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et seizoen zit er weer op. Als Verenigingsbestuur 

hebben we het seizoen heel vreemd beleefd. Een 

normale start, nog vol enthousiasme over alle kampi-

oenschappen. Zondag 1 naar de Hoofdklasse, A1 naar 

de 2e divisie en tal van andere teams op een hoger ni-

veau. Echter de laatste bestuursvergadering van dit jaar 

hebben we elkaar verbaasd en verdwaasd aan zitten kij-

ken. Zoveel gedoe, zoveel vervelende incidenten, niks 

deugt, niks wordt geaccepteerd, mensen die zich niet 

aan afspraken houden. Mensen die hun eigen regels 

maken. Zoveel chagrijn. Net alsof we er met zijn allen 

opeens niets meer van kunnen. 

 

En waarom? 

Het gaat echt niet allemaal vlekkeloos ook niet in het 

VB, niemand van het VB die dat beweert. Net als de 

meesten van u zijn wij maar gewoon vrijwilligers en 

soms houdt het simpelweg op wat wij binnen onze tijd 

kunnen doen. Dan is de week op. Het minste wat we 

kunnen doen is, zoals Wim Stolwijk tijdens het ope-

ningsfeest zei: “mensen wees en blijf eens aardig tegen 

elkaar” 

 

Als je op een afstand kijkt loopt de club nog steeds pri-

ma. Financieel blijven we gezond. Sportief stabiliseren 

we. Dat is normaal, want we zitten inmiddels van de 

meisjes t/m de Zondag 1 over de volle breedte op een 

hoog niveau. De buitenwacht herkent dat. Er hebben 

zich meer dan 120 spelers van buiten gemeld, die graag 

bij V.V. De Meern in de jeugdselecties wilden voetbal-

len. Tal van faciliteiten worden stapje voor stapje ver-

beterd, van nieuwe dug-outs bij veld 4, tot de uitbrei-

ding van de medische verzorging, meer teams die af en 

toe met de bus op pad konden, en bv. het binnenhalen 

van toezeggingen voor vervanging van veld 5 en 6. 

 

Met de introductie van een nieuwe kledinglijn zetten 

we weer een belangrijke stap in de ontwikkeling van de 

club. De kledingcommissie is anderhalf jaar in touw 

geweest met o.a. andere het formuleren van de wensen 

en eisen vanuit de vereniging, het selecteren van een 

leverancier en het ontwerpen en implementeren van 

het hele logistieke proces. Het is waarlijk een huzaren-

stukje, waar de leden deze zomerperiode de eerste 

vruchten van kunnen plukken. De kledingcommissie 

en leverancier Quick werken samen om de overgang 

tijdig en soepel te laten verlopen 

 

Tegenover de degradatie van de A1 staat de promotie 

van de (M)A2, de VR1 en de Zondag 2 en Zaterdag 3, 

allemaal teams die zich sportief naar een geweldig ni-

veau hebben geknokt. En niet te vergeten al die andere 

teams die weer kampioen zijn geworden. Buitengewoon 

knap. Gefeliciteerd allemaal! 

 

Bij de uitdagingen van komend seizoen hoort de ver-

vanging van Peter Kieft als secretaris, en van Mirjam 

Klever, die na bijna 20 jaar stopt met de ledenadmi-

nistratie. 

 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering. 

23 mei hadden we een buitengewone algemene leden-

vergadering waarover u elders in het clubblad meer 

kunt lezen. Voor een drietal zaken hadden wij uw in-

stemming nodig 

 

• Ten eerste een contributieverhoging van 5% plus € 

10 per spelend lid. Dit voorstel is na een forse dis-

cussie door de ALV aangenomen. De contributies 

zien er nu als volgt uit, met achteraan de nieuwe 

contributies: 

 

• Ten tweede kwam in de ALV het voorstel aan de 

orde om zonnepanelen te plaatsen op het dak van de 

tribune aan de overkant van het clubgebouw. Duur-

zaam en financieel aantrekkelijk. Financieel betreft 

het een investering van ca. € 19.400 voor de realisa-

tie van zonnepanelen. Hiervoor kunnen we iets meer 

dan € 12.600 gunstig lenen en betalen we de rest uit 

de eigen reserves. Ook dit voorstel werd aangeno-

men. Enige voorwaarde die nog moet worden inge-

vuld, is de toekenning van overheidssubsidie. 

 

• Ten derde twee formaliteiten. De een het bevestigen 

van de positie van Laurens Zandbelt als VB lid, door 

iedereen met instemming geaccepteerd, en ander-

zijds een aanpassing van het huishoudelijk regle-

Van het verenigingsbestuur  

H 

ALV punt 5

� Contributie

Senioren € 233,00  € 255,00 
7x7 
A+B junioren € 191,00 € 210,00 
C+D junioren € 163,00 € 181,00 
E+F pupillen € 137,00 € 154,00 
CL, WL 
Kabouters € 71,00 € 85,00 
Benjamins

ALV instemming
De Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd voor het seizoen 

2016-2017 in te stemmen met bovenstaande contributies

Contributievoorstel 2016-2017
Op basis van 5% + € 10
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

ment, dat moest worden aangepast aan het nieuwe 

kleding beleid. Ook hiermee werd ingestemd. 

 

Ouders 

Jaren geleden kwam uit een enquête dat ongeveer 70% 

van de jeugdspelers zich in meerdere of mindere mate 

ergerden aan het gedrag van onze ouders langs de lijn. 

De scores bij onze club lagen daarmee onder het lande-

lijk gemiddelde. 

 

Of een aantal ouders daardoor het idee heeft gekregen 

dat ze zich meer konden permitteren is onduidelijk, 

maar de problemen die we dit seizoen op meerdere 

plekken in de club met ouders hebben of hebben ge-

had, was te gek voor woorden.  

 

Het vervelende aan ouders die zich misdragen is, dat ze 

doorgaans geen lid zijn. Dat maakt het lastig om maat-

regelen te nemen. Het is bijna onvermijdelijk om dan 

over de rug van hun kind, af te dwingen dat iemand 

niet meer bij de trainingen en/of wedstrijden komt. Dat 

is natuurlijk helemaal niet wat we willen, wij willen 

geen kind straffen voor het gedrag van zijn/haar ouder

(s). Desondanks hebben we eind mei, begin juni aan 2 

ouders medegedeeld dat we hun kind niet meer in com-

petitie zullen brengen. 

 

Wij vinden dat betreffende ouders met hun gedrag over 

een streep zijn gegaan en dat ze niet meer in competi-

tieverband zijn te handhaven. In deze gevallen vonden 

wij dat het beschermen van onze vrijwilligers zwaarder 

woog dan het belang van het kind 

 

Tijdens de ALV heeft het VB de vergadering toegezegd 

zich verder te verdiepen in de juridische mogelijkheden 

om leden en/of ouders eerder te kunnen verwijderen. 

Ook binnen het Zorgteam wordt geprobeerd een pro-

ject te starten om wangedrag van ouders in te perken. 

 

Waar we veel last van hebben is dat problemen met ou-

ders vaak veel te laat vanuit de teams worden gemeld. 

Wij roepen de trainers en leiders op om sneller bij de 

jeugdcommissie melding te maken van wangedrag. 

 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Zoals eerder aangegeven stagneert de groei. We blijven 

naar verwachting komend jaar stabiel op ongeveer 2000 

leden. De huidige Zondag 5 gaat over naar de zaterdag. 

Daarnaast gaan de huidige A4 en een groep meisjes A 

als VR2 over naar de zaterdag. Deze laatste twee teams 

met een eenjarige toezegging. 

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. Kampong en Hercules brengen 

voor het eerst de 2e jaars F in. Wij zijn bezig om twee 

Zondag-E poules te vormen. Vanuit V.V. De Meern 

doen we daar met 3 teams aan mee.  

 

De wachtlijst wordt grotendeels opgeheven. Kinderen 

uit Leidsche Rijn kunnen zich weer vrijuit aanmelden, 

met in principe de garantie dat ze bij De Meern kunnen 

blijven voetballen. 

 

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. 

 

Enquêtes 

Wij worden minstens een keer per week benaderd voor 

het invullen van enquêtes. Dat wij enquêtes krijgen van 

de KNVB zal u niet verbazen en van de gemeente 

Utrecht of de VSU zal u ook nog niet te veel verbazen. 

Maar wat dacht u van het Centraal Overleg Hoofdklas-

sers (COH) over onze mening over de hele nieuwe 

voetbalpiramide. Of van het UMC Utrecht over sport en 

gezondheid, van het Mullier Instituut naar waar onze 

leden vandaan komen en welke sociale problemen er 

wel of niet op de club zijn. Of van het gebruikersover-

leg Maxima-park.  

 

Tot slot wensen wij u een fijne vakantie. Even geen 

voetbal, of misschien toch ’s avonds op dat veldje op de 

camping. Hoe dan ook, geniet ervan en vergeet vooral 

niet om naar de theorie van de hogere voetbalschool te 

kijken:  

 

 

 

 

 

 

In augustus zien we u graag weer terug met 17 septem-

ber het openingsfeest van het nieuwe seizoen. 

 

Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 
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aar liefst 5 spelers zijn weggescout door BVO’s. 

Jammer voor ons, maar geweldig leuk voor de spe-

lers. Het geeft omgekeerd ook aan dat we met de jeugd-

opleiding, met alles wat er nog niet goed aan is, op een 

voorwaartse lijn zitten. Er wordt meer en meer bij ons 

gescout. Wij wensen deze jongens ontzettend veel suc-

ces. We hopen voor hen dat ze de stap naar het betaald 

voetbal kunnen maken. Mocht dat niet lukken dan zijn 

ze natuurlijk van harte welkom om terug te komen. 

 

Eerlijk is eerlijk: we hebben het niet gemakkelijk met 

het invullen van de organisatie van de jeugdopleiding. 

Eind mei waren een aantal trainersposities bij de jeugd-

selecties nog niet ingevuld. Wat daarbij niet hielp was 

dat de voor de C1, A2 en de F1 aangestelde trainers 

zich terugtrokken. Aan de invulling wordt nog hard 

gewerkt. 

 

Naast Rob McDonald, ex-FC Groningen, PSV, Sporting 

Lissabon, als Hoofd Jeugdopleiding 

(HJO) hebben we een andere ex-

betaald voetballer voor de bovenbouw 

(D t/m A) kunnen strikken Rob gaat 

geassisteerd worden door Harry Suvee, 

vroeger keeper van FC Utrecht. Voor 

de onderbouw zijn we nog zoekende 

naar een goede coördinator. 

          

Nieuwe opzet vanuit de KNVB 

De KNVB komt met tal van nieuwigheden. In de kran-

ten en op tv is de nieuwe voetbalpiramide, met een 

nieuwe 2e en 3e divisie, al veel ter sprake geweest. Maar 

ook de hele jeugdindeling gaat veranderen. Alle A, B, C 

teams enz, gebaseerd op 2 jarige leeftijdsgroepen, gaan 

verdwijnen en worden vervangen door 1-jarige leef-

tijdsgroepen, met aanduidingen zoals O14 (onder 14 

jaar). Dat zijn dus 13 jarigen, wat we nu de 1ste jaars C 

zouden noemen. Het is effe wennen! 

 

Verder wordt gewerkt aan plannen om de voetbaloplei-

ding te laten starten met 2 tegen 2 naar 4 tegen 4 bij de 

O7 (6 jarigen), 7 tegen 7 bij de O8 en O9 en 9 tegen 9 

bij de O10. 9 tegen 9 is op driekwart veld van penalty-

gebied naar penaltygebied. In de praktijk kost dit een 

heel veld. Als de KNVB dit doorzet hebben we volgend 

jaar opnieuw ruimteproblemen.  

 

Af en toe op zondag 

In de vorige TeamGeest hebben we uitleg gegeven over 

alle nieuwe competitievormen waaraan wordt gewerkt. 

Toen al met de kanttekening dat u er rekening mee 

moet houden dat we meer gebruik gaan maken van de 

zondag. Dat gaat gebeuren. Wij hebben in een conve-

nant afspraken gemaakt met o.a. PVCV, Hercules, AFC 

Quick en Sporting ’70, dat wedstrijden incidenteel naar 

de zondag kunnen worden verschoven. Teams, noch 

trainers of leiders, kunnen dit weigeren. Het gaat hier-

bij niet alleen om E of F, maar om de hele jeugd, inclu-

sief meisjes. Wij zullen de meisjes niet positief discri-

mineren door ze wegens gelijke geschiktheid standaard 

voorrang te geven. 

 

Trainingspakken en coachjassen 

Voor de selectietrainers worden trainingspakken en 

coachjassen uit de nieuwe kledinglijn in bruikleen ge-

geven. Als jeugdteams op divisieniveau een vaste grens-

rechter hebben wordt voor de grensrechter een trai-

ningspak in bruikleen gegeven. De jeugdselecties moe-

ten zelf een V.V. De Meern trainingspak en een V.V. De 

Meern sporttas aanschaffen.  

 

Ballen en materialen 

Begin dit jaar zijn we gestart met een 

andere aanpak van het beheer van de 

trainingsballen. Het goede nieuws is dat 

de verliezen van het kwijtraken van bal-

len fors is teruggedrongen. Het slechte 

nieuws is dat het een hoop ongemak en 

onvrede heeft gegeven. Opvallend is dat trainers ,die de 

ballen niet overgedragen krijgen van hun voorganger, 

wel komen klagen bij o.a. het VB, maar blijkbaar niet 

hun collega durven aan te spreken en te zeggen “zeg 

vriend, wat laat jij een puinhoop voor mij achter. Waar 

is dat voor nodig.” 

 

Voor komend seizoen zetten we het systeem met de 

ballenkasten door. We zullen proberen verbeteringen 

aan te brengen. Wat als onderdeel van de materialen 

niet goed liep, waren de hesjes en hoedjes. Voor het 

nieuwe jaar  zijn voor alle teams nieuwe hesjes en 

hoedjes besteld. 

 

Keeperstraining 

Kees van Laren verzorgt met een groep trainers de spe-

ciale keepersavonden. Dat wordt maandag i.p.v. woens-

dag. Op zijn verzoek wordt een extra keepers tsjoek 

besteld. Kees is er van overtuigd dat hij de trainingen 

hiermee kan verbeteren. De keeperstrainers krijgen een 

nieuw trainingspak in bruikleen. 

 

Rob McDonald en John van Wegen 

Jeugdopleiding 

M 



k schrijf deze bijdrage vanuit Zweden. Gonnie en ik 

zijn op de fiets onderweg van Harmelen naar de 

Noordkaap. Wij fietsen nu op de ’sverigeleden’ een 

fietsroute die naar de bovengrens met Noorwegen 

loopt. Prachtige natuur hier in Zweden, maar het is wel 

afzien. Voor mij zal dit de laatste keer zijn dat we zoiets 

idioots uithalen. Per slot van rekening ben ik inmiddels 

ook 66 jaar oud. Conditie opbouwen duurt veel langer, 

soms vraag ik mezelf wel eens af of dat op deze leeftijd 

überhaupt nog gebeurd. 

 

Het is hier geen Nederland en het is constant klimmen 

en dalen en dan met al die bagage achterop. Mijn race-

fiets heb ik al in Nederland achter moeten laten, daar ik 

binnen 100 km al twee lekke banden had. In Deventer 

heb ik een tweedehands sportfiets voor 550 euro op de 

kop getikt, waar ik nu op rij. Ik noem hem mijn hob-

belfiets. Ik mis mijn racefiets enorm maar mijn gewicht 

plus bagage is te veel geweest voor mijn fietsje. Gonnie 

rijdt altijd op kop en ik hobbel er maar achteraan.  

  
Het afgelopen jaar hebben velen van jullie weer kunnen 

genieten van onze voetbalclub V.V. De Meern. Helaas 

ben ik zelf nauwelijks op het sportpark geweest, omdat 

ik nogal druk ben met mijn nieuwe bedrijven en FC 

Utrecht. Dit seizoen is VivaVida nog hoofdsponsor en 

ondersteun ik de club nog. Echter ik overweeg om mijn 

voorzitterschap na dit seizoen te beëindigen, na een 

periode van 14 jaar en ook te stoppen met het sponse-

ren van de club. Ik ben er nauwelijks en dat voelt niet 

goed. Ook vind ik dat er de laatste jaren financieel te 

veel geleund is op mij en er veel te weinig initiatief ge-

toond is om meerdere sponsors te vinden. Met Willem 

Stolwijk, onze vicevoorzitter, heb ik afgesproken dat we 

eind van dit jaar de knoop zullen doorhakken. 

 

Blij ben ik dat de senioren van zaterdag en zondag zich 

hebben gehandhaafd in de desbetreffende competities. 

Het was best nogal spannend. De dames zijn kampioen 

geworden en kunnen met de FC Utrecht bus op stap. 

Op naar het nieuwe seizoen. 

 

Gon en ik hebben nog een grote uitdaging voor ons. 

Het zal een spannende, enerverende en eenzame strijd 

worden. No Guts No Glory !! 

 

Frans van Seumeren 

Voorzitter 

Van de voorzi(er 

I 
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veel bezocht, al was het maar vanwege standen, pro-

gramma’s en uitslagen. ZO1 staat duidelijk bovenaan, 

zowel qua aantal pagina’s als aantal bezoekers. De top-

10 is hiernaast weergegeven. Complimenten voor alle 

teams die hun pagina’s actief bijhielden 

en er iets moois van maakten.  

 

Op de home pagina van de website 

werden 238 Laatste Nieuws berichten 

geplaatst. Het meest bekeken bericht 

(2100 keer) ging net als andere seizoe-

nen over de teamindelingen bij de 

jeugd. De website werd vanuit 101 lan-

den bezocht. Vanuit Nederland uiter-

aard veruit het meeste (90.4%) en daar-

na gevolgd door de Verenigde Staten (6.4%). Teams 

kunnen komend seizoen uiteraard weer toegang tot de 

team pagina’s krijgen. Het beheren van pagina’s, nieuws 

berichten, menu’s, foto albums en gastenboeken is heel 

eenvoudig. Vraag een account aan bij webmas-

ter@vvdemeern.nl. 

 

André Bakker 

Website sta*s*eken 

et eind van het seizoen is altijd een mooi moment 

om eens wat website statistieken te bekijken. De 

website werd het afgelopen seizoen 275.000 keer be-

zocht door 44.000 bezoekers en daarbij werden 1.9 mil-

joen pagina’s, 128.000 nieuws berich-

ten en 136.000 foto’s bekeken. 

 

Dit zijn netto statistieken, dat wil zeg-

gen van personen die de website bena-

deren, niet van zoekmachines en ande-

re processen. De meeste websites geven 

bruto cijfers. Bruto werden op onze 

website 7 miljoen keer pagina’s opge-

vraagd. 

 

Bovenstaande cijfers zijn opnieuw wat lager dan vorig 

seizoen. We zien de laatste jaren twee trends: 

• teams zijn minder actief op de website en plaatsen 

minder content 

• door de opkomst van smartphones en social media 

worden websites minder bezocht 

 

De team pagina’s van de meeste teams worden redelijk 

Team Pagina’s Bezoekers 

ZO1 87.533 7.740 

A1 46.645 3.447 

ZA1 39.913 2.683 

B1 28.904 2.465 

C1 28.596 2.425 

D1 25.741 1.948 

O12-1 24.042 1.658 

H 
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MD1 Bekerkampioen 

op. Al gauw staat het 1-0 door een op de rechterzijde 

opgezette aanval. Hierna kwamen de meiden los en had 

tegenstander Buitenboys niets 

meer in te brengen. De 2-0 en 3-0 

brachten zekerheid voor een 

feestje. 

  

Een topprestatie van speelsters en 

trainsters waarbij eindelijk weer 

een KNVB beker bij V.V. De 

Meern terecht is gekomen. In het 

algemeen ligt het voetbal niveau 

bij de meiden erg hoog en wordt 

dit wel eens vergeten. 

aterdag 21 mei was het zover: de finale voor de 

KNVB beker op neutraal terrein bij Legmeervogels. 

Na twee keer kampioen in de 

hoofdklasse was het toch wel een 

droom om de beker binnen te 

halen. De eerste helft waren de 

meiden erg zenuwachtig en voet-

balden ze onder hun kunnen en 

bleef het 0-0.  

 

Na een goede speech van de 

trainsters Wendy en Annika tij-

dens de rust kwamen de meiden 

weer super gemotiveerd het veld 

Z 

fgelopen seizoen hebben we bij de senioren 2 kam-

pioenschappen kunnen vieren. Zaterdag 3 was be-

gin april het eerste team dat kampioen is geworden. 

Eind april sleepte Zondag 4 op ervaring de titel binnen.  

 

Bij de senioren deden 2 teams mee aan de nacompetitie: 

Dames 1 en Zondag 2. Dames 1 is via 

de nacompetitie gepromoveerd naar 

de 2e klasse na overwinningen op 

Schagen en De Kennemers. Na in de 

eerste ronde VVIJ op zij te hebben 

gezet is Zondag 2 er uiteindelijk in 

geslaagd om na een zinderend twee-

luik ten koste van Purmersteijn te 

promoveren naar de reserve hoofd-

klasse, het hoogst mogelijke niveau 

voor tweede teams!  

 

Doelpunten blijven erg belangrijk in 

het voetbal en vandaar dat de top-

schutters altijd meer aandacht krijgen. Je ziet in de top 

3 van het topschuttersklassement terug dat de dames 

een succesvol seizoen hebben gehad want er staan 2 

dames in de top van het topschuttersklassement. Tama-

ra Schinkel neemt met 28 doelpunten de titel van haar 

teamgenote Natasha Pot over. 

• Tamara Schinkel   28 doelpunten 

• Didier Tijsinger    26 doelpunten 

• Natasha Pot/Jeremy Kraak  24 doelpunten 

 

Volgend seizoen gaan we bij de senioren nog meer kans 

maken op succes want we gaan er een aantal teams bij 

krijgen. Doordat er een aantal E-teams op zondag gaan 

spelen kwam er al snel ruimte om de wens van zondag 

5 in te vullen om komend seizoen op zaterdag te kun-

nen voetballen.  

 

Ook werd aan het einde van het seizoen duidelijk dat 

we bij de jeugd een A-team minder en een meisjesteam 

minder gaan inschrijven voor ko-

mend seizoen. Hierdoor kunnen we 

de spelers van de huidige A4 en de 

MA2/MA3 de gelegenheid bieden om 

komend seizoen op de zaterdag te 

gaan spelen. Peter Bootsma zal het er 

ook komend seizoen niet makkelijker 

op krijgen met de wedstrijdplanning 

op de zaterdag. Gelukkig zijn er met 

diverse clubs wel afspraken gemaakt 

om onderlinge jeugdwedstijden inci-

denteel naar de zondag te kunnen 

verplaatsen.  

 

Het huidige A5 team zal de open gevallen plaats van 

Zondag 5 gaan opvullen in de zondagcompetitie. Als je 

dit leest zijn alle teams weer ingeschreven voor de com-

petitie voor komend seizoen en weet iedereen welk 

team hij volgend jaar is. Zaterdag 11 klinkt toch best 

leuk!  

 

Ik wens iedereen een prettige vakantie en hoop dat jul-

lie weer fit aan het seizoen kunnen beginnen. 

 

Patrick van Zijl 

Voorzitter Senioren Commissie 

Meer seniorenteams in het nieuwe seizoen! 

A 
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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 hebben ze wel-

licht ook persoonlijke ervaringen/

herinneringen aan de vereniging? 

 

Gekozen is voor gerichte vragen, 

waar de sponsors op antwoorden. 

Deze keer is Viva Vida de sponsor 

van Zondag 1 aan het woord, in 

de persoon van Larissa van 

Seumeren. 

 

Wie is Viva Vida en welke pro-

ducten/ diensten bieden jullie? 

Wij zijn een interieur-ontwerp 

bureau en bestaan binnenkort al-

weer 4 jaar. We houden ons bezig 

met het indelen en inrichten van 

ruimtes voor particulieren en be-

drijven en werken vanuit onze 

studio op het bedrijventerrein 

Strijkviertel in de Meern. Daar 

hebben we ook diverse stijlkamers ingericht zodat klan-

ten kunnen ervaren wat de diverse kleuren, materialen 

en maatwerkontwerpen voor je inrichting en indeling 

kunnen betekenen.  

 

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten zich lekker 

voelen in hun huis of bedrijf en dat hun omgeving in-

spireert en motiveert. Want als dat zo is,ervaren ande-

ren dat ook zo. Je huis of kantoor weerspiegelt wie je 

bent en wat je uitstraalt. Het is een blauwdruk van de 

manier waarop je leeft of werkt. Voor ons is het elke 

dag weer een mooie uitdaging om samen met onze op-

drachtgevers te achterhalen welke indeling of inrichting 

daar specifiek aan bijdraagt. We werken met 

een klein team en houden van een praktische 

aanpak waardoor we flexibel en doortastend 

zijn.  

 

Hoelang is Viva Vida al sponsor bij V.V. De 

Meern en op welke wijze? 

Wij zijn nu 2 jaar hoofdsponsor van V.V. De Meern en 

shirtsponsor van de Zondag 1. 

Wat is de reden dat Viva Vida zich als sponsor aan 

V.V. De Meern heeft verbonden? 

V.V. De Meern is net als VIVA VIDA een ambitieuze 

club die graag voorop loopt als het gaat om nieuwe ont-

wikkelingen. Dat spreekt ons aan. Daarnaast heeft V.V 

De Meern een leuke business club met een interessant 

netwerk. Bovendien is het voor ons aantrekkelijk dat 

veel van de leden uit Leidsche Rijn 

en omgeving komen, een gebied 

met enorm veel potentieel, volop 

in ontwikkeling en waar veel ver-

nieuwende dingen gebeuren op 

architectonisch gebied.  

 

Wat is jouw algemene beeld van 

V.V. De Meern? 

Wat we enorm knap vinden is dat 

V.V. De Meern zich ontwikkeld 

heeft van dorpsclub naar een gro-

te, professionele vereniging met 

een meer regionaal karakter en 

een fantastische jeugdopleiding 

waar op hoog niveau gevoetbald 

wordt, veel van de leden verwacht 

wordt en ook waargemaakt wordt. 

We ontmoeten ook altijd veel en-

thousiaste vrijwilligers die zich 

met hart en ziel inzetten voor de 

vereniging en dat vinden wij mooi 

om te zien en heel waardevol voor de club.  

 

Welke persoonlijke ervaringen of herinneringen aan 

V.V. De Meern? 

In een ver verleden heb ik nog een seizoen bij de club 

gespeeld maar daar kon ik echt letterlijk geen bal van! 

Toentertijd was het vrouwenvoetbal ook heel anders 

dan nu, ik werd soms weleens een beetje bang van een 

tegenstander moet ik eerlijk bekennen! Veel van mijn 

familieleden spelen of speelden wel altijd bij de club en 

zijn erg betrokken. Als klein meisje hing ik in de week-

enden veel op het voetbalveld rond, eindeloos rondjes 

draaien om de stalen hekken rond het hoofdveld of een 

Caramac in kantine halen bij Joop en Riet. 

 

Later ben ik nog enige jaren regelmatig bij de 

wedstrijden van het eerste geweest. Dat was 

altijd erg leuk om naar te kijken en ook heel 

gezellig. De laatste tijd ben ik er een stuk 

minder en werk ik alleen nog in De Meern. 

Wel hoor ik regelmatig via vriendinnen over de vorde-

ringen die hun kids weer maken bij de club.  

Kennismaken met een sponsor 

Z 
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Kennismaken met een sponsor (vervolg) 

Wat wil je nog kwijt over V.V. De Meern? 

Mijn zoon speelt bij V.V. Kockengen waar ik woon en 

wat mij daar aanspreekt is juist het dorpse karakter van 

de club. Iedereen kent elkaar en het is misschien alle-

maal niet zo professioneel als bij V.V. De Meern, ze 

hebben het met elkaar prima naar hun zin en er is een 

grote verbondenheid. Teamvorming is naast professio-

nele coaching in onze ogen ook samen een biertje doen, 

een kaartje leggen, darten of iets dergelijks, een beetje 

ouwehoeren en plezier hebben! 

 

Niet alleen voor de spelers maar ook voor de ouders die 

hun kinderen meerdere keren per week naar de trai-

ning brengen, de vrijwilligers, supporters en clubico-

nen die jaren hebben bijgedragen is het belangrijk dat 

ze zich thuis blijven voelen bij de club. Dat lijkt ons 

geen makkelijke opgave als je naar de enorme ontwik-

keling van de club kijkt maar blijft ons inziens ook van 

belang. Verder zijn we trots op de zondag 1 dat ze in de 

hoofdklasse spelen en wensen ze voor volgend seizoen 

heel veel succes!  

 

Patrick Peulen 

Sponsorcommissie 

Contribu*e-inning seizoen 2016-2017 

Bij het uitblijven van betaling volgt een volgende brief, 

waarbij de contributie verhoogd wordt met een boete 

van € 15,00. En tot slot, als de contributie niet binnen 

twee weken betaald is, volgt een speel- en/of trainver-

bod. Dit conform het reglement Contributies en Boetes.  

 

U-pas 

U-pashouders zijn verplicht er voor te zorgen dat vóór 

1 juli van ieder seizoen de ledenadministratie over een 

kopie van een geldige U-pas beschikt. Mocht dat om 

welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan verzoeken 

wij u dit vóór 1 juli per mail te melden met opgave van 

de reden via de mail ledenadministratie@vvdemeern.nl. 

 

U wordt ook verzocht hier te melden als u geen gebruik 

meer maakt van de U-pasregeling. In dat geval dient u, 

voor zover u dat niet al eerder bij aanmelding gedaan 

hebt, een machtiging tot automatische incasso af te ge-

ven. Hiervoor kunt u een formulier downloaden via de 

website: Ledenadministratie >> downloads >> inschrijf-

formulier.  

 

Bij het nalatig zijn bij bovenstaande verplichtingen 

wordt een boete van € 10,00 in rekening gebracht. Zie 

hiervoor ook het reglement contributies en boetes arti-

kel 9 op de website onder Clubinfo >> Reglementen. 

Op de website vindt u in het linker menu onder Leden-

administratie >> contributie de contributiebedragen en 

overige informatie over de inning van de contributie en 

boetes. 

 

Het Verenigingsbestuur 

et verenigingsbestuur heeft, met instemming van de 

Algemene Leden Vergadering van 23 mei jl., beslo-

ten de contributie met ingang van het seizoen 2016-

2017 als volgt vast te stellen (alle bedragen in euro’s). 

• Senioren 255 € 

• A en B junioren 210 € 

• C en D jeugd 181 € 

• E en F pupillen, Champions League 155 € 

• Kabouters/Benjamins  85 € 

• Trainende leden  120 € 

• Niet spelend en donateurs  75 € 

 

In het seizoen 2016-2017 wordt de contributie bij auto-

matische incasso in twee termijnen geïnd. De eerste 

termijn gebeurt in juli en de tweede termijn in oktober. 

Per mail en op de website wordt u op de hoogte ge-

bracht van de definitieve datum van incasso, zodat u 

voor een toereikend saldo kunt zorgdragen. Mogelijk 

ten overvloede wijzen wij u er nog op dat, conform het 

Reglement Contributies en Boetes, bij het mislukken 

van de incasso er een extra bedrag van € 15,00 in reke-

ning wordt gebracht.  

 

En tot slot, als de contributie niet binnen twee weken 

betaald is, volgt een speel- en/of trainverbod. Een en 

ander conform het reglement Contributies en Boetes.  

 

Er is ook nog een kleine groep leden die de contributie 

handmatig betaalt. Deze leden dienen hun volledige 

contributie zonder aanschrijving door de vereniging 

vóór 1 juli van ieder seizoen overgemaakt te hebben. Bij 

het nalaten hiervan volgt een schriftelijk verzoek de 

contributie binnen twee weken te betalen. De contribu-

tie wordt verhoogd met € 2,50 administratiekosten. 

H 
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ndertussen is de nieuwe Quick kledinglijn geïntro-
duceerd. Na 1.5 jaar kan de kleding werkgroep op-

geheven worden en kan de nieuwe kleding -commissie 
de dagelijkse gang van zaken overnemen. 
 

Het is de buitenstaander niet goed uit te leggen hoeveel 
werk het is geweest om eerst een nieuwe leverancier te 
kiezen (9 maanden) en daarna alle details afgerond te 

krijgen (nog eens 9 maan-
den). Het is echt een me-
ga-operatie geweest. 
 

Wat een en ander niet 

gemakkelijk maakte is dat 

Quick een groeiend be-

drijf is, dat vanwege die 

groei volop in ontwikke-

ling is. Quick is druk be-

zig bedrijfsprocessen te 

optimaliseren en dat had 

regelmatig invloed op al-

lerlei afspraken die we moesten maken. 

 

Wij dreven Quick bovendien vaak tot het uiterste. Het 

commentaar van Quick was regelmatig dat ze nog nooit 

een vereniging of betaald voetbal organisatie meege-

maakt hebben, die zo goed over allerlei details nadenkt. 

Veel clubs doen maar iets en proberen later zaken te 

verbeteren en problemen op te lossen. Wij hebben ech-

ter duidelijke wensen en proberen alles vooraf zo goed 

mogelijk te regelen om zo’n proces van vallen en op-

staan te voorkomen. 

 

Wij hopen dan ook dat de introductie van de nieuwe 

kledinglijn goed verloopt. De bal ligt nu voor een groot 

deel bij Quick, die de kleding moet produceren en leve-

ren. Er zal ongetwijfeld nog wel eens iets niet helemaal 

goed gaan, maar wij heb-

ben er vertrouwen in dat 

de nieuwe kledinglijn een 

succes gaat worden. 

 

We hebben naast een 

nieuwe leverancier ook 

ons kledingmodel aange-

past en dat is even wen-

nen voor zowel leden als 

sponsoren. Wij hopen 

uiteraard dat iedereen 

begrip heeft voor de pro-

blematiek van de vereniging en de keuzes die gemaakt 

zijn. Met 2000 leden is het onvermijdelijk dat sommi-

gen andere keuzes gemaakt zouden hebben. Wij den-

ken echter dat we met Quick en het nieuwe kledingmo-

del een mooie stap vooruit maken.  

 
André Bakker 

Kleding 

O 

ot voor kort was alleen voor het hoofdveld een ge-

luidsinstallatie beschikbaar. Voor toernooien en 

andere evenementen werd vaak een losse unit gehuurd. 

Op basis van een gedegen afwe-

ging is door het VB besloten om 

ook voor op de overige velden 

over te gaan op een permanente 

installatie. 

 

De aanleg is verzorgd door 

Miscwork Audiovisuele dienstver-

lening. De inzet van de onder-

houdsploeg, die heeft gezorgd 

voor het graven van sleuven en 

straatwerk kon een aanzienlijke 

besparing worden behaald. Er zijn drie luidsprekers 

geplaatst, gericht op de velden 2 en 4, 3 en 5 en 6. Het 

volume is zodanig ingeregeld dat het geluid hoorbaar is 

tot de uithoeken van de velden.  

Vanwege mogelijke belangrijke (beslissings-) wedstrij-

den op het hoofdveld gelijktijdig met toernooien is er 

voor gekozen om het hoofdveld buiten te sluiten. Voor 

dit veld kan gebruik worden ge-

maakt van de bestaande installatie.  

 

Sinds 19 mei is de nieuwe installa-

tie gebruiksgereed en inmiddels 

ook toegepast bij evenementen. 

Alleen voor toernooien en verge-

lijkbare evenementen is het ge-

bruik toegestaan. Muziek ten ge-

hore brengen is in beginsel moge-

lijk, maar ter vermijding van hin-

der voor onze buren, is beperking 

daarvan het uitgangspunt. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

Geluidsinstalla*e sportcomplex 

T 
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Stand van zaken zonnepanelen 

eeds eerder is aangegeven dat we de intentie hebben 

om op het tribunedak zonnepanelen te installeren. 

Daartoe hebben we in december een contract gesloten 

met het bedrijf ‘Zonnefabriek’, met als ontbindende 

voorwaarden dat de nodige subsidies en goedkeuring 

van de ledenvergadering worden verkregen. 

 

Inmiddels is de zogenaamde EDS-subsidie (30% ver-

goeding op de aanschaf van de materialen, een bedrag 

van ca. € 9.000) toegekend en zelfs al gestort op reke-

ning van de vereniging. 

  

In de Algemene Ledenvergadering van 23 mei j.l. heb-

ben de leden goedkeuring verleend aan het voorgestel-

de investeringsplan. 

 
Vooraleer we over kunnen gaan tot de uitvoering moet 

nog aan één voorwaarde worden voldaan, toekenning 

van de zogenaamde SDE+ sub-

sidie, een tegemoetkoming per 

kWh gedurende een periode 

van 15 jaar. Begin april is deze 

subsidie aangevraagd. Er kon 

worden ingeschreven in drie 

fasen, waarbij zonnepanelen 

in de derde fase vallen.  

 

Totaal is een bedrag van 4 mil-

jard beschikbaar. Inmiddels is 

bekend dat projecten zijn in-

gediend met een totale waarde 

van 8 miljard en dat het be-

schikbare bedrag reeds was overtekend in de eerste 

twee fasen. Het is dus nog spannend of we in aanmer-

king komen voor subsidie, overigens samen met nog 

2.114 (!) andere aanvragers. Mocht dat niet zo zijn dan 

volgt er in het najaar nog een tweede subsidieronde, 

met weer een beschikbaar bedrag van 4 miljard. 

 
We zijn inmiddels ook een onderzoek gestart naar de 

haalbaarheid van zonnepanelen op het dak van het 

clubgebouw. Omdat het dak afloopt naar het noorden 

en vanwege constructieve beperkingen gaat het om 

maximaal drie rijen zonnepanelen van 25 stuks. Uit een 

op te stellen prognose van het rendement en aanvullen-

de constructieve berekeningen moet blijken of de optie 

aantrekkelijk is.  

 

Bij een positieve uitkomst van het onderzoek kan wel-

licht in oktober worden ingeschreven voor de tweede 

ronde van de SDE+ subsidie en begin volgend jaar een 

aanvraag worden ingediend voor EDS subsidie.  

 

Ledenactie zonnepanelen 

Op basis van eigen ervaring kan ondergetekende een 

ieder die hiervoor een geschikt dak heeft, en uiteraard 

beschikt over voldoende middelen, aanbevelen om zon-

nepanelen aan te schaffen. Het is financieel aantrekke-

lijk en je levert ook nog een bijdrage aan een beter mili-

eu. Bij een ligging op het zuiden en een geschikte dak-

helling is een rendement van 15% op de investering 

haalbaar. 

 

Rekening houdend met afschrijving van de installatie 

blijft nog zeker 8% rendement over. Bij een minder ide-

ale dakligging en platte daken is de opbrengst welis-

waar lager maar in veel gevallen nog de moeite waard, 

zeker met de huidige rentestand.  

 

Omdat we als vereniging wil-

len uitstralen dat we duurzaam 

bezig zijn willen we ook graag 

de leden interesseren voor 

zonnepanelen. Daartoe zijn we 

in onderhandeling met het 

bedrijf Zonnefabriek om een 

ledenkorting te verstrekken. 

Verder willen we als vereni-

ging leden ondersteunen in 

het afwegingsproces.  

 

Het is voor een minder inge-

wijde een complexe materie 

omdat er veel typen en kwaliteiten zonnepanelen en 

omvormers (nodig om de door de panelen opgewekte 

gelijkstroom om te zetten naar wisselstroom die kan 

worden toegeleverd aan het net), op de markt zijn. Om 

die reden is het van belang om in zee te gaan met een 

betrouwbaar bedrijf.  

 

Om te peilen of er voldoende interesse is voor deze le-

denactie vragen we geïnteresseerden zich aan te melden 

via cvb@vvdemeern.nl. Het gaat hier om een indicatie 

te krijgen van de mogelijke belangstelling, het verplicht 

je tot niets. Vraag daarbij ook je buren, familie en ken-

nissen misschien interesse hebben. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

R 
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Kees Peek, al meer dan 50 jaar ac*ef bij V.V. De Meern 

eer dan 50 jaar geleden is Kees Peek als voetballer 

in de D’s begonnen bij V.V. De Meern, toen net over 

gegaan naar het sportpark aan de Europalaan. Eerder 

was hij al wel eens wezen kijken op het veld op de 

Meerndijk, waar Jan Kerkhof en Gerard Peek en Cees 

Broekhuizen, toen al actief waren voor de V.V. Kees 

begon zijn trainingen bij Wim Koot, die hij altijd een 

zeer goede trainer vond, groeide door naar de A1 en 

leerde in die tijd veel mannen kennen, waarvan er veel 

nu nog steeds actief zijn, zoals Joop Zoutenbier, Char-

les Beniest, en nog veel anderen. 

 

Als seniorspeler begon Kees in het 

eerste vriendenteam van de V.V., het 

toenmalige Zondag 4, wat zichzelf 

heel toepasselijk de Beuk noemde, 

omdat zowel binnen als buiten het 

veld de ‘beuk’ erin gegooid werd. Na 

een half seizoen werd dit elftal opge-

heven, waarna Kees met een aantal 

anderen bij SCH in Harmelen ging 

voetballen. Na ongeveer 5 jaar werd 

Jo Klerkx de nieuwe voorzitter van 

De Meern, waarna o.a. ook Kees te-

rugkeerde. 

 

Tot eind ´81 speelde hij in Zondag 3 

en 4 en was hij ook een poosje wed-

strijdsecretaris. Kees vertrok toen 

voor 3 jaar met zijn vrouw naar Jemen, waar hij de boe-

ren voorlichtte over de landbouw, wat een hele ervaring 

was. Daar heeft hij ook wel gevoetbald, maar dat waren, 

vanwege bepaalde regels, alleen maar bekerwedstrijden. 

 

Toen hij in ´84 terug kwam ging Kees voetballen in het 

6de Zondag team, met onder andere de gebroeders 

Smeenk en Jan Delfgouw. Helaas werd de eerste wed-

strijd al binnen een kwartier gestaakt, wegens ruzie op 

het veld. Daarna kwam Kees kwam in het 3de en vervol-

gens het 4de terecht, samen met mannen als Ad de Lan-

ge, Jacques Bloemkolk, Ed v. Nispen, Piet Oostveen, 

Gert Heemskerk etc. (Veel mensen zullen de namen 

nog herkennen en een aantal zijn ook nog steeds actief 

bij de V.V.). Later werd dit team het 5de van de Zondag 

en Kees heeft meegespeeld tot 2004, waarna het team 

uiteen viel. Het laatste jaar was hij ook aanvoerder/

leider van het team. 

 

In 1988 was er inmiddels een zoon geboren, Flip, en 

toen die in 1994 bij de F-jes begon, werd Kees leider bij 

het team van zijn zoon, samen met Fokko Smeenk. Het 

M team van Flip groeide door naar E/D en werd als D4 

kampioen. Flip werd daarna keeper van de D1 en Kees 

bleef de oude D4 trainen. Ook heeft hij in de periode 

daarna een aantal jeugdteams getraind en een aantal 

teams die tijdens het seizoen zonder trainer kwamen te 

zitten, zoals een meisjesteam en de A2 van Joost Ver-

mey, en hen daarmee uit de brand geholpen.  

 

Vervolgens werd hij leider bij de B1 met André Koer als 

trainer. Daarna is hij nog coördinator geweest van de A 

en B jeugd. Kees kwam in deze tijd als trainer bij de A2 

terecht, wat later de Zaterdag 6 werd 

(nu Zaterdag 4) en daar is hij nog al-

tijd actief als trainer. Ook is hij in de-

ze periode trainer en leider van Za7, 

het team van Tally, Gen en Bob, ge-

weest. 

 

Vanaf 1999 was Kees ook actief als 

scheidsrechter bij de Jeugdafdeling, 

daarmee begon hij zijn zaterdag bij 

V.V. De Meern, om later op de dag op 

pad te gaan als leider met een ander 

team. Helaas moest hij daar op een 

gegeven moment mee stoppen, van-

wege een blessure aan zijn heup. 

 

Maar naast het trainer, leider en 

scheidsrechter zijn, is Kees ook jaren-

lang actief geweest op een ander gebied: vanaf 1995 tot 

2003 was hij ook betrokken bij het clubblad de Team-

Geest. 

 

Het Zaterdag 6 team was vorig jaar gepromoveerd naar 

de derde klasse, maar helaas kunnen ze het op dit ni-

veau niet redden en gaan ze volgend jaar terug naar de 

4e klasse. Het is mede niet gelukt, omdat de trainings-

opkomst op de donderdagavond niet altijd geweldig is 

en er te weinig spelers zijn die zaterdags altijd kunnen 

mee doen (i.v.m. werk e.d.). Eerder werd er meer ge-

wisseld met andere teams, maar dat gebeurd niet zo 

veel meer. 

 

Kees vindt het jammer dat het niet gelukt is, maar hij 

blijft evengoed de trainer bij de boys: inmiddels heeft 

hij een heel goede band met ze opgebouwd en ook het 

vrijwilligerswerk bij V.V. De Meern, met de daarbij be-

horende leuke contacten, wil hij voorlopig nog niet 

missen! 

 

Wilna Gruters 
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Van de Jeugdcommissie 

et seizoen zit er zo goed als op. Voor de jeugd een 

zeer succesvol seizoen mag ik wel zeggen. Aan het 

eind van de voorjaarscompetitie konden we maar liefst 

20 jeugdteams huldigen. Op een totaal van 90 jeugd-

teams in de competitie is dit echt geen slecht gemiddel-

de. En dan vergeet ik voor het gemak even de kampioe-

nen van het najaar. Het voert te ver om al deze teams 

hier te noemen. Elders in deze teamgeest vindt u de 

foto’s van de kampioenen. Twee teams wil ik er toch 

even uitlichten.  

 

Allereerst wil ik kort stilstaan bij de A2. Zij zijn na een 

seizoen, waarin de nodige hobbels zijn overwonnen, 

zeer overtuigend kampioen geworden. We moesten er 

wel lang op wachten, want 

door omstandigheden moesten 

ze nog twee wedstrijden inha-

len, toen de andere teams al 

klaar waren. Die twee wedstrij-

den werden ook gewonnen, 

waardoor ze overtuigend, met 

slechts 5 verliespunten, voor 

PVCV A1, kampioen werden. 

Hiermee werd de felbegeerde 

promotie naar de 1ste klasse 

bewerkstelligd. Een speciaal 

woord van dank daarbij moeten we richten aan Bas van 

Zutphen en Willem Bijl. Zij zijn aan het begin van het 

seizoen in het gat gesprongen, en hebben van deze 

groep gemotiveerde jongens een hecht team gemaakt. 

Klasse!!!! 

 

Het tweede team wat speciale vermelding verdient is de 

MD1. Dit team presteerde dit jaar fenomenaal. Bij het 

begin van het seizoen deden ze mee aan het dis-

trictstoernooi van de Voetbal Talenten Dagen. Daar 

werd een ticket verdiend voor het NK. Daarna werden 

ze in de najaarscompetitie kampioen op het hoogste 

niveau (hoofdklasse A). Dit kunstje herhaalden ze in de 

voorjaarscompetitie. En passant pakten ze ook nog 

even de districtsbeker mee naar huis.  

 

In de finale van het bekertoernooi stuurden ze Buiten-

boys MD1 met 3-0 gedecideerd terug naar Almere. Het 

seizoen werd afgesloten met een onvergetelijke dag in 

Almelo, op het NK van de Voetbal Talenten Dagen. De 

trainsters/leidsters Annika Eggink en Wendy Hoving 

hebben deze groep meiden omgevormd tot een goed 

voetballend, en daarmee een bijna onoverwinnelijk 

team. Een groep waar we trots op kunnen zijn. 

H Als deze TeamGeest op de deurmat valt, zijn de teams 

voor volgend seizoen in principe bekend. Dat is elk jaar 

weer een hele bevalling. We hebben daar al eerder over 

geschreven. Het lijkt ieder jaar ook steeds complexer te 

worden. Dit jaar werden we met een nieuw fenomeen 

geconfronteerd. We kregen dit jaar al bezwaren tegen 

de indeling. voordat er überhaupt een concept indeling 

was gepubliceerd. Op dat moment waren hooguit de 

leiders een keer geconsulteerd. Wat de oorzaak is van 

dit fenomeen is voor ons niet helder. Zijn er leiders die, 

na geconsulteerd te zijn, een mogelijke of wenselijk 

teamindeling al doorspelen naar het team? Wordt er 

bezwaar gemaakt op basis van vermoedens? Of zijn er 

ouders die pro-actief bezwaar maken, om daarmee het 

proces te beïnvloeden? 

 

Het is voor ons in ieder geval 

reden om begin volgend sei-

zoen het hele proces eens goed 

te evalueren. De uitkomsten 

zullen we gebruiken om de 

procedure teamindelingen voor 

het seizoen 2017-2018 aan te 

passen.  

 

Tot slot alvast een doorkijkje naar het komend seizoen. 

Het zal druk blijven op de zaterdag op ons sportpark en 

op de zondag zal het nog drukker worden. Dat is een 

mooie ontwikkeling. In de F-competitie op zondag 

gaan Hercules en Kampong nu ook volwaardig mee-

draaien en ook stappen er teams uit de regio Amers-

foort in. Helaas stopt JSV, maar het is toch een netto-

groei. Ook wordt er voorzichtig gestart met een E-

competitie op zondag. Wij stappen even voorzichtig in. 

Daarnaast hebben we met een aantal clubs in Utrecht 

met gelijksoortige problemen, de afspraak gemaakt dat 

een jeugdwedstrijd incidenteel naar de zondag kan 

worden verplaatst, als er op zaterdag geen plek is.  

 

Dit moet dan wel tijdig worden aangegeven. Dit geeft 
ook ons enige lucht op de zaterdag. Mede dankzij dit 
soort ontwikkelingen kunnen we de wachtlijsten dan 
ook gaan schrappen en kunnen we voorzichtig aan ie-
dereen die wil voetballen bij onze mooie club weer iets 
concreets bieden. Voorwaar een mooi vooruitzicht. 
Maar nu eerst vakantie. 

 

Han van Veldhuizen 

Voorzitter Jeugdxommissie 
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Rob McDonald: Hoofd Jeugdopleiding 

et verenigingsbestuur van V.V. De Meern streeft 

ernaar om een keurmerk van de KNVB te halen 

voor de Jeugdopleiding. Daartoe is nu Rob McDonald 

terug bij de V.V., nu als Hoofd Jeugd Opleidingen, om 

samen met anderen te proberen het geheel op een ho-

ger niveau te krijgen.  

 

RobMcDonald komt oorspronkelijk uit Hull in Enge-

land en is als jonge voetballer naar Nederland gekomen 

om bij Cambuur te gaan spelen. Hij heeft in Nederland 

bij verschillende betaalde clubs gespeeld, waaronder 

Groningen en PSV. Daarna heeft hij bij Sporting Lissa-

bon gespeeld en enkele andere top buitenlandse clubs. 

Hij eindigde zijn actieve voetbalcarrière bij Veendam, 

na 17 jaar betaald voetbal. bij 13 verschillende clubs. 

 

Toen McDonald stopte met voetballen heeft hij zich op 

het trainerschap gericht. Hij begon in Emmen als hoofd 

coach bij de A-jeugd en 2e elftal van die club. Daarnaast 

assisteerde Rob bij het 1e elftal. Maar dat was toen nog 

met alleen TC 2. Inmiddels is hij als trainer opgeleid tot 

het hoogste niveau. Via Zwolle is hij later bij DOVO 

terecht gekomen en met deze club werd hij kampioen. 

Aansluitend ging hij trainen bij de Graafschap in de 

Eredivisie, Rob heeft zich in zijn eerste seizoen ingezet 

voor het behouden van deze club in de Eredivisie. Kort 

daarna benaderde Beenhakker McDonald voor het trai-

nerschap bij Ajax Cape Town in Kaapstad. Hij ging 

daar heen en aansluitend nog naar enkele andere bui-

tenlandse clubs. Teruggekomen bij DOVO was hij weer 

coach en technisch manager en Jeugd Bovenbouw. 

 

Rond 2010 heeft hij wat gezondheidsproblemen gehad 

en is toen na een succesvolle operatie een tijd actief 

geweest bij De Meern als trainer bij Vrouwen1 en gaf 

hij ook tips aan de Jeugdtrainers en spelers. McDonald 

heeft dus veel ervaring als voetballer, maar ook als trai-

ner en manager. 

 

Volgend seizoen zal hij dus de functie van Hoofd 

Jeugdopleiding gaan bekleden en zal daarbij onder-

steund worden door een coördinator bovenbouw en 

onderbouw. Rob heeft daartoe een beleidsplan gemaakt, 

o.a. over hoe hij trainers wil gaan benaderen. Hij ver-

wacht dat het veel werk gaat worden: het gaat om het 

opleiden van trainers, het bekijken van de spelers en 

het functioneren als vertrouwensman bij de spelers, 

zodat er ook problemen opgelost kunnen worden. Voor 

alles wil Rob ervoor zorgen dat de spelers plezier in het 

spel hebben, dat ze veilig zijn, niet gepest worden en 

dat er medische voorzieningen zijn. 

Rob wil proberen de huidige trainers op een hoger ni-

veau te brengen en daarbij ook de ouders te betrekken, 

zodat zij ook begrijpen wat de bedoeling is. De spelers, 

maar ook de ouders, moeten leren omgaan met kritiek. 

Rob vindt het belangrijk dat er een goede communica-

tie is van trainers naar spelers: waar ben je goed in, wat 

kan er verbeterd worden; is er misschien iets anders 

aan de hand enz. Een paar keer per jaar zou er per team 

een evaluatie moeten plaatsvinden. 

 

Wellicht is De Meern te snel gegroeid en wisten de 

mensen ook niet precies wat ze allemaal te wachten 

stond. Er zijn natuurlijk veel recreatieve teams, die ook 

voor de lol voetballen, maar vooral voor de selectie-

teams is het van belang om het technisch niveau te ver-

beteren, wat betreft technische staf, spelers, maar ook 

het bestuur. En in welk team de jongeren ook spelen, 

kampioen worden willen ze allemaal toch wel! 

 

Straks gaat er steeds meer op leeftijd geselecteerd wor-

den, zoals ook in de rest van Europa gebeurd, zodat 

teams niet meer A t/m F heten, maar O19, O18, O17, 

O16, etc. In deze opzet is er geen groot verschil in leef-

tijd meer. Op het moment van uitbrengen van deze 

TeamGeest is voor Rob McDonald en Robert Roest de 

grootste drukte voorbij: dan moet in principe geregeld 

zijn welke trainers er volgend jaar komen/blijven en in 

welke teams de spelers geplaatst worden. Dit jaar doen 

ze het samen, volgend jaar gaat Rob het met zijn 

(nieuwe) coördinatoren regelen. Ook wil hij meer na-

druk leggen op de punten waarop verbeterd kan wor-

den, o.a. door meer oefenstof en mogelijkheden te ver-

zorgen. 

 

Graag zou Rob ook in het seizoen een informatie avond 

voor ouders organiseren, voor de introductie van het 

beleid, om dingen uit te leggen, zoals waarom wordt er 

voor 2 keepers gekozen etc. Dit voor onder meer een 

betere samenwerking, tussen de begeleiding van de 

teams en de ouders. Maar voor alles vindt hij dat er een 

positieve insteek 

moet zijn, zodat 

alle betrokkenen 

elkaar kunnen sti-

muleren! 

 

Wilna Gruters 
 
 
 

H 
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Jeugdkampioenen 

A2 B5 

C4 C7 

D4 E2 

E5 E6 

E9 E11 
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Jeugdkampioenen 

E16 E17 

ZaF4 ZaF5 

MA2 MC1 

MD1 MD2 

ME3 MF2 
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Bruggenbouwers tussen voetbalclub, scholen en wijk 

ij V.V. De Meern zijn dit seizoen, in de persoon van 

Guust van Gennip (28) en Ferdi Vrede (29), twee 

combinatiefunctionarissen actief. Zij verrichten namens 

Vereniging Sport Utrecht (VSU) werkzaamheden voor 

V.V. De Meern en scholen in de regio. 

 

Zo organiseren Guust en Ferdi samen met vrijwilligers, 

studenten van de Hogeschool Utrecht en de maatschap-

pelijke stagiaires van V.V. De Meern Betrokken pro-

jecten als Trainerskracht en het Utrechtse schoolvoet-

bal. Verder zijn ze verantwoordelijk voor voetbalclinics 

tijdens schooltijd, bij scholen in de wijk. 

 

Ferdi en Guust zijn van enorme waarde voor V.V. De 

Meern en omliggende sportverenigingen. Zij leggen 

namelijk een verbinding tussen scholen in de buurt en 

de sportvereniging. Op het moment dat een kind op 

school door middel van bijvoorbeeld een clinic enthou-

siast is gemaakt voor een sport, kan het tweetal direct 

vertellen hoe het lid kan worden bij de sportvereniging. 

Dit maakt de stap tot een lidmaatschap kleiner. Dat er 

bij V.V. De Meern momenteel een wachtlijst is maakt 

niet uit. Want enthousiaste kinderen kunnen op 

woensdagmiddag ‘gewoon’ deelnemen aan trainingen 

dankzij het project Trainerskracht van V.V. De Meern 

Betrokken. 

 

Mocht de subsidie van VSU voor de projecten van V.V. 

De Meern Betrokken ooit komen te vervallen, dan raakt 

de maatschappelijke tak haar combinatiefunctionaris-

sen kwijt. V.V. De Meern Betrokken is nu samen met 

Ferdi en Guust bezig om een sterke basis op te bouwen, 

zodat de activiteiten ook in die situatie doorgezet kun-

nen gaan worden.  

Naam: Guust van Gennip 

Leeftijd: 28 jaar 

Opleiding: Culturele Maatschap-

pelijke Vorming I, Utrecht 

Hobby’s: Voetballen, squashen, 

fitnessen en voetbaltraining geven 

Indruk van V.V. De Meern: Grote 

gezellige voetbalclub waar een 

hoop vrijwilligers actief zijn. Nu 

ik werkzaam ben als combinatie-

functionaris zie ik pas echt hoe groot deze club is. Knap 

hoe een hoop dingen hier geregeld zijn. 

Leukste aan functie: De diversiteit. Geen enkele dag 

hoeft hetzelfde te zijn 

 

Naam: Ferdi Vrede 

Leeftijd: 29 jaar 

Opleiding: Culturele Maatschap-

pelijke Vorming I, Utrecht 

Hobby’s: Voetballen, reizen en 

shoppen 

Indruk van V.V. De Meern: Ik 

heb hier natuurlijk al een tijd ge-

speeld dus ik ken de club vrij 

goed. Ik vind V.V. De Meern een 

grote vereniging waar een hoop 

onderdelen erg goed geregeld zijn. Ik heb het er naar 

mijn zin. 

Leukste aan functie: De waardering die je krijgt van de 

kinderen die deelnemen aan de clinics. En vrijwel elke 

dag met sport bezig zijn vind ik ook erg fijn. 

 

Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 

B 

Seniorenkampioen 

Zondag 4 

Zaterdag 3 
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Extra Algemene Leden Vergadering 

p 23 mei was er weer een extra ALV georganiseerd, 

volgens de bestuursleden vooral ook georganiseerd 

om met elkaar in gesprek te blijven, maar ook om de 

leden mee te laten stemmen over o.a. de contributie. Er 

waren bijna 100 leden en vrijwilligers aanwezig.  

 

Contributie 

Om het geheel voor de aanwezigen goed duidelijk te 

maken werden een paar algemene dingen uitgelegd 

over de inkomsten en de uitgaven van de club. 

 

De inkomsten komen vooral uit de contributie, de kan-

tine en de sponsoring. Het aantal leden blijft de laatste 

jaren ongeveer gelijk en helaas worden er maar weinig 

nieuwe sponsors gevonden. Er zijn volgend seizoen 11 

zaterdagseniorenteams. Hierdoor wordt de zaterdag 

eigenlijk te vol, maar zoals bij de vorige ALV al aange-

geven is, kan er sinds kort een enkele keer uitgeweken 

worden naar de zondag of een avond, om dan de com-

petitiewedstrijd te spelen. 

 

De sponsoring bedraagt nu ongeveer ¼ van de inkom-

sten, maar er is onzekerheid over het vervolg de ko-

mende jaren. Zo loopt het contract met ING bijna af en 

men weet nog niet of dat verlengd zal worden. De 

sponsoring zal dus voor een gedeelte per jaar bekeken 

moeten worden. 

 

De uitgaven worden grotendeels bepaald door de sala-

rissen voor trainers, hoofdjeugdopleiding, coördinato-

ren en andere vergoedingen, zoals bijvoorbeeld de me-

dische voorzieningen (EHBO-vrijwilligers). Door de 

verdergaande professionalisering van (vooral) de jeugd, 

stijgen ook de kosten voor de salarissen voor de aange-

stelde trainers. 

 

De enquête die vorige jaar gehouden is, heeft uitgewe-

zen dat er toch erg veel leden/ouders positief zijn over 

het blijven vernieuwen en verbeteren van V.V. De 

Meern en dat zij ook willen blijven investeren in pro-

fessionals. Ook een groot gedeelte van de leden begrijpt 

dat hier dan in mee betaald moet worden. 

 

In de huidige zit een tekort van ongeveer € 30.000. Tij-

dens de vorige ALV is afgesproken dat er naar gekeken 

zou worden of de selectieteams in verhouding niet wat 

meer zouden moeten betalen, omdat zij ook meer ge-

bruik zouden maken van aanvullende zaken, maar de 

VB is van mening dat dit te weinig op gaat brengen om 

het ontstane tekort aan te vullen. Het voorstel van het 

VB is nu een verhoging van de contributie van 5% per 

O lid door te voeren en om dit jaar de contributie voor 

alle leden eenmalig met € 10 te verhogen. 

 

Er ontstaat een discussie over de hoogte van de contri-

butie t.o.v. de nabijgelegen verenigingen, want er zou 

voorkomen moeten worden dat voetballers, om reden 

van de hoogte van de contributie, over gaan stappen 

naar een andere vereniging. Het VB geeft aan dat V.V. 

De Meern met de huidige contributies op een gemid-

deld niveau zit. Er wordt nog gezocht naar eventuele 

alternatieven, maar vooralsnog wordt ingestemd met de 

verhoging zoals hierboven aangegeven. 

 

Kleding 

De nieuwe regels t.a.v. de kleding is via de website aan 

de leden bekendgemaakt. Een meerderheid van de aan-

wezigen heeft dit gelezen. In het kort worden de pun-

ten nog even aangehaald: de kleding (m.n. trainings-

pakken, broekjes etc.) wordt eigendom van de spelers 

Alleen op de (gesponsorde) wedstrijdshirts komt nog 

het logo van de sponsor van dat team te staan en deze 

kleding blijft dan wel van de vereniging. 

 

De kleding zal alleen te bestellen zijn via een eigen 

website van Quick en het VB verwacht dat in een perio-

de van ca. 2 tot 4 jaar de bestaande kleding is vervan-

gen. Als een (gesponsord) elftal collectief trainingspak-

ken aanschaft, dan dient dit het de door de kleding-

commissie uitgezochte kleding te zijn. Gebeurd dit 

niet, dan zal er een boete volgen. Er is nog veel twijfel 

wat de sponsoren met de kleding zullen doen: gaan zij 

ook trainingspakken financieren als hiervoor bijvoor-

beeld een vermelding in de kantine tegenover staat?  

 

Daarnaast hebben veel teams 2 setjes, waar ligt de grens 

en wie gaat het dan allemaal betalen? De kledingcom-

missie verwacht echter dat veel sponsoren de teams wel 

een compleet set zal gunnen, ondanks het feit dat de 

naam niet overal op zal staan. De tijd zal het leren. 

 

Rondvraag 

Na navraag blijkt dat de groei momenteel een beetje 

stagneert en mede doordat er steeds meer clubs ook 

met teams op de zondag gaan spelen, kunnen vrijwel 

alle nieuw aangemelde kinderen ook echt komen spe-

len en in de meeste gevallen ook doorgroeien naar ho-

gere teams. Dit komt mede doordat wedstrijden naar 

een andere dag verplaatst kunnen worden. 

 

Wilna Gruters 
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Coördinatoren meisjesafdeling 

en Vrouwenteam is er al heel lang bij V.V. De 

Meern, maar de laatste jaren is ook het aantal meis-

jes teams snel in aantal gestegen. Er zijn inmiddels 16 

teams van F t/m A, spelend in competitieverband. Er 

zijn ook veel aanmeldingen en de teams spe-

len al behoorlijk hoog, maar ook deze afde-

ling wordt beperkt in zijn groei, doordat er 

bij De Meern ruimtegebrek is, ofwel: er zijn 

meer gegadigden dan er meisjes kunnen spe-

len in competitieverband. 

 

Joeri Schilderinck (bovenbouw meisjes) en 

John Verhoef (onderbouw meisjes) vinden 

dit heel erg jammer. Ze vertellen dat er aan 

het begin van ieder seizoen aangegeven 

wordt hoeveel meisjesteams er dat jaar mogen trainen 

en spelen, maar ze hebben veel meer aanbod van goede 

speelsters dan ze kunnen plaatsen. Er is veel kwaliteit 

onder de meisjes. Ze worden in principe ook bij voor-

baat al iets hoger ingedeeld, om ze veel bij te kunnen 

leren. Alle teams spelen inmiddels op een prima niveau. 

 

De meisjes teams hebben o.a. veel concurrentie van 

Desto, die actief meisjes zoeken, maar De 

Meern probeert op zijn eigen manier hier een 

reactie op te geven. Mede doordat de teams 

bij de V.V. hoog spelen, melden toch veel 

meisjes zich zelf aan. Zo komt er volgend jaar 

een speelster uit een jongens D-team van 

PVCV over naar De Meern. Er is ambitie ge-

noeg bij de begeleiding, maar ze vinden het 

allemaal heel moeilijk te regelen om de meis-

jes een goede plaats te geven en de teams niet 

veel te groot te maken. 

 

Naast de trainingen doordeweeks kunnen de meisjes 

ook kiezen voor een techniektraining op de zondag, 

wat door een eigen groep uit de V.V. begeleid wordt 

(Naast Joeri en John zijn hierbij ook Marcel Kinnegin, 

Theresa Voskuilen, Bobby Grasso en Michael Brugman 

actief). Ze hebben nu een schema van 10 keer voor en 

10 keer na de winterstop.  

 

Voor deze trainingen wordt gebruik gemaakt van de 

Cock van Dijk methode, waarvan filmpjes getoond 

worden en de oefening voorgedaan wordt, waarna de 

meisjes het na kunnen doen. De trainers voelen dat met 

enthousiasme van en met elkaar geleerd wordt. Wat er 

zondags geleerd wordt kan dan doordeweeks weer ge-

deeld worden met de anderen. Daarnaast blijft bij de 

trainers het positief coachen een belangrijke factor. 

Voor de coördinators is het einde van het seizoen na-

tuurlijk heel belangrijk: dan moet er geprobeerd wor-

den de meisjes voor het volgende seizoen zo goed mo-

gelijk in te delen, zodat iedereen in een team komt 

waar ze zich goed voelen. Blijft jammer voor 

hen dat er te weinig teams en dus variatie is. 

Er wordt nu aan een plan gewerkt om aan te 

geven wat ze graag met de meisjesafdeling 

willen in de toekomst, dit wordt dan aan het 

bestuur voorgelegd, zodat die daarover kun-

nen beslissen en duidelijkheid kunnen geven.  

 

Er wordt nu vaak aangegeven dat er niet meer 

teams kunnen komen, omdat er geen ruimte 

is, maar de mensen bij de meisjesafdeling vin-

den dat dit niet goed onderbouwd wordt. Er zijn heel 

veel mensen die er zich voor inzetten, alleen de vraag 

blijft hoe dit te faciliteren is. 

 

Het damesteam (VR1) speelt dit jaar in de nacompetitie 

voor promotie naar de 2de klasse. Dit team staat nu ook 

open voor jongere speelsters met talent. Het is natuur-

lijk heel fijn als meisjes uit eigen jeugd over kunnen 

gaan naar het seniorenvoetbal. Maar ook veel 

meisjes willen graag op zaterdag spelen, ter-

wijl er nu alleen op de zondag gespeeld 

wordt: ook dat is een punt voor de toekomst. 

 

Veel meisjes beginnen iets later als jongens 

met voetballen: meisjes beginnen vaak op E 

leeftijd, de jongens al bij de F-jes. Mede daar-

om spelen er nu ook een aantal meisjes mee 

op de zondagmorgen in een (onderlinge) 

competitie, zoals bij de Kabouters en de 

Champions League, dit vooral om ervaring op te doen. 

Zo proberen Joeri en John er aan mee te helpen, dat alle 

meisjes die zich aanmelden, op een voor hen goede 

plaats terecht komen en kunnen door leren met het 

voetbalspel.  

 

Ze merken dat er vanuit de ouders en speelster veel 

waardering voor de begeleiding van de teams is, wat 

hen sterkt in het doorgaan. De “kerstboom structuur” 

voor de meisjes staat er nu bij V.V. De Meern, maar is 

nu alleen nog veel smaller als bij de jongensafdeling; 

wellicht dat daar in de toekomst verandering in komt. 

 

Wilna Gruters 

 

E 
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Zaterdag 7 

en aantal weken geleden werden wij gevraagd om 

eens een stukje voor de TeamGeest te schrijven 

over ons elftal, tegenwoordig Zaterdag 7, bij de betrok-

kenen en intimi beter bekend als VTZNA. Dat moet 

even uitgelegd worden, VTZNA. Bij de totstandkoming 

van dit vriendenelftal werd gemeend dat het vooral zou 

moeten gaan om de derde helft, en zo ontstond al snel 

de afkorting VTZNA, Verplicht Tot Zitten Na Afloop. 

En we kunnen rustig zeggen: dat lukt nog steeds prima! 

Of het nu trainingsavonden op donderdag zijn of wed-

strijddagen, ZITTEN NA AFLOOP staat nog steeds 

hoog in het vaandel! 

 

Alvorens in te gaan op het ontstaan van ons clubje, wil 

ik bij voorbaat mijn verontschuldigingen aanbieden 

voor de feitelijke onjuistheden in dit stuk. We gaan al 

zo lang terug in de historie dat ik exacte data, feiten en 

namen beslist onjuist op de historische tijdlijn plaats en 

om te voorkomen dat ik juist op dat punt na verschij-

nen van de Team-

Geest word afge-

maakt door enkele 

van mijn teamgeno-

ten, de feiten-

fetisjisten zoals Lau-

rens Zandbelt c.s., 

hoop ik op enige 

coulance… 

 

Ons vriendenelftal is 

ontstaan ergens eind 

jaren negentig (daar 

gaan we al...) De kern 

van het elftal ont-

stond uit een aantal 

toenmalige spelers 

uit Zaterdag 2 die het wel welletjes vonden om twee 

keer te trainen, resultaat proberen te halen (wat steeds 

moeilijker werd). Het moest vanaf dat moment vooral 

nog gaan om lol maken, beetje sporten en vooral: de 

derde helft! En zo ging een groepje uit de selectie een 

treetje lager. De kern bestond uit legendarische namen 

als Edwin Ebskamp, Roeland Lambers, Tjerk de Vries, 

Jacco Groeneveld, Ad Verhoef, Jan Graveland, Marcel 

van Rooijen. Om een volledig team op de been te bren-

gen werd in de naaste omgeving gezocht naar nieuwe 

spelers. Zo werden aangetrokken: de inmiddels befaam-

de keeper Rob ‘Jan de Nul‘ Out, de neven Van Zoeren, 

Rob Berling, collega Harald de Bruin, Frank Bos (waar 

we die opgedoken hebben, geen idee!), en uit de hoed 

van Ad Verhoef kwamen de nieuw Merenezen Laurens 

E Zandbelt en de fameuze Walter Delleman (de meest 

begaafde, maar ook meest onvoorspelbare rechtsbuiten 

in ons elftal ooit). 

 

Dit gemêleerde gezelschap had ook nog behoefte aan 

een technische staf, voor de hand liggend werd als tech-

nisch directeur benoemd Gerard Baas, toen nog speler 

van zondag 1, maar inmiddels ook keurig afgedaald 

naar de krochten van het amateurvoetbal, al snel onder-

steund door Frans van Zoeren sr. als teammanager 

(iemand moet de meute in bedwang houden) en aange-

vuld met Cor van Kippersluis als onze ‘wonderdokter’. 

Opvallend dat tijdens zijn aanwezigheid er nauwelijks 

nog blessurebehandelingen waren...je zou denken dat 

men toch wat angst had voor zijn natte sponsje.. 

 

Het hoogtepunt voor ons elftal was toch wel het kampi-

oenschap in 2001/2002, waar VTZNA onstuitbaar kam-

pioen werd, wat niet alleen uitgebreid gevierd werd, 

maar ook nog eens 

voor het nageslacht 

werd vastgelegd in de 

prachtige film: VTZ-

NA ‘de Movie’. Nu 

nog steeds te bekij-

ken op YouTube! Zo 

kende de VTZNA in 

zijn bijna 20-jarig 

bestaan vele hoogte-

punten, met de ge-

weldige weekendjes 

weg aan het einde 

van het seizoen, te 

denken valt aan Ter-

schelling, Gulpen, de 

Ardennen, Denemar-

ken, Edinburgh en Oberelchingen in Duitsland, waar 

zelfs een soort van Duitsland - Nederland werd ge-

speeld (weliswaar kort voor tijd uiteraard in Duits 

voordeel beslecht). 

 

In de afgelopen jaren hebben ook bijzondere spelers 

van het elftal, voor kortere of langere tijd (of zelfs nu 

nog), deel uitgemaakt. Met weemoed denk ik dan terug 

aan Wim Stolwijk (altijd prachtig om een vijftig++ met 

een dubbele schaar en een ‘poort’ een jochie van 20 te 

zien uitspelen), Rick Meeldijk, Jasper Hilverts, Casper 

Oremus (echte doelpuntenmachines) en misschien wel 

de befaamste VTZNA’-er, de Schot Rikky Drew, niet 

alleen een geweldig speler, maar ook bekend om zijn 

heerlijke tirades in het veld in onverstaanbaar accent.. 
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Zaterdag 7 (vervolg) 

(hoewel sommige woorden zeer duidelijk waren, maar 

niet toevertrouwd kunnen worden aan een beschaafd 

medium als dit). 

 

Heden ten dage proberen de spelers zich nog steeds te 

meten in de kelder van het amateurvoetbal en ondanks 

de toenemende leeftijd, de (lijkt het wel) steeds jongere 

tegenstanders en de niet aflatende blessure perikelen, 

weet het elftal zich toch ook dit seizoen weer keurig in 

de middenmoot te spelen. Nu met vaste waarden Anton 

‘das Phantom’ Nieuwenhuis en reserve aanvoerder Je-

roen Veldman en een overgekomen groepje ‘Desto 

Boys’. 

 

Nooit echter zou het elftal zo lang hebben kunnen 

voortbestaan zonder een aantal ‘bindende’ factoren en 

daarmee doel ik niet alleen op onze supporters en 

sponsoren (altijd onze waardering voor Stolwijk, Wol-

ters en Martin ‘Felsenhof’ van Rooijen ), maar vooral op 

(ex) aanvoerder, regelneef, regelnicht, motivator, helft-

jes-speler en zitter-na-afloop Edwin Ebskamp. Vooral 

zijn inbreng zorgt ervoor dat het 7e draait en georgani-

seerd is! 

 

Verder is het 7e niet alleen een team van de V.V. maar 

ook is het team betrokken bij vele clubactiviteiten. Veel 

spelers hebben naast het 7e ook nog rollen als bestuur-

der, trainer, leider of commissielid. Kortom, het 7e leeft 

nog steeds en is een uniek team!  

 

Mocht u ons een beetje willen volgen, kijk eens op de 

website www.VTZNA.nl of schuif eens aan voor een 

biertje, praatje of discussie (ook daar zijn we goed in!). 

 

In dit stukje heb ik zeker een aantal (oud-)spelers en 

mensen niet genoemd, die ook een geweldige rol bij 

ons team gespeeld hebben, daarvoor mijn oprechte ex-

cuses, maar echt vergeten doen we jullie nooit! 

 

Lennaert de Bokx 

Spelregel wijzigingen per 1 juli 2016 

er 1 juni heeft de spelregelcommissie van de FIFA 

maar liefst 94 wijzigingen aangebracht in de spelre-

gels. Een opmerkelijk hoog aantal, zeker als je in ogen-

schouw neemt dat alle regels in slechts 17 spelregels 

zijn vastgelegd. 

 

Schrik niet, de meeste wijzigingen zijn slechts tekstuele 

wijzigingen of verduidelijkingen in de tekst. Voor het 

amateurvoetbal in Nederland gaan de wijzigingen in 

per 1 juli 2016. 

 

Er zijn toch wel wijzigingen die belangrijk 

zijn om te weten. Deze zijn kort samenge-

vat: 

• De aftrap mag ook achteruit gespeeld 

worden, voorheen moest eerst vooruit 

gespeeld worden; 

• Een doeltrap in eigen doel schieten 

(bijvoorbeeld bij sterke tegenwind) 

levert een corner op voor de tegenstan-

der; 

• Spelers die geblesseerd raken bij een 

overtreding waarbij een gele of rode kaart gegeven 

wordt, mogen op het veld blijven voor een korte 

blessurebehandeling; 

• Als een object of persoon (geen speler) de bal aan-

raakt, voordat die in het doel gaat en het contact 

geen invloed heeft op de verdedigers, dan mag de 

scheidsrechter het doelpunt toekennen; 

• Een scheidsrechter kan al rood geven aan een speler 

voor het begin van de wedstrijd; 

• Een opzettelijke handsbal, duwen, vasthouden of 

een tackle zonder intentie om de bal te spelen, waar-

bij een scoringskans ontnomen wordt in het straf-

schopgebied, worden nog altijd bestraft te worden 

met een rode kaart en een penalty. Bij een tackle in 

het strafschopgebied, waarbij een tegenstander in 

scoringspositie valt en de bal is binnen 

speelbereik, is het geen rode kaart en een 

strafschop meer, maar een gele kaart en 

een strafschop. Dat geldt ook voor een kee-

per die bij een duik of een tackle een te-

genstander met een scoringskans ten val 

brengt; 

• Tijdens een penaltyserie kan de keeper 

gewisseld worden. Spelers die een penalty 

nemen hoeven niet meer vooraf opgegeven 

te worden. De coach mag tijdens de penal-

tyserie bepalen wie wanneer een penalty 

mag nemen. 

 

Dirk IJkema 

Scheidsrechterscommissie 

 

P 
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Business Club Leidsche Rijn 

usiness Club Leidsche Rijn is een kwalitatief hoog-

staande en levendige business club. De business 

club staat op zichzelf, maar de organisatie is in handen 

van een aantal vrijwilligers van V.V. De Meern. In ruil 

voor hun niet onaanzienlijke inzet blijft er een bijdrage 

voor V.V. De Meern over en in die zin is de business 

club ook belangrijk voor de vereniging. 

 

Bijeenkomsten 

Tegenwoordig hebben we 3 soorten bijeenkomsten: 

• normale bijeenkomsten met een algemenere presen-

tatie voor een breed publiek 

• kleinere bijeenkomsten waar leden hun kennis kun-

nen delen via diepgaandere presentaties 

• kleinere bijeenkomsten waar leden hun bedrijf kun-

nen presenteren inclusief een rondleiding  

Hieronder volgen 3 aardige voorbeelden hiervan. 

 

Castellum Hoge Woerd 

In maart waren we te gast in Castellum Hoge Woerd. 

Op de plek waar ooit Romeinen vanuit een fort de ri-

vier bewaakten staat nu een moderne interpretatie van 

het fort. Achter de hoge muren bevinden zich een ar-

cheologisch museum, een theater, een educatief cen-

trum, een kinderboerderij en een café-restaurant. 

Pronkstuk in het museum is het Romeinse schip dat 

opgegraven is in Leidsche Rijn. 

 

Erik Graafstal, archeoloog van de gemeente Utrecht, gaf 

bij het Romeinse schip een bevlogen presentatie over 

het tot stand komen van Castellum Hoge Woerd. 

 

Na afloop hiervan kon iedereen in het café-restaurant 

genieten van een heerlijk buffet en een drankje en was 

er ruim gelegenheid te netwerken.  

 

Statisfact 

In april gingen we op bezoek bij ons lid Statisfact. 

Maarten Heemskerk gaf een inhoudelijke presentatie 

over hoe klantonderzoek gebruikt kan worden voor een 

betere dienstverlening aan klanten, om medewerkers te 

stimuleren en te motiveren, en om de tevredenheid van 

klanten te verbeteren. 

De Reclamemakers 

In mei konden we een kijkje in de keuken nemen bij 

ons lid De Reclamemakers. Nils van Vliet liet zien waar 

De Reclamemakers mee bezig is: van voertuig reclame 

tot reclameborden, van gevel reclame tot vlaggen, van 

indoor signing van bedrijfspanden tot reclame bij eve-

nementen zoals beurzen. Een rondleiding door het be-

drijf bracht alles tot leven en de aanwezigen konden 

zelfs even proberen een auto te beletteren. 

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. 

 

 

B 


