2 

E18 

F5 

F10 
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Eerste seizoenshel, jeugdafdeling (vervolg) 

teams en/of jegens de scheidsrechter is natuurlijk uit 

den boze. 

 

Helemaal te gek wordt het als een verenigingsscheids-

rechter zich genoodzaakt voelt een wedstrijd te staken 

omdat de begeleiding van een team van V.V. De Meern 

commentaar blijft leveren. Ten eerste kost het de ver-

eniging geld, maar belangrijker nog: het getuigt van 

bijzonder weinig respect naar een collega vrijwilliger. 

Als Jeugdcommissie zullen we er alles aan doen om het 

aantal gestaakte wedstrijden terug te brengen.  

 

Tot slot nog iets over de scheidsrechters. Iedereen kan 

elke week bij de aanstellingen zien dat we daar een 

groot tekort aan hebben. Vaak moeten teams zelf een 

scheidsrechter regelen. Ook dit seizoen hebben we de A

-junioren gevraagd af en toe een jeugdwedstrijd te flui-

ten. We snappen dat dit best ‘eng’ is. Ook snappen we 

dat de spelers op voetbal zijn gegaan en niet op ‘fluiten’. 

Maar we gaan er vanuit dat zij ook snappen dat ook zij 

elke wedstrijd een scheidsrechter willen hebben. Door 

zelf een jeugdwedstrijd van een D- of C-team te fluiten, 

kunnen de scheidsrechters die daarmee worden vrijge-

speeld een A-wedstrijd fluiten.  

 

En als elk A-team zijn steentje bijdraagt hebben we het 

wellicht over 2 of 3 wedstrijdjes per seizoen per speler. 

De ervaring leert dat de meesten het na de eerste keer 

ook echt wel leuk vinden om te doen en er zelf ook veel 

van leren. Wat dat betreft geldt ook hier “Ontwikkel 

jezelf, Ontwikkel je club”. 

Ik wens u allemaal een heel plezierige en sportieve 

tweede seizoenshelft toe. 

 

Han van Veldhuizen 

Voorzitter Jeugdcommissie 

Futsaltoernooi zaterdagafdeling 

ok dit jaar weer werd op 

de eerste vrijdag in janu-

ari het traditionele zaalvoet-

baltoernooi voor de lagere 

zaterdagelftallen georgani-

seerd door ondergetekende. 

Dit jaar deden er weer zo’n 

60 spelers mee van de zater-

dagelftallen 2 t/m 9 en de 

veteranen. Er waren 8 teams 

gemaakt die in twee poules 

streden op de poulewinst. De 

teams bestonden uit een 

mengeling van spelers van 

alle elftallen. 

 

Onder de strenge doch recht-

vaardige leiding van Gerard 

Wolswijk en Harry Hilverts 

werden vanaf 19.00 uur in de 

avond 12 poulewedstrijden 

gespeeld. Na zo’n 3 uur spe-

len was duidelijk wie de pou-

lewinnaars waren. Zij streden 

in een spannende finale, bei-

de teams kwamen op voor-

sprong, om de felbegeerde 

titel.  

 

Uiteindelijk bleek dat het 

team van Atletic Bilbao met 

de spelers Ricardo de Ruijter 

(3e), Robin Capiteijns (3e), 

Melvin Uitenbogert (4e), Rick 

Goldschmitz (5e), Willem 

Remerdem (7e) en Peter Uij-

terwaal (vet) de glorieuze 

winnaars waren door de fina-

le van Atletico Madrid te win-

nen. 

 

Na dit voetbalspektakel kon-

den de douches en daarna de 

bar worden opgezocht. Tus-

sen de wedstrijden door en na 

afloop van het toernooi werd 

er uitgebreid bijgepraat over 

wat het komende voetbalsei-

zoen zou gaan opleveren. Me-

de door de aanwezigheid van 

veel ‘supporters’ was het weer 

een gezellige bedoeling in de 

Ouderijnhal. 

 

Marco Eversdijk 

Organisator Futsal Cup 2015 
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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 zo’n 80 

ondernemers aanwezig. De business club staat op zich-

zelf, 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 be-

langrijk voor de vereniging. 

 

Oktober: financieel/economisch 

Naar aanleiding van Prinsjesdag staat onze oktober bij-

eenkomst traditiegetrouw in het teken van financiële en 

economische ontwikkelingen. Martin van Vliet van het 

ING Economisch Bureau gaf een heldere presentatie 

over de huidige situatie. Zijn boodschap: het is nog niet 

allemaal rozengeur en maneschijn, maar er zijn tekenen 

van herstel en in 2015 kan de economie wel eens gaan 

opbloeien. 

We waren te gast in Partycentrum Number Four in het 

FC Utrecht stadion. Waar normaal gesproken de sup-

porters bijeenkomen bij wedstrijden was de zaal nu 

omgetoverd tot een sfeervolle tafelsetting. 

 

November: speeddate 

Een jaarlijks terugkerend succesnummer is de speed-

date bijeenkomst. Deze keer waren we te gast bij auto-

bedrijf Van Oord.  

In een aantal ronden konden telkens 3 leden in een au-

to via een speeddate met elkaar kennis maken. Op deze 

manier ontdekken leden welke, al dan niet zakelijke, 

interesses hen bindt. 

 

Een tevreden lid besloot de avond met een conclusie 

die het doel van de avond treffend verwoordde: "De 

speeddate zorgt voor een belangrijke eerste stap naar 

het opdoen van zakelijke relaties". 

 

December: hockeyer Roderick Weusthof 

In december houden we onze bijeenkomst altijd bij 

V.V. De Meern en de bijeenkomst staat dan vaak ook in 

het teken van de sport. Deze keer was hockeyer en na-

tionaal topscorer Roderick Weusthof de spreker. 

Roderick vertelde over de weg van het nationale hoc-

keyteam naar de finale op Olympische Spelen in Lon-

den in 2012. Dat er daarbij parallellen zijn met het be-

drijfsleven werd duidelijk: onder andere strategie, 

teamsamenstelling, bewustzijn en commitment zijn bij 

beide belangrijk. Aardig was dat Roderick zijn Olympi-

sche zilveren medaille liet rondgaan zodat iedereen kon 

voelen hoe zwaar die is. Een andere traditie in decem-

ber is het buffet van diverse winterstamppotjes, deze 

keer aangevuld met erwtensoep en mosterdsoep. 

 

Netwerken 
Het gaat bij de business club uiteraard niet alleen om 

leuke avonden, wisselende locaties en interessante pre-

sentaties, maar vooral om het netwerken. Het opdoen 

van zakelijke contacten met ondernemers waar je over 

en weer je voordeel mee kan doen. Ondernemers die 

belangstelling hebben voor de business club zijn van 

harte welkom eens gratis en vrijblijvend een bijeen-

komst bij te wonen. 

 

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

contact via info@bclr.nl. 
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