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 Woordje van de voorzitter -  Goed nieuws verkoopt niet 

 
IK HEB me de afgelopen periode gestoord aan 
verschillende mediaberichten in de lokale krant over 
onze club. Doordat de artikelen onjuist en 
sensatiebelust waren, lees je hieronder de juiste versie 
van de verhalen.  
 
Zo verscheen er afgelopen weken eerst een artikel in 
het Algemeen Dagblad met de kop: “Onvrede bij De 
Meern”. Je zou denken dat er een bestuurscrisis was of 
een opstand van een aantal leden. Nee, niets van dat 
alles. Een paginagroot artikel werd gewijd aan een 
leider van Zondag 1, die niet overweg kan met de 
trainer. Volgens het artikel “sloeg dit bij de zondagploeg 
in als een bom”. Grote woorden, maar helaas op lucht 
gebaseerd. Navraag binnen de selectie leerde dat de 
zondagselectie dit totaal niet zo heeft ervaren. Ik vond 
het juist een compliment aan trainer en leider dat de 
zondagploeg daar totaal geen last van heeft gehad. 
 
Even later een volgende kop van dezelfde journalist: 
“Hoofdklasser poogt twee transfers naar SCH te 
blokkeren”. U leest het weer goed: wij zouden het lef 
hebben om mensen te blokkeren of tegen te houden 
naar een andere club te gaan. De waarheid is: wij 
hebben afspraken gemaakt met twee spelers (afkomstig 
uit onze eigen jeugd) dat zij voor een bepaalde 
vergoeding het nieuwe seizoen voor ons zouden gaan 
spelen. Beide jongens hebben zelfs aan de journalist 
bevestigd dat ze hebben ingestemd om komend seizoen 
bij V.V. De Meern te blijven.  
 
Je zou dan verwachten van een journalist dat hij meldt 
dat twee jongens eenzijdig reeds gesloten 
overeenkomsten met de club verbreken en de club waar 
ze zijn opgegroeid in de steek laten. Ook SCH wist dit 
en het zegt iets over de handelwijze van een ‘bevriende’  
club in de buurt. Uit het artikel volgde echter dat wij de 
boosdoener waren. De journalist zal wel weer een 
excuus bedenken als ik hem erop aanspreek, maar het 
gaat erom dat hij zijn werk een keer goed gaat doen of 
kwaliteit in plaats van kwantiteit gaat leveren. 
Boodschap aan eenieder: neem de berichten niet als 
waarheid aan, maar eerder met een grote korrel zout.  
 
Speciaal voor het AD: 
- Voormalige trainer V.V. De Meern Marinus 

Dijkhuizen: assistent trainer van FC Utrecht; 
- Voormalige trainer en speler V.V. De Meern Ricky 

Kruys: assistent trainer van FC Utrecht; 
- Voormalige speler Jordy Zuidam: technisch 

directeur van FC Utrecht; 
- Voormalige fysiotherapeut van V.V. De Meern 

Stephan Visser: al jaren fysiotherapeut van FC 
Utrecht; 

- Voormalige speler van V.V. De Meern Redouan el 
 Yakoubi: Profcontract bij FC Utrecht; 

 
 
- Coördinator jeugdopleiding Hidde van Boven treedt 

aanstaand seizoen toe tot de trainersstaf van de 
jeugdafdeling van PSV; 

- Nog steeds zijn wij één van de grootste 
amateurclubs van Nederland met een hele grote 
groep van meisjes; 

- Wij hebben al jarenlang een prachtige 
maatschappelijke tak bij V.V. De Meern; 

- Dat onlangs twee vrijwilligers Kees van Laaren en 
Martin Vink de Liverpool Keepers Academy hebben 
georganiseerd. 150 Jeugdkeepers van overal vandaan 
betraden, gesteund door het prachtige lied “We will 
never walk alone”, ons prachtige hoofdveld voor een 
trainingsdag onder leiding van John Agterberg, 
keeperstrainer van Liverpool. Zelfs de buren hebben 
niet geklaagd over geluidsoverlast. 

 
Dit goede nieuws leest u niet in het AD. 
 
Een trotste voorzitter 

 
Wim Stolwijk 

Donderdag 24 mei, de dag van 
haar 75e verjaardag, is lid van 
verdienste Anneke van Kouwen, 
na een lang ziekbed, overleden. 
Hoewel ze al een lange tijd, mede 
als gevolg van haar gezondheid, 
niet meer bij V.V. De Meern is 
verschenen, heeft Anneke grote 
verdiensten voor onze vereniging 
gehad.  Anneke is mede-
oprichtster geweest van de 

afdeling vrouwenvoetbal in 1972 en is voor het 
vrouwenvoetbal jaren actief geweest in het 
Jeugdbestuur, waar dit toen nog onder viel. Maar 
bovenal was zij een verenigingsmens pur sang en zeer 
terecht is zij, tezamen met haar echtgenoot Geert van 
der Wurf, in 1995 tot lid van verdienste benoemd.  

In Memoriam - Anneke van Kouwen 
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24 APRIL, BESTUURSVERGADERING. Op het oog 

lijkt het een vergadering te worden als alle 

voorgaanden. Punt 1 van de agenda, welkom. Punt 2 

ingekomen stukken en mededelingen. Laurens 

Zandbelt neemt het woord en opent met “Ik ga 

stoppen”. Een bom is ontploft. Doodse stilte. Laurens 

legt helder en duidelijk uit waarom hij stopt. We 

hebben allemaal begrip voor zijn keus maar o, o wat 

een geweldige, gezellige en constructieve collega gaan 

we verliezen. Bovendien, wat een bak werk moet 

tijdelijk verdeeld worden onder de andere 

bestuursleden. Laurens blijkt onvermurwbaar. Het is 

hem vergeven. Laurens enorm bedankt voor je inbreng 

en gezelligheid! 

 

Mededeling twee. Ben Hendrikx stopt met de 

kledingcommissie. Dat kon er ook nog wel bij. 

Mededeling drie wordt met angst en beven tegemoet 

gezien. Gelukkig de VSU gaat hervormen. Die melding 

konden we  wel aan. Puf. Niet veel later in de 

vergadering. Oh ja, waarschijnlijk stopt Charles Beniest 

met de scheidsrechterscommissie. Nee hè! Het leven 

van een VB’er wordt er niet beter op. Zucht! 

Dramatisch is dat we, zoals het er nu voorstaat, 

komend seizoen geen scheidsrechterscommissie 

hebben. Hoe we dat moeten oplossen??? We zitten met 

onze handen in het haar – trouwens best knap voor 

sommige VB-leden :o).  

 

Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel. 

Laten we vooral niet vergeten dat we met zijn allen 

weer een seizoen lang monnikenwerk hebben verricht. 

Elke week hebben we ruim 1200 kinderen laten 

voetballen en als senioren hebben we onszelf 

uitstekend van de straat gehouden. Complimenten aan 

allen en heel veel dank van het VB aan alle vrijwilligers 

en medewerkers. 

 

Openingsfeest 

Meestal heeft u rond deze tijd al een melding gekregen 

voor het openingsfeest in september. Door een 

communicatie misverstand heeft het VB veel te laat 

begrepen dat de Feestcommissie van vorig jaar in zijn 

geheel niet verder ging en geen opvolgers had. U voelt 

hem al aankomen, dat wordt zoals het er nu uitziet 

geen openingsfeest. Wat we dan wel precies gaan doen 

voor de vrijwilligers weten we nog niet. We willen wel 

iets doen. Ideeën? Laat het ons weten. 

 

Geen ALV in mei  

Sinds 2008 hebben we in mei een extra 

ledenbijeenkomst, een ALV gehouden omdat we als 

bestuur van mening waren dat we in de huidige tijd 

meer openheid  

 

van zaken moesten geven en de leden meer moesten 

betrekken bij of informeren over ontwikkelingen in de 

club. Vergist u zich niet een ALV kost ons heel veel 

voorbereidingstijd. We hebben er dit jaar vanaf gezien. 

Het vertrek van Laurens Zandbelt maakte de 

voorbereiding er niet makkelijker op. De opkomst 

afgelopen jaar, een man of 15 voor het merendeel 

mensen die al op de hoogte zijn van wat we doen, geeft 

niet de indruk dat iemand er op zit te wachten.  We 

zijn druk met heel andere zaken. Door vacatures op tal 

van plekken in de vereniging moeten we als bestuur 

veel bijspringen in operationele zaken. Dat zou niet 

moeten maar is wel de praktijk. En dan houdt het een 

keer op met wat we aankunnen. In tegenstelling tot wat 

wel eens gedacht wordt is het bestuur 100% 

vrijwilligerswerk dat we naast ons dagelijks werk doen. 

 

Bestuursplannen voor het seizoen 2017-2018 

Voor dit seizoen hebben we een aantal zaken genoemd 

die we wilden realiseren. Eind van het seizoen, tijd om 

de balans op te maken:  

- Op voetbalgebied de jeugdopleiding verbeteren en een 

Regionale Certificering halen. De Regionale 

Certificering is in november gehaald. Check! 

- Als het wil lukken Walking Football introduceren. 

Begin maart gestart. Check!  

- Vrijwilligersbeleid eindelijk eens goed van de grond 

krijgen. Mislukt. Mooier kunnen we 

het niet omschrijven. 

- De zondag als voetbaldag moet verder gestimuleerd en 

ontwikkeld worden. Hoewel vaag in wat we hiermee 

precies bedoelden kunnen we moeilijk zeggen “Check”. 

Verderop meer over de zondag.  

- Het verbeteren van ons sportpark door het plaatsen 

van zonnepanelen. Check! 

- 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. Je zou kunnen 

zeggen dat dit punt wel is uitgevoerd. Een goede 

oplossing is nog niet gevonden.  

 

3 van de 6 punten binnengehaald. 1 punt (verlichting) 

wel gedaan maar zonder dat er een bevredigende 

oplossing haalbaar is. Totaalscore 4 uit 6. Is dat goed of 

slecht? Je zou kunnen zeggen in deze tijd van 

rapporten en examens 4 van de 6 is een 6,7. Kleine 

Van het Verenigingsbestuur 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

voldoende. Maar als je meeneemt dat een goed 

vrijwilligersbeleid veel zwaarder zou moeten wegen dan 

andere punten dan is de conclusie waarschijnlijk toch 

dat we onszelf een onvoldoende moeten geven. 

 

Wat zijn de nieuwe plannen voor komend jaar? Op het 

moment van schrijven van dit artikel zijn die nog niet 

vastgesteld. 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers zullen hoe dan ook weer een plek in het 

plan van volgend jaar moeten krijgen. Het aantal 

vacatures is meer dan zorgwekkend. Zie ook de 

website. 

Binnen het bestuur is al voorzichtig ter sprake geweest 

of we niet deels toe moeten naar een betaalde invulling 

van functies. Zo ver is het nog niet. Eigenlijk willen we 

dat ook niet. Een vereniging dat zijn wij, wij die voor 

onszelf of voor onze kinderen dingen doen binnen de 

club. Aan de andere kant, de maatschappij verandert. 

We moeten langer werken, er zijn geen VUTters meer 

die op hun 55ste klaar zijn en zeeën van tijd hebben. 

Wij allen veranderen, zijn druk met carrières, hebben 

minder tijd en willen ons minder binden. Prachtig, 

maar daarmee houden we de boel niet aan het 

voetballen. 

 

Dat we bij Voetbal op zondag niet veel hebben bereikt 

is niet heel verwonderlijk. Iets met voetbal op zondag 

willen is nadrukkelijk tegen de stroom in roeien.  

De KNVB heeft in april/mei onderzoek gedaan met als 

uitkomst:  ‘Zo heeft inmiddels 16,2 procent van de 1.046 

clubs - die vier jaar geleden alleen nog over zondag-teams 

beschikten - inmiddels meerdere elftallen ingeschreven 

voor de zaterdagcompetitie. Daarnaast is in de afgelopen 

vier jaar het aantal mannelijke senioren elftallen in de 

zondagcompetitie met 10,7 procent gedaald. Terwijl de 

teams op zaterdag hun omvang met 7,4 procent zagen 

groeien." 

 

Wij hebben de KNVB gevraagd of ze ook iets konden 

zeggen specifiek over de stad Utrecht. In het seizoen 

2013/2014 was het aantal zondag- en zaterdagsenioren 

teams nog 51 om 49%. In 2016/2017 was dat al 

omgeslagen naar 40 om 60%. En het is overduidelijk 

dat de trend doorzet. Ondanks de groei van de stad 

groeit het aantal zondagseniorenteams niet. Bij ons is 

het niet anders. Wij zijn dit seizoen gestart met Zo1 t/m 

Zo6 en daarnaast een zondagvrouwenteam. In het 

seizoen hebben we Zo4 en Zo5 samen moeten voegen 

terwijl we Zo2 amper op de been konden houden. Zoals 

het er nu uitziet leveren we komend seizoen opnieuw 

een zondagteam in. 

 

Een van de teams die wegvalt is de Zo2 als selectieteam 

en opleidingsteam achter Zo1. Van de Zo2 van dit jaar 

bleef er maar een beperkt aantal spelers over voor 

komend seizoen. Aanvulling vanuit de jeugd bleek niet 

toereikend. Tja, wat moet je dan? Opheffen? (Nog 

meer) Spelers van buiten halen? Een andere 

samenwerkingsvorm tussen 1 en 2 vinden? De insteek 

van het bestuur was om hoe dan ook een Zo2 op de 

been te houden als opleidingsteam achter Zo1. Maar 

ook om de terugloop op zondag tegen te gaan. Minder 

teams maakt het er bovendien niet gezelliger op. Niets 

is zo ongezellig als voetballen op een leeg complex. 

Uiteindelijk belandden we in een situatie dat we ergens 

tussen de 20 en 30 duizend euro moesten uittrekken 

om een team op de been te krijgen dat louter zou 

bestaan uit nieuwe spelers van buiten. Toen werd het 

ons te gek. Het besluit om daarom met een Zo2-selectie 

te stoppen had verregaande consequenties voor de 

opleiding van jeugdspelers voor de komende 1 à 2 jaar. 

Dat is voorlopig opgelost door een samenwerkingsvorm 

te vinden tussen zaterdag en zondag waarbij talentvolle 

jeugdspelers overgaan naar de zaterdagselectie. Echter 

zij gaan een deel van de tijd  meetrainen bij Zo1 en 

worden de dragende spelers van de O23-competitie.  

Per jaar kijken we nu hoe het verder moet. 

 

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. 

 

Aanvragen 

Als je groot en bekend bent krijg je ook meer 

aanvragen. Een voorbeeld daarvan is het diabetesfonds 

dat met ons een samenwerking wilde aangaan. Prachtig.  

Zo wilde de Drie Koningen-school de Koningsspelen op 

ons sportpark houden. Dat werkt als volgt: de school 

begint met ons te bellen. Wij moeten dan uitleggen dat 

men eerst bij de gemeente de velden moet huren. De 

gemeente stemt daar doorgaans mee in. Volgens ons 

huurcontract zijn we verplicht de kleedkamers en 

toiletten beschikbaar te stellen. Prachtig, maar wie doet 

die open? Waar is de sleutel en hoe komt die terug? 

Wie maakt de boel schoon?  

De Veldhuizenschool wilde met bussen vanaf ons 

sportparkvertrekken. Lijkt nog makkelijker. Hek open 

en klaar. Maar opnieuw, wie zorgt dat de hekken open 

zijn? En wie gaat er naar toe om dat te doen? 



 

We kunnen natuurlijk alles direct afwijzen met het 

bericht “doen we niet”. De buitenwereld noemt je 

dan al snel arrogant en onvriendelijk. Terwijl we al 

jaren proberen te bouwen aan een positief imago.  

Deloyd en ING wilden bedrijfsactiviteiten op ons 

sportpark houden. ING is een grotere sponsor, die 

kunnen we niet botweg afwijzen.   

 

Over de overgaande jeugd.  

Houdt het VB zich zelfs al (nog?) bezig met 

overgaande jeugd? Ja, in samenwerking met de 

seniorencommissie. Het belang van de leden is 

namelijk om te mogen voetballen in het team en op 

het moment dat ze dat zelf willen. Het belang van 

de seniorencommissie is om dat aan die leden aan te 

bieden. Dus zoveel mogelijk senioren. Veel senioren 

is ook voor de club fijn i.v.m. contributies, 

baromzet, vrijwilligersinzet etc. Maar (te) veel 

senioren zet druk op de jeugd op het ontstaan van 

wachtlijsten. Te veel senioren geeft een te volle 

zaterdag waardoor Peter Bootsma het 

wedstrijdschema niet meer rond kan krijgen. Hij 

kan het wedstrijdschema natuurlijk uit laten lopen 

tot 19.00 uur of misschien wel later. Dat is dan 

weer niet in het belang van vele vrijwilligers. Ergens 

zal iets of iemand een overkoepelende beslissing 

moeten nemen en daarbij alle belangen af wegen of 

iets wel of niet kan. Het VB dus. 

 

De keuken van het bestuur 

Hieronder een heel verhaal met veel details, hoewel 

veel details nog niet eens genoemd zijn. Het geeft u 

een kijkje in de keuken van wat er gebeurt en welke 

afwegingen we moeten maken.  

 

Er waren dit jaar maar een beperkt aantal 

tweedejaars O19 selectiespelers wat mede 

aanleiding was tot de problematiek bij Zo2. Zij gaan 

naar de zaterdagselectie. De andere overgaande 

teams waren JO19-3 en JO19-5. Zoals elk jaar 

beginnen we om bij de teams te polsen wat ze 

willen. Niet onverwacht, lees boven, wilden zij op 

zaterdag spelen. Beiden gaven aan dat als team, als 

geheel te willen. Ons beleid is heel duidelijk, wij 

gunnen iedereen een plekje op de zaterdag maar er 

moet wel ruimte zijn. I.v.m. het ruimtegebrek 

vragen wij van overgaande jeugd om zo nodig een 

jaartje te overbruggen op zondag om een bijdrage te 

leveren aan de ruimteproblematiek om daarna als 

Van het verenigingsbestuur (vervolg) 

dat kan door te schuiven. De afgelopen 3 jaar heeft dat 

model gelukkig goed gewerkt. Drie jaar op rij hebben we 

een team dat 1 jaar op zondag heeft gespeeld over kunnen 

hevelen naar de zaterdag.  

Nu bleek dat de vrouwenzondag een probleem hadden om 

op de been te blijven. Verschillende speelsters stopten en 

overgaande meisjes wilden niet naar de zondag. 

Noodgedwongen vroegen de vrouwen om overplaatsing naar 

zaterdag omdat ze dan getalsmatig weer op sterkte konden 

komen. Wij besparen u alle afwegingen maar we hebben er 

voorlopig voor 1 jaar in toegestemd.  

 

Vervolgens hebben we aan JO19-3 een deal voorgesteld. 

Help ons door een jaar op zondag te gaan spelen en je krijgt 

van ons de garantie dat je na komend seizoen naar de 

zaterdag kan. Zij hebben daar gelukkig mee ingestemd. Top! 

Voor JO19-5 was de zondag onbespreekbaar. Als wij niets 

konden bieden zou het kersverse kampioensteam 

overschrijven naar DESTO. Het enige dat wij nog konden 

bieden was een verdeling van de spelers over verschillende 

zaterdagteams omdat meerdere teams versterking kunnen 

gebruiken. Waarbij we nog aan hebben geboden om een 

oplossing te vinden dat het team wel gezamenlijk zou 

kunnen blijven trainen. En dan na volgend seizoen opnieuw 

kijken wat mogelijk zou zijn. Helaas heeft JO19-5 besloten 

om over te schrijven naar Desto. We hebben nu wel de 

kromme situatie dat enerzijds jeugdspelers overschrijven en 

we anderzijds bij een paar zaterdagteams krap zitten. 

 

Wat heel duidelijk is geworden in de gesprekken met de 

JO19 en MO19 is dat een flink aantal spelers/speelsters op 

zondag werkt en dus niet op zondag wil/kan voetballen. Op 

zondag werken is immers dubbel verdienen. Gelijktijdig 
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  Bestuur (vervolg)   

Schouderduw 
 
Weleens gehoord van Nigel Owens? Nee? Heel 
goed mogelijk, want hij is een scheidsrechter uit 
Wales (‘Oh, die gast die in 2010 in Zuid-Afrika 
onze WK-finale tegen Spanje floot?’ Nee, die niet, 
dat was Howard Webb). Nigel Owens is een 
internationale rugbyscheidsrechter, maar dan een 
van de buitencategorie. Hij zag er niet tegen op om 
tijdens een Wereldkampioenschap (!) Rugby een 
verhitte wedstrijd gewoon stil te leggen, álle spelers 
bij zich te roepen en om duidelijk te maken wat hij 
wel en wat hij niet accepteerde. Welbespraakt, 
eerlijk en respectvol. Met zijn afgebeten Welsh 
accent toont hij zich totaal niet onder de indruk van 
de spelers, die allemaal minimaal één kop boven 
hem uitsteken. Als Owens spreekt, houden ze hun 
mond. Als Owens ze van het veld stuurt, doen ze 
dat zonder commentaar. En op een drafje. 
 
Nigel Owens is voor mij een voorbeeld, en wel om 
twee redenen. De eerste is zijn rustige 
zelfverzekerdheid en zijn lef (overigens niet alleen 
op het veld; hij durfde in de machowereld van zijn 
sport als homoseksueel uit de kast te komen): 
duidelijk en recht-door-zee, met hetzelfde respect 
als hij van spelers en staf verlangt. Maar nóg meer 
indruk maakte een uitspraak van hem, tijdens een 
wedstrijd, tegen een aanvoerder die kennelijk 
hardop kritiek had geuit op de leiding. Wat de man 
riep is nooit bekend geworden, maar Owens maakte 
er korte metten mee. Hij had maar vier woorden 
nodig om duidelijk te maken waaróm hij geen 
geroep of geschreeuw accepteerde: “This is not 
soccer!” sprak hij de aanvoerder bestraffend toe. 
“Dit is geen voetbal!” Laat dit even doordringen. Bij 
voetbal is gemekker tegen de arbitrage onderdeel 
van wat ‘gewoon’ wordt gevonden. Dát is dus het 
beeld dat andere sporten van ons voetbal hebben. 
Nigel Owens wijst ons op onze bedenkelijke 
reputatie in de wereld van de teamsporten. Mijn 
vraag is: Wat doen we ermee, schouders ophalen of 
schouders eronder?’ Ron Booij  
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zien we dat meer en meer winkels op zondag open zijn 

en dat wij als publiek dat razend handig vinden. De 

keerzijde, geen winkel kan open zonder kassabezetting 

of vakkenvuller. Het aantal O19 dat werkt neemt dus 

verder en verder toe. En wij vrezen daarmee onze 

problemen tav zaterdag en zondag.  

 

De enige optie is eigenlijk om de jongere jeugd langer 

op zondag te houden om ruimte te creëren voor de 

oudere jeugd en senioren.  

 

Rookvrij 

In een eventuele overgang naar rookvrij hebben we nog 

geen vervolg stappen gezet. 

 

Tot slot wensen wij iedereen een heerlijke vakantie en 

feliciteren wij nogmaals alle kampioenen van JO10-1, 

JO11-3, JO12-1, JO13-1, JO19-3, JO19-5, MO19-1 t/m 

ZO6. En we vergeten JO10, JO14-2, MO15-1 en MO19-

1 niet met het halen van de bekerfinale en James de Vos 

en Milan Vulevic met hun 2e en 3e plaats op het 

Nederlands kampioenschap 1 tegen 1.  

Geweldige prestaties. 

 

Het verenigingsbestuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Youtube zoekterm: Nigel Owens this is not soccer 
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Kampioenen en bekerfinalisten van seizoen 2017—2018 
...en anderen 



 

V.V. De Meern wil betrokkenheid binnen de vereniging vergroten. 

VORIG JAAR hebben wij door middel van een mooie 
pitch gewonnen met betrekking tot ING sponsoring 
2017-2020. Hierin hebben wij een drietal uitdagingen 
gepitcht waarmee we ING hebben weten te overtuigen 
in onze club te investeren. Uiteraard zijn we onwijs 
blij dat we gewonnen hebben en zijn we het afgelopen 
jaar aan de slag gegaan om de uitdagingen te 
realiseren. Een van de uitdagingen was: 
 
Uitdaging - betrokkenheid  
 
Ons sportcomplex ligt in de grote nieuwbouw locatie 
Leidsche Rijn. Wij zijn de afgelopen 10 jaar enorm 
gegroeid (van 600 naar 2000 leden). Zo’n sterke groei 
geeft de nodige uitdagingen. Eén daarvan is binding 
en betrokkenheid. Wij hebben relatief weinig leden 
die al generaties lang bij de vereniging betrokken zijn. 
De grootte van de vereniging werkt anonimiteit en 
afstandelijkheid ook in de hand. Leden gedragen zich 
steeds meer als consumenten: ik betaal, ik heb rechten 
en geen plichten. Wij willen graag de betrokkenheid 
bij leden vergroten: meer begrip voor hoe de 
vereniging functioneert en het besef dat iedereen daar 
een steentje aan kan én moet bijdragen. Daarom gaan 
wij de komende tijd een aantal workshops organiseren 
waaraan alle geledingen van de vereniging deelnemen.  
 
 

Daarmee willen wij beter in kaart brengen wat er in de 
vereniging leeft en hoe wij de betrokkenheid kunnen 
vergroten. Hier moeten vervolgens concrete projecten 
uit voortkomen. Eén van de stappen daarbij is het 
ontwikkelen van een gedegen en concreet 
vrijwilligersbeleid. Over 3 jaar moet een en ander 
hebben geleid tot een grotere betrokkenheid van onze 
leden. Dat moet zich uiten in zaken zoals meer begrip 
over het reilen en zeilen van de vereniging, meer oog 
voor het verenigingsbelang en het gemakkelijker 
vinden van vrijwilligers (commissies, leiders, 
scheidsrechters, etc.). 
 
Om deze uitdaging aan te gaan hebben wij de hulp 
van Ruud van Klooster ingeroepen. Ruud heeft 
jarenlang ervaring in het geven van workshops en 

weet als geen ander hoe hij mensen intrinsiek kan 
motiveren. Dit past uiteraard perfect bij onze uitdaging. 
 
Het afgelopen seizoen hebben wij gebruikt om een plan 
van aanpak te formuleren. Wat willen we precies gaan 
doen? Waar willen we naar toe? Welke uitdagingen liggen er 
voor ons? Hieruit is naar voren gekomen dat we ons op 2 
pijlers willen gaan richten. De eerste pijler is een 
workshop organiseren voor (ouders van  jeugd) leden die 
zich het afgelopen jaar hebben aangemeld om te 
voetballen bij V.V. de Meern. De tweede pijler is om langs 
te gaan bij de verschillende commissies binnen onze 
vereniging om te bekijken hoe we met hen de 
betrokkenheid binnen de vereniging kunnen vergroten.  
 
Helaas hebben wij de workshop voor (ouders van jeugd)
leden eerder deze maand moeten afblazen in verband met 
te weinig aanmeldingen. Dit is natuurlijk zeer 
teleurstellend als we spreken over het vergroten van de 
betrokkenheid binnen onze club. Maar we laten ons 
hierdoor niet uit het veld slaan. We gaan bekijken op 
welke manier we de doelgroep beter aan kunnen spreken 

en zullen begin van dit seizoen een nieuwe poging gaan 
wagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht je graag aanwezig willen zijn bij deze workshop, 
meld je dan aan via workshopvvdemeern@gmail.com . Wij 
zullen dan contact opnemen om meer informatie te geven. 
De komende weken/maanden zullen wij langsgaan bij 
verschillende commissies binnen onze vereniging om ons 
verhaal te verspreiden en samen met de commissies gaan 
bekijken hoe we de betrokkenheid kunnen vergroten.  
 
Met sportieve groet, 
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“Wij willen graag de betrokkenheid 
bij leden vergroten: meer begrip voor 
hoe de vereniging functioneert en het 
besef dat iedereen daar een steentje 

aan kan én moet bijdragen” 

 
“Mocht je graag aanwezig willen zijn bij 

deze workshop, meld je dan aan via  
workshopvvdemeern@gmail.com.”  



 

Sunday Six: Soms worden dromen bewaarheid. 

 

VELEN DROMEN ERVAN: het Blaugrana van FC 
Barcelona of het maagdelijk wit van Real Madrid om de 

schouders dragen, de perfecte grasmat onder je keurig 

gepoetste kicksen voelen, spelen in een kolkend stadion 
waarin tienduizenden supporters uit volle borst jouw 

naam scanderen, en aan het eind van de strijd 
triomfantelijk de trofee omhoog liften na een zinderende 

finalewedstrijd. De fans uitbundig, de pers lyrisch en 

jouw naam verdwijnt met vette letters in de 
geschiedenisboeken. De mannen van Sunday Six hadden 

een andere droom. Zij zijn nooit gevoelig geweest voor 

het grote 
geld en de 

eeuwige 
roem. Zij 

droomden 

over 
voetballen 

op 

achterafveldjes in Hooglanderveen en Harmelen. 
Afgetrapte kicksen die al minimaal twee seizoenen aan 

vervanging toe zijn, maar tóch nog heerlijk trappen. Te 
kleine voetbalshirtjes met vervaagde rugnummers. Een 

sigaretje roken in de rust. Een handjevol fans aan de 

zijlijn bestaande uit familie en vrienden die verplicht 
komen kijken maar liever zouden thuisblijven. Bier 

drinken op zondagmiddag en een broodje bal direct na 

afloop van de wedstrijd.  
 

De mannen van Sunday Six geloven in de romantiek 
van het voetbal.   

Door weer en wind, met of zonder kater (veelal met), 
sjokten zij maandenlang achter een bal aan uit liefde 

voor het spelletje. Mét een droom die grootser voelde 
dan het winnen van de Champions League: kampioen 

worden van de Kelderklasse. 

Op zondag 13 mei 2018 brak een historische dag aan. 
Meer supporters dan ooit rukten uit naar Sportpark De  

 

Meern om de kampioenswedstrijd tussen V.V. De Meern 
zondag 6 en directe concurrent S.V. De Vecht 2 in 

levenden lijve bij te wonen. Bij winst kon Sunday Six 

zich officieel kronen tot kampioen van de zevende 
klasse; door kenners liefkozend bestempeld als de 

Kelderklasse. Over  

 
wat er die middag geschiedde zal nog vele jaren worden 

gesproken. Kleinkinderen zullen van opa het verhaal 
horen over de heroïsche oranjehemden die de vloer 

aanveegden met hun belagers uit Loenen aan de Vecht. 

Het verhaal over een arme keeper die keer op keer 
moest capituleren en vijandige aanvallers die zelden bij 

machte waren om het defensieve hart van De Meern te 

pijnigen. 
Het verhaal 

over een 10-
2 

overwinning 

op een 

zondagmiddag waar velen van hadden mogen dromen. 
Opa zal een traantje wegpinken en vertellen over de 

offers die hun plaatselijke V.V. in het jaar 2017-2018 
heeft moeten brengen: avondklok na avondklok in de 

race naar het lang gekoesterde kampioenschap. Het was 

het allemaal waard! Na het laatste fluitsignaal op die 
historische 13 mei veranderde Sportpark De Meern in 

een kolkende massa met springende spelers en 

supporters. De titel werd gevierd alsof we die dag in het 
Blaugrana of het maagdelijk wit de Champions League 

wonnen. In het doorgaans rustige De Meern brak een 
massaal volksfeest los en bleef het tot in de late uurtjes 

onrustig. Het resultaat: spelers die in café De Don 

moesten toegeven aan hun kampioensslaapje (ook 
helden moeten slapen), een spoor van bierflesjes en 

sigarettenpeuken, de belofte van een kampioenstattoo, 

en een extra vrije maandag waarop de overvloed aan 
goudgeel vocht de tijd kreeg om zich langzaam af te 

breken. En bovenal: een kampioensmedaille en een dag 

en avond om nóóit meer te vergeten.  
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‘Ik vind het gewoon een geweldige club’. 

 
 
MET INGANG VAN 1 juli as. treedt Laurens van 
Zandbelt terug uit het bestuur van V.V. De Meern. Niet 
omdat hij er geen zin meer in heeft maar omdat het 
bestuurswerk niet meer te 
combineren is met zijn reguliere 
baan. Zijn werktijden zijn namelijk 
sinds enige maanden zodanig 
aangepast (lees: opgerekt) dat er 
simpelweg geen ruimte meer is om 
daarnaast ook nog zijn 
bestuurstaken uit te voeren. Dat wil 
zeggen, uit te voeren op de manier 
die Laurens voor ogen staat. Hij 
houdt namelijk niet van half werk. 
Als secretaris van de club 
onderhoudt hij veel contacten met 
externe partijen (gemeente, andere 
verenigen e.d.) en dat vergt veel 
afstemming. Dan is het van groot 
belang dat je beschikbaar bent voor 
overleg, bereikbaar bent om vragen 
te beantwoorden en dat je ervoor 
zorgt dat je mensen ook inderdaad 
terugbelt als dat afgesproken is. 
Toen duidelijk werd dat Laurens 
niet meer genoeg tijd had om dat 
echt goed te doen, zag hij zich 
genoodzaakt om te stoppen. ‘Ik haalde mijn eigen 
kwaliteitsstandaard gewoon niet meer’, zegt hij daar zelf 
over.  
 
Zoals (bijna) alle commissie- en bestuursleden is 
Laurens allereerst voetballer. In 1999 is hij lid 

geworden en sinds dien 
speelt hij zaterdags zijn 
wedstrijden, 
normaalgesproken als links 
half. Type Edgar Davids, 
terriër en kuitenbijter? Type 
Ronald de Boer, techniek en 
overzicht? Geen van beide 
kennelijk. Laurens beschrijft 
zijn stijl als ‘veel op en neer 
lopen’ en ‘ik kom graag voor 
de goal’. ‘Cocu’, concludeert 
TeamGeest maar dat wil 

Laurens niet bevestigen. Net zoals hij zich bescheiden 
opstelt als het gaat over het bestuur van onze 
vereniging. Daar is hij enthousiast over. ‘We mogen 
echt blij zijn met de mensen in het bestuur’, zegt hij, 
waarbij hij zichzelf dan buiten beschouwing laat. Dat is 
echter niet nodig. ‘Een geweldige vent en een geweldige 
bestuurder’, zegt Wim Stolwijk, voorzitter en al vele 
jaren bestuurscollega van Laurens. ‘Een super 
betrokken V.V. De Meern man en een geweldige 
vertegenwoordiger van de club.’.  

 
 
 
 
Het bestuur ziet Lauren dan ook met lede ogen gaan. 

“Het vertrek van Laurens was dit 
seizoen met afstand het slechtste 
nieuws”. Er is echter wel begrip 
voor zijn beslissing.  
 
Gevraagd naar zijn mooiste 
momenten noemt Laurens er twee: 
de promotie van Zondag 1 naar de 
derde divisie en de bekerwedstrijd 
tegen PEC aan het begin van dit 
jaar. Bij die gelegenheden zag hij de 
dingen die hij zo mooi vindt aan de 
club: 
volle 

velden, drukte in de kantine, mensen in het zonnetje op 
de tribune. Reuring en saamhorigheid. ‘Er zit zoveel 
enthousiasme in de mensen. Dat is gewoon mooi om te 
zien, daar kan ik echt van genieten.’ En dat blijft 
Laurens dus doen, maar dan alleen nog als speler.  
 
TeamGeest dankt Laurens voor zijn inzet en wenst hem 
nog vele meters, op-en-neer rennend, over de 
linkerflank van het veld.  
 
 
Freek Geevers 
TeamGeest 
 
 
 

12 Juli 2018      

 
“Er zit zoveel 

enthousiasme in de 
mensen. Dat is 

gewoon mooi om te 
zien, daar kan ik 

echt van genieten.” 

 
“Een super betrokken 
V.V. De Meern man en 

een geweldige 
vertegenwoordiger van 

de club.” 
 

- Wim Stolwijk 



 

Juli 2018 13 

DIT SEIZOEN, 2017/2018 was het zeventigste seizoen 
van de V.V. De Meern. 
 
De verenging is opgericht in 1947 als Roomsch 
Katholieke Voetbal Vereniging De Meern. Dit gebeurde 
in het toenmalig dorpscafé “Het Wapen van Gouda”, 
gerund door de familie Huigen. 
Het werd een voetbal vereniging met de jeugd op 
zaterdag en de senioren spelend op de zondag.  
De start was met een klein aantal leden, maar na 2 jaar 
was de vereniging gegroeid tot wel 89 leden! 
 
Dit jaar speelde de Zondag1 in de hoogste klasse ooit 
sinds de oprichting: de derde divisie. Door degradatie 
spelen ze volgend seizoen weer in de Hoofdklasse, wat 
toch ook een mooi niveau is. 
 
De organisatie van het voetbal was halverwege 1900 
anders als nu, zo gebeurde het dat de V.V. in 1962 
promoveerde naar de officiële KNVB wedstrijden. 

zondag elftal eerste lustrum 1952 

Zondag1 elftal seizoen2017/18  

70 jaar V.V. De Meern   

Zaterdagafdeling 
Begin jaren ‘60 wilden een aantal heren van protestantse 
afkomst ook een voetbalvereniging oprichten, waarvan de 
teams dan op zaterdag zouden spelen. 
In 1963 werd deze groep door de gemeente toegevoegd 
aan de bestaande vereniging in De Meern en in 1964 
ondergebracht op het nieuwe sportpark Fletiomare. De 
naam werd veranderd in V.V. De Meern (de R van 
Roomsch werd er afgehaald.) 
 
Ook de zaterdagafdeling begon goed te draaien, in 1967 
werd weer een team kampioen, met daarbij veel mensen 
die jarenlang bij de vereniging actief bleven of nog steeds 
zijn, zie foto. 

 
Het kampioenselftal van 1967, op een rondrit door De 
Meern. Op de foto o.a. Johan van Rooyen, Wim van Mourik, 
Co Schwarze, Piet Oostrom, Wim Agterberg, Evert Oostrum, 
Karel de Rijk, Jan Kerkhof, Jan Oostveen, Harry de Boer, Ab 
Verhoeven, Gert Ligterink en Gert Heemskerk. 

Za 1 (2016/17) 
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 70 V.V. De Meern—vervolg   JO-11-3  

De jeugdafdeling heeft dus van het begin af aan 
bestaan. De afgelopen jaren was de vereniging zo 
gegroeid, vooral wat betreft de jeugdafdeling, dat er op 
een gegeven moment een ledenstop ingelast is. 
Dit seizoen zijn ook weer 10 jeugdteams kampioen in 
hun competitie geworden. Mede daardoor heeft de V.V. 
in 2017 de Regionale Certificering van het Kwaliteit & 
Performance programma van de KNVB behaald. Dit is 
het hoogst haalbare niveau voor een amateurclub.  
De ledenstop is weer opgeheven, maar met 2000 leden 
is en blijft de V.V. toch een hele grote vereniging. 
Op naar de volgende mooie en gezellige jaren! 
 
Damesafdeling 
In 1972 werd ook een damesafdeling opgericht. Dat 
voetbal een echte familiesport is, bleek ook bij de 
dames van  V.V. De Meern. Veel van de eerste leden 
hadden al broers of actieve vaders op de vereniging en 
zij vormden vaak met zussen of vriendinnen een team. 
In het begin was de sfeer van: damesvoetbal mocht wel, 
maar de heren mochten er geen last van hebben! Dat is 
gelukkig inmiddels wel veranderd. 

Het eerste dames elftal in 1972  

Vr1, spelend op zondag, seizoen 2017/18  
 
Wilna Gruters—TeamGeest 
met dank aan David Versloot.  

De JO11-3 heeft een bijzonder jaar achter de rug. 
Kampioen geworden, gewonnen van Willem II JO10-1 
en het toernooi bij PVCV gewonnen.   

Het seizoen begon met de najaar-competitie en daarin 
zijn we net geen kampioen geworden. Hercules JO11-2 
was net iets te sterk waardoor we op een uitstekende 4e 
plaats zijn geëindigd. In de bekercompetitie heeft het 
team zeer sterk gepresteerd en zijn ze doorgedrongen 
tot de laatste 32. Uiteindelijk was Kampong JO11-2 
echter te sterk in een spannende wedstrijd die we op 
het hoofdveld van Kampong mochten spelen. De 
lichtmasten stonden en het scoreverloop werd op het 
grote scorebord bijgehouden. Dat vonden onze jongens 
wel cool!. 
 
Inmiddels waren we steeds beter op elkaar ingespeeld 
en toen mochten we helemaal naar Tilburg om samen 
met de JO10-1 Twin Games te spelen tegen de JO10-1 
van Willem II. Door een enorme inzet en 
onverzettelijkheid en een fantastische keeper lukte het 
ons wonderwel om met 3-2 te winnen. Onze jongens 
waren apetrots en terecht.  
 
Hierna moest het echte hoogtepunt nog komen, 
namelijk het kampioenschap. De eerste wedstrijd werd 
nog verloren en de 2e eindigde in een gelijkspel maar 
daarna werden alle 7 wedstrijden gewonnen. Met 1 
wedstrijd minder zijn we toch boven onze 
concurrenten geëindigd. Een hele knappe prestatie en 
ons team is dan ook beloond met een mooie beker. 
Kampioen! 
 
Na afloop van de competitie zijn er natuurlijk nog de 
toernooien en daar is ook goed gepresteerd. Bij DOVO 
werd de penaltybokaal gewonnen en de 2e plaats 
behaald (na een ingekorte finale). Bij onze buren van 
PVCV werd op een hele warme dag zelfs de eerste 
plaats gehaald. Hopelijk gaan onze jongens het niet 
normaal vinden dat ze bekers winnen, want ze moeten 
op dit moment van schrijven nog 2 toernooien spelen. 
 
Tenslotte willen we Ruben Kroon nog bedanken voor 
de getoonde inzet in het afgelopen seizoen en voor de 
afgelopen 6 jaar want Ruben heeft besloten om zich 
volledig te richten op het tafeltennissen. We wensen 
hem veel succes en plezier toe! 
 
Sportieve groet van JO11-3 (Tim, Bram, Ihab, Younes, 



 

Hoogtepunten 
En dan zitten we alweer aan het eind van het seizoen. 
Een seizoen met veel hoogte- en dieptepunten. Bij de 
hoogtepunten denkt iedereen natuurlijk direct aan de 
kampioenschappen van de diverse teams en de vier 
finaleplaatsen in de bekercompetitie. De 
bekercompetitie werd gespeeld in het eerste weekend 
van mei. Ik mocht zelf op zaterdag getuige zijn van de 
finales van de Jo10-1, Jo14-2 en Mo15-1. Met passie 
werd er gestreden. De Jo10-1 en Mo15-1 troffen 
duidelijk een sterkere tegenstander. De Jo14-2 ging 
ongelukkig ten onder. Op zondag speelde de Mo19-1. 
Helaas kon ik daar zelf niet bij zijn. Na een 
zenuwslopende wedstrijd en verlenging was de 
tegenstander uiteindelijk in de strafschoppenserie 
beter.  
 
Bij de kampioenen vielen er twee in het oog. De Mo9-1 
boekte dit jaar een enorme progressie. De najaar 
competitie werd nog afgesloten in de middenmoot, 
maar in het voorjaar werd het team overtuigend 
kampioen in de hoofdklasse. Samen met de hierboven 
al gememoreerde finaleplaats in de beker maakt dit het 
seizoen voor deze meiden en begeleiding wel heel erg 
mooi. En wat te denken van het seizoen van onze Jo13-
1. Dit team werd kampioen na een spannende 
tweestrijd met Jonathan die op basis van doelsaldo in 
ons voordeel werd beslist. Hiermee gaan we met de 
Jo13-1 in twee jaar tijd van de hoofdklasse naar de 
tweede divisie.  
 
Het gevaar van het uitlichten van kampioenen en 
bekerfinalisten is dat andere prestaties minder aandacht 
krijgen. Maar is de prestatie van onze Jo15-1 die tot op 
de laatste dag meestreed om het kampioenschap 
daarmee minder? Ik denk het niet. Het was ontzettend 
knap wat dit team gepresteerd heeft en wat waren we er 
dichtbij. Maar zo is er bij elk team een verhaal te 
vertellen. Het echte hoogtepunt voor mij is dan ook 
iedere zaterdag en zondag als ik al die jeugd lekker zie 
voetballen op ons mooie complex begeleid door al die 
vrijwilligers die er elke week maar weer staan.  
 
Thuistoernooi 
Maar er waren ook dieptepunten. Gelukkig dit jaar 
relatief weinig gestaakte wedstrijden en rode kaarten. 
Maar elk incident is er één teveel en kost ons als 
Jeugdcommissie extra werk. Een ander dieptepunt was 
het wederom niet doorgaan van onze thuistoernooien. 
We moeten ons echt gaan beraden hoe we dit komend 
seizoen anders gaan aanpakken. Onze vereniging 
verdient een aantal mooie thuistoernooien. Eenieder 
die hier ideeën over heeft is bij deze van harte 
uitgenodigd om zich bij ons te melden.  
 
Scheidsrechters 
Een ander dieptepunt is de gestage afname van 
verenigingsscheidsrechters. Afgelopen seizoen moesten 

steeds meer thuiswedstrijden van onze jeugd door 
ouders gefloten worden. Ik geloof dat er op dit moment 
nog maar 10 actieve verenigingsscheidsrechters zijn, 
terwijl dat er 2 jaar geleden nog 30 waren. Dit baart ons 
grote zorgen en we hebben inmiddels de stormbal 
gehesen. Maar daarmee gaat de storm niet liggen en 
erop vertrouwen dat het wel overwaait doen we ook 
niet. Ik denk dat het nodig is om met een taskforce 
binnen de vereniging dit probleem te gaan tackelen. 
Ook hierbij staan we open voor ideeën. We dagen 
eenieder daarbij ook uit om ‘out of the box’ te denken. 
Want met alleen traditionele oplossingen gaan we het 
niet redden. 
 
Teamkaarten 
Tot de dieptepunten behoren ook de gevallen waarbij 
het binnen teams niet helemaal lekker loopt. Vaak 
lossen leiders dit zelf op, maar soms komen ze er niet 
uit en roepen ze de hulp van de Jeugdcommissie in. 
Gelukkig kunnen we dan ook gebruik maken van de 
expertise in het zorgteam. Wat ons opvalt in dergelijk 
situaties is dat er niet altijd heldere afspraken gemaakt 
zijn aan het begin van het seizoen of dat de gemaakte 
afspraken niet voor iedereen helemaal helder meer zijn. 
Om hierin te helpen gaan we vanaf komend seizoen 
werken met zgn. teamafspraken kaarten. Elk team 
krijgt een kaart van de club waarop een aantal 
basisafspraken staan van V.V. De Meern. Deze 
afspraken zijn:  
 

Iedereen is welkom bij V.V. De Meern 
Wij laten sportief gedrag zien binnen en buiten het 

veld 
Wij laten de scheidsrechter, grensrechter en leider 

ongestoord zijn/haar werk doen 
Wij gaan netjes om met de club en het materiaal, thuis 

en uit 
Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag 
Wij zijn één team; wij winnen én verliezen samen 

 
De kaart biedt ruimte om deze afspraken aan te vullen 
met eigen teamafspraken. Het is de bedoeling dat elke 
speler deze kaart ‘ondertekent’ met zijn/haar naam. Dit 
is iets wat we natuurlijk al een aantal jaar propageren. 
Maar de symbolische ondertekening maakt het 
commitment van spelers en ouders groter. Iedereen 
weet dan aan het begin van het seizoen waar men aan 
toe is. En als er dan in de loop van het seizoen 
onduidelijkheid ontstaat, kan makkelijk worden 
teruggegrepen naar de kaart. Het is de bedoeling dat bij 
het uitdelen van de materialen aan het begin van het 
seizoen, elk team ook een dergelijke kaart krijgt die ze 
dan aan het begin van het seizoen met spelers/ouders 
gaan invullen. De jeugdcommissie zal samen met het 
Zorgteam aan het begin van het seizoen ook nog een 
bijeenkomst organiseren waar het gebruik van de kaart 
verder wordt uitgelegd. 
 

Jeugdcommissie 
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  Jeugdcommissie       JO 12-4 

Rinus Michels Toernooi  
Dan wil ik tenslotte nog één hoogtepunt noemen en dat 
is het Rinus Michels Toernooi dat op 23 juni op ons 
sportcomplex plaatsvond. We zijn er als 
Jeugdcommissie heel erg trots op dat we op die dag de 
top van het Nederlandse amateurvoetbal wat betreft 
jeugdopleidingen mogen ontvangen. Met AFC 
Amsterdam, Alphense Boys, Koninklijke HFC, 
Excelsior Maassluis en V.V. De Meern staat er een 
geweldig deelnemersveld. Nu maar hopen dat het weer 

op die dag wil meewerken.  
 
Namens de Jeugdcommissie wens ik iedereen een 
prettige vakantie en tot volgend seizoen. 
 
Han van Veldhuizen – voorzitter Jeugdcommissie 
Dit seizoen is J012-4 ontstaan. Een mengeling van 
jongens uit verschillende teams van 0-11 mede 
aangevuld door 3 jongens die van buitenaf naar De 
Meern zijn gekomen. Kyle kwam van MSV uit 
Montfoort over en Thijs en Mart kwamen over van 
UVV. Omdat ze voor het eerst op een heel veld moesten 
gaan voetballen, werd de training al snel opgestart. 
Begin augustus stond deze groep kanjers voor t eerst op 
het veld onder begeleiding van Dion en Marco. 
Natuurlijk werd er begonnen met conditietraining, 
groter veld, grotere inhoud van de longen. Dat viel de 
jongens best tegen, maar de weken erna zag je dat de 
conditie toenam en het plezier in het lopen ook. 
Buitenspel, was ook een nieuwe regel waar de jongens 
mee te maken kregen. Er is veel op getraind en je ziet 
nu dat de jongens het goed oppakken.  
 
Er werd gestart met een aantal oefenwedstrijden en 
wonder boven wonder werd er lekker gevoetbald, vaak 
buitenspel in het begin, maar conditioneel was er geen 
vuiltje aan de lucht. We gingen met veel vertrouwen de 
competitie in…. En hoe…. Na 10 wedstrijden, 30 
punten, ongeslagen kampioen geworden in de 3e klasse 
met 83 doelpunten voor en slechts 13 tegen. Wat een 
klasbakken die jongens van 012-4.  
 
Natuurlijk speel je automatisch ook mee in de beker. 
De poule glansrijk door, 37 voor 1 tegen. Volgende 
ronde tegen onze rivaal uit Vleuten, ook deze wedstrijd 
werd gewonnen door 012-4, 13-2. In de volgende 
moesten we tegen Jonathan uit Zeist. We wisten dat dit 
een lastige tegenstander was. Tijdens de competitie 
hebben we ook tegen ze gespeeld en verloren toen (3-
7). Alleen Jonathan besloot na die wedstrijd in de 2e 
klasse verder te gaan (waar ze overigens uiteindelijk 
kampioen werden). Onze geoliede machine was 
gebrand op revanche en de wedstrijd was erg spannend. 

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. We kwamen 
in de 2e helft met 3-1 voor met nog 5 minuten te 
spelen. Het was billenknijpen, Jonathan scoorde nog 
een keer 3-2, maar gelukkig konden we deze winst 
thuis houden. De jongens waren door het dolle heen. 
Weer een ronde verder. Na de najaar competitie werden 
we  
 
in de 2e klasse gezet, een klasse hoger, maar voldoende 
vertrouwen om ook hierin goed te presteren. De 1e 
wedstrijd speelden we thuis tegen JSV uit Nieuwegein. 
We speelden een hele goede wedstrijd die uiteindelijk 
makkelijk werd gewonnen met 10-3. De eerste winst in 
de hogere klasse. De jongens kregen nog meer 
vertrouwen en er waren er zelfs een aantal die op 
voorhand dachten, in deze klasse ook wel kampioen te 
worden.  
 
De week erna tegen Houten, een bikkelharde wedstrijd, 
waarbij de twee teams aan elkaar gewaagd waren, 
trokken wij helaas aan het kortste eind, verlies 3-2. 
Tegen onze buren uit Vleuten werd in de ijkou 
gewonnen. De week erna tegen Benschop, we begonnen 
goed, 1-0 voor, maar toen dachten een aantal van onze 
jongens, dat wordt weer een makkie. Voordat ze 
uitgedacht waren, stonden we met 3-1 achter. We 
verloren met 4-2, onnodig, maar “de geoliede machine” 
stond weer, zoals je dat zegt, met “beide beentjes op de 
grond” Vervolgens werden de 3 opvolgende 
wedstrijden redelijk gemakkelijk gewonnen. 
Brederodes werd na 16 kansen voor ons en 1 voor hen, 
met 1-0 verloren. Nu na 9 wedstrijden staan we gedeeld 
2e, kampioenschap gaat niet meer lukken, maar dat 
mag de pret niet drukken. 
 
In de beker moesten we tegen SCH uit Harmelen. Het 
werd een heel enerverende wedstrijd, aan beide kanten 
werd veel strijd geleverd, maar 012-4, onze jongens, 
“de geoliede machine” trok aan het langste eind. Er 
werd met 0-2 gewonnen. Binnenkort horen we tegen 
we nu moeten, kan niet een team uit de buurt zijn, 
dus…. “busje komt zo” In de volgende ronde speelden 
we tegen Delta Sports 012-2 die in de 1e klasse spelen. 
Na 2x 30 minuten spelen, was de eindstand 0-0. Een 
knap resultaat, wat helaas in de penalty reeks eindigde 
voor ons met 4-2. De druk was te hoog voor “onze 
jongens”. 
 
Het eind van het reguliere seizoen. Als Houten de 
laatste wedstrijd wint zijn ze kampioen. Ze spelen 
gelijk, dus onze jongens vol met spanning de laatste 
wedstrijd in. We spelen tegen onze vrienden uit 
Harmelen maar verliezen helaas met 2-3. We worden 
uiteindelijk 3e.  
 
We hebben een top seizoen gehad, onze jongens 
hebben het erg naar hun zin, niet alleen tijdens 
trainingen en wedstrijden wordt er met elkaar 

JO 12-4 ‘De geoliede machine’ 
een jaaroverzicht 
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Hidde van Boven: Terugblik en vooruitblik jeugdopleiding 

onbekende in de regio, komt over van Elinkwijk en 
neemt enorm veel ervaring en kennis mee naar V.V. De 
Meern. Patrick van der Pas blijft als coördinator aan, 
komend seizoen in de middenbouw. Bob Verweij blijft 
dit in de onderbouw doen en naar een tweede 
onderbouw coördinator wordt gezocht. Dit viertal zal 
mijn taken grotendeels overnemen. Volgend seizoen zal 
ik door mijn nieuwe baan bij PSV niet meer dagelijks 

beschikbaar zijn voor V.V. De Meern, maar 
op de achtergrond blijf ik wel adviserend 
betrokken bij de huidige werkgroep. Ruben 
van de Horst blijft aan als coördinator 
scouting, waar André Bakker en Marcel de 
Graauw actief blijven voor de aansturing en 
algemene zaken.  
 
In de trainersstaf vinden er ook een aantal 
mutaties plaats. Er zijn een aantal trainers 
die de vereniging om diverse redenen gaan 
verlaten: Ali Karroum (O19-2), Wesley 
Geerlings (O17-1), Daan de Lange (O17-2), 
Marvin Eersteling (O15-1) en Dylan Vos 
(O11-1). Hiervoor komen terug: Jeroen 
Hoefste (O17-1), Richard Hubert (O16-1), 
Arjen Laferte (O15-1) en Robbert Jan Thijs 
(O12-1).  

 
Via deze weg wil ik alle personen die zich hebben 
ingezet bij de jeugdopleiding bedanken voor de moeite, 
energie en tijd en hopen dat we van komend seizoen 
een nog succesvoller seizoen kunnen gaan maken.  
Fijne vakantie! 
 
Hidde van Boven 
 
PS. In september zal de tweede editie van het 

Het seizoen loopt alweer op z’n einde en dat betekent dat 
we jullie graag mee willen nemen in een korte terug- en 
vooruitblik van het huidige en komende seizoen. 
 
Zoals André Bakker in de vorige TeamGeest beschreef, 
zijn er dit jaar in de organisatie bij de selectie de nodige 
wijzigingen doorgevoerd, waardoor we met meer 
mankracht meerdere activiteiten konden opstarten.  Een 
kleine opsomming: werken aan een nieuwe 
speelwijze (principes), werken vanuit een 
periodisering, meer begeleiding op en 
naast het veld, een interne scoutingsgroep, 
het binnen halen van het regionale 
jeugdcertificaat, nieuwe 
scoutingsformulieren, nieuwe POP-
gesprekken, maandelijkse 
trainersvergadering, meer mogelijkheden 
voor video-analyse, een nieuw 
trainerssymposium en zo kunnen we nog 
wel even doorgaan.  
 
Er zijn uiteraard ook nog zaken waar we 
nog niet tevreden over zijn: zo blijkt het 
invullen van een volledige trainersstaf 
ieder jaar steeds lastiger te worden (ook 
andere clubs hebben op het moment van 
schrijven nog vacatures open staan), bleek het op tijd en 
op kwaliteit indelen van de teams dit jaar ook een 
behoorlijke uitdaging, merken we dat mede door de 
grootte van de club er soms in de communicatie nog 
zaken niet optimaal verlopen en hebben we uiteindelijk 
besloten om de beoogde samenwerking met de KNVB in 
de onderbouw te cancellen, vanwege visie verschil op een 
aantal essentiële aspecten van het pupillenvoetbal. Er 
zullen overigens in de onderbouw wel de nodige zaken 
veranderen, maar dit zal vanuit onze eigen visie en 
inzichten vormgegeven worden. 
 
Bij de resultaten van de jeugdteams hebben we ook 
wisselende successen behaald. De O19 heeft zich na een 
valse start alsnog knap gehandhaafd in de 4e divisie, de 
O17-1 is helaas gedegradeerd uit de 3e divisie, de O15-1 
heeft tot en met de laatste speeldag meegespeeld voor het 
kampioensschap in de 3e divisie, de O14-1 heeft zich 
prima verder ontwikkelt en de O13-1 is wederom 
gepromoveerd naar de 2e divisie. Complimenten voor 
Melvin Uittenbogert en Stefan Pouw voor de geleverde 
inspanningen! Ook de O12-1 is na de winterstop prima 
ontwikkelt. 
 
Het afgelopen jaar heeft dus vooral in het teken gestaan 
van het versterken en verbouwen van het fundament van 
de opleiding. Komend seizoen willen en moeten we meer 
voetbalinhoudelijke stappen gaan maken en gelukkig 
kunnen we dat in grote lijnen met dezelfde staf doen. 
Hiervoor is Nikos Korssen aangesteld als 
bovenbouwcoördinator, O23 coach en talentenbegeleider 
voor de overgaande jeugd naar senioren. Nikos is geen 

 
Hidde van Boven naar PSV 

 
Nu eens geen nieuws over een speler naar een BVO, 

maar over een trainer. Hidde van Boven, die een 
belangrijke functie in onze jeugdopleiding heeft, is 
daarnaast trainer van FC Utrecht O13. Hij verruilt 
FC Utrecht komend seizoen voor PSV, waar hij ook 

de O13 gaat trainen.  
 

Wij feliciteren Hidde van harte met deze stap!  
 

Hidde heeft deze week bovendien zijn TC1 trainers 
cursus afgerond, ook dat is een felicitatie waard. 

Hidde blijft overigens betrokken bij onze 
jeugdopleiding, zij het in een andere en beperktere 

rol, maar we blijven zijn kennis en ervaring benutten. 

17 Juli 2018 



 

Juli 2018 18 

Website statistieken 
 

Het eind van het seizoen is altijd een 

mooi moment om eens wat website 

statistieken te bekijken. 

De website werd het afgelopen seizoen 550.000 keer 

bezocht door 88.000 bezoekers en daarbij werden 2.5 

miljoen pagina's, 215.000 nieuws berichten en 

165.000 foto's bekeken. 

 

Dit zijn netto statistieken, dat wil zeggen van 

personen die de website benaderen, niet van 

zoekmachines en andere processen, en geen 

dubbeltellingen door frames en andere technische 

aspecten. De meeste websites geven bruto cijfers. 

Bruto werden op onze website 5 miljoen pagina's 

opgevraagd. 

 

Bovenstaande cijfers zijn hoger dan de voorgaande 

seizoenen. We zien de laatste jaren twee trends: 

• teams zijn minder actief op de website en 

plaatsen minder content 

• door de opkomst van smartphones en social 

media worden websites minder bezocht 

Maar deze trends worden dit seizoen dus 

doorbroken. 

De team pagina's van de meeste teams worden 

redelijk veel bezocht, al was het maar vanwege 

standen, programma's en uitslagen. ZO1 staat 

duidelijk bovenaan, zowel qua aantal pagina's als 

aantal bezoekers. De top-20: 

Team Pagina's Bezoekers 

ZO1 165.624 15.313 

ZA1 97.433 10.221 

JO13-1 47.558 3.571 

JO14-1 41.107 3.571 

JO19-1 40.143 4.158 

JO15-1 36.132 3.615 

JO17-1 34.691 4.031 

JO12-1 27.136 2.278 

JO14-2 19.822 1.661 

JO17-2 19.121 2.158 

ZO2 17.988 1.707 

JO8-1 (ZA) 17.357 876 

MO19-1 16.640 1.717 

JO12-2 15.262 1.143 

ZA5 14.973 1.223 

JO19-4 14.891 1.178 

JO19-2 14.500 1.635 

MO15-2 13.725 991 

JO12-3 13.107 858 

ZA2 12.893 1.645 

 

Qua aantal bekeken foto's staat MO19-1 ruim 

bovenaan. De top-5: 

Team Foto's Bezoekers 

MO19-1 63.751 487 

ZA5 38.093 361 

ZA-VR1 18.168 268 

JO14-1 4.772 253 

JO14-2 1.721 48 

 

Qua aantal bekeken nieuws berichten staat ZO1 ruim 

bovenaan. De top-5: 

Team Berichten Bezoekers 

ZO1 24.546 6.510 

ZA1 10.491 2.942 

JO8-1 (ZA) 747 105 

JO11-3 265 44 

Keepers 174 73 

 

Complimenten voor alle teams die hun pagina's actief 

bijhielden en er iets moois van maakten. 

Op de home pagina van de website werden 240 

Laatste Nieuws berichten geplaatst. De meest 

bekeken berichten gingen over teamindelingen (2703 

keer) , trainingsschema (2566 keer) en kleding (2139 

keer). 

De website werd vanuit 132 landen bezocht. Vanuit 

Nederland veruit het meeste uiteraard (97.0%), 

gevolgd door Verenigd Koninkrijk (0.5%), Verenigde 

Staten (0.4%) en Spanje (0.3%). 

De website wordt het meest gebruikt met 

smartphones, vooral iPhone (43.0%) en op gepaste 

afstand Android (17.5%) . Die smartphones hebben 

meestal nog een lage resolutie, 360x640 pixels 

(22.6%) en 375x667 pixels (21.6%). 

Teams kunnen komend seizoen uiteraard weer 

toegang tot hun team pagina's krijgen. Het beheren 

van pagina's, nieuws berichten, menu's, foto albums 

en gastenboeken is heel eenvoudig. Vraag een 

account aan bij webmaster@vvdemeern.nl. 

André Bakker
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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. 

 

Cryptocurrencies 

Maandag 26 maart stond een bijeenkomst in Stadion 

Galgenwaard op het programma. Deze stond in het teken 

van een onderwerp dat recentelijk veel n het nieuws is 

geweest. Er worden gigantische winsten mee gemaakt, 

maar ook verliezen mee geleden: Cryptocurrencies. 

Anatol Kuschpeta gaf de gasten inzicht in de wereld van 

Cryptocurrencies en Blockchain. Complexe materie, 

maar Anatol wist het op een begrijpbare manier over te 

brengen.  

 

Anatol begon 

zijn 
presentatie 

met een voor 

velen een 
ongrijpbaar 

onderwerp, 

namelijk 
Blockhain. Er 

werd 
uitgelegd hoe bedrijven dit toe kunnen passen in hun 

dagelijkse bedrijfsvoering en hoe belangrijke informatie 

op een veilige manier kan worden opgeslagen. Hierna 
werd er overgegaan op de wereld van cryptocurrencies. 

Anatol nam de gasten mee in zijn verhaal door te 

vertellen wat cryptocurrencies precies zijn, waar je ze 
kunt kopen en bewaren. Als laatste werd er ingegaan hoe 

je kunt verdienen met de cryptocurrencies. Door de vele 
vragen vanuit het publiek en de interesse in het 

onderwerp werd het een zeer interactieve en leerzame 

sessie. Tijdens de afsluitende borrel werd wel dat velen 
het een boeiend verhaal hadden gevonden.   

 

 

Metaal & Wijn 
Op maandag 4 juni was de Business Club Leidsche Rijn 

te gast bij Stieva Metaal Groep in Harmelen. Het was 

een, op het oog, wellicht ongebruikelijke bijeenkomst 
waarin Stieva en Viva Vino de handen ineen hadden 

geslagen om de gasten kennis te laten maken met hun 
specialiteiten. Aan de ene kant werd er alles verteld 

over de metaalconstructies die Stieva over de gehele 

wereld plaatst en een andere kant kwamen de gasten 
alles te weten over de verschillende wijnen die Viva 

Vino in haar assortiment heeft.  

 
De avond werd afgetrapt door Frank Hoogerwerf, 

bedrijfsleider bij Stieva, met een presentatie over het 
bedrijf en waar ze zich mee bezig houden. Hierna werd 

de groep in gesplitst voor een rondleiding. Tijdens de 

rondleiding kwamen de gasten in aanraking met het 
productieproces, het printen, het modelleren en het 

frasen van metaal. Op deze manier werd er meer inzicht 

geboden welke facetten er spelen in het maken van de 
metaalconstructies. De laatste stop tijdens de 

rondleiding was voor Arno Maarse van Viva Vino met 
zijn assortiment aan verschillende wijnen. Arno gaf de 

aanwezigen een korte wijncursus en was er de 

mogelijkheid om verschillende wijnen te proeven. Het 
was mooi om te zien hoe de tijdens de rondleiding de 

passie voor de twee vakgebieden naar voren kwam. 

Nadat de rondleiding was afgelopen stond het buffet 
verzorgd 

door 

Irenes 
Kitchen 

buiten 
klaar. De 

gasten 

konden 
genieten 

van verschillende hapjes en een borrel.  

 

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.   
 




