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 Woordje van de voorzitter 

“at is toch gewoon leuk, man!”  

 

Deze opmerking heb ik in de afgelopen maanden vaak 

gehoord van Laurens Zandbelt, onze geweldige 

secretaris in het bestuur. Het begon eind vorig seizoen 

met de totaal onverwachte promotie van Zondag 1 naar 

de 3e divisie. Een mijlpaal voor onze club. Ineens 

kwamen allerlei nieuwe zaken op onze vereniging af: 

o.a. zitting nemen in overlegorganen met andere 

divisieclubs, de strenge KNVB licentievoorwaarden 

waar we aan moeten voldoen en deelname aan het 

KNVB bekertoernooi. En telkens kreeg ik te horen als 

Laurens als bestuurslid een taak oppakte: “Dat is toch 

gewoon leuk, man!” 

 

En leuk is het zeker! Ik schrijf dit stukje een week na 

de bekerwedstrijd tegen Eredivisieclub PEC Zwolle. 

Een prachtige middag met mooi weer en heel veel 

toeschouwers op ons sportpark. De enorme inzet en 

betrokkenheid van zoveel leden bij de organisatie van 

deze bekerwedstrijd was mooi om te zien. We hebben 

echt ons visitekaartje afgegeven aan de KNVB, PEC 

Zwolle en alle overige bezoekers. Het mooiste 

compliment kwam van PEC Zwolle, die aangaf dat veel 

Eredivisieclubs iets van een dergelijke professionele 

organisatie konden leren. Al met al was het een leuk, 

nieuw unicum in de V.V. De Meern voetbalhistorie.  

 

Wat weinigen weten is dat er achter de schermen 

dagelijks heel hard is gewerkt door vele 

clubvrijwilligers om deze wedstrijd goed te organiseren. 

Dagelijks verschenen er vele berichten op onze 

“groepsapp PEC Zwolle”. Onderwerpen die voorbij 

kwamen: hoe regelen we de beveiliging, wat doen we 

met entreeheffing, hoe organiseren we de pers en wat 

doen we met verkeersregelaars, EHBO, VIP kaarten, 

lichtsterkte, contacten met de KNVB, de Business Club 

van PEC Zwolle en nog heel veel meer. Zelfs de vraag 

of we een persconferentie zul 

 

 

len houden, kwam op ons af. Ja hoor, Laurens had tv-

commentator Leo Oldenburger (zijn zoon speelt bij de 

club) geregeld als persvoorlichter. Leo had zich 

spontaan gemeld om mee te helpen met de organisatie. 

En zo waren er vele betrokkenen. 

 

Ook hebben we onlangs onze vele vrijwilligers 

traditioneel in het zonnetje gezet tijdens onze speciale 

vrijwilligersavond. Een waardering vanuit de club aan 

alle mensen die zich belangeloos inzetten. Wens je ook 

meer betrokken te worden bij de vereniging of wil je 

graag jouw kennis of expertise inzetten in een van onze 

vele commissies? Meld je dan net als Leo spontaan aan!  

 

Of om met de woorden van Laurens af te sluiten: 

Vrijwilliger zijn? “Dat is toch gewoon leuk, man!” 

 

Wim Stolwijk, voorzitter 

 

 

D 

nmisbaar voor een goed verloop van de wedstrijddag 

zijn de vrijwilligers die op het wedstrijdsecretariaat 

zitten. Op de wedstrijddag houden ze o.a. zich bezig met: 

 

- Ontvangst van de leiders van de tegenstander 

- Ontvangst van de scheidsrechters 

- Beantwoorden van de telefoon (tussenstanden, 

afgelastingen, algemene informatie) 

- Bediening van de lift 

Voor de zaterdag zijn we dringend op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers die eens in de zes weken ongeveer 3 uur op 

het wedstrijdsecretariaat willen zitten. Zonder nieuwe 

vrijwilligers is de kans groot dat het wedstrijdsecretariaat 

de komende zaterdagen enkele uren per dag gesloten zal 

zijn. 

 

V o o r  m e e r  i n f o r m a t i e :  m a i l  n a a r 

secretarisjeugd@vvdemeern.nl. 

Vrijwilligers wedstrijdsecretariaat gezocht! 

O 
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 Het zal niet verbazen dat de openingszinnen van 

dit stukje gaan over V.V. De Meern – PEC Zwolle. 

Door het overleven van de bekerronde tegen Vlissingen 

speelde we opeens tegen PEC Zwolle. Zomaar opeens 

staat ons cluppie op de kaart. Vanuit het niets tegen de 

grote jongens. Dat laatste bleek ook wel, want we 

waren voetballend redelijk kansloos. Maar wat geeft 

het, we hadden een feetsje en daar ging het om. 

 

Het seizoen opende 16 september met een maffioos 

openingsfeest. Het vrijwilligers- en  medewerkersdeel 

was prima verzorgd 

met uitstekende 

catering. 

Complimenten. 

Volgens goed gebruik 

zetten we op deze 

avond een paar 

mensen in het 

zonnetje zonder 

anderen iets te kort te 

willen doen. Dit keer Kees Peek en Henny Jansen. 

Samen met Alfred van Doorn vormen zij de begeleiding 

van Zaterdag 4. Al in de jeugd hebben zij de groep op 

sleeptouw genomen en doen dat nog steeds. Waar wij 

als club niet zo goed in zijn is om de overgang van de 

jeugd naar de senioren, qua begeleiding, soepel te laten 

verlopen. De overgaande jeugd is te jong en te 

onervaren om zelf een teamorganisatie neer te zetten. 

Zonder enkele volwassenen rond het team zie je dat de 

teams het moeilijk hebben en relatief veel verloop 

kennen. Kees en Henny hebben wij als voorbeeld naar 

voren gehaald als Kanjer, omdat zij die structuur samen 

met Kanjer Alfred geven aan het team, waardoor deze 

groep al jaren probleemloos en stabiel draait. Hetzelfde 

geldt bv ook voor Zaterdag-6 waar Henny Vermeent en 

Jan Eskes een zelfde rol vervullen. Beiden waren helaas 

niet aanwezig. 

 

Plannen voor dit jaar 

Zoals gezegd is het Verenigingsbestuur de afgelopen 

jaren te veel bezig geweest om overal gaatjes te dichten. 

Dat willen we anders vandaar dat we een aantal 

speerpunten hebben. We zetten ze nog even op een rij:  

Op voetbalgebied de jeugdopleiding verbeteren en een 

Regionale Certificering halen. Als het wil lukken 

Walking Footbal introduceren.  Vrijwilligersbeleid 

eindelijk eens goed van de grond krijgen. De zondag als 

voetbaldag moet verder gestimuleerd en ontwikkeld 

worden. 

En het verbeteren van ons sportpark door het plaatsen 

van zonnepanelen, wat inmiddels is gerealiseerd, en in 

de loop van het seizoen zullen we opnieuw kijken of 

we LED verlichting of een andere betere verlichting op 

veld 5 en 6 kunnen realiseren.  

 

Het certificeringssysteem voor jeugdopleidingen kent 4 

niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. 

Lokaal en regionaal zijn van toepassing voor 

amateurverenigingen, nationaal en internationaal voor 

het betaald voetbal.  

Wij gaan voor de Regionale certificering. Dat is dus een 

stapje hoger dan de lokale certificering die UVV een 

paar weken terug heeft gehaald. Voor de certificering 

wordt gekeken naar de diploma’s van de trainers, de 

faciliteiten op het sportpark, de bestuurlijke organisatie 

en dan vooral in de jeugd, naar het niveau waarop de 

selecties spelen, enz.  

19 oktober is er een zgn audit-avond, dan komt een 

extern bureau op bezoek om namens de KNVB te 

beoordelen of we aan alle punten voldoen. Ontbreken 

er dan nog dingen dan wordt er een tijd afgesproken 

waarin we dat moeten regelen. Wij denken dat we al 

heel ver zijn en dat we weinig meer hoeven doen. Als 

het heel erg meezit worden we wellicht in november al 

gecertificeerd. En anders gokken we op begin volgend 

jaar.  

 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

We zijn niet verder gegroeid. Bij de jongens onder-8 

zelfs wat minder aanmeldingen dan we zouden willen. 

Daar staat tegenover dat we extra toeloop zien bij de 

meisjes. Vanuit de jeugdcommissie en de meisjes 

werkgroep ligt er de vraag of we een extra meisjes 

onder-9 en meisjes onder-11 team kunnen toelaten. Dat 

lijkt niet zo’n moeilijke vraag. Iets minder jongens, dan 

vervang je die door iets meer meisjes. Praktisch punt is 

alleen dat de jongens onder-8 op zondag spelen en de 

meisjes en zeker de meisjes onder-11 op zaterdag.  

 

Ook dit jaar weer een vrouwenteam op zaterdag. Het 

experiment van vorig jaar is ons goed bevallen. We 

hebben toen op proef een team op zaterdag toegelaten, 

mits ze bereid waren met de vrouwen-1 op zondag 

samen te werken en elkaar zo nodig te helpen met 

speelsters. Het zondagteam had namelijk te weinig 

speelsters. Het zaterdagteam van vorig jaar is uit elkaar 

gevallen o.a. omdat een stuk of 5 speelsters naar de 

zondag wilden. De proefconstructie heeft ons daardoor 

dit seizoen een wat ruimere zondaggroep opgeleverd. 

Van het Verenigingsbestuur 

H 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

Voldoende reden om de proefconstructie met een jaar 

te verlengen met een nieuwe groep. 

Onverwacht heeft zich een groep vrouwen aangemeld 

die met elkaar willen trainen. Zij trainen op 

vrijdagavond naast ‘t Hemeltje. Wij hopen dat ze 

aansluiting vinden bij de andere vrouwenteams. Het 

goede nieuws is in iedergeval dat voor het eerst het 

senioren vrouwenvoetbal op de club in de lift zit. 

 

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. 

 

PEC Zwolle. En toen was er PEC.    

Je wint van Vlissingen, je zit dezelfde avond in de 

“balletjes” en 3 weken later speel je om de KNVB beker 

tegen een BVO. Wat gebeurt er dan allemaal in die 3 

weken? Kan zo moeilijk niet zijn toch? Er komt een 

bus met PEC spelers, er rijden een paar supporters 

achteraan, de KNVB stuurt een scheidsrechter en wij 

vragen aan de Middenstip om rekening te houden met 

een extra te schenken biertje. Toch? De werkelijkheid 

is iets anders. Als bestuur zijn we onwaarschijnlijk 

druk geweest met de wedstrijd. Om u een idee te geven 

wat er dan allemaal moet gebeuren: 

Het begint al met de televisierechten. FOX heeft de 

uitzendrechten en heeft voldoende licht nodig om 

fatsoenlijke tv-beelden te kunnen maken. Dat vereist 

300 lux aan verlichting. Wij hebben op het hoofdveld 

ongeveer de helft. Er zijn dan 3 opties, tijdelijk 

lichtmasten bijplaatsen, hetgeen na opvragen van 

diverse offertes ongeveer € 10.000 bleek te kosten. Dat 

viel af. Optie 2, uitwijken naar een andere locatie. In 

Utrecht blijkt alleen de Galgenwaard voldoende licht te 

hebben. Om het stadion rendabel te huren heb je 

ongeveer 6000 toeschouwers nodig. Daar zijn we maar 

niet vanuit gegaan. Optie 2b, uitwijken naar andere 

stadions, bv in Spakenburg. Theoretisch kan het, maar 

als we dan toch moeten gaan reizen dan zouden we 

beter nog naar Zwolle kunnen gaan. Makkelijker en 

leuker. Overigens mag een uitwijk naar de BVO in deze 

eerste KNVB ronde niet, volgens de KNVB regels. Bleef 

over optie 3, de wedstrijd vervroegen. De optie die onze 

voorkeur had, omdat wij het belangrijk vonden dat 

onze leden en zeker ook de jongste leden, de kans 

zouden hebben om makkelijk en lekker dichtbij onze 

Zo1 tegen PEC Zwolle te kunnen zien.   

 

Zodra je een wedstrijd speelt tegen een BVO en zeker 

uit de eredivisie, krijg je onmiddellijk te maken met 

veiligheidsapecten. Binnen 2 dagen hadden we contact 

met de gemeente. Binnen een week zaten we om tafel 

met de politie van Zwolle en Utrecht, met de 

veiligheids-

coördinatoren van PEC 

en met de gemeente 

Utrecht.  

 

De gemeente moet 

vergunning verlenen 

voor doorgang van de 

wedstrijd. Daarvoor 

moet een draaiboek worden gemaakt waarin allerlei 

noodscenarios zijn opgenomen. Dat draaiboek moest 

een week voor de wedstrijd zijn ingediend. We hadden 

daarom een week om het te maken. Bij noodscenario’s 

moet u bv denken aan vragen als; stel er komen 1000 

bezoekers, er kunnen maar 500 mensen in het 

clubgebouw. Wat doe je als het gaat onweren? In ieder 

geval dus niet adviseren om binnen te komen schuilen. 

Maar wat dan? Of, stel er ontstaan ongeregeldheden, 

wie belt de politie? Waar kan crisisoverleg plaatsvinden 

(wedstrijdsecretariaat)? Of stel, er onstaat brand, wie 

zorgt voor evacuatie van het gebouw? Stel er moet een 

ambulance komen, hoe komt die binnen als de 

toegangen zijn afgezet met hekken? Om het nog maar 

niet te hebben over het geval dat een of andere vrolijke 

vogel komt binnenstormen met mes of geweer. Vroeger 

dacht je daar niet aan. Vandaag de dag kun je zoiets 

niet uitsluiten. 

 

In overleg met de politie en de beveiliging van PEC was 

gekozen voor een apart PEC vak, aansluitend op de 

parkeerplaats aan de kant van de hockey. Prima maar 

een apart vak betekende dat daar catering in moest 

worden geregeld, mannen-, vrouwen- en mindervaliden 

(!)toiletten in moesten worden geplaatst en dat er 

hekken moesten komen ter afscherming. Onder 

werktijd zaten wij bij bedrijven voor offertes en kosten 

voor het plaatsen en bezorgen van hekken, toiletten, 

verkeersborden en wedstrijdregelementen, pionnen, 

etc. Een compliment is hier op zijn plaats voor sponsor 

RECO (zaterdag 10), die scherpe offertes afgaf om ons 

te helpen en bovendien de plaatsing en levering top 

heeft geregeld. 

Door het inrichten van het PEC vak was er geen 

toegang meer naar de parkeerplaats en fietsenstalling. 

Daarom ook moesten we verkeersregelaars en 

beveiligers inhuren om bezoekers met auto’s en fietsen 

de weg te wijzen.  

 



 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

Hele praktische problemen duiken op. De KNVB 

wijst scheidsrechters aan. Die komen en worden 

verondersteld hun auto veilig en bij het clubgebouw 

te kunnen parkeren. Hoe herkennen wij die mensen, 

zodat we ze door het hek kunnen laten?  Hoe regel je 

dat de bewoners in de nieuwe huizen voor het 

sportpark bij hun eigen huis kunnen komen? Maar bv 

ook enkele mindervaliden, hoe laten we die toe? Dat 

kon alleen maar via de hockey. Echter bij de hockey 

werd alles wat geen PEC Zwolle was omgekeerd. We 

hebben het opgelost met parkeerkaarten die we niet 

hadden en ’s morgens zelf nog hebben zitten maken. 

 

Tot slot nog iets over pers en tv. Hartstikke leuk dat 

er pers op zo’n wedstrijd afkomt. Pers kondigt zich 

echter nauwelijks aan. Men komt met een officiële 

perskaart en veronderstelt binnen gelaten te worden.  

Terecht, maar hoe herkennen wij, gelet op de 

veiligheid, perskaarten en waar geven wij de mensen 

gelegenheid om hun werk te doen (bestuurskamer). 

Gelukkig bood Leo Oldenburger, inderdaad de 

bekende verslaggever, zich aan om dit voor ons te 

coördineren. Hij heeft toegangslijsten gemaakt en 

afbeeldingen van perskaarten om die te kunnen 

herkennen.  

Fox kondigde keurig, maar zonder discussie, aan 

ruim van te voren aanwezig te zijn, een standplaats te 

willen hebben ter hoogte van de middenlijn en te 

kunnen filmen vanaf een verhoogd platform. En, of 

het mogelijk was, gegeven het tijdstip, om een hapje 

mee te eten. Ai, eh ja natuurlijk. Ook geregeld. 

 

Waar we als bestuur bij zo’n evenement oprecht blij 

van worden is als er mensen opstaan die weer net 

even iets extra’s brengen. In dit geval Cody Meilink. 

Hij heeft zich hard gemaakt voor de geweldige 

sjaaltjes. Nu al collectors items. Je kan Cody alleen 

verwijten dat hij er 300 te weinig heeft verkocht. Dat 

zeggen we met een vette knipoog. Na 10 minuten 

verkoop was al duidelijk dat er overweldigende 

belangstelling voor was. Fantastisch. 

 

We zijn er bestuurlijk loei druk mee geweest. We 

hebben een hoop vragen van leden bv over 

trainingsmogelijkheden en andere zaken daardoor 

niet of nauwelijks kunnen beantwoorden. We hopen 

op enig begrip daarvoor. We willen alle vrijwiligers 

nogmaals bedanken voor hun inzet. Geweldig, het 

bericht van PEC spreekt in dat opzicht boekdelen. 

Een speciaal woord van dank voor de wijkagent, Kees 

van Dam, die ons fantastisch heeft geholpen. En we 

sluiten dit af in de hoop dat u net zoveel plezier heeft 

gehad aan de wedstrijd als wij. 

 

Tarievenbeleid, veldhuur 

Twee TeamGeesten terug vertelden wij hierover met 

de veronderstelling dat het een van die vele eenmalige 

onderwerpen is waar we mee bezig zijn. Hoe anders 

kan het lopen. Even terug waar het ook al weer over 

ging. De gemeente Utrecht wilde de huurtarieven van 

alle sportverenigingen aanpassen. Er moest een 

inzichtelijk en eerlijker huurbeleid van 

sportaccommodaties komen. Dat resulteerde in een 

bizar voorstel waarin de meest gezonde clubs en de 

clubs die de sportparken het meest optimaal 

gebruiken, het hardst werden getroffen. Het voorstel 

werd begin juni door de gemeenteraad verworpen. In 

de vorige TeamGeest sloten wij al waarschuwend af 

met de zin: 

Zoals een oud spreekwoord zegt, prijs de dag niet voor 

het avond is. Het bestaande plan is dan wel afgewezen, 

maar van de wethouder is gevraagd met een nieuw 

plan te komen. 

 

In iets meer dan een maand kwam de wethouder met 

een plan met wat kleine aanpassingen en loodste dat 

door de raad. Clubs als Hercules, Kampong en 

Sporting worden hierdoor enorm geraakt in de 

portomonee.  

 

Tot dusver ontlopen wij de dans nog enigzins. De 

gemeente blijft ons echter bestoken met brieven en 

verzoeken tot gesprekken. De laatste stand van zaken 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

is dat de gemeente met door juristen geschreven 

brieven, probeert om de huur, die volgens onze 

huurovereenkomst per jaar is, uit te leggen als een 

huur per seizoen. En vervolgens een seizoen te 

definieren van eind augustus tot eind mei, oftewel 

3 maanden uit de huur te trekken, waarin wij voor 

elk uur dat we trainen of spelen moeten bijbetalen. 

 

Het 

verenigingsbestuur 

Andre Bakker – 

Erwin Potters - 

Wim Stolwijk – 

John van Wegen 

– Laurens Zandbelt 

 

 

 

In Memoriam 

In Vleuten is op 8 juni 2017 Cees de Heer 
overleden, de plaats waar hij in 1938 geboren 
was. 
 
Cees is lang als speler bij De Meern actief 
geweest, zowel op de Zaterdag als de 
Zondagafdeling. Daarnaast is hij jarenlang actief 
geweest als vrijwilliger bij de V.V., o.a. als 
medewerker in de kantine, en ook is hij lange 
tijd actief geweest als Consul KNVB. 
 
Op de kaart stond vermeld: Na een rijk leven 
vol mooie momenten, lieve familie en 
vrienden… We wensen iedereen die met hem 
verbonden was een herinnering aan die mooie 
momenten. 
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De eerste elftallen van seizoen 2017—2018: Zondag 1 

Boven: Zakaria El Bennay, Tobias Elmensdorp, Giovann Nicolaas, Don Cornet, Tom Waltman, Gino Cornet, Ricky Hauwert. 

Midden: Marcel Oldenburg (Teammanager), Dik heeze (materiaalman), Lejon Cats, Sven van Doorn, Pantelis Iordanidis, Jordi 

Haneveld, Tom v.d. Linden, Fathi Benahmed, Rychto Lawalata, Max de Klerk (Fysio) 

Onder: Anis Ziani, Steve Blokland, Kesley den Haag, Jordy Stins, Joel Titaley (Hoofd trainer), Jeroen Hoefste (Ass. Trainer), Mark 

Half januari dit jaar was Joël Titaley met V.V. De 
Meern overeengekomen dat hij seizoen 2017/18 de 
nieuwe trainer van Zondag1 zou worden. Zo1 speelde 
op dat moment onderaan in de Hoofdklasse: een 
degradatie naar de derde klasse leek erin te zitten. Op 
dat moment was Titaley nog trainer bij ZwartWit’63, 
wat op dat moment ook in de derde klasse speelde, 
maar dan in de zaterdagafdeling.  Heel onverwacht 
echter promoveerde de Zo1 van De Meern naar de 
derde divisie, maar helaas gingen er een aantal spelers 
(doelpuntenmakers) weg, waardoor Titaley met een 
grote groep nieuwe spelers moest beginnen. Zijn doel 
met het team, aan het begin van de competitie is dan 
ook: handhaving in de derde divisie. Als dat gebeurt is 
het seizoen geslaagd! 
 
Titaley is in Lunteren geboren en daar met voetballen 
begonnen. Hij heeft zich in zijn jeugdjaren op kunnen 
werken tot de jeugdafdeling van Ajax, waar hij tot zijn 
18de is blijven spelen. Senior geworden is hij begonnen 
bij DOVO, wat toen in de hoofdklasse speelde. Hij had 
toen al last van een enkelblessure, maar bleef de eerste 
jaren wel spelen. Na een aantal andere verenigingen is 
hij uiteindelijk bij DTS Ede, wat toen in de eerste 
klasse speelde, zelf gestopt als voetballer. 
 
Het voetballen was en is nog steeds heel belangrijk in 
zijn leven , dus is hij trainer geworden, want, zo zegt 
hij: trainer zijn is de beste vervanging voor het zelf 
voetballen! 

Trainer Eric Speelziek heeft Joël indertijd geprikkeld 
om trainer te worden. Speelziek was toen trainer bij 
DTS Ede, waar Titaley voetbalde  en aansluitend 
trainer is geworden bij DTS Ede 2. Inmiddels heeft hij 
een aantal diploma’s op trainersgebied gehaald, hij 
heeft inmiddels het niveau van UEFA-A. 
 
Speelziek is nu trainer van Hercules, welk team in 
dezelfde competitie speelt als de V.V., dus binnenkort 
spelen ze tegen elkaar. 
 
In zijn dagelijkse leven is hij pelotonscommandant 
Infanterie. Via die weg is hij ook een poosje 
hoofdtrainer geweest bij het Militair Elftal, zij hebben 
bij De Meern ook oefenwedstrijden gespeeld. 
Momenteel werkt hij bij de KNVB als opleider van 
trainers/coaches. 
 
Zijn passie is het helpen van mensen in ontwikkeling, 
in het veld, maar ook daarbuiten, en richt zich daarin 
vooral op de groep 18-24 jarigen, dus wat dat betreft 
heeft hij nu een fijn elftal gevonden. Hij heeft nu 21 
mannen en 3 keepers tot zijn beschikking, waarvan 
een aantal uit De Meern jeugd afkomstig zijn. 
 
Het wordt een heel pittig seizoen maar het streven 
blijft: handhaven in de derde divisie! 
 
Wilna Gruters 
Redactie TeamGeest 
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Richard Beekink 
 
Richard Beekink is in seizoen 2017/2018 de trainer 
van Za1.  Richard is geboren in Utrecht en heeft 
zich daar in de voetbal (via o.a. Domstad en 
Elinkwijk) opgewerkt naar een plaats als 
profvoetballer bij FC Utrecht (1996). Daarna heeft 
hij ook nog een paar jaar bij o.a. RKC Waalwijk 
gespeeld en is via een paar andere verenigingen 
uiteindelijk gestopt met zelf voetballen, zijn laatste 
jaren heeft hij gespeeld bij FC  Breukelen; hij 
woonde toen inmiddels in Breukelen. Hij kent V.V. 
De Meern o.a. doordat zijn zoon hier ook  speelt: 
dit jaar in de JO14-1, die dit seizoen in de 
Hoofdklasse uitkomen. 
 
Richard komt echter niet alleen: hij trainde het 
team waaraan hij de laatste jaren verbonden is 
geweest, Zwaluwen Utrecht 1911, samen met zijn 
kameraad Patrick van Oort. Patrick krijgt bij de 
V.V. de titel assistent-trainer/leider, maar ze geven 
aan dat ze echt alles samen doen, zowel de 
voorbespreking, de training als de planning. 
 
Ze hebben elkaar een paar jaar geleden bij het 
zaalvoetballen leren kennen en zijn sindsdien 
bevriend. Ze hebben beiden inmiddels de diploma’s 
TC3 en TC2 gehaald. Patrick is ook een geboren 
Utrechter en heeft o.a. bij Sterrenwijk en Velox 
gespeeld, bij de Zo selectie van Velox o.a. onder 
trainerschap van Harry Suvee. Hij woont inmiddels 
in IJsselstein. 
 
Vorig jaar is hun team bij ZU 1911 gepromoveerd 
naar de 3de klasse en naar hun mening is het 

Zaterdag 1 

1e rij van links naar rechts: Tim, Kiki, Lorenzo, Martijn, Patrick, Richard, Max, Betulah, Noah, Indy. 

2e rij van links naar rechts: Trevor, Tom, Sjors, Jesse, Daan, Marcel, William, verzorgster, Jordy, Roel, Claudio. 

verschil van niveau tussen dat team en het huidige De 
Meern Za1 niet zo enorm groot, zodat ze het gevoel hebben 
dat ze de mannen van de V.V. Za1 zeker vooruit kunnen 
helpen. 
 
Er zijn vorig seizoen een aantal spelers bij de Za1 
weggegaan, maar gelukkig zijn er ook een paar terug 
gekomen, zoals o.a. Trevor Mulders, Lars Boomsma en 
Tom Gentenaar. Ze zijn begin augustus opgestart met de 
trainingen en eind augustus hebben ze al een groep van 
circa 42 spelers om zich heen: deze spelers worden straks 
ingedeeld in de Za1 en Za2 en er doen nu ook nog een 
aantal A2 en A3 spelers mee met de trainingen.  
 
Richard en Patrick stellen dat het plezier in het spel bij de 
spelers een belangrijke plaats dient in te nemen: niet alleen 
gelijk de bal afgeven aan een medespeler, maar zelf gaan 
spelen is hun eerste advies. Op deze manier krijgen de 
spelers er, volgens hen, een goed gevoel bij in het veld en 
komen de prestaties ook. 
 
Ze vinden dat er in het begin vooral aan conditie en 
discipline gewerkt moet worden. Ze hebben met de 
kernspelers van het vorige seizoen een gesprek gehad, om 
na te gaan wat hun visie is en hebben daarbij ook hun eigen 
visie kenbaar gemaakt. Richard en Patrick willen vooral de 
individuele spelers beter  maken, waardoor ongetwijfeld 
ook  het niveau van het team verbeterd. Ze zeggen dat ze, 
als ze over een paar jaar een door hen getrainde speler 
zullen terugzien bij een hoger spelend elftal (bv ZO1?) , ze 
zeker zullen voelen dat ze hun doel bereikt hebben. 
 
Plezier in het spel is heel belangrijk, maar een  doel is toch 
ook kampioen worden! 
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Dames 1 

Bovenste rij: Patrick(trainer), Bauke, Marit, Dominique, Amber, Nadine, Ricardo(leider), Middelste rij: Nicole, Tamara, Femke, 

Jamie, Claudia, Tess, Onderste rij: Belle, Natasha, Jeanine, Marieke, Sarissa, Op de foto ontbreken: Aurelia, Esti, Paulien 

Ook de Zo-Vr1 heeft dit seizoen een nieuwe trainer, 
te weten Patrick Augustin uit Amsterdam. 
 
Patrick heeft als jongen zelf op een behoorlijk niveau 
gevoetbald, o.a. bij de hoofdklasse Jeugd van Ajax. Hij 
droomde er als jongen van om profvoetballer te 
worden, maar helaas kwam er aan zijn droom een 
einde toen hij door familieomstandigheden moest 
stoppen met voetballen.  Op jonge leeftijd zat hij ook 
bij de selectie van een tennisvereniging in 
Amsterdam, maar ook dit moest hij opgeven toen hij 
ongeveer 23 was. De sport die uit die tijd 
overgebleven is, is het darten, wat hij nog steeds met 
veel plezier doet. 
Patrick woont nog steeds in Amsterdam en is daar 
werkzaam als kok bij een filiaal van Vandaag. Hij 
heeft daar zijn werktijden zo in kunnen delen dat hij 
op de trainingsavonden en in het weekend vrij is en 
dus altijd met het dames elftal aan de slag kan. 
 
Het doel van Patrick met de dames is  allereerst er aan 
werken dat ze plezier hebben in het spel en daarnaast 
werkt hij sterk aan teambuilding: hij heeft het idee 
dat als deze twee factoren in hoge mate aanwezig zijn, 
de prestaties vanzelf gaan komen. 
 
Het team dat Patrick vorig jaar trainde viel  uit elkaar 
en wilde niet meer in de derde klasse spelen, waarna 
hij is gaan zoeken naar een andere club en zo kwam 
hij bij De Meern terecht. Samen met Ricardo de 
Ruyter, die al enkele jaren leider en assistent-trainer 
is bij dit team, heeft hij een paar keer een 

proeftraining gedaan. De klik was er tussen de 
beiden mannen en ze besloten dat ze samen met het 
team verder wilden gaan. 
 
Begin augustus zijn ze begonnen. Er wordt in het 
begin vooral aan de conditie gewerkt en ook aan de 
teambuilding. Op het moment dat dit gesprek plaats 
heeft, hebben ze al verschillende extra activiteiten 
gedaan, zoals een strandloop, een bostraining en een 
trainingsavond met een kickboxer.  
 
Voor dat Patrick bij De Meern begon heeft hij dus 
een aantal jaar een vrouwenteam bij BFC Bussum 
getraind, evenals als de MB1 en de C1. Bussum 
speelde vorig jaar in de 3de klasse, de klasse waar de 
Z0-Vr1 van De Meern dit jaar ook in speelt; hij heeft 
al gezien dat hij veel bekende clubs tegenkomt dit 
seizoen, waardoor hij het idee heeft dat hij goed kan 
inschatten wat hij van die clubs kan verwachten. 
 
Er wordt hard gewerkt aan plezier en teambuilding 
en hopelijk komen daardoor de goede prestaties ook 
en kan het team weer bovenin de huidige klasse 
meedraaien, wat het plezier allicht nog groter maakt. 
 
 
Wilna Gruters 
Redactie TeamGeest 
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et seizoen is inmiddels aardig op streek. 
Traditiegetrouw een periode waarin het voor ons 

als commissie wat rustiger is, dus een mooi moment 
om terug te kijken. In vergelijking met voorgaande 
jaren hebben we een redelijk vlotte seizoenstart gehad. 
De basis daarvan wordt altijd gelegd aan het eind van 
het vorige seizoen. De teamindeling was weliswaar laat 
beschikbaar, maar heeft in tegenstelling tot voorgaande 
jaren dit jaren tot weinig problemen geleid (een 
uitzondering daargelaten). Eind vorig seizoen zijn we 
ook al gestart met de voorbereidingen voor de 
introductie van het mobiele digitale wedstrijdformulier. 
Hier zijn een aantal mensen achter de schermen heel 
druk mee geweest. Ook hebben we aan het begin van 
het seizoen informatieavonden gehouden voor leiders 
en was er op de eerste wedstrijddagen extra 
ondersteuning aanwezig op het wedstrijdsecretariaat. 
Dit heeft al met al geleid tot een zeer soepele invoering 
aan de kant van V.V. De Meern. Ook hadden we dit jaar 
aan het begin van het seizoen relatief weinig teams 
zonder leider. Na een bijeenkomst met de ouders zijn 
deze teams ook van start gegaan. Slechts bij één team 
was er een tweede bijeenkomst nodig.  
 
Daarnaast staat de organisatie voor onze selectieteams 
aan de jongenskant voor het eerst sinds jaren nu echt 
goed op de rails. Hier moeten we op termijn (nog) meer 
vruchten van gaan plukken. Tegelijkertijd wordt er 
momenteel hard gewerkt om ons te certificeren als 
regionale jeugdopleiding. Dit traject loopt en op 19 
oktober vindt de eerste audit plaats door een bureau dat 
hiervoor door de KNVB is aangesteld. We hebben er 
vertrouwen in dat we deze certificering gaan halen.  
 
Tenslotte hebben we ook weer twee enthousiaste 
mensen gevonden die de Jeugdcommissie komen 
versterken. Freek Plaatje gaat de evenementen-
portefeuille overnemen van Ben Hendrikx en John 
Wevers gaat het wedstrijdsecretariaat pupillen op zich 
nemen. John zal voor het wedstrijdprogramma nauw 
samenwerken met Peter Bootsma.  
 
Is het dan alleen maar hosanna? Nee, helaas niet. Er 
gaan ook een aantal zaken minder goed. Zoals u 
wellicht weet moeten alle O17 die overgaan naar de 
O19 een spelregelbewijs halen. De jongens en meisjes 
krijgen hiervoor ruim de tijd van de KNVB; bijna een 
vol seizoen. Aan het begin van dit seizoen hadden we 
helaas nog heel veel jongens en meisjes die het 
spelregelbewijs nog niet gehaald hadden. Veel meer dan 
voorgaande seizoenen. Een deel van de oorzaak ligt aan 
verouderde emailadressen in ons ledenbestand. Het is 
echt belangrijk dat bij verandering van emailadres dit 
wordt doorgegeven aan de ledenadministratie. Steeds 
meer communicatie gaat tegenwoordig per email, zo 
ook de communicatie rond het spelregelbewijs. De 
KNVB toon op dit moment nog enige clementie, maar 
op een gegeven moment geldt echt “geen 

spelregelbewijs, dan niet spelen”. Nogmaals dit geldt 
alleen voor leden die op basis van hun leeftijd in de 
O19 zouden moeten/kunnen spelen.  
 
Een andere groot probleem is de bemensing van het 
wedstrijdsecretariaat op zaterdag. Door 
omstandigheden zijn een aantal gastvrouwen/-heren 
gestopt. Er is tot nu toe weinig tot geen nieuwe aanwas, 
ondanks herhaalde oproepen. Nu is het werk met het 
digitale wedstrijdformulier ook wat minder intensief, 
maar als club hechten we er waarde aan om 
scheidsrechters en onze tegenstanders goed te 
ontvangen. Hopelijk kunnen we binnenkort toch een 
aantal nieuwe gezichten begroeten. 
 
Tot slot zijn er in het weekeinde dat ik dit schrijf een 
tweetal jeugdwedstrijden ‘ontspoord’. Gelukkig is dit 
niet elke week het geval, maar we maken ons er wel 
zorgen over. Helaas is het vaak het publiek dat hier de 
verkeerde katalysator is. We hebben een scheidsrechter 
in het veld die het spel in goede banen leidt en escalatie 
bij spelers/-sters moet voorkomen. Wat in GEEN geval 
moet/mag gebeuren is dat ouders zich ermee gaan 
bemoeien door het veld te betreden. Het veld is 
VERBODEN gebied voor ouders. Alleen ouders met een 
functie (leider/coach, grensrechter, scheidsrechter) 
mogen op het veld zijn. Het overige publiek blijft op de 
tegels en achter de hekken. Nu beseffen wij ons terdege 
dat de inrichting van ons sportpark het niet makkelijk 
maakt om het publiek achter de hekken te zetten. 
Daarom zeggen we: het publiek blijft op de tegels of 
achter de hekken. De komende periode zullen we als 
Jeugdcommissie actiever optreden tegen toeschouwers 
die zich niet aan deze regels houden.  
Hiermee sluit ik toch negatief af, terwijl het seizoen zo 
lekker begonnen was.  
 
Han van Veldhuizen – voorzitter Jeugdcommissie  

 

 

 

Van de jeugdcommissie: hoogte– en dieptepunten 

H 
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Sport is een uitlaatklep 

 Maak kennis met de nieuwe stagiaires! 
 
Koen van Harskamp (22) 
“Toen ik via andere stagiaires hoorde dat je stage kon 
lopen bij Trainerskracht, werd ik gelijk enthousiast. 
Sporten is erg belangrijk in het leven. Niet alleen voor 
je gezondheid, maar ook in het contact maken met 
elkaar. Op het voetbalveld heb je toch ander contact 
met elkaar dan in het klaslokaal. Ik heb zelf een 
redelijk sportieve achtergrond. Al toen ik dertien jaar 
oud was, gaf ik voetbaltraining. Momenteel zit ik in het 
tweede jaar van de opleiding Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening. Hiervoor heb ik de opleiding Sport en 
Bewegen gedaan, waardoor ik al veel ervaring heb met 
activiteiten organiseren. Zelf voetbal ik nog en doe ik 
aan fitness.  
Ik wil met jonge mensen blijven werken en dan in de 
richting van problematieke jeugd. Ik kan namelijk met 
veel verschillende groepen omgaan omdat ik ook op 
hetzelfde niveau praat. Dat is mijn kracht en daar haal 
ik mijn plezier dan ook uit.” 
 
Steve Blokland (23) 
“Ik speel vanaf mijn achtste al bij V.V. De Meern en 
daar hoorde ik al van het project Trainerskracht. Het 
idee en het initiatief achter Trainerskracht spreekt mij 
heel erg aan. Als speler heb ik ook weleens clinics 
gegeven. Net als Koen volg ik de opleiding 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ik vind het 
leuk om met jongeren te werken, omdat ik goed met ze 
om kan gaan en ze daarom ook goed kan begrijpen. Ik 
zie een uitdaging in het begeleiden van de mensen die 
nog niet hun talenten kennen, maar die ze zeker wel 
hebben. En aan mij de taak om ze daarin te stimuleren 
en te laten ontwikkelen. Ik zal in de sport altijd actief 
blijven, maar of dat in combinatie met werk zal zijn, 
weet ik nog niet. Sport is een uitlaatklep waarvoor je 
theoretisch niet heel sterk hoeft te zijn, maar het is wel 
een taal die iedereen kan spreken.” 
 
Ashton Armantrading (26) 
“Elke balsport heb ik ongeveer wel gedaan. Voetbal, 
honkbal, tennis, maar ook atletiek en zwemmen. Je 
kunt dus wel zeggen dat ik veel affiniteit heb met sport. 
Maar niet alleen het zelf spelen vind ik leuk, ik krijg 
ook energie van mensen begeleiden en opleiden.Van 
Steve, mijn klasgenoot op studie, hoorde ik van de 
stagemogelijkheid bij Trainerskracht en dat paste dus 
wel bij mij. Ik vind het een leuke uitdaging om nu een 
jaar met jongeren te werken. Later wil ik graag met 
gevangenen of in de verslavingszorg werken, maar dan 
wel in combinatie met sport. 
Eén van mijn sterke kanten is mensen overtuigen, dus 
dat kan ik gedurende deze stageperiode goed 
gebruiken. Als mijn stage erop zit, hoop ik heel erg dat 
ik een bijdrage heb kunnen leveren door mensen hun 
doel te laten bereiken in het leven.” 
 

Uitdaging!  

In de laatste Teamgeest van vorig jaar lazen jullie dat 
MO 13 –2  door Ali B gefeliciteerd is met hun 
kampioenschap. Niet veel later liet MO 11-1 weten dat 
zij zo’n felicitatie gekregen hadden van Najib Amhali! 
Als jij erin slaagt om 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  

Ideeën zijn altijd welkom 

 
De redactie van de Teamgeest staat altijd open voor 
suggesties. Als je onderwerp weet dat volgens jou aandacht 
verdient, laat ons dat dan weten.  
 
Mail naar teamgeest@vvdemeern.nl.   
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Maak kennis met hoofdsponsor Theo Pouw BV 

Zoals 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. TeamGeest sprak met Alexander 
Pouw, (mede)directeur van de Theo Pouw Groep. 
 
Wie is Theo Pouw Groep en welke producten/ diensten 
bieden jullie? 
Wij zijn een toeleverancier voor de grond-, weg-, water-
, en betonbouw. We leveren primaire bouwstoffen, 
zoals zand, grind en steenslagsoorten. Ook nemen we 
betonpuin, spoorballast en verontreinigde grond in, die 
we weer verwerken tot secundaire bouwstoffen. 
Betonpuin en spoorballast kan worden verwerkt tot 
granulaten die grind vervangen. Gereinigde grond kan 
worden gebruikt als de vervanger van zand bij de 
productie van betonmortel en betonproducten in onze 
betoncentrales. Duurzaamheid is een belangrijke pijler 
van de bedrijfsfilosofie van de Theo Pouw Groep. We 
hebben zeven vestigingen in Nederland en daarnaast 
ook drie containerterminals.  
 
Hoelang is Theo Pouw Groep  al sponsor bij V.V. De 
Meern en op welke wijze? 
Dit is het eerste seizoen dat we hoofdsponsor zijn, 
samen met High 5 Solutions. We staan op het 
wedstrijdshirt op de achterzijde en bij uit wedstrijden 
staan we op de voorzijde, in ieder geval voor twee 

seizoenen.  
Wat is de reden dat Theo Pouw B.V. zich als sponsor aan 
V.V. De Meern heeft verbonden? 
Jan van Seumeren, van High 5 Solutions, ken ik al heel 
lang, we hebben een goede band. We werkten al samen 
in zijn tijd bij Mammoet. Zijn broer Frans van 
Seumeren heeft De Meern lang gesponsord.  
 
Wat is jouw algemene beeld van V.V. De Meern? 
V.V. De Meern is een nette en representatieve club. En 
ondanks dat de club uit De Meern komt, is het toch 
ook echt een Utrechtse club. En het is een club die 
maatschappelijk betrokken is, zoals bijvoorbeeld nu 
met het project Schoon Belonen, over het scheiden van 
afval.  
 
Wat wil je nog kwijt over V.V. De Meern? 
Ik wens alle teams, en met name het eerste team heel 
veel succes en veel sportplezier dit seizoen.  

Zonnepanelen…...de aanhouder wint. 
 
Al diverse malen hebben jullie in TeamGeest kunnen 
lezen over plannen voor zonnepanelen op het 
tribunedak. Daarbij was het verkrijgen van de nodige 
subsidies steeds een brug te ver. Maar de aanhouder 
wint en we kunnen nu melden dat eind april ook de 
laatste subsidie is toegekend. Inmiddels zijn de 
zonnepanelen geïnstalleerd en profiteren we van de 
gratis zonne-energie.  
 
De vertraging van het project heeft nog wel het 
voordeel opgeleverd dat we voor dezelfde prijs 
zonnepanelen geleverd kregen met een iets hogere 
capaciteit,  280 Wp. In totaal zijn 78 panelen 
aangebracht met een totaal geïnstalleerd vermogen van 
bijna 22.000 Wp. Hiermee kan in ca. 15 % van het 
totale verbruik worden voorzien. 
 
Realisatie 
Na het toekennen van de laatste subsidie eind april 
hebben we snel geschakeld: afspraken maken met de 
installateur, contract afsluiten met het meetbedrijf 
(Joulz) voor het plaatsen van een nieuwe hoofdmeter 
en een zogenaamde Bruto Productiemeter,  aanmelden 
van de installatie bij de netbeheerder en last but not 
least afspraken maken met de onderhoudsploeg over 
hun bijdrage.  
 
Inbreng onderhoudsploeg 
Zoals gebruikelijk bij het uitvoeren van projecten 
proberen we zoveel mogelijk geld te besparen door 
eigen inzet. Het lastigste onderdeel van de installatie 
was de aanleg van een kabelverbinding tussen de 
tribune en het clubgebouw. We konden daarbij 
gelukkig deels gebruik maken van een bestaande 
mantelbuis die vanaf de overdekte tribune buitenom 
het hoofdveld naar het clubgebouw loopt.  Om deze 
mantelbuis bereikbaar te maken en omdat het gaat om 
een kabel met een diameter van bijna 3 cm, met een 
stalen mantel, moest het nodige graafwerk worden 
verricht en daarmee opbreken en herleggen van de 
bestrating. 
 
Om het aantal bochten te beperken hebben we er voor 
gekozen om via de oostgevel, de kruipruimte onder de 
aanbouw en een aanwezige mantelbuis, de meterkast te 
benaderen. Dit hield wel in het tijdelijk verwijderen 
van een fietsenrek en over een lengte van 30 meter 
opnemen en weer terugleggen van de bestrating. Een 
huzarenklus voor de 70-plussers van het 
onderhoudsteam!  
 
Opbrengst 
In de periode van de ingebruikname op 22 juni t/m 

Zonnepanelen  
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In het septembernummer van voetbalvakblad Voetbal Oefenstof Magazine (#9) was een interview opgenomen met 
Arjen Laferte. De eerste pagina is hieronder afgedrukt. Op de overige vier geeft Arjen een toelichting op twee 
specifieke trainingsvormen die aansluiten bij het onderwerp van het interview.  
 
Voetbal Oefenstof Magazine wordt gemaakt door TrainersMagazine. Een abonnement is beschikbaar voor €39, 
inclusief toegang tot de oefenstof + trainingen database. 
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Zoals gebruikelijk presenteren we in de eerste 
Teamgeest van het nieuwe seizoen een overzicht van 
het energieverbruik binnen de vereniging.  
 
Veldverlichting 
In de periode tot en met seizoen 2008-2009 is het 
verbruik geleidelijk gestegen  tot 18.000 kWh. 
Daarna is het verbruik explosief toegenomen tot ca 
50.000 kWh, door de ingebruikname van 
veldverlichting op het hoofdveld (in 2009) en de 
velden 2 en 3 (in 2010). Vanaf dat moment is het 
aantal gebruiksuren en daarmee het stroomverbruik 
gestadig toegenomen, met een piek in seizoen 2013-
2014. In de periode daarna zien we een stabilisatie op 
ca. 55.000 kWh.  
 
Kosten 
Naast de stroomkosten moeten we ook nog rekening 
houden met kosten voor afschrijving op armaturen 
en lampen en de kosten voor jaarlijks onderhoud. 
Het is voor de gebruiker goed om te beseffen dat de 
totale gebruikskosten per uur € 11 bedragen voor het 
hoofdveld, € 7 voor de velden 2 en 3 en € 5 voor de 
velden 5 en 6.   

 
Elektriciteit clubgebouw 
In bijgaande grafiek is het jaarverbruik weergegeven 
vanaf de ingebruikstelling van het clubgebouw. Het 
verbruikt vertoont een grillig verloop met dip in de 
seizoenen 2008-2009 en 2012-2013, als gevolg van 
het uitvallen van veel trainingen en wedstrijden door 
sneeuw.  
In de afgelopen twee seizoenen is het verbruik gezakt 
tot beneden 80.000 kWh. Hierin is duidelijk de 
invloed zichtbaar van besparende maatregelen die 
door de Commissie van Beheer zijn doorgevoerd en 
ook deels de zachte winters. 
 
 
 
 
 
 

 
Gas clubgebouw 
Het gasverbruik betreft voornamelijk de verwarming van 
het gebouw. In de loop der jaren wordt het clubgebouw 
steeds intensiever gebruikt voor trainingen en 
wedstrijden en activiteiten overdag (o.a. kinderopvang). 
Bij aanvang van het seizoen 2013-2014 is tevens de 
aanbouw in gebruik genomen. 
In onderstaande grafiek is duidelijk  de invloed te zien 
van de strenge winter in het seizoen 2012-2013 en de 
relatief zachte winters in de seizoenen daarna, met een 
verbruik van ca. 15.000 m3. 
 

 
Piet Eversdijk  
  
 
 
 
 
 
 

 

Energieverbruik  
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Internet netwerk 

Zoals bekend is de KNVB overgestapt van het oude 
digitale wedstrijdformulier op desktop computers naar 
een nieuw digitaal wedstrijdformulier op smartphones. 
Daarbij zijn ook de plastic spelerspassen vervangen 
door digitale spelerspassen. Dit is een redelijk 
ingrijpende omschakeling, met name voor leiders en 
scheidsrechters die met wedstrijdformulieren te 
maken hebben. 
 
Achter de schermen had het voor ons ook grote 
consequenties en dat zal voor de meeste mensen 
minder duidelijk zijn. Daarom wat uitleg daarover. 
 
We hadden in het clubgebouw twee fysiek volledig 
gescheiden netwerken: één voor diverse computers 
met belangrijke toepassingen (afgeschermd en hoge 
beschikbaarheid) en één voor het Wifi netwerk 
(publiek toegankelijk en minder hoge 
beschikbaarheid). Deze twee gingen nu in elkaar 
overlopen omdat Wifi voor het nieuwe digitale 
wedstrijdformulier gebruikt gaat worden. 
 
Door het nieuwe digitale wedstrijdformulier op 
smartphones werd het gewenst om Wifi in het hele 
clubgebouw, met name alle kleedkamers, beschikbaar 
te hebben en ook de beschikbaarheid van Wifi op een 
hoger niveau te krijgen. 
 
Een uitdaging voor ons is echter dat we op piek 
momenten 500+ Wifi gebruikers hebben (door 
smartphones die automatisch met internet verbinding 
maken). Om dat stabiel te krijgen is dure professionele 
netwerk apparatuur nodig, maar dat gaat ons budget 
ver te boven. 
 
Het afgelopen jaar hebben we daarom talloze malen 
Marktplaats en Ebay afgestruind op zoek naar de 
netwerk apparatuur die we wilden hebben. Met het 
nodige geduld en redelijk scherp onderhandelen is het 
uiteindelijk gelukt de gewenste apparatuur te 
bemachtigen voor een fractie van de normale prijs. 
 
De twee netwerken in het clubgebouw moesten 
vervolgens omgebouwd worden. Onder andere access 
points vervangen, access points bijplaatsen, een dual-
wan router toevoegen, bestaande routers configureren 
als bridge/modem, tientallen meters bekabeling 
aanleggen, een netwerk controller toevoegen, allerlei 
instellingen en configuraties aanpassen, een aantal 
switches toevoegen, extra stopcontacten aanleggen, 
twee VLAN’s ter beveiliging opzetten, etc. Het mag 
duidelijk zijn dat hiervoor veel kennis vereist was en 
dat uitvoering behoorlijk veel werk was. 
 
 
 

 
We hebben door deze mega-operatie wel een aantal 
belangrijke voordelen: 
in het hele clubgebouw Wifi beschikbaar 
 
Wifi veel stabieler 
seamless roaming voor Wifi 
internet snelheid verdubbeld 
nog steeds gescheiden netwerken ter beveiliging 
Even wat uitleg over seamless roaming. Een 
smartphone maakt verbinding met een access point. 
Loop je ver weg van het access point dan is op een 
bepaald moment het signaal te zwak om nog internet 
te kunnen gebruiken. Verbreek je dan de verbinding 
en verbind je opnieuw dan wordt indien mogelijk 
verbinding gemaakt met een ander access point dat 
een sterker signaal heeft en dan kun je internet weer 
gebruiken. Dit proces wordt bij ons nu automatisch 
uitgevoerd zonder de verbinding te verbreken en heet 
seamless roaming. Je smartphone heeft dus 
automatisch verbinding met het access point dat het 
sterkste signaal heeft. 
 
De desktop computers die voor het oude digitale 
wedstrijdformulier gebruikt werden, werden min of 
meer overbodig door het nieuwe wedstrijdformulier 
op smartphones. We hebben deze computers echter 
een tweede leven kunnen geven door er Android op 
te installeren zodat de app met het nieuwe digitale 
wedstrijdformulier er op gebruikt kan worden. 
Prettige bijkomstigheid: een groot beeldscherm en 
een echt toetsenbord voor de app en veel sneller dan 
de gemiddelde smartphone. 
 
André Bakker  
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Vanaf de start van het huidige seizoen heeft V.V. De 
Meern besloten om - met een nieuwe structuur - een 
doorstart te maken met de jeugdopleiding. Met veel 
plezier en ambitie gaat een nieuwe groep mensen de 
jeugdopleiding aansturen. We willen dan ook niet 
teveel meer terug, maar vooral vóóruit kijken! Waar 
willen we over vijf jaar staan en met welke stappen 
willen we dat bereiken?  

Eerst even voorstellen. Waar de jeugdopleiding 
voorheen werd aangestuurd vanuit een Hoofd 
Jeugdopleiding is er nu bewust gekozen voor een 
breder kader met een belangrijke achterliggende 
gedachte: het voetbal moet (meer) centraal komen te 
staan. De taken die horen bij een HJO - zeker bij zo’n 
grote vereniging als V.V. De Meern - zijn 
zoveel omvattend, dat er nu een 
werkgroep is samengesteld met 
v e r s c h i l l e n d e  p e r s o n e n  e n 
verantwoordelijkheden. En ook niet 
onbelangrijk, het zijn voornamelijk 
mensen die al jarenlang aan de club 
verbonden zijn. 

André Bakker (ja, wat heeft hij nog niet 
gedaan voor de vereniging…) houdt zich, 
met zijn jarenlange managementervaring, 
bezig met de totale overview en stuurt 
samen met ondergetekende de 
selectietrainers aan. Marcel de Graauw 
neemt de taken als  ‘’operationeel 
coördinator‘’ op zich. Het is de taak van 
Marcel om de trainers en leiders uit de 
wind te houden met algemene zaken, zoals: materialen, 
busvervoer, kleding, wedstrijdverslagen, enzovoorts. 
Hierdoor kunnen de selectietrainers zich zoveel 
mogelijk focussen op de voetbalinhoudelijke 
ontwikkeling van hun elftal. 

Rest mij mezelf nog voor te stellen. Mijn naam is Hidde 
van Boven, 26 jaar en vanaf mijn 7e jaar al speler van 
V.V. De Meern. Op mijn zestiende ben ik begonnen op 
het CIOS en heb ik diverse jeugdteams van V.V. De 
Meern getraind. Op mijn 18e heb ik voor mijn TC2 
(tegenwoordig UEFA B) de overstap gemaakt naar de 
jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Een betere 
leerschool kon ik mij niet wensen! Na het behalen van 
mijn TC2 ben ik gestart op de Academie Lichamelijke 
Opvoeding (ALO), waar ik drie jaar later afgestudeerd 
ben met Talentherkenning en Talentontwikkeling als 
specialisatie. Na twee seizoenen Sparta Rotterdam kreeg 
ik de kans om jeugdtrainer te worden bij FC Utrecht, 
waar ik inmiddels aan mijn vijfde seizoen ga beginnen. 

Afgelopen seizoen was ik assistent-trainer van Rob 
Zomer bij de Zondag 1 en hebben we geschiedenis 
geschreven door te promoveren naar de 3e divisie. Bij 
FC Utrecht houd ik me komend seizoen voornamelijk 
bezig met het trainen van de Onder 13 (D1), 
wedstrijdanalyses voor Jong FC Utrecht en ben ik naast 
V.V. De Meern ook druk met mijn TC1 (UEFA A) 
cursus.  

 

Naast de drie bovenstaande personen wordt de 
werkgroep aangevuld met een bovenbouwcoördinator 
(Patrick van der Pas) en een onderbouwcoördinator 
(vacature). De coördinatoren zullen de ontwikkelingen 

van de trainers en teams dagelijks in de 
gaten houden en er voor zorgen dat de 
technische ‘’Oranje‘’ lijn bewaakt blijft. De 
totale werkgroep zal veel zichtbaar zijn op 
de club, doordeweeks en bij wedstrijden 
op zaterdag. 

De volgende vraag is waar we met de 
jeugdopleiding naar toe willen. Over vijf 
jaar willen we met de O19 (A1), O17 
(B1), O15 (C1) en O13 (D1) op 2e divisie 
niveau voetballen en het niveau van de 
overige selectieteams op hoger niveau 
krijgen. Dit is een uitdagende doelstelling, 
maar gezien de grote potentie die de 
vereniging heeft, zeker niet onhaalbaar. 
De vereniging zal dan wel een 
professionaliseringsslag moeten maken op 

een aantal aspecten.  

Een van de aspecten waarmee ik mee aan de slag ga in 
het eerste jaar, is het verder ontwikkelen van de speel- 
en trainingswijze bij de selectieteams. Zonder de lezer 
al te veel te vermoeien met allemaal voetbaltechnische 
termen is er een verandering gaande in het 
voetballandschap als het gaat om het trainen van een 
speelwijze. Er wordt minder vanuit een formatie 
gedacht (bv.1-4-3-3) maar meer vanuit principes. Dit 
zijn onderdelen in het spel (los van de formatie die het 
team speelt) wat we tijdens wedstrijden terug willen 
zien. Een bijvoorbeeld is het explosief druk zetten op 
de bal, op het moment dat we die verliezen, of een 
overtal creëren op het middenveld, als wij de bal 
hebben. Het werken vanuit principes is eenvoudiger 
trainbaar voor trainers en is voor spelers makkelijker 
herkenbaar tijdens trainingen en wedstrijden. 
Bovendien ben ik groot voorstander om spelers 
veelzijdig en creatief op te leiden. Dus binnen 

Doorstart jeugdopleiding 
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Doorstart jeugdopleiding, vervolg 

verschillende spelsystemen, principes en 
trainingsvormen.  

Deze principes moeten gaandeweg eigen worden bij de 
trainers en deze principes ontwikkelen we door 
bijvoorbeeld een keer per maand met de selectietrainers 
om tafel te zitten en voetbalinhoudelijk overleg te 
houden. Betrokkenheid en eenheid binnen de groep 
met selectietrainers is daarbij een belangrijke pijler 
voor de komende jaren. Geen eilandjes meer, maar alle 
neuzen dezelfde kant op!  

Is er dan geen oog meer voor de niet-selectieteams? 
Integendeel! De afspraken en verantwoordelijkheden 
bij de coördinatoren zijn vanaf komend seizoen wel 
meer gescheiden, maar een samenwerking tussen de 
afdelingen is van essentieel belang. Zo moeten we een 
slag slaan op het gebied van interne scouting en de 
selectieprocedure beter en sneller op de rit krijgen. 
Bovendien zal er genoeg oefenstof ontwikkeld worden, 
die ook toepasbaar is voor de lagere elftallen en zijn er 
voornemens om een V.V. De Meern Symposium, met 
aansprekende sprekers te organiseren voor alle 
jeugdtrainers.  

Er is dus werk aan de winkel, maar aan de ambitie zal 
het niet liggen. Iets wat volgens mij bij deze vereniging 

Jeugdbeleidsplan 
Structuren, protocollen en reglementen. Een goed 
georganiseerde club heeft die nodig. Met die gedachte is 
men in de Jeugdcommissie medio vorig seizoen 
begonnen met het opstellen van een nieuw 
Jeugdbeleidsplan. Het doel daarbij was om een zodanig 
kader te creëren dat de vereniging en al haar leden 
daarvan zouden kunnen profiteren. Immers, als er 
duidelijkheid is over de doelstellingen van de club, over 
de structuur waarbinnen gewerkt wordt en over de 
verantwoordelijkheden onderling, dan wordt het 
eenvoudiger om productief samen te werken. Het biedt 
bijvoorbeeld de leiders van elftallen houvast als zij 
afspraken willen maken met hun spelers. Het wordt 
ook makkelijker om als nieuw lid mee te gaan draaien 
in een commissie. En de spelers (en hun ouders) weten 
waar ze aan toe zijn als het gaat om selecties, 
trainingsintensiteit etc..  
 
Regionaal Certificaat 
Het werk aan dit plan was geen geringe opgave. Het 
was immers nodig om het bestaande (maar 
versnipperde) beleid in kaart te brengen om dat 
vervolgens tot één geheel te smeden. Waar nodig 
natuurlijk met de noodzakelijke aanvullingen. Het is 
dus zowel een administratief als een creatief proces. Dat 
vorderde gestaag maar werd echter ‘doorkruist’ door de 
promotie van Zondag 1 naar de derde divisie. Die 
promotie deed het bestuur namelijk besluiten om bij de 
KNVB een ‘certificatie’ aan te vragen, waarbij het 
bestuur meteen ook de ambitie van de club gestalte 
heeft gegeven. Er wordt niet gestreefd naar een lokaal 
certificaat maar naar een regionale certificering.  
 
Om dat certificaat te verkrijgen dient het nodige werk 
verzet te worden. De club moet voldoen aan alle eisen 
die de KNVB verbindt aan de status van ‘regionale’ 
club. Leden van het bestuur en van de Jeugdcommissie 
werken daar op dit moment hard aan. In overleg met de 
KNVB  is de eerste inventarisatie gemaakt en is het 
vervolgtraject bepaald. Ook daar laat de club zijn 
ambitie zien. Waar de KNVB de club een jaar de tijd 
geeft om alles in orde te maken, streeft VV De Meern 
ernaar om het certificaat uiterlijk in december van dit 
jaar al binnen te hebben.  
 
Als het certificaat binnen is, zal de Jeugdcommissie 
weer terugkeren naar het oorspronkelijke werk: een 
alomvattend Jeugdbeleidsplan. Waarschijnlijk gaat er 
tegen die tijd met de KNVB gesproken worden over 
formele  certificering van de meisjesafdeling van onze 
club, dus het einde is voorlopig nog niet in zicht. 
Teamgeest houdt u op hoogte en dankt de betrokken 
leden het van bestuur en van de Jeugdcommissie voor 
hun enorme inzet. Met eventuele vragen over dit 
onderwerp kunt u terecht bij Han van Veldhoven 
(voorzitterjeugd@vvdemeern.nl).     
 

Jeugdbeleidsplan en regionaal certificaat   

 
 
Mijn naam is Freek 
Geevers, 42 jaar oud. 
Sinds eind vorig 
seizoen ben ik 
redacteur van de 
TeamGeest. In mijn 
jeugd en tijdens mijn 
studie heb ik altijd 
gevoetbald. Ik ben in 
contact gekomen met 
V.V. De Meern toen 

ik lid werd van de Business Club Leidsche Rijn (ik heb 
een advocatenkantoor) maar de belangrijkste reden dat 
ik actief ben geworden is mijn dochter. Dagmar speelt 
inmiddels al weer ruim twee jaar bij de club, inmiddels 
in MO 13-1. Zij gaat ongetwijfeld nog vele jaren op de 
club rondlopen en ik samen met haar. Door me in te 
zetten voor de TeamGeest hoop ik een goede bijdrage 
te leveren aan de club. Ik zie jullie daar.   

Nieuwe redacteur   
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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. 

 

Fit het najaar in met BCLR 

Op 12 september was de aftrap van een nieuw seizoen 

Business Club Leidsche Rijn. Na deze zomerstap waren 

we te gast bij Sportcentrum Ouderijn. Sportcentrum 

Ouderijn is een multifunctioneel sportcentrum waar 

allerlei sporten worden aangeboden. Voor deze avond 

stond er een workout op het programma om te testen 

of alle Business Club leden wel fit de zomer zijn 

uitgekomen. De leden ondervonden een korte, maar 

krachtige, Funxtion training.  

 

Bij deze workout staan er een combinatie van kracht en 

cardio oefeningen op het programma waarbij je hele lijf 

aan bod komt. Dit allemaal onder begeleiding van een 

fitnessinstructeur. Nadat onze leden zich tijdens de 

workout in het zweet hadden gewerkt stond er een 

borrel klaar en was er nog de mogelijkheid tot het 

volgen van een rondleiding. Al met al een zeer 

inspannende en geslaagde bijeenkomst.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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.   


