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 Woordje van de voorzitter—Empathie 

Op het gevaar af dat ik als een 2e Thiery Baudet word 
afgeschilderd, moest ik vorige week steeds denken aan 
het woord "emphatie". De gebezigde termen van Thiery 
Baudet als "de uil van Minerva, boreaal en oikofobie" 
moest ik net als zovelen in het woordenboek opzoeken. 
Het woord emphatie is wat beter bekend, maar voor 
degenen die niet weten wat dit woord betekent, heb ik 
de Van Dale er maar even op nageslagen:  "emphatie = 
inlevingsvermogen, de kunde of vaardigheid om zich in te 
leven in de  situatie en gevoelens van anderen".  
 
Op maandag 18 maart kwam ik, met een jetlag van 9 
uur, terug van een 2-weekse reis door Californië. Ik heb 
daar onder andere met eigen ogen weer de (vr)eet- en  
sportcultuur van de Amerikaan beleefd. In vele sportbars 
hangen 30 tot 40 schermen aan de wanden, maar 
beelden van tennis en soccer worden niet vertoond. Ik 
heb veel moeite moeten doen om de wedstrijd Real 
Madrid-Ajax live te kunnen bekijken. Uiteindelijk kwam 
ik terecht in een Mexicaanse eetgelegenheid waar ik ’s-
middags om 12:00 uur heel gezellig in mijn uppie uit 
mijn dak kon gaan. Terwijl ik die maandagmiddag even 
in mijn bed lag, stroomden vele appjes binnen op mijn 
telefoon. ’s Avonds hadden we een business club avond 
gepland met als onderwerp de formule 1. Toen ik 
wakker werd, besloten we als commissie de avond te 
cancellen vanwege de tragische gebeurtenissen in 
Utrecht. Elk businessclublid had daar alle begrip voor, 
ook al was deze al onderweg. Wat schetste mijn 
verbazing toen ik de volgende dag enkele mede-
bestuursleden sprak. Tientallen appjes en emails hadden 
deze vrijwilligers die middag ontvangen van mensen die 
reageerden op het geplaatste bericht op onze website van 
14:00 uur dat de trainingen tot 18:00 uur waren afgelast 
en later in de middag werden de trainingen  
 geheel gecancelled.  
 
 "Waarom zo laat zo’n bericht op de website?"  
 "Waarom zo vroeg zo’n bericht op de website?"  
 "Waarom niet meteen alles afgelast?"  
 "Waarom worden de trainingen afgelast?"  

 "Waarom dit, waarom dat etc. etc. etc.  
 
Op dat moment liep een gevaarlijke gek op enkele 
kilometers van ons sportpark vrij rond, werd zelfs code 5 
afgegeven, werden inwoners van Utrecht geadviseerd 
binnen te blijven etc. etc.  
 
Een bestuurslid hield vakantie in Oostenrijk, een 
bestuurslid lag in bed, een bestuurslid werkte gewoon en 
een bestuurslid zat in een privé bespreking. Dit 
bestuurslid kreeg via familie in Londen te horen wat er 
voor vreselijks was gebeurd in Utrecht en ging 
vervolgens op  zoek naar internet waar hij verbleef om 
een bericht op onze website te plaatsen.  En vervolgens 
van vele trainers en ouders direct commentaar te krijgen. 
Stijlloos!  
Mensen nogmaals: bestuursleden zijn niet in loondienst 
van onze club!! Via adequaat  handelen hebben John en 
met name André zo goed mogelijk geprobeerd te 
handelen in  deze bizarre situatie. Als bestuur hebben wij 
de taak onze, vooral, jeugdleden te beschermen. Pas om 
circa 18:00 uur werd de schutter door de politie 
opgepakt. 
  
John, André: complimenten voor jullie inspanningen en 
degenen die meenden commentaar te moeten geven: 
vergeet nooit meer het woord: EMPHATIE. 
 
Wim Stolwijk 
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En toen was er de terroristische (?) aanslag. De stad 
verlamd. Het sociale leven platgelegd. Een drama! Als 
club zijn we ternauwernood ontsnapt aan directe 
betrokkenheid. Dat had zomaar anders gekund. Zie 
Desto. Wij leven mee met Desto en de mensen die door 
dit leed zijn geraakt. 

Is de aanslag zomaar aan ons voorbij gegaan. Dat niet. 
Zodra zoiets gebeurt, gaan alle social media kanalen 
open en golven de meldingen bij de bestuursleden 
binnen. Daar kwam pas rust nadat ’s avonds de 
noodsituaties werden opgeheven en de mogelijke dader 
was opgepakt. Daarmee was het niet klaar want wie de 
slachtoffers waren en of zij een relatie hadden met de 
club was toen nog niet bekend. Het Zorgadviesteam bleef 
daarom stand-by om eventueel in actie te komen als een 
van onze leden getroffen zou zijn.  

Het is weer de fase van het seizoen waarin we druk zijn 
vooruit te kijken naar volgend jaar. Hoe passen en meten 
we alles in elkaar. Voor de overgaande jeugd naar de 
senioren zijn we op zoek naar oplossingen. We willen ze 
graag behouden. De wensen zijn bekend. Nu kijken wat 
haalbaar is. 

De vrouwenteams op zaterdag zullen hun status als 
uitzonderingspositie op zaterdag waarschijnlijk met een 
jaar verlengd krijgen. Voorwaarde blijft wel dat alle 
teams inclusief MO19 elkaar blijven helpen om met 
voldoende speelsters de wedstrijden in te gaan. 

Bij de heren zal de huidige Za10 zo goed als zeker niet 
meer in de KNVB-competitie blijven. De oude mannen 
willen echter wel actief blijven. Hoe dat er precies uit 
gaat zien moet nog blijken. Naar het zich laat aanzien 
kan de penningmeester een flink aantal trainende leden 
bijschrijven. De Zo5 zal hun plek in de competitie over 
gaan nemen. Daarmee is Zo5 voor het vierde jaar op rij 
een jeugdteam (JO19-3 van vorig seizoen) dat via een 
jaar op zondag een plek heeft kunnen krijgen op 
zaterdag. De plek van Zo5 hopen we weer in te vullen 
met een nieuw team.  

Algemene Ledenvergadering (ALV) in mei 
Een datum moeten we nog prikken maar het is vrij zeker 
dat we dit jaar weer de mei vergadering zullen houden. 
Vermoedelijke agendapunten zijn bv goedkeuring van 
een financiering voor nieuwe verlichting. Zie verderop. 
Verder de contributies voor volgend jaar waaronder ook 
contributies voor 7x7 

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 april of mei willen we een bijeenkomst plannen met 
de commissies. Doel vooral om elkaar beter te leren -

kennen. In september willen we dat herhalen maar dan 
met de insteek dat de commissies elkaar in 3 minuten 
presentaties vertellen wat ze in het nieuwe seizoen 
zouden willen bereiken.  
Op scheidsrechtersgebied blijft het voorwaarts gaan. Na 
eerder al 20 volwassenen die hun diploma hebben 
gehaald zijn er nu 15 pupillen die hun 
scheidsrechtersdiploma hebben. Allemaal van harte 
gefeliciteerd met jullie diploma,. Wij vinden het 
geweldig dat jullie dit doen. Klasse! 

Daarnaast als restant van afgelopen jaar: 
Bij Walking Football worden verwoede pogingen gedaan 
om de groep verder te ontwikkelen. Naast de 
vrijdagavond is er nu ook een dinsdagmorgengroep. 
Hulde aan alle mensen die stapje voor stapje proberen 
walking football van de grond te krijgen; 
De zondag als voetbaldag blijven stimuleren. De 
bevolkingsgroei van de stad Utrecht en het principiële 
standpunt van de stad om geen extra velden aan te 
leggen maken dat gebruik van de zondag onvermijdelijk 
wordt.  
Vanuit de stad is de insteek dat iedereen een paar keer 
per seizoen op zondag komt te spelen terwijl gelijktijdig 
zoveel mogelijk mensen hoofdzakelijk op zaterdag 
kunnen voetballen. Voor komend seizoen is de KNVB 
hier nog niet klaar voor. Voor volgend seizoen wordt 
daarom toegewerkt naar een competitiemodel waarbij 
JO8, JO9 en JO10 in principe standaard op zondag staan 
ingedeeld! De clubs mogen wedstrijden vervolgens naar 
believen naar de zaterdag verschuiven. De grote 
Utrechtse clubs zullen dat laatste maar mondjes maat 
doen. Andere clubs zullen dit zeker wel gaan doen. 
Concreet gaat dat betekenen dat de JO8, JO9 en JO10 
hun wedstrijden deels op zaterdag en deels op zondag 
gaan spelen. Dit is tot op heden de enige manier om een 
ieder op zijn eigen niveau te laten voetballen en gebruik 
te maken van de veldcapaciteit op zondag; 
LED verlichting op veld 5 en 6.  Naar het zich laat aanzien 
heeft Philips met ongeveer 1,5 jaar vertraging de LED 
verlichting die we zoeken. Dat betekent dat we moeten 
hopen dat de aangevraagde subsidie wordt toegekend. 
Verder moeten we flink aan de bak voor 
financieringsmogelijkheden. Daarvoor is bv toestemming 
nodig van SWS (Stichting Waarborgfonds Sport). SWS 
staat garant voor onze hypotheek. Zonder SWS 
toestemming zal geen enkele partij een financiering 
verstrekken en anderzijds mogen wij geen nieuwe 
schulden aangaan zonder hun toestemming. Verder 
moeten we een traject opstarten met offertes, 
aanbestedingen enz. Onderdeel van het traject is uw 
goedkeuring tijdens een ALV. Maar wat een verbetering 
zal dat zijn als het zou lukken; 
Evenementen, toernooien en activiteiten. De voorlopige 
agenda is.  
- 1 en 2 juni Liverpool Keepers Acadamy dagen.  
- 22 en 23 juni Welwonend toernooi voor JO8 t/m MO13 
- 29 juni Coupe De Meern voor lagere senioren. 

Van het Verenigingsbestuur 



Nieuwe gangmaker voor ‘VV De Meern Betrokken’  
Eelco Koot is jarenlang de stuwende kracht geweest 
achter VV De Meern Betrokken, de maatschappelijke 
tak van de club. Met projecten als trainerskracht 
bemande hij de wachtlijsttrainingen, zijn studenten 
deden tal van onderzoeken maar ook opdrachten op 
verzoek van het bestuur. Hij bood tal van VV De 
Meern leden de mogelijkheid om als stagiaire 
invulling te geven aan studieverplichtingen. Daarmee 
gaf hij in de meest letterlijke zin invulling aan de club 
slogan Ontwikkel jezelf – Ontwikkel de club. M.a.w. 
doe iets waar jezelf belang bij hebt en help de club 
daarmee vooruit. Met de stagiaires werden bv de 
winterclinics georganiseerd.  

Na 10 jaar en door wijzigingen in zijn werksituatie 
heeft Eelco besloten te stoppen. Lijkt het je iets om de 
maatschappelijke mogelijkheden van VV De Meern en 
het werk van Eelco uit te bouwen laat het ons weten. 
Kom eens praten. 

Het verenigingsbestuur 
Andre Bakker - Erwin Potters - Wim Stolwijk – Stef 
Vermeulen -  John van Wegen  

Van het verenigingsbestuur  Column 
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“Zeg het maar.” Trefzeker toetst de juffrouw van de 
snackbar mijn ‘twee porties bitterballen’ voor de 
vrijdagmiddagborrel in de computer, als op dat moment 
haar collega bij de frituur mij herkent.  

“Hé scheids, moet u morgen ons fluiten?” Ik noem de 
wedstrijd waarvoor de club mij heeft ingeroosterd en 
inderdaad blijkt het de wedstrijd te zijn van de 
bitterballenkok. 
“Nou, ik hoop dat u het een beetje eerlijk houdt…” en hij 
geeft een vette knipoog. “De uitwedstrijd bij die gasten 
kregen wij drie penalty’s tegen.” Hij spreekt het uit op zijn 
Cruyffs: pu-nalties. “Niet normaal man, het was bijna matten 
op het veld.” Al bakkend vertelt hij in geuren en kleuren 
verder aan zijn collega welk voetbalonrecht zich een paar 
weken eerder binnen de lijnen voltrok. Tien minuten later 
ben ik weer op mijn werk, waar de collega’s mij tijdens de 
vrijmibo complimenteren met het smakelijke garnituur 
(“Dat zijn nog eens niet van die afgemeten porties!”) en 
iedereen tevreden naar huis vertrekt, het weekend in. 

Zaterdagmiddag. Als ik de twee seniorenteams uit de 
kleedkamer heb geroepen en ze onder een lentezonnetje 
begeleidt naar veld 3, zie ik alleen maar verbeten koppen 
om mij heen. Hier is een rekening te vereffenen, zo lijkt 
het. Geen grappen en grollen, geen schouderkloppen, maar 
donkere blikken gericht op de tegenstander. Na de toss 
stelt men zich zwijgend op, wachtend op het signaal dat de 
bal mag rollen. Dat ze los mogen, denk ik ineens. Oef, 
zonnetje of niet, dit wordt een pittige, en haal diep adem. 
Dan stel ik mijn horloge in, maak oogcontact met mijn 
assistenten en breng de fluit naar mijn mond. 

“Hé scheids, hoe waren die extra bitterballen gisteren, was het 
genoeg om de wedstrijd tegen die gasten een beetje goed te 
laten aflopen, voor ons dan?” roept de kok mij ineens vanaf 
het middenveld toe. Ik voel 22 hoofden mijn kant op 
draaien. Elf ervan grijnzen vreugdeloos, uit de andere elf 
zie ik overduidelijk wolkjes stoom komen. En dan weet je 
het: we gaan de komende 90 minuten bitter ballen.  

Ron Booij  

TeamGeest zoekt een 

 nieuwe redacteur. 

Na jaren trouwe dienst houdt Wilna er helaas mee op. 

Gelukkig neemt ze afscheid in stijl, namelijk met twee 

mooie interviews (zie pag. 9 en 11). 

Dit betekent echter wel dat ik het voortaan alleen 

moet doen, tenzij ik een geschikte vervanger voor 

haar kan vinden. Lijkt het jou leuk om de nieuwe 

redacteur van de TeamGeest te worden? Mail dan naar  

teamgeest@vvdemeern.nl.  



Van de jeugdcommissie:  

Het is eind maart als dit stuk geschreven wordt. We 
hebben net een aantal zaterdagen met forse wind en 
regen achter de rug. Zaterdagen waarop je je afvraagt 
of het wel leuk is om in deze elementen te voetballen, 
althans iets te doen wat daarop lijkt. Maar dat alles 
valt natuurlijk in het niets bij de tragedie die onze 
buren van Desto is overkomen. Bij de schietpartij in 
de Utrechtse tram blijkt een trainer van twee van hun 
jeugdteams te zijn omgekomen. Een verschrikkelijke 
tragedie. Ik heb grote bewondering voor de manier 
waarop Desto hiermee omgaat. Komende zaterdag 
spelen drie van onze jeugdteams tegen een team van 
Desto. Dat betekent dat wij ook zaken moeten regelen. 
We moeten in ieder geval coaches en scheidsrechters 
inlichten dat er waarschijnlijk een minuut stilte wordt 
gehouden voorafgaand aan de wedstrijden. Wellicht 
gaan de wedstrijden helemaal niet door. Daarmee 
komt de tragedie ook dichtbij onze club. 

Dit zijn zaken die we allemaal achter de schermen 
regelen en die de meesten van onze leden niet merken. 
Een ander voorbeeld hiervan was op zaterdag 9 
februari. Die dag bracht de harde wind een penetrante 
geur naar de sportvelden. Het bleek een stankwolk 
a.g.v. een ongeluk met een tankauto in Alblasserdam. 
Dat is toch een fors eind weg. Inwoners van Utrecht 
werden gewaarschuwd via een NL-Alert van de 
Veiligheidsregio. En dat op een tijdstip dat de eerste 
jeugdwedstrijden op het punt van beginnen stonden. 
Hoe te handelen in zo’n geval? Op de achtergrond 
gaan dan allerlei processen lopen. Er worden veel 
telefoontjes gepleegd om te kijken of we beter zicht 
kunnen krijgen op de situatie. Eerst maar gebeld met 
de Veiligheidsregio; maar die waren dicht (!). 
Vervolgens gebeld met de wijkagent om te horen of hij 
wat meer wist. Hij wist te vertellen dat volgens zijn 
info er wel sprake was van stank maar niet van 
gevaarlijke stoffen. Vervolgens op de website van de 
veiligheidsregio Zuid-Holland gekeken en daar wist 
men te melden dat er buiten een straal van 400 m van 
het ongeluk geen concentraties van de stof meer 
werden gemeten.  Bleef dus over de stank. En dat 
allemaal binnen een tijdsbestek van 10-15 minuten. 
Op basis van al deze informatie hebben we besloten de 
wedstrijden gewoon door te laten gaan. Om 10:00 uur 
werd onze analyse bevestigd door een volgend NL-
Alert bericht. Daarmee was de stank overigens niet 
over………… Het meest merkwaardige in deze 
situatie vind ik achteraf dat er in zo’n geval geen 
informatiepunt is waar je als sportclub terecht kan 
voor informatie en advies. 

Daarnaast zijn we als Jeugdcommissie ook alweer 
bezig met komend seizoen. We proberen een eerste 
prognose te maken van het aantal teams dat we 
komend seizoen in competitie kunnen brengen. Wat 

daarbij opvalt is dat het aantal aanmeldingen voor 
Kabouters en Champions League voor komend seizoen 
veel lager ligt dan de aantallen voor deze categorieën op 
dezelfde tijd vorig jaar. We hebben het hier over kinderen 
geboren in de jaren 2013 en 2014. Nu zullen deze 
aantallen ongetwijfeld nog wel toenemen richting einde 
van het seizoen. Bij deze in ieder geval de oproep om als 
u kinderen in deze leeftijdscategorie heeft die komend 
seizoen willen voetballen, meldt ze vast aan. En dat geldt 
natuurlijk ook voor vriendjes, buurkinderen etc. etc.. Hoe 
eerder we goed zicht hebben op het aantal kinderen dat 
volgend jaar wil voetballen, hoe beter we het seizoen 
kunnen voorbereiden.  

Dat brengt me tot een misverstand dat 
nog wel leeft onder inwoners van de 
wijk en wellicht ook bij onze leden. Er 
zijn nog steeds mensen die denken dat 
we wachtlijsten hebben bij de jeugd. 
Die hebben we NIET. Iedereen die 
zich aanmeldt willen we zo snel 
mogelijk opnemen in een team zodat 
hij of zij kan voetballen. Ik zou 
iedereen willen vragen om te helpen 

dit misverstand uit de weg te ruimen. Zeg dus tegen 
iedereen die het horen wil dat we geen wachtlijsten 
hebben.  
Met deze oproep sluit ik deze bijdrage af.  

Han van Veldhuizen – voorzitter jeugdcommissie 
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“Zeg dus tegen 
iedereen die het 
horen wil dat we 
geen wachtlijsten 
hebben.  Met deze 
oproep sluit ik 
deze bijdrage af.”  



Nieuwe pupillenscheidsrechters en verenigingsscheidsrechters 

Prachtig nieuws, sinds kort hebben we er 12 pupillenscheidsrechters bij! Dit zijn jeugdspelers van 14 jaar die zelf 
voetballen bij V.V. De Meern. Daarnaast hebben we er ook 9 nieuwe verenigingsscheidsrechters bij.  

Beide groepen hebben twee avonden lang spelregels en spel situaties voorgeschoteld gekregen van KNVB docent Ad 
van de Korput. Verder moesten de cursisten wedstrijden fluiten onder toeziend oog van een ervaren begeleider 
(andere verenigingsscheidsrechters).  Uiteindelijk hebben ze allemaal het certificaat gehaald.  

Staand (vlnr):  
Jayden van Dee, Gianni van 
Beurden, Jasper Lammerse, Timo 
Kortekaas, Joep Smits, Mike van der 
Horst en Boutayna Sayekh. 

Gehurkt (vlnr): Wessel 
Hoogendoorn, Jort Stoové, Tijn 
Oostveen en Thijs Elijzen. 

Ontbrekend: Yannick Visscher. 

Op de foto van links naar rechts: 
Marcel Veringa, Frank Gulitz, Marc 
Potters, Bas de Graauw, Lex van 
Veldhuizen, Han van Veldhuizen, 
Suleyman Özcan, Johannes 
Poldervaart en Jari Peeks. 

Ondanks deze zeer welkome aanvulling hebben we nog steeds een tekort aan scheidsrechters. Lijkt het je ook wel 
wat of wil je meer informatie, neem dan contact op via scheidsrechterscommissie@vvdemeern.nl.  
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Nadat Joel Titaley in november vorig jaar op non-actief 
werd gesteld, is de Zo1 doorgegaan met assistent trainer 
Jeroen Hoefste, met Hans de Wit als hoofdtrainer. 
Uiteraard werd er gezocht naar een nieuwe hoofdtrainer 
voor het komende seizoen en die in inmiddels 
gevonden: het wordt Jan Oosterhuis, op dit moment 
trainer bij VV Duno in Doorwerth, dat ook in de 
hoofdklasse speelt, net als de Zo1 van V.V. De Meern. 
 Oosterhuis heeft zelf als profvoetballer gespeeld, 
onder meer bij Wageningen, FC Utrecht, De Graafschap 
en Haarlem.  Na zijn carrièrestop als voetballer, heeft hij 
het trainerschap opgepakt en was eerder 
al trainer bij Utrecht Jeugd, Jong FC 
Utrecht, USV Hercules en De 
Graafschap.  Oosterhuis heeft al eerder 
gesprekken met De Meern gehad, om 
eventueel als trainer actief te worden, 
maar tot nog toe is het daar niet van 
gekomen, mede omdat hij in Doetichem 
woont. Hij is getrouwd met Elke en 
heeft 2 dochters (Demi en Noé), wat 
hem in het verleden weleens deed 
kiezen voor een club dichter bij zijn 
woonplaats in de buurt. 
 Nadat hij eind vorig jaar door voorzitter Wim 
Stolwijk werd benaderd of hij nu wel geïnteresseerd was 
om als hoofdtrainer bij De Meern aan de slag te gaan 
(Oosterhuis was toen al op de hoogte van het vertrek 
van Titaley, mede doordat hij nog steeds veel contact 
heeft met Sjaak v.d. Helder, een zeer bekende man bij 
De Meern), volgden een aantal gesprekken met Stolwijk 
en andere mannen van V.V. De Meern. Oosterhuis was 
hier zeer tevreden over en vond het een goede uitdaging 
om bij de Zo1 trainer te worden en zo werd in januari 
algemeen bekend gemaakt dat hij volgend seizoen als 
trainer aangesteld zal worden. 
 Oosterhuis heeft in het verleden dus al in hogere 
divisies spelende teams getraind en weet er veel van. 
Ook hij hoopt dat het huidige team in de hoofdklasse 
zal blijven spelen, maar mocht het eerste klasse worden, 
ook dan wil hij zich er helemaal voor inzetten om het 
beste uit alle spelers te halen.  
 Hoewel hij dus pas volgend seizoen de 
hoofdtrainer wordt, is hij momenteel al druk met De 
Meern bezig, want er zijn een aantal mannen van Zo1 
die nu al aangegeven hebben dat ze het volgende 
seizoen niet meer bij De Meern willen/zullen spelen. 
Het beleid van het bestuur is inmiddels ook wat 
gewijzigd: ze willen zich de komende tijd vooral richten 
op eigen spelers (jeugd en bijvoorbeeld mannen uit de 
Za1 en/of Za2), om die door te laten groeien naar het 

Jan Oosterhuis, nieuwe trainer Zo1  
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niveau van Zo1, zodat de groep weer wat meer een 
afspiegeling wordt van mensen die al langer bij De Meern 
spelen. Oosterhuis geeft aan dat er bij de huidige JO19 
heel goede spelers zitten, zodat die in de toekomst 
wellicht een plek in het Zo1 kunnen krijgen. 
 Oosterhuis vindt De Meern één van de betere clubs 
in Utrecht: het is ook een heel grote vereniging, dus met 
een duidelijke visie kan er gekozen worden voor een 
eigen identiteit. Dit zou een constante factor voor jonge 
spelers kunnen zijn, die wellicht op een positieve manier 
bij de Zo1 begeleidt kunnen worden en er zullen ook 

talenten tussen zitten die het spelen in 
dat team kan helpen om nog een stapje 
hoger te kunnen gaan spelen… Dit alles 
dus als een natuurlijke selectie: niet 
voor geld spelen, maar om meer te 
willen gaan bereiken. 
Misschien zijn er op dit moment nog te 
weinig spelers bij De Meern om mee te 
kunnen op het niveau van Zo1 en zal er 
wellicht toch nog naar spelers van 
buitenaf gekeken moeten worden.  
Wellicht kunnen hiervoor ook (eerder) 

afgehaakte De Meern spelers benaderd worden. 
 
 Oosterhuis heeft sinds een paar maanden een 
nieuwe baan bij een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd 
in beveiligingapparatuur en werkt voor dit bedrijf vooral 
in Noord-Holland en zit dus nu veel op de weg. De 
reistijd vanaf zijn huis is ongeveer een uur en dat vindt 
hij nu geen punt meer. 
 Wat hij vooral wil is dat er mogelijkheden voor 
groei komen: zoals hij zelf zegt is hij ambitieus en legt de 
lat graag hoog! Maar daarnaast is het ook belangrijk dat 
er meer groepsverband gekweekt wordt. Er moeten 
omstandigheden gecreëerd worden om het gezelliger te 
maken en de mensen bij De Meern te laten blijven. Een 
eerste aanzet is z.i. al gezet: ook de Zo1 gaat nu op 
dinsdag en donderdag trainen. 
 Er zijn een aantal jeugdteams die mogelijk dit jaar 
gaan promoveren, dus dat geeft hoop voor de toekomst. 
Ook vindt Oosterhuis dat het verschil tussen de Zondag- 
en de Zaterdagselectie kleiner zou moeten zijn. Het 
meest belangrijke vindt hij dat de spelers van deze teams 
het gevoel hebben dat ze stappen kunnen maken en 
hogerop willen komen. 
 
Namens de redactie: veel succes toegewenst met de 
plannen volgend seizoen! 
Wilna Gruters 
 



 

Jeugdselecties 

Eigenlijk is er altijd veel te doen bij de jeugd selectie 
teams, dat geldt zeker voor de tweede helft van het 
seizoen. We zijn druk bezig met trainers en technische 
staf voor volgend seizoen. Dat betreft zo’n 30 
aanstellingen en dat kost veel tijd en energie. We voeren 
alleen al ruim meer dan 100 gesprekken. Bij de 
middenbouw en bovenbouw zijn we ondertussen rond 
en zijn we zeer tevreden over de kwaliteit van alle 
trainers en technische staf. 
 
Bij de onderbouw gaat het minder vlot en kunnen we 
nog een aantal trainers gebruiken die helpen bij de 
trainingen en/of coachen bij wedstrijden. Heb je 
belangstelling neem dan contact op met ondergetekende 
via abakker@gmx.net. We zijn met interessante dingen 
bezig en het is leuk daar een bijdrage aan te leveren en 
van te leren. We kunnen je ook helpen met diverse 
trainers cursussen. Het motto bij de club is tenslotte: 
ontwikkel jezelf, ontwikkel je club. Met ingang van 
volgend seizoen hebben we naast kleding ook een kleine 
vergoeding voor diegenen die 3x per week bij trainingen 
en 1x per week bij wedstrijden aanwezig zijn. 
De teamindelingen voor volgend seizoen komen er ook 
weer aan. We krijgen daar nog wel eens vragen over, 
vandaar hier nog maar eens uitgelegd hoe dat in zijn 
werk gaat. Zoals de naam al aangeeft selecteren we om de 
beste spelers in de selectie teams te krijgen. 
 
Via 4 wegen komen spelers in beeld: 
1. Interne scouting groep 

Onze interne scouting groep (van meer dan 10 scouts) 
bekijkt wekelijks wedstrijden van onze eigen lagere 
teams en geeft spelers door die opvallen en geschikt 
zouden kunnen zijn voor selectie teams. 

2. Trainers en laagcoördinatoren 
Trainers van lagere teams en laagcoördinatoren geven 
spelers door die volgens hen goed genoeg zouden 
kunnen zijn voor selectie teams. 

3. Aanmeldingen 
Er melden zich regelmatig spelers van buiten die in 
aanmerking willen komen voor onze selectie teams. 

4. Open dag 
We organiseren zelf een open dag voor spelers van 
buiten die bij ons zouden willen komen voetballen. 

 
Spelers die in aanmerking zouden kunnen komen voor 
selectie teams worden uitgenodigd om een aantal keren 
mee te trainen of soms een oefenwedstrijd mee te doen. 
Na een aantal keren hebben we een goed beeld van de 
kwaliteiten van een speler en beslissen we of er plaats is 
in een selectie team. 
 
Het doorselecteren speelt vooral bij de onderbouw. 
Ontwikkeling van spelers is niet lineair. Het kan zijn dat 
een selectie speler qua ontwikkeling wat achter blijft of 
een speler in een lager team zich juist erg goed 
ontwikkelt. Het is dan goed dat deze spelers op een 
niveau terecht komen dat beter bij hen past. Het is niet 

goed voor je ontwikkeling en niet leuk te spelen op een 
niveau dat je eigenlijk niet aankan of een niveau dat te 
laag voor je is. Naast de vreugde voor spelers die in een 
hoger team terecht komen is er dan onvermijdelijk ook 
de teleurstelling bij spelers die in een lager team terecht 
komen. Maar een speler die een stapje terug moet doen 
kan zich daarna best weer beter gaan ontwikkelen en 
later weer een stapje omhoog maken. Het is zeker niet 
zo dat de beste spelers de hele jeugd in de hoogste 
teams gespeeld hebben. 
 
Spelers van buiten moeten duidelijk toegevoegde 
waarde hebben en uit de buurt komen. We hebben niets 
met gelukzoekers die het een jaartje bij ons proberen en 
dan weer elders hun heil zoeken. Spelers van buiten 
moeten de intentie en potentie hebben de hele jeugd bij 
ons te doorlopen en als het even kan daarna bij ons in 
de senioren spelen. Wat dat betreft wijken wij af van 
betaald voetbal clubs die jaarlijks vele spelers halen en 
vele spelers laten vallen. 
Bij de middenbouw en bovenbouw (de teams die 11x11 
spelen) werken we met vlekkenplannen. In het 
vlekkenplan staat welke spelers hoe goed op welke 
positie kunnen spelen. Het heeft immers geen zin 
bijvoorbeeld een hele goede linksback bij de selectie te 
halen als je al twee hele goede linksbacks hebt. 
 
We streven er naar om de teamindelingen van de 
selectie teams rond 15 mei af te hebben. Tot eind april 
kunnen spelers bij de selectie teams meetrainen, 
uitzonderingen daargelaten. Na 15 mei kan de jeugd 
commissie de lagere teams indelen. De indeling van de 
selectie teams moet eerst af zijn zodat de jeugd 
commissie weet welke spelers van lagere teams naar 
selectie teams gaan en omgekeerd. Als alle 
teamindelingen bekend zijn dan worden die in juni op 
de website bekend gemaakt. Spelers die bij de selectie 
teams afvallen krijgen dat in een individueel gesprek al 
eerder te horen. 
 
André Bakker 

10 April 2019       



April 2019 11 

Lennart de Bokx. Volgend jaar assistent-trainer van Za 1 

Begin februari werd bekend gemaakt dat Richard 
Beekink ook seizoen 2019/2020 de hoofdtrainer zal zijn 
van het Zaterdag 1 team. Zijn huidige assistent trainer, 
Patrick van Oort vertrekt wel. Zijn plaats zal 
overgenomen worden door Lennaert de Bokx, al vele 
jaren betrokken bij De Meern en momenteel trainer/
coach bij de Zaterdag2. Velen kennen Lennaert dus wel, 
maar voor diegenen die hem (nog) 
niet kennen, hierbij een  introductie. 

Lennaert is geboren in 
IJsselstein en na een paar jaar in 
Jutphaas gewoond te hebben is hij 
op 6 jarige leeftijd, met de familie, 
verhuisd naar De Meern . Dit was 
voor hem ook de leeftijd om met 
voetbal te beginnen en zo startte hij 
seizoen ‘77/’78 bij V.V. De Meern, 
dat in die tijd nog het sportpark op 
het complex aan de Europaweg had. 
Hij heeft vele jaren bij De Meern 
gevoetbald (zelfs tijdens zijn studie 
in Groningen kwam hij in het 
weekend toch hier voetballen) en klom als jongere op 
naar de selectie elftallen en kwam uiteindelijk van de A1 
over naar de seniorenafdeling en ging toen in Zaterdag 1 
spelen. In de tussentijd was zijn vader een aantal jaar 
voorzitter van de V.V. geweest, dus Lennaert wist al jong 
hoe het één en ander binnen de vereniging werkte…. Hij 
ging zelf op een gegeven moment bij de 
sponsorcommissie aan de slag en werd later voorzitter 
van het Zaterdagbestuur en kwam zo toen als 
afgevaardigde in het hoofdbestuur terecht, waar toen 
Jacques Bloemkolk voorzitter was.   

In 2006 vertrok Lennaert voor zijn werk naar 
Duitsland. Hij was daar tot 2010 en was dus die jaren 
niet betrokken bij de V.V.  Dat was kort na de opening 
van het huidige sportpark, waar hij met zijn deelname in 
de commissie verhuizing, veel aan gedaan had. 

Indertijd is Lennaert met zijn toenmalige 
jeugdtrainer meeverhuisd naar Za1, waar hij een paar 
jaar gespeeld heeft. Heeft veel trainers van nabij 
meegemaakt, zoals Harry Hilverts, die momenteel nog 
steeds trainer is (Za10) en ook een vaste scheidsrechter 
op de zaterdag is. 
Lennaert is na een paar jaar in de senioren wat lager 
gaan spelen, maar is ongeveer 7 jaar geleden gestopt met 
zelf spelen, vanwege een hernia operatie. Wel is hij vele 
jaren actief gebleven als bestuurslid. 

 Een aantal jaren geleden werd hij actief als trainer 
bij de jeugd, omdat zijn zoon toen in C7 speelde en er 
toen niemand als trainer gevonden kon worden. Leuk 
genoeg werd dat team het tweede jaar nog kampioen 
ook! Hij had toen, en heeft nog steeds, niet de officiële 
papieren, maar wel heel veel ervaring. (Lennaert gaat 
volgend seizoen TC3 doen.). Hij is indertijd bij de jeugd 
als trainer gestopt, omdat hij vond (en vindt) dat het bij 
de jongeren niet goed georganiseerd wordt. Zijn inziens 
wordt er veel te veel op de korte termijn gekeken en naar 
in welke divisie iemand speelt. Z.i. wordt er teveel naar 

de bovenste teams in de Jeugd gekeken, waardoor 
talenten, die op dat moment toevallig wat lager spelen, 
niet in beeld komen. 

 Lennaert zou het graag anders zien: meer 
communicatie om mensen door te kunnen schuiven, hij 
zou het heel fijn vinden als er meer jongere trainers 
kwamen met een binding met De Meern, misschien dus 

ook investeren in het opleiden van 
nieuwe, jonge, trainers? 

Hij is vorig jaar begonnen met Za2, 
tegelijk met Beekink en van Oort. 
Zaterdag1 speelt 2de klasse 
standaard, Za2 reserve 2de klasse. 
Vorig jaar heeft de Za2 helaas net de 
promotie niet gehaald door te 
verliezen in de nacompetitie. Ook 
dit jaar staan ze weer heel hoog, dus 
wellicht nu wel een promotie? Als 
Za2 promoveert wordt de afstand 
naar Za1 kleiner, waardoor een 
makkelijker overstap van jonge 

spelers misschien mogelijk is. Lennaert is van mening 
dat spelers uit de jeugd, ondanks dat ze daar goed 
spelen, toch even tijd nodig hebben om te wennen aan 
het seniorenvoetbal… Soms is het moeilijk voor spelers 
om zichzelf een spiegel voor te houden en haken dan 
helaas soms te snel af. Er is z.i. toch een verschil met het 
jeugdvoetbal, vooral mentaal en fysiek (tempo) en zijn 
de tegenstanders vaak ook wat hardere spelers. Hij 
moedigt trainers en ouders aan de jongeren wat tijd te 
geven om er in te groeien.  

Za1 en 2 trainen nu ook veel samen: de groep is 
best groot, zo’n 40 man. Er zal sowieso dus een nieuwe 
trainer bij moeten komen. Lennaert heeft zich opgegeven 
als assistent-trainer Za1, maar op dit moment geeft hij 
aan dat hij zeker de Za2 volgend seizoen niet zal laten 
vallen, dus als er nog geen nieuwe trainer is aan het 
begin van het nieuwe seizoen, blijft hij bij de Za2 het 
werk doen wat hij nu doet. 

Hij vindt zichzelf en Beekink wel eens wat te 
meegaand met de teams: hij vindt dat als er een besluit is 
genomen je je daaraan moet houden en hij heeft weleens 
het gevoel dat een duidelijke visie niet altijd aanwezig is. 
Soms moeten dingen ook gewoon gezegd kunnen 
worden en dan gaat het ook weleens meer als alleen over 
voetballen. Maar bovenal vindt hij de groep waar hij nu 
bij betrokken is heel fijn: het zijn veel jongens uit de 
eigen jeugdopleiding, maar ook als er mannen van 
buitenaf bijkomen, worden ze snel door de groep 
opgenomen en zo voelt het als een echte eenheid. 

Ondanks dat het wel eens druk is met zijn baan 
erbij, voelt Lennaert zich een echte De Meern man en 
zorgt ervoor dat hij vrijwel iedere zaterdag aanwezig is 
en dat zal ook zo blijven als hij de officiële papieren 
haalt!  

Wilna. Redactie TeamGeest 
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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: het indelen van scheidsrechters, regelen van opleidingen/cursussen en begeleiden van 
scheidsrechters. Lijkt het je wat, mail dan aan secretaris@vvdemeern.nl. 

Toernooi commissie: vrijwilligers die één of meer toernooien voor de jeugd kunnen organiseren. Belangstelling? 
Neem dan contact op met Kees Bleeker via secretarisjeugd@vvdemeern.nl. 

Secretaris: De secretaris heeft een aantal administratieve taken en is uiteraard onderdeel van het verenigingsbestuur. 
Suggesties? Laat het weten via  secretaris@vvdemeern.nl. 

Entreeheffers: voor de thuiswedstrijden van zondag 1, je hoeft niet elke wedstrijd aanwezig te zijn. Contactpersoon 
is Carlo Engelhard,  carloengelhard@versatel.nl. 

Rookvrij sportpark: Hartstichting, KWF Kanker Bestrijding en Longfonds zetten zich in voor rookvrije 
sportcomplexen om te voorkomen dat kinderen gaan roken. Wij zouden graag aan dit initiatief meedoen, maar 
hebben een groepje mensen nodig om dat vorm te geven. Contactpersoon is André Bakker, abakker@gmx.net. 

Teamfoto’s maken: een aantal vrijwilligers om aan het begin van het seizoen alle teams vast te leggen. 
Contactpersoon is Armand van Velzen, bereikbaar via teamfoto@vvdemeern.nl. 

Coupe De Meern, het toernooi voor lagere senioren teams,  contactpersoon is Cody Meilink, 
cody_meilink@hotmail.com  

Sponsor Commissie Sponsoring levert essentiële inkomsten op. Contactpersoon is Ad de Lange, bereikbaar op  
admarlange@ziggo.nl. 

Scheidsrechters We hebben een tekort aan scheidsrechters voor pupillen-, junioren- en seniorenwedstrijden. De 
club kan je helpen met opleidingen en begeleiding. Je hoeft niet elke week te fluiten (mag uiteraard wel).      
scheidsrechterscommissie@vvdemeern.nl.  

Assistent-scheidsrechters Voor enkele jeugd selectie teams op divisie niveau zoeken we assistent-scheidsrechters 
(grensrechters). Contactpersoon is Marcel de Graauw,  marceldegraauw1971@gmail.com. 

Commissie van Beheer. De commissie van beheer is verantwoordelijk voor onderhoud van het clubgebouw. 
Contactpersoon is Piet Eversdijk,  cvb@vvdemeern.nl. 

Vrijwilligerscommissie. Verder uitwerken van vrijwilligersbeleid en helpen bij werving. Contactpersoon is Erwin 
Potters,  erwinpotters@gmail.com. 

Wedstrijdsecretariaat Op zaterdag (ochtend of middag) tegenstanders en scheidsrechters ontvangen en de weg 
wijzen. Je hoeft niet elke zaterdag aanwezig te zijn. Contactpersoon is Jeroen Klinkers,  operatiejeugd@vvdemeern.nl. 
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Commissie van Beheer 

Nieuw meubilair 
In de afgelopen periode is de Commissie van Beheer, 
in samenwerking met De Middenstip, het VB en 
adviseur Ruben van der Horst, druk geweest met de 
zoektocht naar geschikt meubilair. De keuze voor 
nieuwe tafelbladen  leverde weinig problemen op; 
eigenlijk waren we het hierover snel eens. Inmiddels 
zijn de nieuwe tafels al geruime tijd in gebruik, tot 
grote tevredenheid van de bezoekers.  

De keuze voor geschikte stoelen bleek een groter 
struikelblok. Vooraf hebben we een aantal 
uitvoeringen uitgesloten: 
- stoffen bekleding, grote kans op vervuiling 
- (kunst)leder/sky bekleding, grote kans op 
beschadiging 
- multiplex, gezien de slechte ervaringen met de 
huidige stoelen 

In feite komen dan alleen nog kunststof uitvoeringen 
in aanmerking. Vervolgens hebben we een wensen/
eisenlijst opgesteld waaraan de stoelen bij voorkeur/
zoveel mogelijk moeten voldoen: 
- robuust en duurzaam 
- voldoende zitcomfort 
- stapelbaar (moeten opgeslagen kunnen worden)  
- omgekeerd op tafels te zetten i.v.m. schoonmaak 
vloer  
- geen popnagels, i.v.m. slechte ervaring met huidige 
stoelen  
- zodanige breedte dat 2 stoelen met voldoende 
tussenruimte tussen de tafelpoten passen 
- kleurstelling die past bij de tafelbladen en de grijze/
rode vloer 
- geen glanzend onderstel 
- goede prijs/kwaliteit verhouding 

Na afstruinen van vele websites, bezoek aan diverse 
showrooms en beoordelen van meerdere proefstoelen 

is de keuze uiteindelijk gevallen op het type ‘Mio’. Dit is een 
elegante stoel met een strak design. De 
zwarte zitschaal is gemaakt van 
recyclebaar polypropyleen, geplaatst op 
een 4-poot verchroomd frame. Een 
twijfelpunt was het enigszins fragiele 
onderstel. Gezien de gunstige prijsstelling 
is hiermee rekening gehouden door een 
extra aantal aan te schaffen. 

Terras 
Oorspronkelijk hadden we besloten om de tafelbladen te 
vervangen door bladen met een meer warme uitstraling. In 
plaats daarvan gaan we nu bij vervanging geleidelijk over op 
picknicktafels. De eerste twee exemplaren zijn al een tijdje 
in gebruik. 

Parkeerprobleem 
Zoals jullie wellicht zelf al hebben ondervonden, hebben we 
sinds het  najaar op zaterdagmorgen bij een vol programma 
bij zowel V.V. De Meern als MHC Fletiomare te maken met 
parkeerproblemen. Door een tekort aan parkeerplaatsen 
werd daarbij geparkeerd op plaatsen die daarvoor niet 
bestemd zijn, o.a. langs de toegangsweg vanaf de 
Middelweerdbaan. Tevens ontstonden opstoppingen en 
irritaties door rondrijdende auto’s op zoek naar een 
parkeerplaats en doordat auto’s elkaar slechts met moeite 
kunnen passeren door op de stoep geparkeerde auto’s.  

In overleg 
met de 
gemeente is 
gebleken dat 
we niet 
moeten 
rekenen op 
een 
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. De oplossing ligt 
in het terugdringen van het autogebruik. Daarom 
(nogmaals) een dringende oproep om zoveel mogelijk:  
- met de fiets te komen  
- elders te verzamelen voor uitwedstrijden  
- te carpoolen naar het sportpark 

En kom je toch met de auto, parkeer dan alleen binnen de 
vakken en in ieder geval niet (in de groenstrook) langs de 
toegangsweg. Omdat ook op andere sportparken zich 
toenemende parkeerproblemen voordoen is het tevens aan 
te bevelen zoveel mogelijk te carpoolen naar uitwedstrijden. 

Commissie van Beheer 



 



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. 

‘De AVG in 2019’ bij Advocaat Geevers 

Op maandag 4 februari was het weer tijd voor een BCLR 
on Tour. Ditmaal waren we te gast bij Advocaat Geevers. 
Deze BCLR on Tour stond in het teken van de AVG: de 
actuele stand van zaken, de tweede ronde en de praktijk. 

De AVG is wetgeving welke op 25 mei 2018 is 
geïntroduceerd. De AVG heeft de gemoederen flink 
bezig gehouden. De vraag is wat er na de introductie 
allemaal gebeurd is en of al deze heisa wel nodig was. 
Advocaat Geevers was de aangewezen persoon om de 
gasten hier meer over te vertellen. Hij heeft in de loop 
van 2018 verschillende klanten bijgestaan om aan de 
AVG te voldoen. 

Hiermee begon de bijeenkomst ook. Advocaat Geevers 
deelde zijn ervaringen met betrekking tot de nieuwe 
wetgeving. Daarnaast vertelde hij wat er allemaal sinds 

de introductie van al dezen nieuwe maatregelen. Maar 
dit was nog niet alles. Om de aanwezigen ook een 
praktische inkijk te bieden deelde Advocaat Geevers ook 
een zelfgemaakte handleiding. Op deze manier zouden 
ondernemingen zelfstandig in staat moeten zijn om het 
AVG-vraagstuk op te pakken.  

Ten slotte werd er nog een blik vooruit geworpen. Er 
werd stilgestaan bij de e-Privacy Richtlijn. Deze richtlijn 
is complementair aan de AVG en had eigenlijk 
tegelijkertijd met de AVG van kracht moeten worden.  

De zeer informatieve bijeenkomst werd afgesloten met 
een netwerkborrel.  

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.   




