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 Woordje van de voorzitter 

Gekte 

Heeft u het ook gezien? Gisterenavond in het journaal: 
de voorzitter van het Griekse PAOK was het niet eens 
met een beslissing van de scheidsrechter en vond het 
nodig verhaal te gaan halen op het veld: met een 
revolver om zijn middel! Inmiddels is de hele Griekse 
competitie stilgelegd door de Griekse voetbalbond. 

Zo erg is het gelukkig nog niet bij ons in Nederland. 
Maar wij kunnen er ook wat van. Heeft u de trainer van 
NAC uit Breda zien schuimbekken langs de lijn? 
Inmiddels is hij al 3 keer dit seizoen door de 
scheidsrechter naar de tribune verwezen. Onze Stijn 
kan het maar niet opbrengen zich te beheersen. Als een 
dolle loopt hij het veld in en in woord en gebaar maakt 
hij duidelijk dat hij het niet eens is met een beslissing 
van de scheidsrechter. 

“Heeft u het niet gezien?”  foeterde hij 25 keer. Zal 
onze Belg niet doorhebben dat Bas Nijhuis gewoon 
Nederlands verstaat en dat het onnodig is zijn tirade 25 
keer te herhalen? Zielig is onze Belg. 

Maar ook de heren trainers leiden af en toe aan een 
vlaag van verstandsverbijstering. Hoe is het anders uit 
te leggen dat een trainer van Feyenoord Robin van 
Persie 30 minuten laat warmlopen zonder hem 
uiteindelijk in te laten vallen. 

Of hoe de trainer van Ajax een Duitse international 1 
minuut voor tijd wil laten invallen. Terecht liet hij Erik 
ten Hag voor schut staan, want hij weigerde. 

Er gebeuren zoveel gekke dingen in het voetbal dat 
jongeren wellicht gaan denken dat dit de norm wordt. 

Als bestuur en commissieleden zullen wij ongetwijfeld 
fouten maken, maar wij doen wel onze uiterste best 
onze clubleden normaal op te voeden.  De vraag luidt 
vervolgens: wat is normaal? 
In ieder geval niet als iets doorslaat naar gekte. 

Wim Stolwijk 
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voetbalcarrousel 2018-2019 is opgang gekomen. Door 

zaakwaarnemers worden spelers bij ons aangeboden. Ja, 

echt! Talentvolle jeugdspeler zoekt verbreding van zijn 

voetbalbasis. Het kan zomaar de kop zijn van een email 

die wij toegestuurd krijgen van een amateur Mino 

Raiola. De transfers flitsen over de loopkrant van RTV 

Utrecht. Soms tot onze eigen verbazing. Speler X naar 

De Meern. Dan toch maar even een berichtje op de 

bestuursapp. Of iemand er iets van weet. Soms wel 

soms ook echt niet. Geinig! Ondertussen zijn wij we 

bezig om de selecties, trainers, leiders en alle anderen 

die je rond een team nodig hebt op orde te brengen. 

Een mega klus. 

Jaarlijks onderdeel van de planning is het in kaart 

brengen van het aantal teams in het nieuwe seizoen. 

Wie stoppen, wie willen er naar de zondag. Wat past er 

op zaterdag? Heb je wensen, geef deze dan zo snel 

mogelijk door. 

Beëindigen lidmaatschap – er wordt te gemakkelijk 

opgezegd 

Dat iemand op enig moment voetbal niet meer zo leuk 

vindt, dat kan gebeuren. Bij de jongste jeugd zien we 

bijna geen opzeggingen. Vanaf de O15, O16 begint dat 

te komen. Eerst een enkeling en dan langzaam meer. 

Vooral in bij de oudste jeugd en bij de overgang naar de 

senioren is het aantal mensen dat stopt met voetbal 

fors. Denk dan gerust aan 20% of soms meer. Deels 

door heel logische redenen zoals elders gaan studeren. 

En deels omdat men “gewoon” geen zin meer heeft. 

Maar midden in het seizoen stoppen – dat kan je niet 

maken. Wat we de laatste paar jaar als nieuwe trend 

zien en wat wat ons betreft niet kan is dat spelers 

“gewoon” midden in een seizoen geen zin meer hebben 

en stoppen. Soms zelfs onaangekondigd. 

Bij de keuze voor voetbal kies je voor een teamsport. 

En al vind je het niet leuk meer, dan nog heb je de 

morele plicht om je seizoen af te maken. Zowel vorig 

jaar als dit jaar hebben we in het seizoen een JO19 team 

moeten terugtrekken uit de competitie. Dit jaar hebben 

we ZO5 en ZO6 samengevoegd om tenminste nog een 

groep op de been te houden. Dat stoppen midden in het 

seizoen kost ons niet alleen geld, het ergste is dat het 

wegblijven van sommigen veroorzaakt dat anderen niet 

meer kunnen voetballen. Dat kan je niet maken! 

Wij zijn ons dan ook aan het beraden hoe we met dit 

soort opeens-stoppen-gedrag om moeten gaan om te 

voorkomen dat teams uit elkaar vallen en anderen niet 

meer kunnen voetballen. Eigenlijk is het simpel. Je 

stopt voor het seizoen of je stopt na het seizoen. In het 

seizoen kan gewoon niet. 

Bestuursplannen voor het seizoen 2017-2018 

Zoals bekend hebben we voor dit seizoen een aantal 

zaken genoemd die we willen realiseren. We zetten ze 

nog even op een rij: 

• Op voetbalgebied de jeugdopleiding verbeteren 

en een Regionale Certificering halen.  

• Introduceren van Walking Football. 

•  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 op veld 

5 en 6 of een andere betere verlichting kunnen 

realiseren.  

De Regionale Certificering is in november gehaald. Aan 

de verbetering van de jeugdopleiding in het algemeen 

wordt hard verder gewerkt. De aftrap voor Walking 

Football is gemaakt en daarover verderop meer. Op 

vrijwilligersgebied bewegen we nog maar langzaam 

voorwaarts. Absoluut een zorgenkindje voor het 

bestuur. 

De realisatie van een verlichting zoals we die voor ogen 

hebben gaat niet zo snel als we hadden gehoopt. Philips 

had aangekondigd met een nieuwe generatie LED 

verlichting te komen. Zover is het nog steeds niet. Het 

kost ons steeds weer tijd om na te gaan of er al betere 

installaties beschikbaar zijn. 

Walking Football 

Voor Walking Football 

zijn we in januari bij 

elkaar gaan zitten. 

Hebben we wat 

simpele knopen 

doorgehakt en gewoon 

gezegd dat we zouden 

beginnen. Zowel de 

Van het Verenigingsbestuur 

De 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

VAR als De Brug vonden het leuk om artikelen over 

Walking Football te plaatsen en tot onze vreugde zijn 

de artikelen/advertenties door meerdere mensen 

opgepikt. Daaronder ook mensen die nooit eerder een 

band met V.V. De Meern hadden. Op de 

kennismakingsavond waren we met een stuk of 10 

mensen. Dat was voldoende om te starten. In overleg 

hebben we gezegd dat 16 en 23 maart twee 

proeftrainingen zouden worden. Hartstikke leuk. Na de 

23ste moeten we een vervolg vaststellen. 

 

Licentiesysteem Derde Divisie 

De prachtige promotie van de Zondag 1 naar de Derde 

Divisie afgelopen seizoen, betekent dat we als club dit 

seizoen moeten voldoen aan de eisen die worden 

gesteld in het Licentiesysteem Tweede en Derde 

Divisie. Het is gelukt. We hebben de voorlopige 

licentie. De aanvraag betrof veel administratief werk dat 

we hebben kunnen tackelen, maar vraag niet hoe.  

 

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. 

 

Overleg Sportverenigingen Leidsche Rijn 

De hockey, handbal, voetbal maar ook andere sporten 

hebben overeenkomstige problemen, lopend van 

huurprijzen van accommodaties, tot discriminatie, tot 

het creëren van een veilige sportvereniging tot het 

invoeren van (anti-)rookbeleid. Op initiatief van onze 

hockey-buren Fletiomare hebben we in aanwezigheid 

van wethouder Jansen van sport een avond met LR 

clubs bij elkaar gezeten. De clubs vonden het in 

meerderheid een goed idee om informatie met elkaar 

uit te wisselen. Voor wat betreft de voetbalclubs geldt 

echter dat ze ook al in het Utrechts Voetbalconvenant 

zitten. Wij ook. De twee initiatieven lijken sterk op 

elkaar. De vraag is of we dan wel in beiden energie 

moeten steken. Hoe dit initiatief vervolgt gaat worden 

zal nog blijken. 

 

 

Rookvrij 

De nationale campagne om kinderen niet te laten gaan 

roken en om een rookvrije sportomgeving te realiseren 

kan u haast niet zijn ontgaan. Ook wij neigen meer en 

meer om over te schakelen naar een rookvrij sportpark. 

De vraag is hoe. Kampong heeft een heel interessante 

aanpak. Er geldt geen absoluut rookverbod, maar de 

bedoeling is dat er niet gerookt wordt in de 

aanwezigheid van de nieuwe (rookvrije) generatie, onze 

jeugdleden. Een heel natuurlijk moment lijkt met 

ingang van het nieuwe seizoen. 

 

Het verenigingsbestuur 

 

Andre Bakker – Erwin Potters - Wim Stolwijk – John 

van Wegen – Laurens Zandbelt 

 

 

 



 

   Kleding       Column 

Bij deze brengen we graag nog enkele kledingzaken 

onder jullie  aandacht. 
 

1. Tijdens wedstrijden mogen alleen wedstrijdbroekjes 
en wedstrijdkousen gedragen worden en dus niet 

andere broekjes en kousen, zoals trainingsbroekjes en 

trainingskousen. De KNVB vereist dit en als vereniging 
hechten we ook aan uniformiteit en herkenbaarheid. 

 

2. Wedstrijdbroekjes en wedstrijdkousen (voor spelers) 
zijn op zaterdagen in het clubgebouw verkrijgbaar. 

Twee voordelen: gelijk meenemen en goedkoper dan 
via de webshop (geen € 1 transactiekosten). 

 

3. Als je via de webshop kleding wil bestellen lees dan 
eerst de tekst op de V.V. De Meern website. Dat 

voorkomt onduidelijkheden en onnodige 

teleurstellingen.  
 

 

 

 

 

 

 

4. Op zaterdagen zijn zwarte Nike Guard Stay II 

klittenbandjes (€ 5), aanvoerdersbanden (€ 3.50) en 
fraaie V.V. De Meern puntvanen (€ 5) in het 

clubgebouw verkrijgbaar.  

5. De vereniging heeft een exclusieve overeenkomst 

met Quick. Kleding die elders is aangeschaft en/of 
bedrukt, mag niet door teams in clubverband gedragen 

worden. 

De Kleding Commissie  

Mooi voetbal 
 
Na het laatste fluitsignaal van een jeugdwedstrijd loop ik 
tussen spelers en begeleiders het veld af. Ondanks de 
afgetekende overwinning van de bezoekers (en dus even 
afgetekende nederlaag van de thuisploeg) is de sfeer 
rustig. Bij de bankjes, tussen het publiek, verzamel ik 
mijn spullen en doe ik wat warms aan. Er komt er een 
toeschouwer op mij toegelopen. Een wat oudere heer 
spreekt mij aan. “Scheidsrechter, mag ik wat vragen?” 
Aha, denk ik, daar is er weer een. Iemand wil dat er 
verantwoording wordt afgelegd voor een beslissing die 
ik tijdens de wedstrijd heb genomen. “Heeft de 
aanvoerder van V.V. De Meern u na afloop een hand 
gegeven en u voor de leiding bedankt?” Ik moet even 
schakelen en antwoord naar waarheid dat dat niet is 
gebeurd. “Dan bied ik daarvoor als grootvader mijn 
excuses aan en hoop ik dat ik u in zijn plaats mag 
bedanken.” Enigszins verbouwereerd schud ik een 
opvallend krachtige hand. 
 
Terug in de kleedkamer wordt er op de deur geklopt. 
Het is de aanvoerder. Een beetje bedremmeld zegt hij: 
“Scheids, ik wou nog zeggen: bedankt voor het fluiten.” 
Hij krijgt een klap op zijn schouder en een compliment 
voor zijn gebaar als vertegenwoordiger van zijn team. 
Voetbal wordt mooier door goede aanvoerders. En door 
goede opa’s. 
 

Ron Booij 
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Walking Football 

Vrijdag avond 16 maart was die daar dan eindelijk, de 
eerste training van Walking Football bij V.V. De 
Meern. Wat een geweldig moment, al zeg ik het zelf. 
We begonnen in de kleedkamer met een kort woordje 
vooraf van Marlou Peeters. Marlou is een voormalig 
eredivisie speelster en heeft zelfs 3 interlands 
gespeeld. Marlou werkt tegenwoordig bij de VSU en 
ging de eerste training van Walking Football leiden.  
Nadat Marlou zichzelf had voorgesteld kreeg Leroy 
Scheffer het woord. Velen van jullie kennen Leroy 
waarschijnlijk al. Leroy werkt bij Fysio van Leeuwen, 
onze partner op het gebied van medische begeleiding. 
Leroy vertelde de deelnemers van Walking Football 
welke begeleiding ze aangeboden krijgen van Leroy, 
indien ze dat willen.  

Toen was het tijd om naar buiten te gaan. Het was 
ontzettend koud, maar dat weerhield deze fanatieke 
groep niet. Marlou liet de groep beginnen met een 
warming-up, gevolgd door een oefening waarbij 
spelers elkaar de bal inspeelden en vervolgens elkaar 
uit moesten spelen om op één van de twee goals te 
scoren.  

Hierna gingen we dan echt beginnen: een partij van 5 
tegen 5. Het was een genot om aan te zien. Spelers hadden 
lol en de oude trukendoos werd zo nu en dan tevoorschijn 
gehaald. Het stond gelijk en Marlou besloot dat het tijd 
werd voor de “winning goal”. De deelnemers werden nog 
fanatieker. Want Walking Football is leuk, maar winnen 
met Walking Football is nog leuker! Het winnende 
doelpunt werd uiteindelijk gemaakt door Ton Oskam na 
een geweldige schijnbeweging, waarbij hij zijn 
tegenstander het bos in stuurde. 
De avond werd afgesloten met een kopje koffie of thee in 
de kantine. 

Het was een genot om aanwezig te zijn bij deze avond en 
om te zien hoeveel plezier deze groep had. Dit smaakt 
naar meer! 

Denkt u nu “dit lijkt mij ook leuk!”? Stuur dan een 
mailtje naar walkingfootball@vvdemeern.nl. Dan zal ik u 
verder informeren over Walking Football bij V.V. De 
Meern. 

Cody Meilink 
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Zaterdag 8 

 
De Zaterdag8…schrijf eens een stukje over de 
zaterdag8…Je kan er wel een boek over schrijven!!!  
 
De zaterdag8 speelt nu voor het tweede jaar bij de 
senioren. De selectie bestaat uit 17 spelers, een door de 
loop der jaren bij elkaar gekocht stelletje, de een met net 
iets meer talent dan de ander, maar allemaal stuk voor 
stuk lieve jongens, behalve als ze de wei in gaan. Ze 
vreten het gras en de tegenstander met huid en haar op, 
echter alleen als ze er zin in hebben. Als de heren de 
vrijdagavond tot laat zijn wezen stappen, zakken ze nog 
wel eens door het ijs. Maar ze kunnen fantastisch ballen 
en dat laten ze dan ook met regelmaat zien. 
 
In december nog, tegen OSM, voor de beker. Aangezien 
wij daar in het verleden Danny en Martijn en zelfs 
trainer Harm hebben weggekocht, een zeer beladen duel. 
Het werd een spektakel stuk dat zijn weerga niet kent. 
De 1e helft 0-2 met rust, eigen schuld, slecht gespeeld. 
Na een donderspeech in de kleedkamer brak het 
spektakel los op het veld. 
 
Na de 1-2 hing de 2-2 in de lucht maar het werd 1-3 
vervolgens 2-3: het kan nog. Toen tegen de verhouding 
in 2-4 met nog 8 minuten te gaan. Over? Ben je mal, we 
gaan ervoor! 
 
 
 

 
Daar is hij, de aansluittreffer, nog twee minuten… 
Penalty’s, misschien het maximaal haalbare, hoppa in de 
90ste minuut 4-4.  Nog geen twee minuten later in 
blessure tijd 4-5…maar never give up Jan Verkerk, met 
uiterste krachtinspanning, in de 94ste minuut, schiet hij 
de 5-5 binnen!!!!   
 
Ook in de penaltyreeks een paar keer achtergestaan, 
maar na 17 pingels was het beslist: 7-6. 
Harm Pranger, onze trainer in tranen en een luid 
gejuich in de regen. 
 
We konden met een zeer goed gevoel gelijk op weg naar 
Breda, ons teamuitje stond gepland. 
Het werd een voortreffelijk weekend met de 14 spelers,  
Guido als assistent coach (helaas was Berco onze 
“hoofdcoach” ziek), onze vaste assistent- scheidrechter 
Jakko en de nog altijd emotionele trainer Harm. Verder 
kan ik hier niet over uitweiden, what happens in Breda 
stays in Breda (ook uit eigen belang). 
Kortom, er is altijd leven in de brouwerij bij de 
Zaterdag8, die blijven nog wel wat jaartje voetballen.. 
 
Namens de volledige begeleidingsstaf van de Zaterdag8 
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1e rij (vlnr) : Delano ,Kaj, Jason ,Martijn,Tim , Kasper 
2e rij (vlnr): trainer/leider Harm, Wouter,Rick Anthony ,Jan, Sietse, Danny en grensrechter Jakko 
3e rij (vlnr): Mike, Lars, Youri, Casper, Luuk,Hidde,en leider Guido. Leon Looman, onze aanvoerder was helaas verhinderd 





 

Zaterdag 9 

 
Hoi allemaal, 
 
Wij zijn het leukste en gezelligste team van V.V. De 
Meern (althans dat vinden wij zelf). Wij zijn Zaterdag 9, 
een leuke groep jongens, die ook naast het veld goed 
met elkaar omgaan. Vrijdagavond soms wel eens een 
drankje te veel en dan lijkt de wedstrijd de volgende 
dag ineens veel langer te duren..., maar het draait bij 
ons ook vooral om de gezelligheid, al willen wij 
uiteraard al onze wedstrijden winnen, in zowel de 
competitie als de beker. 
  
Op dinsdag trainen wij en onze wedstrijden spelen we 
uiteraard op Zaterdag. We doen het goed, want we 
hebben de volgende ronde in de beker weer gehaald, 
onze kracht zit vooral in het samenwerken en we 
merken ook dat het steeds beter gaat! Na de wedstrijd 
blijven we vaak ook met zijn allen hangen voor een 
hapje en een drankje, bij zowel de thuis- als de 
uitwedstrijden. 
 
Een speler van Za9 
 
Zaterdag 9: een echt voetbalteam dat voor elkaar klaar 
staat, zowel binnen als buiten het veld. 

 
Ik kwam als toeschouwer kijken bij dit team, toen nog 
spelende als de A5 op de zaterdag, waar ze toen in de 
top mee voetbalden. Onder begeleiding van Willeke, die 
op dit moment nog leidster is, maar dan van nu 
Zaterdag 9. De jongens zijn als vrienden door gegaan 
naar de zondag. Dat was een zware competitie voor de 
jongens, maar ook in deze tijd bleven ze elkaar steunen 
door dik en dun en hebben dat seizoen als team 
uitgespeeld. Na dat seizoen wilden ze toch graag weer 
op zaterdag voetballen.  
Deze kans hebben ze gekregen van V.V.De Meern. Nog 
steeds onder leiding van Willeke, die bijna dag en nacht 
voor deze jongens klaar staat en alles regelt. Nu als 
Zaterdag 9, spelen ze weer in de top mee en staan ze op 
de vierde plaats (2-2-18) met een wedstrijd minder dan 
de nummer 1. 
Op zaterdag 27 januari  j.l. moesten de mannen weer 
voor de KNVB beker spelen tegen Rivierwijkers 7 in een 
spannende wedstrijd. Na 90 minuten namen wij de 
punten mee naar De Meern. Op naar de volgende 
ronde.  
 
Mvg. Een trouwe toeschouwer.  

10 April 2018      

Onder (vlnr) : Michiel, Leon, Jason, Frank, Thomas. Midden (vlnr) : Joris, Djowi, Rick, Jordi, Michael  
Bovens (vlnr): Jeen, Glenn, Roy, Bram, Willeke  Afwezig: Nino.  



We zijn dit seizoen met een nieuwe technische staf 
en een nieuwe aanpak begonnen bij de jeugd 
selectie teams. Gezien de ambities van de club 
waren allerlei verbeteringen nodig, met name op het 
gebied van structuur, beleid en organisatie. 

Het afgelopen half jaar is daar hard aan gewerkt en 
het nodige bereikt. Noemenswaardig zijn: 

- Regionaal Certificaat 
We hebben met onze jeugdopleiding het Regionaal 
Certificaat, het hoogste niveau voor amateurclubs, 
van het Kwaliteit & Performance programma van 
de KNVB behaald. We hadden al de Rinus Michels 
Award en we spelen met JO13-1, JO15-1, JO17-1 en 
JO19-1 op divisie niveau. We zijn 1 van de slechts 6 
clubs in Nederland die dat kunnen zeggen, daar 
mogen we best trots op zijn. 

- Trainers Symposium 
Hidde van Boven, verantwoordelijk voor de 
voetbalontwikkeling op langere termijn, heeft 5 
aansprekende sprekers weten te strikken en zo 
konden ruim 40 trainers van zowel selectie als 
lagere teams in een aantal sessies hun kennis 
vergroten. Het is de bedoeling dat het Trainers 
Symposium jaarlijks terugkomt. 

-  Structuur, beleid en organisatie 
We hebben veel verbeterd aan structuur, beleid en 
organisatie rondom de jeugd selectie teams. Het 
maandelijks trainers overleg is daar een voorbeeld 
van. De trainers staan niet langer op zich, maar zijn 
onderdeel van een groter geheel. We hebben echter 
nog een weg te gaan voordat alles op het niveau is 
dat we voor ogen hebben. 

- Speelwijze 
Waar in het verleden iedere trainer naar beste eer 
en geweten zijn ding deed werken we nu aan een 
gemeenschappelijke speelwijze voor alle jeugd 
selectie teams. Dan gaat het niet over 4-3-3, 4-4-2 of 
5-3-2, maar over principes zoals diepte voor 
breedte, bal snel terug veroveren, overtal rondom 
de bal, compact verdedigen, het midden 
dichthouden, derde man situaties en vrije ruimte 
benutten. 

Jeugd Selectie Teams 

- Interne scouting 
We hebben een nieuwe groep interne scouts onder leiding 
van Ruben van der Horst. Naast een bestaand systeem met 
beoordelingen door trainers van de lagere teams kunnen we 
hiermee potentiële talenten voor de jeugd selectie teams 
beter in kaart brengen. 

- Operationele zaken 
We hebben alle niet-voetbaltechnische zaken belegd bij 
Marcel de Graauw. Mede hierdoor is er meer aandacht voor 
discipline en gedrag. Want helaas hebben we regelmatig te 
maken met wangedrag van spelers, zowel in de onderbouw 
als de bovenbouw, en soms ook ouders. Het zorg-adviesteam 
van de club geeft indien nodig hierbij ondersteuning. 

- Onder 23 
We doen al een aantal jaren mee aan de Onder 23 
competitie. Onder 23 is een mix van spelers uit JO19-1 en 
de senioren selecties. Doelstelling is onder andere om de 
aansluiting van JO19-1 naar de zondag selectie 
gemakkelijker te maken. Nieuw is dat we dit seizoen ook 
trainen met de Onder 23 selectie. 

Uiteraard is er veel aandacht voor de wekelijkse 
beslommeringen en ondersteuning van de jeugd -
selectietrainers. Met name bovenbouw coördinator Patrick 
van der Pas en onderbouw coördinator Bob Verweij zijn 
daar druk mee. 

Ondertussen zijn we ook behoorlijk druk bezig met diverse 
zaken voor volgend seizoen. Invulling van de trainersstaf en 
samenstelling van de teams kwam de afgelopen jaren teveel 
aan het eind van het seizoen, dat proberen we nu een aantal 
maanden eerder te doen en daardoor ook wat grondiger. 

Via beoordelingen van de trainers van de lagere teams en 
rapporten van de interne scouts brengen we potentiële 
kandidaten voor selectie teams in kaart. Dit wordt met de 
technische staf besproken en vergeleken met het 

zogenaamde witte-vlekken-
plan dat de jeugd selectie 
teams in kaart brengt. Een 
aantal spelers kan vervolgens 
met een selectie team 
meetrainen en/of een 
oefenwedstrijd meedoen. Op 
basis hiervan wordt tenslotte 
bepaald of de speler in een 
selectieteam opgenomen kan 
worden of niet. Bij dit proces 
wordt, met name bij de 

bovenbouw, niet alleen gekeken naar talent, maar ook naar 
posities. Het heeft geen zin een goede linksback te halen als 
je al 3 goede linksbacks hebt.  
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Sportverenigingen kunnen niet bestaan zonder de 
inzet van vrijwilligers en wij zijn geen uitzondering 
op die regel. Leden gedragen zich steeds vaker als 
consumenten, maar laat zien dat het anders kan en 
doe iets voor je club! We hebben veel vacatures, 
bijvoorbeeld: 
 
Entreeheffers 
We hebben op dit moment veel te weinig entreeheffers 
voor de thuiswedstrijden van zondag 1 en dreigen 
inkomsten mis te lopen. Af en toe een uurtje op 
zondagmiddag helpen is genoeg, je hoeft niet elke 
wedstrijd aanwezig te zijn.  
Contactpersoon: Carlo Engelhard, 
carloengelhard@versatel.nl 
 
Rookvrij sportpark 
Hartstichting, KWF Kanker Bestrijding en Longfonds 
zetten zich in voor rookvrije sportcomplexen om te 
voorkomen dat kinderen gaan roken. Wij zouden graag 
aan dit initiatief meedoen, maar hebben een groepje 
mensen nodig om dat vorm te geven. 
Contactpersoon: André Bakker, 
abakker@gmx.net 
 
Teamfoto’s maken 
Tot nu toe zijn teamfoto’s niet gemaakt. Er zijn een 
aantal vrijwilligers nodig die eenmalig een zaterdag 
ochtend, zaterdag middag of zondag ochtend kunnen 
helpen. 
Contactpersoon: André Bakker, 
abakker@gmx.net 
 
Coupe De Meern organisatie 
Vorig seizoen is Coupe De Meern, het toernooi voor 
lagere senioren teams, niet doorgegaan. Dit seizoen 
dreigt hetzelfde te gebeuren. Onze eigen lagere teams 
lopen daardoor een leuk toernooi mis en de vereniging 
een aardig bedrag aan barinkomsten. 
Contactpersoon: Cody Meilink, 
cody_meilink@hotmail.com 
 
Sponsor commissie 
Sponsoring levert essentiële inkomsten. De sponsor 
sommissie is echter onderbezet. Er zijn meer mensen 
nodig om alle sponsor mogelijkheden aan de man te 
brengen. 
Contactpersoon: Ad de Lange, 
admarlange@ziggo.nl 
 
Scheidsrechters 
We hebben een ernstig tekort aan scheidsrechters voor 
pupillen, junioren en senioren wedstrijden. Indien 
gewenst kunnen we helpen met opleidingen en 
begeleiding. Je hoeft niet elke week te fluiten (mag 
uiteraard wel). 
Contact persoon: scheidsrechters commissie, 
scheidsrechterscommissie@vvdemeern.nl 
 



 

Assistent-scheidsrechters 
Voor enkele jeugd selectie teams zoeken we assistent-
scheidsrechters (grensrechters). Indien nodig kunnen 
we helpen met scholing en begeleiding. Je hoeft niet 
elke week te vlaggen (mag uiteraard wel). 
Contactpersoon: Marcel de Graauw 
marceldegraauw1971@gmail.com 
 
Commissie van beheer 
De commissie van beheer is verantwoordelijk voor 
onderhoud van het clubgebouw. Diverse leveranciers 
en de eigen onderhoudsploeg moeten daartoe 
aangestuurd worden. 
Contactpersoon: Piet Eversdijk, 
cvb@vvdemeern.nl 
 
Vertrouwenscontactpersoon 
Aanspreekpunt bij grensoverschrijdend gedrag zoals 
pesten, discrimineren en seksuele intimidatie. Hoeft 
gelukkig niet vaak in actie te komen. Scholing via 
NOC/NSF is mogelijk. 
Contactpersoon: Laurens Zandbelt, 
secretaris@vvdemeern.nl 
 
Kleding beheer 
Uitgifte (begin van het seizoen), inname (eind van het 
seizoen) en administratie van gesponsorde 
wedstrijdshirts. 
Contactpersoon: Ben Hendrikx, 
kledingbeheer@vvdemeern.nl 
 
Kleding verkoop 
Op zaterdagen uitleveren van bestelde kleding, passen 
van kleding en verkoop van broekjes en kousen. Je 
hoeft niet elke zaterdag aanwezig zijn, af en toe een 
ochtend of middag is genoeg. 
Contactpersoon: Alfred van Doorn, 
kleding@vvdemeern.nl 
 
Vrijwilligerscommissie 
Verder uitwerken van vrijwilligersbeleid en helpen bij 
werving van vrijwilligers. 
Contactpersoon: Erwin Potters, 
erwinpotters@gmail.com 
 
Wedstrijdsecretariaat 
Op zaterdagen tegenstanders en KNVB scheidsrechters 
ontvangen en de weg wijzen. Je hoeft niet elke zaterdag 
aanwezig zijn, af en toe een ochtend of middag is 
genoeg. 
Contactpersoon: Jeroen Klinkers, 
operatiejeugd@vvdemeern.nl 
 
Bovenstaande is slechts een greep uit de vacatures. 
Nu komt te veel werk bij een te klein aantal 
vrijwilligers terecht en worden sommige zaken bij 
gebrek aan vrijwilligers niet meer uitgevoerd. Vele 
handen maken licht werk, kun je op één of andere 
manier helpen neem dan contact op met  
vrijwilligers@vvdemeern.nl 
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Oudgedienden stoppen, kom jij de jonge generatie 
versterken? 
 
Na jarenlang hard gewerkt te hebben voor de club, 
stoppen Patrick van Zijl en Hans de Bie bij de 
seniorencommissie. Wij zijn dus op zoek naar 
mensen die onze commissie, bestaande uit Carlo 
Engelhard, Cody Meilink, Jeroen Donk & Erik 
Adelaar, vanaf seizoen 2018/2019 willen versterken.  
 
We vergaderen eens in de 2 maanden. Dit is aan het 
begin en aan het eind van het seizoen wat vaker om 
de zaken goed te organiseren en af te ronden.  
 
Wij zijn o.a. verantwoordelijk voor: 
 

Aanspreekpunt voor de seniorenteams 
Wedstrijdsecretaris zaterdag- en zondagafdeling 
Ontvangstcommissie  
Kledingbeheer selecties 
Toernooien / evenementen 
 

Heb je interesse en wil je het gesprek aan gaan om te 
kijken wat jij voor de seniorenteams kan doen? Spreek 
ons aan of stuur een mail naar 
wedstrijdsecretariszaterdag@vvdemeern.nl   

Seniorencommissie  

Sponsorkliks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij SponsorKliks zijn honderden bekende winkels 
aangesloten. Als leden via de V.V. De Meern 
SponsorKliks pagina producten bij deze bedrijven 
aanschaffen dan krijgt de vereniging een commissie die 
aardig op kan lopen. Vele kleintjes maken immers een 
grote. 
 
Leden betalen de normale prijs, er is dus een voordeel 
voor de vereniging, geen nadeel voor leden. Doe 
internet aankopen dus via SponsorKliks, steun daarmee 
de vereniging en help de contributie laag te houden! 
  
Klik op het SponsorKliks logo op de website (tussen de 
banners en in het betreffende laatste nieuws bericht) 
voor een overzicht van de deelnemende bedrijven en 
winkels. Klik vervolgens op het logo van het bedrijf of  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
winkel om naar de betreffende website te gaan om een  
product te bestellen. Ga niet rechtstreeks naar de website 
van het bedrijf of de winkel, want dan loopt de 
vereniging de commissie mis. 
  
In het SponsorKliks logo op de website staat het bedrag 
dat de vereniging tot nu toe heeft verdiend. Als we met 
zijn allen attent zijn en SponsorKliks regelmatig 
gebruiken dan kan dit oplopen tot vele duizenden euro’s 
in plaats van de honderden tot nu toe. 

 
 
Cody Meilink, Erik Adelaar, Jeroen Donk, Carlo Engelhard 
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V.V. De Meern Trainers Symposium 

Eind januari is een eerste trainerssymposium bij V.V. 
De Meern georganiseerd door Hidde van Boven, 
Coördinator  Voetbalontwikkeling bij de V.V.  Dit 
symposium was toegankelijk voor zowel selectie als 
niet-selectie trainers. Het Trainers Symposium had als 
doel elkaar te inspireren en kennis te delen, zodat de 
trainers in de praktijk meer handvaten hebben om de 
spelers beter te maken. 
 
Er waren ruim 40 geïnteresseerden aanwezig en de 
mannen die aan het woord kwamen gingen vooral in 
over een  ‘andere’ ofwel een heel kindgerichte aanpak. 
Zo sprak David Vecht, trainer bij OJC Rosmalen, maar 
ook coach bij zijn zoon in JO8, over alle kinderen in 
dat team. Bij ieder kind had hij een soort plaatje 
gemaakt, van karakter en manier van reageren, en hoe 
ieder kind op die manier een voor hem/haar juiste 
aanpak kan krijgen, om plezier in het spel te hebben, 
dingen te leren en zichzelf te verbeteren. (Een leuke 
opmerking van hem was ook dat je wel egoïsme nodig 
hebt als voetballer , om eventueel aan de top te kunnen 
komen.) 

Tijdens de presentaties in de zaal was er buiten een 
groep jongens, die onder leiding van Jack Bijsterveld, 
jeugdtrainer bij FC Utrecht, een training kregen, 
waarbij goed te merken was dat een positieve 
benadering en/of stimulans van de spelers, veel effect 
heeft. 
 
Paul Voois,  ook werkzaam bij de jeugd van FC Utrecht 
en Thijs Friskes, expert in mentale training, hadden 
ook ieder een eigen verhaal. Bij hen ging het vooral om 
emoties, tijdens en na de wedstrijd. Zo werden 
bijvoorbeeld de 4 B’s genoemd: Blij, Boos, Bang en 
Bedroefd. Helaas is maar één B positief, dus hoe ga je 
met de andere emoties om?  Zo stelden zij dat er vaak 
gezegd wordt dat er niet gehuild mag worden bij een 
wedstrijd, maar emoties zit ten in je lichaam en het is 
beter om deze emoties te uiten, want dan voel je 
minder spanning, stress, onzekerheid en faalangst.  Als 
de emoties niet geuit mogen worden kunnen ze 
omslaan in boosheid, wat zeker niet bevorderlijk is. 

 
Emoties bij kinderen zijn ook niet altijd makkelijk te 
herkennen, alleen al door het verschillende gedrag van 
kinderen: zijn ze extravert of introvert ?  Vaak zijn 
emoties te herkennen in het gedrag, maar soms zie je 
het pas terug in gezichtsuitdrukking en houding of 
wordt het herkend in de manier waarop de kinderen 
spreken: door bijvoorbeeld de woordkeus en/of de toon 
waarop iets gezegd wordt. Zij vinden het beiden 
belangrijk dat er open gesprekken met de kinderen 
zijn, om bijvoorbeeld de onzekerheden en de oorzaken 
van bepaald gedrag/emoties te ontdekken. Als dit 
duidelijker is, dan is er ook meer mee te doen, door dus 
de kinderen op een voor hem/haar aangepaste manier 
te benaderen. 
 
Vooral naar voren werd gebracht dat ieder kind op zijn 
eigen manier behandeld zou moeten worden en dat er 
vooral ook een positieve, opbouwende benadering zou 
moeten zijn. Er mag best wat gezegd worden over 
bijvoorbeeld een gemiste kans of verloren wedstrijd, 
maar dan meer in de trant van: hoe kunnen we het 
anders en beter doen. In dit geval werd er ook nog 
uitdrukkelijk op de ouders gewezen: als het al lukt om 
een kind positief van het veld te laten weg lopen, al dan 
niet na een verloren wedstrijd, dan kan zo’n effect 
natuurlijk heel snel teniet gedaan worden door 
mopperende ouders! Ook zij moeten beseffen dat boos 
worden niet de weg is om hun kind meer plezier in het 
spel te geven en er zeker ook niet beter door worden! 
 
Ook voor een aantal ouders zou zo’n avond heel veel 
inzicht geven in het omgaan met de kinderen tijdens en 
na wedstrijden: het gaat toch niet alleen maar om het 
winnen, maar vooral om het plezier van de kinderen en 
het verbeteren van de mogelijkheden van de kinderen? 
 
Op naar het volgende Symposium! 
 
Wilna Gruters, redactie 

Thijs Friskes, Jack Bijsterveld en Paul Voois. 
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Iedere dinsdagmorgen om 9.00 uur zijn ze er: de mannen 
van de onderhoudsploeg van V.V. De Meern. Eerst lekker 
een kopje koffie of thee en een gezellig praatje, met de 
nodige humor en verhalen over vroeger, en dan aan de 
slag op de velden, in het clubgebouw en op de tribunes. 

Tja, als speler of toeschouwer denk je daar vaak niet zo 
over na, maar bij 
zo’n grote 
vereniging als de 
V.V. en op zo’n 
groot sportpark is 
er natuurlijk altijd 
van alles te doen en 
te regelen. 
Ruim 70 jaar 
geleden is de V.V. 
begonnen met een 
paar mannen, die 
ook hun eigen 
kleedkamer ’hok’ 
bouwden, door de 
jaren heen is de 
V.V. doorgegroeid 
naar het mooie 
sportpark zoals het 
nu is, met meer dan 
2000 leden, maar 
onderhoud blijft er 
natuurlijk altijd en 
is dus met de groei 
alleen maar meer 
geworden. Het zijn 
heel vaak praktische 
dingen, die zich elke week herhalen, maar ook 
administratieve werkzaamheden  en via opdrachten naar 
bedrijven toe, zijn er heel wat werkzaamheden te 
verrichten.  

Momenteel zijn er iedere week op dinsdag ongeveer 12 
mannen aanwezig om een aantal zaken bij De Meern te 
controleren, te organiseren en zo nodig op te ruimen of 
te repareren.   
In de loop van de tijd is er een taakverdeling ontstaan, 
die grofweg inhoudt dat Arie (“Ajo”) Verhey en Hennie 
Ockhuysen alle kleedkamers nalopen en zo nodig 
lampen vervangen en reparaties verrichten. Ook andere 
reparatiewerkzaamheden in het clubgebouw nemen zij 
voor hun rekening. Wekelijks wordt het gehele sportpark 
geïnspecteerd, waarbij vaak door teams achter gelaten 
ballen worden verzameld, ballenhengels weer worden 
teruggeplaatst, etc., etc. 
 Een belangrijke taak is daarbij het inspecteren en 
repareren van de doelnetten van de 24 vaste, 30 losse en 
12 kabouterdoelen. Deze werkzaamheden worden 
gedaan door Bertus Capiteins, Leen Slappendel, Kees 
Vreeswijk en Eef van Oostrum. De twee laatstgenoemden 

nemen ook de belijning van veld 4 voor hun rekening.  
Wil Goes is degene die de “moeilijke” klussen, zoals 
laswerk (o.a. kapotte doelen), reparatie van sloten en 
meubilair voor zijn rekening neemt; er is bijna geen 
klus die Wil niet aankan ! 
Kees van Rooijen en Wim van Mourik doen allerlei, 
vaak voor de hand liggende, maar niet altijd opvallende 

werkzaamheden, 
zoals het 
schoonhouden van 
afvoerputjes. Zij 
verrichten ook de 
nodige assistentie 
bij grotere klussen 
van Wil Goes. 
En hoewel niet 
wekelijks 
aanwezig, is ook 
Ben Bloemendaal 
een gewaardeerd 
medewerker. Hij 
verricht n.l. al het 
nodige 
schilderwerk, dat 
alleen maar in stille 
periodes (zomer- 
en winterstop) 
gedaan kan 
worden. Zo heeft 
hij in de recente 
winterstop het 
meubilair van het 
clubcafé opnieuw 
in de lak gezet. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook klussen die minder 
vaak voorkomen, vaak ook administratief, zoals het 
bijhouden van het verbruik van allerlei apparaten (incl. 
meterstanden),  zo nodig op te knappen of te 
vervangen… De zonnepanelen zorgen al voor een 
stukje besparing, maar daarnaast wordt er ook gekeken 
naar het vervangen van andere dingen, zoals zuiniger 
lampen e.d. 
Maar ook grote schoonmaakwerkzaamheden, het 
constateren en regelen van beschadigde zaken in 
bijvoorbeeld het clubgebouw: er zijn door het jaar heen 
heel veel dingen te doen.. 

Een bijzondere vermelding verdient André Bakker, 
weliswaar geen lid (meer) van de CVB of 
onderhoudsploeg, maar altijd oproepbaar voor 
ingewikkelde elektra- en IT-werkzaamheden. Veelal 
zijn dat zaken die André als eerste zelf de noodzaak 
constateert en ook uitvoert. 

De leden van de Commissie van Beheer, Piet Eversdijk 
en Peter Kieft, zijn ook wekelijks aanwezig en zijn 

Boven: Kees Vreeswijk, Peter Kieft, Wim van Mourik, André Bakker, Hennie Ockhuysen, 
Arie Verhey. 
Onder: Wil Goes, Kees van Rooijen, Eef van Oostrum, Piet Eversijk, Bertus Capiteins 
Niet op de foto: Leen Slappendel en Ben Bloemendaal 
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verantwoordelijk voor de aansturing van het geheel, 
doen de nodige administratieve werkzaamheden en 
schakelen zo nodig bedrijven in die werkzaamheden 
moeten verrichten die niet door de onderhoudsploeg 
gedaan kunnen worden. 

Het is duidelijk dat de mannen het ook heel gezellig 
met elkaar hebben, maar eigenlijk is het teveel werk 
voor degenen die er nu dinsdags komen. Vooral ook 
voor al het CVB-werk, dat nu door Piet en Peter wordt 
geregeld, zitten ze eigenlijk dringend  te wachten op  
ondersteuning. 

Vaak komen vaders/opa’s of oud-leden bij de groep als ze 
ophouden met werken en het toch fijn vinden om zo nu 
en dan nog wat werkzaamheden uit te voeren.  Dus aan al 
de mannen die wel eens een paar uurtjes over hebben de 
oproep: kom eens een keer kijken op dinsdagmorgen, wie 
weet kunnen en willen jullie ook wel een (gezellig) 
handje meehelpen. 

Commissie van Beheer 

KNVB en KPN 

Steun V.V. De Meern 
en profiteer zelf ook! 

Als officiële partner 
van de KNVB, heeft 
KPN in 
samenwerking met 
V.V. De Meern een 
actie gelanceerd. Met 
deze actie krijg je 
tijdelijk de beste 
aanbieding voor FOX 
Sports Eredivisie en 
KPN, via jouw club. 
En je steunt jouw 
club ook nog eens! 
Meedoen met de actie 
is mogelijk voor alle 
leden, supporters en 
volgers van 
deelnemende 
verenigingen.  

Ga naar 
www.kpn.com/
amateurvoetbal en 
kijk welk aanbod het 
beste bij jou past. 
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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. 

Wasserij Van der Kleij & Onyx Vastgoedstrategie  

Op maandag 5 maart stond er een BCLR on Tour op 
het programma en waren we te gast bij Wasserij Van 

der Kleij & Onyx Vastgoedstrategie. Deze bijeenkomst 
stond eerder in december gepland, maar moest helaas 

afgelast worden vanwege de winterse 

weersomstandigheden. Het was dus tijd voor poging 
twee. 

In 2012 besloot Wasserij Van der Kleij dat het verder 

wilde groeien. Het bedrijf was op dat moment al 
marktleider voor textielverzorging in de horecabranche, 

maar het doel was schaalvergroting. Samen met Onyx 
Vastgoedstrategie werd de zoektocht naar een nieuwe 

locatie gestart. Voor Onyx Vastgoedstrategie de 

uitdaging om een nieuwe locatie te vinden die aan de 
eisen voldeed. Dit resulteerde in een omvangrijk 

project waar uiteindelijk de nieuwe locatie waar 

Wasserij Van der Kleij nu gevestigd is.  

We werden welkom geheten door eigenaar Gerard van 

der Kleij. De gasten werden meegenomen in de  

geschiedenis van het familiebedrijf. Hierna werden de 
aanwezigen in kleine groepen rondgeleid. Hierbij werd 

duidelijk hoe de verdrievoudiging van de 
productiecapaciteit gerealiseerd is geworden, waar het 

maatschappelijk verantwoorde bedrijfskarakter niet uit 

het oog is verloren.  

De succesvolle avond werd uiteraard geëindigd met een 

netwerkborrel, waar de gasten nog de kans hadden om 
elkaar beter te leren kennen. 

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.   




