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 Woordje van de voorzitter—Een beetje trots 

 Een gezond en sportief 2019 toegewenst aan een ieder. 

Inmiddels proberen we weer een leuk en sportief vervolg 
te geven aan dit seizoen. 

En dat ziet er veelbelovend uit. Vele initiatieven zijn er 
geweest en worden gepland om het onze leden nog meer 
naar hun zin te maken. 

- De vrijwilligerscommissie heeft vele nieuwe 
aanmeldingen mogen noteren tijdens hun acties voor 
het verwerven van nieuwe vrijwilligers gedurende 
twee weekenden. We hopen dat we gaan merken dat 
er weer thuistoernooien worden georganiseerd. 

- Ruud van Klooster heeft seminars gehouden om 
potentiële vrijwilligers te enthousiasmeren om wat 
voor de vereniging te betekenen. 

- De Grote Club Actie heeft een prachtige opbrengst 
laten zien: € 10.000. Grote klasse van de 
organisatoren en alle kinderen die hebben 
meegedaan.  

 De voorbereidingen voor volgend seizoen zijn reeds 
begonnen. 

- Er gaat een vervolg komen op een actie om mensen 
mee te laten spelen bij de Vriendenloterij. Voor de 
club is dit financieel interessant. 

- Inmiddels is er een feestavond geweest en hopelijk 
kan dit een jaarlijks festijn worden 

- Ook zijn de oudjes van FC Utrecht bij ons op bezoek 
geweest om het Walking Football verder te 
stimuleren. 

- Op 1 januari jongstleden moest ik een offerte en een 
subsidie-aanvraag tekenen voor de hopelijke aanleg 

van nieuwe veldverlichting op de velden 5 en 6. Piet 
Eversdijk en André Bakker hadden daar weer menige 
uurtjes in de kerstvakantie aan besteed. 

 We moesten dit snel indienen om ervoor te zorgen 
dat we subsidie binnenhalen als we tot de nieuwe 
veldverlichting over kunnen gaan. Anders is de 
subsidiepot wellicht leeg bij een latere aanvraag. 

- Op 27 januari is er een trainers symposium geweest 
waar vier professionele trainers presentaties verzorgen 
voor ons trainerskorps. De laatste trends en 
ontwikkelingen binnen het trainen van ons 
jeugdvoetballers werden aangereikt. 

- Sponsorcommissie is druk bezig om sponsors te 
werven. 

U merkt, de club leeft. Dat heeft geleid dat we de op één 
na grootste amateurvoetbalvereniging van Nederland 
zijn. En wat betreft het aantal meisjes en vrouwen die bij 
ons spelen, zijn we ook de op één na grootste vereniging. 

Daar mogen we best een beetje trots op zijn, toch? 
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Januari. Zodra de kerstballen uit de boom zijn gehaald 
begint het vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Welke 
trainers blijven, welke niet. Hoe gaan we vervangers 
vinden? Hebben de teams en dan vooral bij de oudere 
jeugd en senioren volgend seizoen voldoende spelers? 
Komen er veranderingen in competitie indelingen of 
spelvormen? Genoeg te doen. Verder moet gezegd dat de 
kerstperiode relatief rustig is geweest. Lekker! 
 
Een van de allerleukste 
berichten die wij in december 
ontvingen kwam van ouders 
die met hun zoon van een 
andere vereniging naar V.V. De 
Meern waren gekomen. Zij 
wilden na het lezen van de 
vorige TeamGeest, waarin wij 
de nodige frustratie hadden 
laten doorklinken, ons als 
bestuur en vrijwilligers een 
hart onder de riem steken. 
Hun advies: hou vooral oog 
voor de vele goede dingen zoals zij die hadden ervaren 
binnen de club. Erg leuk. Dank! (stukje staat ook in deze 
TeamGeest.) 
 
Terugblik op de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Op 26 november hadden we de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering. Vaste items op deze vergadering zijn 
het jaarverslag, de financiële verantwoording en de 
meerjarenbegroting.  
 
Het jaarverslag is typisch zo’n ding uit het verleden, de 
secretaris schreef dan een verhaal met alles wat er was 
gebeurd en wat van belang was. Dat alles staat 
tegenwoordig op de site bij Laatste Nieuws en in de 
TeamGeest. Beiden zijn terug te vinden in het archief op 
de site. Naar ons idee is dat voldoende om aan de 
statutaire eis van een jaarverslag te voldoen. 
Financieel zijn we er opnieuw in geslaagd om zwarte 
cijfers te schrijven. Zoals dat heet een positief resultaat 
van ca. € 16.000. Daarom is ook besloten de contributies 
voor dit seizoen niet te verhogen. 
Voor de toekomst ziet de situatie van de club er gezond 
en rooskleurig uit.  
 
De vergadering werd bezocht door zo’n 40 leden, die er 
in zijn geslaagd geen kritische vragen te stellen. Het 
bestuur kwam dus ongeschonden uit de vergadering, 
inclusief herkiezing van Wim Stolwijk en John van 
Wegen. 
Hoogtepuntje voor het bestuur was de voordracht van 
Charles Beniest als Lid van Verdienste. Wij vinden het 
altijd weer geweldig als we iemand in het zonnetje 
kunnen zetten. Elders in de TeamGeest meer over 
Charles’ inzet voor de club. 
 
Aftreden Ton Oskam als penningmeester 

Inmiddels heeft Ton Oskam zijn bestuursfunctie als 
penningmeester neergelegd. Voor de goede orde :hij 
blijft zijn werkzaamheden uitvoeren. Ton voelde zich in 
zijn formele rol als penningmeester niet happy met 
keuzes die hij soms moest maken. Wij kunnen Ton in 
dat opzicht alleen maar respecteren en zijn blij dat hij 
zijn werkzaamheden voortzet. Voor de buitenwacht en 
zelfs binnen het bestuur draait daarmee alles 
onverminderd door. De rol van (ad interim) 

penningmeester is weer bij 
Wim Stolwijk terecht 
gekomen. 
 
Bestuursplannen voor het 
seizoen 2018-2019 
Zoals bekend hebben we voor 
dit seizoen een aantal zaken 
die we willen realiseren. We 
zetten ze nog even op een rij:  
 
Vrijwilligersbeleid. In 
november is een wervingsaktie 

gehouden in de kantine. Ca. 50 mensen hebben zich 
aangemeld voor kleinere en grotere klussen. Dat is een 
geweldige eerste stap. Voortrekkers van deze groep 
waaronder bv ook Ruud van Klooster en Jeroen Klinkers 
zijn nu bezig om de aanmeldigen om te zetten in akties. 
Op scheidsrechtersgebied gaat het ook voorwaarts. Er 
zijn 20 (!) nieuwe scheidsrechters.  
 
Daarnaast als restant van afgelopen jaar: 
Bij Walking Football worden verwoedde pogingen 
gedaan om de groep groter te krijgen. 15 januari komen 
de FC Utrecht Old Stars voor een demonstratie. De 
aankondiging daarvan heeft in de Brug gestaan. Hopelijk 
reden voor meerdere mensen om aan te sluiten; 
 
De zondag als voetbaldag blijven stimuleren. De 
bevolkingsgroei van de stad Utrecht en het principiele 
standpunt van de stad om geen extra velden aan te 
leggen maken dat gebruik van de zondag onvermijdelijk 
wordt. Begin januari is er door een vertegenwoordiging 
van de gemeente, waaronder de wethouder, gesproken 
met KNVB directeur Jan Dirk van der Zee. De vraag van 
de gemeente was “KNVB zijn jullie technisch instaat om 
per weekend een aantal wedstrijden van de zaterdag naar 
de zondag te plaatsen en zouden jullie dat willen 
faciliteren”. Achterliggend idee is dat iedereen een paar 
keer per seizoen op zondag komt te spelen terwijl 
gelijktijdig zoveel mogelijk mensen hoofdzakelijk op 
zaterdag kunnen voetballen. Of het gaat lukken weten 
we nog niet maar de KNVB stond 
er welwillend tegenover; 
 
LED verlichting op veld 5 en 6.  
De techniek blijft zich 
ontwikkelen waardoor een goede 
oplossing langzaam in beeld komt. 

Van het Verenigingsbestuur 
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Van het verenigingsbestuur (vervolg) 
        

Voor de zekerheid hebben we een subsidie aanvraag 
ingediend. Daarmee de optie openhoudend om voor 
komend seizoen al een nieuwe lichtinstallatie te kunnen 
plaatsen; 
 
Evenementen, toernooien en activiteiten. Langzaam 
krijgen we op dit vlak beweging.  
 
• 5 januari was de traditionele opening van het jaar 

met een zaalvoetbaltoernooi in de Oudenrijnhal. 
Het toernooit is ergens begin jaren negentig, 
ontstaan vanuit de zaterdagafdeling in een klein 
en knus,inmiddels afgebroken, sporthalletje aan 
de Strijkviertel. Nieuw en zeer  positief was dit 
jaar dat ook de zondagsenioren en de vrouwen 
aan het toernooi deelnamen.  

 
- in tegenstelling tot vorig jaar komen er eind van het 

seizoen weer enkele toernooien. We gaan proberen een 
toernooi-agenda op te zetten, zodat iedereen ook 

  weet wat er gebeurt en wanneer. 
 
Tot slot wensen wij iedereen een heerlijke tweede 
seizoenshelft toe. Geniet van het spelletje. 

 

 
Op 5, 6 en 13 januari heeft V.V. De Meern haar jaarlijkse 
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd voor de jeugd. Alle 
teams van JO8, JO9, MO9, JO10, JO11 en MO11 hebben 
hieraan deelgenomen, in totaal zo´n 400 spelers en 
speelsters.  
 
De poules waren ingedeeld op sterkte. Hierdoor waren 
de uitslagen van sommige poules niet verrassend. Toch 
moesten de sterkste teams van de poules hun hoofd erbij 
houden voor de snelle uitvallen van de minder sterkere 
teams. Bij veel poules waren de uitslagen verrassend: 
lager geklasseerde teams die als eerste waren geëindigd. 
Mooi om te zien dat zaalvoetbal toch echt anders is dan 
veldvoetbal.  
 
Elk doelpunt leverde een “La Cucaracha” op, net als in 
het stadion. Hierop werd volop gedanst langs de lijn en 
op het veld. Niet alleen door spelers maar ook door 
sommige coaches en ouders.  
 
Na 6 januari maar vòòr 13 januari is Sport 2000 Leidsche 
Rijn als sponsor aangesloten aan dit zaalvoetbaltoernooi. 
Zij wilde de vaantjes sponsoren in combinatie met een 
kortingsbon twv € 10,00 bij Sport 2000 Leidsche Rijn. 
Vandaar dat spelers op 13 januari wel bovenstaand 
hebben ontvangen en spelers op 5 en 6 januari niet, 
helaas.  

 

 
 
Hierboven de teams JO11-7, JO11-8, JO11-9, JO11-10 na 
afloop, inclusief de scheidsrechters.  
 
Tot het volgende evenement!  
 
Julian Oostveen en Freek Plaatje  
Evenementencommissie 

Geslaagd zaalvoetbaltoernooi voor JO8, 
JO9, MO9, JO10, JO11 en MO11  



 

Van de jeugdcommissie:  

We zijn alweer halverwege het seizoen als we de kopij 
voor deze TeamGeest aan moeten leveren. Tegen de 
tijd dat deze TeamGeest op de mat valt, is de 
voorjaarscompetitie hoogstwaarschijnlijk al van start 
gegaan. In de vorige TeamGeest kon u lezen over een 
drietal hete hangijzers waar we als Jeugdcommissie 
tegenaan liepen. Deze editie willen we vooral een 
aantal positieve zaken belichten. Niet dat alle 
problemen inmiddels als sneeuw voor de zon zijn 
verdwenen, maar we willen ook geen klaagclub 
worden.  
 
Goed nieuws van het scheidsrechtersfront. Momenteel 
zijn er een aantal leden bezig met de opleiding tot 
verenigingsscheidsrechter. Dit betekent dat we op 
korte termijn het scheidsrechterskorps van de club 
weer kunnen uitbreiden. Ook zijn een aantal oud-
scheidsrechters weer actief geworden. Het gevolg is 
dat we de meeste jeugdwedstrijden toch weer van een 
gediplomeerd scheidsrechter kunnen voorzien.  
Wellicht nog een mooier succes is de start eind januari 
op de club van een opleiding pupillenscheidsrechter (-
spelbegeleider). Vanuit V.V. De Meern zullen daar 
zo’n 14, vooral jongere, jeugdspelers aan deelnemen. 
Het is natuurlijk fantastisch dat er een groep jongeren 
is die al op jeugdige leeftijd iets willen doen voor de 
club. En natuurlijk is dat een mooie springplank om 
straks verder te gaan als verenigingsscheidsrechter.  
 
Begin november hebben we samen met de 
seniorencommissie een tweetal weekenden actief 
mensen benaderd om iets voor de club te gaan doen 
als vrijwilliger. We kunnen blijven schrijven dat we 
meer vrijwilligers nodig hebben, maar een dergelijks 
actieve aanpak, compleet met marktkraam in de 
kantine, is wellicht effectiever. Deze actie heeft zo’n 70 
namen opgeleverd van mensen die iets willen doen 
voor de club. Belangrijk is dan dat de betreffende 
personen direct daarna ook weer benaderd worden om 
door te pakken. Ook dat is gedaan. Het directe gevolg 
is bijvoorbeeld dat er nu een groep ouders bezig is om 
jeugdtoernooien bij V.V. De Meern te organiseren aan 
het eind van het seizoen. Iets wat we de laatste twee 
jaren hebben moeten ontberen. Ook zijn we met 
mensen in gesprek die de jeugdcommissie willen 
komen versterken. Kortom, een goede actie met een 
mooi resultaat. 
 
Een ander mooi resultaat is de opbrengst van de Grote 
Clubactie. Als Jeugdcommissie stonden we niet te 
juichen toen mensen ons vroegen hoe wij tegen 
deelname aankeken. Maar eerlijk is eerlijk, dankzij de 
inzet van de betrokkenen en vooral de verkoopdrift 
van onze jeugdleden is er een fantastisch bedrag van 
ruim tienduizend euro voor de club bij elkaar gehaald. 
Dat is veel meer dan wij hadden durven hopen.  

 
Een ander hoogtepunt was er voor de JO13-7 begin 
november. Zij mochten als team de cirkelvlag ‘wapperen’ 
voorafgaand aan de wedstrijd FC Utrecht – ADO Den 
Haag. Dit was een geweldige ervaring voor dit team. Zij 
hebben er enorm van genoten, getuige ook de foto’s die ik 
al tijdens de wedstrijd kreeg doorgestuurd van de 
begeleiders.  
De samenwerking met FC Utrecht kent nog een 
‘hoogtepunt’ voor onze JO14 teams. Al jarenlang krijgen 
we 1x per seizoen een groot aantal vrijkaarten voor een 
thuiswedstrijd van FC Utrecht. Het is inmiddels traditie 
dat deze verdeeld worden onder de JO14-teams (vroeger 
‘eerstejaars’ C-junioren). Dit seizoen zullen we op zaterdag 
23 februari de thuiswedstrijd tegen Excelsior bezoeken. 
Helaas valt dit wel aan het begin van de krokusvakantie, 
maar ik denk dat er toch genoeg jongens en meisjes mee 
willen.  
 
Tot slot zijn er natuurlijk ook nog de nodige jeugdteams 
kampioen geworden in de najaarscompetitie. Probleem is 
dat de competities nog niet helemaal zijn afgesloten. Op 
het moment van schrijven worden er nog 
inhaalwedstrijden gespeeld. Het is dus niet mogelijk om 
hier een overzicht te geven van de kampioenen. Bij deze 
willen we natuurlijk wel alle kampioenen (de kinderen/
leiders weten zelf het beste welke teams dat zijn) 
feliciteren met het behaalde resultaat.  
 
Hier eindigt de positieve bijdrage van de Jeugdcommissie. 
Laten we deze positieve vibe vooral vasthouden tijdens de 
tweede seizoenshelft. 
 
Namens de Jeugdcommissie, 
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Jeroen Hoefste, assistent-trainer Zondag 1 

Zoals de meeste mensen inmiddels weten is trainer Zo1, Joël 
Titaley, dit seizoen vervroegd opgehouden als trainer. Hij werd 
al een poosje bijgestaan door Jeroen Hoefste, die inmiddels de 
groep verder als assistent/trainer begeleidt, met ondersteuning 
van Hans de Wit, die ooit als trainer bij de V.V. begonnen is en 
nu de kantine beheert, als trainer-coach. Hans kan echter niet 
altijd aanwezig zijn, zodat praktisch gezien het meeste werk bij 
Jeroen ligt. 
 
Bij deze willen we Jeroen wat verder 
aan u voorstellen. 
Jeroen is geboren in Houten en 
woont daar nog steeds. Hij heeft zelf 
vanaf de F´jes gevoetbald bij FC 
Delta Sports’95, maar is daar in het B
-team mee gestopt. Hij was toen al 
een paar jaar ook met Thai-boksen 
bezig en heeft zich daarna, met het 
eigen sporten, vooral daar op 
gericht. 
Hij bleef echter wel verbonden aan 
Delta Sports, doordat hij, als speler 
van de C1, al begonnen is met het 
trainen van jongere teams. 
 
Na zijn opleiding op het sportcollege 
van een MBO opleiding is hij, na een 
stage bij Houten, als vrijwilliger 
aangesteld als trainer bij een 
jeugdselectie/team. Hij is daar totaal 
8 jaar trainer geweest, tot en met de 
B1, maar toen hij de trainerscursus 
TC2 volgde, werd hij voor stage bij 
FC Utrecht geplaatst. Hij kreeg daar 
de JO14 als team en kwam zo in 
contact met Rick Kruijs, die toen 
ook een functie bij V.V. De Meern 
had. Toen Joël Titaley bij Kruijs 
aangaf dat hij op zoek was naar een assistent- trainer kwam 
Jeroen Hoefste in beeld en zo komt het dat hij nu al anderhalf 
jaar assistent-trainer bij de Zo1 is. 
 
Na het vertrek van Rob Zomer als trainer en Frans van 
Seumeren als sponsor gingen er vorig seizoen een aantal 
spelers weg en moesten nieuwe spelers gezocht worden. Het is 
nu een vrij jonge groep, met nog niet zo heel veel ervaring. 
Titaley wilde het beste uit de jongens halen, maar vond wel dat 
ze daar ook zelf veel voor moesten doen, wat voor hen minder 
duidelijk was en helaas ook niet de beste resultaten gaf. Jeroen 
vindt dat hijzelf veel dominanter voor de groep staat. Hij voelt 
zich daarin gesteund door Hans de Wit: hij vindt dat Hans 
goed een team kan vormen en ook de nodige dingen tegen de 
spelers durft te zeggen. Samen proberen ze het team rustig te 
houden… 
 
Het is nu nog een grote groep van spelers die min of meer bij 
de Zo1 horen: Jeroen wil graag meer naar een vaste groep van 
11 spelers toe gaan werken en werkt er hard aan meer eenheid 
in de groep te krijgen, zodat ze samen een team vormen en 
niet ieder voor zich speelt.. Daartoe worden ze bijvoorbeeld 
verplicht om vrijdagsavonds, na het trainen, allemaal een 
poosje naar de kantine te gaan, na een uitwedstrijd met z’n 
allen met een broodje de bus in te gaan e.d.  
De groep is nu jong: leeftijd van 22 tot 27 jaar, er loopt er een 

van 30 tussen. Jeroen zou graag een vaste groep met ook een 
paar 30+ ers hebben. Deze hebben meer ervaring en spelen 
toch op een andere manier. Hij vindt dat bij de huidige groep 
er een aantal spelers zijn die te vaak wegblijven van 
trainingen en die veel te veel alleen bezig zijn en kwaad 
worden om beslissingen van zijn kant, zoals iemand wisselen 
tijdens de wedstrijd. “Jongens moeten zich gaan profileren, 

zodat ze dan het recht hebben om in 
de Zo1 te spelen.” Hij vat zijn plan 
in 4 punten samen: 1. Groep 
vormen, 2. Speeltijl instellen, 3. 
Fitheid bevorderen, 4. Bereidheid 
van de spelers elkaar te 
ondersteunen en van elkaar te leren. 
 
Naast de Zo1 is Hoefste trainer bij 
de Jo17, wat hij dit jaar een heel 
goede groep vindt, hij hoopt dat ze 
promoveren aan het eind van het 
seizoen en dat later spelers van dit 
team naar de Zo1 kunnen komen. 
(Al met al is Jeroen dus alle dagen 
van de week aanwezig bij de V.V.; 
hij heeft nu overdags een parttime 
baan, om ook een inkomen te 
hebben.) 
 
Er wordt nu bij de V.V. ook weer 
meer gekeken naar de eigen jeugd, 
om deze, zo mogelijk via 
bijvoorbeeld de zaterdag afdeling, 
zover op te leiden dat zij ook een rol 
kunnen gaan spelen in de Zo1. Er 
zijn inmiddels een paar spelers van 
de jeugdafdeling bij de Zo1, zoal 
Menno Vink en Anis Ziani. Ze 
merken ook dat veel spelers graag op 
de zaterdag spelen…. Wellicht 

moeten er nu al wat meer jeugdspelers af en toe bij de 
zaterdag gaan spelen. Het doel is gesteld, maar nu niet meer 
alleen plannen, maar ook uitvoeren. 
De Zo1 traint nu op vrijdag, en dan zijn er niet zoveel teams, 
wat het ongezelliger maakt. Helaas is verplaatsing naar de 
donderdag niet mogelijk: de velden zijn die avond al overvol. 
Door dit alles vindt Jeroen dat het verschil tussen de club en 
het team steeds groter wordt. Om o.a. meer sfeer te creëren is 
het zijns inziens belangrijk om meer eigen jongens te gaan 
laten spelen, waardoor er meer een eigen cultuur zal ontstaan 
met samenwerken etc.   
 
Om als hoofdtrainer aan de slag te gunnen gaan in de klasse 
waarin De Meern speelt, is het diploma TC1 nodig, maar 
helaas is hij dit jaar niet ingeloot bij deze cursus. Er werd 
vooral gekeken naar ervaring van de mensen die de cursus 
wilden doen, zodat zijn concurrenten in de meeste gevallen 
wat oudere mannen zijn.  
Zijn persoonlijke ambitie is als trainer aan de gang te blijven 
en daar in de toekomst ook geld mee gaan verdienen. Hij is in 
ieder geval blij dat hij via Hans de Wit  veel bijleert in de 
praktijk. 
 
TeamGeest 
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Iedereen die de laatste TeamGeesten gelezen heeft, weet dat onze club 
mensen nodig heeft die een steentje willen bijdragen. Eind vorig jaar heeft 
een aantal leden besloten om de handen ineen te slaan en een 
Wervingsactie te organiseren. In het weekeinde van 3 en 4 november en 
het weekeinde van 10 en 11 november stond er een grote, oranje stand in 
de kantine, zijn er folders uitgedeeld en is zo’n beetje ieder lid dat op de 
club verscheen op de schouder getikt. Gewapend met een draaiboek van 
marketing-veteraan Ruud van Klooster en een lijst met vacatures werden 
de nietsvermoedende bezoekers begroet. ‘Goedemiddag, doet u al iets voor 
de vereniging?’, ‘Wat zou u eventueel kunnen doen?’, ’Een bijdrage kan 
structureel zijn, maar ook incidenteel’ en de uitsmijter: ‘als u hier uw 
naam en nummer invult, dan nemen wij volgende week contact met u op’.  

Deze recht-op-man/vrouw af-benadering bleek een succes. Maar liefst 80 mensen 
hebben zich opgegeven, waarbij in veel gevallen ook al meteen concreet is 
aangegeven voor welke commissie zij interesse hadden. Al die mensen zijn sindsdien 
gebeld en een deel ervan is inmiddels aan de slag. Zo kon bijvoorbeeld de 
toernooicommissie nieuw leven ingeblazen worden. En die commissie zit niet stil, 
zie bijgaande poster. We gaan dit jaar weer een mooi, eigen toernooi hebben en er is 
en passent ook nog een nieuwe sponsor gevonden.  Goed nieuws dus.   

Met dank aan Erwin, Jeroen, Ruud, Carlo, Sjors, Piet, Pier, Alfred, Frank, Stef, Erik, 
Freek en natuurlijk alle nieuwe vrijwilligers, kunnen we dus vaststellen dat deze 
wervingsactie een succes was. Het is echter niet zo dat we nu klaar zijn. Elders in 
deze TeamGeest staat een overzicht van de actuele vacatures bij de commissies. 
Iedereen die de werving in november gemist heeft, is bij deze uitgenodigd om zich te 
melden bij de commissie van zijn keuze. 

Wervingsactie Vrijwilligers 

9 Januari 2019   

Q-Music, the party 

19 januari 2019 was het dan eindelijk zover: Q-music the party 
bij V.V. De Meern. 

Nadat het feest in september gecanceld was wegens te weinig 
animo, was het nu van belang dat er vooraf al veel kaarten 

verkocht werden. De seniorencommissie heeft dit samen met Nick de Wit 
uitstekend aangepakt en dus was er sprake van een bomvolle kantine! 

De kantine is vooraf leuk aangekleed en het podium van Q-music zag er 
fantastisch uit. 

De dj’s van Q-music wisten de zaal uitstekend te bespelen met 
veel diversiteit in de liedjes en het uitdelen van diverse Q-music 
attributen. Vooral de grote glowsticks waren een groot succes. 

Heel de zaal werd verlicht met deze sticks die verschillende 
kleuren hadden. 

Het was een geweldige avond. Er werd gedronken, er werd 
gelachen, maar er werd vooral ook veel gedanst! Toen de dj’s om 

01:00 uur de muziekinstallatie uitschakelden scandeerde de zaal met 
het welbekende "we want more". Dit liet zien dat de aanwezigen het erg naar hun zin 

hadden. 

Wij zijn ontzettend tevreden over hoe deze avond is verlopen en we hopen 
dat onze leden er net zo van genoten hebben als wij. Of het feest volgende 

keer weer in september zal zijn of in januari is nog niet zeker, maar we 
hopen dat u er in ieder geval weer bij bent! 

Seniorencommissie, Cody Meilink 



 

ALV 26 november 2018 

In november werd er weer een algemene 
ledenvergadering gehouden. Ook dit keer was de 
opkomst, gezien het feit dat er ruim 2000 leden zijn, 
nogal gering.  
 
De vergadering werd geopend door voorzitter Wim 
Stolwijk en nadat de aanwezige leden enthousiast hun 
goedkeuring hadden gegeven, werd Charles Beniest 
benoemd tot Lid van Verdienste. 
 
Na dit vrolijke begin werden de punten van de agenda 
behandeld.  
 
Bij het punt jaarverslag werden de aanwezigen erop 
gewezen dat al de ontwikkelingen van de vereniging via 
de TeamGeest en het Laatste Nieuws duidelijk onder de 
aandacht van de leden is gebracht en het bestuur daar 
verder niets meer aan toe te voegen heeft.  
 
Apart werd nog even genoemd dat men heel blij is met 
het behalen van het Regionaal Certificaat voor de 
jeugdopleiding, wat vooral belangrijk is voor de verdere 
ontwikkeling van de jeugdafdeling. 
 
Financieel: 
Ton Oskam, die al lange tijd de financiën van de V.V. 
verzorgt, begon zijn verhaal door te berichten dat er wel 
wat tegenvallende dingen waren dit jaar op financieel 

gebied, maar dat er vooral heel 
veel positieve dingen zijn om 
op terug te kijken. 
Hij vertelde dat bijvoorbeeld 
het bedrag dat de gemeente 
Utrecht voor het gebruik van 
het sportpark rekent, weer 
verhoogd is, maar dat het 
bestuur hierover in discussie 
met de gemeente is. 
Ook de inkomsten via o.a. de 

sponsoren loopt terug, mede doordat er steeds meer 
kleine sponsoren zijn. 
 
Positief is bijvoorbeeld de opbrengst van de Grote 
Clubactie over het jaar 2018: meer dan 10.000 euro ! 
Ook zijn de materiaalkosten het afgelopen jaar wat lager 
geweest. 
Al met al is er toch een positieve uitkomst, zodat er 
komend jaar in ieder geval geen contributie- verhoging 
komt. 
 
Bij het onderwerp Meerjarenbegroting werd meegedeeld 
dat de contributies de komende jaren waarschijnlijk wel 
verhoogd moeten worden, met 2 á 3% per jaar. De 
redenen hiervoor zijn o.a. dus de afnemende sponsoring. 
Ook het sponsorcontract met de ING loopt volgend 
seizoen af, evenals contracten voor de Zondag1. 
Daarnaast verwacht men ook andere afnemende 
inkomsten, zoals die van de vriendenloterij. Ook het 

aantal leden neemt niet meer toe, tenzij de zondag beter 
benut kan gaan worden.  
 
Wel moet er nog wat aan de ledverlichting op veld5/6 
gedaan worden, wat wellicht wat duurder uit gaat 
vallen. Ook wil men het meubilair in de kantine gaan 
vervangen, wat natuurlijk ook geld kost. 
 
 
Bestuurscommissie en (her)benoeming leden enkele 
commissies: 
Na het afscheid nemen van een aantal vrijwilligers 
(Laurens van Zandbelt, Patrick van Zijl, Koert 
Liekelema, Charles Beniest, Martijn Ruitenburg en 
Ineke Meijer) werd door de aanwezigen een aantal 
mensen (her)benoemd in het bestuur en onafhankelijke 
commissies, zie Laatste Nieuws, Besluiten ALV d.d. 2-12
-2018. 
 
Effecten Utrechtse groei: 
Na deze algemene punten werd de toekomst van de 
voetbalverenigingen in de gemeente Utrecht besproken, 
i.v.m. de verwachte groei van het aantal inwoners. 
V.V. De Meern heeft meegepraat in een werkgroep van 

de gemeente Utrecht om te 
kijken waar het (verwachte) 
groeiende aantal voetballers in 
de toekomst geplaatst zal 
kunnen worden. 
 
Er komen in de toekomst wel 
mensen bij, maar geen nieuwe 
velden, omdat er ook 

verenigingen zijn met leegstand:  deze velden moeten in 
de toekomst dus beter benut worden en ook de 
verenigingen die daarover gaan, dienen hieraan mee te 
werken. Er zijn momenteel ruim 16.000 voetballers in 
Utrecht en men verwacht dat, met de bouwplannen die 
er voor Utrecht afgegeven zijn, er in de toekomst circa 
4000 voetballers bij zullen komen. (Men gaat uit van 1 
op de 7 nieuwe inwoners). 
 
Het nieuwe stadshart, wat vlak bij De Meern gebouwd 
wordt, gaat waarschijnlijk ongeveer 1000 voetballers 
opleveren, die dan over zo’n 4 verenigingen verdeeld 
zullen moeten worden, waaronder de V.V. De vraag is 
onder welke condities dit zal kunnen gebeuren, moet 
misschien toch de zondag anders ingedeeld worden, 
omdat de zaterdag al overvol is? 
 
Punt is ook dat mensen graag dicht bij huis spelen en 
dat ze hun kinderen veilig willen laten gaan, daardoor 
wordt het bij een aantal sportparken erg moeilijk om 
mensen te plaatsen, zoals bij het Zuijlenselaantje. Ook 
de KNVB is erbij betrokken, in januari gaan de 
gesprekken verder. 
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ALV 26 november 2018 (vervolg) 

Charles Beniest—Lid van Verdienste 

Charles Beniest, Lid van Verdienste 
 
Tijdens het begin van de ALV in november 2018 werd 
Charles Beniest, bij velen bekend door al zijn 
vrijwilligerswerk bij de V.V., even opgehouden door 
een teamlid van de Za10, waar hij nog steeds als 
keeper functioneert. Dit was omdat het bestuur hem 
als Lid van Verdienste wilde voordragen, omdat hij 
inmiddels al zo’n 50 jaar bij de vereniging betrokken 
is in verschillende functies. Hij is al vele jaren keeper, 
de laatste jaren bij het “vriendenteam Za110”, maar 
daarnaast is hij dus bij vele commissies betrokken 
geweest: de laatste jaren vooral in de 
Scheidsrechterscommissie en is ook nog steeds zelf 
actief als scheidsrechter. Met luid applaus gingen de 
aanwezige leden hiermee akkoord. 
 
Nadat Charles was uitgelegd waarom hij het speldje 
kreeg en het bedanken voor als zijn werkzaamheden, 
werd door John van Wegen het speldje opgespeld. 
Daarna nam Ton de Reuver het woord namens de 
Za10, waarbij hij geroemd werd, maar waarbij ook 
een paar andere eigenschappen van hem genoemd 
werden, met de nodige humor, zoals: Charles je bent 
geboren voor de watersnoodramp in 1953: toen 
werden er nog echte mannen geboren… 
 
Daarna zong het team gezamenlijk een leuk lied, 
gebaseerd op het Duitse liedje over ´Heidi´, dit was 
uitgekozen omdat hij, tijdens zijn jaarlijkse reizen 
naar Oostenrijk, altijd cd´s met schlagers opzet in de 
auto. Dit werd er onder andere gezongen:  
 
 

“Charly, Charly, verzet graag vele bergen,  
Wil het uiterste van zich vergen 
Hoge ballen, zijn niet altijd zijn favoriet, 
Charly, je bent een prima keep 
VV klussen zijn door je opgeknapt, 
We vergeven de ballen die je hebt misgetrapt… 
Charly, bestuurder, scheidsrechter, Topvrijwilliger!” 
 
De aanwezigen zagen dat Charles een beetje verrast was, 
maar iedereen hoopt dat hij er nu van geniet dat hij hiermee 
vereerd is. 
 
Redactie, 
Wilna Gruters 

 
 
 
Jeugd: van incidenteel naar structureel succes, maar 
ook voetballen met plezier! 
 
Door André Bakker werden de toekomstplannen voor 
de Jeugdafdeling besproken. Het bestuur wil het 
overgaan van eigen jeugdspelers naar de Za1 en Zo1 
gaan bevorderen door te proberen de teams van 
JO13/15/17 en 19 door te laten groeien naar de 2de 
divisie, wat het hoogste niveau is voor amateurs.  
 
Er is een technische staf die de trainers ondersteunen 
en ervoor zorgen dat alle kunde meegenomen kan 
worden. De coördinatoren gaan ook meepraten met 
de teamindeling. Daarnaast zal er een interne 
scouting, van circa 10 personen, de wekelijkse 
wedstrijden gaan bekijken om de jongeren beter in te 
kunnen delen. 

 
De bedoeling is dat het trainen ook meer in groepen gedaan 
gaat worden, er wordt gekeken of er een soort piramide 
opbouw gevormd kan worden, zodat JO8-9-10 met 3 teams 
tegelijk trainen, JO11-12 met 2 teams en JO13 t/m JO19 per 
selectieteam met circa 16 personen. Dus met name de 
jongeren krijgen op bredere basis trainen, van dezelfde 
trainer en met dezelfde oefenstof, zodat ze makkelijker over 
kunnen naar een selectieteam en dat de afstand tussen de 
teams 1, 2 en 3 kleiner wordt, in de verschillende 
leeftijdsklassen. 
 
(Over eventuele financiële consequenties van een dergelijke 
aanpak werd niet gesproken.)   
 
Bij de afsluiting wordt nogmaals benadrukt dat er zeker 
geen crisis bij de club is, zoals werd verondersteld in een 
artikel in het AD, maar dat het nog steeds een fantastische 
club is, met veel positieve zaken! 
 



 

Dinsdag 15 januari was het zover. De Old Stars van 
FC Utrecht kwamen op bezoek voor de promotie van 
het Walking Football bij V.V. De Meern. Er stond een 
wedstrijd tegen onze eigen Old Stars op het 
programma. Voor sportieve senioren een mooie 
gelegenheid om eens te kijken 
hoe leuk Walking Football is. 
De belangstelling was groter 
dan verwacht. Zo goed, dat we 
op korte termijn starten met 
Walking Football op 
dinsdagochtend van 10:00 tot 
11:00 uur (als u dit leest, zijn 
we hopelijk al begonnen). 
Twee fanatieke 
belangstellenden speelden 
spontaan met ons mee en niet 
geheel onverdienstelijk.  
 
Na de traditionele groepsfoto en een korte uitleg over 
het spel begon de wedstrijd. De scheids vertelt ons dat 
we echt niet mogen hardlopen en dat hij direct fluit 
als we dat wel doen. Wij zijn gewaarschuwd. 
Gelukkig is er geen VAR aanwezig.  
 
 

Walking Football 

Al in de eerste minuten was het verschil in kwaliteit 
duidelijk. De mannen van FC Utrecht zijn na 3 jaar 
Walking Football aanzienlijk beter op elkaar ingespeeld. Zij 
beheersen het tactische spelletje en weten elkaar prima te 
vinden. Hun tempo ligt vele malen hoger en ook voor hen 

blijkt dat wandelen moeilijk is. 
De scheids moet regelmatig 
ingrijpen als de Utrechtse Old 
Stars ’vergeten’ te wandelen.  
 
Na een kwartier voetballen is 
het rust. Onze achterstand is 
behoorlijk. We moeten het de 
tweede helft uit een ander 
vaatje tappen en de bal meer 
het werk laten doen. Iets 
slimmer spelen en zuinig zijn 
op de bal. Hardlopen mag niet, 
maar stiekem iets versnellen 

om op tijd op de juiste positie te staan mag natuurlijk wel. 
Kortom, het was een leerzame ochtend, hartstikke leuk en 
lekker gevoetbald. 
 
En laat dat nou juist de bedoeling zijn. 
Gr. Mirjam 
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Voetballes van (wie anders dan) Johan Cruijff! 

Johan Cruijff heeft altijd een goede relatie gehad met de 
krant de Telegraaf. Sportjournalist Jaap de Groot was 
jarenlang Cruijff’s vaste spreekbuis. Hij had er zelf lange 
tijd een column in staan. Misschien minder bekend is dat 
Cruijff begin jaren ’80 een eigen strip in de krant had 
waarin hij allerlei technische en tactische tips gaf. De 
tekeningen werden gemaakt door Dick Vlottes. In 1984 
verschenen de tekeningen in een stripboek “Johan Cruijff 
geeft voetballes”.  
 
Laatst vond ik het boek terug in een doos. Hoe ik aan het 
boek ben gekomen weet ik eigenlijk niet meer. Ik vermoed 
dat we het ooit hebben gehad bij de krant. Wij hadden in 
die tijd thuis de Telegraaf. 
 
In de strips maakt Cruijff al prachtige kreten zoals de 
keeper is de eerste aanvaller. 
Zijn uitleg is soms verbluffend simpel. Een aanvaller die 
een verdediger wil uitspelen moet de bal even zijwaarts 
spelen. Hij is even de controle over de bal kwijt. De 
vedediging moet daar gebruik van maken. De laatste man 
komt kort achter de back en geeft de back opdracht de 
tackle op de bal in te zetten. De aanvaller speelt de bal 
zijwaarts. Op dat moment grijpt de laatste man in en neemt 
de bal over. Erg dat de laatste man naar de zijkant gaat 
voor rugdekking achter zijn back? Welnee! In het midden 
staan keeper en voorstopper toch nog altijd 2-tegen-1 tegen 
de spits. 
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Sportverenigingen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers en wij zijn geen 
uitzondering op die regel. We zoeken vrijwilligers voor:   

 
 

Scheidsrechterscommissie  
Toernooi commissie  

Secretaris  
Entreeheffers  

Rookvrij sportpark  
Teamfoto’s maken  
Coupe De Meern  

Sponsor Commissie  
Scheidsrechters  

Assistent-scheidsrechters  
Commissie van Beheer  
Vrijwilligerscommissie  
Wedstrijdsecretariaat 

 
 
 
 

Contactgegevens zijn te vinden op de website! 
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    LED-verlichting velden 5 en 6    

 
De verlichting op velden 5 en 6 is niet best en we 
kijken al jaren hoe we de verlichting kunnen 
verbeteren. We willen graag wat meer licht op deze 
velden en een betere gelijkmatigheid (minder lichte 
en donkere plekken). De kosten en lichthinder voor 
omwonenden zijn daarbij echter behoorlijke 
uitdagingen. 
 
Twee jaar geleden hebben we uitgebreid gekeken naar 
LED-verlichting, maar vrijwel alle merken gaven ruim 
te veel lichthinder. Alleen met Philips bleek de 
lichthinder redelijk beperkt, maar de huidige 
generatie Philips armaturen geeft te veel belasting 
voor onze masten. Alle masten zouden vervangen 
moeten worden en daarmee werd het onbetaalbaar. 
Sindsdien wachten we op de volgende generatie 
Philips armaturen die minder windvang en minder 
gewicht heeft en wel op onze masten zou moeten 
kunnen. Jammer genoeg schuift Philips introductie 
van deze nieuwe generatie LED-verlichting keer op 
keer naar achteren. Philips Lighting heet ondertussen 
overigens Signify. 
 
De subsidie regeling voor LED-verlichting is 
ondertussen ook vervangen door een nieuwe regeling 
die gelukkig gunstiger is. De oude EDS regeling gaf 
30% subsidie over materialen, de nieuwe BOSA 
regeling 35% over materialen en arbeidskosten. 
Ondanks dat we nog steeds wachten op technische 
gegevens van Philips en nog geen ontwerp en 
berekeningen kunnen maken hebben we op 2 januari 
toch subsidie aangevraagd. We willen namelijk niet 
het risico lopen dat straks de subsidiepot van € 87 
miljoen leeg is en we tot 2020 moeten wachten 
voordat we weer subsidie kunnen aanvragen. 
 
Hopelijk geeft Philips binnenkort de technische 
gegevens vrij en kunnen we een lichtplan maken en 
lichthinder berekeningen uitvoeren. Als dat er 
allemaal naar verwachting uitziet, de subsidie 
toegekend wordt en we de financiering van de rest 
rond krijgen dan kan wellicht in de zomer de 
verlichting op velden 5 en 6 vervangen worden. Maar 
het zal er om spannen. 
 

 
 
 
Het gaat overigens om een investering van mogelijk zo’n € 
80.000. Zelfs na aftrek van 35% subsidie blijft er een groot 
bedrag over dat we moeten zien te financieren. De huidige 
conventionele verlichting heeft lampen die na ongeveer 8 
jaar vervangen moeten worden en dat kost enkele 
duizenden euro’s per veld. Dat is bij LED-verlichting niet 
het geval, op lange termijn verdient een deel van de 
investering zich daardoor gelukkig terug. LED-verlichting 
heeft daarnaast een lager stroomverbruik, maar doordat we 
de hoeveelheid licht op de velden wat willen verhogen valt 
dat min of meer tegen elkaar weg. Het blijft een investering 
in betere verlichting, niet een investering die zichzelf terug 
verdient. 
 
De NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde) 
geeft richtlijnen voor lichthinder uit. Er zit een nieuwe 
richtlijn aan te komen en ondergetekende maakt deel uit 
van een NSVV werkgroep die daar mee bezig is. Daardoor 
weten we gelukkig voortijdig welke richting de nieuwe 
richtlijnen op gaan en kunnen we daar rekening mee 
houden. De nieuwe richtlijnen worden behoorlijk strenger 
en bestaande installaties moeten er over 20 jaar aan 
voldoen. LED-verlichting moet veel langer dan 20 jaar 
meegaan, het is dus beter te zorgen dat we ook aan de 
nieuwe richtlijnen voldoen en over 20 jaar niet de 
verlichting moeten aanpassen of vervangen. 
 
Kortom, achter de schermen zijn we druk met allerlei zaken 
bezig en we hopen de verlichting op velden 5 en 6 dusdanig 
te verbeteren dat die vergelijkbaar wordt met de verlichting 
op velden 2 en 3 (waar we geen problemen met lichthinder 
voor omwonenden hebben). 
 
 
Andre Bakker  
 
 



 

 

Alle vrijwilligers: Bedankt! 
 
Afgelopen jaar is onze inmiddels 8 jarige zoon naar V.V. De Meern overgestapt. 
Onze andere zoon hebben we aan het begin van het seizoen bij de Kabouters 
opgegeven. 
 
Toch altijd even spannend hoe dat bevalt. Als je de wedstrijdkrant en het 
verenigingsblad leest, kom je te weten dat er ontzettend veel vrijwilligers hun 
beste beentje voorzetten om de leden te kunnen laten doen waarvoor ze naar 
De Meern komen. Nu voelen wij ons niet zo snel geroepen om in de pen te 
kruipen, maar na het lezen over hoe en wat er soms gebeurt en wat voor indruk 
dat maakt op vrijwilligers, dachten we “wat jammer, we moeten toch laten 
weten dat zoiets als bijvoorbeeld een ochtend met Sinterklaas of een speciale 
prijsactie van de clubkleding als bijzonder positief wordt ervaren. Dat wij 
ontzettend veel plezier ervaren aan al het goeds wat die vrijwilligers voor elkaar 
krijgen.” Om onze beide jonge zoons kennis te laten maken met een prachtige 
sport en daar heel veel van te leren. En daar staan wij langs de lijn van te 
genieten.  
 
Aangezien wij toch enig vergelijkingsmateriaal hebben; wij zijn positief verrast 
door hoe goed alles in deze grote vereniging is georganiseerd. Dat is geen 
sinecure, maar het lijkt soms allemaal heel gewoon. Wat het zeker niet is. Of 
het nu gaat om de trainingen, die leuke Sinterklaas ochtend, de fysio die 
beschikbaar is of de kennis en kunde van de trainers. De valkuil van een 
“geoliede machine” is dat je op een gegeven moment niet meer weet en ziet en 
waardeert hoe het is als de zaken niet zo goed georganiseerd zijn. Of dat het er 
op lijkt dat de dingen die niet helemaal goed gaan de boventoon gaan voeren. 
We zien veel plezier bij trainers en staf die dat weer doorgeven aan de 
voetballers. En ook de ouders worden niet vergeten, door bijvoorbeeld avonden 
te organiseren waarin wordt verteld over het beleid van de vereniging. Het is 
maar net waar je natuurlijk zelf uit al die activiteiten aan wilt deelnemen (maar 
het is er allemaal wel). En dat dat allemaal anders kan, blijkt ook wel uit het 
voorbeeld van AFC, waar de contributie het dubbele is.   
 
Dus voor al die vrijwilligers die hun vrije tijd steken in De Meern; wij zijn 
ontzettend blij met al hetgeen voor ons wordt gedaan. Het geeft ons wekelijks 
weer dat gevoel van “wat een plezier en geluk”. En dat gevoel en die ervaring 
zal bij het gros van de leden aanwezig zijn. BEDANKT daarvoor! Wij 
respecteren en waarderen jullie tijd enorm. Dat moet zeker de boventoon zijn 
voor het gevoel dat vrijwilligers er aan over houden. Al het andere zou daarbij 
vergeleken toch van de schouders af moeten glijden. Dat sommige reacties niet 
oké zijn, moet inderdaad duidelijk worden gemaakt, opdat het wordt 
verbannen. Maar wees vooral trots op en geniet van wat er allemaal wel is en 
hoe dat dagelijks door ons (en het gros van de leden) als zeer positief wordt 
ervaren. Al die vrijwilligers zijn wij dus dankbaar en wij hopen dat zij op hun 
beurt er soms even van genieten; al die kinderen, jongeren en senioren die hun 
favoriete sport kunnen beoefenen. Dankzij hun inzet. 
 

Deze brief kwam kort geleden binnen bij het bestuur. Een mooi compliment voor iedereen die zich inzet 
voor de club. De tekst is op sommige plaatsen iets ingekort.     



 

      Column—De beste stuurlui 

‘O nee, niet weer zo’n zuur stukje over wangedrag langs 
de lijn! Mag het ook een keertje positief?’ Tuurlijk, zegt 
deze TeamGeest-scheids volmondig. Geen enkel 
probleem, want er ís veel moois op en rond het veld te 
ontdekken.  
 
Zo werd ik voor de winterstop al meermalen erg blij van 
een tijdelijke, nieuwe taak: die van ‘Praktijkbegeleider 
aspirant scheidsrechters’. Onderdeel van de KNVB-
basisopleiding is tegenwoordig het leiden van een vijftal 
wedstrijden onder het toeziend oog van een collega-
scheidsrechter die al even meedraait. En onze V.V. mag 
zich gelukkig prijzen met tien (!) cursisten, die het lef 
hadden om zich voor de basiscursus in te schrijven. En 
als ‘Pas’ mocht ik dus enkelen observeren om na afloop 
feedback te geven en hen met tips & tricks aan te 
moedigen. Een feest om te doen. Zodoende stond ik 
ineens weer (blauwbekkend, dat dan weer wel) langs de 
lijn, papier en pen in de aanslag, om te zien hoe de 
aspiranten het er af zouden brengen. En dat was van een 
behoorlijk niveau! Complimenten voor de KNVB-
docenten, maar natuurlijk vooral voor de waaghalzen 
zelf. Ik zag alleen maar arbiters die hun taak serieus 
namen en overduidelijk naar eer en geweten hun 
partijtje floten. Aan deze vrijwilligers gaat onze club nog 
veel plezier beleven. 
 
Mijn positie buiten de lijnen bracht natuurlijk ook weer 
een nieuwe beleving. Ik was ineens weer toeschouwer 
tussen de supporters. En dat bracht mij op een gedachte. 
Waarom zou ik een betere stuurman-aan-wal zijn dan al 
die andere toeschouwers? Waarom vragen wij dat soms 
zo verguisde publiek niet om een terugkoppeling? Zij 
zijn getuige van de wedstrijd, ze houden van het 
spelletje dat ‘voetbal’ heet (of ze houden van een van de 
spelers, of van de club, ook goed) en ze hebben maar al 
te vaak een mening over de scheids. Daarom: knip 
onderstaande ‘groene kaart’ uit, vul ‘m live in en 
overhandig hem na de wedstrijd aan de scheidsrechter. 
En noem vooral niet alleen de plus-, maar ook de 
kluspunten. Welkom aan boord!   

Ron Booij 
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Groene Kaart 

 

1. Controleert speelveld en doelen 

2. Past de spelregels goed toe 

3. Volgt het spel van dichtbij 

4. Houdt oogcontact met assistent-scheidsrechters 

5. Kiest goed positie bij hoekschop en vrije trap 

6. Beoordeelt duels goed 

7. Treedt kordaat op 

8. Past voordeelregel correct toe 

9. Past vermaningen, straftijd en kaarten goed toe 

10.Geeft duidelijke fluitsignalen en handgebaren 

11.Heeft de eigen uitrusting in orde  

12 Tip: …………………………  



 



 

Business Club Leidsche Rijn 

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. 
 
Duurzaamheid bij Matex Deuren 
Op maandag 5 november was de Business Club Leidsche 
Rijn te gast bij Matex Deuren. Onderwerp van de avond 
was iets wat langzamerhand dagelijks in het nieuws naar 
voren komt: duurzaamheid.  
 
Hoe krijgen we onze energievoorziening in de toekomst 
duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar? En past een meer 
lokale watervoorziening daarbij? En wat te denken van 
elektrisch aangedreven waterstofauto’s? We spreken van 
een heuse energietransitie. Steeds meer groene energie 
komt beschikbaar, van zon en wind tot 
omgevingswarmte. 

Tegelijkertijd is de vraag naar energie divers: brandstof 
voor auto’s, elektriciteit, warmte voor gebouwen, 
grondstof voor de industrie en noem maar op. Omdat 
vraag en aanbod niet samenvallen, moeten we bronnen, 
opslag en gebruik van energie op een verstandige manier 
aan elkaar koppelen.  
 
 

 
Bert Strijker van Energiecollectief Utrechtse Bedrijven 
(ECUB) was de eerste spreker van de avond. Het ECUB 
helpt ondernemers te verduurzamen door het 
energiebesparingspotentieel van ondernemers 
inzichtelijk te maken. Hiermee maken ze ondernemers 
bewust van de noodzaak om duurzamer te worden, maar 
stippen ze ook de voordelen hiervan aan. De tweede 
spreker van de avond was Jos Boere van KWR Water. Hij 
ging in op nieuwe vormen van duurzaamheid bij MKB-
bedrijven. Het ging onder meer over hoe de werelden 
van water, energie en waterstof bij elkaar komen: Solar 
Power to the People. Het boekje dat eind 2017 is 
uitgegeven, geeft een visie op de eerder genoemde 
vraagstukken.  

 
Beide sprekers gaven interessante inzichten hoe 
ondernemers ook kunnen bijdragen aan duurzaamheid. 
Het waren twee verhalen die vooral handvatten aan te 
reiken voor een duurzamere bedrijfsvoering. Na de 
presentaties was het tijd voor een netwerkborrel inclusief 
catering.  
 
 
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.   


