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p het moment van schijven van dit artikel is letter-

lijk de kou uit de lucht en dient de lente zich aan. 

Aangenamer voetbalweer en de kans dat (uit)

wedstrijden worden afgelast, wordt steeds kleiner. 

 

Ook als voetbalvereniging bevinden we ons in goede 

weersomstandigheden, maar aan de horizon zien we 

toch enkele onweersbuien verschijnen. In de laatste 

ALV hebben we dit gedeeld: We zien teruglopende 

sponsorinkomsten en afnemende overheidssubsidies. 

Aan de andere kant is ons ambitieniveau onveranderd 

hoog: We willen op hoogst mogelijke niveau presteren 

met goede trainers en goede faciliteiten om het beste uit 

ons zelf en de club te kunnen halen. 

 

Een van de belangrijkste taken van het verenigingsbe-

stuur is om te zorgen dat er een goede balans blijft tus-

sen ambitieniveau (wat willen we) en financiële haal-

baarheid (is dat te betalen). En omdat dit zo belangrijk 

voor de vereniging is, willen we de leden hierin maxi-

maal betrekken: Op 23 mei 2016 zullen we een bijzon-

dere Algemene Ledenvergadering uitroepen waarin de 

leden haar mening kunnen geven over de plannen en 

bijbehorende kosten. Zet deze datum alvast in de agen-

da. Via de website zal hierover nader gecommuniceerd 

worden. 

 

Nieuwe kunstgrasmatten op veld 5 en 6 

In de vorige Teamgeest meldden wij dat wij een af-

spraak met de gemeente hadden gepland voor 30 no-

vember om o.a. te praten over de huur van het sport-

complex en over de vervan-

ging van de velden 5 en 6. 

Dat is inmiddels gebeurd. 

Het gesprek was positief in 

die zin dat de gemeente 

Utrecht niet direct afwijzend 

stond tegenover vervanging 

van veld 5 en 6, maar er wa-

ren nog de nodige financiële 

hobbels te nemen. 

 

M.n. Peter Kieft heeft zich daarna flink ingespannen om 

duidelijk te maken dat vervanging van de velden voor 

ons een serieus onderwerp was. Zo heeft hij een exter-

ne keuring laten uitvoeren, waaruit overigens bleek dat 

de rol- en stuitereigenschappen en de dempingen van 

de velden voldeden. 

 

We hebben richting de gemeente aangegeven ook fi-

nancieel mee te willen denken en gevraagd om bereke-

ningen te maken van eventuele investeringen. Uiteinde-

lijk is er beweging in de zaak gekomen. De gemeente 

Utrecht haalt de vervanging “naar voren”. Dat wil zeg-

gen dat de vervanging van veld 5 en 6 zoals dat nu 

wordt verwacht eind volgend seizoen plaatsvindt: In de 

zomer 2017. Eerder was niet haalbaar. We hebben dat 

nadrukkelijk wel gevraagd, maar samen met andere 

vervangingen zou de totale investering in nieuwe 

kunstgrasvelden dan zo groot worden dat een Europese 

aanbesteding verplicht is. En dat is niet meer haalbaar 

voor deze zomer. 

 

Voor ons reden om de zaak verder te laten rusten. Wij 

zijn blij met het resultaat. De vervanging volgend jaar 

veroorzaakt voor ons geen extra kosten. Positief! Dat 

ene jaar redden we ook nog wel. 

 

Verduurzaming sportcomplex - zonnepanelen 

Onder het verenigingsmotto ‘Ontwikkel jezelf, ontwik-

kel de club’, is Piet Eversdijk inmiddels doorgegroeid 

tot volwaardig specialist op het gebied van duurzame 

energie met als specialisme zonnepanelen. Gekscherend 

maar bedoeld als compliment hebben we Piet binnen 

het VB omgedoopt tot Piet Paneel, want Piet verzet ge-

weldig werk. 

 

Na alle voorlopige berekeningen van Piet hebben we 

medio december in ingelaste VB-vergaderingen ak-

koord gegeven om door te gaan met subsidieaanvragen. 

Dat heeft Piet inmiddels gedaan. Wachten is nu op de 

definitieve toekenningen. De volgende aanvraag volgt 

in april en dat wordt belang-

rijk. Als alle aanvragen, aan-

bestedingen en uitvoeringen 

lopen zoals verwacht dan zul-

len we over een periode van 

15 jaar ongeveer € 1.000 per 

jaar besparen. Grootste knel-

punt is nog dat we voor de 

start een investering van ca. € 

20.000 moeten doen. Een 

deel van dat geld komt via de 

subsidies terug maar wij moeten het eerst zelf op tafel 

leggen. In de bijzondere Algemene Ledenvergadering in 

het voorjaar komen we hierop terug. 

 

Naar verwachting zal Piet’s project aankomende zomer 

(2016) leiden tot het installeren van zonnepanelen op 

de overdekte tribune op het hoofdveld. Niet alleen 

maatschappelijk verantwoord, maar ook financieel aan-

trekkelijk voor de club. 

Van het verenigingsbestuur  

O 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

Ledentevredenheidsonderzoek 

Belle de Haan van de Hogeschool van Amsterdam is 

momenteel in opdracht van ons bezig met een leden-

tevredenheidsonderzoek. Ze heeft eind vorig jaar een 

enquête onder de leden gehouden die door ongeveer 

450 leden is ingevuld, een prima response! Op het mo-

ment van schrijven van dit artikel is Belle in de eindfase 

van het afronden van haar onderzoek. We zijn erg 

nieuwsgierig naar de resultaten. Niet alleen om te we-

ten hoe onze leden over onze vereniging denken, maar 

zeker ook als startpunt voor het vaststellen van het be-

leid en de prioriteiten voor de komende jaren. Zodra er 

meer bekend is, zullen we dit communiceren naar onze 

leden. 

 

Jeugdopleiding 

De jeugdopleiding is al een paar jaar een zorgenkindje. 

Er gebeuren geweldige dingen, sportief zijn we succes-

vol er wordt door velen heel veel tijd en moeite in trai-

ningen etc. gestoken, maar we zijn nog niet waar we 

willen zijn. 

 

Dat is reden geweest om 

extra budget vrij te ma-

ken en meer tijd en moei-

te te gaan steken in de 

invulling van de organi-

satie. Rob McDonald 

wordt de nieuwe Hoofd 

Jeugdopleiding (HJO). 

Officieel per volgend sei-

zoen maar in de praktijk 

is hij nu al bezig met Robert Roest om alles op tijd gere-

geld te hebben. 

 

Vooral bij de E en F willen we nog veel meer op het 

aanleren van vaardigheden sturen. Nadat we afgelopen 

twee jaar zijn gestart met een Onder 12 jaar (O12) team 

en een onder 10 jaar (O10) team i.p.v. D2 resp. E2, 

gaan we dat verder uitbreiden met O14 een tweede O10 

en een O8. Het voordeel is dat je daarmee gegarandeerd 

tegen leeftijdsgenoten voetbalt. In heel Nederland zijn 

de grotere verenigingen bezig om deze omslag te ma-

ken. Wist u overigens dat wij het enige land zijn dat 

werkt met 2 jarige leeftijdscategorieën? Overal in Euro-

pa werkt men met O18, O17, O16 etc. Alleen wij wer-

ken met A, B, C enz. 

 

Kijk voor de aardigheid eens op http://

www.kentudezenog.nl/rob-mcdonald-1959/ als u meer 

over Rob McDonald wilt weten. 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Zoals eerder al eens is aangegeven stagneert de groei. 

We blijven naar verwachting komend jaar stabiel op 

ongeveer 2000 leden. 

 

Zondag jeugdvoetbal 

De Zondag-F competitie staat en blijft. Voor komend 

seizoen verwachten we een verdere groei. Vooral aan de 

Amersfoortse kant zien we beweging. Zeker is dat 

Hooglanderveen instapt. 

 

Wij gaan er op dit moment vanuit dat er een Zondag-E 

competitie komt. We zullen daar met minstens 3 teams 

in instappen. Dit is een belangrijke stap. Wij hebben nu 

3 wachtlijst (WL) E-teams. De twee tweedejaars teams 

daarvan mogen als D-team komend jaar blijven voetbal-

len op zaterdag.  

 

Het eerstejaars E team blijft op zaterdag en de over-

gaande 2e jaars WL F-teams gaan dan in de Zondag E 

verder waardoor we het aantal teams op zaterdag gelijk 

kunnen houden, niemand weg hoeven te sturen en toch 

iedereen kan blijven voetballen. 

 

Andere deelnemers aan de Zondag-E zoals we dat nu 

verwachten: PVCV, Sporting ‘70, Hooglanderveen, Bui-

tenboys en Zwaluwen Utrecht. 

 

In een apart artikel op pagina 11, gaan we uitgebreid in 

op alle nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van compe-

titievormen bij de jeugd. 

 

Nog belangrijk: afgelopen 2 jaar is er op zaterdag met 9 

seniorenteams gespeeld. Dat gaf precies de ruimte om 

de WL E-teams binnen de club te kunnen houden en 

op zaterdag te kunnen laten voetballen. Komend sei-

zoen doen we dat dus anders, zie boven. 

 

Volgens onze afspraken zouden er 10 zaterdagsenioren-

teams mogen zijn. De Zondag 5 heeft aangevraagd om 

de plek op zaterdag te mogen innemen. Daar is mee 

ingestemd. Conform de afspraken moeten alle A-

junioren eerst een jaar langs de zondag om bij te dragen 

aan het oplossen van de ruimteproblematiek. 

 

Is er daarna ruimte op zaterdag dan kunnen we die 

ruimte gebruiken om teams/eigen leden door te kunnen 

laten stromen naar de zaterdag. Precies volgens dat 

concept gaat Zondag 5, een team dat bestaat uit een 

mix van A2, A3 en A4 junioren van vorig jaar, nu over 

naar de zaterdag. Fantastisch. 
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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. 

 
Maatschappelijk 
Donderdag 10 maart, namens V.V. De Meern ontvangt 

Wim Stolwijk een aantal mensen van de nieuwe sociale 

beweging "Wij samen voor elkaar". Deze beweging wil 

voortrekker worden op het gebied van maatschappelij-

ke betrokkenheid. 

 
De bijeenkomst was op initiatief van Karin Pannekoek 

(o.m. voormalig voorzitster van onze buren: hockeyver-

eniging Fletiomare). Aanwezig waren ex-

staatssecretaris Steven van Eijck, Maurice de Hond (van 

o.m. de verkiezingsprognoses), de directeur Amateur-

voetbal van de KNVB en vele anderen. De bezoekers 

waren onder de indruk van ons complex en ons ver-

haal. Er was veel ruimte om de activiteiten van V.V. De 

Meern Betrokken onder de aandacht te brengen. 

 
Een mooi moment om V.V. De Meern goed voor het 

licht te brengen. 

 
Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

ewoon een team van negen ‘jonge honden’, net als 

vele andere teams, die er op zaterdag lekker in vlie-

gen zodra het gras ruiken. Dat laatste bij wijze van 

spreken, want ook op sportpark Oud Wulven (Houten) 

spelen we vandaag (12 maart) op een mooi kunstgras-

veld. 

 

Wie zijn het? Een kleine introductie van onze toppers: 

staand van links naar 

rechts: Sem (Superman) 

Mehdi (‘Messi’), Grigoris 

(de sloper) William (de 

wonderkeeper), Karel (‘de 

Grote’) en Rolf (de razen-

de racer). Zittend: Dun-

can (de kilometervreter), 

Yuito (de Japanse goal-

tjesdief).  

 

We treden aan tegen 

Houten E15. Rik, meestal 

heel belangrijk in de ver-

dediging, ontbreekt - vooraf voelt dat best als een ader-

lating. De andere acht lijken er echter toch veel ver-

trouwen in te hebben van tevoren - …of het zijn ver-

draaid goede acteurs. We hebben het wel over in de 

kleedkamer. Duncan voelt de bui al hangen en probeert 

zowat in de bank te verdwijnen als de ogen van de lei-

ders hem zoeken. Hij wil liever aanvallen maar 

‘mag’ (moet!) verdedigen vandaag. Tsja, je opofferen 

voor het team. Doet-ie toch keurig! 

 

Dan de wedstrijd. Het begint goed (0-2 voor) maar…de 

punten blijven in Houten vandaag: 5-3 eindstand. Dat 

levert wel even zure gezichten op bij onze mannen. De 

meeste jongens zijn toch gewend te winnen, en we had-

den eerder thuis al ruim van Houten gewonnen. Zien 

we ook hoe belangrijk onze ‘Hulk’ is die vandaag moest 

worstelen. Vooral omdat de tegenstander tweedejaars E 

zijn, allemaal een wat groter en sterker dan wij als eer-

stejaars. 

 

Verliezen hoort er ook bij, 

worden we hard van, en 

Houten verdiende die 

overwinning ook gewoon 

vandaag. Met de benoe-

ming van de ‘man of de 

match’ Rolf (klein van 

stuk maar voor de duvel 

nog niet bang vandaag – 

en twee goals gemaakt) is 

er toch weer reden voor 

gejuich in de kleedkamer. 
Goed om alle gezichten 

weer in een vrolijke plooi te krijgen. Op naar volgende 

week! 

 

Egon Borghuis 

Leider E14 

  
 

Hoe gaat het met….de E14? 

G 
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Commissie van Beheer 

klasse te belanden en daar willen we blijven ook. We 

zijn dat aan onze stand verplicht als een van de grootste 

amateurvereniging van Nederland. Normaal wordt een 

trainer bij zulke resultaten op straat gezet, wij hebben 

echter het contract met nog een jaar verlengd. Hier 

spreekt vertrouwen uit en ik hoop dat ook de spelers 

beseffen dat zij de trainer en de 

club niet in de kou kunnen laten 

staan. Heren, nog even de mouwen 

opstropen en laten zien dat jullie 

geen ’watjes’ zijn. 

Frans van Seumeren 

Voorzitter V.V. De Meern 

elaas hebben we wederom afscheid moeten nemen 

van iemand die in het verleden heel veel betekend 

heeft voor onze club, namelijk Wim Oskam. Uit respect 

voor Wim en zijn zoons zijn wij bij de kerkdienst uit 

naam van de vereniging aanwezig geweest. Het was in-

drukwekkend. 

Het hoge woord moet eruit, de prestaties van onze eer-

ste elftallen laat duidelijk te wensen over. Zaterdag 1 

begon uitstekend, maar zakt nu ver weg. Zeer teleur-

stellend zijn de prestaties van de Zondag 1. Rob Zomer 

zal de komende maanden alles uit de kast moeten ha-

len, want de plek waar wij nu staan is De Meern on-

waardig. Alles is er aan gedaan om eindelijk in de hoof-

naar verwachting de toekenning bekend zijn. 

Per 4 april wordt/is ingeschreven voor de zogenaamde 

SDE+ regeling, een tegemoetkoming per kWh geduren-

de een periode van 15 jaar.  

De uitvoering mag pas worden gestart zodra de be-

schikkingen van de subsidies zijn ontvangen; dit wordt 

naar verwachting juni. 

Intussen gaan we ook kijken naar 

de haalbaarheid van zonnepane-

len op het dak van het clubge-

bouw. Dit zou dan gaan om één 

of twee rijen aan de veldzijde van 

het dak. In de afweging spelen 

financiële, constructieve en es-

thetische aspecten een rol. Bij 

een positieve uitkomst van het onderzoek kan dan in 

oktober worden ingeschreven voor de tweede ronde 

van de SDE+ subsidie.  

Gebruik veld 4 

We hebben al meerdere keren gemeld dat veld 4 alleen 

mag worden gebruikt voor wedstrijden en dit ook dui-

delijk aangegeven op borden langs het veld. Toch zien 

we nog regelmatig dat dit (gras)veld, als het niet in ge-

bruik is voor wedstrijden (bijvoorbeeld bij afgelasting), 

wordt gebruikt voor warmlopen. We wijzen er hier 

nogmaals op dat dit absoluut niet is toegestaan!  

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

Van de voorzi-er 

ug-outs veld 4 

De dug/outs zijn inmiddels gereed en in gebruik 

genomen. Door de bijdrage van Bac van Tussenbroek 

en inzet van het onderhoudsteam konden de kosten 

worden beperkt tot ca € 500 (nieuwe dug-outs kosten 

ruim € 4.000). 

De werkzaamheden bestonden uit het aanleggen van 

tegelplateaus, aanbrengen van 

boorpalen om te voorkomen dat 

de dug-outs bij harde wind 

‘omhoog komen’, het monteren 

van de verschillende onderdelen, 

aanbrengen van zijschotten en 

het in eigen beheer vervaardigen 

van fraaie zitbanken. 

De dug-outs op veld 4 zijn dieper 

dan de overige dug-outs waardoor achter de zitbanken 

ruimte is voor opslag van sporttassen. 

Stand van zaken zonnepanelen 

In de TeamGeest van december konden we melden dat 

het verenigingsbestuur een principebesluit heeft geno-

men om zonnepanelen te gaan plaatsen op het tribune-

dak aan de overzijde van de kantine. Inmiddels is een 

contract gesloten met ‘de Zonnefabriek’, met als ontbin-

dende voorwaarden dat de nodige subsidies en goed-

keuring van de ledenvergadering worden verkregen. 

De zogenaamde EDS-subsidie (30% vergoeding op de 

aanschaf van de materialen) is begin januari aange-

vraagd. Op het moment van uitkomen van dit blad zal 

D 

H 





April 2016 7 TeamGeest 

In memoriam: Jan Willem Oskam 

et oudste lid, tevens Lid van Verdienste, Jan Willem 

Oskam is in december 2015 op 90-jarige leeftijd 

overleden. Wim heeft een belangrijke rol vervuld bij 

onze vereniging als één van de initiatiefnemers en op-

richters van het senioren zaterdagvoetbal, in de jaren 

1962/1963. Hij was de eerste voorzitter van de toenma-

lige zaterdagafdeling en heeft ook nog 

diverse functies als tweede penning-

meester en leider van diverse lagere 

zaterdagteams vervuld. Pas begin ja-

ren negentig is hij daarmee gestopt. 

Terecht is hij daarom tot Lid van Ver-

dienste benoemd. De laatste jaren za-

gen we hem niet meer op het sport-

park, omdat zijn gezondheid dat niet 

toeliet. V.V. De Meern is Wim Oskam 

veel dank verschuldigd. 

Dit is een terugblik van zijn zoon 

Eef: 
Zolang ik mij als kind kan herinneren 

was mijn vader zaterdagsmiddags op 

het voetbalveld te vinden. Bij diverse 

elftallen is hij leider geweest en stond 

hij gekleed in trainingspak te vlaggen. Na afloop dronk 

hij dan een paar biertjes met de jongens en werd de 

wedstrijd nog eens geanalyseerd. Ook op de trainings-

avonden kwam hij altijd even kijken. Dat leverde hem 

de bijnaam Jezek op, toen de trainer van zijn favoriete 

club Feyenoord. 

Vooral eind jaren ‘70 begin 80 was het op donderdag-

avond altijd een gezellige boel. Riet Westerhout stond 

dan achter de bar en serveerde kroketten en frikadellen, 

die regelmatig door haar met vlaggetjes werden versiert. 

Begin jaren ‘70 was mijn vader één van de initiatiefne-

mers van het door V.V. De Meern georganiseerde be-

drijfsvoetbaltoernooi. Het leverde een mooie opbrengst 

op, welke zeer welkom was voor de net geopende kan-

tine. In de begintijd speelden er vrijwel uitsluitend per-

soneelsleden mee van de deelnemende bedrijven, maar 

van lieverlee liep half V.V. De Meern er, wat de sporti-

viteit niet altijd ten goede kwam.  

Wat me ook nog bijstaat is, dat op een avond een speler 

vloekend en tierend aan de deur stond om zijn verhaal 

te komen halen, vanwege het feit dat hij er, naar zijn 

mening, ten onrechte naast stond. Mijn vader bleef 

daarbij de rust zelve, maar wij als kinderen waren ons 

rot geschrokken. In de jaren ‘60 werd er nog regelmatig 

thuis vergaderd en daar waren wij niet zo blij mee. 

Konden we extra vroeg naar bed, want kinderoortjes 

hadden ze niet nodig en dan konden wij de volgende 

dag op school niet meepraten over Batman of andere tv 

series. Interessant was het altijd als Jan Ederzeel, de 

toenmalige voorzitter, langskwam en er vooral gespro-

ken werd over het sportpark en de relatie met de ge-

meente Vleuten -De Meern. Zo was er, toen er nog ech-

te winters waren, het zout incident. 

Vanwege de vorst kon er niet getraind 

worden, maar daar wisten ze bij De 

Meern wel raad mee. Om de boel een 

beetje te ontdooien werd er kwistig 

met zout gestrooid en daar waren ze 

bij de gemeente niet blij mee. Mede 

op initiatief van Jan Ederzeel werd de 

sportstichting opgericht en hij wist 

mijn vader te strikken daarin V.V. De 

Meern te vertegenwoordigen. 

Eind jaren 80 hield pa het, na een me-

ningsverschil met het toenmalig zater-

dagbestuur, voor gezien bij de V.V. 

Wel bleef hij alles vanaf de zijlijn vol-

gen en nog tot vlak voor zijn dood 

hielden wij hem op de hoogte van de uitslagen van de 

eerste elftallen. Met hem is één van de laatste bestuurs-

leden uit de jaren ‘60 overleden en één van de grond-

leggers van het zaterdagvoetbal bij V.V. De Meern.  

Namens het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 

H 
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en kleine 12 jaar geleden - de toenmalige A2 maakt 

de overstap naar de senioren. Een team met lief-

hebbers die al van jongs af aan met elkaar voetballen. 

Een willekeurige selectie van enkele sterren uit dit 

team: Jarno, Thierry, Basto, Poort, Reem, Giac, Peet en 

ondergetekende (ik zal vast wel een aantal namen verg-

eten). Dit team werd snel aangevuld met de jonkies 

JdW en Rowan. 

 

In de beginjaren waren wij telkens te vinden op het po-

dium, de titel zat er telkens net niet in. Totdat wij extra 

gemotiveerd werden door Hans de Wit, hij wist dat wij 

aan het begin van het 

jaar een toptransfer in 

de Don binnenhaalden, 

namelijk de man met 

de gouden reflex, dhr 

Koning. Dat jaar klopte 

alles en kon Hans niet 

anders dan zijn belofte 

inlossen. We wonnen 

honderd-en-tien bier, 

uiteraard kregen wij 

deze op Hans kenmer-

kende wijze, namelijk 

ongeveer (ze gingen 

wel heel snel op) 110 

shotjes.  

 

Na weer enkele 2e 

plaatsen, volgde het tweede succes. Met een straatlengte 

voorsprong op nummer 2 JSV, stonden medio 2010 de 

bloemen klaar bij Geinoord. Na een 2-0 voorsprong en 

ongelofelijk veel pech, verloren we de wedstrijd door 

wat beruchte wissels. JSV werd dat jaar uiteindelijk 

toch nog kampioen, omdat ze na ons maar liefst 5 wed-

strijden moesten inhalen. Het was dat jaar overigens 

geen heftige winter. 

 

Twee jaar later, werden wij in het hol van de leeuw uit-

eindelijk toch kampioen. Kampioenenmaker Poort, 

maakte dat jaar de belangrijkste treffers. Met een prach-

tige 0-3 overwinning werd het laatste kampioenschap 

gevierd. Die dag vertelde Peter, dat er een nieuwe gene-

ratie Houthuizen aan zou komen. We hadden toen nog 

niet door, dat het oplopend vadergehalte van het team 

erg belangrijk zou worden voor de toekomst. 

 

Door diverse omstandigheden krijgen wij het de laatste 

jaren steeds moeilijker voor elkaar om een volwaardig 

team wekelijks op de been te brengen. Blessures, werk 

en kids zijn hiervan de grootste oorzaken. Een aantal 

oudgedienden wilde 

het dit jaar weer probe-

ren, helaas zonder suc-

ces. De 2e generatie is 

nog net te jong, waar-

door wij hopen op een 

nieuwe ‘Bart’. Wij zul-

len zeker een aantal 

nieuwe en enthousiaste 

spelers nodig hebben, 

dus heb je zin om ons 

team volgend jaar op 

het veld en in de derde 

helft te versterken, laat 

het ons dan weten!  

 

Want naast de sportie-

ve successen, houden 

wij namelijk ook van een drankje. Dit jaar zijn wij 

naast de festivals, kinderverjaardagen, terrassen, voet-

balavondjes, ook met z’n 16en te vinden in het vlieg-

tuig. Waar de reis heen gaat is voor velen nog onbe-

kend, al weten we wel dat we het maandags zwaar gaan 

krijgen. We zijn inmiddels ook oud en versleten...  

 

Jeroen Donk 
Speler Zaterdag 6 

Zaterdag 6 

E 

et hebben van enthousiaste vrijwilligers is van es-

sentieel belang voor V.V. De Meern. Met zoveel le-

den is er altijd wel iets waar je een waardevolle bijdrage 

aan kunt leveren. 

 

Op de website van V.V. De Meern is aangegeven welke 

commissie op dit moment actief zijn. Oriënteer je eens 

en maak voor jezelf de beslissing aan welke commissie 

jij een bijdrage zou willen leveren. 

 

Zonder vrijwilligers immers geen V.V. De Meern! 

 

Marco Eversdijk en Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Vrijwilligers gezocht! 

H 
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Kleding 

egenen die de TeamGeest volgen weten dat een kle-

ding werkgroep het afgelopen jaar druk is geweest 

met het kiezen van een nieuwe kleding leverancier en 

een aangepast kledingmodel. 

 

We willen hiermee een aantal zaken bereiken: 

1) minder werk en gedoe rondom kleding 

2) financieel aantrekkelijker voor zowel leden, sponso-

ren als vereniging 

3) een herkenbare kledinglijn in plaats van een ratjetoe 

aan kleding 

 

Na een uitgebreide selectie procedure, met vele ge-

sprekken en de lange onderhandelingen, is de keuze 

gevallen op Quick. Met Quick kunnen wij onze uitge-

breide wensenlijst het beste invullen. 

 

We liggen nog steeds op schema en werken hard aan de 

laatste details, zoals ontwerp van de kleding, een aantal 

logistieke zaken en contractuele voorwaarden en af-

spraken. Ook interne procedures gaan we op een aantal 

punten beter stroomlijnen. 

 

Het is voor buitenstaanders waarschijnlijk moeilijk te 

begrijpen, maar een en ander kost veel tijd. Dat komt 

ook doordat we alles zo grondig en optimaal mogelijk 

proberen te doen. Voor iets simpels als een oranje shirt 

bijvoorbeeld zijn er allerlei keuzes te maken: 

• Type kraag (rond, polo of V-kraag); 

• Kleur verschillende delen van de kraag; 

• Kleur stiksels; 

• Afwerking en kleur boorden; 

• Ontwerp badge met clublogo; 

• Al dan niet geborduurde tekst in de kraag; 

• Kleur Quick logo en strepen. 

 

We hebben nu de gelegenheid dergelijke details voor de 

hele kledinglijn te bepalen. We proberen daarbij wel-

overwogen keuzes te maken en niets aan het toeval 

over te laten. Het is de moeite waard , want de kleding-

lijn zal vele jaren meegaan en niet zoals bij veel leve-

ranciers, om de paar jaar veranderen. 

 

Wij zijn enthousiast over de kwaliteit en uitvoering van 

de Quick kleding en de V.V. De Meern kledinglijn zoals 

die nu vorm krijgt. Voor een deel is dat uiteraard een 

kwestie van smaak en met zo’n 2000 leden is het moei-

lijk het iedereen naar de zin te maken. Maar we denken 

dat we op allerlei vlakken een stap vooruit maken. 

 

We werken uiteraard ook aan de introductie van de 

kledinglijn. Het is de bedoeling de kledinglijn op korte 

termijn binnen de vereniging te introduceren, zodat we 

voldoende tijd hebben voor leden en sponsoren om 

zich te oriënteren op de nieuwe kledinglijn, vragen te 

beantwoorden, offertes uit te brengen, bestellingen te 

plaatsen en tijdig voor het nieuwe seizoen te leveren. 

 

Waarbij opgemerkt dat het huidige contract met Paul 

Pessel Sport en Masita nog tot 1 juli loopt en we derhal-

ve voor die tijd geen Quick kleding mogen leveren. Be-

stellingen kunnen wel eerder gedaan worden. 

 

Binnenkort volgt dus een uitgebreide introductie, maar 

het is uiteraard leuk om hier alvast een eerste impressie 

van de kleding te geven: 

 

Wedstrijdshirt: 

 
 

Trainingspak: 

 
 

Er zullen ongetwijfeld bij leden en sponsoren nog veel 

vragen zijn. Bij de formele introductie zullen we uiter-

aard iedereen uitvoerig informeren over prijzen, hoe te 

bestellen en allerlei andere aspecten. 

André Bakker 

Kleding 

 

D 
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ijna raak net mis, wie ooit een wedstrijd van ons 

heeft gezien weet (of hoopt) dat wij niet alleen voet-

ballen voor het sportieve aspect. Wij spelen 7e klasse 25 

en eindigen al jaren degelijk in de middenmoot. Toch is 

de prijzenkast niet helemaal 

leeg gebleven. In 2013 zijn 

we namelijk winnaar gewor-

den van Coupe de Meern.  

 

Het team ontstond een aan-

tal jaar gelden toen de voor-

malige A4 samen ging met 

Zondag 5. Deze combinatie 

bleek goed uit te pakken. 

Het verschil tussen jong en 

oud was soms groot maar 

had ook positieve aspecten. 

Zo dronken de ouderen wat 

minder dan de jongeren en 

waren de jongeren wat energieker dan de ouderen. In-

middels is het wel zo dat er steeds meer oudere spelers 

stoppen en steeds meer jongere spelers bij komen. Als 

je dit niet goed in de gaten houd heb je zo drie broers 

in het team zitten. Ansich niet zo’n probleem, als ze 

maar geen Bostelaar heten… 

 

Daarnaast hebben we geluk dat Leo Veldhuis ons al 

jaren met veel plezier traint op vrijdagavond. Doordat 

Leo een vakantiehuisje heeft gekocht in Zeeland is hij 

er de laatst tijd jammer genoeg minder bij. Leo’s afwe-

zigheid resulteerde er meestal in dat er weinig getraind 

werd maar veel partijen werd gedaan. Om dit te voor-

komen nemen nu elke week (bij afwezigheid van Leo) 

twee spelers het voortouw. 

Zij bereiden de trainen voor 

en dit loopt tot nu toe goed.  

 

Naast het voetballen zijn we 

een team van tradities. Zo 

gaan we elk jaar in december 

met het team naar van der 

Valk en met Pinksteren heb-

ben we een voetbaltoernooi 

op Texel. Ook op verjaarda-

gen (op zaterdagavond) is 

een groot deel van het team 

bij elkaar te vinden. Echter 

was dit zo slecht voor de 

prestaties dat ik geopperd heb om alle verjaardagen 

naar vrijdag te verplaatsen! Dit zonder succes. 

 

Ik hoop dat dit team nog vele jaren bij elkaar kan blij-

ven en dat we ooit een keer kampioen zullen worden 

van de 7e klasse. 

 

René aan de Stegge 

Speler Zondag 6 

Zondag 6 

B 

oen zoon Nick van Anneke en Ben Hendrikx in 

2005 op 5 jarige leeftijd bij de kabouters van V.V. 

De Meern ging voetballen, is vader Ben begonnen met 

vrijwilligers werk. Iets later is moeder Anneke ook ge-

vraagd als vrijwilligster en beiden hebben nu een druk 

schema met werkzaamheden. 

 

Oorspronkelijk komen ze beiden uit Utrecht. Ze heb-

ben een poosje in Almere gewoond, omdat er in die tijd 

vrijwel geen huizen te krijgen waren in Utrecht. Na de 

geboorte van hun zoon werd net een nieuwe wijk in De 

Meern gebouwd en hebben ze hun kans gezien om 

weer terug te keren naar Utrecht, want hun banden en 

werk waren toch hier. 

 

In 2005 startte de V.V. voor het eerst met voetballen 

voor “de Kabouters”: jongens van 5 jaar kregen zo de 

kans om kennis te maken met het voetballen. Dit was 

opgezet door Alfred Terpstra en Ben is er gelijk bij in-

gestapt, om mee te helpen met het opzetten van deze 

groep. Ben heeft als jongeman zelf bij verschillende 

Utrechtse clubs gespeeld, dus was op de hoogte van de 

werkzaamheden op een voetbalvereniging. Ook werd 

hij leider van het team van zijn zoon. Toen zijn zoon na 

een jaar naar de F’jes ging is Ben hen ook 1 avond in de 

week gaan trainen. Leider is hij gebleven tot de C’s. In-

middels is hij wel weer terug bij het team waar zijn 

zoon in speelt, maar nu (weer) als trainer. 

 

In 2008 vroeg de Jeugdcommissie aan Ben of hij meer 

taken op zich wilde nemen, wat hij toen ook gedaan 

heeft. Hij is toegetreden tot de Jeugdcommissie en be-

heert nu samen met Alfred van Doorn de kleding voor 

de jeugd en daarnaast organiseert hij evenementen voor 

de jeugd. Onder deze evenementen vallen o.a. het orga-

niseren van toernooien voor de E en F’jes; een einde-

jaarsevenement voor deze groepen en het regelen van 

een kamp voor de D spelers. 

Anneke en Ben Hendrikx 

T 
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Anneke en Ben Hendrikx (vervolg) 

De drukste periode in het jaar zijn de weken met het 

innemen van de sponsorkleding aan het eind van ieder 

seizoen. Alle teams leveren dan hun kleding in, waarna 

hij het samen met Alfred gaat uitzoeken, om te kijken 

of er dingen mis zijn en of er nog vervanging of aanvul-

ling geregeld moet worden voor het nieuwe seizoen en 

om te bepalen naar welk team de kleding het volgende 

seizoen gaat. Normaal gesp-

roken blijft de kleding 2 tot 

3 jaar bij het team van de 

speler via wie de kleding 

gesponsord is. Alles moet 

dan dus weer uitgezocht en 

opnieuw ingedeeld worden. 

Ben geeft aan dat dat een 

hele klus is, maar dat kan 

iedereen begrijpen, gezien 

het enorme aantal jeugd-

teams dat speelt bij De 

Meern. 

 

Dit jaar gaat de V.V. met 

een nieuwe leverancier voor de kleding beginnen, nl. 

Quick (zie stukje over kleding in deze TeamGeest). De 

nieuwe opzet van de kledinglijn is dat alleen nog op de 

shirts de sponsornaam komt te staan en dat op de trai-

ningspakken, tassen e.d. alleen nog het logo van de 

V.V. komt en dat de leden hier zelf verantwoordelijk 

voor gaan worden, i.v.m. beschadigingen, verlies etc. 

Deze kleding kan nog wel gesponsord worden, maar 

dan komt de vermelding via een banner of bijvoorbeeld 

het scherm in de kantine. Als dit het systeem zal gaan 

worden scheelt dat wel heel veel werk voor Ben en Alf-

red aan het einde en het begin van ieder seizoen. 

 

Anneke is, toen hun zoon bij de F’jes ging spelen, ge-

vraagd of zij mee wilde helpen in de ontvangstruimte, 

wat zij wel wilde gaan doen en nog steeds doet. Bij de 

ontvangstruimte is het vooral zorgen voor de indeling 

van de kleedkamers, voor de teams die op zaterdag bij 

De Meern hun wedstrijd spelen. Er zijn 20 kleedka-

mers, maar gezien het grote aantal wedstrijden iedere 

zaterdag is het soms zelfs nodig om 2 teams samen in 

een kleedkamer te zetten, omdat er niet voldoende 

ruimte is. Daarnaast ontvangen de medewerkers de 

scheidsrechters en zorgen voor thee en limonade in de 

rust voor de spelers. Vanaf 8.00 uur ’s ochtends tot on-

geveer 18.30 uur ’s avonds is dat iedere keer weer een 

heel drukke en lange dag. Anneke doet dit om de 5/6 

weken. 

 

Daarnaast is ze actief als vrijwilligerscoördinator. De 

diverse commissies kunnen het bij haar aangeven als ze 

op zoek zijn naar een vrijwilliger, waarna zij gaat zoe-

ken of ze een passend iemand kan vinden. Ouders van 

nieuw ingeschreven kinderen geven bij aanmelding van 

hun kind op waarvoor ze eventueel gevraagd kunnen 

worden, om mee te helpen in de organisatie. Dit sys-

teem is indertijd bedacht en 

opgezet door de Young Pro-

fessionals, maar in de prak-

tijk werkt het helaas niet 

helemaal. Binnen het be-

stuur zijn ze nu aan het kij-

ken wat er verbeterd zou 

kunnen worden in het zoe-

ken naar vrijwilligers en ze 

op de juiste plekken te kun-

nen zetten. Anneke is nu 

dus in afwachting over wat 

hier uit gaat komen. 

 

Naast eerder genoemde za-

ken zorgt Anneke ook ieder jaar voor het Kerstcafé en 

kerstattentie voor alle medewerkers. 

 

Nadat Ben ook nog een tijdje zelf bij de Veteranen ge-

speeld heeft, maar hiermee moest stoppen vanwege 

blessures, is hij begonnen als scheidsrechter. Hij heeft 

een Boscursus gedaan en heeft dus de juiste papieren 

hiervoor. Bijna iedere week fluit hij wel een wedstrijd, 

bij heel verschillende teams. Zijn zoon Nick vond dit zo 

leuk dat ook hij er mee begonnen is: hij heeft het eerst 

als maatschappelijke stage voor zijn school gedaan, 

maar heeft inmiddels ook een Boscursus gevolgd en 

fluit nu bijna iedere week. 

 

Ook hun dochter Tessa is als F’je lid geworden bij De 

Meern. Inmiddels is zij keepster bij de MC2. 

Kortom: de familie Hendrikx is heel erg betrokken bij 

V.V. De Meern en verrichten met z’n allen heel wat vrij-

willigerswerk voor de vereniging. Ook duidelijk uit dit 

stukje mag worden dat er heel wat werk te verrichten is 

bij de V.V. om alle teams de mogelijkheid te geven hun 

wedstrijd te spelen. Mochten lezers zich aangesproken 

voelen: op de site van de V.V. staat onder de kop Com-

missies ook de Vrijwilligerscommissie. Hier kunt u zien 

hoe u zich kunt opgeven voor een functie: iedereen is 

van harte welkom!!! 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 
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Marcel Oldenburg, leider Zondag 1 

l weer 4 seizoenen is Marcel Oldenburg leider bij 

Zondag 1. Indertijd gevraagd door (toenmalig) 

technisch directeur Sjaak van de Helder, heeft hij reeds 

gewerkt met trainers Marinus Dijkhuizen en nu al een 

paar jaar met Rob Zomer. Marcel geniet er nog steeds 

van wil het voorlopig nog blijven doen. Het plezier en 

de uitdaging vindt hij hierin het belangrijkste. 

 

Marcel heeft zijn jeugd in Bodegraven doorgebracht. 

Voetballen heeft hij alleen een poosje in de zaal gedaan 

en heel even op veld. Nadat hij een aantal jaren geleden 

zijn vrouw Diane leerde kennen, werd hij in Zeeland 

leider bij de voetbalclub Jong Ambon in Middelburg en 

nadat de Hoofd trainer van deze ploeg overging naar 

HSV Hoek in Hoek, ging hij als leider mee. Jarenlang 

heeft hij zo de weekenden in Zeeland doorgebracht: 

zaterdags er heen en naar de wedstrijd door het hele 

land, bij zijn schoonmoeder slapen en zondags weer 

terug naar Utrecht. Ook toen zijn 2 zonen (een twee-

ling) nog klein waren bleven ze dit doen. 

 

In 2010 hadden zijn zoons de leeftijd en de wens om 

zelf te gaan voetballen. Marcel woonde inmiddels in De 

Meern en kwam zo bij V.V. De Meern terecht. De jon-

gens begonnen in de F24, maar spelen inmiddels bei-

den in de E1. In overleg met Sjaak is hij wat bij de ver-

eniging gaan doen en zo is het allemaal, min of meer bij 

toeval, begonnen. Als leider is hij vooral actief als con-

tactpersoon: onder meer met de trainers, teamleden, 

met Hans de Wit en Wim Stolwijk. Voor de wedstrijden 

regelt hij de bus, zorgt voor de materialen, heeft contact 

met de scheidsrechters enz. Voor het weekend be-

spreekt hij met trainers de zaken rondom de wedstrijd 

om te kijken of alles goed geregeld is. Al met al dus 

best wel wat zaken om te regelen. 

 

Vorig jaar is het team gepromoveerd van de eerste klas-

se naar de hoofdklasse, met vrijwel dezelfde groep als 

nu speelt. Het verschil tussen deze twee klassen is best 

wel groot, dus hij vindt dat als het team straks in de 

middenmoot staat wanneer het seizoen eindigt, dat ze 

het goed gedaan hebben, zeker gezien het aantal spelers 

die in de loop van dit seizoen geblesseerd zijn geweest. 

Ze zouden eventueel nog door kunnen naar de topklas-

se, maar dan moeten ze een periode titel bemachtigen 

en hij denkt dat die kans niet groot is. 

 

Daarnaast denk hij dat ze bij de V.V. nog best wel moe-

ten wennen aan de verplichtingen van de Hoofdklasse, 

die met de promotie, door de KNVB opgelegd zijn. 

Wellicht is het goed dit eerst allemaal te ervaren en uit 

A te werken, alvorens een stap hoger te maken. 

 

De club moet in zijn ogen een duidelijke keuze maken 

in wat ze willen: beste amateurclub worden met recrea-

tievoetbal (sowieso voor de lagere teams) of gericht 

prestige voetbal spelen met het team van de Zondag, 

waarvoor dan ook misschien spelers en trainers van 

buitenaf moeten komen. Als de keuze prestige voetbal 

is, dan zou je dat ook door moeten trekken naar de 

jeugdselectieteams en deze gericht op moeten leiden. 

Een mooie voorbeeld hiervan is de E1. Daar moet dan 

wel wat extra voor gedaan worden en moeten alle za-

ken goed geregeld zijn. Wanneer het eerste team van de 

Zondag het vlaggenschip is, dan kun je ook de jeugd 

hiermee omhoog trekken. Een mooie voorbeeld hiervan 

is het belofte team (023) van V.V. De Meern.  

 

De club is een mooie grote club geworden met veel le-

den. Iedereen wil graag gebruik maken van de voorzie-

ningen die op het sportpark aanwezig zijn, maar daar 

hangt ook een prijskaartje aan. Daarnaast is het te mer-

ken dat het best wel moeilijk is om het goed te organi-

seren. Er zijn veel wensen. Er zijn heel veel leden, maar 

er is maar een vaste groep leden die zaken voor de club 

doen. Dat is denkt hij jammer. Structuur is z.i. heel be-

langrijk en dat kan bij de V.V. zeker nog verbeterd wor-

den. Maar ook dat is een mooie uitdaging. 

 

Wellicht zou een tv scherm in de kantine voor dit soort 

informatie kunnen zorgen. Plaatsten van mededelingen 

op welke plaatsen/functies er vrijwilligers gezocht wor-

den. Het is voor het voetbal alleen jammer dat er zon-

dags niet zo heel veel publiek is, deels komt dit door de 

geringe aantal seniorenwedstrijden. Daarnaast is het 

aantal jeugdwedstrijden op de zaterdag veel groter en 

blijven ouders hangen. Op zondag gaan de ouders van 

jeugdteams vaak gelijk na de wedstrijd weer naar huis. 

 

Al met al heeft Marcel het prima naar zijn zin als leider. 

Ook de eerder genoemde punten zijn een uitdaging om 

nog verbeteringen aan te bren-

gen. Voorlopig zal hij dus nog 

het grootste gedeelte van zijn 

weekend op het sportpark door-

brengen: zaterdags met zijn zo-

nen en zondags met de Zondag 

1; hij beleeft er ook op zondag 

nog steeds heel veel plezier aan! 

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 
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Overzicht dames- en meisjesteams 

og maar 1,5 maand en dan zit het seizoen er al weer 

op voor de meeste teams wat betreft de competitie 

dan. Er zal ongetwijfeld deelgenomen worden aan toer-

nooien. Maar graag willen wij u laten weten hoe het 

onze meisjes/dames teams vergaat in de competitie. En 

dat er bij V.V. De Meern ook hier veel kwaliteit aanwe-

zig is. 

 

Vrouwen 1 

Dit seizoen wederom uitkomend in de 3e klasse zondag. 

Na een goede start wordt de speelwijze van Gerard en 

Ricardo steeds meer zichtbaar en dit blijft niet zonder 

resultaten. Al 6 overwinningen op rij en een hele mooie 

3e plek op het moment van schrijven zijn de Dames 

wederom in de race voor een plek in de nacompetitie 

voor promotie. Hopelijk houden zij dit vol tot het eind 

mogen zij zich opmaken voor een mooi toetje. Geluk-

kig verloopt de samenwerking met de MA1 ook goed 

en wordt regelmatig samen getraind en ondersteunen 

zij de Dames waar zij kunnen. 

 

MA1 

Bezet momenteel een 3e plek, maar de competitie is nog 

lang en het zit allemaal dicht bij elkaar en kan dus nog 

alle kanten op. De doelstelling (bij eerste 2) is wel 

scherp gesteld maar ook weer een mooie uitdaging . 

Tot nu toe kunnen wij tevreden zijn over de progressie 

die het team boekt. Hopelijk krijgen wij nog mooie 

wedstrijden te zien. 

 

MA2 

Met heel veel pech bij de start van het seizoen (veel 

blessures) hebben zij zich weer heel goed herpakt en 

staan zij nu bovenaan met 4 punten voorsprong op 

Vreeswijk MA1. Hoop dat zij dit vast kunnen houden 

en het seizoen af kunnen sluiten met een kampioen-

schap. Daarnaast wordt er goed samengewerkt met de 

MA3 en dat is ook een compliment waard. 

 

MA3 

Staan op een keurige 3e plaats en wellicht kunnen zij 

nog stijgen met nog 6 wedstrijden te gaan. Daarnaast 

ondersteunen zij de MA2 goed en bieden hulp waar 

nodig. Hebben als team ook veel plezier samen. 

 

MB1 

Zij bezetten momenteel de 1e plaats en hebben 1 ver-

liespunt minder dan de nummer 2 WV-HEDW MB1, 

die zij tegenkomen in eerst volgende wedstrijd. Als zij 

die winnend afsluiten zit een kampioenschap er mis-

schien wel in. 

N MC1 

Staan op dit moment ongeslagen bovenaan met een 

voorsprong op de concurrenten Vriendenschaar MC1 

en GVVV MC3. Met nog 4 wedstrijden te gaan zit er 

voor dit wellicht ook een kampioenschap in. 

 

MC2 

Staan keurig op de 2e plaats en draaien een heel goed 

seizoen. Gaan als team steeds beter voetballen. Dit is 

zeker een verdienste van de leiders en trainers van dit 

team. Hopelijk kunnen zij deze lijn vasthouden en wie 

weet zit er nog meer in. 

 

MD1 

Staan Wederom bovenaan in de Hoofdklasse A en lij-

ken net als in het najaar het kampioenschap binnen te 

halen. Maar dit seizoen gaan zij ook voor de Beker, 

waar zij in de ¼ finale JSV Nieuwegein MD1 treffen. 

Wij hopen natuurlijk dat zij beide doelstellingen gaan 

halen. 

 

MD2 

Een hele mooie 1e plaats in de competitie met nog 4 

wedstrijden te gaan. De beide achtervolgers Sporting 

’70 MD1 en SCH’44 MD1 zitten er kort achter. Dus het 

zal zeker nog spannend orden de komende weken. He-

laas werden zij afgelopen week uitgeschakeld in de 1/8 

finale van de beker door Maarssen MD1. Maar zover 

komen is ook al een hele prestatie. We zullen zien wat 

het wordt. 

 

MD3 

Een 5e plaats op dit moment maar de nummers 3+4 

staan nog dichtbij dus wie weet kunnen zij nog wat ver-

der stijgen, en met een mooi resultaat de competitie 

afsluiten. 

 

MD4 

Een 3e plaats en met de nummer 2 Kampong MD1 in 

het vizier ligt er nog een mooie uitdaging voor dit team 

om hun te achterhalen en zo nog een plek te stijgen. 

 

ME1 

Dit team Promoveerde naar de Hoofdklasse door in het 

najaar het kampioenschap binnen te halen. Dat zij meer 

weerstand kregen was bekend maar het is toch altijd 

even wennen. Maar met een 4e plaats tot nu toe in pou-

le waar alles dicht bij elkaar zit is er nog van alles mo-

gelijk voor hun. Ook zijn zij nog actief in de Beker, zij 

wonnen de 1e ronde na de poule fase en kunnen zich 

gaan opmaken voor de 1/8 finale. 



Overzicht dames- en meisjesteams (vervolg) 

ME2 

Dit team bestaat helemaal uit 1e jaars E speelsters en 

promoveerde net zoals de ME1 ook naar de Hoofdklas-

se. Zij staan op dit moment op de 4e plaats en het is 

voor de meiden een pittige maar leerzame competitie.  

 

ME3 

Staan bovenaan en worden achtervolgd door Hercules 

ME1 en OSM’75 ME1. Hopelijk eten zij dit vol te hou-

den de komende 5 wedstrijden en kunnen zij misschien 

wel de kampioensvlag hijsen. 

 

ME4 

Voor dit team is nog alles mogelijk zij staan op de 4e 

plek en alles staat dichtbij elkaar. Alleen VVIJ ME3 

steekt er bovenuit. Hoop dat het lukt om nog een paar 

plaatsen te stijgen. 

 

MF1 

Zij doen het prima en met een 5e plek op dit moment 

zijn er nog mogelijkheden genoeg. Alleen de nummers 

1 + 2 steken er echt bovenuit en voor rest zijn de on-
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derlinge verschillen erg klein. Dus ie weet waar de mei-

den nog toe in staat zijn. 

 

MF2 

Een hele mooie 2e plaats met 3 punten achter koploper 

Saestum. Zij zullen de overige wedstrijden proberen te 

winnen en dan maar hopen op een misstap van de kop-

loper, om zo toch nog het kampioenschap in de wacht 

te slepen. 

 

Al met al kunnen wij constateren dat alle meisjes/

dames teams weer prima presteren en wij zijn be-

nieuwd wat dit de komende weken gaat brengen. Het 

blijkt dat er ook bij jongste geledingen nog voldoende 

talent zit. En dat is goed voor de toekomst van het 

meisjes/vrouwenvoetbal bij V.V. De Meern. Onze taak 

is om hier op een goede manier mee om te gaan en deze 

meiden zich verder te laten ontwikkelen. 

 

Joeri Schilderinck 

Coördinator Bovenbouw Meisjes 

 

Marco Eversdijk (3e), Jarno de Wissel (6e) en Hidde van 

Boven (vet) de glorieuze winnaars waren door de finale 

van Corinthians te winnen. 

 

Na dit voetbalspektakel konden de douches en daarna 

de bar worden opgezocht. Tussen de wedstrijden door 

en na afloop van het toernooi werd de eerste seizoens-

helft geëvalueerd en werd gespeculeerd over wat de 

tweede seizoenshelft zou gaan opleveren. Mede door de 

aanwezigheid van veel ‘supporters’ was het weer een 

gezellige bedoeling in de Ouderijnhal. 

 

Marco Eversdijk 

Organisator Futsal Cup 2016 

ok dit jaar weer werd op de eerste zaterdag in janu-

ari het traditionele zaalvoetbaltoernooi voor de la-

gere zater-

dagelftallen ge-

o r g a n i s e e r d 

door ondergete-

kende. Dit jaar 

deden er weer 

zo’n 50 spelers 

mee van de za-

terdagelftallen 2 

t/m 9 en de ve-

teranen. Er wa-

ren 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 rechtvaardige leiding van Ge-

rard Wolswijk en Harry Hilverts werden vanaf 19.00 

uur in de avond 12 poulewedstrijden gespeeld. Na zo’n 

3 uur spelen was duidelijk wie de poulewinnaars wa-

ren. Zij streden in een spannende finale, beide teams 

kwamen op voorsprong, om de felbegeerde titel.  

 

Uiteindelijk bleek dat het team van Cruzeiro met de 

spelers Laurens Wolswijk (2e), Stef Vermeulen (3e), 

Futsal Cup 2016 

O 
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Trainerskracht goed voor deelnemers en V.V. De Meern 

et V.V. De Meern Betrokken heeft de V.V. een orga-

nisatie in het leven geroepen met als motto: 

‘Ontwikkel jezelf, ont-

wikkel je club’. Vanuit 

deze maatschappelijke 

betrokkenheid wil de 

club een bijdrage leve-

ren aan het verminde-

ren van maatschappe-

lijke uitval van jonge-

ren aan de onderkant 

van de samenleving. 

In september 2014 is 

V.V. De Meern Be-

trokken dankzij steun 

van het Oranje Fonds 

begonnen met het 

project Trainerskracht. 

 

Deelnemers van dit initiatief worden opgeleid tot voet-

baltrainer met als doel beter te gaan functioneren in de 

maatschappij. Ze leren in een veilige en gestructureerde 

leeromgeving hoe ze een sportactiviteit moeten begelei-

den en worden tijdens de training gestimuleerd om zo-

veel mogelijk input te leveren. De jongeren leren om 

kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud positief te 

benaderen en om geduldig te blijven, wanneer er niet 

naar ze wordt geluisterd. Uiteindelijk kunnen de deel-

M nemers zelf hun grenzen aangeven en overwicht over 

een groep behouden. 

 

Trainerskracht bevor-

dert de zelfredzaam-

heid en (persoonlijke) 

ontwikkeling van jon-

geren en maakt stij-

ging op de participatie-

ladder mogelijk! Het 

project voorziet ener-

zijds in de vraag naar 

jeugdtrainers bij sport-

aanbieders en –clubs 

en anderzijds biedt het 

de jongeren de kans 

om zichzelf te ontwik-

kelen. En dat past precies in het straatje van: 

‘Ontwikkel jezelf, ontwikkel je club.’ 

 

Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 

it seizoen wordt voor de tiende 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 3e klasse en lager. Opgeven 

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

senioren > Coupe De Meern > Aanmelden 

 

Wij hopen ook in 2016 weer een mooie dag te beleven 

met veel gezellige en sportieve teams uit de regio.  

 

Marco Eversdijk en Ferdinand Wieman 

Organisatoren Coupe De Meern 2016 

Coupe De Meern 2016 

D 

Zaterdag 28 mei 2016 
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Compe;;evormen gaan veranderen 

inds jaar en dag voetballen of voetbalden we met de 

jeugd op zaterdag. Sinds ruim 2 jaar doen we dat 

met de F-jes op zondag. Voor ons inmiddels vrij ge-

woon maar in het land nog steeds lastig. Toch is er een 

soort trein opgang aan het komen. Besturen van vooral 

de grotere verenigingen worden minder terughoudend 

om ook op andere momenten te gaan voetballen. Plot-

seling ontstaat er meer openheid. 

 

Wat gebeurt er zoal? 

Ten eerste uitbreiding van de Zondag-F naar de Zondag

-E. Uiteraard weer eerst op kleine schaal maar als er 1 

schaap over de dam is... 

 

Binnen de stad Utrecht wordt gesproken over competi-

tievormen waarbij de thuisclub de speeldag bepaalt. Dat 

kan dus zaterdag of zondag zijn. Zo heel nieuw is dit 

idee niet. De eredivisie of het KNVB bekertoernooi doet 

niet anders en bij de hoogste jeugdteams komt het ook 

al voor dat je bijvoorbeeld op divisieniveau, C1, B1, A1, 

tegen een Amsterdamse vereniging op zondag speelt. 

 

Vanuit het Gooi is een aantal clubs, o.a. BFC en Victo-

ria, aan het kijken om op vrijwillige basis gebruik te 

kunnen maken van de zondag als er op zaterdag geen 

ruimte is om de wedstrijd in te plannen. Idee is dat de 

clubs af en toe een wedstrijd uit de C of D naar de zon-

dag schuiven. Ze volgen hiermee een pilot die de hoc-

keybond momenteel doet. Het is dus naar een idee van 

de hockey. Een team zou hooguit 1 à 2 keer per seizoen 

zijn op zondag spelen. 

 

In de Haagse regio is dit idee breder getrokken. Een 

aantal clubs heeft onderling geregeld dat een wedstrijd 

kan worden verschoven naar de zondag als er op zater-

dag geen ruimte op het sportpark is. Mits tijdig gemeld 

komt de tegenstander op zondag. Geen discussie. Dit 

kan alle leeftijdscategorieën gebeuren. 

 

Vanuit V.V. De Meern hebben we aangegeven dit al 

lang te zien als iets wenselijks. Het maakt het leven van 

de wedstrijdsecretarissen een stuk gemakkelijker. 

 

Tot dat inzicht komen meerdere Utrechtse verenigin-

gen. Hercules, Sporting ‘70, PVCV en Zwaluwen heb-

ben in principe aangegeven in dit model mee te willen. 

Het zal eerdaags besproken worden op het Utrechts 

Voetbalconvenant. 

 

Wij denken dat al komend seizoen op basis van onder-

linge afspraken wedstrijden naar de zondag zullen 

gaan. Dat is ook een reden geweest om al toezeggingen 

te doen aan wachtlijstteams dat ze komend jaar bij V.V. 

De Meern kunnen blijven voetballen.  

 

Went u alvast aan het idee. Zoals ooit heel af en toe op 

zondag boodschappen konden worden gedaan en nu 

elke week de Albert Hein op zondag open is, zo steve-

nen we er op af dat in een paar jaar tijd het de gewoon-

ste zaak van de wereld zal zijn dat je af en toe op zon-

dag moet spelen. 

 

Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 

S 

Meisjestoernooi D, E en F teams 

ijdens het eerste weekend van het nieuwe jaar was 

er voor de D, E en F meisjes een toernooi georgani-

seerd door Martijn Bouman, Martijn Filippa en John 

Verhoef in de sporthal bij UVV. 

 
Er deden 60 meisjes aan mee. Bij de F’jes hebben de 

meisjes onderling een toernooi gespeeld, bij de D en de 

E waren de teams door elkaar gemengd. Er was heel 

veel lol tijdens het toernooi, maar ook het streven om 

de wedstrijden te willen winnen was duidelijk aanwe-

zig. Voor alle aanwezigen een geslaagde dag en goed 

begin van het nieuwe jaar!  

 

Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

T 
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Kennismaken met een sponsor 

oals alle leden/lezers van de TeamGeest wel weten 

kan V.V. De Meern niet bestaan en functioneren 

zoals het nu doet, zonder de hulp van sponsors. Voor 

vrijwel elk team is er een sponsor en het is wellicht 

leuk om de lezers nader kennis te laten maken met een 

aantal sponsors, om te begrijpen waarom ze speciaal 

voor V.V. De Meern gekozen hebben. Hebben ze een 

binding met de V.V., wat vinden ze van de V.V. en heb-

ben ze wellicht ook persoonlijke 

ervaringen/herinneringen aan de 

vereniging? 

 

Gekozen is voor gerichte vragen, 

waar de sponsors op antwoorden. 

Deze keer is Vakantietaxi.nl, de 

sponsor van Zaterdag 1 aan het 

woord, in de persoon van Martijn 

van der Kroef. 

 

Wie is Vakantietaxi.nl en welke 

producten/ diensten bieden jul-

lie? 

VAKANTIETAXI.NL is een online 

aanbieder voor luchthavenvervoer. 

In de volksmond “Schiphol-vervoer”, maar er zijn na-

tuurlijk meer luchthavens. Dagelijks verricht VAKAN-

TIETAXI.NL met 168 voertuigen personenvervoer. Het 

boeken gaat online en is daarom voordeliger dan bij 

reguliere taxibedrijven. Het hoofdkantoor staat in De 

Meern. Wij werken 

uitsluitend met lokale 

ondernemers, dat is 

onze kracht ! 

 

Hoelang is Vakantie-

taxi.nl al sponsor bij 

V.V. De Meern en op welke wijze? 

VAKANTIETAXI.NL is in de huidige hoedanigheid nu 

1,5 seizoen sponsor en onlangs is de overeenkomst ook 

weer voor een jaar verlengd. Dus ook volgend jaar 

pronken wij op de shirts van V.V. De Meern. Eerder 

was Van Rhijn Taxivervoer sponsor van V.V. De Meern. 

Dat is eveneens een werkmaatschappij van ons.   

 

Wat is de reden dat Vakantietaxi.nl zich als sponsor 

aan V.V. De Meern heeft verbonden? 

Voorgaande jaren hadden wij een Skybox bij FC 

Utrecht. Fantastisch mooi, maar wij wilden toch meer 

sponsoren op de locatie waar wij zijn ontstaan. Na ge-

sprekken met Loek Beumer, Frans van Seumeren en 

Piet Oostveen zijn wij toen V.V. De Meern gaan spons-

oren. De actieve business club en maatschappelijke be-

trokkenheid van V.V. De Meern in de regio hebben de 

doorslag gegeven. 

 

Wat is jouw algemene beeld van V.V. De Meern? 

V.V. De Meern is een actieve, maatschappelijke en semi 

professionele sportclub. Iedereen is welkom en dat is 

niet alleen zo, je voelt het ook echt. Er is een meerja-

renbeleid en de club wordt aange-

stuurd door èchte ondernemers en 

bestuurders. Dat zie je ook terug in 

de sportieve resultaten. 

 

Welke persoonlijke ervaringen of 

herinneringen aan V.V. De 

Meern? 

Iedereen woonachtig in De Meern 

is links of rechtsom betrokken bij 

V.V. De Meern. Of het nu door 

mijn voormalig klasgenoten was, 

de jaarlijkse sportdag op het oude 

sportpark of in mijn geval door 

mijn ooms Bertus de Ridder en 

Frans van Rooijen, V.V. De Meern 

zit in je bloed. Ik ging als klein jochie vaak mee naar 

een wedstrijd en vond het geweldig. De vechtpartij na 

een wedstrijd tegen Zwaluwen staat me nog vers op het 

netvlies hahaha, 25 jaar geleden……. Maar het draait 

natuurlijk allemaal om voetbal, toch ?! 

 
Wat wil je nog kwijt 

over V.V. De Meern? 

V.V. De Meern moet 

zich breed regionaal 

blijven positioneren. 

Nieuwe sponsors en 

potentiële leden blijven benaderen, om zo breed te blij-

ven en de wortels verder door te laten groeien. V.V. De 

Meern is hèt platform in de Regio. Ook nieuwe initia-

tieven zoals bijvoorbeeld een voordelig bedrijfslidmaat-

schap introduceren. V.V. De Meern is er voor iedereen!  

 

Patrick Peulen 

Sponsorcommissie 

Z 

De leden van V.V. De 

Meern ontvangen 20% 

korting op taxiritten van 

Van Rijn Taxi op ver-

toon van hun ledenpas 
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Business Club Leidsche Rijn 

usiness Club Leidsche Rijn is een levendige business 

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 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. 

December: sales coaching 

In het clubgebouw van V.V. De Meern ging Ruud van 

Klooster, Sales Manager Supermarkten bij Heineken, in 

op het belang van sales coaching. De “wat” (het resul-

taat) is in coaching belangrijk, maar het “waarom” (het 

nut) en de “hoe” (de vorm) is wat gecoacht het verschil 

maakt. Dit vormde onder andere de basis voor de suc-

cessen bij Heineken. 

Benoem als leider het punt aan de horizon, maar laat je 

mensen vervolgens de weg ernaartoe bepalen. Daarmee 

geef je mensen ruimte, respect en zelfvertrouwen. Door 

middel van de samenwerking en het enthousiasme dat 

ontstaat creëer je intrinsieke motivatie. Dat is van onge-

looflijk belang voor elke organisatie! 

Traditioneel staat in december een buffet met stamp-

potjes op het menu. Nieuw lid Next Kitchen verzorgde 

bij binnenkomst een kopje soep en trakteerde aanwezi-

gen na de presentatie op heerlijke stamppotjes. De laat-

ste netwerkborrel van het jaar werd met veel onderne-

mers afgesloten. Het einde van een wederom boeiend 

BCLR jaar! 

Februari: social selling 

Bij ons lid Today Design in het fraaie gebouw De 

Woonindustrie in Nieuwegein liet topspreker Djoea 

van Zanten op bevlogen wijze alle aanwezigen inzien 

hoe sociale media effectief kunnen worden ingezet in 

het verkoopproces. Iedereen nam na een uur talloze 

praktische tips in zijn binnenzak mee om er direct mee 

aan de slag te kunnen. 

Sociale media vormen een belangrijk onderdeel in het 

verkoopproces. Niet alleen in de toekomst, maar nu. 

Want wist je dat 90% van de beslissers zegt niet te rea-

geren op traditionele acquisitie en 75% van de kopers 

in de B2B markt social media gebruikt om beslissingen 

te maken? Zorg daarom dat mensen weten dat je be-

staat, weten wat je doet en geïnspireerd raken door je 

verhaal. Social media is het medium waarlangs je dit 

gratis en voor niets kan doen.  

Aansluitend op de presentatie werd een uitgebreid di-

nerbuffet geserveerd. Leden reageerden enthousiast op 

de presentatie en dit leidde tot leuke gesprekken. Ook 

de onderlinge sfeer was zoals altijd open, informeel en 

prettig. Of zoals een nieuw lid het treffend verwoordde: 

wat is het toch een dynamische club! 

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.  

Andre Bakker 

Business Club Leidsche Rijn 

B 


