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rokussen en narcissen vliegen de grond uit. Het 
voorjaar komt aangestormd en daarmee het betere 

weer. Heerlijk. Zon! Daar groeit kunstgras het best van. 
 
Voorjaar is de periode waarin wij al bezig zijn met vol-
gend jaar. Van teamindeling tot het aanstellen van trai-
ners tot het besluiten hoeveel teams wij op zaterdag 
kwijt kunnen tot het op orde brengen van financiën. 
 
Een zorgenkindje in onze organisatie is de senioren-
commissie. Van de huidige commissie stoppen maar 
liefst 3 van de 5 leden en heeft Patrick van Zijl aangege-
ven niet verder te willen als voorzitter. Nu al geeft dat 
een enorme druk op het VB. 
  
En een wellicht nog grotere zorg is het aantal vrijwil-
ligers algemeen. Misschien zijn we er niet handig in om 
vrijwilligers te vinden maar feit is dat we op cruciale 
plekken onderbezet zijn. We hebben besloten om een 
aparte avond te vergaderen over acties die we moeten 
nemen. Erwin Potters is geheel vrijgemaakt voor vrij-
willigersbeleid.  Er is ook een lichtpuntje. Stef Vermeu-
len is bereid gevonden mee te gaan lopen met het be-
stuur en hier en daar hand- en spandiensten te verrich-
ten. 
 
De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 
De ledengroei is gestopt. Voor het eerst zien we dat aan 
de onderkant bij de allerjongsten het aantal aanmelding 
licht afneemt. Het wordt langzaam tijd om naar buiten 
te brengen dat we de wachtlijsten hebben afgeschaft.  
Het jaarlijkse passen en meten op zaterdag is overigens 
nog niet afgelopen. Nog steeds willen meer teams op 
zaterdag dan we kunnen plaatsen. We zijn bezig om in 
beeld te krijgen wie er bij de senioren en bij de A 
(onder 19) blijven en wat de wensen zijn. 
 
Dit seizoen hebben we ondanks het overvolle program-
ma met 5 teams meer op zaterdag gedraaid dan de be-
doeling was. Een elfde senioren team was toegestaan 
omdat de prognose was dat er maar 5 ipv 6 A-teams 
zouden zijn. 3 E-teams, vanuit de wachtlijst, hadden we 
toegezegd te kunnen blijven. Daarna bleek dat er geen 
zondagcompetitie voor de E kwam. En met een extra 
vrouwenteam hebben we een jaar een experiment wil-
len doen. Al met al nam de drukte er op zaterdag niet 
door af. 
 
Meer jeugdwedstrijden op zondag 
Ook komend seizoen blijft het overvol. Om iedereen te 
kunnen laten voetballen blijft de F (onder 9) net als nu 

op zondag. Voor de O10 gaan De Meern, Kampong, 
Sporting en mogelijk nog een paar clubs flexibele com-
petities starten. D.w.z. dat zij onderling zeker op zon-
dag zullen spelen maar dat de wedstrijden tegen andere 
clubs op zaterdag kunnen zijn. 
   
Bij de oudere jeugd gaan we door met convenant waar-
bij wedstrijden door de wedstrijdsecretarissen van de 
zaterdag naar de zondag kunnen worden verschoven. 
Dit convenant loopt met De Meern, Sporting, Hercules, 
Quick en PVCV. Wij hopen dat ook andere clubs aan-
sluiten.   
 
Korreltjes 
Tjonge, de rust of onrust rond de korreltjes is een aan-
houdend verhaal. Zie ook de vorige Teamgeest. Na de 
publicatie in december van de RIVM resultaten dat we 
veilig konden voetballen op de kunstgrasvelden 5 en 6 
kwam de Universi-
teit van Amster-
dam met een test 
waarin de veilig-
heid weer ter dis-
cussie werd ge-
steld.  Het leverde 
hen een hoop we-
t e n s c h a p p e l i j k 
commentaar en het Verenigingsbestuur wederom een 
hoop vragen op. Waarna nog geen twee weken later, 
eind februari, in het lang verwachtte Europese rapport 
bevestigd werd dat het toch veilig is om op dit soort 
velden te voetballen. Pffff, eindelijk kunnen we dit dos-
sier sluiten en gelukkig komen er in de zomer twee 
nieuwe velden ter vervanging waarna we hopelijk zor-
geloos verder kunnen voetballen. 
 
Als ouder wordt je van zoveel wetenschappelijk gehar-
rewar niet vrolijk. Is het nou wel veilig of niet? En wie 
heeft er enigszins of geheel gelijk? Je moet specialist 
zijn  om het te kunnen beoordelen. Een oudergroep 
heeft zich dan ook tot de gemeenteraad gewend met het 
verzoek om het voetbal op dergelijke velden definitief 
te stoppen.  
 
Als bestuur een opmerking: De korreltjes en het ingaan 
op de zorgen van ouders kosten ons handen vol tijd. 
Alsof wij al niet druk genoeg zijn. Maar zoals we dan 
zeggen, als ouders al niet meer voor hun kinderen op-
komen, wie dan wel? En vervolgens komt het aan op de 
toon en de manier waarop je met elkaar communiceert. 
En daarvoor onze waardering voor deze ouders, omdat 

Van het Verenigingsbestuur 

K 
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we ondanks een verschillend standpunt normaal en met 
respect voor elkaar contact hadden en hebben.  
 
Vervanging veld 5 en 6 
De vervanging van veld 5 en 6, de korreltjesvelden, 
staat onverminderd gepland voor deze zomer. De kor-
reltjesaffaire helpt ons overigens niet. De aanvraag voor 
nieuwe kunstgrasvelden is dusdanig toegenomen dat de 
fabrikanten de vraag niet aankunnen. Iedereen wil de 
nieuwe velden uiteraard in de zomerstop. Gevolg is dat 
de aannemers hiervoor de ruimte moeten krijgen om 
dit tussen begin mei en eind augustus in te plannen. 
Aanvankelijk stonden wij op het standpunt dat er door 
de jeugd- en seniorentoernooien niet eerder dan vanaf 
2e week juni aan de nieuwe velden kon worden ge-
werkt. Daarop bleek dat de kans dan groot was dat de 
gemeente dan geen enkele aannemer zou kunnen vin-
den. Er zat niets anders op dan eieren voor ons geld te 
kiezen en toe te staan dat vanaf begin mei kan worden 
begonnen. Enkele jeugdtoernooien zullen daarom inge-
krompen moeten worden. Ook Coup De Meern gaat 
niet door. Niet fijn maar beter dan veld 5 en 6 niet ver-
vangen krijgen. 
 
De veldverlichting van veld 5 en 6 is niet top. Dat is 
bekend. Het ideale moment om de veldverlichting aan 
te passen leek gelijktijdig met vervanging van de vel-
den. Zoals eerder gemeld op de website is besloten om 
de vervanging een jaar op te schorten omdat we denken 
dan een betere verlichting te kunnen krijgen tegen lage-
re kosten. 
 
Wat u bv nooit hoort 
Er zijn heel wat onderwerpen waar u als lid eigenlijk 

We pikken er weer een (paar) uit. 
 
Tarievenbeleid 
De gemeente Utrecht wil/gaat de huurtarieven van de 
voetbal- en hockeyclubs aanpassen. Voor bv  Sporting 

veldhuur met ca. 35% omhoog. Ons huurcontract be-
schermt ons (deels?) tegen de voorgenomen verhogin-
gen. Voor ons is de situatie nog niet helemaal duidelijk.  
Genoemde clubs hebben uitgerekend dat de contributie 

deze maatregel.  
 
Wij steunen de andere grote verenigingen in hun be-
zwaren tegen de verhogingen. Een van de hoofdbezwa-
ren is de volgende: Clubs betalen nu voor elk trainings-

uur, maar voor maximaal ca. 22 uur per week per veld. 
Dat wordt losgelaten. Voor elk trainingsuur moet be-
taald worden. Inspanningen om het complex optimaal 
te gebruiken en zoveel mogelijk mensen zo vaak moge-
lijk te laten voetballen en trainen (immers sportstad 

dat dit beleid ook voor ons gaat gelden dan zou een 
aanvraag van bv een F-team om op vrijdagmiddag van 
half 4 tot half 5 te mogen trainen kunnen betekenen dat 
we een huurverhoging krijgen. De veldhuur op zondag 
gaat overigens verlaagd worden om de zondag als speel-
dag aantrekkelijker te maken. 
 
Voetbal 030 
Vanuit de club zit John van Wegen bij een werkgroep 
die kijkt naar de toekomst van het voetbal in Utrecht. 
De stad Utrecht gaat groeien van 340.000 naar ca. 
410.000 inwoners. Hoe moet het voetbal daarin worden 
georganiseerd? Een ding is zeker, er zijn nu 83 velden 
en er gaat geen veld bijkomen. 
 
Wat de groep probeert te doen is te kijken naar maat-
schappelijke ontwikkelingen en wat dat  logischer wijs 
voor verenigingen betekent. Bv dat lagere scholen naar 
een vierkant rooster gaan en daarmee de trainingen op 
woensdagmiddag niet eerder kunnen starten dan een 
uur of 3. Nu half 2. Dat de jongere generatie op een 
andere manier bestuurd moet worden. Dat ouders dus-
danig mondig worden dat besturen steeds zwaarder 
wordt en hogere eisen gaat stellen. Dat ook in het voet-
bal de vraag naar vernieuwing in spelvormen en accom-
modaties steeds sneller zal gaan.  
 
Het verenigingsbestuur 
 
 
 
 
 
 
 
      Wim Stolwijk    John van Wegen    Laurens Zandbelt 
 
 
 
 
   
   
   Erwin Potters  Andre Bakker  
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ellicht heb je jezelf wel eens afgevraagd hoe een 
veldindeling tot stand komt, waarom jouw team om 

8.30 uur speelt of om 16.15 uur op veld 6? En waarom 
je via voetbal.nl soms meerdere meldingen krijgt dat de 
wedstrijdtijd weer eens is gewijzigd. Waarom zie je 
soms andere tijden op de teampagina s̃ ten opzichte van 
het algemene wedstrijdprogramma? En hee, er stond 
een scheidsrechter bij onze thuiswedstrijd en nu staat 
er "zelf regelen"? Welnu, dat leg ik je hierna uit. Ik doe 
sinds enige jaren met heel veel plezier de veld- en 
kleedkamerindeling op de zaterdag bij V.V. De Meern. 
En ik ben Peter Bootsma. 
 
Hoe werkt de planning? 
De planning doe ik met behulp van het programma 
Sportlink. De KNVB vult per speeldag de 6 velden van 
V.V. De Meern gebaseerd op de voorkeurstijden die 
gekoppeld zijn aan de teams. De voorkeurstijden be-
paalt V.V. De Meern zelf. Afhankelijk van deze voor-
keurstijd, competitie indeling en de nummering van de 
competities maakt de KNVB uiteindelijk een eerste 
wedstrijdplanning. Die voorkeurstijden zijn nooit een 
garantie dat je op die tijd speelt. Sterker nog, alleen 
ZA1 speelt standaard op de voorkeurstijd van 14:30 
uur. Voor de rest van de teams moet ik "schuiven" met 
de aanvangstijden.  Het is simpelweg onmogelijk om 
alle wedstrijden op de voorkeurstijden te plannen, iede-
re week is het programma anders. Er is geen enkele 
speeldag waarbij exact dezelfde teams thuis spelen. 
Soms moet ik voor een zaterdag meerdere wedstrijden 
naar een doordeweekse avond verplaatsen, omdat er 
niet genoeg ruimte is.  
 
De eerste planning vanuit de KNVB 
Op het eerste plaatje hieronder zie je een voorbeeld van 

een planning zoals de KNVB deze in eerste instantie 
aanlevert. Alles dwars door elkaar heen. Daar moet ik 
iets van proberen te maken. Het idee is om tussen 8:30 
en 18:00 uur alle wedstrijden te spelen. Het liefst alleen 
op de kunstgrasvelden. Als het niet anders kan betrek-
ken we ook grasveld 4 erbij. Daarbij bestaat dan altijd 
het risico dat er wedstrijden worden afgelast vanwege 
regen of vorst. 
 
Zoals je ziet is deze eerste indeling verre van ideaal.  Zo 
kunnen we geen wedstrijden spelen. Je ziet verschillen-
de kleuren. Een rode kleur betekent dat de wedstrijd 
erg ver weg is gepland ten opzichte van de voorkeurs-
tijd. Groen betekent een mooie planning. Geel betekent 
er tussenin. De zwarte blokken zijn wedstrijden van 
selectieteams die in de diverse divisies spelen. Die mo-
gen wij niet handmatig plannen, de KNVB wil voorko-
men dat we wedstrijden op vreemde tijden plannen 
(bijv. 8.30 of 16.15 uur). Dit i.v.m. de reistijden in de 
divisies.  Vanwege het niveau spelen deze teams hun 
competitie/bekerwedstrijden zoveel mogelijk op veld 1. 
Maar ook dat lukt niet altijd, vooral als er meerdere 
selectieteams tegelijk thuis spelen. 
 

 
Daarna begint het grote schuiven. Passen en meten. Net 
zolang tot ik de wedstrijden in de periode tussen 8.30 
en 18.00 uur heb. Hier gaat redelijk wat tijd in zitten en 
het lukt bijna nooit allemaal in 1x. Ik hou de volgende 
zaken in de gaten: 
- de wensen die zijn ingediend. Bijv een speler van ZA1 
die ook jeugdleider is en dus het liefst in de ochtend de 
thuiswedstrijden speelt; 
- teams die krap zitten in spelers en elkaar moeten on-
dersteunen. Die plan ik op verzoek thuiswedstrijden 

De veld- en kleedkamerindeling op de zaterdag 

W 
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iets verder uit elkaar; 
- speelt een teams niet iedere keer op hetzelfde veld? 
Met de huidige velden 5 en 6 (die niet populair zijn) 
probeer ik teams te laten rouleren tussen alle velden; 
- speelt een team niet altijd om 8.30 uur of na 16.00 
uur? Je zal bij je eigen team veel verschillende aan-
vangstijden gezien hebben. Ik probeer de afwisseling er 
in te houden, uitzonderingen daar gelaten (de jongste 
jeugd speelt standaard vroeg); 
- de jeugd van JO11 en lager spelen op een half veld. De 
truc bij die wedstrijden is om deze teams zoveel moge-
lijk naast elkaar te zetten. De wedstrijdtijden zijn even 
lang, dus de volgende wedstrijd kan ik er direct achter-

kent dat ik ruimte overhou die ik niet kan invullen 
(ben benieuwd hoe dat volgende jaar gaat als de pupil-
len op een kwart veld gaan voetballen). 
- als het even kan kijk ik naar waar de tegenstander 
vandaan komt. De eerste rond om 8.30 uur plan ik zo-
veel mogelijk tegenstanders uit de regio. Bijv PVCV, 
SCH, DESTO, UVV. Soms glipt er wel eens een verre 

 
- in verband met de kleedkamerindeling en het maxi-
maal benutten van de velden hou ik soms 5 tot 10 mi-
nuten aan tussen twee wedstrijden.  
 
Verder is het mijn streven om ieder team een keer op 
het hoofdveld in te delen. Want wat is er nu mooier 
dan op het hoofdveld te voetballen? 
 
Wijzigingen 
Nadat ik mijn eerste planning heb gemaakt, zijn er al-
tijd wijzigingen. Teams die toch niet op het tijdstip 
kunnen, snipperdagen, verplaatsen van wedstrijden. Of 

denk aan vakantieweekenden. De planning verandert 
regelmatig. Als er ergens een gat valt in de planning, 
wil ik die graag opvullen. Als er bijvoorbeeld een plek 
vrij valt op het hoofdveld, wil ik die plek graag opvul-
len. En dat kan het gemakkelijkst als ik nog vrij kan 
schuiven met de tijden. 
 
Definitieve planning 
In het plaatje hieronder zie je hoe een definitieve plan-
ning kan zijn:  
 
Een week voor het speelweekend kan ik niet meer zelf 
schuiven met de tijden. Dit kun je zien in het plaatje 
hierboven, alle wedstrijden zijn zwart en nu geblok-
keerd door de KNVB. Als ik nu nog wil schuiven heb ik 
toestemming nodig van de tegenstander. Maar met een 
volle planning is schuiven eigenlijk niet meer mogelijk. 
Dan zou ik ook nog een andere wedstrijd moeten ver-
plaatsen, dus met meerdere teams in overleg moeten. 
Dat is onbegonnen werk. 
 
Verder valt wellicht op dat op geen enkel veld de inde-
ling qua wedstrijden gelijk is. Ieder veld heeft haar ei-
gen indeling. Het is met alle wensen en eisen waar ik 
rekening mee hou bijna onmogelijk om velden zodanig 
in te delen dat er een gelijke indeling ontstaat. Ik kan 
ook twee dagen voor het speelweekend niet zomaar een 
team naar veld 2 of veld 6 verplaatsen. Tenzij er toeval-
lig een team op dat andere veld staat met dezelfde aan-
vangstijd en wedstrijdduur. Hiermee kun je je ook 
voorstellen dat ik het liefst zo snel mogelijk wil weten 
of een team een snipperdag wil opnemen of wil ver-
plaatsen. 
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Het programma is vrij strak ingeregeld. Als een wed-
strijd later begint heeft dat veelal gevolgen voor de aan-
vang van de rest van de wedstrijden op dat veld.  
 
Tijden op voetbal.nl, teampagina�s en algemene wed-
strijdprogramma  
De tijden op voetbal.nl en de teampagina s̃ zijn automa-
tisch gekoppeld aan de wedstrijdplanning vanuit Sport-
link. Je ziet eerst de tijd waarop de KNVB haar eerste 
indeling maakt (in principe de voorkeurstijden). Daar-
na ga ik schuiven om de juiste veldindeling te krijgen. 
Iedere keer als ik een nieuwe indeling opsla, zie je de 
nieuwe speeltijd op voetbal.nl of de teampagina s̃. Heb 
je voetbal.nl zo ingesteld dat je een melding krijgt bij 
een nieuw tijdstip van een thuiswedstrijd? Dan weet je 
dat ik aan het schuiven geweest ben. 
Het algemene wedstrijdprogramma hou ik handmatig 
bij en pas ik zoveel mogelijk aan als ik de tijd hiervoor 
heb. Hier kan dus nog wel eens een vertraging inzitten 
want ik  heb ook nog een privé leven naast V.V. De 
Meern. 
 
Scheidsrechters  
Vanuit de scheidsrechterscommissie krijg ik ongeveer 
een week van tevoren de indeling van de scheidsrech-
ters. De namen voeg ik toe aan het programma. Soms 
komt een gepland tijdstip toch niet uit, blessure, ziekte. 

En dan kan het zijn 
dat er op de vrij-
dagavond ineens 
"zelf regelen" bij 
jouw wedstrijd 
staat. Heel verve-
lend natuurlijk als 
het op het laatste 

moment gebeurt, maar soms is het overmacht. Het is 
handig om een soort van "back-up" te hebben als dit 
gebeurt. Je hebt toch eenmaal een scheidsrechter nodig 
om te kunnen spelen.  
 
Kleedkamerindeling 
Naast de veldplanning regel ik ook de kleedkamerinde-
ling. Tenminste, in theorie dan. De medewerkers in de 
uitgifte ruimte proberen in de praktijk uit te voeren wat 
ik in theorie bedacht heb. Soms is de praktijk weerbar-
stig en krijg ik een week later Ria lachend achter mij 
aan: "wat heb jij nu gedaan, het liep van geen kan-
ten".   
 
Ook de kleedkamerindeling vergt enig denkwerk. We 
hebben weliswaar 20 kleedkamers en dat zou bijvoor-

beeld kunnen betekenen dat alle teams hun spullen na 
het omkleden naar het veld mee moeten nemen. Maar 
gelukkig is dat niet altijd nodig. Door een goede verde-
ling over de kleedkamers kunnen teams veelal hun 
spullen in de kleedkamers laten liggen.  
 
Het kostte me wel enig tijd om daar een goede verdeel-
sleutel in te vinden. Wanneer gaat een team naar het 
veld en naar welke kleedkamer gaat een team dat klaar 
is? De oplossing lag hem in het feit dat ik velden kop-
pel aan vaste kleedkamers. Bij een aantal velden bete-
kent dat: twee teams komen van het veld en gaan naar 
kleedkamer X en Y. De teams van de wedstrijd er na 
zijn net klaar met omkleden en gaan van de kleedka-
mers X en Y naar het veld. Om dit voor elkaar te krij-
gen moet er niet al te veel tijd zitten tussen de twee 
wedstrijden. Anders zitten er nog teams in de kleedka-
mers om te kleden terwijl de andere teams al klaar zijn. 
Dat is ook handig als je pupillenteams naast elkaar op 
hetzelfde veld zet. We kunnen twee pupillenteams in 1 
kleedkamer kwijt. Bijv 20L(inks) en 20 R(echts). Daar-
bij moet ik er ook extra waakzaam voor zijn dat er geen 

 
 
Tot slot 
Is de wedstrijdplanning altijd leuk? Eigenlijk wel, al-
hoewel het wel even slikken is bij een algehele afgelas-
ting. Want mijn werk voor die speeldag zit er dan al-
lang op. 
Waar ik heel veel in theorie regel, voeren teams en een 
heleboel vrijwilligers mijn planning in de praktijk uit. 
Gelukkig is de samenwerking met iedereen uitstekend. 
Teams zijn bijna altijd bereid om bijvoorbeeld doorde-
weeks te spelen indien nodig. De vrijwilligers van de 
uitgifteruimte lossen allerlei problemen met de kleed-
kamerplanning in de praktijk op. Mijn dank voor een 
ieder die mij daarbij helpt. 
 
Het is ieder weekend weer een uitdaging om de plan-
ning rond te krijgen, waarbij ik weet dat ik nooit ieder-
een 100% tevreden kan stellen. Gaat er iets mis? Ik sta 
altijd open voor suggesties/opmerkingen. Heb je een 
tip, neem dan per email even contact met me op. 
 
Peter Bootsma 
wedstrijdsecretarisjunioren@vvdemeern.nl 

mailto:wedstrijdsecretarisjunioren@vvdemeern.nl?subject=wedstrijdsecretarisjunioren@vvdemeern.nl
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fgelopen november heb ik het stokje van Frans van 
Seumeren overgenomen. Op gepaste wijze hebben 

we Frans bedankt voor de manier waarop hij leiding 
heeft gegeven aan onze club. Een club die de afgelopen 
10 jaar is uitgegroeid van een leuke dorpsclub naar één 
van de grootste amateurverenigingen van Nederland. 
Terecht werd Frans benoemd tot erevoorzitter. We zijn 
er trots op dat hij zoveel berekend heeft voor onze club. 
 
Aan mij de taak vanaf nu leiding te geven aan onze gro-
te club. Een club waar recreatief en prestatief kan wor-
den gevoetbald en waar wij zelfs op maatschappelijk- 
(V.V. De Meern Betrokken) en op commercieel gebied 
(Business Club Leidsche Rijn) succesvol zijn. 
 
Ik ben blij dat het bestuur versterkt is met alleskunner 
André Bakker en met een jonge ambitieuze vent (Erwin 
Potters) die zijn hele voetballoopbaan bij ons heeft 
doorlopen en nog steeds een aardig balletje trapt bij 
Zondag 3. Als bestuur blijven we op zoek naar jeugdig 
talent. 
 
Eén van de doelstellingen is verder het verbeteren van 

de jeugdopleiding. Ik kan u melden dat Hidde van Bo-
ven, een echte V.V. De Meern jongen, voor volgend 
seizoen is vastgelegd om de jeugdopleiding verder te 
professionaliseren. Eigen opgeleide jeugd laten door-
stromen naar onze standaardteams is de wens van een-
ieder. 
 
Ik hoop oprecht dat meer jonge mensen zich inzetten 
voor onze mooie club. Met name op het gebied van 
communicatie (Teamgeest, Wedstrijdkrant), commer-
cie (sponsorcommissie), toernooi- en scheidsrechters-
commissie hebben we mensen nodig. Als bestuur kun-
nen we het niet alleen, 
samen make we er wat 
moois van.  
 
Ons motto luidt niet 

jezelf, ontwikkel de 
 

 
Wim Stolwijk 

Van de Voorzitter 

A 

e wave, lekker meezingen en Hollandse accordeon-
muziek. Dat is hoe de avond begint. New Dutch 

Connection en Trainerskracht hebben recentelijk de 
handen in een geslagen. Ter gelegenheid van deze sa-
menwerking werd op maandag 20 maart 2017 een fees-
telijke openingsavond georganiseerd. Het doel? Mensen 
enthousiast maken voor het project. 
 
Warming-up  
Bright Richards, de artistiek leider 
van New Dutch Connections (NDC), 

publiek waren nog wel wat stemoefe-
ningen nodig, voordat liedjes zoals 

borst konden worden meegezongen.   
 
Samenwerking 

nerskracht bundelen de krachten om (ex-)
vluchtelingen op te leiden tot voetbaltrainer. Elke don-

ning van een KNVB-instructeur. Ze leren om voor een 
groep te staan, hoe ze een training opbouwen en daar-
naast leren ze meer.  

vertelt Nathan de Cock, een van de organisatoren.  
 
Maatjes 
Het publiek bestond voornamelijk uit 
sporttrainers van de deelnemende ver-
enigingen. NDC en Trainerskracht 
hopen nu al (ex-)vluchtelingen te kop-
pelen aan een van deze sportclubs. 
Nederland heeft een echt verenigings-

er deel vanuit maken om het te begrij-
pen. Het kan voor de vluchtelingen 
dan ook bijdragen aan de integratie, 

 
 

Wil je meer weten of ook maatje worden? Stuur dan 
een mail naar betrokken@vvdemeern.nl  
 

V.V. De Meern Betrokken: Performance Eve 

D 

mailto:betrokken@vvdemeern.nl?subject=betrokken@vvdemeern.nl
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e Teamgeest redactie is onafhankelijk van het Ver-
enigingsbestuur. Dat is in de clubstatuten vastge-

legd. Deze onafhankelijkheid moet waarborgen dat le-
den hun mening kunnen uiten zonder bang te hoeven 
zijn dat het bestuur dat censureert, blokkeert, etc. 
 
Omdat er momenteel geen Teamgeest redactie is en we 
het toch belangrijk vinden dat we ons clubblad in stand 
houden en u informeren over het reilen en zeilen van 
de club zijn leden van het verenigingsbestuur in het gat 

gesprongen. In feite moet dat niet kunnen maar nood 
breekt wetten. Wij hopen dat niemand zich geremd 
heeft gevoeld om te schrijven wat hij of zij zou willen. 
Wij hebben in ieder geval geen enkele tekst aangepast 
of tegen gehouden. 
 
De volgende Teamgeest, juli, moet weer door een onaf-
hankelijke redactie worden gedaan.  Wie doet dat? De 
hoeveelheid werk valt echt reuze mee. Neem contact op 
met willekeurig welk bestuurslid. Wij rekenen op u! 

Komt er nog een volgende TeamGeest? 

D 

Jannes Visscher neemt na 29(!) jaar afscheid 

Afgelopen 22 maart is toch nog op een bijzondere ma-
nier afscheid genomen van Jannes Visscher, meer dan 
dertig jaar vrijwilliger bij V.V. De Meern waarvan 29 
jaar als woensdagmiddagtrainer. Een  geruisloos vertrek 
werd  voorkomen. 
 
Op de foto zien we Jannes in Brouwerij Maximus tij-
dens zijn afscheid. Midden jaren 80 hielp Jannes al bij 
het begeleiden van de jeugd. In 1988 werd hij door 
Lambèr van Rooijen gevraagd om op de woensdagmid-
dag te helpen met het trainen van pupillen. 
 
Een van de eerste zaken die daarnaast opgepakt werd 
was de organisatie van een D-kamp. Het  eerste kamp 
vond  plaats in Roden (Dr.) Op 
de foto die ik nog heb uit 1990, 
is de enige nog actieve voetbal-
ler volgens mij  Marco Evers-
dijk. Later zou Zegge, bij Roo-
sendaal,  de thuisbasis worden. 
Men zou hier ongeveer twintig 
jaar naar toe gaan. Al die jaren 
was Jannes er bij. Om aan extra 
financiën te komen was er ook 
een grijze lotto opgezet. De 
jeugdcommissie kon altijd 
standaard in de begroting op-
nemen: bowlen wordt betaald 
door Jannes.  De ongeëvenaar-
de dierengeluiden bij het dierengeluidenspel op de za-
terdagavond van Jannes mogen niet onvermeld blijven. 
Het spel  was standaard na een voortreffelijke barbecue  
van Herman Satink. 
Jannes zorgde ook dat elke jeugdspeler in die tijd een 
kaartje meekreeg waarop stond wanneer en tegen wie 

kaartje thuis liggen  voor jongste zoon Stef, door Jannes 

nog kaartjesmoeders die elke week  kaartjes uitschre-
ven voor de pupillen. Oudere spelers werden geacht 
naar de Schalm te fietsen om aldaar het programma te 
bekijken op een mededelingenbord. 
 
Maar het zwaartepunt van zijn  vrijwilligerswerk lag op  
de woensdagmiddag. Vaak assisteerde hij bij  de trai-
ningen samen met Joop Westerhout. Eerst bij Lambèr, 
daarna bij Piet Oostrom  en  Jan Kerkhof. Maar met het 
groeien van de vereniging ging hij ook steeds meer zelf-
standig groepen trainen. Jannes  gaf training op een 
zeer kindvriendelijke wijze. Boos worden kon hij niet 
echt.  Kinderen gingen graag naar  hem toe. Ook had 

Jannes een scherp oog voor de 
talentvolle voetballertjes. Daar-
in vergiste hij zich zelden. 
 
Hij vond het wel  jammer dat 
de gezelligheid in  de nieuw 
kantine minder was geworden, 
niet in de laatste plaats door de 
regels rondom het trakteren. 
 Ziekte thuis en een hardnekki-
ge hielblessure deden hem be-
sluiten in augustus 2016 te 
stoppen. 
 
Samen met de vaste D-kamp 

bemanning Herman, Joost en Fred (Ronald was helaas 
verhinderd) en een aantal woensdagmiddagtrainers 
werd  afscheid genomen onder het genot van een paar 
heerlijke pilsjes. Hij kreeg ook het gebruikelijke aan-
denken dat ik namens de jeugdcommissie mocht uitrei-
ken: een voetbalschoentje met een inscriptie voor de 
bewezen diensten. Jannes , het ga je verder goed. 
Jan Vermeulen. 
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Op woensdag 15 maart organiseerde de KNVB op de 
Campus in Zeist een aantal testwedstrijden met als doel 
om een aantal aanpassingen van spelregels uit te probe-
ren. Deze twee wedstrijden waren tussen de JO-11 en 
JO-12 van Feyenoord en Ajax. V.V. De Meern werd ge-
vraagd om twee scheidsrechters voor deze testwedstrij-
den te leveren. Nick Hendrikx en Daan Polder zeiden 
direct ja toen ze gevraagd werden om op te treden als 
arbiters. 
 
Nick (16 jaar, rechts op 
de foto) en Daan (15 
jaar, links) fluiten regel-
matig op zaterdag bij 
V.V. De Meern.  Voor 
beide jonge scheidsrech-
ters waren de testwed-
strijden een unieke gele-
genheid om eens buiten 
de deur te fluiten.  Er 
waren twee wdstrijden 
van 4x10 minuten met 5 
minuten ertussen in de 
11 tegen 11 vorm met 
enkele aangepaste regels, 
waaronder het inschie-
ten van de bal in plaats van ingooien en het uitnemen 
van de bal in het 16 meter gebied na een doelpunt. Bei-
de regels kunnen er mogelijk toe bijdragen dat het spel 
sneller verloopt.  
 
Na een prettige ontvangst werden beide scheidsrechters 
geïnstrueerd over deze nieuwe regels en kon de eerste 

weet nu ook dat er veel meer tegen de scheidsrechter 
 

 
Het ging er zeer professioneel aan toe, om het effect van 
de wijzigingen te meten hadden de spelers meetappara-

tuur om, zodat er precies kon worden gezien waar op 
het veld de spelers zich bevonden, hoe snel en hoeveel 
ze liepen etc. Bovendien hingen er aan elke lichtmast 

later terug gekeken konden worden. 
 

leiden. Wij floten om de beurt 10 minuten. Eerst waren 
de beide teams van de JO-11 aan de beurt. Dit was een 
spannende wedstrijd. Hoewel de JO-11 van Feyenoord 

in het eerste deel beter 
was en op 1-0 kwam 
door een benutte penal-
ty, won de JO-11 van 
Ajax uiteindelijk terecht 
met 1-3. De tweede 
wedstrijd was tussen de 
teams van de JO-12. 
Ook in deze wedstrijd 
trokken de spelers van 
Ajax aan het langste 
eind. Het werd uiteinde-
lijk 1-2. Ik vond het een 
leuke ervaring om deze 
wedstrijden te mogen 
fluiten. Ik merkte gelijk 

dat de wedstrijden op een hoog niveau werden gespeeld 
en dus waren deze wedstrijden voor mijzelf ook een 

 
 
Al met al een leuke ervaring voor Nick en Daan, die de 
opgedane ervaring zeker zullen gebruiken voor hun 
verdere ontwikkeling als scheidsrechter. 
 
Spreekt je dit aan en lijkt het je ook leuk om te fluiten, 
meld je dan aan of vraag informatie op bij de scheids-
rechterscommissie:  

scheidsrechterscommissie@vvdemeern.nl  
 

Dirk IJkema 

Scheidsrechters 

mailto:scheidsrechterscommissie@vvdemeern.nl
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Belijning velden 5 en 6 

oals de afgelopen maanden in diverse media reeds 
gemeld, gaat de KNVB het pupillenvoetbal ingrij-

pend wijzigen: 
volgend seizoen gaan O8 en O9 6x6 op een kwart veld 
spelen (ipv 7x7 op een half veld) 
het seizoen daarna gaat O10 6x6 op een kwart veld spe-
len (ipv 7x7 op een half veld) en O11 en O12 8x8 op 
een half veld (ipv 7x 7 op een half veld en 11x 11 op 
een heel veld) 
Een en ander moet onder andere leiden tot meer bal-
contacten voor spelers en de ontwikkeling van spelers 
stimuleren. 
 
Het kwart veld is nieuw en het halve veld wordt iets 
smaller gemaakt. Verenigingen moeten deze nieuwe 
kwart en halve velden telkens afbakenen met lint, pi-
lonnen en/of hoedjes of permanente belijning aanbren-
gen. Daarnaast moeten verenigingen zorgen voor extra 
doelen, vier keer 2 doelen per kwart veld = 8 doelen per 
veld. Doelen die bij wedstrijden op een half of heel veld 
niet nodig zijn moeten buiten het veld opgesteld wor-
den, daar is extra opstelruimte voor nodig. 
 
Het toeval wil dat in de zomer het kunstgras van velden 
5 en 6 vervangen wordt. We hebben daardoor de kans 
de belijning voor de nieuwe kwart en halve velden aan 
te laten brengen in het nieuwe kunstgras. Dan hoeven 
wekelijks de lijnen niet met lint, pilonnen en/of hoedjes 
uitgezet te worden en dat scheelt een hoop werk. We 
hebben hierover met gemeente en KNVB overlegd en 
het resultaat is dat de extra belijning aangelegd gaat 
worden. 
 
Op veld 5 komt belijning voor kwart en halve velden. 

Belijning veld 5 
 
Op veld 6 komt alleen belijning voor halve velden. Alle 

wedstrijden op kwart velden zullen in principe op veld 
5 gespeeld worden. Daardoor hoeven we alleen op veld 
5 voor 4 extra doelen te zorgen (en extra opstel plaat-
sen voor deze doelen). Wedstrijden op halve velden 
zullen in principe op veld 5 of veld 6 gespeeld worden. 

Belijning veld 6 
 
De kleur van de belijning is nu nog blauw, maar moge-
lijk gaat de KNVB dat nog veranderen en geel of don-
kergroen, dat minder storend voor andere wedstrijden 
is, toestaan. Wij hebben daar op aangedrongen, hope-
lijk komt een eventuele aanpassing van de kleur op tijd 
voor aanleg van onze velden. 
 
Langs veld 5 gaat de gemeente de inkassingen in de bal-
lenvangers groter maken zodat daar meer doelen opge-
steld kunnen worden als deze doelen niet op het veld 
nodig zijn. Tussen veld 5 en 6 is gelukkig nog voldoen-
de ruimte voor een paar extra doelen. 
 
We hebben twee inklapbare draaidoeltjes op veld 6. 
Deze moeten we iets verplaatsen om ze weer in het 
midden van het nieuwe halve veld te krijgen. 
 
In dit artikel zijn enkele aspecten van het nieuwe pupil-
lenvoetbal wat uitgebreider belicht, maar er zijn uiter-
aard meer consequenties. Denk daarbij aan wedstrijd 
planningen, kleedkamer indelingen, diverse software 
die met kwart velden moeten kunnen werken, informa-
tiekaartjes met kwart velden, extra fluitjes voor extra 
scheidsrechters, etc. 
 
Met name de kleedkamer indeling wordt ook lastiger. 
Want meer wedstrijden en spelers op het veld betekent 
uiteraard ook meer teams en spelers in de kleedkamers. 
 
André Bakker 

Z 
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ondag 1 is in de huidige competitie zwak begon-
nen. Een degradatieplek rond de winterstop was 

daarvan het resultaat. Vooral verdedigen bleek een 
achilleshiel te zijn, eind 2016 hadden we bijvoorbeeld 
op 1 ploeg na de meeste goals tegen. Aanvallend had-
den en hebben we minder problemen, 
hierin waren we bijvoorbeeld op 1 ploeg 
na de meest scorende ploeg in de hoofd-
klasse. Onze spits Gokhan Yassar heeft 
een leeuwendeel in deze prestatie, want 
hij scoorde tot nu toe in 21 wedstrijden 
21 maal, ongekend natuurlijk.  
 
Voetballend zijn we absoluut niet min-
der dan onze tegenstanders in de hoofd-
klasse A, maar we lieten het te vaak af-
weten in de eindfase. In veel wedstrijden 
hebben we bijvoorbeeld in de laatste 10 
minuten een voorsprong uit onze han-
den zien glippen en veel punten verlo-
ren. Is dat dan alleen maar pech? Na-
tuurlijk speelt dat een rol maar het heeft 
ook met kwaliteit te maken. Ook de 
blessures van een aantal belangrijke spelers heeft een 
rol gespeeld. Maar ook daar wil ik me niet achter ver-
schuilen. 
 
Ons tweede elftal speelt op het hoogste niveau van Ne-

presteren de spelers van trainer Thierry Meeuwsen re-
delijk goed. Ook hier ligt het degradatiespook nog stie-

kem op de loer (4e van onderen in begin maart), maar 
ik vertrouw erop dat ook zij zich gaan handhaven. Dit 
zou gewoon een prima prestatie zijn als je beseft dat er 
in dit elftal voornamelijk veel jonge spelers spelen 
waarvan ongeveer 5 á 6 spelers 2e jaars A-junior zijn en 
2 spelers eerstejaars senior. 

 
Na de winterstop hebben we met zondag 
1 een goede start gemaakt, van de 5 wed-
strijden wonnen we er 4 en speelden we 
er 1 gelijk. Hierdoor hebben we meer 

stuk beter voor in de ranglijst. We voet-
ballen goed en hebben geleerd van onze 
vele naïeve momenten van de eerste sei-
zoenshelft die veel punten heeft gekost. 
Helaas hebben we afgelopen zondag (5 
maart) deze reeks niet voort kunnen zet-
ten, omdat we totaal onnodig en onver-
diend in Wijchen van Woezik met 1-3 
verloren. 
 
Ik heb al eerder in de Teamgeest laten 

weten dat ik geen afscheid ga nemen met een degrada-
tie. Dat laat ik, de staf en de spelers gewoon niet gebeu-
ren. We gaan er nog een mooi slot van maken zodat 
men inderdaad achteraf kan spreken van een opmars in 
2017. 
 
Rob Zomer 

Zondag 1 

Z 





menteel 2e en wie weet kunnen wij wel voor een ver-
rassing zorgen. Zo niet, dan hebben we nog steeds een 

mooi en gezellig seizoen gehad. Mijn favo-
riete positie in het veld is linkshalf en ge-
lukkig mag ik daar dan ook vaak staan. 
 
Ik zit nu in groep 8 van de Drie Koningen 
in De Meern, dus volgend jaar ga ik naar de 
middelbare school, het Minkema college in 
Woerden. Hopelijk krijg ik het dan niet te 
druk, want ik wil wel blijven voetballen, 
maar dat komt vast wel goed. 
 
Ik zit ook nog op tennis, bij LTC Vleuten-
De Meern. Ook dit vind ik een hele leuke 

sport. Ik hoop deze 2 sporten nog heel lang met elkaar 
te kunnen combineren en ik wens iedereen nog een 
heel fijn en sportief seizoen toe. 

April 2017 

ijn naam is Jay Badal. Ik woon in De Meern, ben 11 
jaar en voetbal in de JO13-6. 

 
Mij is gevraagd om een stukje over mezelf te 
schrijven en dat leek me erg leuk om te 
doen. Ik voetbal al sinds mijn 5e bij De 
Meern, maar kwam daarvoor al heel vaak op 
ons mooie sportcomplex. Mijn opa, Willem 
Debipersad, is namelijk al heel lang actief 
als vrijwilliger en mijn oom, Dhiresh Debi-
persad, voetbalt zelf al heel lang bij V.V. De 
Meern.  
 
Ik vind V.V. De Meern een hele mooie en 
leuke club en heb het heel erg naar mijn zin 
hier. Dit komt uiteraard ook door mijn eigen team. We 
kunnen allemaal namelijk goed met elkaar opschieten 
en daarom zijn wij ook een goed team. Wij staan mo-

14 

p 11 maart is de pilot Schoon Belonen van start ge-
gaan bij V.V. De Meern. Wethouder Geldof heeft 

samen met enkele pupillen petflesjes in de levensgrote 
PETman gestopt en daarmee de campagne officieel ge-
start. Voorzitter Wim Stolwijk heeft nog een nadere 
toelichting gegeven op de campagne en iedereen aange-
spoord om vooral mee te doen. 

Wethouder Geldof van gemeente Utrecht 
 
Daarna hebben pupillen van JO8-za2 een clean up spel 
gespeeld: zo snel mogelijk zwerfafval verzamelen en 
vervolgens in de juiste bakken stoppen. Vervolgens 
mochten  de voetballertjes op het goaldoek schieten. 
Best een uitdaging, hoe hoger des te meer punten. De 
winnaars zijn beloond met een medaille en een mooie 
prijs. 

Naast afvalscheiding gaat de vereniging ook aandacht 
besteden aan zwerfafval. Binnenkort wordt hieraan 
meer invulling gegeven. We hopen dat jullie allemaal 
mee willen werken en ook onze bezoekers aansporen 
om mee te doen.    
 

een flink deel uit materiaal dat nog prima kan dienen 
als grondstof voor nieuwe producten. Thuis doen we 
het ook, en dat vinden we vanzelfsprekend. Dus waar-
om niet ook op de voetbalclub. En wat we al helemaal 
niet willen, is dat afval gaat zwerven, op ons sportpark, 

Commissie van Beheer, is een van de drijvende krach-
ten achter de organisatie van de campagne.  

Irene Mobach van Vereniging Sport Utrecht 

Kick-off afvalscheiding 

O 

Even voorstellen... 

M 
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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. Ditmaal met Fysio Van Leeuwen. 
 
Wie is Fysio Van Leeuwen en welke pro-
ducten/ diensten bieden jullie? 
Fysio van Leeuwen is een praktijk voor fysi-
otherapie, manuele therapie, sportfysiothe-
rapie, dry needling en haptotherapie /
psychosomatische fysiotherapie. Op 1 au-
gustus 1987 is Hans van Leeuwen zijn prak-
tijk gestart. Inmiddels zijn er 8 fysiothera-
peuten, 1 administratief medewerker en 1 
sportmasseur werkzaam.  
 
Sinds 1993 gevestigd in het voormalige 
groene kruisgebouw aan de Zandweg 86 aan 
de oevers van de Leidsche Rijn in het hart 
van de dorpskern De Meern.  Vanaf 2016  is Fysio van 
Leeuwen in maatschapsvorm  voortgezet door Giny 
Masselink en Hans van Leeuwen samen. Het jaar 2017 
staat in het  teken van de grote verbouwing: wij gaan 
een ruime oefenzaal met moderne trainingsfaciliteiten 

-to-

van onze vernieuwde praktijk te kunnen 
openen om  zo optimaal alle (sport-)
revalidaties  te kunnen bieden; een grote 
uitdaging dus! 
 
Hoelang is Fysio Van Leeuwen al sponsor 
bij V.V. De Meern en op welke wijze? 
Fysio van Leeuwen is sponsor vanaf 2005, 
vanaf de start op het nieuwe sportpark De 
Meern. Vanaf het eerste uur lid van de 
BCLR, als shirtsponsor van het zaterdag 8 
(inmiddels zaterdag 10) team waarin Hans 
nog  regelmatig actief is. Daarnaast verzor-
gen wij met ons  fysio team (o.l.v. Leroy Scheffer) al 
een aantal seizoenen de medische begeleiding van de 
selectieteams zondag/zaterdag en jeugd. 
 
Wat is de reden dat Fysio Van Leeuwen zich als spon-
sor aan V.V. De Meern heeft verbonden? 
Voetbal en Fysiotherapie zijn voor mij onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Sponsoring van Topamateurclub 
V.V. De Meern past dus volledig bij het sportieve ka-
rakter van onze praktijk. Door mijn grootste liefde, 

voetbal, ben ik ooit inde fysiotherapie terecht gekomen.  

erna bij het Utrechtse Elinkwijk en vanaf 1997 bij V.V. 
De Meern.  Vanuit maatschappelijk  oogpunt  vinden 
wij het binnen een betrekkelijk kleine gemeenschap als 
De Meern een must om naast de plaatselijke voetbal-

club ook andere Meernse sportclubs (o.a. 
tennis, hockey, tafeltennis)  te steunen in 
hun sportieve activiteiten. 
 
Wat is jouw algemene beeld van V.V. De 
Meern? 
V.V. De Meern is inmiddels uitgegroeid tot 
een grote sportieve semiprofessionele club 
met uitstraling  in de gehele regio. Onge-
looflijk veel vrijwilligers  zijn al sinds jaar 
en dag enorm betrokken en actief bij de 
club. Mooi om te zien dat zoveel jeugdteams 
op hoog (landelijk) niveau meedraaien in 
hun competities. Hopelijk gaan het zondag/
zaterdag 1 team daar de komende jaren ook 

van profiteren; het mooiste is toch een vlaggenschip 
 

 
Welke persoonlijke ervaringen of herinneringen aan 
V.V. De Meern? 
Vanaf 1995 ben ik een aantal jaren jeugdleider van het  

team van mijn zoon Jasper geweest, tevens 
pupillen- en keeperstrainer, daarna nog 
jeugdscheidsrechter tot 2015 geweest.  Mooi 
moment om nooit te vergeten was het kam-
pioenschap met zaterdag 1 in 1999 toen ik 
éénmalig mijn keepershandschoenen weer 
mocht aantrekken om de geblesseerde Ed-
win Slump te vervangen; wij wonnen met 2-
3 bij NITA. Met een aantal spelers van toen 
speel ik nog steeds in het gezelligste, com-
missie-rijkste team van De Meern, zaterdag 
10. 
 
Wat wil je nog kwijt over V.V. De Meern? 

V.V. De Meern is een grote club met veel vrijwilligers 
en sponsors die we alleen gezond en gezellig kunnen 
houden als we allemaal ons steentje daaraan bijdragen.  

 
Voetbal is bewegen dus; VOETBAL IS LEVEN 
 
Patrick Peulen 
Sponsorcommissie 
 

Kennismaken met een sponsor 

Z 
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Afvalscheiding en aanpak zwerfafval  

we aandacht besteden aan zwerfafval binnen en buiten 
het sportpark en tevens dat we afval gescheiden inza-
melen.  
 
Voor het afgescheiden afval stelt de ge-
meente per zak van 240 liter een bedrag 
van € 2,50 ter beschikking. Dit geld do-
neren we aan KiKa voor de strijd tegen 
kinderkanker.  
 
Door het intensief gebruik van het sport-
park wordt een grote hoeveelheid afval  

afgevoerd, met een kostenpost van ruim 
€ 6.000. In de komende tijd zullen deze 
kosten nog fors toenemen; zo zijn de 
tarieven met ingang van 2017 weer met 10% verhoogd.  
 

in te zamelen kunnen we hierop een aanzienlijk bedrag 
besparen. Dus de campagne is naast goed voor het mili-
eu ook goed voor de clubkas. 
 
Op de afvalbakken is duidelijk aangegeven waarvoor ze 
bestemd zijn: 
oranje bakken zijn bestemd voor plastic flesjes, plastic 
bierglazen, blikjes en drankverpakkingen. 

grijze bakken zijn bestemd voor overig afval. 
Let op! Koffie- en chocomel bekers en chipszakken ho-
ren bij het restafval! 
 

Zwerfafval 
Onderdeel van de campagne is ook het 
tegengaan van zwerfafval op het sport-
park. Het is zeer storend dat ondanks de 
vele aanwezige afvalbakken nog steeds 
afval  naast de bakken terecht komt. In 
de naaste toekomst gaan we hieraan ex-
tra aandacht geven. 
 
Allemaal meedoen 
We rekenen op jullie medewerking, met 
het verzoek de boodschap ook duidelijk 
over te brengen op de kinderen en de 
bezoekers van het sportpark. 
 

Binnen onze vereniging wordt de actie gecoördineerd 
door de Commissie van Beheer, in nauwe samenwer-
king met de VSU (Vereniging Sport Utrecht). Cees Ver-

 
 
Als je je wilt aansluiten bij het begeleidingsteam of op-
merkingen hebt geef dat dan door via 
cvb@vvdemeern.nl.  

V 

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 

mailto:cvb@vvdemeern.nl?subject=cvb@vvdemeern.nl
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Even voorstellen: Ali Karroum 

un je jezelf even in het kort voorstellen? 
Ik ben Ali Karroum, 43 jaar en woonachtig in Vleu-

ten. Ik heb 3 kinderen waarvan mijn oudste dochter 
van 8 uiteraard ook op voetbal zit. In mijn dagelijkse 
werk hou ik me bezig met het begeleiden/coachen van 
langdurige werkzoekenden. In mijn jeugd heb ik bij 
UVV gespeeld tot aan het 1e elftal zondag 2e klasse. Als 
voetballer was ik vooral van de simpele oplossingen, 
omdat het team daar het meeste aan heeft. Mijn trai-
nerscarrière bestaat vooral uit het trainen van jeugd-

 Magreb en Elink-
wijk en sinds december bij V.V. De Meern.  
 
Hoe ben je bij V.V. De Meern terecht gekomen? 
Dat ging via mijn collega Richard Dijksterhuis die veel 
contacten heeft in de amateurvoetbal omdat hij eerder 
als schrijver werkte voor de regiosport van de AD. Via 
hem ben ik in contact gekomen met Harry Suvee die op 
dat moment op zoek was een trainer voor de JO19-2 
vanwege personele problemen. De gesprekken met Har-
ry en het jeugdbestuur verliepen goed en ik kon gelijk 
starten net voor de winterstop. Ik vond het persoonlijk 
geen probleem om halverwege te beginnen aan een 
nieuw avontuur. Immers ik had de kans om de club en 
de mensen beter te leren kennen zodat ik goed inge-
werkt ben voor het volgende seizoen.  
 
Hoe heb je de club tot nu toe ervaren? 
Mijn ervaring tot nu toe is alleen maar positief geweest. 
Ik ben goed opgevangen door het jeugdbestuur en door 
de trainers.  Het is een club waar ik me snel thuis heb 
gevoeld vanwege de toegankelijkheid van de mensen 
binnen de club. De mensen waar ik mee te maken heb-
ben gehad zijn vooral gericht op het samenwerken en 
dat bevalt me prima. Vooral wanneer er met spelers 

K geschoven moest worden kon ik rekenen op hulp van 
trainers en leiders van andere teams. Clubbelang stond 
hier op 1 en dat is niet bij alle verenigingen. In dat op-
zichte is dit een van de punten die voor mij belangrijk 
zijn. 
 
Wat soort trainer ben jij nou eigenlijk? 
Een trainer die vooral trainingen geeft gericht op de 
wedstrijd van zaterdag. Ik wil zoveel mogelijk partijvor-
men zien bijvoorbeeld 4v4, 7v7 of het liefst 11v11. La-
ten de partij starten, geef ze de tijd om te ontdekken 
wat er nou fout gaat en dan op juiste moment stopzet-
ten voor coachmomenten. Niet te veel anders nemen de 
spelers je ook niet serieus. Zo kan je mij trainingen het 
beste beschrijven. Een beetje de boel op scherp zetten, 
zodat de jongens ook aan hun conditie kunnen werken 
en dan heb je denk ik de ideale manier om de wed-
strijdgericht te trainen. Verder vind ik het belangrijk 
om kaders te stellen als het gaat om de omgangsvormen 
met elkaar. Naarmate de groep zich steeds beter ge-
draagt kan je de teugels laten veren en vice versa.  
 
Hoe zie je de jeugdopleiding van V.V. De Meern in de 
toekomst?  
Voor de komende seizoen ziet het er goed uit. De tech-
nische staf wordt volgend  seizoen aangevuld met nieu-
we trainers die recentelijk hun TC2 hebben gehaald. 
Dat is voor de jeugdopleiding van V.V. De Meern goed 
nieuws, omdat de kwaliteit van trainingen vooruit gaat. 
Daarnaast wordt ook extra aandacht besteed aan inter-
ne scouting binnen de club wat ten goede komt aan de 
sfeer binnen de club. Voor mij persoonlijk heb ik veel 
zin om volgend seizoen in ieder geval mij steentje bij te 
dragen om de jeugdopleiding van V.V. De Meern naar 
hoger niveau te tillen. 
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Veldverlichting velden 5 en 6 

e afgelopen maanden zijn we erg druk geweest om 
voor velden 5 en 6 een configuratie met LED ver-

lichting te vinden die een substantiële verbetering van 
de verlichting op de velden, maar geen lichthinder voor 
omwonenden oplevert. Dat doen we overigens met spe-
ciale software voor het ontwerpen van veldverlichting. 
 
Standaard configuraties geven onvoldoende resultaat. 
Daarom hebben we allerlei creatieve oplossingen gepro-
beerd, onder andere masten verplaatsen, verschillende 
types armaturen, asymmetrische opstellingen, lichthin-
der kapjes, talloze variaties in richten van lampen, etc. 
Maar aan het eind is de conclusie dat de LED configu-
raties ofwel onvoldoende verbetering op de velden of-
wel te veel lichthinder voor omwonenden geven. 

We hebben in principe 3 opties voor de verlichting: 
 
1. Doorgaan met de huidige verlichting.  
De lampen zijn aan het einde van hun levensduur en 
moeten vervangen worden, daarnaast moet een mast 
vervangen worden. Nieuwe lampen geven meer licht, 
maar we houden een zeer matige verlichting. 
 
2. Doorgaan met de huidige verlichting, maar masten ver-
plaatsen naar de hoeken 
Er staan nu 6 masten ter hoogte van de 16-meter lijnen. 
Deze positie is niet gunstig. Door deze masten naar de 
hoeken van de velden te verplaatsen kan de zowel de 
verlichting als de lichthinder sterk verbeterd worden. 
De lampen moeten nog steeds vervangen worden, even-
als een mast. 
 
3. LED verlichting. 
De huidige armaturen vervangen door LED armaturen. 
In de meeste gevallen is het dan nodig ook een aantal 
masten te verplaatsen. Er zijn diverse types LED ver-
lichting met allerlei (on)mogelijkheden. 
 
Er zijn 4 factoren belangrijk bij het beoordelen van de 
verschillende opties: 
1. Hoeveelheid licht op het veld (lux). 

2. Gelijkmatigheid (lichte en donkere plekken) op 
het veld (een getal tussen 0 en 1). 

3. Hoeveelheid lichthinder voor omwonenden 
(candela, cd). 

4. Benodigde investering. 
 
Samengevat zijn dit de resultaten: 

 
  
Huidig 
Van deze 3 opties is het verplaatsen van de masten naar 
de hoeken de beste keuze (verlichting beter, lichthinder 
beter, beperkte investering). 
 
Met LED wordt de verlichting weliswaar nog wat beter, 
maar de lichthinder voor omwonenden wordt veel 
slechter. LED geeft dus een gemengd resultaat dat de 
veel hogere investering niet rechtvaardigt. 
 
De ontwikkelingen staan echter niet stil en er komen 
binnenkort nieuwe generaties LED verlichting op de 
markt die waarschijnlijk minder lichthinder geven. We 
hebben daarom besloten een jaar te wachten en dan te 
beslissen of we de masten naar de hoeken gaan ver-
plaatsen of er toch LED verlichting mogelijk is. Uitstel 
betekent dus geen afstel, we willen hoe dan ook de ver-
lichting op velden 5 en 6 substantieel verbeteren.  
 
Deze zomer wordt het kunstgras van velden 5 en 6 ver-
vangen. Het zwarte rubber van het huidige kunstgras 
absorbeert licht. Daardoor ogen de velden donkerder en 
worden lichte en donkere plekken duidelijker zicht-
baar. Met nieuw kunstgras is dat veel minder het geval 
en optisch zal de verlichting daardoor beter worden. 
Dat is een kleine pleister op de wonde dat we het sub-
stantieel verbeteren van de verlichting een jaar uitstel-
len. 
 
André Bakker  

D 

  Huidig Hoeken LED 
Lux 108 113 132 

Gelijkm. 0,32 0,64 0,76 

Cd (gem) 1250 1000 2100 

Cd (max) 3500 2000 6000 

Euro € 12.000 € 20.000 € 63.000 
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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. 
 
V.V. De Meern 
Op maandag 6 februari stond de traditionele bijeen-
komst bij V.V. De Meern op het programma. De avond 
werd afgetrapt met een sportmonoloog door ex-
topvoetballer en Oekraïens ex-international Evgeniy 
Levchenko.  

Hij nam de aanwezigen mee in een boeiend verhaal 
over zijn weg richting het Nederlands topvoetbal. Zijn 
route wordt gekenmerkt door cultuurverschillen, men-
taliteit en doorzettingsvermogen. Daarna was het de 
beurt aan voetbalmakelaar en oud-technisch directeur 
van Vitesse en Shakthar Donetsk Jan Streuer om zijn 
verhaal te doen. Hij vertelde over zijn werk als tech-
nisch directeur bij Shaktar Donetsk. Tijdens zijn perio-
de haalde club ondertussen gelouterde topspelers als 
Willian (Chelsea), Douglas Costa (Bayern München) en 
Luiz Adriano (AC Milan). Daarnaast stipte hij de ver-

schillen tussen het werken in Nederland en Oekraïne 
aan.  
 
ABS Autoherstel Coenen 
Maandag 20 maart was de BCLR te gast bij ABS Auto-
herstel Coenen voor een BCLR on Tour. Tijdens deze 
kleinschalige netwerkbijeenkomst gaf eigenaar Eric van 
der Wolf de gasten een kijkje achter de schermen bij 
zijn bedrijf. Van intakegesprekken tot vervangend ver-
voer, elk onderdeel van het proces van autoherstel werd 
tot in detail belicht. De deelnemers mochten ook nog 
zelf de handen uit de mouwen steken op de werkplaats. 
Hierna was er nog voldoende gelegenheid om te net-
werken 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 onderne-
mers waar je over en 
weer je voordeel mee 
kan doen. Onderne-
mers die belangstelling 
hebben voor de busi-
ness 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. 
 

B 
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