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ij schrijven dit stuk aan de vooravond van het ope-

ningsfeest Oktoberfesten. Lange rijen banken voor 

een echte Duitse avond staan opgestapeld in de hal. Dat 

kan niet anders of het wordt weer gezellig. 

 

In de jeugd is het wel even wennen. De goeie ouwe A’s, 

B’s, C’s enz. zijn verdwenen en heten tegenwoordig 

JO19, JO18, JO17 enz. of bij de meisjes MO19, MO18, 

MO17 enz.  

 

Volgend jaar gaan we verder veranderen met 2x2 bij de 

JO6, 4x4 bij de JO7 en zo tot halverwege de D, sorry de 

O12. Lijkt allemaal simpel maar daar horen ook andere 

veldafmetingen bij en ook nog eens speciale doelmaten. 

Stelt u zich voor hoe we dat elk weekend allemaal uit 

zouden moeten zetten. Gelukkig hebben we nog een 

jaar en zijn we door de KNVB uitgenodigd voor ver-

schillende informatiebijeenkomsten. 

 

Financiële positie 

Zoals in de vorige Teamgeest te lezen viel, overweegt 

Frans van Seumeren te stoppen met het sponsoren van 

onze club. We zijn inmiddels op twee verschillende 

fronten bezig om een manier te vinden hoe we hiermee 

omgaan, mocht dit realiteit worden. Om het huishoud-

boekje gezond te houden, komt het neer op meer in-

komsten genereren, of minder uitgeven. In de aanko-

mende maanden zullen we verschillende scenario’s ma-

ken en beoordelen. We verwachten rondom de jaarwis-

seling een keuze te moeten maken. Spannende tijden. 

 

Ledenadministratie 

Mirjam Klever heeft enige tijd geleden aangegeven dat 

ze na jarenlange trouwe dienst de ledenadministratie 

graag zou willen overdragen aan een opvolger. We zijn 

blij dat Ad de Lange bereid is die taak op zich te ne-

men. Op dit moment zijn Ad en Mirjam bezig om de 

zaken over te dragen: Veel dank aan Mirjam en veel 

succes voor Ad. 

 

Cultuur 

We worden in toenemende mate geconfronteerd met 

ouders van jeugdleden die op creatieve en vervelende 

manieren laten blijken het niet eens te zijn met beslis-

singen. Zijn het niet de beslissingen van de scheids-

rechters, dan zijn het wel de besluiten van de techni-

sche leiding, jeugdcommissie of verenigingsbestuur. 

We zijn voetbalclub. En dat betekent dat we het samen 

moeten doen. Omdat we met velen zijn, betekent dat 

ook dat niet iedereen altijd volledig zijn zin kan krij-

gen, dat er af en toe concessies gedaan moeten worden 

en dat we moeten omgaan met teleurstellingen. We 

doen een beroep op de leden en ouders om besluiten 

van vrijwilligers, die het beste met de club voor hebben, 

te respecteren. 

 

Veldverlichting op veld 5 en 6 

Veel gehoorde smoes tijdens trainingen op veld 5 en 6 

van spelers die elkaar geen bal aanspelen “Ik zag je niet 

staan. Donker”. Smoesjes inderdaad maar met een klei-

ne kern van waarheid want de lichtintensiteit en de 

lichtspreiding is verre van optimaal. De lampen op de 

velden zitten aan het einde van hun levensduur. De 

commissie van beheer heeft het verenigingsbestuur ge-

vraagd onderzoek te mogen doen naar nieuwere en be-

tere verlichting bv LED. Geen slecht plan omdat de 

aanpassing van de verlichting dan mogelijk kan worden 

gecombineerd met de vervanging van de velden komen-

de zomer. Wij hopen dat de commissie van beheer een 

fantastische oplossing bedenkt. 

 

Zonnepanelen 

Als we dan toch technisch bezig zijn, wij hadden de 

hoop afgelopen zomer de zonnepanelen te installeren. 

Echter de subsidie die daarbij nodig was, was door zo-

veel instanties aangevraagd dat de pot leeg was. Piet 

Eversdijk is volop bezig om de subsidie in een nieuwe 

ronde alsnog binnen te halen. Piet succes.  

 

Nieuwe kledinglijn 

Als bestuur kunnen we niet anders dan een groot com-

pliment maken naar de werkgroep die de nieuwe kle-

dinglijn heeft gelanceerd. De kleding ziet er tiptop uit 

en per week zien wij meer mensen met Quick rondlo-

pen. Super! Het aantal bestellingen via de website over-

treft alle verwachtingen en blijven maar doorlopen. 

Quick kan het qua capaciteit amper aan. 

 

Onderdeel van alle afspraken m.b.t. de nieuwe kleding 

was dat alleen de wedstrijdshirts een bedrukking met 

een sponsorlogo zouden kunnen hebben. Helaas was er 

aan het begin van het seizoen een team dat zich niet 

aan deze afspraak heeft gehouden. Dat is uitermate ver-

velend: voor de spelers, de teambegeleiding, de vrijwil-

ligers van de kleding, de sponsor en ook voor ons. We 

hebben er wel direct een eind aangemaakt en we zullen 

dat ook bij toekomstige gevallen blijven doen.  

 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Zoals eerder aangegeven stagneert de groei. We blijven 

op ongeveer 2000 leden, het zal er momenteel iets on-

der zijn. In de meeste leeftijdsgroepen is er geen wacht-

Van het verenigingsbestuur  

W 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

lijst meer. Met alle nieuwbouw rondom het sportpark 

zullen we over een paar jaar waarschijnlijk wel weer 

wat extra groei zien.  

 

Kinderen uit Leidsche Rijn kunnen zich vrijuit aanmel-

den met in principe de garantie dat ze bij V.V. De 

Meern kunnen blijven voetballen. Kleine slag om de 

arm is hierbij dat het zondagvoetbal bij de E en F’s zich 

blijft ontwikkelen. 

 

Zondag jeugdvoetbal 

Hoe vreselijk moeilijk het is om in de voetbalwereld 

iets voor elkaar te krijgen hoeven we nauwelijks uit te 

leggen, sla de kranten van de afgelopen weken er maar 

op na en zie hoe moeilijk de KNVB het heeft. 

 

Bij ons niet anders, wij hadden afspraken met andere 

verenigingen om een zondagcompetitie te starten voor 

de E’s. Toen puntje bij paaltje kwam bleken slechts De 

Meern en PVCV hun afspraken te zijn nagekomen en E

-tams te hebben ingeschreven voor de zondag. Aange-

zien wij kinderen uit 3 E-teams inmiddels hadden ver-

teld dat ze konden blijven voetballen wilden we daarop 

niet terugkomen. Betekende wel dat we ze moesten 

overhevelen naar de zaterdag. Daar heeft Peter Bootsma 

nu zijn handen vol omdat er in de planning geen capa-

citeit is voor deze teams. Peter doe je best, de mannekes 

rekenen op je! 

 

Met een spetterend openingsfeest en heerlijk weer in de 

eerst weken van het seizoen hopen we een goede stap te 

hebben gezet naar sportief, gezellig en succesvol sei-

zoen 2016-2017. Heel veel plezier allemaal. 

 

Het verenigingsbestuur 

Peter Kieft - Frans van Seumeren - Wim Stolwijk - John 

van Wegen - Laurens Zandbelt 

 

Zonnepanelen dak overdekte tribune 

n het juni nummer van Teamgeest konden we mel-

den dat de zogenaamde EDS-subsidie (30% vergoe-

ding op de aanschaf van de materialen, een bedrag van 

ca. € 9.000) reeds is toegekend en dat ook goedkeuring 

van de ALV is verkregen. 

  

Er moest nog aan één voorwaarde worden voldaan, toe-

kenning van de zogenaamde SDE+ subsidie, een tege-

moetkoming per kWh gedurende een periode van 15 

jaar. De aanvraag van begin april is helaas niet beloond. 

Het beschikbare subsidiebedrag van 4 miljard is verge-

ven aan ‘grote projecten’. Alle 2.114 (!) aanvragers voor 

subsidie op zonnepanelen vielen hierdoor buiten de 

boot. Zonde van alle tijd en energie die door vele partij-

en is besteed aan de voorbereiding. 

 

We richten ons nu op de tweede ronde van 2016, die is 

opengesteld begin oktober. De minister heeft inmiddels 

kenbaar gemaakt om het oorspronkelijk beschikbare 

bedrag van 4 miljard met 1 miljard te verhogen. 

 

Zonnepanelen dak clubgebouw 

Naar aanleiding van een onderzoek door de construc-

teur van het clubgebouw is besloten om op dit dak geen 

panelen aan te brengen. Zonnepanelen zouden onder 

een hoek moeten worden geplaatst waardoor een be-

hoorlijke windbelasting kan optreden, die moet worden 

overgedragen op de draagconstructie van het dak. Ge-

bleken is dat de bevestiging van de dakplaten aan de 

onderliggende draagbalken geen grote belastingen toe-

laat.  

 

Werkzaamheden zomerperiode 

Zoals elk jaar heeft de onderhoudsploeg van V.V. De 

Meern in de zomerperiode gewoon doorgewerkt. Zo 

zijn o.a. de volgende klussen geklaard: 

• Reparatie en schilderen zitbanken vaste tribune en 

vervangen steunklossen; 

• Onderhoud doelen en netten; 

• Diverse reparaties clubgebouw; 

• Schilderwerk clubgebouw, o.a. vloeren natte ruimtes 

kleedlokalen 1-5, vloeren scheidsrechterkleedloka-

len, buitendeuren (meterkast gas, keukenberging, 

kantineberging, materiaalberging) 

 

Commissie van Beheer 

Piet Eversdijk 
 

I 
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nkele maanden geleden is de nieuwe Quick kleding-

lijn geïntroduceerd en ondertussen zijn we ruim 

500 webshop en tientallen team/sponsor bestellingen 

verder. 

 

Dat is niet zonder slag of stoot gegaan, we hadden he-

laas te maken met wat aanloop problemen. Zoals de 

kousen leverancier die te laat leverde, de douane die 

een container met kleding niet tijdig vrijgaf, foute bad-

ges die opnieuw gedrukt moesten worden, etc. Geluk-

kig geen al te grote problemen, maar op het laatst had 

de planning niet genoeg ruimte om alles op te vangen, 

waardoor leveringen toch wat later dan gewenst kwa-

men. 

 

Vooraf kwamen we op basis van diverse historische ge-

gevens en markt gemiddelden uit op scenario’s voor € 

40.000, € 50.000 en € 60.000 omzet (aanschaf vereni-

ging, aanschaf leden en team sponsoring). Deze scena-

rio’s konden echter al snel de prullenbak in. Ondertus-

sen gaan we richting de € 90.000 omzet! 

 

Gelukkig hadden we de voorraden nog een stuk ruimer 

genomen dan ons meest optimistische scenario. Over 

het geheel bleken de voorraden daardoor redelijk vol-

doende, ondanks de onvoorzien grote verkoop. Maar 

bij enkele artikelen werden sommige maten veel meer 

verkocht dan andere en dat gaf toch wat problemen. 

 

Het mag duidelijk zijn dat voorraden geld kosten en dat 

een scherpe prijs en een grote voorraad haaks op elkaar 

staan en dat daar een balans in gevonden moet worden. 

 

We hebben wekelijks overleg met Quick over voorra-

den en Quick bestelt tijdig bij om de voorraden aan te 

vullen. Maar de meeste kleding heeft een levertijd van 4 

tot 8 weken vanuit China, waardoor we niet heel snel 

kunnen reageren. 

 

Eind augustus zagen we ineens een piek in de verkoop 

van sommige maten broekjes. De voorraden waren toen 

al dusdanig geslonken, dat we die piek niet goed meer 

konden opvangen. Enkele leden hebben helaas daar-

door vrij lang op hun broekje moeten wachten, waar-

voor excuses. Achteraf bekeken hadden we een grotere 

voorraad broekjes moeten nemen, maar achteraf gezien 

is alles gemakkelijk. 

 

Dat de verkoop een succes is hebben veel leden ook 

gemerkt toen zij naar het clubgebouw kwamen om kle-

ding te passen of kleding op te halen. Diverse keren 

stond er een rij wachtenden. Gelukkig had vrijwel ie-

dereen begrip en geduld, dank daarvoor. 

 

Opvallend is dat relatief veel leden informatie niet of 

niet goed lezen. We hebben talloze vragen gekregen 

waarvan het antwoord bijvoorbeeld op de website 

stond. We hebben ook tientallen bestellingen moeten 

aanpassen, omdat leden de verkeerde maat bestelden, 

verkeerde initialen opgaven, etc. Het leverde ons meer 

werk dan voorzien op. Ook voor leden is het dus een 

gewenningsproces. 

 

Over het geheel zijn wij niet ontevreden. We zijn uiter-

aard zeer verheugd dat de kledinglijn aanslaat en de 

verkoop een groot succes is. We vinden het echter ver-

velend dat levering hier en daar wat langer heeft ge-

duurd dan wij zouden willen. Maar laten we niet verge-

ten dat er een enorme hoeveelheid kleding is geleverd 

en dat in meer dan 95% van de gevallen dat helemaal 

goed en op tijd ging. 

 

Uiteraard gaan we samen met Quick alles nog eens eva-

lueren en een aantal zaken nog wat aanpassen. Bijvoor-

beeld om wachtrijen om kleding te passen of op te ha-

len te voorkomen en om alle kleding nog beter op tijd 

te leveren. 

 

Tenslotte wil ik een compliment geven aan Alfred van 

Doorn en Ben Hendrikx, die geholpen door hun vrou-

wen Ria en Anneke, alle bestellingen en leveringen af-

handelen. Dat kost veel tijd en moeite. In alle drukte 

zal er misschien ook wel eens iets niet helemaal goed 

gaan, maar gezien de grootte van de vereniging verwer-

ken we met een opvallend klein team een opvallend 

grote kleding omzet. 

 

André Bakker 

Commissie Kleding 

Kleding 

E 
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Van de voorzi)er 

r is veel ophef ontstaan over de kop van een artikel 

in het Algemeen Dagblad. De kop luidde ’Van 

Seumeren overweegt vertrek als voorzitter VV De 

Meern’  en als belangrijkste quote: ’V.V. De Meern 

wordt lui.’ 

 

Zelfs op het openingsfeest is dit door een bestuurslid 

wederom gebruikt in zijn speech en door sommigen, 

volgens deze bestuurder verkeerd geïnterpreteerd. Al-

lereerst heb ik nooit gezegd dat V.V. De Meern lui 

wordt. Die kop in het artikel heeft de journalist zelf 

verzonnen. De strekking van het interview betrof mijn 

overweging om aan het eind van het seizoen afscheid te 

nemen als voorzitter van V.V. De Meern. 

 

Tevens heb ik aangegeven dat het tijd 

wordt meerdere sponsors voor 

de  toekomst te zoeken, daar men de laat-

ste vijftien jaar steeds bij dezelfde perso-

nen uitkomt. Ik ben juist apetrots op alle 

vrijwilligers die zich inzetten voor onze 

vereniging. Er is een prachtige club opge-

bouwd de laatste tien jaar en dat hebben 

we met zijn allen gedaan. Het is jammer 

dat er nu wederom ruis op de lijn geko-

men is door een stukje onduidelijke com-

municatie. 

Reden te meer om serieus te overwegen om er na dit 

seizoen een streep onder te zetten, zowel onder het 

voorzitterschap als het hoofdsponsorschap. Er lopen 

genoeg intelligente jonge mensen rond in onze vereni-

ging. Laten die er de schouders onder zetten en alles 

wat opgebouwd is continueren en tot een succes ma-

ken. 

 

Frans van Seumeren 

Voorzitter V.V. De Meern 

 

Het artikel waaraan wordt gerefereerd is te lezen op: 

http://www.ad.nl/dossier-utrecht/van-seumeren- 

overweegt-vertrek-als-voorzitter-vv-demeern~a79ff724/ 

 

E 

Nuon Club Compe++e 

it jaar organiseert Nuon voor de derde maal de zo-

genaamde Nuon Club Competitie. Tot 24 oktober 

kunnen verenigingen een idee inzenden hoe ze energie 

willen besparen. Door een deskundige jury worden uit 

de inzendingen 50 clubs genomineerd voor de 

‘publieksronde’. De genomineerden moeten vervolgens 

zoveel mogelijk stemmen zien te verzamelen. 

 

De negen clubs met de meeste publieksstemmen win-

nen elk € 10.000, te besteden aan een duurzaam pro-

ject. In 2014 hebben wij een nominatie kunnen beha-

len, doch niet voldoende stemmen. De CVB heeft in-

middels een idee ingestuurd waarmee we de volgende 

ronde willen gaan behalen. Daarna is het de beurt aan 

leden en aanhang om een stem uit te brengen, waarbij 

dit keer iedereen direct belang heeft bij een positieve 

uitslag. In het artikel over de veldverlichting hebben 

jullie kunnen lezen dat we graag een Led verlichting 

zouden willen installeren op de velden 5 en 6. Met de € 

10.000 van Nuon kan dit zomaar realiteit worden. Het 

zou toch fantastisch zijn als de velden 5 en 6, bij aan-

vang van het seizoen 2017-2018, naast hopelijk een 

nieuwe kunststofmat ook een sterk verbeterde veldver-

lichting hebben. 

 

De stemronde start op 27 oktober dus volg de publica-

ties en breng je stem uit, uiteraard op voorwaarde dat 

we de eerste ronde overleven! 

 

Piet Eversdijk 

D 
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Veldverlich+ng 

ij de start op het nieuwe sportcomplex (in 2005) 

konden we beschikken over veldverlichting op de 

toen nog enige kunstgrasvelden 5 en 6. In de loop van 

de tijd is ook kunstgras en veldverlichting aangelegd op 

het hoofdveld (in 2009) en op de velden 2 en 3 (in 

2010). Hiermee beschikken we momenteel over 5 

kunstgrasvelden met verlichting. 

 

De configuratie van de installatie is voor de diverse vel-

den verschillend, 6 masten (à 15 meter) met 8 armatu-

ren op de velden 5 en 6, 6 masten (à 18 meter) met 12 

armaturen op de velden 2 en 3, 8 masten (à 18 meter) 

met 16 armaturen op het hoofdveld. In totaal zijn dus 

56 armaturen/lampen van ieder 2.000 Watt in gebruik. 

 

De belangrijkste norm voor het duiden van de kwaliteit 

van de verlichting is de gemiddelde verlichtingssterkte, 

uitgedrukt in Lux. Deze waarde neemt, afhankelijk van 

de intensiteit van het gebruik, in de loop van de tijd af. 

In de eerste jaren snel en daarna langzamer. Om vast te 

stellen of de veldverlichting nog voldoet aan de normen 

wordt jaarlijks door de CVB een lichtmeting uitgevoerd 

en het aantal branduren in beeld gebracht.  

 

In bijgaande grafiek is voor alle velden te zien hoe de 

gemiddelde verlichtingssterkte afneemt met het aantal 

branduren. Het meest rechtse punt van de lijn geeft de 

waarden weer van de laatste lichtmetingen dit voorjaar. 

Voor veldverlichtingen die zijn aangelegd vóór 2014 

(zoals bij ons het geval is), geldt voor het spelen van 

wedstrijden een norm van 150 Lux.  

 

Formeel voldoet alleen het hoofdveld aan die norm. 

Ook de kwaliteit van de veldverlichting op de velden 2 

en 3 wordt nog als ruim voldoende ervaren voor het 

spelen van wedstrijden en trainingen.  

 

Met de toename van het aantal branduren neemt de 

kans op lampstoringen toe. Eind 2016 wordt op de vel-

den 5 en 6 de technische levensduur van 4.000 brand-

uren bereikt en zijn de lampen aan vervanging toe. Dit 

biedt de mogelijkheid om eventueel te kiezen voor an-

dere opties: Led verlichting en/of verbetering van de 

kwaliteit door verplaatsen van de hoekmasten en/of 

meer lampen.  

 

Momenteel onderzoekt de Commissie van Beheer, met 

ondersteuning van André Bakker, de verschillende mo-

gelijkheden. Een probleem daarbij blijft de verblinding 

bij de achterburen. Optimaal zou zijn een Led verlich-

ting met 12 armaturen per veld, waarbij de kwaliteit 

van de velden 2 en 3 wordt benaderd. Nadeel hiervan 

zijn de hoge investeringskosten. 

 

Kosten per branduur 

De kosten van de veldverlichting bestaan uit afschrij-

ving lampen en armaturen, jaarlijkse onderhoudskosten 

en energiekosten. De totale kosten per branduur per 

veld bedragen voor het hoofdveld ca. € 8,50, voor de 

velden 2 en 3 ca. € 6 en voor de velden 5 en 6 ca. € 4. 

De totale kosten per jaar bedragen ca. € 12.500. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

B 
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.V. De Meern is al een aantal jaren bezig om het 

grote aantal jeugdelftallen dat er inmiddels is, een 

goede opleiding te geven en de trainers daarbij te on-

dersteunen. Dat dit goed gaat is duidelijk: er zijn al veel 

selectie elftallen gepromoveerd naar een hogere klasse 

de afgelopen jaren. Om dit proces goed te begeleiden, is 

er sinds een paar jaar een hoofd Jeugdopleidingen. Dit 

jaar is in deze functie Rob McDonald actief. Rob heeft 

nu ondersteuning gekregen d.m.v. een coördinator bo-

venbouw, in de persoon van Harry Suvee. 

 

Harry Suvee is als 10-jarige begonnen bij 

Velox. Van het begin af aan is hij als keeper 

in een elftal geplaatst. Toen Harry bij de A-

junioren van Velox kwam, was dat betaalde 

jeugd. Velox ging op een gegeven moment 

failliet. De gemeente Utrecht kwam echter 

aansluitend (in 1970) met het idee om een 

betaalde club met de naam FC Utrecht op 

te starten, met spelers van Velox, Dos en 

Elinkwijk. Harry ging toen op 16-jarige 

leeftijd over naar FC Utrecht, waar hij 8 

jaar bleef. In die periode is hij 3 jaar bij het eerste elftal 

als keeper actief geweest. Hij heeft daar onder bekende 

mannen getraind, zoals Bert Jacobs, Fritz Korbach en 

Han Berger. 

 

Aan het eind van zijn carrière bij de FC is hij uitge-

leend aan FC Wageningen, waar hij uiteindelijk 13 jaar 

actief is geweest: eerst als keeper, maar nadat hij de be-

nodigde diploma’s had gehaald, ook als assistent-

trainer/begeleider, bijvoorbeeld tijdens de periode dat 

Pim Verbeek daar trainer was. Harry heeft in die tijd 

wel mogelijkheden gehad om naar andere verenigingen 

te gaan, maar hij was inmiddels getrouwd en waren er 

een dochter en een zoon geboren, waardoor hij inder-

tijd de keuze heeft gemaakt bij Wageningen te blijven. 

Bij Wageningen waren er ups en downs: in de eredivi-

sie, gedegradeerd, weer gepromoveerd, tot de vereni-

ging op een gegeven moment failliet ging. 

 

Suvee is toen een paar jaar keeper-trainer geweest bij 

o.a. FC Twente, Sparta en Bennekom, waar toen oud-

spelers van Wageningen actief werden. Aansluitend is 

Harry 5 jaar trainer geweest van de A1 bij FC Utrecht, 

waarbij goede resultaten zijn gehaald. Aansluitend is hij 

weer seniorentrainer geweest bij verschillende clubs, 

zoals CDW en Benschop. Op een gegeven moment is 

hij terug gekeerd als jeugdtrainer bij FC Utrecht, maar 

helaas werd in die tijd ook zijn vrouw erg ziek. Aan het 

eind van het seizoen 2010/2011 nam hij afscheid bij 

Utrecht, maar helaas overleed heel snel daarna zijn 

vrouw en besloot hij een poosje geen trainer meer te 

zijn. (Later is hij nog wel een paar jaar bij OSM Maars-

sen actief geweest.) 

 

Dit seizoen is Harry Suvee dus gestart bij De Meern in 

de bovenbouw Jeugd, na een aantal gesprekken met 

Robert Roest en Rob McDonald. Hij is nu een paar 

maanden bezig. Zijn eerste doel is meedenken in het 

opleiden van spelers en de trainingen die zij krijgen. De 

trainer zoekt naar de spelers die samen het 

beste elftal kunnen vormen. Helaas hebben 

de selectieteams JO19 en JO17 aan het be-

gin van dit seizoen een aantal keer verloren, 

dus er wordt nu hard aan gewerkt om dit te 

proberen te veranderen. De teams waren 

wel goed voorbereid, maar door allerlei om-

standigheden was de start dus toch niet he-

lemaal goed… 

 

Ook de trainers van de teams moeten open 

staan voor gesprekken, om ook van elkaar 

te leren. Misschien moeten er avonden voor de trainers 

komen, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan 

het verbeteren van de aanpak en het oplossen van pro-

blemen, op het niveau waarop de spelers bezig zijn, 

want in iedere leeftijdsgroep hebben de kinderen hun 

eigen kunnen en mogelijkheden. Harry vindt dat er 

eerst gekeken moet worden naar het maken van een zo 

sterk mogelijk team, waarin de spelers ook op een voor 

hen goede plaats staan en elkaar ook leren accepteren. 

 

Harry probeert dus de vinger aan de pols te houden bij 

alle betrokkenen, wat hem tot nog toe veel meer tijd 

kost dan verwacht. Er dient ook tijd te zijn om alles 

door te lichten en als er dan veranderingen doorge-

voerd worden kost dat ook tijd. Daarnaast vindt Harry 

dat hij in het begin veel met ‘bijkomende’ zaken bezig is 

geweest, zoals uitleg aan en gesprekken met de ouders. 

 

Voor alles gaat het volgens hem om het plezier dat het 

kind in het spelen heeft: eerst het plezier en dan pas 

kijken naar wat voor talenten de kinderen hebben. Bij-

na iedereen, ook heel veel ouders, gaan voor het hoog-

ste doel, maar ook al is er talent, dit is nooit een garan-

tie dat de kinderen ook echt heel hoog gaan komen. 

Dat ligt aan vele onderdelen en er zijn altijd hobbels op 

de weg, maar er kan wel gestimuleerd worden en dat 

dan op een positieve manier! 

 

Wilna Gruters 

Harry Suvee, coördinator Bovenbouw Jeugd 

V 
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Het seizoen is weer begonnen 

e senioren zijn met 19 teams aan de competitie be-

gonnen. 10 zaterdag teams, 2 damesteams, waarvan 

1 op zaterdag, 1 veteranenteam en 6 zondag teams.  

“Ik speel in zaterdag 10 van V.V. De Meern”, dat klinkt 

eigenlijk best goed.  

 

Zal voor Peter Bootsma, die de planning op zaterdag 

verzorgt, een hele uitdaging worden, om alle wedstrij-

den weer in te kunnen plannen op de zaterdagen, maar 

de reactie van Peter zegt dat het goed komt: “Ach ja, 

het is wat passen en meten…” 

 

Het begin van het seizoen is altijd wel weer spannend. 

Hoe gaan de overkomende jeugdteams (zaterdag 8 en 

zondag 5) het doen bij de senioren, wie gaan er über-

haupt mee doen om de titel en welke teams gaan het 

zwaar krijgen in de competitie.  

 

Ook dit jaar zal ik weer de top-

schutters bij de senioren gaan 

bijhouden. Op het moment dat 

ik dit stuk schrijf loopt Gokhan 

1 op 1, maar ja gaat hij dit vol-

houden. Gaan de dames weer 

mee strijden om deze titel nu ze 

een klasse hoger gaan spelen, of 

wordt het toch een speler uit de 

niet selectieteams, die aan de 

lopende band gaat scoren.  

 

We gaan het weer beleven. 

 

Frans heeft met zijn interview in het AD ook de nodige 

stof doen opwaaien binnen de club. Vooral de titel “De 

Meern wordt lui” schoot verschillende mensen in het 

verkeerde keelgat. Later in een interview op de radio 

hoorde ik Frans de titel nogal nuanceren, maar feit 

blijft dat hij vind dat er naast hem te weinig sponsoren 

zijn. Zeker voor Zondag 1. Het is zeker niet makkelijk 

om sponsoren te vinden, die een groot bedrag in een 

voetbalvereniging willen steken, om een team naar een 

hoger niveau te helpen. Naast Frans en de business 

club, is de ING een belangrijke sponsor voor de jeugd, 

maar die doet het op een hele andere manier.  

 

Wat zou er gebeuren als Frans zou stoppen met zijn 

voorzitterschap/sponsoring? Een veel gehoorde vraag 

binnen de vereniging.  

 

Wat mij betreft stopt Frans van Seumeren met de spon-

soring van Zondag 1. 

• Wat heeft dat vele geld ons de laatste jaren nu ge-

bracht?  

• Komen er meer bezoekers bij Zondag 1 kijken? 

• Is de binding met Zondag 1 hoog? 

• Wordt Zondag 1 als vlaggenschip door de hele ver-

eniging gedragen? 

• Zien we nu veel beter voetbal? 

• Spelen we nu op een veel hoger niveau? 

 

Allemaal vragen waarop het antwoord Nee is. 

 
Ik denk dat we meer 1 vereniging zullen worden op het 
moment dat we ervoor zouden kiezen om ons meer te 
focussen op onze eigen jeugd en de doorstroming hier-
van naar de senioren. 
 
We zullen keuzes moeten maken, maar of dit nu op 

zaterdag of zondag zal zijn, is 
mij een zorg. En ja, dan zullen 
er spelers vertrekken naar ande-
re clubs en ja dan spelen we wel-
licht een klasse lager. 
 
Is dat nu zo erg? Ik denk dat de 
binding met dit selectieteam veel 
hoger wordt en dat er meer men-
sen zullen komen kijken. Maar 
ja, zo mag iedereen binnen de 
vereniging zijn eigen mening 
hebben.  
 
En we worden als lagere senio-

ren teams in de bestuurskamer bij uitwedstrijden weer 
op een andere manier ontvangen dan met de opmer-
king: “V.V. De Meern, de club van geldschieter Frans 
van Seumeren”  
 
Dit zijn zorgen voor later en laten we allereerst maar 
eens lekker gaan voetballen met zijn allen. 
 

Veel plezier 

 

Patrick van Zijl 

Voorzitter Seniorencommissie 
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e start van het seizoen ligt alweer achter ons. Het 

heeft dit seizoen langer geduurd dan gewoonlijk, 

om alle zaken weer goed op de rails te krijgen. Maar 

ook dat is uiteindelijk gelukt. We zijn echter niet alleen 

maar intern bezig. Zo werd het seizoen op vrijdag 16 

september ook afgetrapt met alle collega verenigingen 

in Utrecht in het kader van het Utrechts Convenant. 

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de werkgroep 

Sportiviteit en Respect het actieprogramma voor het 

komend seizoen. Dit actieprogramma kent een viertal 

kernpunten. Het is een mooie gelegenheid om die hier 

even aan te stippen. 

 

Plezier staat voorop! 

Om teleurstellingen in de 

loop van het seizoen te 

voorkomen, is het handig 

om aan het begin van het 

seizoen Teamafspraken te 

maken. Het samen 

(spelers, trainers, coaches 

en ouders) maken van 

afspraken en uitspreken 

van verwachtingen, draagt 

bij aan een cultuur van 

sportiviteit en respect. Door deze cultuur kunnen spe-

lers zich in een plezierige en veilige omgeving verder 

ontwikkelen op sociaal- en voetbalgebied. 

 

De Jeugdcommissie en het Zorgteam van V.V. De 

Meern hebben hier de afgelopen tijd ook al aandacht 

aan geschonken. Het Utrecht Convenant stimuleert het 

op papier zetten en ‘ondertekenen’ van de afspraken. 

Achterliggende idee is dat het hierdoor makkelijker 

wordt om elkaar aan te spreken, op het niet naleven 

van de afspraken. We zullen gaan kijken of we deze 

afsprakenkaart ook bij V.V. De Meern kunnen en wil-

len gaan toepassen.  

 

Wij zijn trots op de leiding! 

We kunnen niet zonder scheidsrechters en grensrech-

ters. Begin oktober is wederom de week van de scheids-

rechter. Rond deze week zullen wat activiteiten georga-

niseerd worden. Enerzijds om nogmaals het belang van 

de arbitrage onder de aandacht te brengen en ander-

zijds om van de scheidsrechters zelf te leren, wat goed 

gaat en wat beter kan.  

 

Iedereen is welkom! 

Je kan het nog zo leuk hebben als team en nog zo goed 

kunnen voetballen: zonder tegenstander valt er niet te 

voetballen. Om iedereen er bewust van te maken dat er 

zonder tegenstander niet gevoetbald kan worden en dat 

je zonder tegenstander ook geen plezier aan het spelle-

tje kan ontlenen, wordt in het weekend van 1 en 2 april 

(GEEN grap) het weekend van de gasten georganiseerd. 

Hoe we dit precies in gaan vullen bij V.V. De Meern, 

gaan we de komende periode bekijken. 

 

Laat de spelers spelen! 

Het uitgangspunt moet zijn dat toeschouwers komen 

aanmoedigen en zich verder niet met de wedstrijd be-

moeien. Helaas lukt dat niet altijd. Elkaar aanspreken 

op ongewenst gedrag is 

echter lastig. We willen 

met alle verenigingen in 

Utrecht gaan kijken of we 

dat aanspreken makkelij-

ker kunnen maken. De 

werkgroep heeft geopperd 

dat “stewards” hierbij wel-

licht een rol kunnen spe-

len. Belangrijk daarbij is 

dan dat de stewards als 

zodanig herkenbaar zijn en 

ook zijn opgeleid om men-

sen op een de-escalerende manier aan te spreken. We 

hebben van de KNVB hiervoor stewardhesjes gekregen. 

Hoe we die gaan gebruiken, gaan we de komende tijd 

bekijken. Maar schrik dus niet als u binnenkort mensen 

met een stewardhesje op de velden ziet lopen.  

 

Na afloop van deze bijeenkomst gingen we gezellig met 

alle aanwezigen naar FC Utrecht - FC Groningen. Dat 

was voor iedereen die FC Utrecht een warm hart toe 

draagt, niet echt een plezier. Dit tot grote frustratie van 

een aantal toeschouwers. Als we de uitgedeelde hesjes 

aan hadden gehad, hadden we velen kunnen aanspre-

ken op hun gedrag. Ik weet overigens niet of we met 

genoeg waren geweest. Dat geeft direct aan hoe lastig 

dit probleem is. Maar hoe lastig ook, we zullen er wat 

mee moeten. Niets doen is geen optie. 

 

Laten we er met zijn allen een mooi en vooral sportief 

seizoen van maken.  

 

Han van Veldhuizen 

Jeugdcommissie V.V. De Meern 

 

Van de Jeugdcommissie 

D 
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ondag 11 september was de aftrap voor een nieuw 

seizoen kaboutervoetbal, 50 enthousiaste jongens en 

meisjes van het bouwjaar 2011. De “kabouters” zijn 

verdeeld over 10 landenteams bestaande uit 5 spelers. 

Hoger doel van het spel is dat iedereen speelt waarbij 

fair play hoog in het vaandel staat bij de club. Er zijn 

geen keepers en de “kabouters” 

spelen 2x 15 minuten met 5 mi-

nuten pauze. De club stelt de 

shirts van de landenteams be-

schikbaar en dikke pluim voor de 

kwaliteit van de gekozen kleding-

lijn. De “Kabouters” zijn erg trots 

op het dragen van de landenteam 

shirts.  

 

De 10 landenteams zijn verdeeld 

over twee poules, een poule met 

zes landenteams en een poule met 

vier landenteams dit klinkt niet logisch echter de club 

heeft besloten om een scheiding aan te brengen tussen 

de jongens en meisjes geboren 

voor juli 2011 en de jongens en 

meisje geboren vanaf juli 2011. 

Ervaring van de club leert dat de 

kabouters van het 1e halfjaar 

mentaal/lichamelijk iets verder 

zijn in ontwikkeling waardoor er 

krachtsverschillen zijn.  

 

Voortschrijdend inzicht na twee 

wedstrijdrondes leert ons dat de 

jongens en meisjes die vorig jaar 

al voetbalde bij de Benjamins een grote voorsprong 

hebben op de startende Kabouter, echter de verwach-

ting is dat dit verschil grotendeels zal verdwijnen na de 

trainingen van de komende maanden. De trainingen 

staan in de planning vanaf woensdag 28 september on-

der voorwaarde dat er voldoende ouders zijn die willen 

helpen. We hebben een trainerskorps van drie ervaren 

De nieuwe genera+e aan de bal 

voetballers die nog steeds het spelletje actief spelen. De 

rol van de helpende ouder is gericht op het assisteren 

van de trainers bij de training alsmede aanspreekpunt 

te zijn voor de kabouters/ouders.  

 

Terug naar zondag 11 september. Veel Kabouters had-

den de smaak te pakken en kon-

den na de eerste wedstrijdronde 

bijna niet wachten tot 18 septem-

ber. De kaboutervreugde die het 

losmaakt is een geweldige erva-

ring voor de ouder langs de lijn of 

in het veld. Deze energiestroom 

bewoog ook veel ouders om spon-

taan een handje uit de mouwen te 

steken gedurende of na de wed-

strijd om onze jongens en meisjes 

elke week weer te kunnen laten 

ballen zonder afleiding. 

 

Ik wil met name deze actieve ouders bedanken die zich 

iedere week inzetten uiteenlopend van het coachen van 

hun team, fluiten van wedstrijden, 

opruimen van de doeltjes tot het 

wassen van de shirts .  

 

Last but not least publiek is altijd 

welkom bij het kaboutervoetbal, 

neem gerust je Opa & Oma mee 

of je Oom & Tante mee om je ka-

boutervreugde te delen. Het ka-

boutervoetbal en verenigingsleven 

leeft bij V.V. De Meern en onze 

“kabouters” zijn de nieuwe generatie aan de bal. Wordt 

vervolgd! 

 
Robert Bollaart 

Coördinator Kaboutervoetbal 

Z 

e redactie van het clubblad van V.V. De Meern, de 

TeamGeest, is altijd op zoek naar leuke artikelen 

om te delen met alle leden van V.V. De Meern. Heeft u 

een leuke activiteit meegemaakt, kent u een vrijwilliger 

die wel eens in het zonnetje mag worden gezet of heeft 

u een aan V.V. De Meern gerelateerd idee voor een arti-

kel welke interessant is voor een breed publiek? 

Geef dit dan door aan de redactie via Team-

Geest@vvdemeern.nl. Wij nemen dan contact op en 

bepalen in overleg op welke wijze dit artikel het beste 

kan worden opgenomen in de TeamGeest! 

 

Marco Eversdijk en Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Redac+e TeamGeest 
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isten jullie dat er bij V.V. de Meern al meer dan 5 

jaar een team voetballers is wat zich veteraan mag 

noemen? Dit team speelt dus al jaren in een 35+ com-

petitie, met een groot aantal vaste waarden in dit team. 

Eerst als een bij elkaar geraapt zooitje, zo van ik ben 

oud en wil niet tegen jongens spelen die in de rust te-

gen je zeggen “laat die meneer er even langs”, nee ge-

woon elke zaterdag, tegen soortgenoten. 

 

Net als op nationale veteranen dag, doen wij het ook op 

zaterdag, elke zaterdag, dat dan weer wel. De nationale 

veteranen dag is inmiddels gepland voor de laatste za-

terdag van juni. Dit hebben ze gedaan voor de bezoe-

kers, deze hadden meer gelegenheid op zaterdag dan op 

zondag. Wederom komt dat wel overeen met ons, wij 

spelen ook op zaterdag, liefst zo laat mogelijk in de 

middag, omdat de meeste van ons nog met kinderen 

zitten die, meestal, ook voetballen en daar wil je toch 

naar kijken, hoe die jonge gasten het doen. Bij vetera-

nenvoetbal denk je al gauw aan wat dikkere oude man-

nen die, vlak voor hun midlifecrisis, nog willen laten 

zien wat ze kunnen: 2x 45 minuten achter de bal aan 

rennen. Dit valt gelukkig nog wel mee, zeker gezien 

onze poule. Het is elke week weer flink aan de bak, te-

genstanders als IJsselmeervogels, MSV of Zuidvogels, 

dat zijn toch wel de heftige 

wedstrijden. Mannen die al-

lemaal in het eerste op hoog 

niveau hebben gespeeld. He-

laas is dat bij de meeste van 

ons niet het geval, wij moe-

ten het meer hebben van on-

ze inzet en alles voor elkaar 

over hebben.  

 

Daarnaast hebben we enige 

tijd een keeper gehad, die 

vanaf eind vorig seizoen de 

“drive” heeft gehad om weer hogerop te gaan spelen. 

Niet voor niks, hij heeft de keren dat hij keepte bij ons, 

de nodige punten gepakt. Zelfs als veteranen team ben 

je dus aan het opleiden voor hogere teams. Wij hebben 

hem met het hele team kunnen stimuleren om te wer-

ken aan zijn fysiek en regelmatig ook laten testen op 

zijn keepers kwaliteiten. Dat heeft hij goed opgepakt. 

Wij gunnen hem zeker deze stap hogerop en wensen 

hem het allerbeste en hij is altijd welkom om weer naar 

zijn vertrouwde nest terug te keren. Naast het voetbal is 

het ook belangrijk om als team leuke dingen te doen. 

 

Zo gaan we elk jaar met het team erop uit om aan de 

teambuilding te werken, meestal afsluitend als oude 

mannen ergens hangend aan de bar en na verloop van 

tijd toch erachter komen dat je wel iets ouder bent dan 

de rest van de kroeg. Als het aan ons als team ligt gaan 

wij nog jaren door met onze allerleukste hobby voor de 

zaterdagen en als jullie ons een keer willen aanmoedi-

gen, wij kunnen uw steun zeker waarderen en gebrui-

ken! Hieronder nog een stuk geschreven door een van 

onze eigen sterspelers van de afgelopen jaren:  

 

Bij de veteranen voetballen, doe ik toch ff, tenminste, 

dat dacht ik 5 jaar geleden. Het gaat ook prima, daar 

gaat het niet om, maar er wordt vaak gedacht dat het 

tempo laag is. Daar vergiste ik mij in. Ik moest aardig 

lopen om mee te komen. Voetbal ben ik niet mee opge-

groeid, maar ben ik door mijn zoons leren waarderen 

en nu bijna van gaan houden. Het is echter niet alleen 

het voetbal wat zo leuk is, maar het totaal. Het contact 

met de medevets, een teamuitje, een vriendschappelijk 

partijtje, het gevoel van er voor elkaar zijn. Stukje 

waardering, altijd leuk. 

 

Voetbal is niets meer dan een afspiegeling van de maat-

schappij. Ik ben er ook van overtuigd dat iedere team-

sport leerzaam en belangrijk is voor, niet alleen jeugd, 

maar ook zeker ouderen 

(mits er voor de jeugd een 

goed sociale trainer staat na-

tuurlijk, want dat is de af-

spiegeling van de maatschap-

pij waar we het zojuist over 

hadden).  

 

Zin in een vriendschappelijk 

wedstrijdje?  

Wellicht handig om te mel-

den dat de selectieteams bij 

senioren niet in aanmerking 

komen voor zo’n wedstrijdje. Hier en daar zal een vet 

gillend gek worden met al die partijtjes, maar eenmaal 

op het veld zijn we dat zo weer vergeten. Het bestuur 

moeten we teleurstellen. De vets gaan niet uit elkaar. 

Voor mankracht in de selectieteams zullen jullie elders 

moeten zoeken. Ik hoop voor mijzelf, maar ook voor 

alle vets en zeker voor allen die de gezondheid hebben, 

op een lang sportief leven. 

 

Groet en we komen jullie graag tegen op het veld. 

 

Bac van Tussenbroek 

Veteranen 35+ 

Veteranen 35+ 
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oals gebruikelijk presenteren we in de eerste Team-

Geest van het nieuwe seizoen een overzicht van het 

energieverbruik binnen de vereniging.  

 

Veldverlichting 

In de periode tot en met seizoen 2008-2009 is het ver-

bruik geleidelijk gestegen tot 18.000 kWh. Daarna is 

het verbruik explosief toegenomen tot ca 50.000 kWh, 

door de ingebruikname van veldverlichting op 

het hoofdveld (in 2009) en de velden 2 en 3 (in 

2010). Vanaf dat moment is het aantal ge-

bruiksuren en daarmee het elektriciteitsver-

bruik van de veldverlichting gestadig toegeno-

men, met een piek in seizoen 2013-2014.  

 

In het afgelopen seizoen is het verbruik weer 

iets gezakt tot ca. 55.000 kWh.  

 

Elektriciteit clubgebouw 

In bijgaande grafiek is het jaarverbruik weerge-

geven vanaf de ingebruikstelling van het club-

gebouw. Na een grillig verloop in de eerste ja-

ren, zien we dat het verbruik over de laatste zes 

jaar schommelt rond de 87.000 kWh, met een dip in 

het seizoen 2012-2013, als gevolg van het uitvallen van 

veel trainingen en wedstrijden door sneeuw. Het ver-

bruik neemt dus laatste jaren niet meer toe, ondanks 

een steeds intensiever gebruik van het clubgebouw en 

de toename van het aantal apparaten.  

 

In het afgelopen seizoen is het verbruik zelfs gezakt tot 

ca. 80.000 kWh. Hierin is duidelijk de invloed 

zichtbaar van besparende maatregelen, die door 

de Commissie van Beheer zijn doorgevoerd. 

 

Gas clubgebouw 

Het gasverbruik betreft voornamelijk de verwar-

ming van het gebouw. In de loop der jaren 

wordt het clubgebouw steeds intensiever ge-

bruikt voor trainingen en wedstrijden en activi-

teiten overdag (o.a. kinderopvang). Bij aanvang 

van het seizoen 2013-2014 is tevens de aan-

bouw in gebruik genomen. In onderstaande 

grafiek zien we dat het gasverbruik in de loop 

van de jaren desondanks niet echt toeneemt, 

alhoewel een vergelijking moeilijk is, door de 

invloed van de wisselende buitentemperaturen. Duide-

lijk is de invloed te zien van de strenge winter in 

het seizoen 2012-2013 en de zachte winters in 

de seizoenen daarna. 

 

Piet Eversdijk 

Commissie van Beheer 

Energieverbruik 
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Tekort aan scheidsrechters 

e scheidsrechterscommissie maakt wekelijks een 

planning voor de scheidsrechters voor de wedstrij-

den van de jeugdteams. Daarbij is de doelstelling om 

voor iedere wedstrijd vanaf JO12/MO12 een scheids-

rechter aan te stellen. Deze doelstelling wordt helaas al 

jaren niet gehaald, door een structureel tekort aan 

scheidsrechters. 

 

Ook nu aan het begin van het seizoen 2016-2017 is het 

aantal scheidsrechters om alle wedstrijden te kunnen 

fluiten niet voldoende. 

 

V.V. De Meern heeft 47 jeugdteams in de categorie 12 

jaar en ouder. Dit zijn 37 jongens teams en 10 meisjes-

teams. 6 van deze 47 teams vallen onder de A-categorie 

en worden door de KNVB gefloten. 

Voor de overblijvende 41 teams 

moeten er dus gemiddeld 20/21 

thuiswedstrijden worden gefloten. 

Dan is het eerste probleem al, dat de 

KNVB de wedstrijden helaas niet 

evenredig over 2 zaterdagen ver-

deeld. Dus de ene week is de behoefte aan scheidsrech-

ters groter dan de andere week. Voor Charles Beniest is 

het iedere week weer een hele grote puzzel en gaan er 

de nodige uurtjes inzitten om de planning te maken. 

 

Op dit moment is het aantal beschikbare scheidsrech-

ters 31. Dit lijkt een ruim aantal, echter een deel daar-

van fluit om de week, in verband met hun eigen wed-

strijd of die van hun zoon of dochter. Een klein deel is 

kort of langdurig geblesseerd. Per saldo zijn er per za-

terdag maximaal 21 scheidsrechters beschikbaar. In 

vergelijking met de te fluiten wedstrijden is dat te krap. 

Het komt er dan ook op neer dat afmeldingen niet kun-

nen worden opgevangen, met als gevolg dat er weke-

lijks een tekort aan scheidsrechters is.  

 

Ook dit seizoen staat er iedere week op de site bij de 

scheidsrechters "zelf regelen". Dit kan tot op het laatste 

moment wijzigen. Als er op vrijdag nog een scheids-

rechter staat vermeld, kan die in de loop van vrijdag-

avond zomaar verdwenen zijn. Alle teams worden dan 

ook verzocht om een scheidsrechter achter de hand te 

houden en op zaterdagochtend de site te controleren. 

 

Jaarlijks hebben we gelukkig nog steeds aanmeldingen 

van nieuwe scheidsrechters. Aan de andere kant zijn er 

ook scheidsrechters die stoppen, maar per saldo zijn we 

momenteel stabiel. Echter een groei is nodig, zeker om-

dat het aantal teams de laatste tijd iets gegroeid is. 

 

In het nabije verleden hebben we geprobeerd om D- en 

C-wedstrijden te laten fluiten door A-junioren. Dit was 

een niet al te groot succes. Medewerking van de teams 

daarin is natuurlijk zeer van belang. 

Organisatorisch komt er ook wel het 

een en ander bij kijken om A-

junioren te laten fluiten. Daarom kie-

zen we nu voor een alternatief. 

 

Bij E- en F-wedstrijden is het ge-

woon dat ouders/leiders de wedstrijden fluiten. Dit 

wordt nu veelal doorgetrokken naar JO12/MO12 en 

JO13/MO13 en het kan zijn dat dit standaard wordt, 

om bij de oudere leeftijdscategorieën wel een scheids-

rechter te kunnen indelen. Mocht u als team wekelijks 

zelf een vaste scheidsrechter hebben of bent u iemand 

die open staat om wedstrijden te willen fluiten, meldt 

dit dan bij de Scheidsrechterscommissie. Uitbreiding 

van het scheidsrechters corps zou het maken van de 

planning weer wat gemakkelijker maken en alle hulp 

daarbij is welkom.  

 

Dirk IJkema 

Scheidsrechterscommissie V.V. De Meern 

scheidsrechterscommissie@vvdemeern.nl 

 

D 

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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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? 

 

Voor dit interview spraken we met Jeroen Tonen, Advi-

seur Zakelijk van ING. 

 

Samen het Nederlandse voetbal vooruit helpen. 

Miljoenen Nederlanders hebben een passie voor voetbal 

en zijn er wekelijks actief en passief mee bezig. Op het 

veld, langs de lijn, in de kan-

tine. ING heeft zich voor een 

lange termijn verbonden aan 

de KNVB en het Nederland-

se voetbal. Waarom? We 

willen het Nederlands voet-

bal vooruit helpen. Met de 

bouw van nieuwe kleedka-

mers, het verder ontwikke-

len van het jeugdvoetbal, het 

opzetten van vrouwen- en 

meisjesvoetbal binnen de 

vereniging. We willen alle 

kinderen met meer plezier 

laten voetballen, amateurclubs helpen financieel ge-

zond te blijven en Oranje dichterbij brengen. 

 

Jeugd 

Inmiddels is ING 3 jaar hoofdsponsor van de jeugd van 

V.V. De Meern, en ik ben blij dat we op het moment 

van afnemen van dit interview druk doende zijn om 

samen met V.V. De Meern te bekijken of en op welke 

wijze we deze samenwerking eventueel weer kunnen 

gaan verlengen. Sporten is enorm belangrijk in de ont-

wikkeling van jongeren. Als hoofdsponsor van het Ne-

derlandse voetbal inspireren we de jeugd en maken we 

het samen met de KNVB mogelijk dat zij met plezier 

voetballen. Met het Welpenvoetbalprogramma laten we 

kinderen van 4-6 jaar spelenderwijs kennismaken met 

voetbal.  

 

We inspireren en stimuleren ook onze vrouwelijke 

jeugd. Meidenvoetbal willen we bekender en populair-

der maken. In het Welpenvoetbalprogramma besteden 

we daarom in het bijzonder aandacht aan de instroom 

en ontwikkeling van het meisjesvoetbal. Er is speciale 

aandacht voor kinderen met een beperking. Samen met 

de KNVB en het Fonds Gehandicaptensport, stimuleren 

we amateurverenigingen om G-voetbal op te zetten en 

het de aandacht te geven die het verdient.  

 

Dat doen we bijvoorbeeld met lokale Voetbaldagen. 

Zoveel mogelijk kinderen met veel plezier laten voet-

ballen, dat is ons doel. Inmiddels is ING 3 jaar hoofd-

sponsor van de jeugd 

 

Financieel Fit 

Voetbal helpt je fit te worden en te blijven. Ook ama-

teurclubs moeten fit zijn: in gezonde financiële staat, 

nu en in de toekomst. We helpen alle voetbalclubs in 

Nederland, en met name de 475 verenigingen waar we 

sponsor van zijn, met kennis 

en advies om hun financiële 

huishouding gezond te ma-

ken én te houden. Samen 

met de KNVB organiseren 

we kennisavonden bij ama-

teurclubs door het hele land.  

 

Experts geven inzicht in ver-

anderingen en delen tips om 

geld te besparen en inkom-

sten voor de club te vergro-

ten. Met de programma’s 

‘Crowdfunding voor ama-

teurverenigingen’ en ‘Contactloos betalen’ helpen we 

clubs om zelf meer inkomsten te genereren. Bijvoor-

beeld voor een nieuwe dug-out of zonnepanelen op het 

dak van de kantine. 

 

De afgelopen twee jaar is de samenwerking met ING 

naar voller tevredenheid geweest en we hebben zelfs de 

samenwerking verder geïntensiveerd, er zijn nog meer 

contactmomenten tussen ING en V.V. De Meern en alle 

afspraken, en zelfs nog meer dan dat, worden zeer goed 

nagekomen. 

 

Patrick Peulen 

Sponsorcommissie 

Z 
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aterdag 17 september was er weer het jaarlijkse 

openingsfeest. Zoals elk jaar is er een thema aan het 

feest verbonden en dit jaar was het “Oktoberfest”! Niet 

geheel een onlogische keuze, aangezien er in Duitsland 

op precies dezelfde dag, het grootste Duitse feest van 

start is gegaan. 

 

Voor de leden en vrijwilligers is het elk jaar weer een 

bedankje naar de medewerkers en vrijwilligers om ge-

zamenlijk feest te vieren en ook dit jaar werd er massaal 

gehoor aan gegeven. Ruim 160 medewerkers genoten 

van het heerlijke buffet in de vorm van kip, schnitzels, 

zuurkool en Duitse worst. Tijdens het eten was er en-

tertainment van een echte Schlager Band, die het plaatje 

compleet maakte.  

 

Een geweldige sfeer die vanaf 21:00 voortgezet werd op 

de deuntjes van DJ Arjan van Zoeren. Tot ruim na mid-

dernacht werd er flink gedanst en gedronken, om het 

nieuwe seizoen weer in te luiden. Seizoen 2016/2017 is 

nu echt officieel van start gegaan en we gaan er met de 

hele vereniging weer een mooi seizoen van maken. 

 

Ricardo de Ruijter 

Commissie Openingsfeest 

Oktoberfest bij V.V. De Meern 

Z 

ntwikkel jezelf, ontwikkel je club. Dat is het motto 

van V.V. De Meern Betrokken. Bij de maatschappe-

lijke tak van onze club lopen ook dit seizoen weer een 

hoop scholieren en studenten stage. Onder wie Cas van 

den Berg en Yusuf Unutulan. Omdat deze twee studen-

ten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening de ko-

mende maanden bij veel activiteiten van V.V. De Meern 

Betrokken aanwezig zullen zijn, stellen we ze langs de-

ze weg even aan u voor. 

  

Naam: Cas van den Berg 

Studie: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

Team: Voetbalt niet bij 

V.V. De Meern. Volg 

wel een cursus TC2 bij 

de KNVB. 

Motivatie: Wil jonge-

ren verder helpen op 

verschillende leefge-

bieden en gelooft er in 

dat dit tot stand kan 

komen middels het 

geven van training. 

Taak: Jongeren begeleiden bij het geven van trainingen. 

Ik heb al redelijk wat ervaring en kan denk ik van 

waarde zijn voor jongeren die trainer willen worden. 

Indruk V.V. De Meern (Betrokken): Grote club, goede 

organisatie. Ik heb zin in de komende maanden en 

hoop de club nog beter te leren kennen. 

 

Naam: Yusuf Unutulan 

Studie: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan 

de Hogeschool Utrecht. 

Team: Ik ben trainer van VVDM J0-17-7. Voetbal is een 

grote hobby van me. 

Vroeger veel gevoet-

bald. Tegenwoordig dus 

trainer en supporter van 

FC Utrecht. 

Motivatie: Ik vind het 

leuk om in contact te 

komen met jongeren en 

wil deze graag begelei-

den door middel van 

Stage lopen bij V.V. De Meern? Dat kan! 

O 
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Stage lopen bij V.V. De Meern? Dat kan! (vervolg) 

voetbalactiviteiten. 

Taak: In gesprek gaan met jongeren. Ik train een team 

en ga veel voetbalprojecten organiseren. 

 

Indruk V.V. De Meern (Betrokken): Ik ken de club 

natuurlijk al redelijk goed. Heb het er naar mijn zin. Ik 

ben via een docent van mijn school terecht gekomen bij 

V.V. De Meern Betrokken en hoop de komende periode 

een hoop nieuwe mensen te leren kennen  

 

Ook stage lopen bij V.V. De Meern Betrokken? Dat 

kan! Er is een hoop mogelijk voor studenten en scho-

lieren. Meer informatie staat op de website van V.V. De 

Meern Betrokken.  

 

Scholieren die dit seizoen hun maatschappelijke stage 

willen volbrengen bij V.V. De Meern nodigen wij uit 

om 10 oktober om 18.30 uur een 

informatieavond bij te wonen in 

de kantine van V.V. De Meern. 

 

Jan Gentenaar 

V.V. De Meern Betrokken 

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 organiseert de Business Club Leidsche 

Rijn 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  

 

Fort Voordorp 

In juni waren we te gast in Fort Voordorp. Dit gerestau-

reerde fort, wat onderdeel is van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, was nu het decor voor een pubquiz. De gas-

ten werden flink aan de tand gevoeld met vragen in uit-

eenlopende categorieën. Na afloop van de pubquiz wer-

den de winnaars gehuldigd en kon iedereen genieten 

van een heerlijk buffet met een drankje en was er ruim 

gelegenheid om te netwerken. 

 

Best Western City Hotel Woerden 

Na de zomerstop is het maandag 6 oktober weer tijd 

voor de seizoen aftrap van de Business Club Leidsche 

Rijn. Dit keer zijn we te gast bij Best Western City Ho-

tel Woerden. Hotelondernemer Marcel Rutten zal tij-

dens zijn presentatie alle aspecten van ondernemen in 

hotels behandelen. Het is een unieke mogelijkheid, om 

een kijkje achter de schermen van hotelexploitatie te 

nemen. Na de presentatie is er uiteraard voldoende ge-

legenheid om andere Business Club leden te ontmoeten 

onder het genot van een buffet.  

 

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. 

 

Zie voor meer informatie over de business club : 

www.bclr.nl en info@bclr.nl 

B 
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Ledental en teams 

eams 

Het totaal aantal teams is toegenomen van 123 naar 

127. Hiervan spelen respectievelijk 107 en 111 teams in 

competitie. Het valt op dat het aantal teams harder 

stijgt dan het aantal spelende leden. Dit is mede een 

gevolg van minder spelers per team bij de senioren.  

 

De toenemende wens om op zaterdag te kunnen voet-

ballen, heeft op die dag geleid tot een toename met 3 

seniorenteams, waarvan 1 damesteam. Helaas lukt het 

niet om het aantal zondagteams omhoog te krijgen en 

zien we hier 1 team minder. 

Ledental 

We zijn het seizoen gestart met ca. 1.520 spelende le-

den. Ondanks het stoppen van 180 (!) jeugdleden t.o.v. 

de start van het afgelopen seizoen (40 gedurende en 

140 aan het eind van het seizoen) en het vertrek van 

een volledig seniorenteam op zondag, toch nog een toe-

name van 20 t.o.v. van de start van afgelopen seizoen. 

 

Bij de zondag senioren zien we, ondanks het beleid om 

deze afdeling uit te breiden, een forse achteruitgang van 

meer dan 20% (van 134 naar 104). 

 

Piet Eversdijk 
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