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fgelopen maandag 28 november was de Algemene 

Ledenvergadering (ALV). Voor de verandering 

stond deze in het teken van afscheid i.p.v. wat we nor-

maal doen, kijken naar de toekomst. Daar was dan ook 

alle reden voor met het vertrek van twee prominente 

leden, Frans van Seumeren en Peter Kieft. 

 

Frans gaf na 12 jaar te kennen te willen stoppen. Peter 

na 8 jaar, waarbij opgemerkt dat Peter lid blijft van de 

commissie van beheer (CvB). Wij zijn blij dat de leden-

vergadering heeft ingestemd met het voorstel Frans te 

benoemen tot erelid. Frans is daarmee het derde erelid 

in de geschiedenis van de ver-

eniging.  

 

Peter was al lid van verdienste 

en gaf zelf aan niet veel poes-

pas bij zijn afscheid te willen. 

Daarmee zouden we Peter te-

kort doen. Peter werd voor het 

eerst gestrikt in 1980 om se-

cretaris te worden. U leest het 

goed, 1980. Met enkele onder-

brekingen is hij daarna bijna 

continue in een of andere 

functie, waaronder voorzitter, bezig geweest voor de 

club. Daar kan je maar één ding van zeggen: fantas-

tisch. 

 

Nieuwe bestuurssamenstelling 

Naast het vertrek van Frans en Peter, zijn er ook twee 

nieuwe leden van het verenigingsbestuur benoemd: 

Andre Bakker en Erwin Potters. Andre (59) behoeft 

nauwelijks nadere introductie, gezien zijn jarenlange 

inzet voor de club op allerlei gebieden, zoals bijvoor-

beeld ICT, accommodatie, sponsoring en kleding. Waar 

heeft hij zich niet voor ingezet, zou je bijna zeggen. 

 

Erwin Potters (28) is al bijna zijn hele leven lid van de 

vereniging en speelt momenteel zijn wedstrijden in de 

Zondag 3. Zijn inzet zal zich in eerste instantie richten 

op het verder verbeteren van het vrijwilligersbeleid. 

 

We zijn erg verheugd met deze versterkingen en heten 

Erwin en Andre van harte welkom in het verenigings-

bestuur en wensen hen veel plezier. 

 

Met het vertrek van Frans heeft Wim Stolwijk de voor-

zittershamer overgenomen. John van Wegen is de nieu-

we vicevoorzitter en Laurens Zandbelt de nieuwe secre-

taris van de vereniging. Om het bestuur te completeren 

zijn we nog op zoek naar een penningmeester. Wim 

Stolwijk neemt deze taak zolang waar. 

 

De taakverdeling binnen het verenigingsbestuur is: 

• Wim Stolwijk (voorzitter); 

• John van Wegen (vicevoorzitter); 

• Laurens Zandbelt (secretaris); 

• Erwin Potters (lid); 

• Andre Bakker (lid). 

 

Financiële positie 

Frans van Seumeren heeft besloten om zijn sponsorbij-

drage aan de club aan het eind 

van dit lopende seizoen te be-

ëindigen. Het kan niet vol-

doende benadrukt worden, 

welke positieve invloed dat 

gehad heeft in de groei van de 

vereniging van een dorpsclub 

naar één van de grootste voet-

balverenigingen van Neder-

land met een fantastische ac-

commodatie. De combinatie 

van al het noeste werk van 

vrijwilligers in de vereniging 

en de financiële ondersteuning van o.a. Frans, heeft 

ertoe geleid dat we staan waar we nu zijn. 

 

Het vertrek van Frans betekent dat we opnieuw zorg-

vuldig moeten kijken naar de financiering van de ver-

eniging. De sponsorcommissie is druk bezig om nieuwe 

financieringsbronnen aan te boren. En dat gebeurt op 

verschillende vlakken. Niet alleen worden bedrijven en 

particulieren actief benaderd, maar er wordt ook geke-

ken naar alternatieve vormen. Voorbeelden daarvan 

zijn de Vriendenloterij en de Nuon Club Competitie. 

Dat zijn ook voor een grote vereniging als V.V. De 

Meern serieuze inkomstenbronnen. 

 

Afhankelijk van de resultaten van de sponsorcommissie 

zullen we moeten vaststellen welke ambities er met de 

beschikbare middelen haalbaar zijn. Leidend voor de 

koers blijft onveranderd het strategisch beleidsplan. 

Rond het verschijnen van deze TeamGeest zullen we 

hierover besluiten gaan nemen, omdat dan de voorbe-

reidingen voor het aankomende seizoen alweer gaan 

beginnen. 

 

Korreltjes 

Zo zit je in alle rust Zembla te kijken, zo overvalt de 

media je met kankerverwekkende kunstgraskorrels. 

Van het verenigingsbestuur 

A 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

Voor we het wisten waren wij onderwerp in het AD. 

Vervolgens werden we geïnterviewd door Radio 1, 

kwam een lokaal tv-station opnamen maken, wilde stu-

denten van de hogeschool voor de journalistiek een 

intern artikel schrijven en meldden zich tal van ouders. 

Al met al een onderwerp dat het be-

stuur overuren heeft gekost en nog 

steeds kost. De onrust leek iets geluwd, 

tot zondagavond 26 november het on-

derwerp weer in alle omvang boven 

kwam, doordat het opnieuw in het 

nieuws kwam. Volkomen begrijpelijk 

meldden zich verontrustte ouders tij-

dens de ALV. Op dat moment kon het 

bestuur er weinig op zeggen. Elders in 

deze TeamGeest meer over dit onderwerp.  

 

Velden 5 en 6 

Geheel onafhankelijk van de problematiek van de kor-

rels, heeft de gemeente Utrecht al eerder aangegeven 

het kunstgras van de velden 5 en 6 in de zomer van 

2017 te willen vervangen. Daarnaast zijn we in een ver-

gevorderd stadium om de verlichting te vernieuwen. In 

plaats van wachten tot de lampen 1 voor 1 defect gaan, 

hebben we gekozen om te gaan voor een volledige ver-

nieuwing op basis van duurzame LED-verlichting. Af-

hankelijk van de toekenning van SDE-subsidie in maart 

2017, zal ook de vervanging van de lichtinstallatie rond 

de zomer 2017 plaatsvinden. Mocht dit allemaal luk-

ken, dan betekent dat weer een stap vooruit op ons 

toch al geweldige sportpark. 

 

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. 

 

Tarievenbeleid 

De gemeente Utrecht wil de huurtarieven van de sport-

verenigingen evenwichtiger maken. Het gaat dan niet 

alleen om voetbal, maar om alle sporten van waterpolo 

tot dammen. Voor de gemeente Utrecht is het geen be-

zuiniging. Zoals dat heet “het gaat budget neutraal”. 

Dat is een prachtige kreet maar betekent in de praktijk 

dat als de een iets minder gaat betalen en de ander dus 

iets meer moet betalen. Begin dit jaar zijn we met een 

bestuursdelegatie bij de gemeente geweest en gaf de 

gemeente aan dat ons huurcontract weinig ruimte liet 

voor verhoging. Daarmee dachten wij dat het verhaal 

klaar was. Echter, de gemeente heeft opnieuw contact 

gezocht en is onlangs bij ons op bezoek gekomen. De 

insteek was een plan dat ons heel veel extra huurgeld 

zou kunnen kosten.  

 

Heel kort verwoord: wij betalen voor elk trainingsuur, 

maar voor maximaal 20 uur per week per veld. Door 

onze enorme inspanningen om het com-

plex optimaal te gebruiken en zoveel 

mogelijk mensen te laten voetballen en 

trainen, maken wij nu rond de 26 trai-

ningsuren per week per veld. Meer dus 

dan waar we voor betalen. De gemeente 

zou dat graag veranderen. Je kunt daar 

op twee manieren tegenaan kijken. Ten 

eerste dat is redelijk, want meer gebruik 

kost nou eenmaal meer. Ten tweede dat 

is onredelijk, we worden gestraft voor onze efficiëntie. 

Wordt vervolgd. 

 

2017, een oneven jaar. Dat wil zeggen geen olympische 

zomerspelen, geen winterspelen, geen WK, zelfs geen 

EK. Gruwelijk wat saai, geen grote sportevenementen 

in de zomer. Misschien moeten we zelf maar gaan voet-

ballen. Walking voetbal ofzo. Nieuw en overgewaaid uit 

Engeland. Walking voetbal, voetbal zonder dat je mag 

rennen, is bedoeld voor oudere spelers, die het leuk 

vinden met elkaar bezig te zijn, maar waarvoor de kans 

op blessures te groot is als ze zouden gaan rennen en 

sprinten. In het algemeen dus voor de wat oudere spor-

ter. Erwin Potters trekt het team dat onderzoekt of het 

haalbaar is. 

 

Wij wensen u alvast hele Fijne Feestdagen en een spor-

tief, gezond en succesvol 2017! 

 

Het verenigingsbestuur 

 

 

 

 

 

 

   Wim Stolwijk    John van Wegen    Laurens Zandbelt 

 

 

 

 

   

   

   Erwin Potters  Andre Bakker  
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ind september, ogenschijnlijk vanuit het niets komt 

Zembla met een uitzending over vermalen auto-

band dat als rubbergranulaat wordt ingestrooid in 

kunstgrasvelden. Bij ons veld 5 en 6. In de uitzending 

wordt aangehaald dat het rubbergranulaat kankerver-

wekkende stoffen bevat en dat er mogelijk een verband 

is tussen ziektegevallen van voetballertjes (keepers) en 

de korrels.  
 

Wij mensen blijken uitermate gevoelig door de combi 

kinderen en ziekte, en zeker kanker. De stortvloed aan 

aandacht voor het onderwerp in de periode daarna is 

bijna ongekend. En het onderwerp loopt nog steeds in 

afwachting van resultaten van RIVM onderzoek. Sinds 

juni loopt er overigens een Europees onderzoek naar de 

risico’s van rubbergranulaat voor kunstgrasvelden. De 

resultaten daarvan worden in januari verwacht en ver-

moedelijk in februari gepubliceerd. Ik kan me niet 

voorstellen dat het RIVM voor de Europese studie uit 

gaat lopen. 

 

Laten we over één ding heel duidelijk zijn, er is geen 

enkele reden aan te namen dat in rubberbanden en 

daarmee in rubbergranulaat geen kankerverwekkende 

stoffen zouden zitten. 

Integendeel. 

 

Helaas bestaan er over kankerverwekkende stoffen veel 

misverstanden. Formaldehyde is een berucht kanker-

verwekkende stof. Het bizarre is dat het van nature 

voorkomt in ons lichaam. Bij u en bij mij. Formaldehy-

de wordt bijvoorbeeld uitgestoten door hout, zoals 

meubels, vloeren, MDF platen etc. Sommige stoffen 

zoals alcohol of ethanol zijn bij langdurige inademing 

kankerverwekkend met een verhoogd risico op borst-

kanker. Het biertje dat u en ik aan de bar drinken 

speelt daarbij nauwelijks een rol. Ook alcohol zit van 

nature in ons bloed. M.a.w. je wordt niet automatisch 

ziek van kankerverwekkende stoffen. Maar hoe moet je 

er dan mee omgaan? 

 

Normen  

Het eerste dat opvalt in de discussie over het rubbergra-

nulaat is dat er normen worden aangehaald. Zo wordt 

in de Zembla uitzending gesproken over een norm van 

0,5 mg/kg (0,00005%) van zogenaamde PAK’s. PAK’s 

zijn kankerverwekkend. De norm zou wel 10x of meer 

overschreden worden. De norm waaraan in dit geval 

wordt gerefereerd is een Europese Verordening (EU) 

1272/2013. Type het in op google en u kunt het zelf 

controleren.  De Verordening maakt echter een duide-

lijk voorbehoud: “De beperking mag niet gelden voor 

voorwerpen of onderdelen daarvan die slechts geduren-

de korte tijd en occasioneel in contact komen met de 

huid of de mondholte, aangezien de resulterende bloot-

stelling aan PAK’s onbeduidend zou zijn. Hiervoor 

moeten extra richtsnoeren worden opgesteld.” Volgens 
een aan het woord gelaten toxicoloog zou deze norm 

moeten worden gehanteerd. Als u de EU norm leest 

dan moet u zelf maar oordelen of u vindt dat de toxico-

loog een punt heeft. 

 

In de media begin december wordt plots gesproken 

over een norm van 0,1% PAK’s. 0,1% aldus de media 

was de norm voor classificatie als kankerverwekkend. 

Dat klopt u kunt dit vinden in de zgn. CLP Verorde-

ning (EG) 1272/2008. En dat er in consumentenpro-

ducten max. 0,1% kankerverwekkende stoffen mogen 

zitten. Ook dat klopt en kunt u vinden in de REACH 

Verordening (EG) 1907/2006, bijlage XVII. Het punt is 

dat beide normen niets, maar dan ook helemaal niets 

zeggen. Beiden zeggen iets over een potentieel gevaar 

maar niet of u er een risico meeloopt. Het is zoiets als 

waarschuwen dat een auto die 100 rijdt dodelijk kan 

zijn als u er mee in botsing komt. Hetgeen nog hele-

maal niet wil zeggen dat dat ook gebeurt.  

 

Gezondheidsrisico’s 

Het tweede dat opvalt in de hele discussie is dat nie-

mand in lijkt te gaan op de vraag of je van de korrels 

dan ook daadwerkelijk ziek wordt. Is er een gezond-

heidsrisico ja of nee? De Zembla uitzending wekt dui-

delijk die suggestie. De toxicoloog die in die uitzending 

aan het woord komt schrijft enkele weken later in de 

Volkskrant dat de vorm van kanker die bij de jeugdige 

keepertjes is geconstateerd, niet de vorm van kanker is 

die je bij PAK’s zou verwachten. Verder geeft hij aan 

dat wetenschappelijk gezien de “feiten” die in Zembla 

worden aangehaald wetenschappelijk gezien te 

“dunnetjes” zijn om harde conclusies te kunnen trek-

ken over de kankerverwekkendheid van rubbergranu-

laat in kunstgrasvelden. Lekker is dat, want ondertus-

sen zit u met de zorg. 

 

Waar het om blijft draaien is de vraag, lopen de spelers 

op rubbergranulaat een gezondheidsrisico. Wonderwel 

is dat eigenlijk niet eens zo moeilijk te benaderen. 

Daarvoor wordt de volgende vergelijking gebruikt: 

• RISICO = GEVAAR x BLOOTSTELLING 

 

Ziek worden = kankerverwekkende stof   x  hoeveel 

komt er in je lichaam? 

Rubberkorrels, helderheid over donkere materie 

E 
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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? 

 

Tevens zijn wij op zoek naar versterking van de redac-

tie. Lijkt het je leuk om vier keer per jaar een mooie 

TeamGeest samen te stellen, geef dit dan door aan de 

redactie via TeamGeest@vvdemeern.nl. 

 

Wij nemen dan contact op en bepalen in overleg op 

welke wijze dit artikel het beste kan worden opgeno-

men in de TeamGeest! 

 

Marco Eversdijk en Wilna Gruters 

Redactie TeamGeest 

Redac)e TeamGeest zoekt versterking 

D 

Rubberkorrels, helderheid over donkere materie (vervolg) 

Dodelijk verongelukken = auto die 100 km/u rijdt  x  

bots je er frontaal tegenaan? 

 

De Europese cosmetica industrie mag u slechts cosme-

tica verkopen waaraan u geen gezondheidsproblemen 

overhoudt. Dat zou immers te gek voor woorden zijn. 

Cosmetica is er om er schoon en verzorgd uit te zien. Je 

moet er mooi van worden niet ziek. Sinds midden jaren 

’90 is het verplicht om dit middels berekeningen en 

risico-evaluaties aan te tonen. Voor kankerverwekken-

de stoffen is men uiteindelijk uitge-

komen op het begrip TTC 

(Treshold of toxicological con-

cern). Populair verwoord zegt dit 

begrip: als de hoeveelheid van een 

stof waaraan iemand wordt bloot-

gesteld zo laag is dat het gezond-

heidseffect ervan in wetenschappe-

lijk, epidomologisch onderzoek 

niet meer is terug te vinden, dan 

beschouwen we die hoeveelheid als 

veilig, als een aanvaardbaar risico. 

Google desgewenst naar SCCS/1501/12 pag. 58. 

 

De TTC norm is: 0,0025 µg/kg lichaamsgewicht/dag.  

 

Met andere woorden, als straks uit het RIVM of Euro-

pees onderzoek blijkt dat de blootstelling aan PAKs 

vanuit het rubbergranulaat minder is dan 0,0025 µg/kg/

d dan is er gewoon niets aan de hand.  

 

Wat ik niet snap is dat op dit moment niemand hier-

over iets zinnigs durft te zeggen. De enige die dat doet 

is het RIVM. Zij proberen in hun communicatie steeds 

de link te leggen met de naar hun mening verwaarloos-

bare blootstelling. Of het inderdaad verwaarloosbaar is 

zal hopelijk blijken uit het Europese onderzoek. 

Besluitvorming VV De Meern 

Bij gebrek aan beter hebben we geprobeerd om een in-

schatting te maken van de blootstelling. De inschatting 

hebben wij tijdens een ouderavond in oktober met een 

groep ouders gedeeld. Geïnteresseerd? Ik stuur hem u 

graag toe. Eindconclusie: de blootstelling komt op 

hooguit 0,0003 µg/kg/d. Ongeveer 10 x lager dan de 

veilige TTC norm. En daarmee hebben we besloten om 

de adviezen van RIVM en KNVB te volgen dat er ver-

antwoord op rubbergranulaat gevoetbald kan worden. 

En dus om de velden 5 en 6 in ge-

bruik te houden.   

 

Ik had niet gedacht ooit nog eens 

een soort wetenschappelijke ver-

handeling in de Teamgeest te 

schrijven. Echter van een discussie 

waarin we alleen in de emotie van 

kankerverwekkendheid blijven 

hangen is niet goed. Net zo min als 

het goed is om te blijven roepen 

dat er wel veilig op rubbergranu-

laat kan worden gevoetbald om dat vervolgens nergens 

mee te onderbouwen. 

 

Het RIVM is weggehoond om de opmerking dat het 

verstandig was te douchen en eventueel een trainings-

broek aan te trekken. Hoezo dat, als er direct na de uit-

zending van Zembla is beweerd dat er niets aan de hand 

is. U snapt dat nu hopelijk wel. Risico = gevaar x bloot-

steling. Door douchen en trainingsbroeken verminder 

je de blootstelling. Wetenschappelijk logisch, maar dat 

het een knullige opmerking was ben ik helemaal met u 

eens.  

 

John van Wegen 

Verenigingsbestuur 
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Verlich)ng velden 5 en 6 

e verlichting op velden 5 en 6 is zeer matig: de ge-

lijkmatigheid is slecht (donkere en lichte plekken) 

en het lichtniveau is aan de lage kant. 

 

Optisch wordt een en ander versterkt door de kwaliteit 

van het kunstgras en het zwarte rubber dat licht meer 

absorbeert dan reflecteert. Komende zomer wordt het 

kunstgras gelukkig vervangen en dat zal optisch een 

verbetering geven. Maar het zou uiteraard mooi zijn de 

verlichting niet alleen optisch, maar ook echt te verbe-

teren. 

 

Het toeval wil dat de lampen van de verlichting aan het 

einde van hun levensduur zijn en vervangen moeten 

worden. Het risico op uitval wordt anders steeds groter. 

Met het vervangen van de lampen is een bedrag van 

zo’n 5.000 Euro gemoeid. Dit is dus het moment om te 

kijken naar alter-

natieven, zoals 

LED-verlichting, 

zodat we deze 

kosten niet meer 

hoeven te maken.  

 

Alternatieven zijn 

echter lastig om 

diverse redenen. 

Zo zijn de masten 

niet sterk genoeg 

voor sommige 

LED-armaturen (windvang en gewicht). De positie van 

de masten is niet gunstig voor de gelijkmatigheid en 

lichthinder. Het is niet verantwoord meer elektrisch 

vermogen aan te sluiten op de bekabeling. LED-

verlichting heeft weliswaar een aantal voordelen en 

biedt mogelijkheden, maar is erg duur in aanschaf.  

 

We moeten lichthinder voor omwonenden tot een mi-

nimum beperken en dat gaat in principe ten koste van 

de kwaliteit van de verlichting. Dit is ook een belangrij-

ke reden waarom de huidige verlichting zo matig is. 

Het gaat hierbij vooral om de inkijk in de lampen, niet 

om strooilicht dat buiten de velden valt. 

 

We hebben uitgebreid gekeken naar allerlei alternatie-

ven, zowel met de huidige conventionele verlichting als 

LED-verlichting. Om een lang verhaal kort te maken: 

we gaan voor LED-verlichting. 

 

Met LED-verlichting blijken we de verlichting substan-

tieel te kunnen verbeteren. Met ons lichtplan gaat het 

lichtniveau omhoog van 100 naar 140 lux en de gelijk-

matigheid van 0.3 naar 0.8. De verlichting wordt daar-

mee vergelijkbaar met de verlichting op velden 2 en 3. 

 

Ondanks het behoorlijk hogere lichtniveau is het 

stroomverbruik van de LED-verlichting lager en bespa-

ren we iets op de stroomkosten. Dat staat echter niet in 

verhouding tot de investering, de investering valt niet 

terug te verdienen. Het gaat dus vooral om een investe-

ring in de kwaliteit van de verlichting. 

 

We gaan van 8 naar 12 armaturen per veld en elk LED-

armatuur heeft 6 lampen. We hebben zelf met speciale 

software het lichtplan gemaakt. Het was een hele 

uitdaging en veel werk de 72 lampen per veld zo te 

richten dat we én een goede gelijkmatigheid op het veld 

én minimale lichthinder voor omwonenden hadden. 

Deze twee zaken 

staan haaks op 

elkaar. 

 

Hiervoor moeten 

we wel 4 masten 

verplaatsen en alle 

lampen van kapjes 

voorzien. Daarnaast 

moeten we 3 

masten vervangen 

omdat die niet sterk 

genoeg zijn voor 4 

armaturen. Het wordt dus nog een hele operatie. 

 

Financieel is een en ander ook een uitdaging. We 

hopen echter op een substantiële subsidie (de aanvraag 

wordt in januari gedaan), we hebben 10.000 Euro van 

de Nuon-actie binnengehaald en we hebben twee 

sponsoren die bijdragen. Financieel moet het plaatje 

daarmee rondkomen. Dit plaatje is ondertussen ook 

door de ALV goedgekeurd. 

 

We zijn nog met enkele leveranciers in gesprek en alles 

is nog niet rond, maar waar we jarenlang geen 

mogelijkheden zagen de verlichting te verbeteren moet 

het met LED-verlichting nu toch gaan lukken. 

 

André Bakker 

D 
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e discussie over het jeugdvoetbal die momenteel 

woedt kan u bijna niet ontgaan zijn. Voor- en te-

genstanders liggen met elkaar in de clinch over de 

grootschalige veranderingen die de KNVB door wil voe-

ren met ingang van het nieuwe seizoen. De tegenstan-

ders worden daarbij aangevoerd door de ‘grootste krant 

van Nederland’. Maar wat houden die veranderingen nu 

precies in, waarom wil men dit en niet minder belang-

rijk: wat betekent dit voor V.V. De Meern. 

 

De KNVB heeft in samenwerking met experts uit bin-

nen- en buitenland, verenigingen, coaches, scheids-

rechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, het pu-

pillenvoetbal grondig onder de loep genomen. Het re-

sultaat van dit onderzoek is een zeer lijvig rapport 

waaruit blijkt dat er, in de ogen van de KNVB, verbete-

ring mogelijk is. Het idee is dat er nieuwe wedstrijdvor-

men komen voor de pupillen (Onder 6 t/m Onder 12 

jaar). Hier wil men graag vanaf de start van seizoen 

2017/’18 mee starten. 

 

Deze nieuwe vormen sluiten beter aan bij de ontwikke-

ling en het spelplezier van voetballende jongens en 

meiden, op alle niveaus. Zo worden er bv. wedstrijden 

gespeeld met minder veldspelers en op kleinere veldjes. 

Hierdoor zijn ze vaker aan de bal, scoren ze meer en 

hebben ze dus een hogere betrokkenheid in het spel. 

 

Deze nieuwe vormen zijn volledig gericht op het verg-

roten van het spelplezier, op samen voetballen en op de 

ontwikkeling van de spelers op alle gebieden. In een 

optimale omgeving leren voetballen zorgt voor een be-

tere ontwikkeling. Als kinderen plezier in het spel heb-

ben, voetballen ze vaker en worden ze steeds beter. 

 

Vlak voor de zomer is V.V. De Meern samen met een 

aantal andere verenigingen summier ingelicht over deze 

plannen en gevraagd om mee te doen aan een pilot. 

Hooglanderveen, Roda’46, VVIJ en V.V. De Meern heb-

ben de handschoen opgepakt en op woensdag 19 okto-

ber organiseerden we een toernooi met de nieuwe spel-

vormen. Doel daarvan was om te kijken wat goed is en 

wat beter kan en om te kijken hoe de spelvormen bij 

spelers, ouders en trainers/coaches werden ontvangen. 

Daarbij werd ook geëxperimenteerd met een aantal wij-

zigingen in spelregels, zoals bijv.:  

• Na een doelpunt uitnemen via de keeper;  

• Geen scheidsrechter - laat de kinderen zelf beslissin-

gen nemen; 

• ‘Passieve’ coaching door de coach; laat de kinderen 

zelf oplossingen zoeken; 

• Er worden geen standen bijgehouden. 

 

De eerste ervaringen zijn: 
• Het spel gaat sneller, zeker bij de jongste groepen, 

vooral dankzij het kleinere veld; 

• JO7, JO8 en JO9 reageerden positief; 

• JO10, JO11 en JO12 toonden meer reserve; 

• In veel gevallen regelen de spelers het prima zelf. 

Toch moet er gelegenheid zijn (en de te nemen ver-

antwoordelijkheid) om actiever te kunnen optreden. 

Normen en waarden vanuit het gezin en wijk wor-

den meegenomen op het voetbalveld. Dat kun je niet 

negeren. Dus eerder spelbegeleiders dan scheids-

rechters. Dit moet nog nader uitgewerkt worden. 

• Spelregelwijzigingen zijn over het algemeen positief 

want ze versnellen het spel; 

• Passieve coaching wordt als positief ervaren.  

 

De grootste knelpunten liggen in de organisatie. Er zijn 

meer doeltjes nodig, maar waar laat je die na de wed-

strijden? Het uitzetten van de velden (hoe: pylonen, 

hoedjes, linten?) is veel werk. Er komen meer teams, 

dus zijn er ook meer vrijwilligers nodig. Gesteld dat 

deze wijzigingen doorgaan, wat betekent dit dan voor 

ons bij V.V. De Meern? 

• We zullen extra doeltjes moeten aanschaffen; 

• We moeten gaan nadenken over het zo efficiënt mo-

gelijk uitzetten van velden; mogelijke oplossings-

richtingen daarbij zijn: 

a) Markeringspunten aanbrengen op het (kunst)

gras voor hoedjes 

b) Andere kleuren lijnen aanbrengen op het 

(kunst) gras (net als in een sporthal) 

c) Een bepaald veld de gehele dag reserveren voor 

bepaalde leeftijdscategorie om het aantal om-

bouwmomenten te minimaliseren; dit zou dan 

betekenen dat de jongste jeugd niet meer zoveel 

mogelijk vroeg speelt, maar verspreid over de 

gehele dag. 

• Het geeft enige lucht in de ruimteproblematiek bij 

V.V. De Meern omdat meer spelers per veld actief 

zijn. Hieronder een tweetal rekenvoorbeelden:  

a) JO9 speelt nu 7 tegen 7 op een half veld; er vin-

den 2 wedstrijden plaats op één veld; uitgaande 

van 2 reserves per team kunnen er per tijdseen-

heid dus 18 spelers van V.V. De Meern actief zijn 

(plus 18 van de tegenstander) op één veld. In de 

nieuwe situatie speelt JO9 6 tegen 6 op een 

kwartveld; er vinden dus 4 wedstrijden plaats op 

één veld; met 2 reserves per team zijn er dus per 

Grote veranderingen in jeugdvoetbal op komst 

D 
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Grote veranderingen in jeugdvoetbal op komst (vervolg) 

tijdseenheid 32 spelers van V.V. De Meern actief 

(plus 32 van de tegenstander) op één veld. 

b) JO12 speelt nu 11 tegen 11 op een heel veld. Met 

3 reserves zit je op 14 spelers (plus 14 tegenstan-

ders) per veld. In de nieuwe situatie speelt JO12 

8 tegen 8 op een half veld; er kunnen dus 2 wed-

strijden tegelijk worden gespeeld en met 2 reser-

ves per team zit je dan op 20 spelers (plus 20 

tegenstanders) per veld. 

De komende maanden worden spannend: zet het KNVB 

de plannen door, stellen ze de invoering uit of gaan ze 

hier en daar nog het een en ander aanpassen? Wij blij-

ven de discussie goed volgen en zullen hierover nader 

berichten. 

 

Han van Veldhuizen  

Jeugdcommissie 

Frans van Seumeren neemt afscheid 

im Stolwijk is benoemd tot nieuwe voorzitter van 

V.V. De Meern. Hij werd verkozen tijdens de alge-

mene ledenvergadering (ALV) op maandag 28 novem-

ber, waar zo’n zeventig leden en vrijwilligers aanwezig 

waren. Stolwijk neemt het stokje over van Frans van 

Seumeren, die twaalf jaar lang voorzitter van de club 

was en tevens afscheid nam tijdens de ALV. 

 

De overdracht 

De aanstelling van Wim Stolwijk als voorzitter bleek 

slechts een formaliteit, want vanuit de aanwezigen wa-

ren geen tegenstemmen. Vervolgens was het moment 

daar: Frans van Seumeren trad af en werd uitgebereid 

bedankt voor zijn bewezen diensten tijdens zijn voor-

zitterschap. Van een superdeal met de gemeente voor 

het sportpark tot een flinke niveaustijging van alle 

jeugd-selectieteams, Frans wilde maar een ding: “Er een 

mooi cluppie van maken.” 

 

Afscheid 

De laatste tijd zijn er een aantal dingen geroepen en 

gezegd, waarover Van Seumeren voor eens en voor al-

tijd duidelijk wil zijn: “Ik ben niet uit wrok weggegaan 

bij V.V. De Meern. Onder andere door al mijn bemoeie-

nissen voor FC Utrecht ben ik te weinig op de club. 

Ondanks dat zal ik altijd supporter blijven, want hier is 

mijn eigen voetbalcarrière begonnen.”  

 

Het werd een avond van de ‘unanieme stemmingen’. Van 

Seumeren werd aan het begin van de avond voorgedra-

gen om verder door het leven te gaan als erelid van V.V. 

De Meern. En erelid word je niet zomaar. Wim Stolwijk 

vertelt: “Je moet echt wat hebben betekend voor de 

club. Frans heeft ervoor gezorgd dat alle eerste jeugd-

teams op divisieniveau spelen. 

 

Daarnaast heeft hij zoveel betekend tijdens de verplaat-

sing van het complex, dat wij van het bestuur vinden, 

dat Frans als erelid moet worden voorgedragen.” Op-

nieuw stemden alle aanwezigen voor. Daarmee mag hij 

zich in een prachtig rijtje voegen, samen met Wim van 

Mourik en Jan Ederzeel (†).  

 

Begroting 2016/2017 

Het bestuur kon helaas nog geen meerjarenbegroting 

tonen tijdens de ALV. De belangrijkste reden was het 

wegvallen van een aantal sponsoren. Onder andere Van 

Seumeren, die de laatste vijftien jaar hoofdsponsor was 

van Zaterdag1en Zondag1, stopt ermee. Daarnaast loopt 

ook het sponsorcontract met ING af. Er is al een nieu-

we pitch gedaan bij ING, maar het is nog even wachten 

op de reactie.  

 

Wel kon er financieel teruggekeken worden op het sei-

zoen 2015/2016. De totale begroting bedroeg 600.000 

euro. Het positief resultaat was 3217 euro. De grootste 

kosten zaten in salarissen en vergoedingen. 

 

En verder.. 

De ouders van een aantal jeugdteams maken zich zor-

gen over de velden vijf en zes. Op de kunstgrasvelden 

wordt nog steeds veel gevoetbald. Terwijl de zwarte 

korrels mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Het bestuur gaf aan te willen wachten op Europees on-

derzoek. Mogelijk komt er binnenkort een gesprek met 

de ouders van de spelers over de situatie. 

 

Secretaris Peter Kieft stopt, hij was al sinds 1980 actief 

voor de club. Laurens Zandbelt zal hem vervangen. 

Tenslotte wil het bestuur investeren in nieuwe licht-

masten met led-verlichting op de velden vijf en zes. To-

tale kostenplaatje: ongeveer 60.000 euro. Het bestuur 

hoopt deze kosten onder andere te kunnen financieren 

met subsidie van de gemeente.  

 

Lukas Dessing 

W 
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olang ik op voetbalvelden rondloop, zolang heeft 

het vak van scheidrechter mij gefascineerd. Gek is 

dat. Een scheidsrechter is normaal gesproken iemand 

die roet in het eten gooit. Als hij fluit, ligt het spel stil. 

Maar er komt weer leven in de brouwerij als hij weer 

fluit. Dat is bij de pupillen zo, maar ook op de Europe-

se velden. Als scheidsrechter de Wit fluit tegen Messi, 

dan heeft ie maar te stoppen! 

 

Lang geleden zag ik zo’n scheidsrechter bij V.V. De 

Meern rondlopen. Hij floot een pupillenwedstrijd, maar 

had zich keurig als scheidsrechter aangekleed. Dat viel 

al op, want de meeste scheidsrechters liepen met win-

terjas, muts op en in bijna alle gevallen een trainings-

broek of spijkerbroek… Deze scheids niet. Dat trok de 

aandacht. Wie was deze blaag, die nog maar net ouder 

was dan de spelers die op het veld 

liepen. Toch even vragen.  

 

“Hamid”, lachte hij zelfverzekerd. 

Daar bleef het bij. We groeten elkaar 

als onze wegen kruisen, maar verder 

niks. Tot vanavond. Inmiddels zijn 

we 6 jaar verder. Hamid is als 5 jari-

ge begonnen als voetballer bij V.V. 

De Meern. Heeft alle jeugdteams 

doorlopen en schurkte net tegen de 

hoogste teams aan. Hamid herinnert 

zich nog dat ie ooit gebeld is om in 

te vallen bij de B1 tegen Alphense 

Boys. Verdikkeme, dat was wat. Maar hij floot toen al 

wedstrijden. De appel valt niet ver van de boom, want 

vader is ook scheidsrechter. En als hij op 13 jarige leef-

tijd via het Minkemacollege in Woerden een maat-

schappelijke stage krijgt bij De Meern, is de ban gebro-

ken. Sindsdien gaat ie naast voetballen wedstrijden flui-

ten en reken maar, De Meern is er blij mee. Scheidrech-

ters zijn dun gezaaid. De carrière is begonnen! 

 

Als ik met Hamid praat, valt me op dat ik te maken heb 

met een bijzonder ontwikkeld persoon. Niet iemand die 

prat gaat op macht, maar iemand die elke maand naar 

Zeist gaat om beter te worden. Het lijkt erop dat de op-

voeding een bepalende rol gespeeld heeft. Alles is over-

dacht. Maak je wel eens iets vervelends mee? Toen ik 

de vraag stelde, vermoedde ik een antwoord met spec-

taculaire ontboezemingen, maar niets van dit al. De 

meeste indruk had een buitenspelgeval gemaakt, in de 

wedstrijd van AZ - Heerenveen. Hamid had zijn vlag 

omlaag gehouden, waardoor een speler van AZ de win-

nende kon binnenschuiven. Overtuigd is hij dat het 

geen buitenspel was. Maar toch… 

 

Mooi dat zo’n vent hier lang over nadenkt. De scheids 

wil zich uiteindelijk later gaan toeleggen op assistent-

schap. Dat wil zeggen: vlaggen is zijn ambitie. Zo hoog 

mogelijk, als het lukt. Inmiddels al behoorlijk opgeleid 

in Zeist. Voorlopig nog op de reser-

velijst voor wedstrijden in de Jupiler 

league. Naast scheidsrechters assiste-

ren, ook veel wedstrijden kijken op 

band. Om later in Zeist beslissingen 

tegen het licht te houden en zelf een 

eigen conclusie te trekken.  

 

Voorlopig dus aanschurken tegen de 

Eredivisie. De meeste spelers in die 

competitie heeft ie al gezien bij de A-

junioren. Maar dat ene stapje… 

 

Hamid weet als geen ander dat dat 

een kwestie is van geduld en van kwaliteit. Onze vader-

landse competitie zit te wachten op topscheidsrechters. 

Hamid komt eraan. Ik heb zo’n gevoel… 

 

Het zou wat zijn over twee jaar: PSV- Feyenoord. En 

wie is de grens? Hamid Assili! Opgegroeid in De 

Meern. Onthoud die naam maar vast. 

 

Cees Verweij 

Scheidsrechters 

Z 

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! 

 

Anneke Hendrikx 

Vrijwilligerscommissie 

Vrijwilligers gezocht! 

H 
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Fluiten leer je door te fluiten 

Ook dit seizoen heeft de Scheidsrechterscommissie 

bij V.V. De Meern de cursus "Verenigings-

scheidsrechter" georganiseerd. Het is de tweede keer in 

de laatste 3 jaar dat de cursus nieuwe stijl door de 

KNVB bij V.V. De Meern werd gegeven. Deze ver-

nieuwde cursus is met name bedoeld om clubscheids-

rechters voldoende bagage te geven om wedstrijden in 

de B-categorie te fluiten.  

 

Op het moment van schrijven 

is net de derde cursusavond 

achter de rug, de afsluitende 

cursusavond was op 19 de-

cember. Het totaal aantal 

deelnemers bestond uit 17 

cursisten, waarvan 5 leden 

van V.V. De Meern. De overi-

ge 12 cursisten waren van sv 

Lopik en P.V.C.V. 

 

Erik Groenheiden, Bert Dijkens en Marc van de Velde 

van V.V. De Meern zijn beginnend scheidsrechter, Gert 

Kraak en Johan van Marle hebben al wat langer erva-

ring als arbiter, maar hebben de cursus ook nog ge-

volgd. Ook voor de wat meer ervaren scheidsrechter 

was de cursus toch zeker leerzaam. 

 

Het motto van de cursus is "Fluiten leer je door te flui-

I ten". De inhoud van deze cursus is dan ook veel op de 

praktijk gericht. De eerste cursusavond was nog theo-

rie, de overige 3 avonden bestonden uit het fluiten van 

een wedstrijd door een aantal cursisten, waarbij de ove-

rige cursisten een analyse moesten doen. 

 

Het belangrijkste deel van de cursus was het fluiten van 

minimaal 4 wedstrijden buiten 

de cursusavonden om. Daarbij 

moesten de cursisten worden 

begeleid door een praktijkbe-

geleider. De laatste maanden 

waren Andre Bakker, Hans 

Koot, Gerard Wolswijk, Ron 

Booij, Ferdinand Wieman, 

Hamid Assili, Lionel Wenne-

kes en Bac van Tussenbroek 

regelmatig langs de lijn te vin-

den om een van de cursisten 

te begeleiden. 

 

Aan het eind van de cursus werden de certificaten uit-

gereikt door cursusleider Peter van Dijen, waarmee 

V.V. De Meern weer een aantal scheidsrechters rijker 

geworden is. 

 

Dirk IJkema 

Scheidsrechterscommissie 

Zonnepanelen 

e laatste hobbel die we nog moesten nemen was het 

binnenhalen van de zogenaamde SDE+ subsidie, 

een tegemoetkoming per kWh gedurende een periode 

van 15 jaar. Nadat een aanvraag in april geen resultaat 

opleverde hebben we in oktober opnieuw deze subsidie 

aangevraagd. Daarbij is ingeschreven voor een tarief 

van 12,7 ct/kWh; bij een lager tarief zou het rendement 

onvoldoende zijn. Helaas komen aanvragen met dit ta-

rief ook deze keer niet in aanmerking en kunnen we 

nog steeds geen opdracht verlenen voor uitvoering.  

 

Dit houdt in dat de in maart ontvangen EDS subsidie 

(30% van de materiaalkosten, een bedrag van € 9.000) 

moet worden teruggestort. Voorwaarde is namelijk dat 

uitvoering plaats vindt binnen één jaar na toekenning 

van deze subsidie. In feite staan we nu weer op nul…… 

 

Toch hebben we gemeend nog een poging te moeten 

wagen. Dit houdt in dat een nieuw contract wordt afge-

V sloten met de installateur en op basis daarvan in januari 

2017 opnieuw EDS subsidie wordt aangevraagd. Bij een 

positief resultaat volgt dan in april weer een aanvraag 

voor SDE+ subsidie.  

 

In de tussentijd hopen we sponsoren te vinden die 

duurzame energie een warm hart toedragen en een deel 

van de investeringskosten voor hun rekening willen 

nemen. Het wordt dan mogelijk om bij aanvraag van de 

SDE+ subsidie voor een lager tarief in te schrijven en 

daarmee onze 

kans te vergro-

ten.  

 

Piet Eversdijk 
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n november hebben we als vereniging maar liefst € 

10.000 gewonnen in de Nuon Club Competitie! Tij-

dens deze competitie kon er op ingezonden bespaaridee 

(luchtbehandeling van ons clubgebouw is gekoppeld 

aan het toegangsalarm) gestemd worden. En we hebben 

zoveel stemmen gekregen, dat we bij de beste 9 inzen-

dingen zijn geëindigd en zodoende in de prijzen zijn 

gevallen. 

 

Hockeyster Naomi van As was samen met een heus 

dweilorkest naar Sportpark De Meern gekomen om in 

een volle kantine de cheque namens Nuon aan onze 

voorzitter Frans van Seumeren te overhandigen. 

 

Het gewonnen bedrag gaat volledig naar de financiering 

van de nieuwe LED-veldverlichting op veld 5 en 6. Sa-

men met de aanleg van nieuw kunstgras op deze velden 

(aankomende zomer), blijft onze accommodatie aan de 

hoogste eisen voldoen. 

 

Zonder andere vrijwilligers te kort te willen doen, is de 

grote man en drijvende kracht achter dit initiatief Piet 

Eversdijk. Namens de hele vereniging willen we Piet 

bedanken voor zijn tomeloze inzet en doorzettingsver-

mogen om de vereniging (en omgeving) te mobiliseren 

om te gaan stemmen.  

 

Uiteraard gaat onze hartelijk dank ook uit naar ieder-

een die een stem op onze inzending heeft uitgebracht of 

op een andere manier een bijdrage geleverd heeft aan 

dit succes! 

 

Laurens Zandbelt 

Hoofdprijs gewonnen NUON Club Compe))e  

I 
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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. Voor dit interview spraken we met Bas 

Stolwijk van Sportaccountant. 

 

1) Wie is Sportaccountant? 

Sportaccountant is een financieel dienst-

verlener die zich specifiek richt op de fi-

nanciële begeleiding van personen, orga-

nisaties en bedrijven in de sport. Sportac-

countant is op 1 oktober 2015 opgericht 

en vormt een label van Stolwijk Register-

accountants & Belastingadviseurs. Dit is 

een kantoor met circa 25 personeelsleden 

met vestigingen in De Meern en Amstel-

veen. Vorig jaar ben ik in dienst getreden bij Stolwijk. 

Daarvoor heb ik 4,5 jaar bij de KNVB gewerkt. De eer-

ste 2 jaar als controleur van de financiën van betaald 

voetbalclubs. Vervolgens een periode als financieel ma-

nager van de KNVB. In die rol was ik o.a. controller van 

het WK 2014 in Brazilië, projectteamlid van de succes-

volle bids EK Vrouwen 2017 en EK 2020 en de financi-

ële architect van de recent opgeleverde KNVB Campus. 

Doordat Stolwijk reeds diverse personen en bedrijven 

uit de sport als klant had, hebben we besloten om daar 

een eigen label voor op te richten. Al snel sloten we een 

samenwerkingsovereenkomst met de vereniging Coa-

ches Betaald Voetbal. Hierin begeleiden we professione-

le coaches op financieel en fiscaal gebied. 

 

Hoe lang is Sportaccountant sponsor van V.V. De 

Meern? 

Sportaccountant is sinds vorig jaar sponsor bij V.V. De 

Meern. We zijn lid van de Business Club en staan op de 

shirts van Zondag 2 dat in de Reserve Hoofdklasse uit-

komt. Daarnaast is Stolwijk Registeraccountants & Be-

lastingadviseurs al jarenlang trouwe sponsor.  

 

Wat is de reden dat Sportaccountant zich als sponsor 

aan V.V. De Meern heeft verbonden? 

Wij hebben al jarenlang een sterke betrokkenheid bij 

de V.V. De Meern. Veel van ons personeel voetbalt bij 

de club, Wim is al jarenlang penningmeester en on-

langs tot voorzitter benoemd en ik ben al jarenlang aan 

de club verbonden via de Business Club Leidsche Rijn.  

 

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

Ik ben trots op het feit dat de dorpsclub is uitgegroeid 

tot een toonaangevende vereniging in de regio Utrecht. 

Weinigen weten dat er binnen de KNVB met heel veel 

respect en waardering over de club wordt gesproken. Ik 

heb het geluk dat ik in de keuken bij veel betaald voet-

balclubs heb mogen kijken. Ik overdrijf niet als ik zeg 

dat op een aantal punten de club vele malen professio-

neler is georganiseerd als menig betaald voetbalclub. 

Daarnaast heeft de club een sterke sociale 

functie.  

 

Welke persoonlijk herinnering heb je aan 

V.V. De Meern? 

Een sportief hoogtepunt was het behaalde 

kampioenschap met Zondag 1 in de 3e 

Klasse onder leiding van trainer Hans de 

Wit. Het team was een mooie mix van ‘De 

Meern jongens’ als Mark Poorthuis, Stef 

Vermeulen, Robin Capiteijns en enkele 

jongens ‘van buiten’, waar Hans de Wit een hecht col-

lectief van had gesmeed. Het waren dezelfde jongens 

met wie ik altijd in de jeugd heb gespeeld en waarmee 

ik destijds op zondag altijd bij wedstrijden van Zondag 

1 ging kijken. Extra bijzonder om later zelf kampioen 

te worden. Ik kijk daar nog altijd met veel plezier op 

terug.  

 

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

Ik hoop dat meer leden zich aanmelden als vrijwilliger. 

Ik ben 9 jaar vrijwillig actief en beleef er veel plezier 

aan. Veel mensen vergeten dat vrijwilligerswerk je helpt 

om je persoonlijk goed te ontwikkelen en dat je een 

sterkere band met de club krijgt. Met name voor jonge-

re leden wordt het steeds belangrijker dat zij zich bre-

der ontwikkelen dan alleen het volgen van een oplei-

ding. Hoe zijn je competenties als het gaat om organise-

ren? Wat weet je van strategie, communicatie of com-

mercie? Bij onze club kan je daar op ongedwongen wij-

ze ervaring mee opdoen. En mijn boodschap aan het 

bedrijfsleven? Na het vertrek van Frans van Seumeren 

zijn er nieuwe sponsorkansen ontstaan. Met een club 

met bijna 2000 leden en een informele Business Club 

zijn er voldoende mogelijkheden om je als bedrijf goed 

te profileren. Meld je bijvoorbeeld via info@bclr.nl aan 

voor de eerstvolgende BCLR bijeenkomst op 6 februari 

2017 en kom eens kijken!  

 

Patrick Peulen 

Sponsorcommissie 

 

Kennismaken met een sponsor 

Z 
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Afscheid bij Zondag 1 

a 6 jaar V.V. De Meern stop ik als hoofdtrainer bij 

deze mooie voetbalvereniging. Als trainer ben je 

natuurlijk een voorbijganger en is 6 jaar best wel lang. 

Na drie seizoenen zaterdag I en drie seizoenen Zondag I 

wordt het daarom ook tijd voor een nieuw gezicht bij 

ons vlaggenschip Zondag I. 

 

In 2011 begon ik als trainer van de Zaterdag I en werd 

dat seizoen meteen kampioen in de 3e klasse. Het jaar 

daarop in de 2e klasse werd een grote stunt, omdat we 

met alleen maar jongens van de club, met goed voetbal 

en overmacht opnieuw kampioen werden. Zaterdag I 

speelde het seizoen daarop dus net zo hoog als Zondag 

I, wat een weelde, namelijk twee eerste klassers. 

Het seizoen met Zaterdag1 I in de 1e klasse eindigde 

best aardig, ik geloof dat we 7e werden. 

 

In datzelfde seizoen ging in de winterstop de hoofdtrai-

ner van Zondag I, namelijk Marinus Dijkhuizen, naar 

Excelsior en vroeg de club of ik ook de zondag 1 erbij 

wilde doen. Voetbal is geen straf voor mij, dus zei ik 

meteen ja.  

 

Dat seizoen haalde Zondag 1 na een geweldige eind-

sprint de nacompetitie en wist het alleen in de finale 

tegen AFC ’34 niet te winnen. De droom om naar de 

hoofdklasse te promoveren werd het seizoen erop wel 

met veel glorie gehaald. Zondag 1werd met gemak 

kampioen en mocht voor het eerst in de historie uitko-

men in de hoofdklasse. Dat seizoen zal ik niet snel ver-

geten, omdat er naast effectief en goed voetbal, er ook 

een geweldige onderlinge sfeer heerste.  

 

Ons debuut in de hoofdklasse kunnen we rangschikken 

als een anoniem seizoen, een nacompetitie zat er bij-

voorbeeld niet in. Dit seizoen zit het momenteel niet 

mee, we spelen bij vlagen uitstekend, maar laten ons te 

vaak verdedigend aftroeven, vooral in de eindfase. 

Voorin halen we vaak de trekker niet over waardoor we 

elke wedstrijd weer in de problemen komen. Op dit 

moment is echter iedereen weer fit en beschikbaar, 

waardoor de punten echt wel gaan komen. Voor een 

afsluiting met een degradatie hoeft men niet bang te 

zijn. Ik laat het echt niet gebeuren dat ik afscheid neem 

met een degradatie na al die ongelooflijke mooie erva-

ringen, nieuwe ontmoetingen, mooie mensen en onver-

getelijke kampioenschappen. 

 

Rob Zomer 

Trainer Zondag 1 

N 
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nmiddels is het seizoen alweer halverwege en wor-

den de laatste wedstrijden van de najaarscompetitie 

afgerond. Het wordt dan ook weer eens tijd om u op de 

hoogte te brengen van de stand van zaken bij onze 

meisjesafdeling. Ook dit seizoen kunnen alle meisjes bij 

V.V. De Meern weer in competitie verband voetballen. 

Wij hebben dit seizoen 15 meidenteams in competitie, 

dat is hetzelfde aantal als vorig seizoen.  

 

Alles begint natuurlijk met de indeling van de teams en 

inschrijven voor de competitie maar dat is allemaal ge-

lukt en zo begonnen de teams met veel zin en plezier 

aan hun wedstrijden. Pluspunt is wel dat het ons gelukt 

is om de wachtlijst die er was bij de meisjes (ja ook bij 

deze afdeling) volledig weg te kunnen werken en ieder-

een een plekje hebben kunnen geven. Dat hield wel in 

dat sommige teams iets ruimer in de speelsters kwamen 

te zitten, maar dat is geen overbodige luxe zoals is ge-

bleken in de afgelopen seizoenen.  

 

Bijna alle teams doen het in de competitie prima en 

draaien lekker mee, waarbij twee teams zelfs meedoen 

om de titel. Onze MO11-1 miste de titel in Hoofdklasse 

op een haar na. In een rechtstreeks duel werd helaas 

met 1-2 verloren van concurrent Always Forward 

MO11-1. En dat ondanks beter veldspel van onze mei-

den. Maar niet getreurd want als jullie zo doorgaan ko-

men de prijzen vanzelf. Daarnaast speelt onze MO13-1 

ook om het kampioenschap in Hoofdklasse. Zij zullen 

de laatste wedstrijd tegen Buitenveldert moeten winnen 

om zich kampioen van de najaarscompetitie te mogen 

noemen. Alle andere meidenteams blijven op hetzelfde 

niveau (maar bv. sterkere poule) spelen, of zelfs een 

klasse hoger, zoals onze MO15-1 zij gaan in de Hoofd-

klasse spelen.  

 

Zo hebben ook alle teams deelgenomen aan de beker-

competitie en zijn er nog 5 teams die zich geplaatst 

hebben voor de knock-out fase, MO19-1, MO15-1, 

MO15-2, MO13-1, MO11-1. Het is zeker noemenswaar-

dig om te zien dat MO15-2 zich met overmacht plaatste 

voor deze ronde door al haar 3 bekerwedstrijden te 

winnen. Daarnaast draaien zij in de competitie ook op 

een hele mooie 5e plaats mee. 

 

Even als vorig seizoen is er dit jaar wederom de tech-

niektraining voor de meisjes. Was het vorig seizoen nog 

op zondag dit jaar is het in overleg met de leiders/

trainers en JC besloten om het op de vrijdagavond te 

houden. Reden hiervoor was toch de deelname en het 

feit dat teams die maar 1x trainen door deze training 

toch 2x per week kunnen trainen. Omdat wij gemerkt 

hebben dat de zondag voor velen een dag is voor het 

gezin hebben wij op basis hiervan deze keuze gemaakt. 

Dit bevorderde zeker de deelname, wij werden de eerste 

paar keer verrast door zoveel enthousiaste meiden 60-

75 in de categorieën MO9, MO11, MO13. 

 

Gemiddeld komen er iedere vrijdag van 18:30-19:30 

uur tussen de 50-60 meisjes in totaal naar deze trai-

ning. Op dit moment hebben wij even een korte winter-

pauze ingelast maar in het nieuwe jaar gaan wij hier 

zeker weer mee starten. Want wij horen van ouders, 

leiders en trainers alleen maar positieve geluiden. Ook 

zien wij dat onze meiden steeds beter worden en dat zij 

sneller baas zijn over de bal en dat juist daardoor het 

spelletje nog leuker wordt voor ze. 

 

Dit is ook waar wij naar toe willen de komende jaren. 

Het niveau van onze meisjesafdeling omhoog brengen 

waardoor de meiden alleen maar beter worden en dus 

op een hoger niveau kunnen voetballen. En zij zich dus 

als individu optimaal kunnen ontwikkelen en plezier 

kunnen beleven aan hun sport. 

 

Ook dit seizoen hebben de MO15-1 en de MO13-1 zich 

opgegeven voor het Open NK. Dit begon eind augustus 

met de kampioenschappen per District. De MO15-1 

werd 2e in hun categorie. De MO13-1 werd derde en 

kreeg een wildcard van de organisatie. Beide teams gaan 

dus op 3 juni naar Leeuwarden om de finaleronde te 

spelen. Hopelijk lukt het de teams om een prijs mee 

naar huis te nemen. Maar bovenal is dit een fantastische 

ervaring om te mogen spelen tegen de beste ploegen 

van Nederland en ook heel goed voor de ontwikkeling. 

 

Tot zover een kort verslag van de stand van zaken. Na-

tuurlijk wordt er nog steeds hard gewerkt om alles nog 

beter te laten verlopen en verder uit te bouwen. In het 

volgende clubblad hopen wij u weer meer nieuws te 

kunnen vertellen over onze meisjesafdeling. 

 

Joeri Schilderinck 

Meisjesafdeling 

Meisjesafdeling 

I 
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Afscheid bij Zaterdag 1 

et het verzoek aan om een stukje te schrijven voor 

de TeamGeest en de recente aankondiging dat ik 

het volgend voetbalseizoen V.V. De Meern Zaterdag 

1 ga verlaten, geeft het een goede reden hierbij even 

snel terug te blikken en vervolgens de stand van zaken 

rondom de zaterdag te beschrijven. 

 

In de zomer van 2014, waarin een zestal spelers ( Robin 

Capiteijns, Pascal Florie, Martijn Ruitenburg, Mark 

Poorthuis, Dhiresh Debipersad, Rory Oosthoorn) af-

scheid namen werd ik aangesteld als trainer van de Za-

terdag 1. Deze spelers waren een onderdeel van - en 

vormden het geraamte van het team wat in de jaren er-

voor zo succesvol was en een aantal keren promoveer-

de. Met de selectie die overbleef wisten wij ons niet te 

handhaven in de eerste klasse.  

 

In de zomer van 2015 hingen Stef Ver-

meulen en Koen Hoveling de voetbal-

schoenen aan de wilgen, anders gezegd; 

besloten in een lager senioren team te 

gaan spelen. Na een verrassend sterke 

start, dit seizoen 2015-2016, met als 

gevolg bijna een periode titel, zijn we 

uiteindelijk op een keurige zevende 

plaats geëindigd. 

 

In de zomer van 2016 zijn om uiteenlo-

pende redenen 9 spelers gestopt met het 

spelen bij de zaterdag selectie (Sander 

van der Woude, Jorrit Tromp, Denny 

Berkouwer, Tommie Gentenaar, Thomas Siepman, Jes-

se Veheul, Jerryl Smeenk, Dennis Boeijen en Taner 

Memili). 

 

Met het vertrek van alle voorgaande genoemde spelers 

is duidelijk dat de opdracht te handhaven pittiger is 

dan voorheen: We zullen dit jaar alle zeilen bij moeten 

zetten om volgend seizoen in de tweede klasse te mo-

gen blijven voetballen. 

 

Op het moment van schrijven (red: Sinterklaasvond) 

hebben we de wedstrijd tegen Almere met 3-0 verloren 

en staat de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen 

Loosdrecht nog op het programma. Een blik op de 

ranglijst leert ons dat we op het moment met 5 ploegen 

dicht bij elkaar onderaan de ranglijst bivakkeren. Met 

deze uitgangspositie lijkt het me een duidelijke zaak 

dat we de doelstelling hebben om als beste van deze 5 

ploegen te eindigen. Op deze manier kunnen we recht-

streekse degradatie en deelname aan de nacompetitie 

direct ontlopen; voorwaar geen gemakkelijke opdracht, 

maar zeker ook geen onmogelijke. 

Zaterdag 2 heeft ook te maken met de gevolgen van de 

leegloop van spelers bij de A-selectie. Vooralsnog lijkt 

de eerste doelstelling voor het 2e elftal het ontlopen van 

directe degradatie. Met de licht opgaande lijn van de 

laatste weken, waarin punten werden gepakt, maar 

waarin ook wedstrijden werden gespeeld met perspec-

tief op een beter resultaat, hopen we na de winterstop 

deze lijn door te zetten. Op het moment van schrijven 

staat er een moeilijke thuiswedstrijd tegen Zuidvogels 

(2e plaats) op het programma, de laatste wedstrijd voor 

de winterstop. 

 

Tenslotte nog even terugkerend op mijn aankomende 

vertrek: Ooit zou ik mezelf de gelegenheid willen cre-

ëren in te kunnen schrijven voor de cur-

sus Coach Betaald Voetbal. Dat is de ach-

terliggende reden waarom ik na 7 jaar 

werken in de jeugdopleiding bij FC 

Utrecht heb gekozen om Senioren te gaan 

trainen. Een belangrijke minimale voor-

waarde om toegelaten te worden tot de 

cursus is 2 jaar ervaring op het hoogste 

amateurniveau (voorheen topklasse). Een 

andere reden om senioren te willen trai-

nen is gelegen in het feit dat ik het sim-

pelweg gezegd leuker vind om met senio-

ren op het veld te staan. V.V. De Meern, 

heeft mij in 2014 de kans gegeven, waar 

ik ze heel dankbaar voor ben, een eerste 

ervaring op te doen bij senioren op 1e en nu dan 2e 

klasse niveau. 

  

Mijn ambitie is nu dan ook om bij een club in hoofklas-

se / 1e klasse aan de slag te gaan. 3e of 2e divisie zou na-

tuurlijk nog mooier zijn, maar we moeten wel realist 

blijven. Het werken op een hoger niveau bij het 

’vlaggenschip’ van een club, en met meer mogelijkhe-

den rondom mijn team zal voor mij een mooie volgen-

de stap kunnen zijn in het verwezenlijken van het doel 

om ooit CBV te kunnen gaan doen. 

 

Met de hoop op een goed resultaat van beide teams, wil 

ik iedereen vanaf deze plek alvast een fijne (korte voet-

bal) vakantie wensen, met prettige kerstdagen en goede 

jaarwisseling. Voor iedereen alvast de beste wensen met 

veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar 2017! 

 

Robert Roest  

Trainer Zaterdag 1 

M 
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Mandy Makkink: een zeer betrokken vrijwilligster 

andy Makkink is in 2000 met haar gezin, vanuit 

Overvecht, in Leidsche Rijn gaan wonen. Toen haar 

dochter Jamie 7 werd en ze aangaf dat ze graag op voet-

ballen wilde (ze ging weleens met haar broers mee) was 

net het nieuwe sportpark van V.V. De Meern geopend. 

De Meern gaf in diverse publicaties aan 

dat ze graag ook wilden groeien met de 

meisjestak, dus Jamie werd, evenals haar 

2 oudere broers, opgegeven als lid bij 

V.V. De Meern. De beide jongens hielden 

er na een jaar mee op, maar Jamie speelt 

nog steeds, inmiddels in het Zaterdag 

Vr1 team, wat een combinatie is van mei-

den die eerder in de MA2 en MA3 speel-

den. 

 

Vanaf dat haar dochter ging spelen bij 

een f-team is Mandy leidster geworden 

bij dat team. Ted Fronik leerde haar zo 

kennen en heeft dat eerste seizoen al aan 

Mandy gevraagd of ze zou willen meehelpen op het 

wedstrijdsecretariaat, waar de die dag spelende teams 

zich aanmelden voor de wedstrijden, zowel de jeugd als 

de senioren. 

 

Mandy vond dat wel leuk om te gaan doen en is er dus 

mee begonnen, op voorwaarde dat ze wel mee kon gaan 

met de wedstrijden van haar dochter. Ze doet dit dus 

inmiddels al 11 jaar en is zeker een keer in de maand 

aanwezig, maar neemt ook nog weleens waar voor uit-

vallers, of mensen die het maar een gedeelte van de dag 

willen doen, dus vaak is ze wel vaker aanwezig. Ze 

vindt de werkzaamheden min-

der uitgebreid geworden, ver-

geleken met de start van haar 

werkzaamheden bij het wed-

strijdsecretariaat: de clubs 

moeten inmiddels zelf zorgen 

dat alle gegevens goed in de 

computer staan, dus bijvoor-

beeld weghalen of toevoegen 

van andere spelers, moeten ze 

zelf verzorgen. 

 

Soms moet er wel even gehol-

pen worden, maar heel veel 

werk vindt ze het niet. Daar-

naast zorgt ze ook voor de 

einduitslagen op de site, in 

ieder geval voor de thuis ge-

speelde wedstrijden, maar ze 

verzorgd ook vaak de uitslagen van de uitspelende 

teams. Nadat ze al een paar jaar bij V.V. De Meern ac-

tief was heeft Ria van Doorn haar gevraagd of ze ook 

mee wilde helpen bij het uitgiftepunt, de plek waar de 

teams hun sleutel voor de kleedkamer halen en waar de 

seniorteams in de rust een kopje thee 

kunnen halen en waar er voor de junio-

ren gezorgd wordt voor een bekertje li-

monade na de wedstrijd. Mandy heeft 

positief geantwoord en is daardoor ook 

alweer zo’n 5 jaar actief bij de uitgifte, 

met name met het inschenken en uitde-

len van de drankjes. Helaas heeft Mandy 

reuma en fibromilogie, waardoor ze sinds 

een aantal jaar niet meer kan/mag wer-

ken. Juist daarom vindt ze het ook zo fijn 

dat ze bij V.V. De Meern het een en ander 

kan doen: het is soms wel heel zwaar 

voor haar, maar ze krijgt er veel aan-

spraak, contacten en vriendschappen 

voor terug en dat is voor haar belangrijker dan de pijn 

die ze er soms door krijgt. Wat een doorzetter! 

 

Dat de vereniging en het verenigingsbestuur haar ook 

erg waarderen werd zeer duidelijk tijdens de medewer-

kersavond in september: Mandy werd toen in het zon-

netje gezet en kreeg daar de oranje K van Kanjer uitge-

reikt, een teken van beloning voor medewerkers, waar 

de vereniging in het bijzonder heel blij mee is. 

 

Wilna Gruters 

M 

Zaterdag VR1 
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Zaterdag 10 

omaar een donderdagavond, najaar 2016. 20.45uur, 

kleedkamer 15, Harry Hilverts, de trainert, alias 

“the King”, monstert de kleedkamer. Hij is nog moe-

derziel alleen. Hij appt dit rond in de appgroep Op-

jestropdas.nl. Harry wordt hier niet nerveus van, hij is 

het wel gewend. Inmiddels druppelen er toch een paar 

spelers binnen. Ook berichtjes in de appgroep: 

“Hoeveel zijn er?”, “Wie zijn er?”, “Regent het?”, “Ik 

stap net uit het vliegtuig, kom er zo aan”, “Feyenoord is 

bijna afgelopen, ben er zo”. 

 

De training van Zaterdag 10 is dit seizoen om 21.00 uur 

op het bepaald niet geliefde, inmiddels vanwege het 

rubbergranulaat ook nog omstreden, veld 6. Eén van de 

nadelen van dit veld is het beroerde licht. Gezien de 

gemiddelde leeftijd van het team een behoorlijk pro-

bleem. Willem van Ha-

negem speelde ooit aan 

het einde van zijn loop-

baan nog met slechts 

zo’n 30% van z’n ge-

zichtsvermogen. In som-

mige gevallen komen 

wij hier wel in de buurt. 

 

Inmiddels op het veld. 

Harry heeft zijn training 

als altijd tot in de punt-

jes voorbereid. Hij zet 

de doeltjes op de juiste 

plek en pakt de bal en 

de gele hesjes. Deze worden zo eerlijk mogelijk ver-

deeld , maar Harry zit natuurlijk wel bij de beste partij. 

Het partijspel kan beginnen.  

 

Na enige minuten het schijnsel van de verlichting van 

een fiets langs het veld, even later het gerinkel van een 

bel. Welkom MD Ton en DJ Edje. Even later komt nog 

er nog iemand aanstrompelen, hoofdcoach Jesus Chiel 

y Gil is gearriveerd om zijn knieën nog even wat ge-

weld aan te doen. Maar zo kan hij toch en passant de 

vorm van zijn spelers met eigen ogen aanschouwen. 

Dat valt niet altijd mee. 

 

Buitenstaanders zouden soms kunnen denken dat hier 

het eerste walking footballteam van onze geliefde V.V. 

aan het werk is. Maar als ze beter kijken vallen er hier 

en daar toch nog wel wat sporen van voetbalkwaliteit 

en -gogme te ontdekken. En ook van acceleratie (Jasper 

H.) en pure snelheid (Youri A). We hebben het hier 

dan ook over zonen van, van respectievelijk Harry H. 

Z en Mannie A, de driftige aanjager op het middenveld, 

type Dickie Advocaat,maar dan met haar. De duels zijn 

af en toe nog fel en een enkele keer vliegt er nog wel-

eens iemand door de lucht, maar dan zal het toch zeker 

door het flauwe schijnsel van de lampen komen. 

 

De partij wordt ongeacht de stand altijd afgesloten met 

de ’winnende goal’. Moe maar voldaan zoeken we de 

kleedkamer op. Alleen Phil doet in alle eenzaamheid 

nog even zijn cooling down. DJ Edje zorgt voor de mu-

ziek in de kleedkamer. Jos verstopt een handdoek of 

onderbroek van deze of gene en meldt dat de douches 

koud zijn. 

 

Tijd voor een versnapering, een vaasje is altijd lekker 

na zo’n intensieve training. Harry noteert ondertussen 

de namen van de aanwe-

zigen, middels een kruis-

je handmatig in zijn mul-

tomap. Verder napraten 

aan tafel, lappen en voor-

uitkijken naar zaterdag. 

 

Is Harry er weer in ge-

slaagd een volwaardig 

team op de been te bren-

gen? Lukt hem altijd, 

Harry de netwerker. Net 

als John, die begonnen is 

aan zijn rondgang langs 

bestuurskamers en -

leden, trainers en wie al niet meer. Zijn fluitje slaat er 

dood van. Inmiddels komen er niet spelende en trai-

nende leden van ons team binnen. 

 

Ja, Zaterdag 10 kent spelers die trainen en spelen, al-

leen trainende spelers en spelers die niet spelen en ook 

niet trainen. Zij doen mee aan de derde helft. Nadat 

Dyanne of John het signaal voor de laatste ronde heeft 

gegeven, wordt deze nog genuttigd, waarna de nacht 

wordt opgezocht. Tot voor kort kon dit eindigen in een 

massasprint op de fiets richting Regenboogbrug, maar 

inmiddels laat het fysiek van de meeste Stropdassers dit 

niet meer toe. 

 

Zaterdag 10 begon als team halverwege de jaren ’90 van 

de vorige eeuw. Toen nog als zaterdag 3 In de tijd van 

het oude vertrouwde sportpark aan de Europaweg. Er 

was nog lang geen sprake van kunstgras. We speelden 

op echt gras en trainden op het gebako, gebakken klei-

korrels, voor zover ik weet niet ziekteverwekkend, 
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Zaterdag 10 (vervolg) 

maar wel slecht voor je enkels. Zeker als je laat moest 

trainen, want dan was het flink omgewoeld. De team-

samenstellingen stonden op het prikbord in de kantine 

en de afgelastingen kon je via een speciaal nummer be-

luisteren (als je ertussen kwam).  

 

Later gingen we door het leven als Zaterdag 5, Zaterdag 

4, Zaterdag 9, Zaterdag 8, Zaterdag 7, nog een paar keer 

8 en 9 en nu dus als Zaterdag 10. De gemiddelde leef-

tijd ligt inmiddels zo’n 15 jaar hoger als die van ons 

veteranenteam, maar wordt regelmatig weer naar bene-

den gehaald door het wervingsbeleid van Harry en de 

inbreng van zonen, neven, vrienden van zonen en ne-

ven, VTZNA-leden en veteranen. 

 

Natuurlijk is in de loop van zo’n twintig jaar de samen-

stelling van het team gewijzigd. Met weemoed denk ik 

terug aan mannen als Jurriaan Poel, Johan Valster, Sken 

Avdi, Andre van Beek en Peter Vriend. Maar er kwamen 

ook spelers bij en niet de minste. Na een paar jaar ve-

dettes uit het 1e zoals Peter Bootsma. Jos Gentenaar, 

Eelco Koot en Michiel Marree, Joop Zoutenbier 

(vooruit) en later Rene Martens, Joost Schwarze en 

Pjotr Nijenhuis. Later ook spelers van buitenaf als Alix 

van Erven, Erik van Laar, Edwin Habers en Manfred 

Ankersmit. 

 

De meeste spelers bleven en vormen nu mede de harde 

kern van het oorspronkelijke team, nu dus Zaterdag 10 

en zijn zeer actief in de vereniging, van bestuurslid tot 

manager wedstrijdzaken, trainer en scheidsrechter, 

overal zijn ze te vinden. Verbinden door voetbal is hier 

sterk aanwezig. Zaterdag 10 is bovendien een zeer goed 

georganiseerd team met allerlei commissies onder de 

bezielende leiding van MD Ton de Reuver.  

 

Hoogtepunten zijn er volop geweest. Na 3x achterel-

kaar tweede te zijn geworden was daar dan eindelijk 

het kampioenschap in 2003, inmiddels alweer 13 jaar 

geleden. Verder de vele feestjes met optredens van het 

Opjestropdaskoor, de spectaculaire alternatieve trainin-

gen zoals gaelic football, ijshockeyclinic, Zumba les, 

waterpolo enz. en natuurlijk het jaarlijkse Opjestropdas 

open, tennistoernooi voor spelers en partners.  

 

En wat te denken van het doelpunt van Jan Visscher op 

14 september 2002 of de fantastische goal van gastspe-

ler Paolo tegen Zuidvogels en zijn uitbundige juichen 

erna. Het korte optreden van een zeker Wim L. (“je 

kunt me links en rechts aanspelen, maakt niet uit”), hij 

liet zich na een kwartier wisselen. Later zagen we hem 

terug in een tv-programma waarin alleen de initialen 

van personen worden genoemd, W.L. bleek hele andere 

kwaliteiten te hebben. 

 

Verder natuurlijk de wintersportvakanties met onder 

meer de historische ontmoeting met miss Mallnitz. En 

ja hoe leuk waren de optredens van Joop Zoutenbier en 

Wim van Manen als Sinterklaas en Zwarte Piet (kon 

toen nog zonder problemen) en de vele popconcerten 

tot in Gelsenkirchen en Barcelona. 

 

Gelukkig bestaat het team nog steeds, al wordt het met 

alle fysieke malheur een steeds grotere puzzel om ieder 

jaar weer een selectie samen te stellen. Dit jaar zijn we 

er toch weer in geslaagd de selectie te versterken met 2 

nieuwe aanwinsten. Fries bloed te weten Koert Lieke-

lema en Karel Jan, telg uit het geslacht der Marree’s. 

 

Hopelijk kan het team nog lange tijd in enigerlei vorm 

voorbestaan. Wie weet treden we ooit alsnog toe tot de 

rijen der veteranen (als Phil 70 wordt?) of wordt het 

toch walking football of zeven tegen zeven. De tijd zal 

het leren. Kom gerust eens kijken, train eens mee. De 

deur staat altijd open. 

 

Theo de Vries 

Speler Zaterdag 10 

twee clubiconen vóór mij ten deel viel. Als laatste wil ik 

alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet gedurende al 

die jaren. Zonder hen hadden wij dit nooit bereikt. 

  

Tot weerziens op ons mooie sportpark. 

 

Frans van Seumeren 

Oud-voorzitter 

et veel plezier sluit ik mijn periode af als voorzitter 

van onze club. Zonder enige vorm van wrok, kijk ik 

terug op een periode waarin V.V. De Meern is uitge-

groeid van een dorpsclub tot één van de grootste en 

gezondste verenigingen van Nederland. 

  

Ontzettend trots ben ik op mijn benoeming tot erelid 

van V.V. De Meern. Een onderscheiding die slechts 

Van de Voorzi<er 

M 
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m te kunnen scoren moet je zorgen dat je vrij 

komt te staan.” Alisssan (fictieve naam (16)) 

kijkt zijn pupillen aandachtig aan. De meeste knikken. 

Een enkeling hijst dromerig z’n broek op. Alles is goed. 

Deze wekelijkse sportmix-avond voor kinderen uit 

Utrecht Zuidwest is hartstikke 

voor de fun. Al is het voor veel 

Alissan meer dan dat.  

 

“Ik had vroeger nogal een kort 

lontje. Daagde iemand me uit dan 

ging ik d’r meteen vol op. Niet 

heel handig, maar ik wist niet hoe 

om te gaan met agressie.” Alissan 

denkt terug aan de periode dat hij, 

nadat hij samen met zijn ouders 

zijn land was ontvlucht, in Neder-

land de draad probeerde op te pakken. Op zijn zachtst 

gezegd ging dat dus niet heel soepel. In die tijd leerde 

hij via, V.V. De Meern, Eelco Koot kennen, oprichter 

van Trainerskracht. Wat begon met een paar bijlesjes in 

de Nederlandse taal werd uiteindelijk een mooi 1-2’tje, 

waarin Alissan volledig opbloeide. Inmiddels voetbalt 

hij niet alleen bij V.V. De Meern, hij heeft een bijbaan-

tje en hij studeert Sport en Beweging. 

 

“Alissan is wat je noemt een succesverhaal,” vertelt 

Guust van Gennip (combinantiefuncitonaris bij Trai-

nerskracht) trots. “Hij weet zich niet alleen veel beter te 

beheersen. Hij heeft ook meer zelfvertrouwen en meer 

verantwoordelijkheidsgevoel gekregen. Kijk, en dat is 

precies de essentie van dit project. We willen deelne-

mers door middel van sport enthousiasmeren en active-

ren, zodat ze weer (meer) in hun 

kracht komen te staan. Zowel bin-

nen de lijnen van het sportveld als 

daarbuiten.” Zo wordt Alissan niet 

alleen actief begeleid in zijn rol als 

(voetbal)trainer, maar ook bij zijn 

studie. Mirthe Aperloo, stagiaire 

Trainerskracht helpt ‘m daarbij: 

“Ik probeer eigenlijk een maatje 

voor Alissan te zijn. Hij kan bij mij 

terecht voor zowel het maken van 

een huiswerkplanning als voor 

privédingen. Laatst hadden we bijvoorbeeld een heel 

mooi gesprek over de (wereld)politiek en zijn idealen.”  

 

Terwijl de pupillen van links naar rechts over het veld 

schieten, lichten Alissans ogen op. “Ik word hier zo blij 

van. Al die jongeren die iets van mij willen leren… Dat 

geeft echt een heel goed gevoel: ik doe 

er toe!” 

 

Marieke van der Heijden 

V.V. De Meern Betrokken 

Trainerskracht gee= kracht 

“O 

e mogen de nieuwe Quick kledinglijn een succes 

noemen. De kleding is van goede kwaliteit, ziet er 

zeer fraai uit en er is veel kleding verkocht. 

 

Sommige leden en sponsoren blijken informatie op de 

website en in e-mails echter niet of niet goed te lezen. 

Vandaar dat we de volgende zaken nog eens onder de 

aandacht brengen: 

1. Als je via de webshop wilt bestellen lees dan eerst de 

tekst op de website voordat je begint te klikken. Dat 

voorkomt onduidelijkheden en onnodige vragen; 

2. Kleding die elders is aangeschaft of bedrukt mag niet 

door teams in clubverband gedragen worden. Dit 

staat op diverse plaatsen op de website en in het 

huishoudelijk reglement vermeld; 

3. Wedstrijdbroekjes en wedstrijdkousen voor spelers 

zijn op zaterdagen (van 8.30 - 15.00 uur) in het 

clubgebouw verkrijgbaar. Twee voordelen: gelijk 

meenemen en goedkoper dan via de webshop (geen 

1 Euro transactiekosten); 

4. Broekjes en kousen die tijdens wedstrijden gedragen 

worden dienen de wedstrijdbroekjes en wedstrijd-

kousen van de (huidige of voorgaande) kledinglijn 

te zijn. Broekjes van de trainingssets en broekjes van 

andere merken zijn niet toegestaan. Trainingskou-

sen en kousen van andere merken zijn niet toege-

staan; 

5. In het clubgebouw zijn op zaterdagen zwarte Nike 

Guard Stay II klittenbandjes verkrijgbaar voor de 

aantrekkelijke prijs van 5 Euro. KNVB regels schrij-

ven voor dat tape of bandjes die je om je kousen 

doet (om scheenbeschermers omhoog te houden) de 

kleur van de kousen moet hebben, in ons geval dus 

zwart. 

 

Andre Bakker 

Kleding Commissie 

Kleding 

W 
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Kort nieuws en agenda 

p donderdag 5 en vrijdag 6 januari organiseert V.V. 

De Meern in samenwerking met sportcentrum Ou-

denrijn en ING weer de winterclinics voor alle spelers 

van de Kabouters, Champions Leauge, E en F pupillen 

van V.V. De Meern. Wij hebben twee leuke dagen vol 

met verschillende activiteiten georganiseerd, onder an-

dere badminton, fitness, tafeltennis, zelfverdediging en 

natuurlijk voetbal.  

 

Om de pupillen van V.V. De Meern twee leuke, gezelli-

ge en sportieve vakantiedagen te geven. Deze dagen 

zullen van 10.30 tot 16.30 uur duren. Heeft uw kind 

interesse in deze leuke dagen? Meld hem/haar dan aan 

voor deze gezellige winterclinic. 

 

Aanmelden kan via betrokken@vvdemeern.nl (graag 

naam, elftal en telefoonnummer opgeven). De clinic zal 

plaatsvinden in sportcentrum Oudenrijn, Europaweg 

49, 3451 HG, Vleuten-De Meern. De prijs van de clinic 

is €27,50 per deelnemer voor 2 dagen (1 dag kost 

€15). U-pas kinderen mogen gratis mee doen. Wij ho-

pen samen met uw kind er twee 

gezellige dagen van te maken! 

  

Team V.V. de Meern Betrokken 

ING Winterclinics 

O 

Futsal Cup 2017 

p zaterdag 7 januari 2017 vindt vanaf 19.00 uur de 

Futsal Cup 2017, het zaalvoetbaltoernooi voor la-

gere zaterdagteams (2e t/m 8e en veteranen), plaats in 

de Ouderijnhal in De Meern. Tijdens dit toernooi wor-

den alle spelers willekeurig onderverdeeld acht teams 

en wordt in twee poules gestreden om de groepswinst. 

Tenslotte spelen de twee poulewinnaars in de finale om 

de felbegeerde Futsal Cup 2017. 

 

Uiteraard is eenieder wel-

kom om dit spektakel te 

komen aanschouwen en 

om na afloop te proosten 

op het nieuwe jaar.  

 

Patrick van Zijl 

O 

p 28 november kreeg kersverse voorzitter Wim 

Stolwijk het heuglijke nieuws dat het ING sponsor-

contract met 3 jaar wordt verlengd voor 20.000 Euro in 

BTW per jaar. Wij zijn hier als vereniging zeer blij mee. 

Een deel van het geld gaat gebruikt worden voor verbe-

tering van de veldverlichting op velden 5 en 6. Hiermee 

wordt het bestaande samenwerkingsverband tussen 

V.V. De Meern en ING gecontinueerd. 

Sponsorcontract ING verlengd 

O 

e vereniging hecht aan een uniforme kledinglijn in 

de clubkleuren en voorzien van het V.V. De Meern 

logo vanwege de uitstraling en de herkenbaarheid. De 

vereniging heeft daarom een kledinglijn van Quick 

vastgesteld en hiervoor een exclusieve overeenkomst 

afgesloten met Quick. Kleding die door teams wordt 

aangeschaft en in clubverband wordt gedragen dient 

aan deze kledinglijn te voldoen en via de vereniging te 

worden aangeschaft. 

  
De vereniging probeert alle teams minimaal te voorzien 

van gesponsorde shirts en indien mogelijk ook van trai-

ningspakken, sporttassen, trainingskleding, sweaters, 

etc. Dit is echter geen recht. Indien er geen sponsor 

voorhanden is dan zullen spelers zelf de aanschaf van 

kleding moeten bekostigen. Vaak kennen trai-

ners, leiders of ouders potentiele sponsoren. Neem dan 

contact op met de kleding commissie. De kleding com-

missie kan vervolgens offerte uitbrengen en de bestel-

ling en levering verder regelen. 

 

Broekjes, kousen en klittenbandjes (om scheenbescher-

mers omhoog te houden) kunnen op zaterdagen 

(tijdens het wedstrijdprogramma tot uiterlijk 15.00 

uur) in de uitgifte ruimte (einde gang beneden) in het 

clubgebouw aangeschaft worden. Voordelen: gelijk 

meenemen en geen € 1 transactiekosten van de web-

shop. Leden kunnen kleding bestellen via de web-

shop vvdemeern.q-teamwearshop.nl. 

Kleding: webshop en informa)e 

D 
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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. 

 

Best Western city Hotel Woerden 

Na de zomerstop stond de eerste bijeenkomst op 3 ok-

tober op het programma. Het nieuwe seizoen van de 

Business Club werd afgetrapt bij Best Western City Ho-

tel Woerden. Nadat alle gasten een rondleiding door 

het hotel hadden gehad was het tijd voor de presenta-

tie. Hotelondernemer Marcel Rutten gaf inzicht in de 

dagelijkse bezigheden die je tegenkomt wanneer je een 

hotel runt. Dit leverde een aantal bijzonder vermakelij-

ke anekdotes op. Verder werd er antwoord gegeven op 

vragen gerelateerd aan de optimale bezetting van een 

hotel, boekingen en prijswerkingen. Met deze presenta-

tie heeft Marcel laten zien dat het leven van een hotel-

ondernemer erg dynamisch is en geen dag hetzelfde. Na 

de presentatie konden de gasten genieten van het heer-

lijk verzorgde buffet en kon er genetwerkt worden.  

Panthera B.V. 

Maandag 7 november waren we te gast bij Panthera 

B.V. Deze bijeenkomst stond in het teken van een in-

troductie op het gebied van Google AdWords. Deze 

dienst van Google wordt gebruikt door bedrijven om 

hun vindbaarheid op internet te vergroten. De presen-

tatie werd verzorgd door Floortje Rodermans, een ex-

pert op het gebied van Google AdWords. Voor de aan-

wezigen was dit een uitgelezen mogelijkheid om de ba-

sisprincipes van Google AdWords te ontdekken en mis-

schien nog belangrijker, hoe ze dit in hun eigen bedrijf 

kunnen toepassen. Na de presentatie was er nog de mo-

gelijkheid tot netwerken onder het genot van een 

drankje. 

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, contact via info@bclr.nl. 
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