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 llereerst zijn we blij dat er een nieuwe TeamGeest 

en een nieuwe TeamGeestredactie is. Blij dat de 

noodkreet in de vorige TeamGeest heeft geholpen. 

Dank en heel veel succes aan de nieuwe redactie. 

 

Plannen voor volgend jaar 

Het Verenigingsbestuur is afgelopen jaren te veel bezig 

geweest om overal gaatjes te dichten. Dat moet anders. 

We hebben daarom besloten een aantal projecten te 

definiëren die we komend jaar willen realiseren. 

Op voetbalgebied de Jeugdopleiding verbeteren en als 

het wil lukken Walking Footbal introduceren. 

Speerpunt in de jeugdopleiding is het halen van de 

Regionale Certificering, de hoogste certificering voor 

amateurverenigingen. Vrijwilligersbeleid eindelijk eens 

goed van de grond krijgen. De zondag als voetbaldag 

moet verder gestimuleerd en ontwikkeld worden. In 

het kader van het blijven aanpassen en verbeteren van 

ons sportpark gaan we zonnepanelen plaatsen. In de 

loop van het seizoen zullen we opnieuw kijken of we 

LED verlichting op veld 5 en 6 kunnen realiseren. Hoe 

dan ook willen we naar een structureel betere 

verlichting op die velden. 

 

Nieuwe hoofdsponsoren 

Na het wegvallen van de hoofdsponsor zijn we er 

ingeslaagd nieuwe shirtsponsoren te vinden voor de 

zondag. Uiteindelijk hadden we verschillende serieuze 

sponsoren en moest er zelfs geloot worden wie er op de 

voorkant van de shirts komt. De Meern zou De Meern 

niet zijn als er niet gezocht wordt naar een oplossing.  

High Five Solutions (H5S) komt voor op de 

thuistenues, Theo Pouw voor op de uittenues en 

Vakantietaxi.nl voor op de inloopshirts. 

Er is nog ruimte op de zaterdagtenues. 

 

Wij zijn enorm blij met de nieuwe sponsoren. 

 

De zaterdag barst uit zijn voegen—ledengroei 

Bij het schrijven van dit artikel (begin juni) is nog 

steeds niet helemaal duidelijk hoe het nieuwe seizoen 

er uit zal zien. Pas na 15 juni als de 

overschrijvingstermijn is gesloten weten we meer. 

We zien dit seizoen flink wat verloop bij de senioren, 

van zaterdag naar zondag en omgekeerd. Voor het eerst 

in jaren hebben we de zaterdagafdeling fors moeten 

aanvullen vanuit de jeugd, bijna de gehele JO19-2/JO19

-3 groep is overgeheveld om de Za2 op sterkte te 

krijgen.  

 

 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar hebben we een 

jeugdteam dat een jaar op zondag heeft gespeeld 

doorgeschoven naar de zaterdag. De huidige JO19-5 

gaat over naar de zondag wie weet zijn zij de volgende 

groep om via een jaartje zondag uit te komen op hun 

eerste keus de zaterdag. 

 

Bij de kleinste jeugd zien we minder aanmeldingen. In 

feite hebben we in de laatste bestuursvergadering 

afgesproken dat na jaren van wachtlijsten, het tijd 

wordt om actiever te gaan werven en duidelijker naar 

buiten te brengen dat iedereen zich weer kan 

aanmelden. We willen niet (teveel) krimpen.  

Het aantal aanmeldingen voor jeugdselecties blijft fors. 

Besloten is om minder instroom toe te laten. Er is meer 

gekeken naar eigen talent. Hiervoor is veel werk verzet 

door Edwin Schotsman.  

Naar verwachting zullen we komend seizoen met ca. 18 

meisjesteams de competitie ingaan, waar dat afgelopen 

jaren 16 was. 

 

Meer jeugdwedstrijden op zondag 

Met diverse clubs zijn afspraken gemaakt over gebruik 

van de zondag door de jeugd. Meer en meer jeugdteams 

zullen op incidentele basis op zondag hun wedstrijd 

spelen. Behalve bij O8 en O9 staan teams voor de 

KNVB ingedeeld in een zaterdagpoule. Dat neemt niet 

weg dat een wedstrijd op zondag kan zijn.  

Met klem benadrukken wij dat als een wedstrijd naar 

de zondag wordt verplaatst, dat niet iets is dat op 

vrijwillige basis gebeurt en evt. nog bespreekbaar is. 

Denk ook niet dat het aan de  wedstrijdsecretaris ligt. 

Het is een gevolg van ontwikkelingen in het Utrechtse 

voetbal en gebaseerd op bindende afspraken met andere 

clubs. 

 

Korreltjes en de vervanging veld 5 en 6 

De vervanging van veld 5 en 6, de korreltjesvelden, is 

gestart en mogelijk al klaar als u deze TeamGeest krijgt. 

De velden 5 en 6 gaan er door de nieuwe spelvormen 

bij de jongste jeugd fleuriger uitzien met verschillende 

soorten belijning. 

 

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. 

 

 

 

 

Van het Verenigingsbestuur 

A 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

 

 

Tarievenbeleid 

In de vorige TeamGeest vertelden wij al dat de 

gemeente Utrecht de huurtarieven van de voetbal- en 

hockeyclubs wilde aanpassen. Voor ons zou dat een 

huurverhoging van ongeveer € 5000 per seizoen 

hebben betekend. Voor clubs als Kampong, Sporting en 

Hercules veel meer. Het bizarre aan het voorstel was dat 

de meest gezonde clubs en de clubs die de sportparken 

het meest optimaal gebruiken, het hardst werden 

getroffen. Het verzet van de clubs, door ons gesteund 

hoewel wij er relatief goed afkwamen, heeft succes 

gehad. De gemeenteraad heeft het plan op de laatste 

raadsvergadering begin juni verworpen. Dat scheelt ons 

flink in de portemonnee. Zoals een oud spreekwoord 

zegt, prijs de dag niet voor het avond is. Het bestaande 

plan is dan wel afgewezen, maar an de wethouder is 

gevraagd met een nieuw plan te komen. 

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) – De uitkomsten 

Maandag 22 mei was de halfjaarlijkse ALV. Volgens de 

clubstatuten is de ALV in november verplicht. 

Daarnaast hebben we sinds een aantal jaren een ALV in 

mei die meestal wat minder formeel is en meer 

ingestoken op interactie met de leden. 

 

Het belangrijkste item was de meerjarenbegroting. Kort 

samengevat, niet alleen door het wegvallen van de 

hoofdsponsor, maar om meerdere redenen verwachten 

we komend jaar zo’n €  67.000  minder inkomsten. Dus 

gaan we de uitgaven met ongeveer  een zelfde bedrag 

omlaag brengen. Het grootste deel is bezuinigd op 

salarissen en vergoedingen. Als de begroting precies 

zou kloppen maken we komend jaar een klein verlies 

van ongeveer € 1.900. Het goede nieuws is dat 

begrotingen nooit helemaal kloppen. We gaan dus hard 

aan het werk om een verlies te voorkomen. De 

Ledenvergadering is akkoord gegaan met het voorstel. 

 

Over de contributies 

Ondanks dat we moeten bezuinigen zijn we van 

mening dat de contributies niet omhoog moeten. De 

contributies zijn komend jaar voor alle leden 

ongewijzigd. 

De Ledenvergadering heeft de nieuwe contributies 

goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een hele fijne en sportieve vakantie en 

hopen u met frisse voetbalzin terug te zien in augustus. 

 

 

Het 

verenigingsbestuur 

 

 

      

 

 

 

Wim Stolwijk    

John van Wegen    Laurens Zandbelt 

 

 

 

 

Seizoensopening 

 

Opdat u tijdig uw agenda kunt blokken, de datum voor 

het openingsfeest en medewerkersavond is vastgelegd:  

 

Zaterdag 16 september 2017 

 

De Feestcommissie is druk doende het nieuwe seizoen 

met een gezellige avond te starten. Zorg dat u er bent.  

 

Oproep 

Wij merken dat jeugdleiders en jeugdtrainers, van 

benjamins to O19 twijfelen of deze avond ook voor hen 

bedoeld is. Natuurlijk is dat zo. Al was of bent u dit jaar 

voor het eerst actief, dan hoort u gewoon bij de club! Wij 

rekenen op u en uw partners. Op zijn minst op de 

feestavond. Denk niet dat u niemand kent. “Zeker zo’n 

mannenbolwerk”. Niks daarvan. Partners zijn per traditie 

altijd in grote aantallen aanwezig.  
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 Woordje van de vice-voorzitter 

oet je aan het eind van het seizoen terug kijken 

naar wat er is gebeurd of juist vooruit kijken naar 

wat er gaat komen. Het meest gangbare model is om bij 

succes terug te kijken en als het minder is gegaan te 

wijzen op de toekomst en te zeggen dat je niet moet 

blijven hangen in het verleden. Dat laatste is in ieder 

geval handig om vervelende onderwerpen te ontwijken. 

Meest recente voorbeeld, Peter Bosz. 

 

Wat moet ik aan het eind van het seizoen doen? 

Vooruit kijken, naar achteren? Ik weet het niet. 

Misschien moest ik maar eens een stapje naar achteren 

doen en kijken naar de club. 

 

Ik kan mij vergissen maar V.V. De Meern lijkt in een 

overgang te zitten. Na jaren van groei en succes was het 

dit jaar wat roeriger. U mag ook zeggen ‘bestuurlijk en 

sportief wat minder makkelijk’. Tegelijkertijd zie ik 

voor de nabije toekomst een club die zich herpakt en 

verder opbloeit. Minder snel, maar gestaag. Er zit 

zoveel kracht in de club! 

 

Zolang wij mensen hebben als Wim Stolwijk, die op het 

moment dat de sponsoring inzakt begint te knokken en 

het uiteindelijk, tegen de verdrukking in, presteert om 

de contributiestijging op nul te zetten. En Laurens 

Zandbelt, die oeverloos bereid is om met leden te 

praten, tekst en uitleg te geven en te proberen het een 

ieder naar het zin te maken. Zolang die er zijn, en ik 

doe veel anderen tekort door hen niet bij naam en 

toenaam te noemen, zolang geloof ik dat V.V. De Meern 

zich zelf blijft ontwikkelen! 

 

Mijn respect voor V.V. De Meern komt niet uit al het 

succes dat het behaalt. Het komt uit de menselijke maat 

die mensen als Wim Stolwijk, Laurens Zandbelt en al 

die commissieleden op alle niveaus proberen toe te 

passen. Menselijke maat, ondanks de enorme ambities 

die ze hebben. 

 

Succes ten koste van alles lijkt het motto van het 

betaald voetbal. Zeker mensen die de club minder 

kennen hebben de neiging dat wij ons daaraan moeten 

spiegelen. Maar wij zijn geen betaald voetbal. Zolang er 

in het land op alle niveaus honderden tot duizenden 

betere voetballers rondlopen, zolang is voetbal voor ons 

nog vooral een hobby. Een serieuze hobby, dat wel. En 

zolang dat zo is moet succes komen met en door 

aandacht voor elkaar. Met een arm om een schouder 

die dat nodig heeft. 

Gelukkig zie ik nog steeds een menselijke maat als rode 

draad door de vereniging, in de jeugdcommissie, bij de 

senioren, overal. Ik ben daar trots op. Laten we dat 

vooral vasthouden. 

 

Tot slot een nadenkertje voor de vakantie. Als je staat 

te schelden langs de lijn vraag je dan eens af wat daar 

de menselijke maat aan is. Een aardig woord doet 

zoveel meer. 

 

Vooruit kijkend, ik wens u de meest menselijke 

vakantie die ik kan 

bedenken.  

 

John van Wegen 

 

Vice-voorzitter  

en voetballer (ten 

opzichte waarvan er in 

het land nog maar een 

paar honderd slechter 

zijn.) 

 

 

M 

et hebben van enthousiaste vrijwilligers is van 

essentieel belang voor V.V. De Meern.  

 

Met zoveel leden 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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p het moment van schrijven zitten we nog midden 
in de afronding van het lopende seizoen. Een 

hectische tijd met teamindelingen, bezwaren, 
gesprekken en eventuele wijzigingen. Ook een moment 
waarop we alle kampioenen van de voorjaarscompetitie 
nog een keer in het zonnetje zetten. Dit jaar 
combineren we dat met de sportdag voor E- en F- 
pupillen (voor de nieuwkomers: CL, Jo8, Jo9, Jo10 en 
Jo11).  
 
Ook dit jaar wist een groot aantal teams weer de 
kampioensmedaille binnen te halen. En de MO15-1 
prolongeerde de districtsbeker; echt een knappe 
prestatie. Voor wat betreft de selectieteams was er 
wisselend succes. De Mo11-1 behaalde de titel na een 
puike reeks, zonder verlies, in de Hoofdklasse. De Jo13-
1 werd, na een spannende strijd met DOVO waarin 
beide teams nauwelijks punten lieten liggen, kampioen 
en daarmee promoveren we met dit team ook naar 
divisie-niveau. Op het moment van schrijven speelt 
Jo17-1 nog om promotie naar de 2de Divisie. Zou mooi 
zijn als dat ging lukken. Daartegenover staat de 
degradatie van zowel Jo19-1 als Jo15-1. Met name voor 
de Jo19-1 hopen we komend seizoen het verloren 
terrein weer goed te maken. 
  
Tot zover het sportieve gedeelte. Maar er waren meer 
memorabele zaken afgelopen jaar. Hoewel de groei bij 
de jeugdleden afvlakt, groeien we nog steeds en zo 
konden we jeugdlid 1200 verwelkomen. We staan 
daarmee wel op een omslag van het kanaliseren van 
grote groei (en daaruit voortkomende uitdagingen als 
ruimteproblematiek) naar het bestendigen van de 
huidige omvang. Dat wordt dus even schakelen.  
 
Groei vond er ook plaats binnen de jeugdcommissie. 
We prijzen ons gelukkig dat we de commissie konden 
uitbreiden met een aantal goede (en leuke!) mensen. 
Hierdoor konden we het takenpakket herverdelen en 
over meer mensen uitsmeren. Dit had tot gevolg dat 
een aantal mensen die wel heel veel hooi op hun vork 
hadden, iets minder kunnen zijn gaan doen. Dit succes 
heeft wel een keerzijde. Aan alle kanten wordt er aan 
onze mensen getrokken en inmiddels heeft één lid al 
weer een transfer gemaakt binnen de vereniging en wel 
naar de redactie van dit blad.  
 
Afgelopen seizoen zijn we ook druk bezig geweest met 
de korreltjesproblematiek. Veel is er al over gezegd en 
geschreven. Dat ga ik hier niet allemaal herhalen. Ik 
ben wel ontzettend blij dat inmiddels begonnen is met 
de vervanging van veld 5 en 6.  
 
En dan kwam de KNVB natuurlijk met het rapport 
Winnaars van Morgen als gevolg waarvan het hele 
pupillenvoetbal op de schop gaat. De meningen 
hierover zijn verdeeld. Feit is wel dat de invoering 
ervan heel veel organisatorische (en financiële) 

consequenties met zich meebrengt. Dit heeft onder 
andere gevolgen voor de teamomvang en dus de 
teamindeling maar ook het aantal teamleiders/-trainers. 
Het heeft gevolgen voor de veldindeling op zaterdag en 
het uitzetten/opruimen van de kleine pupillenvelden. 
Gelukkig krijgen we nu 1 nieuw veld waarin de meeste 
belijning voor het nieuwe pupillenvoetbal is 
aangebracht. Het heeft gevolgen voor het aantal doeltjes 
(en de opslag daarvan) en de ballen. En natuurlijk heeft 
het gevolgen voor de spelers-/sters. Minder mensen in 
een team en kleinere veldjes. Vooralsnog denken we 
dat we de meeste zaken op dit gebied onder controle 
hebben, maar het blijft spannend als straks eind 
augustus de eerste wedstrijden gespeeld gaan worden.  
 
Een andere organisatorische wijziging die eraan komt is 
het digitale wedstrijdformulier via een app op de 
telefoon of tablet in combinatie met de digitale 
spelerspas. Daarmee worden de computers in het 
wedstrijdsecretariaat overbodig. Ook de mapjes met 
spelerspassen horen dan tot de verleden tijd. Op dit 
moment is een werkgroepje in kaart aan het brengen 
wat dit allemaal voor ons betekent. Meer informatie 
hierover volgt ongetwijfeld. 
 
En dan zijn we natuurlijk ook al weer bezig geweest 
met de invulling van de technische staf voor komend 
seizoen. We zijn dit jaar vroeg begonnen. Begin maart 
hadden we echt het gevoel dat we de boel rond hadden. 
Helaas is ook in dit traject weer gebleken dat het ja-
woord van mensen, niet altijd standhoudt. Dat is toch 
een eigenschap waar ik maar heel moeilijk aan kan 
wennen. Sterker nog, ik wil daar niet aan wennen. Maar 
het betekent wel dat we op dit moment nog niet alle 
posities bezet hebben. Daar wordt door meerdere 
mensen echter hard aan gewerkt.  
 
Voor nu rest me niets anders dan iedereen een mooie 
vakantie te wensen en ik hoop iedereen weer terug te 
zien in augustus op ons mooie sportpark. 
 

Van de jeugdcommissie: terugblik op het seizoen 

O 

De jeugdcommissie is op zoek naar één of meer vrijwillig
(st)ers die zich willen inzetten rondom de organisatie 
van een aantal evenementen die ieder seizoen voor de 
jeugd worden georganiseerd. 
  
Het gaat hierbij om: 
- Sportdag E/F pupillen (eind mei) 
- Zaalvoetbaltoernooien (kerstvakantie) 
- Sinterklaasfeest (de tweede zondag voor 5 december) 
- Bezoek FC Utrecht (één wedstrijd in het seizoen) 
- Teamfoto’s (begin seizoen). 
 
 Voor ieder evenement zijn draaiboeken beschikbaar. 
 Mocht u interesse hebben of meer informatie willen 
hebben, neem dan contact op met de secretaris van de 
jeugdcommissie via secretarisjeugd@vvdemeern.nl. 
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Jurren van der Gun vanuit de VS 

Han van Veldhuizen – voorzitter Jeugdcommissie  

 

 

 

jammer. In het totaal hebben wij, op de 
oefenwedstrijden na, 22 wedstrijden gespeeld, waarvan 
wij er 16 hebben gewonnen, 4 gelijk hebben gespeeld 
en 2 hebben verloren.  
 
Na het afgelopen jaar al het beste seizoen in de 
geschiedenis te hebben gehad van de school, moet 
volgend seizoen HET jaar worden! Ik kijk er erg naar 
uit! Een van mijn persoonlijke hoogte punten is dat ik 
ben uitgeroepen tot All-American. Dit houdt in dat ik 
bij de beste 72 spelers zit uit mijn tak in heel Amerika. 
Dat verdiend een poster aan de All-American muur op 
school.  
 
Ik ben en voel mij een Europeaan in Amerika. Als ik 

één woord 
zeg, weet 
iedereen gelijk 
dat ik een 
buitenlander 
ben. Dit heeft 
zeker ook een 
aantal 
voordelen. 
Denk aan de 
leraren en 
teamgenoten 
die je net iets 
meer willen 
helpen, de 
dames die je 
accent mooi 
vinden en alle 
andere 
personen die 
het oprecht 

leuk vinden dat je helemaal uit Nederland komt. 
 
Naast het voetballen moet ik natuurlijk ook studeren. 
Dit niveau ligt wel iets lager dan een Nederlandse HBO 
studie, waardoor ik ontzettend hoge punten scoor. Ik 
studeer marketing en ik heb nog twee jaar te gaan.  
 
Ik maak vele vakantie reisjes wat super leuk is. Ik zie 
veel van de wereld en ontmoet heel veel nieuwe 
mensen. Door de verschillende ervaringen die ik heb 
opgedaan, heb ik super veel geleerd. 
 
Wil je meer lezen over mijn ervaringen in Amerika?  
 
Ga naar jurrenvandergun.wordpress.com om mijn 
blogs te lezen! 
 
 
Jurren v.d. Gun 

Beste voetballiefhebbers! 
 
Een aantal van jullie kent mij wel, maar ik stel mijzelf 
even voor. Mijn naam is Jurren van der Gun en speelde 
in 2013 tot en met 2016 bij VV De Meern. Ik heb twee 
seizoenen in de A1 gespeeld, waarbij wij het 2de jaar 
kampioen zijn geworden en voor promotie hebben 
gezorgd naar de 2e divisie. Mijn derde jaar zijn wij met 
Zo1 gehandhaafd in de hoofdklasse en met Zo2 
gepromoveerd naar hoofdklasse. 
 
Ik wil jullie vertellen over mijn afgelopen jaar, die ik in 
Amerika heb doorgebracht. Voetballen en studeren in 
Amerika, het is geweldig. Ik zit op Olivet Nazarene 
University, een vrij gelovige school net onder de 
wereldstad 
Chicago. Door 
mijn voetbal 
kwaliteiten heb 
ik een full 
scholarship. 
Mijn 
appartement, 
mijn eten en 
drinken, mijn 
school kosten, 
verzekering, 
noem maar op, 
het wordt 
volledig betaald!  
 
Met mijn 
teamgenoten die 
over de hele 
wereld leven 
samen eten, 
samen in de lokalen, samen trainen en bij elkaar op de 
kamer slapen, het zorgt echt voor een band. Nu de 
band goed is moet er natuurlijk ook resultaat geboekt 
worden, dat is gebeurd! Ik heb misschien wel in mijn 
leven nog nooit zo’n hecht team gehad.. en dat na 1 
jaar!  
 
Het systeem zit een beetje anders in elkaar in Amerika 
dan hier in Nederland. Het college soccer is verdeeld in 
twee takken, de NAIA en de NCAA, beide met 
verschillende divisies. Ik speel in de NAIA Division I, 
het hoogste niveau in die tak. Na een aantal 
oefenwedstrijden begon de competitie. Daar zijn wij 
kampioen geworden! Na dit schitterde kampioenschap 
met een aantal top wedstrijden kon het toernooi 
beginnen, die wij, in de verlening, ook hebben 
gewonnen. Het is een knock-out toernooi, waarbij de 
winnaar, net als de kampioen van de competitie, naar 
de ‘Nationals’ kan. De ‘Nationals’ is wederom een knock
-out toernooi, alleen dan met de beste teams in het hele 
land. Hier hebben wij de eerste wedstrijd met 2-1 
verloren en waren wij dus gelijk uitgeschakeld, erg 
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Robert Roest– ZA1 

Met de vraag van de redactie om een bijdrage te leveren 
aan de TeamGeest dit seizoen, realiseer ik me dat dit 
ook de laatste bijdrage is van mij persoonlijk, na drie 
jaar bij V.V.De Meern werkzaam te zijn 
geweest.  Tevens kreeg ik de opdracht mee om, of een 
terugblik te doen, of over iets anders leuks te 
schrijven.....  ik ga mijn best doen om het beiden te 
doen.  
 
In een van de vorige edities van de  TeamGeest heb ik 
al enige dingen gezegd over mijn afscheid bij de club; 
daarnaast heb ik toen de situatie bij Zaterdag 1 tot en 
met de winterstop beschreven. 
 
Nu het einde echt nadert - op het moment van 
schrijven moeten we als team de kleding nog inleveren 
en hebben we nog een afscheidsavond te goed -   kan 
en wil ik de club bedanken voor de kans die ze mij 
gegeven hebben om trainers ervaring op te doen, op het 
niveau van senioren-amateurs in de eerste en tweede 
klasse.  
 
Daarnaast heb ik in de eerste twee jaar het trainerschap 
bij Zaterdag 1 gecombineerd met de functie van Hoofd 
Jeugdopleiding.  In overleg met de club hebben we daar 
in het derde jaar van afgezien, omdat dit geen gelukkige 
combinatie was. 
 
Het derde jaar bij deze geweldig grote club is me dan 
ook uiteindelijk het beste bevallen. Voor zowel mij 
persoonlijk en de club, is het beter geweest dat ik me 
op alleen Zaterdag 1 heb kunnen focussen.  
 
Dan komt nu een terugblik op het afgelopen half jaar 
bij de Zaterdag 1.   
 
Net voor de winterstop wisten we de laatste wedstrijd 
thuis tegen Loosdrecht met 1-0 te winnen. Elke 
wedstrijd is belangrijk, maar met deze overwinning 
gingen we, ondanks dat we 1-na laatste stonden met 
een goed gevoel de winterstop in.  Eerlijk gezegd had ik 
bij deze overwinning tegen Nieuwland, direct na de 
winterstop het gevoel, dat we deze ploeg en 
NITA  zeker onder ons konden houden.  Ook had ik op 
dat moment het gevoel dat we niet zomaar even meer 
punten zouden pakken dan Be Fair en sv Loosdrecht. 
Wat ik toen gedacht en gezegd heb, is dat ik hoopte dat 
de laatste wedstrijd in deze competitie tegen 
Loosdrecht er nog ’toe zou doen’.  
 
Tot vijf wedstrijden voor het einde boekten we 
wisselende resultaten,  met als resultaat dat we 
ongeveer gelijk op gingen met Be Fair en we op de 11e 
plaats stonden  (nacompetitie) en dat Loosdrecht vier 
punten op ons voor stond. 
 
Het  resultaat is ondertussen  wel bekend. Ik ben 
razend trots op ons, dat we deze laatste vijf wedstrijden 

gewoon....  13 punten hebben gehaald! (TAVV 1-0, 
AMVJ 1-1, NITA 5-2, Almere 1-0, Loosdrecht 0-1) . De 
wedstrijd tegen Loosdrecht deed er niet alleen toe, we 
hadden ondertussen twee punten meer en stonden op 
de 10e plek.  
 
Ik ben blij voor iedereen, die de Zaterdag 1 een warm 
hart toedraagt, met deze prestatie zodat we volgend jaar 
weer in de tweede klasse gaan voetballen!  
 
Ik wil afsluiten met het bedanken, voor drie leerzame 
jaren bij deze mooie club van elke speler, elk staflid , 
elke vrijwilliger, elk  bestuurslid, elke betrokkene/ 
supporter en elke  persoon die ik hierbij dan nog 
vergeet.  
 
Bedankt en we zien elkaar weer snel op de velden.  
 

Robert Roest 
 
Dit jaar zijn  niet minder 
dan zeventien (!)  
jeugdelftallen kampioen 
geworden. Het gaat om JO8
-4 (ZO), JO9-1 (ZA), JO9-3 
(ZA), JO10-2, JO10-3, JO11
-7, JO12-3, JO13-1, JO13-7, 
JO13-10, JO15-6, JO17-5, 
JO17-6, MO11-1, MO13-2 
en MO17-1.  
 
 Al deze kampioenen zijn 
op zaterdag 10 juni, ten 

overstaan van een goed gevulde tribune, gehuldigd op 
het hoofdveld. Bloemen en medailles voor alle spelers, 

speelsters, trainers en leiders.  APPLAUS! 
 
Eén van de kampioenen, MO 13 –2 , is gefeliciteerd 

door Ali B in een persoonlijke 
videoboodschap.  
    
Als jij erin slaagt om een  felicitatie 
of een aanmoediging of een andere 
persoonlijke boodschap te krijgen 
van een BN-er voor jouw team,  
mail die dan naar 
teamgeest@vvdemeern. Dan zie je 
die terug in de volgende Teamgeest.  
 
 
 

Huldiging jeugdkampioenen 

U I T D A G I N G !  
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aterdag 3 juni was door Vivianne Miedema 
uitgekozen als introductiedatum van haar nieuwe 

boek “Meidenvoetbal”. De 20-jarige spits van het 
Nederlands dameselftal blijkt een toffe jonge dame. Vol 
enthousiasme vertelde zij tijdens de 
jeugdpersocnferentie over haar bestaan als betaald 
voetbalster in het buitenland. Als 17-jarige ging ze naar 
Bayern Munchen. De Duitse traningsmethodiek is 
totaal anders dan de Nederlandse. In Duitsland wordt 
veel meer aan looptraining gedaan volgens Vivianne. 
Komend jaar speelt ze voor Arsenal, omdat daar meer 
tactisch wordt gevoetbald en minder wordt gerend.  
 

De jeugdpersconferentie was een succes. Umberto Tan 
leidde de conferentie en maakte daar een klein feestje 
van.  
 
 
 
 
Na de persconferentie gaf Vivianne clinics waaraan 
enkele V.V. De Meern meisjes hebben meegedaan. In 
totaal deden zo’n 50 meisjes mee. De meisjes, afkomstig 
uit het hele land,  werden gebracht door ouders en 
opopa’s en oma’s. Zo kwam er een kwieke oude man 

Umberto Tan en Vivianne Miedema bij V.V. De Meern 

Z 

hris kwam in 1990 samen met Marcel van den 

Heuvel en René Martens als eerst betaalde spelers 

bij V.V. De Meern voetballen, hij was toen 25 jaar. 

Daarna voetbalde hij een tijd bij RUC, maar uiteindelijk 

kwam hij weer terug naar De Meern om in het vierde te 

gaan spelen; ook wel Sjakies Dream genoemd. Na het 

kampioenschap van vorig seizoen en de bijbehorende 

promotie werden de wedstrijdminuten in Zondag 4 al 

wat minder dit seizoen.  

 

Chris is nu 52 en hing op zondag 21 mei zijn schoenen 

in de spreekwoordelijke wilgen. Voordat hij dat deed 

mocht hij nog eenmaal acteren op het hoofdveld, onder 

de arbitraire leiding van Hans de Bie. Een 

afscheidswedstrijd speciaal voor Chris. De tribune zat 

ouderwets vol met spelersvrouwen, Chris’ familie en 

belangstellenden uit de weide omgeving. Chris speelde 

speciaal voor deze dag in het team van de Old Stars, 

samen met zijn vrienden en teamgenoten van vroeger, 

zoals Paul Schouten, Godefridus van Ee, Ron Gerssen, 

Jeroen Tonen, Ron Heemskerk, Marcel van den Heuvel 

en vele anderen. Ze speelden tegen zijn eigen team, 

V.V. De Meern 4. Voor deze ene maal speelde zijn zoon 

met het laatstgenoemde team mee. 

De Meern 4 kwam vrij eenvoudig met 2-0 voor 

(tweemaal werd Ron Heemskerk gepasseerd), maar 

daarna kwam de klad erin. Sander Gompers maakte 

met het hoofd 2-1 en Godefridus van Ee maakte de 2-2. 

Uiteindelijk werd de wedstrijd beslist door Maikel 

Donselaar die met een prachtig schot doelman Rik 

Loggen passeerde. Eindscore 3-2 voor V.V. De Meern 4. 

 

Dat Chris wel van een gokje hield was ook bij vele 

bekend. Zijn afscheidscadeau van de spelers van 

Zondag 4 was dan ook zeer toepasselijk. Er werd een 

bedrag ingezameld en het volledige bedrag werd ingezet 

op een overwinning van Ajax tegen Manchester United. 

Nou jullie kennen het resultaat. Na afloop werd er een 

gezellig biertje gedronken, een bitterballetje gegeten en 

uiteraard waren er een paar “zangertjes”, want als Chris 

een feestje geeft, dan zijn er zangertjes. Ik krijg de lach 

niet van mijn gezicht, Als ik boven op de Dom sta en 

Sweet Caroline vormden de basis voor een gezellige 

middag. 

 

Chris, namens De Meern 4 en al je oude voetbal 

vrienden; bedank(t) voor de mooie jaren jochie!  

Frank van der Steen 

Afscheidswedstrijd Chris van Mildert (CVM)  

C 
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Website statistieken  

Het eind van het seizoen is altijd een mooi moment om 

eens wat website statistieken te bekijken. 

De website werd het afgelopen seizoen 275.000 keer 

bezocht door 55.000 bezoekers en daarbij werden 1.6 

miljoen pagina’s, 120.000 nieuws berichten en 90.000 

foto’s bekeken. 

 

Dit zijn netto statistieken, dat wil zeggen van personen 

die de website benaderen, niet van zoekmachines en 

andere processen en geen dubbeltellingen door frames 

en andere technische aspecten. De meeste websites 

geven bruto cijfers. Bruto werden op onze website  

5 miljoen keer pagina’s opgevraagd. 

 

Bovenstaande cijfers zijn opnieuw wat lager dan vorig 

seizoen. We zien de laatste jaren twee trends: 

teams zijn minder actief op de website en plaatsen 

minder content en door de opkomst van smartphones 

en social media worden websites minder bezocht. 

 

De teampagina’s van de meeste teams worden redelijk 

veel bezocht, al was het maar vanwege standen, 

programma’s en uitslagen. ZO1 staat duidelijk 

bovenaan, zowel qua aantal pagina’s als aantal 

bezoekers. De top-20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua aantal bekeken foto’s staat ZA5 met ruime afstand 

bovenaan. De top-5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua aantal bekeken nieuws berichten staat ZO1 

eenzaam bovenaan. De top-5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complimenten voor alle teams die hun pagina’s actief 

bijhielden en er iets moois van maakten.  

Op de home pagina van de website werden 221 Laatste 

Nieuws berichten geplaatst. De meest bekeken 

berichten gingen over de website op touchpads en 

smartphones (2536 keer) en kleding webshop/

informatie (2409 keer). Het bericht over 

teamindelingen bij de jeugd, de afgelopen jaren vaak 

het meest bekeken bericht, moest het deze keer met de 

derde plaats doen (1918 keer). 

De website werd vanuit 100 landen bezocht. Vanuit 

Nederland uiteraard veruit het meeste (95.4%) en 

daarna gevolgd door de Verenigde Staten (2.1%). 

 

Teams kunnen komend seizoen uiteraard weer toegang 

tot hun team pagina’s krijgen. Het beheren van 

pagina’s, nieuws berichten, menu’s, foto albums en 

gastenboeken is heel eenvoudig. Vraag een account aan 

bij webmaster@vvdemeern.nl. 

 

 

André Bakker 

Team Pagina’s Bezoekers 

ZO1 102.288 8.868 

ZA1 36.769 3.159 

JO13-1 33.146 2.381 

JO17-1 28.872 2.696 

JO19-1 27.235 2.842 

JO14-1 21.430 2.084 

JO12-1 16.606 1.382 

JO15-1 16.430 2.000 

ZA5 15.506 977 

ZO2 14.510 1.341 

JO17-3 13.638 1.379 

JO19-2 13.038 1.657 

MO19-2 12.706 1.058 

JO17-2 12.408 1.289 

JO11-1 11.034 1.036 

MO19-1 10.904 1.056 

JO13-2 9.996 933 

JO19-3 9.526 1.401 

ZA-VR1 9.505 897 

JO15-2 8.717 1.157 

Team Foto’s 
Bezoeke
rs 

ZA5 36.455 227 

MO19-2 21.690 212 

ZA-VR1 12.931 142 

JO13-1 3.782 100 

MB1 1849 14 

Team 
Berichte
n 

Bezoeke
rs 

ZO1 12.081 3.286 

ZA1 1.280 437 

JO12-1 637 155 

JO11-5 267 25 

JO14-1 253 129 





juni 2017 12 

Afgelopen maand was er weer een Algemene Leden 
Vergadering bij V.V. De Meern. Wim Stolwijk opende 
deze vergadering als voorzitter. Helaas waren er maar 
weinig leden aanwezig…. 

Bij de presentatie van het verslag van november werd 
Peter Kieft nogmaals bedankt voor zijn werk als 
secretaris van de vereniging, waar hij in november mee 
gestopt is, maar wat hij vele jaren gedaan heeft. 

N.a.v. het verslag werd er terug gekomen op de 
meerjarenbegroting: in november was die nog niet 
opgesteld,  i.v.m. het stoppen van Frans van Seumeren  
als hoofdsponsor van de Zo1 en de A-selectie. Ook had 
toen sponsor Vakantietaxi opgezegd en bovendien 
waren er problemen over de huur van de velden met de 
gemeente. 

Bekend is nu dat in ieder geval de ING als sponsor 
verder gaat. 

 
Meerjarenbegroting 
Het bestuur presenteerde deze avond dus de 
meerjarenbegroting en waren er zeer blij mee dat ze, 
ondanks lagere/mindere inkomsten, toch de contributie 
van de leden niet hoeven te verhogen! 

Er blijkt dat er verwacht wordt dat er meer kosten 
zullen zijn, o.a. doordat de bussen tot nog toe door 
Vakantietaxi betaald werden. Daarnaast zijn er minder 
inkomsten op o.a. de kledinglijn: dit heeft dit jaar veel 
opgebracht, maar iedereen is nu zo’n beetje voorzien 
van nieuwe kleding, dus dat zal komend jaar veel 
minder gaan opbrengen. Op basis van het aantal leden 
in oktober lijkt ook het binnen te komen bedrag van de 
contributies lager te worden. Daarnaast is de 
sponsoring voor de A-selectie ook aanzienlijk minder 
geworden. Ook is er dit jaar een lagere pacht, doordat 
er geen toernooien zijn georganiseerd. 

Er wordt dus bezuinigd op de uitgaven: zo zullen de 
salarissen van de nieuwe trainers voor Zo1, Zo2 en Za1 
aanzienlijk lager zijn dan dit jaar. Het trainingskamp 
van de senioren is geschrapt en ook de verhoging van 
de veldhuur is veel minder hoog als eerst door de 
gemeente gesteld werd.  

Doordat de A-selectie ook flink in moet leveren gaan er 
veel spelers weg, dus het is nog afwachten hoe dat nu 
gaat lopen, wellicht weer een goed niveau met jongere 
spelers? 

 

 

Strategisch beleidsplan 
John van Wegen geeft aan dat het bestuur veel te 
uitvoerend bezig is geweest, waardoor er te weinig tijd 
voor het beleid overbleef. Er wordt nu gekozen voor 
een andere aanpak: projectie kiezen en er dan mensen 
voor vrijmaken. 

Onderwerpen zijn o.a.: 

+ prestatie en recreatie voetbal 

+ Hidde van Boven gaat als technisch hoofd 
jeugdafdeling bezig houden met organisatorische taken, 
ondersteund door André Bakker. 

+ Walking voetbal voor ouderen wordt opgestart 

+ Gerichter zoeken naar vrijwilligers, voor toch wel een 
professionele organisatie 

+ Financieel de vereniging gezond proberen te houden 

De financiën van de vereniging komen vooral uit de 
contributie, baromzet en sponsoring. 

De zondag is tot nog toe niet erg populair, maar er 
komen steeds meer mensen in de gemeente wonen en 
er komen geen nieuwe voetbalvelden bij. Dit houdt in 
dat, willen mensen gaan voetballen, ze toch ook meer 
terug zullen moeten vallen op de zondag. Doel van het 
bestuur is dan ook de zondag gezelliger te maken, 
zodat er meer senioren teams op de zondag gaan spelen 
en dit gemixed kan worden met meer junioren teams 
op de zondag. Zo zijn er de F’jes, de Kabouters en de 
Champions Leaque, maar ook met een aantal 
buurtclubs is afgesproken dat in sommige gevallen 
wedstrijden van de zaterdag doorgeschoven kunnen 
worden naar de zondag.  Ook dit jaar is weer een 
seniorenteam van de zondag over naar de zaterdag: 
misschien is dit voor overkomende A-spelers een reden 
om toch bij de V.V. op zondag te gaan spelen, met de 
hoop dat zij ook weer een keer als zaterdagteam mogen 
gaan spelen. De contributie van op zondag spelende 
senioren is ook hard nodig. Wellicht wordt het dan ook 
gezelliger in de kantine en kan deze ook langer open 
blijven… Laurens Zandbelt en John van Wegen gaan 
hiermee aan de slag. 

Edwin Potters meldt dat er een aantal vrijwilligers, na 
lange tijd actief geweest te zijn, er nu mee op gaan 
houden. Er wordt dus hard gezocht naar nieuwe 
mensen. Plan van aanpak: weet je iemand die nog wat 
zou willen doen, vraag het en meldt het bij de V.V. Er 
is ooit een plan geschreven, maar dit moet nog verder 
uitgewerkt worden voor aanpak op de langere termijn, 
zo wordt er nu bijvoorbeeld aan de ouders, bij opgave 

ALV mei 2017 



juni 2017 13 

ALV mei 2017 (vervolg)    

van een kind als lid, al gevraagd of ze wat zouden 
kunnen doen, maar er wordt nog niet zoveel mee 
gedaan. 

 
Zonnepanelen en ledverlichting 
Er komen binnenkort zonnepanelen op de losse tribune 
bij het hoofdveld. Er is veel gesteggel geweest, maar er 
is nu subsidie toegezegd, waardoor er financieel wat op 
gewonnen gaat worden, maar het laat vooral ook zien 
dat de V.V. met duurzaamheid bezig is. 

Op veld 5 en 6 wordt eerst het kunstgras vervangen. 
Ook zal daar straks andere belijning komen, dit vooral 
omdat de KNVB andere veldindelingen wil voor de 
jonge jeugd. Er komen nu blauwe en groene lijnen bij, 
om voor de jeugd de velden duidelijk te maken. 

Bij deze velden wordt ook gezocht om er nieuwe 
ledverlichting aan te leggen, zodat de omwonenden 
minder last zullen hebben van het licht dat boven de 
velden staat. Er is echter nog geen betaalbare en 
bruikbare optie gevonden, dus er wordt verder gezocht 
om dit te regelen. 

Na de rondvraag komt nog even de vraag hoe het 
verder zal gaan als de Zo1 naar de derde divisie 
promoveert: officieel moeten er dan een aantal spelers 
op contractbasis aangenomen worden, maar het 
bestuur denkt dat dit waarschijnlijk niet verplicht 
wordt, omdat de Jeugdafdeling van de V.V. zo hoog in 
de landelijke lijst staat, dat dit geen verplichting zal 
worden. 

Tot zo ver, vervolg november 2017, wellicht dat dan 
meer mensen geïnteresseerd zullen zijn en zullen 
komen. 

Wilna Gruters 

 

Het seizoen loopt ten einde en dus kunnen we de 
balans op gaan maken en de laatste zaken afronden 
voor het nieuwe seizoen,om weer fris van start te 
kunnen gaan na de welverdiende vakantie. Want wij 
kunnen toch wel zeggen dat wij dat verdiend hebben, 
na een seizoen keihard werken met z’n allen. Bij deze 
wil ik alle betrokkenen leiders/trainers, trainers 
techniektraining, coördinatoren, fysiotherapeuten en 
alle andere mensen die zich hebben ingezet voor onze 
meidenafdeling, hartelijk danken voor al het gedane 
werk en jullie inzet. Samen hebben wij er weer een 
succesvol seizoen van gemaakt en onze meidenafdeling 

nog beter op de kaart gezet en weer op een hoger 
niveau gebracht. 

 

Zo langzamerhand worden wij ook steeds meer serieus 
genomen door het VB en JC en krijgen steeds meer 
blijk van waardering binnen de onze club. Maar 
misschien nog wel het allerbelangrijkste is, dat wij het 
gevoel hebben ook deel uit te maken van de club. Niet 
alleen door bovengenoemde commissies,maar ook door 
vele mensen die werkzaam zijn bij de jongensafdeling. 
Wij mogen regelmatig complimenten ontvangen over 
gespeelde wedstrijden, uitslagen en prestaties. En bij 
dat laatste doel ik niet alleen de op het veld behaalde 
resultaten, dit doet ons erg goed en waarderen wij 
enorm.  

Dat meisjesvoetbal nog steeds hard groeit in Nederland 
merken wij ook bij V.V. De Meern. Op dit moment telt 
onze meidenafdeling meer dan 200 leden, en op een 
totaal van 1200 jeugdleden is dat 1/6 en het einde is 
nog lang niet in zicht. Inmiddels weten ook steeds meer 
meiden van buitenaf de weg naar onze club te vinden, 
de meesten komen hier voetballen omdat zij op een 
hoger niveau willen spelen. Dit betekent voor ons dat 
wij de continuïteit van een hoog niveau kunnen 
waarborgen en daarnaast  dat alle meiden zich verder 
kunnen ontwikkelen en wij stap voor stap vooruitgang 
boeken. Graag wil ik jullie dan ook even wat vertellen 
over de behaalde resultaten en bijzondere 
gebeurtenissen binnen de meidenafdeling. 

Kampioenen (of bijna) 

Dit was het seizoen van de niet selectieteams. Want een 
aantal van deze teams presteerde optimaal en lieten zo 
ook van zich horen. De MO13-3 miste op een haar na 
het kampioenschap doordat zij in hun laatste wedstrijd 
hun meerdere moesten erkennen in Maarssen MO13-2. 
Ook de MO15-3 deed lange tijd mee voor de titel, maar 
uiteindelijk bleek Vriendenschaar MO15-1 de sterkste. 
De MO11-2 deed de laatste wedstrijden wat het moest 
doen, namelijk winnen,maar helaas werd UVV MO11-1 
kampioen op doelsaldo. Maar al met al hebben deze 
teams optimaal gepresteerd en kunnen zij trots zijn op 
de behaalde resultaten. Wel kampioen werd de MO13-
2, die na de vele afgelastingen in een tijdsbestek van 3 
weken, 4 wedstrijden inhaalde en zo met 3 punten 
voorspong op de concurrentie de titel pakte. De MO11-
1, die op fenomenale wijze ongeslagen kampioen werd 
in Hoofdklasse. En dan nog een kampioen, namelijk 
MO17-1. Zij behaalden de titel op overtuigende wijze, 2 
speelrondes voor het einde. 

Niet alleen in de competitie werd goed gepresteerd, 
maar ook in de beker lieten onze teams van zich horen. 

Meisjesafdeling  
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In de 1/8 finale waren er nog maar liefst 6 teams actief, 
MO19-1, MO15-1 MO15-2, MO13-1, MO13-2 en 
MO11-1. Helaas hield het beker avontuur hier op voor 
MO15-2 en MO13-2.  

In de kwartfinale sneuvelden de MO19-1 en MO13-1. 
De MO15-1 en MO11-1 haalden beide de finale, maar 
alleen MO15-1 won de beker en dit team deed dat voor 
het 2e seizoen achter elkaar!! (Vorig seizoen als MO13-
1). 

Ook deden er nog 2 teams mee aan het NK voor 
talententeams. MO13-1 en MO15-1 hadden zich via het 
districtskampioenschap geplaatst voor de finaleronde in 
respectievelijk Leeuwarden en Eijsden. Beide teams 
werden 2e in hun poule en speelden dus om het 
kampioenschap in categorie 2 ( plaatsen 5 t/m 8) de 
MO13 werd kampioen in deze categorie en zo dus 5e 

van Nederland. De MO15 werd 4e in deze categorie en 
zo dus 8e van Nederland. 

Tot zover een samenvatting van de meidenafdeling na 
de winterstop. Wij kunnen zeker trots zijn op onze 
meiden en voor de toekomst ziet het er prima uit, maar 
moeten we nog even geduld hebben voordat wij hier de 
vruchten van kunnen plukken en zo ook met ons 
vrouwenteam hogerop kunnen. Maar dat er muziek 
inzit dat lijkt mij wel duidelijk. Mocht u nog meer 
interesse hebben, bezoekt u dan ook eens de site 
www.meisjesvoetbal.nu.  

Dit is een aparte site die een aantal mensen binnen 
onze afdeling zelf gemaakt hebben en zeker de moeite 
waard. 

Dan wens ik een ieder een hele fijne vakantie en tot in 
het nieuwe seizoen, waar onze meiden zeker weer van 
zich zullen laten horen. 

Meisjes Afdeling (vervolg) 

 

 

 

 

 Erwin Potters     Andre Bakker  
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Afscheid na promotie 
 

,, Ik heb al twee keer eerder in de TeamGeest laten 
weten dat de club zich geen zorgen hoefde te maken 
dat we gingen degraderen. Ik heb ook gezegd dat we er 
nog een mooi slot van gingen maken, zodat men 
achteraf kan spreken van een geweldige opmars. 
Volgens mij is dat aardig gelukt. Na zes jaar en vier 
promoties is mijn tijdperk bij V.V. De Meern voorbij.” 
 
Plezier 
,,Bij V.V. De Meern kan ik, behalve de prestaties, ook 
met een goed gevoel terugkijken op het plezier wat ik 
onderling met de spelers en mensen van de zaterdag en 
zondag heb gehad. Er zijn vriendschappen opgebouwd. 
Ik geloof in het creëren van harmonie en geef 
vertrouwen aan een groep. Een goede relatie tussen 
spelers en staf kan namelijk essentieel zijn om goed te 
presteren. De vele trainingskampen, de 
kampioenschappen, maar ook de karaoke-avonden en 
andere leuke bijeenkomsten ga ik nooit meer vergeten.” 
 
Terugblik 
,,De promotie in het tweede jaar bij de zaterdag, toen 
we naar de eerste klasse promoveerden, was een 
fantastische prestatie. Een jaar daarvoor promoveerden 
we naar de tweede klasse. Het was een team dat deels 
bestond uit voormalige spelers van het eerste 
zondagteam. Die waren een beetje ingekakt. Maar we 
hebben het geweldig gedaan en verschrikkelijk veel lol 
gehad. Een echte vriendenploeg, die contributie 
betaalde en het voor een kop koffie en een gevulde 
koek deed.  
Frans van Seumeren is één van de “mooiste” mensen 
die ik ken. We hebben een aparte en goede band. Toen 
Marinus Dijkhuizen tweeënhalf jaar geleden in de 
winterstop naar Excelsior vertrok, heeft Frans van 
Seumeren mijn komst naar de zondag doorgedrukt. 
Frans had er vertrouwen in dat ik  hetzelfde 
huzarenstukje wat bij Zaterdag I was gelukt ook bij de 
Zondag I mogelijk was. Ik ben blij dat hij mij die kans 
heeft gegeven. Voor V.V. De Meern is het jammer dat 
zo’n ambitieuze man - die altijd nieuwe stappen wil 
zetten - niet meer zo betrokken is bij de club.  
 
Bij de zondag had ik jongens onder mijn hoede die 
allemaal een contractje hadden. Dan moet je er nog wel 
een team van maken. Gezien de kwaliteiten was het 
heel normaal dat we naar de hoofdklasse 
promoveerden. Wat we echter dit seizoen hebben 
gedaan, promotie naar de derde divisie, is een 
geweldige prestatie. Niemand was in staat om ons te 
stoppen in onze opmars. Ongekend dat er na de zomer 
een poule is met Magreb’90, V.V.De Meern en Hercules. 
Dat is toch geweldig?  
 
 
 

 
 
Dit team is het beste team wat V.V.De Meern ooit heeft 
gehad. Veel spelers gaan hun heil elders zoeken en 
enkelen stoppen met selectievoetbal. Rick Kruijs stopt 
ook en is niet op te volgen, door niemand. Een 
doelpuntenmachine als Yassar komt ook nooit meer 
voorbij en een ruwe diamant zoals Reduan El Yakoubi, 
zal waarschijnlijk ook nooit meer voorbijkomen. 
Samen met alle andere “helden” van dit team was het 
een voorrecht om hier trainer van te zijn.” 
 
Afscheid 
“Ik heb in december zelf de keuze gemaakt te 
vertrekken. Ik ben geen standaardtrainer, die zich 
alleen om het eerste bekommert. Ik voel me ook 
betrokken bij de vrijwilligers, de mensen achter de bar, 
de jeugd en overige seniorenteams. Na zes jaar voelt het 
dan toch alsof je verkering uitgaat, maar als 
hoofdtrainer ben je een voorbijganger en hoort dat 
erbij.“ 
 
Ik ben er heel trots op wat ik bij V.V. De Meern heb 
gepresteerd en wens iedereen het allerbeste op de club. 
 
Rob Zomer 

Rob Zomer-Zondag 1 

I 



Juni 2017 16 

olgend seizoen stapt het amateurvoetbal (op de 

jongste jeugd na, O8 t/m O11) over naar het mobiel 

digitaal wedstrijdformulier. Het invullen van het 

wedstrijdformulier zal vanaf dan uitsluitend met de 

Wedstrijdzaken-app van de KNVB op een smartphone 

of tablet mogelijk zijn. Onderdeel van de 

Wedstrijdzaken-app zijn ook de digitale spelerspassen. 

De huidige plastic spelerspassen worden met ingang 

van volgend seizoen afgeschaft.  

 

Teamleiders, aanvoerders en scheidsrechters maken nu 

gebruik van Sportlink op de PC’s in het 

wedstrijdsecretariaat om het wedstrijdformulier in te 

vullen. Vanaf komend seizoen is dat niet meer mogelijk 

en maakt iedereen gebruik van het “mobiele Digitale 

Wedstrijd Formulier” in de wedstrijdzaken-app van de 

KNVB.  

 

Alle betrokkenen kunnen straks het formulier 

zelfstandig invullen in de Wedstrijdzaken-app op 

smartphone of tablet waar men maar wil, zonder 

afhankelijk te zijn van de computers op het secretariaat. 

Vanaf 7 dagen voor de wedstrijd kan de teamleider via 

zijn mobiel/smartphone de spelersopgaaf voor die 

wedstrijd muteren. Ook kan de teamleider in de app 

zelf de scheidsrechter invullen/aanpassen. Na afloop is 

geen goedkeuring door de aanvoerder meer nodig.  

 

In de app worden de digitale spelerspassen opgenomen. 

Alle huidige spelerspasfoto’s worden door de KNVB 

overgezet naar de app. De scheidsrechter zal volgend 

seizoen de digitale spelerspassen controleren bij de 

teams op zijn/haar smartphone. Daarnaast zal de 

scheidsrechter de app gebruiken om het 

wedstrijdverloop in te vullen en vast te leggen. 

 

Wat betekent dit voor de teams en de 

clubscheidsrechters? 

De KNVB gaat er vanuit dat alle betrokkenen in het 

bezit zijn van een smartphone of tablet en dat die 

voorzien zijn van Android of iOS als besturingssysteem. 

De Wedstrijdzaken-app van de KNVB zal niet 

beschikbaar komen voor toestellen met Windows als 

besturingssysteem. Wel kan ieder bondslid dat zich 

eenmalig in de app geregistreerd heeft, inloggen op een 

willekeurig toestel waar de app geïnstalleerd is. Op die 

manier kan iedere functionaris gebruik maken van de 

apparaten die in het team aanwezig zijn, ook als 

bijvoorbeeld de batterij leeg is.  

 

Alle functionarissen moeten bij de KNVB geregistreerd 

staan. Dat betekent dat teamleiders niet meer iedere 

ouder als scheidsrechter kunnen inzetten, aangezien de 

scheidsrechter bij de KNVB geregistreerd moet zijn om 

de app te kunnen gebruiken.  

De foto’s op de digitale spelerspas moeten goed 

gelijkend zijn. Geen foto beschikbaar of niet goed 

lijkend, dan alleen spelen met een geldig, officiële ID. 

Bij de start van het seizoen zal het wel gedurende een 

beperkte tijd mogelijk zijn om nieuwe foto’s te 

uploaden in de app. 

 

Wat doet de vereniging? 

 We zijn met een werkgroep de gevolgen aan het 

uitwerken. Een paar voorbeelden: We zorgen ervoor 

dat in de ledenadministratie alle functionarissen en 

spelers voorzien zijn van de juiste vermeldingen en 

zorgen er zo voor dat de juiste mogelijkheden in de app 

per persoon beschikbaar komen. We willen we de 

dekking van WIFI naar het hele clubgebouw 

uitbreiden, om iedereen maximaal tegemoet te komen – 

in ieder geval voor de thuiswedstrijden. We stellen 

geen smartphones en tablets beschikbaar en zullen ook 

geen telefoonkosten vergoeden.  

 

Maar wellicht het meest belangrijke punt voor de 

overgang zit bij jullie zelf,  

 

We zorgen ervoor dat we twee weken voor de start van 

het nieuwe seizoen meer uitgebreide informatie 

beschikbaar kunnen stellen via de website. En in de 

eerste weken van het nieuwe seizoen zullen we leiders, 

aanvoerders en scheidsrechters, waar nodig of gewenst, 

ondersteuning bieden voorafgaand aan de eerste 

wedstrijden.  

 

Het bovenstaande is een eerste aankondiging zodat 

jullie geïnformeerd zijn. Verdere informatie volgt in 

augustus, maar mocht je nu al meer willen weten, kijk 

dan op http://www.knvb.nl/assist, onder de kop 

Volgend seizoen: mobiel Digitaal Wedstrijd Formulier en digitale spelerspassen 

V 

Zorg dat de ledenadministratie je actuele e-mailadres 
heeft! 
 
Je kunt alleen gebruik maken van de Wedstrijdzaken-
app van de KNVB met het e-mailadres dat vastligt in 
de ledenadministratie.  
 
Voorkom dat je bij de start van het komende seizoen 
geen gebruik kunt maken van het mobiele digitale 
wedstrijdformulier en geef je actuele e-mailadres door 
via ledenadministratie@vvdemeern.nl 
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Trainerskracht 

 

Dit verhaal is eerder gepubliceerd in DUIC, op 30 mei 

2017, door Jesse Holweg, als onderdeel van de serie 

‘Onder de mensen’.  

 

‘Onder de mensen’ is een serie verhalen van DUIC 

waarin ze zoeken naar voorbeelden van hulp, 

ondersteuning en initiatieven in Utrecht. Deze keer 

deel 17: Trainerskracht. 

 

Trainerskracht is een project van de Hogeschool 

Utrecht, V.V. De Meern en Harten voor Sport, dat 

jongeren met problemen op een aantal leefgebieden 

opleidt tot jeugdtrainers. Naast de mogelijkheid voor 

deze jongeren om te sporten, biedt het hen structuur en 

ontwikkeling. Jeroen heeft een vorm van autisme, PDD-

NOS, maar vermaakt zich op woensdagmiddag prima 

op het voetbalveld: “Vooral structuur is voor mij heel 

belangrijk.” 

 

“Kom op! Opstaan!”, schalt het over het kunstgrasveld 

van V.V. De Meern. Een groep van tien kinderen speelt 

op een veldje vijf tegen vijf. Aan de zijlijn staat Jeroen. 

Het is de eerste tropisch warme dag van het jaar, toch 

spoort hij de kinderen fanatiek aan. “Ja! Passen nu. 

Mooie bal!” De kinderen die komen voetballen zijn nog 

geen lid van de club, maar staan op de wachtlijst. Door 

het project Trainingskracht slaat de voetbalvereniging 

twee vliegen in één klap. De kinderen hebben een plek 

om te trainen en de jongeren leren de fijne kneepjes 

van het trainerschap in verschillende sporten. 

 

Jeroen kwam in augustus 2016 voor het eerst bij het 

project. Hij woont sinds 2011 beschermd bij Lister en 

zijn trajectbegeleidster vroeg hem wat hij leuk vond. 

“Voetballen. Toen ik wist wat hier werd gedaan, zag ik 

veel potentie”, vertelt Jeroen kalm. Gedetailleerd vertelt 

hij wat het project hem oplevert. “Ik kom om mezelf te 

leren kennen. Hoe ik als persoon ben en hoe anderen 

kunnen zijn. Ik leer ook te reflecteren op mezelf.” 

Jeroen heeft moeite zich te motiveren om ergens aan te 

beginnen, vertelt hij in de kantine van V.V. De Meern. 

“Maar als ik ben begonnen, maak ik het altijd af. Het 

gaat hier heel goed en het is ook erg gezellig.” Dat blijkt 

ook als de jongeren samen met de coördinators voor de 

training even bij elkaar zitten. Het lijkt wel een 

kleedkamer; de een weet het zeker: Ajax wint de 

Europa League, de ander lacht en weet dat Manchester 

United het makkelijk zal winnen. De studenten en 

jongeren in het project zijn ongeveer even oud. Een 

meerwaarde, omdat ze elkaar daardoor goed begrijpen. 

 

Even later vertelt Jeroen dat hij opkijkt naar de trainers 

van de Hogeschool Utrecht en de begeleiding vanuit 

Harten voor Sport. Hij kijkt opzij naar Cas, een van de 

HU-studenten. “Ik heb het hem nog nooit verteld, maar 

hij is mijn voorbeeldtrainer. Ik vind het zo knap hoe hij 

de kinderen weet te motiveren.” Hij richt zijn blik weer 

naar voren en zegt zelfverzekerd: “Dat is mijn volgende 

stap.” 

 

Structuur in het leven van Jeroen is belangrijk. “Die 

leidt tot alles. Ik ben gemotiveerder om andere dingen 

te doen. Ik kan mezelf triggeren. Ik heb bijvoorbeeld 

moeite om thuis de afwas te doen, maar nu snap ik dat 

ik op bepaalde momenten nou eenmaal moet.” Ook 

combinatiefunctionaris Ferdi Vrede ziet vooruitgang. 

“Het is een heel goede jongen. En zo enthousiast! Echt 

een voorbeeld voor deze doelgroep.” 

 

Vrede vertelt dat de jongeren in het project soms 

letterlijk van straat worden geplukt. “Het is voor hen 

belangrijk om afspraken na te moeten komen. Ze 

moeten hier op tijd zijn. Aan aanmeldingen nu geen 

gebrek. We worden goed geholpen met o.a. subsidie 

van de gemeente, maar hebben ook een 

sponsorcontract met Nike getekend. Het is natuurlijk 

prachtig als we ze in mooie pakjes kunnen steken. Dat 

geeft iets extra’s. 

 

Jeroen probeert ook andere jongeren ervan te 

overtuigen zich bij Trainingskracht aan te sluiten. “Bij 

Lister kom ik wel eens mensen tegen wie ik dan zeg: 

het is goed voor je, omdat je bezig bent. Je bent onder 

de mensen en hebt sociale contacten. Als je ergens mee 

zit, is het nooit goed om stil te zitten. Ik zeg er ook bij 

dat je het voor 

jezelf moet doen. 

Zelf ben ik blij 

dat ik die 

kinderen de 

mogelijkheid kan 

geven om te 

voetballen.” En 

dan is het weer 

tijd om het veld 

op te gaan.  
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Afvalscheiding en zwerfafval 

fvalscheiding en zwerfafval  

 

 

Op 11 maart van dit jaar zijn we gestart met de 

campagne ‘Schoon Belonen’. Dit houdt in dat we het 

afval dat op het sportpark wordt geproduceerd 

scheiden en dat we aandacht besteden aan zwerfafval 

op en om het sportpark. 

 

De campagne loopt inmiddels enkele maanden en we 

kunnen spreken van een groot succes, dit dankzij jullie 

medewerking. 

 

In de periode t/m 19 mei zijn 51 zakken van 240 liter 

met zogenaamd PBP afval (plastic, blik en pak) 

afgescheiden, ofwel ca. 1/3 van de totale  afvalstroom. 

We hopen in de toekomst dit aandeel nog te kunnen 

opschroeven tot 40%. 

 

Dit is alleen mogelijk als iedereen meewerkt en ook 

anderen aanspoort mee te doen. Een aandachtspunt 

daarbij is nog wel de afvalscheiding op het terras. We 

vinden we nog teveel flesjes en bierbekertjes terug bij 

het restafval.  

 

Voor alle duidelijkheid geven we hier nog een keer een 

overzicht van wat in welke bak moet. 

 

De oranje bakken zijn bestemd voor: 

- plastic flesjes 

- plastic drankbekertjes 

- blikjes 

- kartonnen drankverpakkingen  

- shampoo flessen 

- snackbakjes  

 

 

 

 

 

 

 

De grijze bakken zijn bestemd voor: 

 

- het overige afval 

- incl. chipszakken 

- incl. kartonnen drankbekertjes 

 

 

 

 

 

 

 

Om de campagne onder de aandacht te brengen van de 

jeugd hebben we  bijeenkomsten georganiseerd voor 

meisjes, kabouters en Champions League. Daarbij 

ondersteund door de mascotte van WEURO, Kicky.  

Cees Verweij, ambassadeur van de campagne binnen de 

vereniging, heeft vol verve uitgelegd waarom we plastic 

etc. apart inzamelen. 

 

 

Kicky bij V.V. De Meern  

 

 

Bij de start van het volgend seizoen zullen we de 

campagne opnieuw onder de aandacht brengen en zal 

o.a. extra aandacht worden besteed aan zwerfafval.  

 

 

 

Piet Eversdijk 

A 
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Business Club Leidsche Rijn is een kwalitatief 

hoogstaande 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. 

 

Rabobank Utrecht 

Op 8 mei waren we te gast bij de Rabobank in Utrecht. 

Ditmaal stond er een interactieve inspiratiesessie op het 

programma op het gebied van social media. 

Uitgangspunt van deze sessie was hoe men zich online 

profileren. Voor onze Business Club leden nuttig, want 

elke ondernemer wilt zijn zichtbaarheid vergroten. 

Aruna Gopal, Social Selling Expert, verzorgde deze 

inspirerende bijeenkomst. Aruna omschrijft zichzelf als 

iemand die gedreven wordt door de ontdekkingstocht 

over hoe je digital en social persoonlijk kunt maken. En 

hoe je daarnaast daarmee echt contact kunt maken en 

waardevolle relaties op kunt bouwen.  

 

Tijdens haar presentatie heeft Aruna de aanwezigen 

verschillende praktische tips gegeven die makkelijk 

toepasbaar zijn. Naast het opbouwen van een netwerk 

is het onderhouden van je persoonlijke netwerk 

misschien wel het moeilijkst.  

 

Het devies is om je kennis en dingen die je meemaakt 

met je netwerk te delen. Wanneer je dit volhoudt dan 

vergroot je niet alleen je zichtbaarheid, maar zet je ook 

je eigen personal brand neer. Op de website van de 

Business Club Leidsche Rijn kunt u een link vinden 

met alle andere tips.  

 

Na de presentatie was het tijd voor een heerlijk buffet. 

Hier werden al de nodige gedachten over personal 

branding uitgewisseld. Afsluitend was er uiteraard 

genoeg gelegenheid om te netwerken onder het genot 

van een drankje. 

 

 

 

Netwerken 

Het gaat bij de business club uiteraard niet alleen om 

leuke avonden, wisselende locaties en interessante 

presentaties, 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 bijeenkomst bij te wonen.  

 

 

 

Zie voor meer informatie over de business club 

www.bclr.nl, contact via info@bclr.nl.   

 

 
 

 

Sam Hullegien 


