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Van het verenigingsbestuur  

et voorjaar is gekomen en de tijd van handschoenen 

en lange trainingsbroeken ligt alweer achter ons. 

Niets ten nadele van vrieskoude ochtenden en regen-

achtige dagen, maar er gaat weinig boven een droog 

voetbalweertje, met een lekkere temperatuur onder een 

stralende zon. 

 

Het is ook een tijd om te kijken wat de vooruitzichten 

zijn richting het eind van het seizoen. Een blik op de 

stand (eind maart) doet vermoeden dat de Zondag 1 het 

kampioenschap niet meer kan ontgaan en dat de Zater-

dag 1 waarschijnlijk een stapje terug zal moeten doen. 

Ook opmerkelijk is dat de A1 is bezig met een prachtig 

en spannend seizoen, waarbij het kampioenschap in de 

derde divisie aan de horizon is verschenen. 

 

Iedere week spelen ruim 120 teams van V.V. De Meern 

in de regio hun partijtje voetbal. Het is fantastisch om 

te zien welke levendigheid en plezier dat ieder weekend 

oplevert. En dat is alleen mogelijk door de tomeloze 

inzet van vele vrijwilligers. 

 

Vrijwilligers 

Het is een cliché, maar daarom niet minder waar: We 

kunnen als vereniging niet zonder onze vrijwilligers. In 

verenigingsbrede zin hebben we steeds meer moeite om 

verschillende vrijwilligerstaken ingevuld te krijgen. Het 

is niet zo dat we op dit moment de operationele zaken 

niet kunnen uitvoeren, maar het vet op de botten 

neemt af. Willen we als club voor de middellange ter-

mijn het huidige ambitie niveau waarborgen, dan zul-

len we met elkaar op zoek moeten naar manieren om 

leden en ouders, nog meer te betrekken bij allerlei acti-

viteiten, die nodig zijn om onze vereniging draaiende te 

houden. 

 

Oefenwedstrijd Excelsior 

Naast onze goede relatie met FC Utrecht heeft V.V. De 

Meern ook een speciale band met Excelsior. Het is leuk 

om te zien hoe Alessandro Damen, man van de club en 

vorig seizoen nog de vaste doelverdediger van Zondag 

1, nu in de Arena en de Kuip zijn kwaliteiten kan laten 

zien. Daarnaast is Rick Kruys basiskracht bij Excelsior. 

En niet te vergeten: coach Marinus Dijkhuizen. Vorige 

seizoen is hij in de winterstop ‘weggehaald’ bij V.V. De 

Meern en daarbij is afgesproken dat Excelsior een oe-

fenwedstrijd zal spelen op ons sportpark. 

 

En die afspraak is nu gemaakt: Op dinsdagavond 4 au-

gustus speelt Excelsior om 20.00 uur een oefenwed-

strijd tegen V.V. De Meern: Zet ‘m alvast in de agenda. 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Inmiddels zijn we begonnen om in kaart te brengen 

hoeveel teams we volgend seizoen op zaterdag hebben. 

Is er nog ruimte voor wachtlijstteams, zoals er dit jaar 3 

wachtlijst E-teams op de zaterdag meedraaien? Dit is 

een heel lastige inschatting, omdat we eigenlijk pas half 

juni alle nieuwe teamindelingen kennen. Zolang kun-

nen we echter niet wachten. 

 

Zondag jeugdvoetbal 
De ontwikkeling van het zondagvoetbal gaat onvermin-

derd door. In de vorige TeamGeest konden wij al mel-

den dat PVCV was aangesloten, aanvankelijk met 1 

team, maar per maart is er een tweede team bijgeko-

men. Verder is Margreb ingestapt met een team. UVV 

daarentegen heeft aangegeven voorlopig niet op zondag 

te starten. Men heeft teveel interne problemen.  

 

Dat er volgend jaar geen E-teams op zondag voetballen 

is zo goed als zeker.  

 

Wat u bv nooit hoort 
Er zijn heel wat onderwerpen waar u als lid eigenlijk 

zelden iets over hoort, maar waar het VB “druk” mee is. 

We pikken er weer een paar uit. 

 

Trainingsschema 

Het klinkt misschien een beetje vroeg, maar de voorbe-

reiding voor het volgend seizoen zijn al in de winter-

stop begonnen. Om een voorbeeld te noemen: Met het 

toenemend aantal leden en grotere ambities, wordt de 

druk op de trainingscapaciteit ieder jaar groter. We 

hebben feitelijk 4 trainingsvelden op 5 trainingsavon-

den te verdelen over ruim 120 teams. Het is een be-

stuurlijke taak om een evenwichtige keuzes te maken, 

om deze schaarse middelen onder de teams te verdelen. 

 

Sponsor ING 

Tot slot nog even een leuk weetje: We zijn aan het be-

gin van dit seizoen samen met ING een sponsorover-

eenkomst aangegaan. Naast de directe financiële onder-

steuning levert deze samenwerking ook hele leuke acti-

viteiten op. Zo is er een filmpje opgenomen op ons 

sportcomplex (waarin o.a. spelers van de C2 meespe-

len) wat binnenkort op de schermen in ieder ING-

kantoor in Nederland te zien zal zijn. Dus mocht je er 

binnenlopen... 

 

Het verenigingsbestuur 

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

Wegen, Laurens Zandbelt 

H 
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De kledingwas bij V.V. De Meern? 

e wedstrijd is gespeeld. Alle kleding wordt keurig 

verzameld in twee wasmanden. We hebben afge-

sproken dat sokken iets persoonlijks is. Dus die gaan in 

de eigen tassen mee naar huis. De rest gaat netjes mee 

naar de club. De ene leider telt het materiaal en de an-

dere laadt alles in de auto. Tot zover gaat alles goed. 

 

Bij het clubhuis worden we opgevangen door de trainer 

die de sleutel heeft van de deur waar wasgoed op staat. 

Het is voor het eerst in 25 jaar dat ik in zo’n ruimte te-

recht kom. Er staan twee grote wasmachines en er 

hangt een geur van waspoeder. "Zet hier maar neer", 

zegt de trainer. Ik gehoorzaam. "Kom we gaan bij het 

eerste kijken". Ik ga mee. De trainer draait de deur op 

slot en we nestelen ons in het zonnetje op de tribune. 

 

Het verschijnsel "wasgoed" intrigeert. Wat gebeurt er 

mee en wanneer? Ik weet uit ervaring dat het volgende 

week zondag weer keurig netjes klaar ligt. Maar wie 

doet dat eigenlijk. Ik ben benieuwd. Dat zal wel iemand 

zijn die het leuk werk vindt, stel ik me voor. Weet je 

wat? Ik ga er eens op letten. Ik ga er achter komen. En 

als ik het ontdekt heb, wil ik als verrassing een keer 

met haar pannenkoeken eten. Gewoon omdat ik het 

fantastisch vind dat dit allemaal zomaar gebeurt op de 

club. Dat is me best een rondje pannenkoeken waard. 

Alleen, ik hoop dat het een wasvrouw is en geen me-

neer. Kijk, zo ben ik dan ook wel weer. 

 

Cees Verweij 

 

NB: Bij V.V. De Meern wordt het wasgoed van de selectie-

teams (Zondag 1/2, Zaterdag 1) door de vereniging gewas-

sen. Hiervoor zetten Hans de Wit en vrijwilligers zich in.  

 

Naast dat deze teams veel wedstrijden hebben en dus veel 

kleding gebruiken, wil de vereniging er voor zorgen dat de 

kleding van de spelers gelijk blijft, dus niet de één met een 

vaal oranje shirtje, omdat er te heet gewassen is, of een 

ander met een grijze waas over zijn shirt, omdat iets an-

ders bij de privé wasgoed heeft afgegeven. En dan nog niet 

gesproken over krimpen… 

D 

Van de voorzi'er: toekomst V.V. De Meern 

im Stolwijk en ik vormen nu reeds meer dan tien 

jaar het voorzitterschap van onze club. Er is in 

deze tien jaar enorm veel gebeurd en wij kijken samen 

terug op , durf ik te zeggen, een zeer succesvolle perio-

de. Ik heb geen zin om alles te benoemen maar dat wij 

zijn uitgegroeid tot één na grootste amateurvereniging 

van dit land en dat we vorig jaar de Rinus Michels 

award hebben gewonnen zegt het nodige. 

 

Dit hebben we natuurlijk niet alleen samen gedaan, dit 

hebben we met zijn allen gedaan. Echter, we naderen 

een keerpunt, essentieel voor de toekomst van onze 

vereniging. Het ziet ernaar uit dat ons eerste elftal van 

de zondag gaat promoveren naar de hoofdklasse. Er 

komt in 2016 een piramide waarbij we wanneer we vol-

gend jaar eindigen bij de eerste zeven, wij een plek 

kunnen veroveren in deze piramide wat uiteindelijk 

kan leiden tot een plek in de topklasse en later zelfs in 

de nieuw op te richten 2e divisie.  

 

Wij zijn aan onze jeugd verplicht om hen een podium 

te bieden waarin zij op sportief niveau het hoogste kun-

nen bereiken bij hun eigen club. Althans, dat is mijn 

mening. Het is duidelijk dat wanneer wij dit streven 

hebben daar wat betreft organisatie en financiën het 

nodige dient te veranderen en de grote vraag is of we 

dat willen en kunnen. Enkele van mijn bedrijven zijn 

de laatste tien jaar hoofdsponsor van de vereniging ge-

weest. Gelukkig is dit jaar Martijn van der Kroef er bij-

gekomen als sponsor. Buiten het hoofdsponsorschap 

doen Stolwijk en ik incl. de businessclub, met kosten 

voor trainingskampen en de extra bijdragen nog het 

nodige om de club gezond te houden en alles voor ie-

dereen mogelijk te maken. 

 

Alleen als wij onze ambities zoals hier boven beschre-

ven willen waarmaken zullen er meer mensen binnen 

de vereniging op moeten staan om zowel de organisatie 

te versterken en financieel ondersteuning te geven. Vol-

gend seizoen is er nog geen paniek, daar hebben wij 

voor gezorgd. Maar we moeten nu stevig gaan naden-

ken over de jaren daarna. Ik ben een voorstander en ik 

spreek ook namens Wim om 

op de ingeslagen weg door te 

gaan. 

 

Voer om over na te denken. 

 

Frans van Seumeren 

Voorzitter V.V. De Meern 

W 
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HupdeMeern - Na 10 jaar (eindelijk) rijp 

xact 10 jaar geleden trok een aantal ‘rebellen’ uit de 

Zaterdagselectie de stoute schoenen aan. Hoewel ze 

een paar jaren hun best hadden gedaan om zich te voe-

gen binnen de ethos van het ‘selectie voetbal’, bleek de 

drang naar vrijheid onhoudbaar. 

 

Dat het idee voor een vriendenteam destijds binnen de 

zaterdagselectie niet alleen de ‘initiators’ prikkelde, 

maar ook bij een aantal andere veelbelovende talenten 

de vrije geest prikkelde, bracht het verenigingsbestuur 

in een moeilijk parket. Moest zij zomaar toestaan dat de 

halve selectie er de brui aan gaf? Desondanks stond aan 

het begin van seizoen 2004-2005 een nieuw team aan 

de start: Zaterdag 3, al snel omgedoopt tot 

‘HupdeMeern’.  

 

De ambities werden niet onder stoelen of banken gesto-

ken. Met zoveel jong talent (de meeste spelers begin 

20) met selectie-

ervaring was het 

toch niet gek om 

te denken dat de 

start van dit team 

direct gepaard 

zou kunnen gaan 

met het vieren 

van een kampi-

oenschap. Hoe-

wel deze ambitie 

zeker de eerste 4 

jaar niet de kop 

was in te druk-

ken en men stee-

vast aan het be-

gin van het sei-

zoen de huldi-

gingsplannen al 

uit de kast trok, bleek toch elk jaar weer dat er min-

stens een team in de competitie sterker was. 

 

Na enkele jaren drong de realiteit ook binnen het elftal 

door en met het toenemend aantal levensjaren nam de 

ambitie af. Waar in de beginjaren de aanwezigheid van 

vrouwelijk schoon zelfs tot een boete kon leiden voor 

de verantwoordelijke aandrager, daar nam het aantal 

vrouwen, en bijbehorende aantal liefdesbaby’s in de 

loop van de jaren exponentieel toe. De focus was ver-

schoven, maar de onderlinge regels en discipline bleven 

behouden. Niet trainen: boete! Agressief gedrag op het 

veld: douchen! Omdat men ergens, diep van binnen, 

toch nog die droom koesterde…. 

En dan, juist in het lustrumjaar, kan het lang gedroom-

de kampioenschap HupdeMeern niet meer ontgaan. Het 

waakvlammetje dat nooit is uit geweest kwam dit jaar 

tot ontbranding. Een voorsprong van 11 punten op 

concurrent FC Driebergen is met nog 5 wedstrijden te 

gaan zo goed als onoverbrugbaar. Nu is juist Hupde-

Meern dat ene team dat er met kop en schouders bo-

venuit steekt en dat menig tegenstander tot figurant 

degradeert. 

 

De afgelopen jaren vol discipline, vriendschap en pitti-

ge discussies werpen dit jaar hun vruchten af. Mannen 

met een keiharde verdedigende discipline, jongens met 

frivole voetbewegingen en mannen bij wie de gaskraan 

90 minuten lang vol openstaat.  

 

Na een wat ruime rijpingsperiode komen alle kwalitei-

ten dit jaar tot hun volle wasdom Het werk, 10 jaar ge-

leden gestart 

door een aantal 

rebellen, vindt 

dit jaar zijn vol-

tooiing. Voor de 

mannen van het 

eers te  uur 

(Ricardo, Simon, 

Frank, Marco, 

Mark, Joost, Ste-

ven, Remco, Re-

my, Dennis, Ru-

ben en Ruud) de 

ultieme belo-

ning! En een ie-

der die in de af-

gelopen jaren 

onderdeel heeft 

mogen uitmaken 

van dit sterrenensemble weet: het is een mooi stel! 

 

Martijn Ruitenburg 

Speler Zaterdag 3 

 

 

 

 

 

E 
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adat Stephan Visser in een fulltime functie bij FC 

Utrecht is gaan werken, is zijn vrijwilligersfunctie 

op de fysiotherapie afdeling van V.V. De Meern min of 

meer overgenomen door Iris Voorend, medewerkster 

bij Fysio van Leeuwen. Zij organiseert nu dat onderdeel 

bij de V.V. Samen met een aantal andere therapeuten 

verzorgen zij op de trainingsavonden behandelingen 

voor de selectie spelers van de senioren en jeugd 

(jongens en meisjes). 

 

De spelers uit de selectie elftallen moeten aangemeld 

worden door hun trainer. Sinds kort is er nu ook een 

spreekuur voor alle anderen leden: op woensdagmiddag 

van 17.00-18.00 uur voor de jeugd, van 18.00-19.00 

uur voor de senioren. Iedereen die hiervan gebruik wil 

maken,voor een diagnose/begeleiding of tips, kan hier-

voor contact opnemen met Leroy Scheffer (Mail: leroy-

scheffer@gmail.com, tel: 06-17599824). 

 

Stephan Visser 

Sinds de oprichting van V.V. De Meern zijn er altijd wel 

vrijwilligers als sportmasseur aanwezig geweest, die 

veel spelers behandelden en begeleidden. Begin jaren 

2000, nog op het oude sportpark, 

werd destijds Martin Adelaar sport-

masseur en begeleider van de Zon-

dag1. Toen hij in 2003 hoorde dat Ste-

phan Visser, als jonge kerel begonnen 

in de E3, en toen spelend in de A1 

(waar op dat moment ook Leroy 

Scheffer speelde), een opleiding was 

begonnen als fysiotherapeut, heeft hij 

Stephan aangeboden met hem mee te 

kijken. 

 

Vanaf 2004 heeft Stephan 3 seizoenen 

de Zaterdag 1 begeleidt, terwijl hij zelf 

op zondag speelde. In 2006 ging hij 

met Martin mee naar een regio-

wedstrijd tegen FC Utrecht, waarbij 

hij in gesprek raakte met een sportarts 

en fysiotherapeut van de FC. In 2007 

studeerde Stephan af. In 2008 kreeg 

Stephan zijn eerste (parttime)contract 

bij de jeugd van FC Utrecht, iets waar 

hij altijd van gedroomd had. Inmid-

dels had hij ook een parttime baan bij van Leeuwen 

gekregen en waren er onder zijn leiding bij de V.V., in 

samenwerking met Martin Adelaar, ook behandelings-

tijden voor de jeugdselectie-elftallen opgenomen.  

 

In 2012/13 kreeg Stephan bij de FC een fulltime con-

tract, waardoor hij te weinig tijd overhield om de V.V. 

er bij te doen. Hij kende inmiddels Iris Voorend en 

vroeg haar anderhalf jaar geleden of zij het wilde over-

nemen. Dat wilde ze en na een half jaar ‘inwerken’ heeft 

zij het van Stephan overgenomen. Hij werkt nu, naast 

zijn baan bij de FC, nog een paar uur per week bij van 

Leeuwen. (Stephan is op dit moment bezig met het op-

zetten van een EHBSO en reanimatie cursus bij V.V. De 

Meern. Hierover volgt meer informatie.) 

 

Iris Voorend 

Iris Voorend werkt sinds 3 jaar bij Fysiotherapie prak-

tijk van Leeuwen. Hans van Leeuwen is ook al jaren als 

voetballer/keeper betrokken bij V.V. De Meern. Hans is 

in de ogen van Iris de bindingsfactor (als oud- of huidi-

ge werkgever van de andere therapeuten) en als er spe-

ciale dingen zijn, wordt er gebruik gemaakt van zijn 

kennis. Hans: ‘Ik sta met mijn medewerkers garant 

voor continuïteit en kwaliteit” in de medische verzor-

ging. 

 

Ook Stephan Visser werkte eerst bij van Leeuwen. Met 

hem samen heeft Iris het model, zoals 

het nu loopt, opgezet. Iris vertelt dat 

ze ‘zo groen als gras’- (toepasselijke 

vergelijking bij het voetballen)- was 

toen ze er mee begon. Het eerste jaar is 

ze ook als vrijwilligster aanwezig ge-

weest bij de wedstrijden van Zondag 1 

en heeft daar een heleboel geleerd. 

Niet alleen over het aanpakken van 

blessures en andere dingen, maar ook 

van het spel op zich. Zij gaat nu niet 

meer mee met de wedstrijden, dat doet 

collega Erik de Boer dit seizoen, mede 

omdat ze zich nu op haar specialisatie-

studie Manuele therapie wil richten. 

 

Iris is dus als vrijwilligster betrokken 

bij de vereniging en is teamcoördina-

tor van het Medisch Team. Zij is voor-

al bezig met het maken van een dia-

gnose van een aangemelde speler, en 

maakt dan een plan om de speler zo 

snel mogelijk weer fit te maken. Ze 

vindt het heel leuk om te zien hoe het er in de vereni-

ging aan toe gaat, met zo veel leden en vrijwilligers. Per 

week is ze zeker 6 uur druk met dit alles: ze is er op 2 

avonden en zo nodig valt ze ook in. Daarnaast probeert 

ze de organisatie ook verder op te zetten.  

Medisch Team V.V. De Meern 

N 

Stephan Visser 
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Medisch Team V.V. De Meern (vervolg) 

Voor haar zelf geeft dit vrijwilligerswerk naamsbekend-

heid en groeit ze in de functie als leidinggeefster. Ze 

trekt dan misschien wel de medische kar, maar voor 

haar gevoel krijgt ze er veel voor terug, ook heel veel 

waardering van de behandelde spelers. Met haar verant-

woordelijkheidsgevoel probeert ze de betrokken vrij-

willigers te stimuleren: voor haar gevoel is er nu wat 

rust; alles wordt goed bekeken en de kwaliteit is goed. 

Vaak is goed advies al heel belangrijk, soms worden 

mensen doorgestuurd voor behandeling. 

 

Leroy Scheffer 

Leroy Scheffer voetbalt al vanaf zijn 5de jaar bij V.V. De 

Meern. Als senior heeft hij een paar jaar in de selectie 

gezeten van de Zondag en de Zaterdag, maar is inmid-

dels vaste speler bij Zondag 3. Leroy was al eerder ge-

vraagd om als vrijwilliger mee te werken bij V.V. De 

Meern, maar had destijds ook nog een baan op de zater-

dag als zwemleraar. Vorig jaar met 

de winterstop werd hij weer ge-

vraagd voor begeleiding van de Za-

terdag 1 en toen is hij als vrijwilli-

ger bij de V.V. begonnen. Ook Le-

roy werkt bij van Leeuwen. In de 1 

½ jaar dat hij nu bij V.V. De Meern 

functioneert als begeleider en als 

fysiotherapeut is hij over 3 dagen 

verdeeld zeker 12 uur per week 

druk voor de vereniging. Naast de 

verzorging van spelers van de selec-

tieteams van alle afdelingen, zet hij 

zich sinds kort ook in voor de in-

loopspreekuren voor alle senioren

(18.00-19.00) en jeugd (17.00-

18.00) op de woensdagmiddag, dit 

gaat via aanmelding, door de speler 

zelf of de ouders, bij Leroy . 

 

Leroy vindt dat vaak na de start van 

het nieuwe seizoen veel mensen/

kinderen verkeerd beginnen: ze hebben dan al te lang 

niet zo veel gedaan of beginnen veel te fanatiek, waar-

door blessures kunnen ontstaan. Voorbereiden voor 

een wedstrijd, bij jeugd en senioren, vindt hij heel be-

langrijk. Bij de selectie-elftallen is hij dan bezig met 

intapen e.d., maar ook met een goeie warming-up, wat 

zowel bij de trainingen als bij een wedstrijd heel be-

langrijk is, voor spelers in alle teams. Met Iris Voorend 

samen geeft hij sinds dit jaar voorlichtingsavonden 

voor jeugdtrainers/leiders, om vooral ook op dit soort 

punten te wijzen, want voorkomen is natuurlijk altijd 

beter als genezen! Ook bij jeugdspelers. Soms geeft een 

verandering in de houding, of stand van de voeten al 

heel positieve effecten, want zo zegt Leroy: “Voetballen 

is m.i. de leukste sport die er is, maar helaas ook heel 

blessure gevoelig!” Als een lid met een klacht bij het 

medisch team komt vormt men eerst een diagnose, 

daarna worden er tips gegeven of worden leden doorge-

stuurd voor behandeling. Na het doorverwijzen voor 

een fysiotherapie behandeling wordt dit niet altijd op-

gevolgd, terwijl dat in zijn ogen heel belangrijk is. Hij 

vindt dan ook dat sporters vooral ook goed verzekerd 

moeten zijn.  

 

Naast deze 3 fysiotherapeuten zijn er nog een paar an-

deren actief voor de vereniging. Fysiotherapeut Erik de 

Boer (ook werkzaam bij van Leeuwen) begeleidt de 

Zondag1, ook hij is al langer bekend bij Stephan Visser, 

hij heeft bij FC Utrecht stage gelopen voor zijn oplei-

ding. Daarnaast is Mats van Essen, 

als jeugdspeler van V.V. De Meern 

doorgestoten naar de selectie van de 

zondag, dit seizoen spelend in Zon-

dag 2, actief als sportmasseur. Hij 

volgt een sportopleiding op MBO 

niveau en wil hierna ook fysiothera-

pie gaan doen. Als laatste werkt ook 

Steve Blokland mee als vrijwillige 

sportmasseur. Ook hij is overgeko-

men vanuit de jeugd van V.V. De 

Meern en speelt nu in Zondag 1en 

volgt ook een opleiding op het ge-

bied van sport. 

 

Alle therapeuten/masseurs die actief 

zijn/waren bij de V.V. geven aan dat 

ze ook zelf heel veel leren bij de 

V.V.: ‘naast je vak goed in praktijk 

leren brengen, leer je ook heel goed 

communiceren’.  

 

Daarnaast is dit leren en naamsbekendheid krijgen, 

voor hen ook het ‘werken aan de toekomst’ een belang-

rijk onderdeel om dit vrijwilligers werk te blijven doen, 

evenals het plezier dat ze er in hebben en de waarde-

ring die ze er voor terug krijgen. 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Leroy Scheffer en Iris Voorend 
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n de vorige editie hebben we al even de prestaties van 

de jeugd in het eerste deel van het seizoen 2014-2015 

belicht. Erg leuk om te lezen dat er twee E en twee F 

teams de titel hebben weten binnen te slepen en zo als 

Winterkampioen bekroond konden worden.  

 

We zijn echter niet helemaal volledig geweest, aange-

zien er nog een team is geweest dat deze titel mag dra-

gen, namelijk de F19. De jongens van de F19 wisten 

met ruime cijfers de lijst aan te voeren en met maar 1 

nipte verlies partij de titel veilig te stellen. Het resultaat 

was zodanig goed, dat 

ze een klasse omhoog 

werden gezet.  

 

Een hogere klasse bete-

kent betere tegenstan-

ders, en dus extra trai-

nen... om ook hier een 

vuist tegen te kunnen 

maken. Na de winter-

stop kostte het even om 

de vorm weer vinden 

en lekker te kunnen ballen, maar al snel bleken ze toch 

weer een van de betere van de poule. Het resultaat: 

weer een klasse hoger (ie. inmiddels klasse 5). De trein 

dendert door, geen idee waar ze zullen eindigen, maar 

eigenlijk kan het seizoen al niet meer stuk! 

 

Ook benieuwd naar de prestaties van de F19, hou de 

site dan goed in de gaten! 

 

Jordy Dam en Roeland Nuijts 

Coaches F19  

De Winterkampioenen 2: Vergeten Glorie 

I 

egenover het vertrek van scheidsrechters staat ook 

ieder jaar gelukkig de aanmelding en komst van 

nieuwe scheidsrechters. Gedurende dit seizoen hebben 

we 7 nieuwe scheidsrechters mogen verwel-

komen. 

 

Johan van Marle heeft zich in september 

van vorig jaar gemeld bij V.V. De Meern. 

Johan fluit niet alleen op alle niveaus bij de 

jeugd, maar is ook lid van de ploeg van kee-

perstrainers. Eind van 2014 kregen we de 

aanmelding van Ab Khaoiri. Ab heeft een 

zoon in de C3, fluit sindsdien regelmatig en 

is inmiddels enthousiast deelnemer aan de 

BOS cursus. 

 

Driss Sayekh en Hans van Renswoude zagen 

met lede ogen aan dat de meisjes teams regelmatig zon-

der scheidsrechter zaten en hebben zich begin 2015 

aangemeld om te willen fluiten. Hans is direct daarop 

ook begonnen met de BOS cursus. Driss heeft al enige 

jaren ervaring als scheidsrechter bij UVV, en gaat, nu 

zijn zoon en dochter bij V.V. De Meern voetballen, ook 

bij onze club fluiten. 

Terug van weggeweest zijn Ron Neplenbroek en 

Brandon Boënne. Ron heeft nog een poos op zondag 

gefloten voor Zondag 5, maar is nu weer terug bij de 

jeugd op zaterdag. Brandon moest eerder 

stoppen vanwege werk op zaterdag. Hij 

loopt nu stage voor de sport academie in 

Utrecht, en vult dit in bij V.V. De Meern als 

trainer op woensdagmiddag en als scheids-

rechter op zaterdag. 

 

De laatste versterking is Lionel Wennekes. 

Lionel voetbalt zelf sinds begin van dit sei-

zoen bij de veteranen van V.V. De Meern. 

Nadat hij heeft ontdekt dat V.V. De Meern 

een leuke club is, wil Lionel een bijdrage 

leveren aan de vrijwilligerstaken die bij een 

vereniging horen en wil het fluiten weer 

gaan oppakken, iets wat hij bij zijn vorige club Faja 

Lobi KDS ook al deed. 

  

Dirk IJkema 

Scheidsrechterscommissie 

Nieuwe scheidsrechters 

T 
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Zondag 3 

romovendus stoot door in 3e klasse’’, wordt er in de 

kleedkamer gegrapt na de eerste overwinning . Na 

het succesvolle vorige seizoen, waarin Zondag 3 glans-

rijk kampioen werd, wacht ons nu de uitdaging in de 3e 

klasse. Hieronder de prestaties tot nu toe.  

 

Om het succes van vorig jaar een vervolg te geven, be-

gaf Zondag 3 zich in de zomerstop op de spelersmarkt. 

Op het moment toen de transfercarrousel op volle toe-

ren draaide werd achter de schermen gewerkt aan de 

komst van een twee nieuwe spelers. Hidde van Boven 

en ‘good-old’ keeper Ronald van der Horst werden aan 

het begin van het seizoen met gepaste trots gepresen-

teerd. Hidde werd met een specifieke clausule in zijn 

contract losgeweekt van de zaterdagafdeling en voelde 

zich direct thuis. Hidde nam zelfs de woorden ‘een war-

me deken’ in de mond en gaf direct een memorabele 

inspiratiespeech. Ook keeper van der Horst herontdek-

te de spelvreugde en liet met een aantal katachtige re-

flexen zien het keepen nog niet verleerd te zijn!  

 

We beginnen voortvarend aan de competitie, want op 

het eigen sportcomplex wordt Kampong met grote 

overmacht verslagen 

(5-2). Een knap 

staaltje teamwork en 

tactiek lag aan de 

basis van deze over-

winning. Een week 

later verliezen we 

echter met dezelfde 

cijfers tegen PVC 2. 

Op 5 oktober spelen 

we thuis tegen Faja 

Lobi KDS 2 en voor-

afgaand aan de wed-

strijd is er de traditi-

onele teamfoto, wat 

bij sommige jongens voor lichte paniek zorgt. Zit het 

haar goed en moet het shirt in of uit het broekje? Heeft 

Rutger de aanvoerdersband al geclaimd? Moet de knie 

op de grond en waar laat ik mijn hand? Wie moet waar 

staan en moeten er wel of geen ballen op de voorgrond? 

 

Nee, dames en heren, een teamfoto van Zondag 3 is 

niet zomaar gemaakt en ontwaakt de lichtelijk autisti-

sche trekjes van dit prachtige team. De wedstrijd tegen 

Faja wordt overigens gewonnen met 6-1, waarin Bram 

een loepzuivere hattrick noteert. Ook Dennis weet op 

wonderschone wijze te scoren en rekent direct af met 

zijn scoringstrauma. ,,De verre kruising was de enige op-

‘P tie en meest logische keuze’’, is stoïcijnse commentaar 

van Dennis. Inclusief pretoogjes.  

 

Een week later spelen we tegen angstgegner Magreb 2. 

We leggen een uitstekende wedstrijd op de mat, maar 

verliezen helaas met 2 – 1. We verliezen niet alleen de 

wedstrijd, maar ook onze noeste verdediger Marc Pot-

ters valt zwaar geblesseerd uit. In een op het oog on-

schuldig duel scheurt hij zijn kruisbanden af. Ondanks 

de nederlaag is de stemming goed, want de manier hoe 

wij gestreden hebben is bewonderingswaardig te noe-

men. Deze instelling willen we meenemen naar de vol-

gende wedstrijd tegen Houten 4. Deze wedstrijd ver-

diend helaas niet de schoonheidsprijs (van beide partij-

en), maar weten we wel te winnen met 2-1!  

 

Inmiddels zijn we dan aanbeland in november en ver-

liezen we van Brederodes en spelen we gelijk in de 

streekderby tegen PVCV 5 (2-2). In een totale offday 

verliezen we met grote cijfers van Vriendenschaar (1-7) 

en zitten we in een moeilijke fase. Maar échte winnaars 

laten hun kwaliteiten en karakter zien op momenten 

dat het tegenzit. En aangezien Zondag 3 louter uit win-

naars bestaat wordt de 

week erna een prima 

wedstrijd gespeeld 

tegen MSV 2. We ver-

dienen meer dan een 

gelijkspel (2-2), maar 

zijn tevreden over de 

getoonde wedstrijd-

mentaliteit en het 

spel. De wedstrijd 

tegen UVV 2 eindigt 

ook in een teleurstel-

lende remise (1 – 1), 

wanneer we in de 

slotfase een doelpunt 

incasseren. Op 14 december spelen we de wedstrijd 

tegen SCH’44 2 waarbij we op volle oorlogssterkte af-

reizen naar het pittoreske Harmelen. 

 

Zondag 3 is in optima forma en krijgt zelfs het toege-

stroomde publiek stil. Op alle fronten zijn we beter en 

leggen de tegenstander op de pijnbank. De mannen zijn 

niet opgewassen tegen het Meernse voetbalgeweld en 

winnen deze pot overtuigend met 1-4, mede omdat 

keeper Horst in een cruciale fase een strafschop pakt. 

Na afloop betiteld coach Herman deze wedstrijd als; de 

beste wedstrijd van Zondag 3 ooit. Hierna treedt de 

winterstop in en kan de tussentijdse balans worden op-
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Zondag 3 (vervolg) 

gemaakt; 11 gespeelde wedstrijden met 4 overwin-

ningen, 4 verliespartijen en 3 gelijke spelen. Op de 

ranglijst staan we dan op plek 7.  

 

Op 25 januari hervatten we de competitie tegen PVC 2 

en spelen gelijk (3-3), maar boeken we een ruime over-

winning tegen Nieuw Utrecht 3 (3-8). Captain Winus 

scoort maar liefst 4 (!) keer, topscoorder Bram maakt 

wederom een hattrick en Willem profileerde zich als de 

ideale aangever. Op 22 februari spelen we de return 

tegen Faja Lobi en geven we een 0-2 voorsprong weg en 

is het keeper Thijs die met zijn teen nog een inzet kan 

pareren. ‘De teen van Thijs’ behoed ons voor een neder-

laag (2-2).  

 

Een week later ontvangen we koploper Magreb 2 op het 

eigen sportpark en kampen we wederom met personele 

problemen door blessures en andere verplichtingen. 

We spelen een zeer solide eerste helft, maar in de twee-

de helft neemt Magreb snel afstand. We weigeren ech-

ter op te geven en gaan meer druk naar voren zetten, 

wat resulteert in 2 doelpunten. Een overwinning zit er 

niet in, maar met de kop omhoog en borst vooruit stap-

pen we van het veld af. ,,Het is absoluut geen schande dat 

je van deze ploeg verliest’’, aldus captain Winus.  

 

Op 8 maart spelen we tegen Houten, waarbij die jon-

gens nog een rekening willen vereffen. Nadat we eerst 

op achterstand komen, weten we ons terug te knokken 

in de wedstrijd (1-2) en eist Danny ‘Koning van de kluts’ 

van Rossum een hilarische hoofdrol op zich. Wanneer 

Houten in de slotfase van de wedstrijd toch weet te sco-

ren, eindigt ook deze (toch wel vervelende) wedstrijd 

in een gelijkspel (2-2). Zondag 3 staat half maart op 

plaats 6 met nog een aantal wedstrijden te gaan. Hoe-

wel er het hele seizoen al gekampt wordt met personele 

problemen en de resultaten soms tegenvallen, zijn we 

vastberaden om een het seizoen tot een succesvol einde 

te brengen! Zoals gezegd bestaat Zondag 3 uit win-

naars. En winnaars geven niet op. Nooit.  

 

Dennis Maaijen 

Speler Zondag 3 

 

1e seizoenshelft: 

https://www.youtube.com/watch?v=JTiQx1v9C9U  

Basis Opleiding Scheidsrechters 

et een record aantal van 22 deelnemers is op 16 

februari de BOS cursus (Basis Opleiding Scheids-

rechters) van start gegaan. Van die 22 zijn 7 scheids-

rechters afkomstig van V.V. De Meern. De overige deel-

nemers komen van PVCV, UVV, OSM’75 en Olymia’25.  

 

Eerder dit seizoen is een publicatie van de KNVB ge-

weest over de toename van jeugdige scheidsrechters. 

Ook bij de huidige BOS cursus zien we de trend dat het 

leiden van wedstrijden populairder wordt onder de 

jeugd. Twee deelnemers van V.V. De Meern hebben 

namelijk de jonge leeftijd van 14 jaar. Dit zijn Nick 

Hendrikx en Mark Jansen. Ook zijn er enkele deelne-

mers van de andere verenigingen rond deze leeftijd. Dit 

is een positieve ontwikkeling en zet hopelijk door. 

 

Naast bovengenoemde Hans van Renswoude en Ab 

Khaoiri en Nick en Mark, zijn Bac van Tussenbroek, 

Kenneth Debipersad en Hans Koot, waarvan de laatste 

al enkele jaren actief is als scheidsrechter, de overige 

deelnemers van V.V. De Meern. 

 

De nieuwe opzet van de BOS cursus wordt nu voor de 

eerste keer toegepast. Daar waar in het verleden 7 les-

avonden werden georganiseerd, is dat nu 4 lesavonden 

geworden. Daartegenover staat dat de cursisten mini-

maal 5 wedstrijden moeten fluiten om praktijk ervaring 

op te doen. Deze wedstrijden worden gefloten onder 

begeleiding van een Praktijk begeleider. Iedere cursist 

heeft z’n eigen vaste begeleider. Voor de cursisten van 

V.V De Meern zijn de Praktijk Begeleiders Jon de Rijk, 

Andre Bakker, Wim van Mourik, Gerard Wolswijk, 

Evert van Zijtveld, Ben Hendrikx en Ferdinand Wie-

man, allen zelf ervaren scheidsrechters. 

 

Inmiddels zijn twee van de vier cursusavonden ge-

weest. De laatste cursus avond is op maandag 20 april. 

Dan wordt direct bekend wie van de kandidaten ge-

slaagd is. Uiteraard wensen wij alle cursisten veel suc-

ces met het vervolg van de BOS cursus. 

 

Mocht u na het lezen van dit artikel interesse hebben 

om ook te gaan fluiten, dan kunt u informatie inwinnen 

bij ondergetekende (dijkema2@gmail.com) 

  

Dirk IJkema 

Scheidsrechterscommissie 

M 
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Commissie van Beheer 

eze keer vraagt de Commissie van Beheer aandacht 

voor zaken die niet door de beugel kunnen: gedrag 

van leden die onbehoorlijk zijn, hinder en/of schade 

veroorzaken. 

 

Opgesloten op het sportpark 
Zo komt het helaas nogal eens 

voor dat men zich lang na afloop 

van de laatste wedstrijd of de laat-

ste training nog op het sportpark 

bevindt en wel uit het zicht van 

het clubgebouw. Dat heeft tot ge-

volg dat degene die het clubge-

bouw en sportpark afsluit, deze 

personen niet opmerkt. 

 

Na enige tijd, als ze willen vertrek-

ken, wordt door de betrokkenen opgemerkt dat ze op-

gesloten zijn. Dan wordt meestal iemand van de Com-

missie van Beheer, al dan niet via verontruste ouders, 

gebeld met het verzoek om het hek voor hen te openen. 

Dit gebeurt dan op de meest ongelegen tijdstippen zoals 

’s avonds laat of op zondag tijdens de avondmaaltijd. 

Het zal duidelijk zijn dat dit overlast betekent voor de-

gene die gebeld wordt. Ook is de 

politie al een aantal keren gebeld 

met het verzoek om hulp. De poli-

tie heeft de vereniging laten weten 

dat men niet altijd in staat is om te 

komen. 

 

Dankzij de hekken kunnen we ons 

sportpark afsluiten en zo het risico 

van vandalisme sterk beperken, 

maar dat betekent niet leden het 

als vanzelfsprekend mogen erva-

ren dat, als ze dicht zijn, er dan wel altijd iemand komt 

om ze te openen! Laat duidelijk zijn dat men in over-

treding is als men zich bij gesloten hekken op het 

sportpark bevindt, de politie kan dan verbaliseren! In 

beginsel zal niemand van de vereniging de opgeslote-

nen komen bevrijden: eigen risico!  

 

Voetballen in de toegangshal 

In het clubgebouw is voetballen of met ballen gooien 

verboden! Ieder weldenkend mens 

kan beseffen dat ballen schieten of 

gooien in het clubgebouw het risi-

co van schade met zich mee 

brengt. Toch is het helaas medio 

februari gebeurd dat een aantal 

jeugdleden in de hal aan het voet-

ballen was, met als gevolg onher-

stelbare schade aan het informatie-

scherm, een schadepost van onge-

veer €370! 

 

Nog vervelender was dat de daders er snel vandoor zijn 

gegaan zonder zich te melden. Via de beelden van de 

bewakingscamera’s zijn ze opgespoord en aansprakelijk 

gesteld voor de schade. Los van de financiële schade, 

heeft het één van onze vrijwilligers zo’n twee dagen tijd 

gekost om de camerabeelden te bekijken, een nieuw 

scherm aan te schaffen met dezelfde afmetingen en op-

hangconstructie, (het oorspronke-

lijke type was niet meer lever-

baar), en de oude te demonteren 

en de nieuwe te monteren.  

 

Onze vereniging beschikt over een 

mooie accommodatie (sportpark 

en clubgebouw) , laten we daar 

met zijn allen zeer zuinig op zijn 

en onze vrijwilligers niet belasten 

met sores die door onnadenkend-

heid en baldadigheid zijn veroorzaakt !! 

 

Peter Kieft en Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

D 

Redac6e TeamGeest 

e redactie van de TeamGeest is altijd op zoek naar 

leuke artikelen om te delen met de leden van V.V. 

De Meern. Heeft u een leuke activiteit meegemaakt, 

kent u een vrijwilliger die wel eens in het zonnetje mag 

worden gezet of heeft u een aan V.V. De Meern gerela-

teerd idee voor een artikel welke interessant is voor een 

breed publiek? 

Geef dit dan door aan de redactie via team-

geest@vvdemeern.nl. Wij nemen dan contact op en be-

palen in overleg op welke wijze dit artikel het beste kan 

worden opgenomen in de TeamGeest! 

 

Marco Eversdijk en Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

D 
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Nieuwe sponsoren 

ING sponsor van jeugdafdeling V.V. De Meern 

Per september 2014 is ING sponsor geworden van voet-

balvereniging V.V. De Meern en heeft zich voor 3 jaar 

aan de club verbonden. In maart 2014 startte ING met 

één van de meest omvangrijke sponsorprogramma’s in 

de geschiedenis van het amateurvoetbal om het ama-

teurvoetbal in Nederland naar een hoger plan te tillen. 

Clubs uit heel Ne-

derland maakten 

met een onderschei-

dende en originele 

pitch kans op een 

intensief sponsor-

schap van ING.  

 

Andre Bakker heeft 

zich daar toen voor 

ingezet: ”Het V.V. 

De Meern bod be-

stond uit een zeer 

uitgebreid aanbod in 

de categorien expo-

sure ( reclame-

borden, advertenties, 

banners, vlag, etc), 

commercie (onder andere lidmaatschap business club), 

hoofdsponsorschap jeugd selectie teams (6 jongens en 

2 meisjes teams), maatschappelijke betrokkenheid 

(diverse projecten) en overige zaken (onder andere 

hoofdsponsor Coupe De Meern). Als één van de groot-

ste veldvoetbalverenigingen van Nederland kunnen wij 

sponsoren veel bieden en dat werd gelukkig beloond 

met een mooi sponsorbedrag. De reputatie van V.V. De 

Meern als kwalitatief hoogstaande vereniging heeft on-

getwijfeld ook iets geholpen.” 

 

V.V. De Meern is één van de 122 amateurclubs in Ne-

derland die uit bijna 800 aanmeldingen beloond is met 

een intensief sponsorschap, waarmee zij de komende 3 

jaar de samenwerking aangaat met ING. Met dit pro-

gramma wil de ING samen met de KNVB het amateur-

voetbal in Nederland een aanzienlijke impuls geven. 

 

“We zijn enorm trots dat we met onze pitch een spon-

sorschap van ING in de wacht hebben gesleept. Het is 

echt een prestatie van de hele vereniging geweest. We 

kunnen met deze extra impuls van ING onze ambitie 

voor de komende jaren gaan verwezenlijken,” aldus 

voorzitter Frans van Seumeren. 

 

“ING wil met dit initiatief een structurele bijdrage leve-

ren aan het waarmaken van de ambitie van amateurver-

enigingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de fi-

nanciële gezondheid 

van de verenigingen. 

We willen ook het 

amateurvoetbal in 

Nederland helpen 

Financieel fit te wor-

den. Binnen het 

sponsorschap helpen 

we dan ook de ver-

eniging met kennis 

en advies om hun 

financiële huishou-

ding gezond te ma-

ken en te houden”, 

aldus Rayondirecter 

Utrecht-Heuvelrug 

Simone Mensink-

Tietema. 

 

Op de foto staan van links naar rechts: 

• Leendert Schipper, Personal Banking Adviseur ING-

kantoor De Meern 

• Lars Bootsma, Aanvoerder V.V. De Meern A1 

• Frans van Seumeren, Voorzitter V.V. De Meern 

• Lennart Geurtsen, Kantoormanager ING-kantoor De 

Meern 

• Simone Mensink-Tietema, Rayondirecter ING 

Utrecht-Heuvelrug 

• Jeroen Tonen, Relatiemanager MKB ING Utrecht 

Heuvelrug 

• Wim Stolwijk, Vicevoorzitter V.V. De Meern 

it seizoen, 2014/2015, heeft V.V. De Meern weer een paar nieuwe sponsoren toe kunnen voegen, een heel fijne 

ontwikkeling, omdat mede met deze sponsoren de vereniging door kan gaan op het gekozen pad. De 3 nieuwe 

(grote) sponsoren dit seizoen zijn de ING, Viva Vida en Vakantietaxi.nl. Hieronder een korte samenvatting van het 

één en ander. 

D 
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Nieuwe sponsoren (vervolg) 

Vakantietaxi hoofdsponsor Zaterdag 1 

Vakantietaxi is de nieuwe hoofdsponsor van het eerste 

team op de zaterdag van V.V. De Meern. Het bedrijf 

heeft zich voor het lopende seizoen aan de club verbon-

den. Vakantietaxi.nl en V.V. De Meern zijn blij met de 

overeenkomst. 

 

Directeur Martijn van der Kroef wilde zich met Vakan-

tietaxi graag richten op regionale sport en kwam bij 

V.V. De Meern uit. “De club staat midden in de samen-

leving in Leidsche Rijn, is ambitieus en blijft vooruit 

kijken, niet alleen op sportief gebied. V.V. De Meern 

zet zich ook maatschappelijk in met activiteiten.” 

 

Voorzitter van V.V. De Meern, Frans van Seumeren is 

verheugd met de samenwerking. “De overeenkomst 

met Vakantietaxi.nl past prima bij de ambities van de 

club. Door de sportieve successen van teams binnen de 

gehele vereniging worden reisafstanden steeds groter. 

Hierdoor groeit de vraag collectief vervoer voor de elft-

allen. De samenwerking met Vakantietaxi sluit daar 

naadloos op aan.” 

 

Vakantietaxi.nl is een onderdeel van Van Rhijn Taxi-

vervoer. “Wij willen graag wat extra naam geven aan 

Vakantietaxi.nl. Ook daarom hebben wij de sponsor-

overeenkomst gesloten. Met Vakantietaxi.nl begint uw 

vakantie al wanneer u de voordeur achter u dichttrekt. 

Niet sjouwen met bagage, geen filestress en niet lang-

parkeren. Wij bieden u een zorgeloze start van uw va-

kantie voor een betaalbare prijs”, besluit Van der Kroef. 

Op de foto staan van links naar rechts: 

• Wim Stolwijk, Vicevoorzitter V.V. De Meern 

• Frans van Seumeren, Voorzitter V.V. De Meern 

• Lars Bootsma, Aanvoerder V.V. De Meern A1 

• Joop van der Kroeff, Vakantietaxi.nl 

 

 

VIVA VIDA hoofdsponsor V.V. De Meern Zondag 1 

VIVA VIDA is de nieuwe trotse hoofdsponsor van het 

eerste team op de zondag van V.V. De Meern. Het be-

drijf heeft zich voor één seizoen aan de club verbonden. 

 

Beide partijen zijn zeer enthousiast over de nieuwe sa-

menwerking en hopen samen op een sportief en succes-

vol seizoen. Voorzitter van V.V. De Meern, Frans van 

Seumeren, zegt hierover: “Ik ben zeer verheugd dat een 

bedrijf dat zo goed bij de club past, de vereniging gaat 

ondersteunen om onze ambities waar te kunnen gaan 

maken.” 

Arnoud Hobma, mede-eigenaar van VIVA VIDA, ziet 

veel overeenkomsten tussen V.V. De Meern en zijn be-

drijf. “Teamwork, ambitie, creativiteit, humor, innova-

tie en maatschappelijk betrokken, kenmerken Voetbal-

vereniging De Meern én VIVA VIDA.“ 

 
“De ambitie van VIVA VIDA is van je woning of zakelij-

ke locatie een onderscheidend geheel te maken met een 

eigen uitstraling. De basis voor elk interieurontwerp en 

maatwerk product is de manier waarop je leeft en in het 

leven staat. Zo ontstaan ruimtes waar je je thuis voelt. 

Vanuit onze werkplaats in De Meern ontwerpen we 

voor ieder budget. Wij zijn laagdrempelig, praktisch en 

flexibel”, besluit Hobma. 

Op de foto staan van links naar rechts: 

• Arnoud Hobma, VIVA VIDA 

• Frans van Seumeren, Voorzitter V.V. De Meern 

• Lars Bootsma, Aanvoerder V.V. De Meern A1 

• Larissa van Seumeren, VIVA VIDA 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 
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Top 200 amateurclubs 

er ere van haar jubileumuitgave 

presenteerde het vakblad De Voet-

baltrainer vorig jaar een Top 200 van 

hoogst spelende amateurclubs in Ne-

derland. Er is een vervolg aan dit initi-

atief gegeven en de tweede Top 200 is 

hiermee een feit. V.V. De Meern staat 

op plaats 68. 

 

Er is hierbij gekeken naar het compe-

titieniveau van acht jeugdteams (A1-

A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2) en het eer-

ste team. Criteria hiervoor zijn com-

petitieniveau jeugdselecties en eerste 

team. 

 

De puntenverdeling staat in het sche-

ma hiernaast. Bij gelijke rangschik-

king in punten wordt de rangvolgorde 

bepaald door respectievelijk: niveau 

A1, niveau B1, niveau C1, niveau D1. 

Op basis van deze puntenverdeling is 

de definitieve Top 200 samengesteld, 

die hiernaast vermeld staat. 

 

Vanuit West 1 zijn dit: 

T 

ADO ‘20 Pancratius 

AFC RKAV Volendam 

AFC’34 Roda ‘23 

Argon Roda ‘46 

De Meern SDV Barneveld 

DEM (RKVV) Soest SO 

Dijk De ASV Spakenburg 

EDO hfc Spartaan’20 

Elinkwijk Sportlust ‘46 

Foresters De Stormvogels IJ.V.V. 

Hercules SVV 27 

HFC Uitgeest FC 

Hollandia VSV 

Hoogland Westlandia 

Hoofddorp sv WV- HEDW 

Huizen Zeeburgia avv 

IJselmeervogels Zouaven De 

Koninklijke HFC Zuidvogels 

ODIN ‘59  
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Korte berichten 

ierbij enkele korte berichten vanuit het verenigings-

bestuur met betrekking tot wat algemene zaken: 

• Tweede Paasdag, maandag 6 april, was er weer de Lint

-Wurmpie Run voor kinderen van 4-8 jaar (1 km) en 

6-13 jaar (2 km). V.V. De Meern Betrokken onder-

steunde de Lint-Wumpie Run met nodige hand- en 

spandiensten; 

 

• In het kader van meer voetbaluitstraling geven aan 

het clubgebouw willen we een ‘kunstwerk’ maken, 

bestaande uit voetbalschoenen. Wij roepen jullie op 

om (oude) voetbalschoenen (in alle kleuren) bij het 

clubgebouw in te leveren. In het wedstrijdsecretariaat 

staat een krat waar je de schoenen kunt deponeren; 

 

• Het is niet handig om geruime tijd na de laatste trai-

ning of wedstrijd je nog ergens op het sportpark (niet 

in het clubgebouw) te bevinden. Je loopt dan het risi-

co dat als je wil vertrekken de hekken gesloten zijn. Je 

mag er ook niet vanuit gaan dat er dan wel iemand 

komt met een sleutel om je te "bevrijden" en dat je 

daar laat op de avond of einde van de zondagmiddag 

nog iemand voor kunt bellen. Helaas is dit het afgelo-

pen jaar toch een aantal keren gebeurd. De hekken 

zijn er niet voor niets en worden afgesloten als er nie-

mand meer in het clubgebouw is. Bellen naar iemand 

met een sleutel heeft geen zin en wordt niet gewaar-

deerd, hier geldt nadrukkelijk "eigen schuld, dikke 

bult"; 

 

• Nogmaals het dringende verzoek voor ouders, leiders 

en spelers om op zaterdagochtend niet te bellen naar 

het wedstrijdsecretariaat van V.V. De Meern om te 

vragen of een wedstrijd al dan niet is afgelast. Het 

wedstrijdprogramma wordt vanaf 07:30 uur op de 

website bijgewerkt met de meest actuele informatie. 

Aan te bevelen is om bij uitwedstrijden op de website 

van de tegenstander te kijken of een wedstrijd is afge-

last.  

 

Laurens Zandbelt 

Verenigingsbestuur 

H 

OHVZ United (Op Hoop Van Zegen)  

insdagavond 17 maart waren alle sponsoren uitge-

nodigd voor een avond met Han Berger en Gertjan 

Steendam van Best Football Consultancy. Han en 

Gertjan gaven aan de hand van de fictieve eredivisie-

club OHVZ United (Op Hoop Van Zegen) aan hoe het 

in het wereldje van het betaalde voetbal toe kan gaan.  

 

Wat doe je als bestuurder als het gewenste of verwachte 

resultaat niet gehaald wordt? Waar laat je je door lei-

den? Door zakelijkheid of toch meer door emotie en 

opportunisme? 

D 
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et betrokken zijn schenkt mij voldoening’ 

 

Voetballer, jurist en docent recht op het ROC. Tegen-

over mij zit een gedreven jongeman (28) met het hart 

op de juiste plaats. Amin Asad, speler van Zondag 1, 

heeft zich onlangs als vrijwilliger aangemeld bij de 

maatschappelijke tak van de vereniging: V.V. De Meern 

Betrokken. In het clubgebouw, een klein uurtje voor de 

training van het eerste begint, spreek ik met hem over 

zijn rol als voetballer en de maatschappelijke betrok-

kenheid die daarmee gepaard gaat.  

 

Wat is de kracht van dit Zondag 1? 

‘Daar heb ik vaak over nagedacht. Uit-

eindelijk is de conclusie dat het om 

een combinatie van factoren draait. Ik 

ging van Elinkwijk naar V.V. De 

Meern en kwam in een heel nieuw 

team terecht, met veel nieuwe spelers. 

En vanaf dag één klikte het gewoon. 

Wat écht in dit elftal aanwezig is, dat 

is volwassenheid. Er zijn veel jongens 

met ervaring en er is een goede combi-

natie tussen jong en oud. We zijn een 

volwassen elftal en weten precies waar 

we naartoe willen gaan, natuurlijk in 

combinatie met de nodige kwaliteiten. 

Ik denk dat dat de sleutel is tot ons 

succes.’ 

 

Naast een hoog ambitieniveau op sportief gebied laat 

V.V. De Meern ook van zich horen als maatschappe-

lijk betrokken vereniging. Draait het niet gewoon al-

leen om voetbal? 

‘Nee, helemaal niet. Sommige ploegen bijvoorbeeld.., 

dan neem ik Magreb als voorbeeld. Magreb is een ploeg 

die het gewoon uitstekend doet. Maar er is maar één 

ploeg binnen Magreb die het uitstekend doet en dat is 

de Zondag 1. Verder heeft Magreb geen jeugd, geen 

binding. Gewoon een club die puur in het leven is ge-

roepen om te presteren. Ik denk dat V.V. De Meern ook 

vanuit historisch perspectief een club is die heel betrok-

ken is, wat ook wel zou moeten met zoveel leden. Het 

is mooi meegenomen dat het sportief ook gewoon goed 

gaat. Maar dat V.V. De Meern écht een maatschappelijk 

betrokken vereniging is, dat staat buiten kijf.’ 

 

Beschouw jij jezelf als rolmodel voor de verenigings-

jeugd? 

‘Ik wil absoluut niet zeggen dat ik een rolmodel ben. 

Integendeel, ik ben maar gewoon een simpele speler die 

in Zondag 1 speelt. Maar waar ik wel heel graag een rol 

van betekenis bij wil spelen is het maatschappelijke 

gedeelte waar V.V. De Meern zich mee bezighoudt. Ik 

ben hier pas een aantal maanden, maar het is wel heel 

snel gegaan allemaal. Ik ben in contact geraakt met een 

hoop mensen binnen de vereniging en heb snel doorge-

kregen hoe het hier precies werkt. Het bereik dat V.V. 

De Meern heeft is gewoon heel groot. Vandaar dat ik 

mezelf ook vrijwillig heb aangemeld bij V.V. De Meern 

Betrokken, zodat ik ook mijn steentje kan bijdragen.’ 

 

Ervaar je wel betrokkenheid vanuit de 

jeugd bij het eerste elftal? 

‘Het enige dat je als speler meekrijgt op 

de zondag is dat die kleintjes met ons 

meelopen. We hebben daarnaast ook 

pupil van de week, dat soort zaken. 

Maar ik heb nog niet echt een heel 

sterk beeld van hoe die koppeling is. 

We zijn er wel mee bezig om de jon-

gens van Zondag 1 bijvoorbeeld trai-

ning te laten geven aan die jochies. Om 

zo die binding en betrokkenheid toch 

meer te tonen. Ik ben daar zelf een 

groot voorstander van.’ 

 

Naast voetballer ben je jurist en do-

cent recht. Schrik je weleens van din-

gen die op het veld gebeuren? 

‘Ik heb rechten gestudeerd aan de uni-

versiteit van Utrecht en mijn specialisatie was het straf-

recht. Ik weet wat dat betreft wel het een en ander over 

het straffen en het ontstaan van problemen. Je leest elk 

weekend wel over een incident dat heeft plaatsgevon-

den op het veld. Ik weet niet hoe dat ontstaat, maar 

daar moet wel wat tegen gebeuren…’ 

 

Heb je daar zelf ideeën bij? 

‘We hebben onlangs een gesprek gevoerd met de 

KNVB. In dat gesprek werden toch wel hele mooie 

ideeën op tafel gelegd. Het ging voornamelijk om ver-

antwoordelijkheid binnen de clubs die dat kunnen dra-

gen, bijvoorbeeld een V.V. De Meern. Die clubs zouden 

een soort van tuchtcommissie kunnen instellen, die 

alternatieve straffen kan opleggen aan spelers. Het gaat 

erom dat je die jongens bewust maakt van het feit dat 

zij niet meer in herhaling moeten treden. Niet door al-

leen koud te straffen, in de vorm van een paar wedstrij-

den uitsluiting. Ik weet niet of dat de juiste manier is 

om die jonge jongens nog bij te brengen dat het niet 

Interview Amin Asad 

‘H 
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Interview Amin Asad (vervolg) 

hoort wat ze hebben gedaan. Ik denk dat daar een an-

dere aanpak voor nodig is.’ 

 

De KNVB en Halt zijn onlangs een samenwerking ge-

start om amateurvoetballers in de leeftijd van twaalf 

tot achttien jaar de mogelijkheid te bieden de speciaal 

ontwikkelde interventie ‘Sport en Gedrag’ te volgen. 

Als de voetballer het traject naar tevredenheid weet af 

te ronden, dan wordt tot maximaal drie wedstrijden 

uitsluiting, omgezet in een voorwaardelijke straf. In 

de praktijk blijken toch vrij weinig spelers daar oren 

naar te hebben. Waarom is dat, denk 

je? 

‘Die kiezen natuurlijk voor de makke-

lijke weg. Die denken: Ik zit m’n straf 

wel uit in plaats van al die extra cursus-

sen en de betrokkenheid van allerlei men-

sen erbij. Ik speel na zeven wedstrijden 

wel weer. Puur het kiezen voor de mak-

kelijke weg! Maar het is een veel bre-

der probleem. Veel trainers en maat-

schappelijk werkers hebben eigenlijk 

niet de juiste handvaten en methodie-

ken om toe te passen op jongeren. Ik 

werk zelf als docent in hartje Kanaleneiland. Ik heb 

veel te maken met voornamelijk Marokkaanse jongeren 

en dat is een heel andere doelgroep dan bijvoorbeeld 

Nederlandse jongeren. 

 

Die jongens hebben een bepaalde handleiding waarmee 

je moet kunnen omgaan. Als je op autoritaire wijze met 

een Marokkaanse jongen omgaat, dan ben je dat jochie 

kwijt. Het bewust maken van maatschappelijk werkers 

en voetbaltrainers, mensen die van invloed zijn op de 

ontwikkeling van het gedrag van zo’n persoon, is van 

essentieel belang. Daar moet echt een verandering in 

plaatsvinden. Mensen weten nog niet zo heel goed hoe 

ze moeten omgaan met bepaalde doelgroepen. Daar 

kunnen de problemen ontstaan. Het is een facet van 

een breder perspectief natuurlijk, maar het is wel een 

onderdeel waar we op z’n minst naar zouden kunnen 

kijken.’ 

Schenkt het jou voldoening om op deze manier ook 

buiten het veld een bijdrage aan de club te leveren? 
‘Ja, absoluut. Ik had het laatst met Eelco Koot over de 

vraag: Waarom doen wij dit? Ik vind het heel moeilijk 

om die vraag te beantwoorden. Het is iets in mijn on-

derbewustzijn. Het is iets wat ik gewoon graag wil 

doen: mijn steentje bijdragen. Het betrokken zijn 

schenkt mij voldoening. Ik heb daarom ook bewust 

voor een rol in het onderwijs gekozen.’ 

 

Kan ik hieruit opmaken dat je van plan bent om nog 

lang bij V.V. De Meern te blijven? 

‘Ik heb getekend voor de aankomende 

twee jaar, al is het niet gebruikelijk om 

binnen het amateurvoetbal twee jaar te 

tekenen. Maar ik heb er zo’n goed ge-

voel bij.. Sportief gaat het goed, maar 

voornamelijk dat stukje betrokkenheid 

geeft iets extra’s. Niet alleen vanuit 

mijn kant, maar ook vanuit V.V. De 

Meern zelf. Zij komen telkens met leu-

ke projecten en vragen of ik daaraan 

wil deelnemen. Dat vind ik echt heel 

leuk. Misschien heeft het ermee te ma-

ken dat ik onlangs vader ben geworden. Ik wil er ge-

woon zijn en die kids helpen, omdat ik ook een link leg 

naar mijn eigen kleine.’ 

 

Tot slot: topvoetballer of topjurist? 

‘Ik ben van mening dat je een baan moet doen puur uit 

plezier, puur uit voldoening. Financiële aspecten zijn 

voor mij helemaal niet van belang. Dat heb ik nooit in 

mijn overwegingen meegenomen. Maar wat voor mij 

van belang is, is dat ik een rol van betekenis kan spelen. 

Dat ik een bepaald bereik kan hebben. Vooral topvoet-

baller zijn, betekent dat je een enorme rol kunt spelen 

voor de jeugd. Ik vind het heel moeilijk, maar ik kies 

voor voetballer.’ 

 

Roy Leunen 

V.V. De Meern Betrokken 

EHBO’ers gezocht 

ij zijn voor volgend seizoen op zoek naar mensen 

die binnen VV de Meern een EHBO functie kun-

nen invullen. Deze vrijwilligers gaan wij zelf opleiden, 

dat wil zeggen Eerste hulp bij sportongevallen samen 

met een reanimatie en AED cursus.  

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail 

naar s.visser@fcutrecht.nl    
W 



Business Club Leidsche Rijn 

usiness Club Leidsche Rijn is een levendige busi-

ness club. Ruim 100 bedrijven uit de regio zijn lid 

en op de maandelijkse bijeenkomsten zijn meestal zo’n 

80 ondernemers aanwezig. De business club staat op 

zichzelf, maar de organisatie is in handen van een aan-

tal 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. 

 

Februari: crowdfunding 

In een veranderende wereld wordt steeds meer gezocht 

naar nieuwe vormen van financiering. Crowdfunding is 

hierin duidelijk een opkomende trend. De interesse is 

groot en onze leden waren in groten getale naar Auto-

grill De Meern gekomen. 

  
Autogrill De Meern is bekend van het AC Restaurant, 

Burger King en Starbucks. Autogrill De Meern heeft 

echter ook een gerenoveerd zalencentrum, met 8 zalen 

geschikt van 10 tot 600 personen, waar onze bijeen-

komst plaatsvond. Door Autogrill De Meern werd ook 

een uitgebreid smakelijk buffet verzorgd. 

  
Crowdfunding staat in Nederland nog een beetje in de 

kinderschoenen, maar is duidelijk in opkomst. De in-

vesteringen groeiden van € 2,5 miljoen in 2011 naar € 

63 miljoen in 2014. Volgens Jan-Willem Onink, com-

mercieel directeur van Collin Crowdfund, gaat 

crowdfunding de komende jaren verder toenemen. Hij 

gaf een heldere en complete uiteenzetting over allerlei 

aspecten van crowdfunding. 

Onink: “Crowdfunding biedt ondernemers de kans om 

hun ambities waar te maken en een bedrag voor een 

bepaalde investering op te halen. Het is een prima alter-

natief voor een lening aanvragen bij een bank. Het is 

echter veel meer dan alleen een financieringsmethode. 

Crowdfunding is ook een marketing instrument en een 

middel om klanten aan je onderneming te binden.". 

Maart: duurzame mobiliteit 

De showroom van Auto Middelweerd uit Harmelen was 

in maart een passende locatie voor het thema duurzame 

mobiliteit. Auto Middelweerd is dealer van allerlei au-

tomerken en u kunt hier ook terecht voor APK keurin-

gen, onderhoud, reparatie, financial lease, shortlease en 

autoverhuur. 

  

U15 is een groeiend netwerk van werkgevers die de 

bereikbaarheid van de regio willen verbeteren. Dat 

heeft ook voordelen voor bedrijven (kostenreductie) en 

het milieu (lagere CO2-uitstoot). Vanuit U15 waren er 

drie sprekers. 

  

Jack Knol, Mobility Manager bij Capgemini, besprak 

het (persoonlijke) mobiliteitsbudget als middel om het 

reisgedrag van werknemers te beïnvloeden. Rene Speel-

man, Manager Duurzaam Ondernemen bij Sogeti, ging 

in op hoe communicatie het gedrag van medewerkers 

kan beïnvloeden. Annelies Hermens, Sustainability Ma-

nager bij Capgemini, gaf uitleg over het maken van een 

CO2 footprint van een bedrijf.  

Het buffet, verzorgd door Irene’s Catering, was dit keer 

anders dan anders. De hamburgers en salades van verg-

eten natuurlijke ingrediënten, smaakten echter prima. 

Lang niet iedereen had eerder blauwe aardappelchips 

gezien en geproefd. 

 

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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