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Afgelopen zaterdag hebben we middels een 
barbeque het afgelopen seizoen afgesloten. 
Met vele commissieleden die dit seizoen weer heel 
veel werk hebben verzet, konden we als bestuur de 
lopende zaken met hen bespreken onder een 
stralende zon. 
Eerder die week hadden we een goed bezochte 
algemene ledenvergadering waarbij de 
discussiegroepen over een aantal onderwerpen de 
levendigheid van een normaal saaie vergadering 
bevorderden. Het selectiebeleid bij de junioren 
kwam uitgebreid aan de orde, maar ook de 
aanstaande investering van de nieuwe LED 
verlichting op velden 5 en 6. 
 
 
De afgelopen 3 jaar heb ik met zondag 1 het hele 
land doorkruist: van Groningen tot Vlissingen en 
van Meppel tot Meerssen. Samen met Piet Vet, Joop 
Zoutenbier, Ad de Lange, Peter Vermeulen, vaste 
volgers als Laurens Zandbelt en Luuk Polder en 
niet te vergeten onze eigen verslaggever Edwin 
Ebskamp, hebben we kunnen vaststellen dat ons 
sportpark tot de absolute top van het zondag 
amateurvoetbal behoort. 
 
 
Uiteraard zijn er enige fraaie uitzonderingen, maar 
er is heel veel vergane glorie in het zondagvoetbal. 
De Baronie uit Breda was een sprekend voorbeeld. 
Onze regio is gelukkig voorzien van prachtige 
accommodaties: PVCV, UVV, Desto, Hercules, 
Kampong. We zeuren vaak over de politiek, maar 
de gemeente Utrecht heeft gezorgd voor fraaie 
sportparken. 

Vervolgens zien we al jaren dat clubs stoppen met 
het voetbal op zondag. SCH, Elinkwijk, MSV 
waarschijnlijk en vele andere clubs bieden dit niet 
meer aan. De gemeente Utrecht heeft terecht bepaald 
dat, ondanks de te verwachten nieuwe instroom van 
voetballers vanwege de aankomende uitbreiding van 
de stad, er geen nieuw veld bijkomt. 
 
Ons ledental op de zondag is nu kritisch, maar wij 
zijn wel voorbereid op de toekomst en het zou toch 
doodzonde zijn dat op zondagmiddag geen gebruik 
zou worden gemaakt van ons prachtige complex. 
 
Ik wens u een hele fijne zomer en voor de 
liefhebbers: de Nations Cup en het WK voor 
vrouwen komen er aan. 
 
Wim Stolwijk 

TOEKOMST 



nn  V.V. DE MEERN KORT 

Let Op De Ballen 

Wekelijks vinden vrijwilligers ballen rondom de velden, soms zelfs tientallen. De onverschillige manier waarop 
wordt omgesproken met deze (en andere) eigendommen van de vereniging is zeer frustrerend. Dit jaar zijn we 
honderden (!) ballen kwijtgeraakt, een schadepost van zo'n € 5000. Dat is veel geld, zonde en met iets meer aandacht 
niet nodig. De contributie gaat volgend seizoen omhoog. Als we niet al die ballen waren kwijtgeraakt dan was dat 
niet nodig geweest! 

 4  Juli 2019 

Prachtig nieuws vanuit de jongste jeugd. Lyam de Vries en Luca Van der Pouw 
Kraan gaan naar PSV. De 2 spelers van onze JO9-1 zijn door de Eindhovense topclub 
gescout en opgenomen in hun jeugdopleiding. Lyam en Luca spelen na de zomer bij 
PSV O10-1. Jongens, veel succes in Brabant! 

Twee jonge Merenezen naar PSV 

JO8-1 ZO de sterkste in bloedstollende bekerfinale! 
 
Op zaterdag 1 juni was het dan eindelijk zover, de finale van de KNVB beker voor JO8-1 ZO. 
Om 8.15 uur verzamelen spelers, familie en fans zich bij V.V. De Meern om met de bus richting Uithoorn te gaan. 
Op het zonovergoten complex van Legmeervogels worden vandaag alle  bekerfinales gespeeld. Na een geweldige 
ontvangst door de sambaband trappen we om 10.00 uur af voor de finale tegen Hercules JO8-1. 
 
Het begin is onwennig. De spanning is zichtbaar in het veld en ook voelbaar langs de lijn. De toeschouwers zijn 
overigens in grote getalen aanwezig voor deze Utrechtse kraker. In de 7e minuut neemt Hercules de leiding door 
een geplaatst schot in de verre hoek. Direct na de goal neemt De Meern het heft in handen en krijgt een aantal 
kansen en raakt zelfs twee keer de paal. Met kunst en vliegwerk blijft Hercules op de been. Pauze. De trainers 
Jordy en Berry roepen de spelers bijeen en zetten iedereen weer op scherp voor het vervolg van de wedstrijd. 
 
Het 2e deel van de wedstrijd tapt De Meern duidelijk uit een ander vaatje. Na een prachtige uittrap van Jamie 
stuitert de bal zo voor de voeten van Daan en die rond koeltjes af, 1-1! De 2-1 laat niet lang op zich wachten, het is 
Liam die hem er in prikt. De Meern drukt door en na een fraaie steekpass van Gennaro scoort Daan de 3-1. De 
Meern swingt over het veld! Het lijkt de sambaband wel van eerder die ochtend. Vervolgens slaat De Meern op 
slag van rust toe en is het wederom Daan die de 4-1 maakt. 
 
In het 3e deel van de wedstrijd blijft De Meern de boventoon voeren, maar de keeper van Hercules hield zeker in 
dit deel van de wedstrijd zijn team op de been met een paar knappe reddingen. Vinz had zijn laatste wedstrijd 
nog op kunnen luisteren met een doelpunt, maar zijn schot vloog net langs de verkeerde kant van de paal. 
 
Hercules wisselt aanvallend en gaat richting het eind van de wedstrijd toch meer drukken. Hierdoor moet De 
Meern terug en Hercules schiet een vrije trap mooi in het dak van het doel en zo staat het weer 4-2. Vervolgens 
scoort Hercules ook de 4-3. Het wordt nog spannend en Hercules zet weer een nieuwe aanval op. De bal wordt 
echter onderschept en in de tegenaanval is het Maysem die De Meern naar een vellige marge schiet. Dan zijn er 
nog maar een paar minuten te spelen en heeft Liam (op dat moment de keeper) de bal. Met een krachtige uittrap 
schiet hij de bal naar de andere kant van het veld, de bal stuitert één keer op de grond en Daan kopt hem 
achterwaarts zo over de keeper heen. GOAL 6-3!! Na dit hoogtepunt fluit de scheidsrechter af. En zo wint De 
Meern in een enerverende wedstrijd van de Griekse helden uit Utrecht. Een prachtige prestatie en een mooie 
bekroning op een geweldig seizoen! (verslag: Robin Capiteijns—foto elders in TeamGeest) 
  
  



 

 

EEN NIEUW BEGIN VOOR ZONDAG 1 

Na twee degradaties op rij, staat VV De Meern Zondag 1 voor een fonkelnieuw begin. Onder 
leiding van nieuwbakken trainer Jan Oosterhuis moet langzaam maar zeker de weg omhoog 
weer worden gevonden. Met een flink gewijzigde selectie waarin ruimte is voor spelers uit 
eigen jeugd en een paar nieuwkomers van buitenaf.  

Zondag 1 was jarenlang het vlaggenschip van 
VV De Meern. Het paradepaardje dat het 
schopte tot de 3e Divisie en in 2017 in de strijd 
om de KNVB beker uitkwam tegen 
Eredivisionist PEC Zwolle. Maar amper twee 
jaar later hangt de vlag er volledig anders bij. 
Na twee pijnlijke degradaties op rij, spelen De 
Merenezen volgend seizoen in de Eerste Klasse, 
het 6e niveau van Nederland. 

Jan Oosterhuis is de nieuwe trainer van 
Zondag 1. Een man die eigenlijk nauwelijks 
introductie behoeft. De oud-speler van FC 
Utrecht en De Graafschap deed als trainer de 
nodige ervaring op bij clubs als Nijenrodes en 
Hercules. Nu is het zijn schone taak een 
winnend team te smeden met een eigen, 
vertrouwd gezicht. Een team waar de leden en 
inwoners van De Meern zich mee kunnen 
identificeren.  

 

Van de selectie van vorig seizoen is een groot aantal 
spelers vertrokken. Daar tegenover staan gelukkig 
ook nieuwe gezichten. Niet alleen afkomstig van 
andere clubs, maar gelukkig ook een fors aantal 
afkomstig vanuit de eigen jeugd.  

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst 

Dat Zondag 1 de eigen jeugd een kans geeft, is een 
mooie maar ook volstrekt logische stap.  

 VV De Meern beschikt namelijk al jaren over een 
vermaarde en bekroonde jeugdopleiding, waar een 
aantal teams op hoog landelijk niveau uitkomt. Zo 
werd afgelopen seizoen Onder 19 kampioen van de 4e 
Divisie waardoor het promoveert naar de 3e Divisie. 
Een niveau waar onze Onder 15 al speelt, terwijl 
Onder 13 zich prima staande wist te houden in de 2e 
Divisie. 

Na een hopelijk weldadige zomervakantie gaat het 
nieuwe seizoen voor de Zondag 1 van start. Het begin 

van betere tijden, 
nemen wij aan. 

 
Juli 2019 
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 NIEUWS VAN DE ALV 

Op maandag 27 mei vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Er werd onder andere       
gesproken over de LED verlichting op veld 5 en 6. En de daarbij horende extra investering. 

 
 
 
Wim Stolwijk opent als voorzitter de vergadering met het bericht dat de 
Za2 de week ervoor kampioen geworden is, evenals de JO19-1, na een zeer 
spannende wedstrijd. Dat Zo1 gedegradeerd is, is al een poosje bekend, 
maar het bestuur was natuurlijk wel bij de laatste wedstrijd aanwezig om 
de mannen te bedanken voor hun inzet en om een aantal van hen, die 
volgend seizoen niet meer bij De Meern spelen, gedag te zeggen. 
 
John geeft aan dat door de ontwikkelingen in de stad met ingang van 
komend seizoen alle teams t/m O16 er rekening mee moeten houden af en 
toe op zondag te moeten spelen. Deze ‘ontwikkelingen’ zijn in de vorige 
ALV uitgebreid aan de orde geweest.   
 
Bestuur 
Ton Oskam is afgetreden als penningmeester. Daarmee bestaat het bestuur 
nog uit vijf mensen. Feitelijk vier omdat Erwin Potters op wereldreis is. 
Ondanks het feit dat Ton (gelukkig) de werkzaamheden van 
penningmeester voorlopig zal blijven uitvoeren, is het bestuurd dus 
dringend op zoek naar nieuwe mensen! 
 
Meerjarenbegroting 
Er zijn toenemende inkomsten vooral door de Vriendenloterij, de Club van 
100 en de Grote Clubactie en bovendien zijn er lagere uitgaven. Dat 
betekent dat er een positief resultaat verwacht wordt. 
 
Contributie 
De begroting voorziet in een indexering/verhoging van de contributie met 
2% en in wat differentiatie van de contributie. De ALV heeft daarmee 
ingestemd. De nieuwe bedragen vindt u elders in deze TeamGeest. 
 
 
Zondag 1 
Er zijn veel verenigingen die hun eerste elftal van zondag naar zaterdag 
over laten gaan, maar het bestuur heeft ervoor gekozen dat niet te doen, 
vooral om het gebruik van het sportcomplex  beter te maken. Met de komst 
van nieuwe leden zullen er toch een aantal teams op de zondag moeten 
gaan spelen. Er komt nu een nieuwe groep voor Zo1 die bestaat uit 20 
personen, met 7 spelers van de JO19 van De Meern. Er wordt ook 
geprobeerd om eerder vertrokken spelers van De Meern terug te halen. Al 
met al moet dat ervoor zorgen dat er een team met een goed De Meern 
draagvlak komt. De nieuwe trainer, Jan Oosterhuis (zie TeamGeest 3), gaat 
proberen vooral de jongere spelers beter te maken. Een kampioenschap zal 
er volgend jaar wellicht nog niet inzitten, maar de verwachting is dat het 
team goed mee kan draaien in de 1ste klasse van de KNVB. 
 
Boete regelement 
Er zijn regelmatig beschadigingen bij de V.V., soms per ongeluk, soms uit 
vandalisme. Het bestuur stelt voor om een artikel aan het huishoudelijk 
reglement toe te voegen waarmee de schade verhaald kan worden op de 
verantwoordelijke persoon, eventueel met oplegging van een boete. De 
ALV stemt hiermee in. 
 
 
 
 

 

Honoreren vrijwilligers 
Bij de V.V. doen veel vrijwilligers heel veel 
werk. Punt is hoe met deze vrijwilligers 
omgegaan moet worden. Er zou wat meer 
aandacht voor deze mensen moeten komen, 
maar mede door de onderbezetting van 
bestuur en andere commissies, is dit nog 
weleens moeilijk. Het bestuur gaat dit punt 
oppakken en vraagt de ALV om input op twee 
ideeën. Het eerste is dat alle leden € 20,- meer 
aan contributie gaan betalen en op het moment 
dat zij wat voor de vereniging gaan doen (of 
hun ouders) dan krijgen ze dit bedrag terug. 
Het bedrag dat hiermee binnenkomt wordt 
dan besteed aan de vrijwilligers, door ze eens 
een bloemetje geven of ze op een andere 
manier te bedanken. Het tweede idee is dat er 
een loyaliteitspremie bij de leden in rekening 
wordt gebracht van 
€ 80.,-. Ieder lid/gezin betaald dit. De club stelt 
een lijst met taken op en wie één van die taken 
op zich neemt, krijgt het geld terug. Het 
intekenen op de taak kan aan het begin van het 
seizoen. Op deze manier denkt het bestuur dat 
meer mensen bereid zullen zijn 
vrijwilligerswerk te gaan doen. 
 
Tijdens de vergadering hebben de aanwezige 
leden, in groepjes, deze twee ideeën 
besproken. Vervolgens delen zij hun gedachten 
en blijkt dat er veel vraagtekens zijn over de 
voorstellen. Voorop staat dat veel mensen 
vinden dat geld niet de drijfveer moet zijn voor 
vrijwilligers, maar dat zij moeten komen uit 
betrokkenheid! Betrokkenheid kan o.a. 
veranderd worden door meer communicatie 
en binding met de club. Daarnaast is het voor 
veel aanwezigen een punt dat er meer 
waardering moet komen voor de vrijwilligers! 
Er hoeven geen cadeaus of geld gegeven 
worden. Het kan ook in de vorm van een kopje 
koffie of eens een keer een bloemetje. Ook zou 
er veel meer aandacht voor het werven van de 
vrijwilligers moeten komen: zoals de acties van 
Ruud van ’t Klooster vorig jaar, wat toch best 
wel wat mensen geactiveerd heeft. Vanuit de 
ledenadministratie zouden ook mensen 
gezocht/gevonden kunnen worden, omdat zij 
bij inschrijving daarna gevraagd worden. 
Vanuit het bestuur wordt nu ook bij andere 
verenigingen gekeken hoe zij aan vrijwilligers 
komen. Er is ooit al een plan gemaakt: 
misschien moet er eerst een commissie 
ingesteld worden, die er dan mee verder gaat? 
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 NIEUWS VAN DE ALV 

Ledverlichting 
Rond 1 augustus zal er, na veel voorbereiding, nieuwe verlichting bij 
de velden 5 en 6 worden geplaatst. Het is nog een beetje de vraag wat 
het zal gaan kosten, omdat de gemeente in het verleden een verkeerde 
pacht in rekening heeft gebracht. De verwachting is dat er hoe dan ook 
nog een investering nodig zal zijn van ruim € 15.000. Het bestuur 
vraagt toestemming voor die investering en de ALV geeft die.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rondvraag 
De leider van een jeugdteam heeft een dringende vraag. Het beleid is 
nu dat er geen spelers van buitenaf aan een (jeugd)team toegevoegd 
worden, tenzij er duidelijk een toegevoegde waarde is. Nu komt er een 
nieuwe trainer en die wil een aantal spelers van zijn huidige team 
meenemen. Dat heeft natuurlijk veel consequenties: als er spelers 
bijkomen, moeten er ook spelers naar een lager team, waar er dan ook 
weer spelers moeten doorschuiven enz. enz. Op deze manier worden 
heel veel spelers geraakt. André Bakker zegt dat dit soort beslissingen 
door de betreffende coördinatoren genomen wordt. Die hebben dat in 
dit geval ook gedaan en – naar zijn mening – op correct wijze. Omdat 
er bij de vraagsteller twijfel blijft bestaan over de ‘toegevoegde waarde’ 
van de beoogde spelers (onderbouwd met informatie die in de 
vergadering overhandigd wordt), verzoekt hij om e.e.a. nogmaals na te 
gaan. Dit wordt toegezegd. 
 
Ten slotte 
Tijdens de vergadering worden door de aanwezigen vraagtekens gezet 
bij het beleid om de Zo1, maar zeker ook bij de jeugdselectie-teams, 
mede door inbreng van spelers van buitenaf te blijven pushen om in 
een bepaalde divisie te gaan/blijven spelen. Voor de 
jeugdselectieteams is de lat op de tweede divisie gelegd, maar waarom? 
Er is tijdens de vergadering uitgebreid gesproken over betrokkenheid 
en de bereidheid van leden en/of ouders om vrijwilligerswerk te doen. 
(Als er minder vrijwilligers zijn gaat de contributie in de toekomst 
ongetwijfeld omhoog, omdat toch alles binnen een grote vereniging 
goed geregeld moeten worden.) Conclusie van een groot aantal 
aanwezigen is dat de betrokkenheid met leden uit de directe omgeving 
veel groter zal zijn door de binding en de bekenden bij de V.V. en dat 
dit, door het binnenhalen van veel (jeugd)leden uit andere 
verenigingen, voor een groot gedeelte teniet gedaan wordt. Bovendien 
blijven dergelijke spelers niet lang. De aanwezigen vragen zich echt af 
of dit zo moet blijven in de toekomst en wat het nut precies is om de 
jeugd per se in een bepaalde divisie te laten spelen. Alleen om eigen 
spelers in de toekomst bij Zo1 te krijgen? Maar hoe noodzakelijk is het 
voor de V.V. om daar de lat heel hoog te leggen? 
 
Wilna Gruters 
 
 

 
Toekomst voetbal (2)030  

allemaal op zondag 
 
In de Teamgeest van oktober heb ik u 
uitgebreid verteld over de groei van de stad 
en wat dat zou betekenen. 
 
Groei van de stad 
Ter herinnering in een notendop wat er in 
de stad gaat gebeuren. Er komen tot 2030 
80.000 inwoners bij. Bij zo’n groei moeten 
we rekenen dat er zo’n 4500 veldvoetballers 
bijkomen. Er komt echter geen veld bij! 
Daardoor móeten we allemaal meer gebruik 
gaan maken van de veldcapaciteit op 
zondag. 
 
Allemaal op zondag 
De werkgroep Toekomst voetbal (2)030 
probeert – in overleg met de verenigingen -
  de groei in goede banen te leiden. Dat is 
nog niet makkelijk. De trend is namelijk dat 
iedereen op zaterdag wil voetballen, zie 
bijvoorbeeld de ontwikkelingen bij Elinkwijk, 
Cabouw en SCH. 
 
De werkgroep denkt dat de toekomst ligt bij 
een model waarbij je in het weekeinde voetbalt, 
meestal op je favoriete dag maar soms dus ook op 
de andere dag. 
 
Specifiek voor VV De Meern 
Op zaterdag zit het bij ons vol, maar op 
zondag (nog) niet. Daar zouden we vanaf 
ongeveer 11.00 uur nog twee volle 
speelrondes kunnen doen. Als we allemaal 
twee keer per seizoen een thuiswedstrijd op 
zondag spelen, zouden we ongeveer 150 
nieuwe leden kunnen indelen op zaterdag. 
Maar let op, als wij af en toe van een 
tegenstander vragen om op zondag te 
komen, zullen zij ons af en toe ook 
uitnodigen voor de zondag. Uiteindelijk zou 
dit er dus op neerkomen dat je zo’n 3 á 4x 
per seizoen op zondag komt te spelen. 
 
Hoe gaat het verder 
De stad wil in stappen toegroeien naar het 
nieuwe model. Er wordt hard gewerkt aan 
een stappenplan dat een aantal jaren 
bestrijkt. Ik zal u regelmatig op de hoogte 
houden van de voortgang. 
 
John van Wegen 
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 AFSCHEID BERTIE VAN MOURIK 

 Bertie van Mourik neemt afscheid na 55 jaar! 
 
Bij de laatste wedstrijd van Zo1 dit seizoen, was het ook de laatste keer dat Bertie van Mourik als vrijwilligster actief was bij 
onze vereniging. Die middag heeft zij nog de tegenstanders ontvangen,  hen van alles op de hoogte gesteld en hen van een 
drankje voorzien. 
 
Het afscheid van Bertie is bijzonder omdat zij al vanaf haar 18de levensjaar (in 1964!) bij de V.V. betrokken is. Haar oudere broer 
voetbalde hier in die tijd en toen zij haar huidige echtgenoot Wim leerde kennen is ze als vrijwilligster ingestapt. In die tijd had 
de vereniging nog niet zoveel leden en werd alles nog vanuit 2 kleedkamers geregeld. In eerste instantie werd zij jeugdleidster 
bij de pupillen, jongens van 9/10 jaar oud. Ze zijn te zien op een oude foto die gemaakt is 
bij het huwelijk van Bertie en Wim in 1965. Een aantal van die jongens, nu mannen, is ook 
nog steeds betrokken bij de V.V.. 
 
Na de jongens is ze, samen met Anneke van Kouwen, begonnen met het trainen van 
meisjes voor het Damesvoetbal. Dit waren vaak zussen of vriendinnen van andere leden. 
Helaas is het nooit tot een wedstrijdverband gekomen. In die die tijd was er – hoe anders 
dan nu - nog geen Damesvoetbalcompetitie via de KNVB. 
 
Na haar huwelijk en de komst van haar eerste kind in 1967 is ze even gestopt als 
vrijwilligster, maar al snel na de geboorte heeft ze weer een aantal dingen opgepakt. Dat is 
ze sinds dien blijven doen, maar wel met een paar kleine tussenpauzes. Er kwamen 
namelijk nog twee kinderen. 
 
In 1971 is een clubgebouw geplaatst. Heel veel vrijwilligers, waaronder ook haar man, 
hebben hier aan mee gewerkt. Nadat het gebouw geopend was, werd Bertie medewerkster 
in de kantine op zaterdag. Al met al heeft zij dit 14 jaar gedaan en in die periode heeft ze 
ook nog een paar andere taken op zich genomen. Zo heeft ze ruim 4,5 jaar om de week ’s 
maandags, met een aantal andere vrouwen, de schoonmaak van de kantine gedaan. Toen 
haar jongens seniorspelers werden en op de zondag gingen voetballen, is ze met het 
kantinewerk gestopt. 
 
Bertie is ook één van de voorgangers van de huidige redactie van ons clubblad. In die tijd verscheen het eens per maand en was 
de productie erg arbeidsintensief. Alles moest eerst getypt worden, daarna gekopieerd, geplakt en uiteindelijk in elkaar gezet. 
Daar heeft Bertie een jaar of zes bij geholpen. 

 
Toen Wim in seizoen ’87-’88 voorzitter van de zondagafdeling  werd, is Bertie begonnen met weer 
een andere taak: het ontvangen van de tegenstanders, hen de weg wijzen binnen het clubgebouw 
en ze voorzien van een drankje. Daarnaast was zij toen ook de omroepster, die de doelpunten en 
de wisselingen benoemde. Dit heeft zij toen 7 jaar gedaan. Ook tijdens toernooien was ze vaak van 
de partij om het omroepwerk te verrichten. Toen zij hiermee stopte is ze wel doorgegaan met het 
wassen en verzorgen van de kleding van Zo1 en Zo2. Vanaf 2012 heeft zij de taak als gastvrouw bij 
Zo1 weer opgepakt, maar daar is zij nu dus mee gestopt. Na 55 jaar inzet voor de V.V. 
 
Bertie houdt ermee op, mede omdat zij het jammer vindt dat zij bij de vereniging steeds minder 
mensen kent en ook de gezelligheid, zoals zij die vroeger ervaren heeft met o.a. haar kennissen 
Bea Vreeswijk en Anneke van Kouwen, erg mist. Gezien haar leeftijd (70+) verwacht ze ook niet 
meer dat ze echt nog nieuwe contacten zal maken. 
 
 
 
 
 

 
Mede via deze weg wil het bestuur Bertie enorm bedanken voor alle werkzaamheden die zij in de loop van deze 55 jaar heeft 
gedaan! 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Wilna Gruters 
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De Meern O19-1 kampioen van 4e Divisie 

VV De Meern O19-1 is kampioen geworden van de 4e Divisie en heeft daarmee promotie naar de 3e Divisie 
afgedwongen. Het team van trainers Cas van den Berg, Bas van Zutphen en Alex Aalders sleepte op de slotdag van 
de competitie de titel in de wacht na een 2-1 uitoverwinning op VVOG.  

 
 ODE AAN ONZE KAMPIOENEN 

 
10 

VV De Meern is ook dit jaar weer apetrots een aantal kampioenen binnen 
onze club te mogen feliciteren. Teams die een kroon hebben weten te zetten 
op een prachtseizoen. 

 

 

 

Meiden Onder 11 pakken titel in jongenscompetitie 

Het team dat met het binnenslepen van de titel wellicht het meeste opzien baarde is MO11-0. Hun 
kampioenschap werd zelfs opgepikt door enkele landelijke media, waaronder het AD en Het Jeugdjournaal. 
Oorzaak van alle aandacht is dat ons jonge meidenteam de beste was in een competitie vol met jongensteams. 
De ploeg die onder de naam JO11-5M furore maakte, was oppermachtig in de competitie met, onder andere, 
Candia’66 en GVVV. Al 1 speelronde voor het einde kon de kampioensvlag, ongeslagen, in top na de 3-1 
thuiszege op VRC. Daarna kon het feest worden gevierd met zo’n 100 zeer enthousiaste fans en familieleden. 

 Juli 2019 

GEFELICITEERD KAMPIOENEN!! 
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Wie de jeugd heeft, …… 
VV De Meern staat bekend om haar prima jeugdopleiding. Een flink aantal teams presteerden dit seizoen prima. Zo 
waren er titels te vieren van JO19-1, JO19-3, JO 16-3, JO 16-4, JO 14-2 en JO 11-3. Bij de meiden werd niet alleen de 
MO11-0 kampioen, maar ook MO15-1 pakte de titel. Daarnaast werd de districtsbeker gewonnen door ZO-JO8-1 en 
JO16-1. 

Jong geleerd, ….. 
Niet alleen bij de jeugd viel er van alles te vieren, ook bij de senioren mocht de vlag in top. Zaterdag 6 bijvoorbeeld 
pakte overtuigend de titel en ook Zaterdag 2 werd kampioen. In een allesbeslissende laatste wedstrijd tegen directe 
concurrent VRC werd voor enkele honderden toeschouwers op ons eigen complex met 3-0 gewonnen. Daarnaast 
won Zondag 5 de beker. 

JO 16-4 

 
JO 14-2 

 

MO 15-1 

 
JO8-1 ZO 



 VAN HET VERENIGINGSBESTUUR: 

Het seizoen 2018-2019 zit er weer op. Sportief met hoogte 
en dieptepunten. Een dieptepunt is zonder meer de 
tweede achtereenvolgende degradatie van Zo1 met het 
ontslag van de trainer tijdens het seizoen. Met veel moeite 
is een nieuwe zondagselectie tot stand gekomen. De kern 
van de nieuwe selectie bestaat uit JO19 spelers en een 
aantal bekende Meernse gezichten. Dat is mooi! 
 
Ook veel positiefs met het kampioenschap van 
bijvoorbeeld JO14-2, Za2, JO19-1 en JO19-3. Bekerwinst 
van Zo5, Zo-JO8-1 en de JO16-1. Fantastisch natuurlijk 
ook de meiden van JO11 die in de jongenscompetitie 
kampioen zijn geworden. De meiden beseffen het 
misschien niet maar ze hebben daarmee een spoor van 
geknakte jongens ego’s achter gelaten. 
 
Sowieso complimenten voor de meiden. Meestal zijn het 
de jongens die de aandacht krijgen maar laten we niet 
vergeten dat het de meiden zijn die op het hoogste niveau 
spelen. 
 
Een stuk of 10 jeugdleden zijn gescout door BVO’s. 
Jammer voor ons maar natuurlijk geweldig voor de 
spelers. Wij wensen ze heel veel succes. En gaat het mis, 
jullie zijn altijd weer welkom.   
 
Bezetting verenigingsbestuur 
Als verenigingsbestuur zijn we dagelijks bezig met het 
reilen en zeilen binnen onze mooie vereniging. Een 
verenigingsbestuur van vier personen in een vereniging 
met onze omvang is echter te klein. Mocht u ideeën 
hebben om ons te helpen, of bent u zelf geïnteresseerd om 
zitting te nemen in het verenigingsbestuur, dan horen wij 
dat graag. 
 
Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 mei 
Elders in de Teamgeest meer over de ALV. Voor ons als 
bestuur was het hoogtepunt dat we met uw instemming 
kunnen investeren in verbetering van de verlichting op 
veld 5 en 6.   
 
Belangrijk is altijd de contributiestaffel voor het nieuwe 
seizoen. De contributies waar de leden mee hebben 
ingestemd, vindt u elders in de TeamGeest. 
 
Bestuursplannen voor het seizoen 2018-2019 
Zoals bekend hebben we voor het seizoen een aantal 
zaken die we willen realiseren. We zetten ze nog even op 
een rij: 
 
Vrijwilligersbeleid. 
 
Vrijwilligersbeleid is nog steeds een speerpunt van het 
verenigingsbestuur. Afgelopen seizoen is eenmalig een 
mooie wervingsactie geweest, maar we hopen nog steeds 
op de vorming van een vrijwilligerscommissie, die meer 
structuur geeft aan de werving en waardering van 
vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
het verenigingsbestuur. 

Waar het relatief goed gaat is bij de Scheidsrechters. Het 
verenigingsbestuur is erg blij om te zien dat het aantal 
scheidsrechters weer aan het toenemen is. Bij het vertrek van 
Charles Beniest uit de scheidsrechterscommissie hielden we ons 
hart vast. Maar doordat Ben Hendrikx in dit gat is gesprongen en 
nieuwe scheidsrechters werft, cursussen initieert en elke week 
scheidsrechters indeelt, gaat het de goede kant op. Een bedankje 
aan Ben is dus wel op zijn plaats. Bij deze! Maar we willen altijd 
meer en beter en versterking voor Ben is daarom nog steeds meer 
dan welkom. 
 
Bij Walking Football is er naast de vrijdagavond nu ook een 

dinsdagmorgengroep. Langzaam krijgt het vorm. 
LED verlichting op veld 5 en 6.  De ALV heeft ingestemd met de 
aanleg van een nieuwe lichtinstallatie op de velden 5 en 6. De 
aanleg start in augustus; 
 
Evenementen, toernooien en activiteiten. De voorlopige agenda 
is. Oktober FIFA e-games. Hou het in de gaten. 
 
VOG’s 
In het kader van de veilige sportomgeving vinden wij als club dat 
iedereen die een “machtsverhouding” heeft t.o.v. een jeugdlid een 
Verklaring Omrent Gedrag (VOG) moet inleveren. Er zijn ongeveer 
100 nieuwe aanvragen per jaar nodig! Het is belangrijk. Mensen 
die, ook na een paar keer vragen, geen VOG aanleveren moeten 
worden uitgesloten voor functies als leiders en trainers.   
 
Rookbeleid 
De trend naar rookvrije(re) sportparken is onmiskenbaar. Ook van 
V.V. De Meern wordt verwacht dat ze er wat aan doen. Tijdens de 
vrijwilligerswerving in november hebben enkele mensen 
aangegeven hier wel iets in te willen doen. Met enige vertraging is 
in juni een groep bij elkaar gekomen met het doel te formuleren 
wat we van roken op de club vinden. De bedoeling is dan dat we 
aan de uitkomsten volgend seizoen handen en voeten geven. 
 
Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie inbreng dit jaar. Dat 
geldt natuurlijk ook voor de betaalde krachten ook zij hebben zich 
uitgesloofd voor u en voor ons. 
 
Tot slot allemaal een heerlijke sportieve, zonnige vakantie gewenst. 
 
Het verenigingsbestuur 
Andre Bakker - Erwin Potters - Wim Stolwijk – Stef 
Vermeulen -  John van Wegen 
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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. Voor komend 
seizoen wordt zwaar ingezet voor de JO8 en JO9 op zondag. 
Zoals het er nu uitziet gaan UVV en Desto aansluiten en keert 
Zwaluwen weer terug op zondag. Daarnaast komt er komend 
seizoen een Utrechtse afspraak voor alle teams t/m JO16, jongens 
en meisjes, dat wedstrijden tegen andere Utrechtse verenigingen 
af en toe op zondag zullen worden gespeeld. Het is aan de 
thuisclub om te bepalen om welke teams het gaat. De indeling op 
zondag kan door de tegenstander niet worden geweigerd. Dus 
ook niet door ons; 
Goed nieuws is dat we er waarschijnlijk een 7x7 team op zondag 
bij krijgen; 



 

HET PROFSEIZOEN VAN TWEE MERENEZEN 

Het voetbalseizoen 2018/2019 zit er weer op. Niet alleen bij de amateurs kunnen de voetbalschoenen voor even 
worden opgeborgen, maar ook bij de profs heeft het laatste fluitsignaal geklonken. Een mooi moment om de 
verrichtingen te bekijken van 2 oud-spelers van VV De Meern die in het betaalde voetbal actief zijn; Alessandro 
Damen en Redouan El Yaakoubi. 

 

Alessandro kan, persoonlijk, terugkijken op een zeer geslaagd 
seizoen. De keeper die van z’n 6e tot zijn 24e bij VV De Meern 
speelde, kwam niet alleen voor de 3e keer terug van een zware 
knieblessure, maar hij werd tevens de eerste man onder de lat 
bij Excelsior. De Rotterdammers kenden weliswaar een heel 
zwaar seizoen in de Eredivisie, maar Damen, die de 
concurrentiestrijd wist te winnen van Sonny Stevens, speelde 
ijzersterk. Typerend voor zijn goede seizoen was een van de 
allereerste reddingen die hij maakte. Nadat Stevens tegen 
Vitesse kort voor tijd rood kreeg, was Alessandro’s allereerste 
klus het zien te stoppen van de strafschop geschoten door 
Darfalou. En precies dat deed de huidige inwoner van Leidsche 
Rijn. Dit bleek de opmaat voor een seizoen vol saves. Met name 
de wedstrijd die hij keepte tegen zijn jeugdliefde FC Utrecht zal 
bij velen in het geheugen gegrift blijven. Damen maakte in De 
Galgenwaard de ene na de andere spectaculaire redding en won 
daarmee een punt voor zijn zo geplaagde ploeg (0-0).  

Uiteindelijk kan ook een weergaloze Alessandro Damen niet 
voorkomen dat Excelsior als 16e eindigt in de Eredivisie en dat 
het daarna in de play offs voor promotie/degradatie het vege lijf 
moest zien te redden. RKC Waalwijk is de allereerste opponent 
van de Kralingers. En over twee wedstrijden komen de 
Rotterdammers te kort. Excelsior degradeert. En daarmee komt 
er, voorlopig, een einde aan 5 jaar Eredivisieschap voor 
Alessandro. Een machtig avontuur dat begint in 2014 als de 
keeper door zijn oud-trainer bij De Meern, Marinus Dijkhuizen, 
naar Rotterdam wordt gehaald. Geplaagd door ernstige 
knieblessures komt Alessandro tot slechts 37 wedstrijden op het 
hoogste niveau. Maar wie weet wat de toekomst brengt. 

Redouan El Yaakoubi werd met Jong FC Utrecht 19e in de 
Eerste Divisie. De centrale verdediger, die van 2015 tot en met 
2017 in het eerste van VV De Meern voetbalde, stond afgelopen 
seizoen 11 keer in de basis en viel daarnaast nog 8 keer in. 
Redouan speelde, onder andere, mee in de spectaculaire 
thuiszeges tegen de beloften van PSV(3-2) en Ajax(4-3).  
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Contributie seizoen 2019-2020 
 
 
 
 
 
• Senioren (geboren in 2000 of eerder) € 260,00 
 
• O16 / O17 / O19 (geboren in 2001, 2002, 2003, 2004) € 214,00 
 
• O12 / O13 / O14 / O15 (geboren in 2005, 2006, 2007, 2008) € 185,00 
 
• O8 / O9 / O10 / O11 (geboren in 2009, 2010, 2011, 2012) € 158,00 
 
• O7 / Champions League (geboren in 2013) € 140,00 
 
• O6 / Kabouters (geboren in 2014) € 115,00 
 
• O5 / Benjamins (geboren in 2015) €   90,00 
 
• Trainend lid € 120,00 
 
• Walking Football €   90,00 
 
• 7x7 Competitie met trainingen € 260,00 
 
• 7x7 Competitie zonder trainingen € 140,00 
 
• 7x7 Voor- en najaar met trainingen € 120,00 
 
• 7x7 Voor- en najaar zonder trainingen €   50,00 
 
• Niet-spelend lid €   75,00 
 
• Donateurs €   75,00 





 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
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Sportverenigingen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers en wij zijn geen 
uitzondering op die regel. VV De Meern is dan ook op zoek naar 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. 

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. 

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. 

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. 

Het zorgadviesteam zoekt professionals op het gebied van (ortho)pedagogiek, onderwijs, maatschappelijkwerk, 
(sport)psycholgie etc. voor de ondersteuning van spelers, teams en bestuur. Zie ook de uitleg elders in deze 
Teamgeest. Wij komen ongeveer 4x per jaar bijeen tenzij er iets bijzonders gebeurt. Contactpersoon is Suzanne van 
Wakeren. suzannevanwakeren@gmail.com 



 HET ZORGADVIESTEAM  

 
Juli 2019 

 
16 

Wist u dat VV De Meern een Zorgadviesteam heeft? 
  

Nee? Dan bent u niet de enige  
Om daar verandering in te brengen stellen we ons nader voor. 

  
Wat doet het Zorgadviesteam? 
Het Zorgadviesteam is vijf jaar geleden opgestart met als doel om 
de vereniging te ondersteunen bij vraagstukken op pedagogisch 
gebied, maar ook om als klankbord te fungeren bij calamiteiten. 
Concreet betekent dit het volgende:  

 
ondersteuning van diverse leiders wanneer er in het team 
sprake is van bijvoorbeeld een slechte sfeer, pesten of 
ingewikkeld gedrag; 

 
gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur/
trainers/leiders bij diverse incidenten/calamiteiten; 

 
doorontwikkelen pedagogisch beleid (positief coachen en veilig 
sportklimaat); 

 
informatieavonden voor trainers/leiders over pedagogische 
vraagstukken (b.v. hoe train je jonge spelers, hoe ga je om met 
pubers, wat doe je met dominante ouders?). 
 

Het Zorgadviesteam vergadert vier keer per jaar en bestaat 
momenteel uit de volgende leden: 

John van Wegen 
Suzanne van Wakeren 
Eelco Koot (neemt na dit seizoen afscheid) 
Joanneke Niels 

  
Mocht je vragen hebben over wat we voor jou als ouder, coach/
leider of trainer kunnen betekenen, neem dan gerust contact met 
ons op . Voor kinderen van 12 jaar en jonger: 
suzannevanwakeren@gmail.com en voor  jongeren vanaf 12 jaar: 
joannekeniels@gmail.com Daarnaast zijn we nog op zoek naar 
mensen die het Zorgadviesteam kunnen versterken. Zie de 
vacatures elders in de TeamGeest. 

De vertrouwenscontactpersonen (VCP’s) van V.V. De Meern 

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat 
er momenten en gebeurtenissen zijn met grensoverschrijdend 
gedrag. Bij V.V. De Meern willen wij dit graag zoveel mogelijk 
voorkomen. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij twee 
vertrouwenscontactpersonen hebben aangesteld. 
 
Een vertrouwenscontactpersoon is binnen de sportvereniging het 
eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele 
Intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, 
lichamelijk en hier met iemand over wil praten. De 
vertrouwenscontactpersoon is beschikbaar voor iedereen die 
opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of 
die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de 
bekend is binnen de sportvereniging. Dit geldt voor alle spelers/
leden, medewerkers, vrijwilligers en ouders. 
 
Een leuk en veilige sportomgeving maken we samen. Daarom is 
snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde 
wordt gemaakt aan ongewenst gedrag belangrijk. Dit maakt dat dit 
niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. 

VV De Meern heeft twee VCP’s waarvan de 
contactgegevens op de site te vinden zijn. 
Hieronder stellen zij zichzelf kort voor: 

 

Hanan Khairouni 

“Ik ben Hanan Khairouni (44 jaar) en ik zorg 
voor mijn drie kids. Ik heb twee jongens van 11 
en 5 die bij VV De Meern voetballen. Zelf ben 
ik werkzaam bij een gemeente waarbij ik 
regelmatig te maken krijg met informatie die 
geheim moet blijven en waarbij 
vertrouwelijkheid geboden is.” 

 

 

 

 

 

 

Martijn Rijkse 

“Mijn naam is Martijn Rijkse. Ik ben 43 jaar en 
woon met mijn gezin in De Meern. Mijn zoon 
voetbalt vanaf de kabouters bij VV De Meern 
en gaat nu naar de JO14. Mijn dochter van 10 
jaar hockeyt bij de ‘buren’ MHC Fletiomare. De 
afgelopen 5 jaar heb ik in mijn werkomgeving 
een rol als vertrouwenspersoon vervuld. Ik 
vind het belangrijk dat we bij VV De Meern 
met z’n allen een leuke en veilige 
sportomgeving creëren.” 

 



 DUIK IN HET VERLEDEN   

VV De Meern is een club met een rijk verleden. Opgericht in 1947 en tegenwoordig een zeer levendige 
vereniging met zo’n 2.000 leden. In de rubriek ‘Duik In Het Verleden’ graven we in de geschiedenis van onze 

club. In woord en beeld.  
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VV De Meern heeft niet altijd op de huidige plek zijn thuiswedstrijden gespeeld. Nee, in het verleden moesten 
meermaals de verhuisdozen worden ingepakt om een andere bestemming te vinden. Het begint allemaal op een 

boerenknollenveldje aan de Rijksstraatweg. Vijf jaar later, in 1952 dus, verhuist de club naar de omgeving van 
Strijkviertel (zie foto) en in 1964 betrekt de club samen met PVCV Sportpark Fletiomare, de plek waar PVCV nog 
altijd voetbalt. In 1973 kunnen de verhuisdozen weer van zolder gehaald worden als De Meern naar de overkant 

van de Europaweg zijn heil zoekt en PVCV als enige bespeler van het sportpark achterblijft. In 2005 verhuist VV De 
Meern voor de laatste keer en sindsdien speelt het zijn thuiswedstrijden aan de Loenenseboslaan. 

 IN MEMORIAM 

Cees Mureau (89) overleden 
 
Cees Mureau, oud voorzitter van VV De Meern en sinds 2004 Lid van Verdienste, is vrijdag 12 april jongstleden, op 
89-jarige leeftijd, overleden. Hij was ruim een week daarvoor in het Hospitium in Vleuten opgenomen, omdat thuis 
verzorgen niet meer mogelijk was. 
 
Cees werd in 1979 door Frits Bloemkolk bij V.V. De Meern geïntroduceerd om hem op te volgen als voorzitter. Cees 
was weliswaar bekend met het reilen en zeilen van een amateur voetbalvereniging in Rotterdam, maar was, hoewel 
al een aantal jaren woonachtig in De Meern, niet bekend met onze vereniging. Toch heeft hij de stap gewaagd en is 
voorzitter geworden. Dat hem dat niet makkelijk viel was niet verbazingwekkend, maar hij compenseerde dat met 
zijn vriendelijke wijze van omgaan met velen binnen de vereniging goed. Toch vond hij na 3 jaren van 
voorzitterschap zichzelf toch niet de juiste persoon als voorzitter. 
Maar er was wel een klik tussen de vereniging en Cees ontstaan, waardoor hij na korte tijd toetrad tot de toenmalige 
Beheerscommissie waarin hij de financiën voor zijn rekening ging nemen. En dat bleef hij doen tot de verhuizing 
naar het nieuwe sportpark in 2005.  
 
V.V. De Meern is Cees Mureau veel dank verschuldigd voor zijn inzet en is daarom terecht in 2004 tot Lid van 
Verdienste benoemd. 



Zaterdag 5 in de Champions League! 

Ver na middernacht rolde de Audi met de Duitse kentekenplaat 
naar de uitgang van het deel van de parkeergarage dat was 
gereserveerd voor officials. Bij de slagboom stak de scheids, die 
net de halve finale van de Champions League tussen Ajax en 
Tottenham Hotspur had gefloten, als groet zijn arm naar 
buiten. De parkeerbeveiliger stapte uit zijn hokje. “Toch danke 
mijnheer Brych en een goede faart nach Hause. Doe voorsichtig 
he.” De bestuurder stak zijn duim op en reed vanonder het 
stadion naar de A2. In zijn spiegel zag hij de Johan Cruijff Arena 
kleiner worden. De UEFA- en FIFA-topscheidsrechter had een 
zwak voor ‘die Holländer’. Hun liefde voor voetbal (voor mooi 
voetbal, verbeterde hij zichzelf), het harde werken, de 
organisatie, de professionaliteit. Zo was vanavond ook weer 
gebleken. Een beleefde ontvangst van hem en zijn assistenten, 
een schone kleedkamer met water en frisdrank en een 
toegewijde fysiotherapeut die voor en na de wedstrijd 
zorgzaam spieren en eventuele kleine blessures verzorgde. 
Misschien had hij juist daarom wel te doen met Ajax en met die 
Niederländer. Zat hem dat dwars, dat hij die minuut langer had 
laten spelen vanwege het tijdrekken door Torwart Onana, en 
dat juist in die minuut die Engländer de winnende goal 
maakten? Nee het was iets anders, en hij wist wel wat. Het was 
het shirt dat hij tijdens de wedstrijd had gedragen. Of eigenlijk, 
dat hij dat shirt aan een van die vriendelijke begeleiders had 
geschonken. Een selfie en een shirt, wat was daar nou mis mee? 
Nou wat hem betreft niets, ware het niet dat het van 
hogerhand nadrukkelijk was verboden. “Die tenues zijn niet om 
weg te geven, ze zijn en blijven eigendom van de FIFA” was hem 
duidelijk gemaakt. “Je weet niet wat er mee gebeurt en je ze 
weggeeft. Verdwijnen ze in een la, dat is dan nog tot daar aan 
toe. Maar voor hetzelfde geld laat iemand ze rondgaan op 
verjaardagen. Lollig doen over de scheids en over de bond.” In 
feite gaf hij daar dus gelegenheid voor. Echt heel goed voor het 
beeld van UEFA en FIFA bij het grote publiek, maar niet heus. 
Alsof die nog geen imagoprobleem genoeg hadden. Hij kreunde 
bij de gedachte. Nou ja, in ieder geval zou het shirt dan niet tot 
hem te herleiden zijn, dus als dat nou het ergste was dat kon 
gebeuren. Even was het stil in zijn hoofd. Maar de eerste 
gedachte daarna kwam als een mokerslag binnen, als een 
carrière-verwoestende krantenkop. Wat als iemand het shirt 
zou aantrekken om er publiekelijk een wedstrijd mee te fluiten? 
En ermee op de foto zou gaan? Ook als het op amateurniveau 
zou zijn, nee juíst als het een Amateurschiedsrichter zou zijn -hij 
kreunde nog eens- zou het een rel van jewelste kunnen 
veroorzaken. Hij zag de krantenkop al: Fussball-Amateure 
spielen CL! Hij hield dat hij zijn adem in. Nee, dat zou nooit 
gebeuren, niemand zou op het idee komen. 

 COLUMN   COLOFON     

TEAMGEEST IS HET CLUBBLAD VAN  

VV DE MEERN EN VERSCHIJNT 4 KEER  

PER JAAR. 

REDACTIE: 

Freek Geevers 

Leo Oldenburger 

Bob Prins 

 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: 

André Bakker, Ron Booij, Frank Zilver, Wilna Gruters, John van 
Wegen, Wim Stolwijk, Han van Veldhuizen. 

MET DANK AAN: SBV Excelsior 

Voor vragen, opmerkingen en bijdrages, mail naar: 

teamgeest@vvdemeern.nl 
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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. 

Formule 1: Big Business 
Op maandag 13 mei was de Business Club Leidsche Rijn te 
gast bij DS Store. Onderwerp van de avond was het 
aankomende Formule 1 seizoen, inclusief de kansen van 
Max Verstappen en alle zakelijke ins- en outs van de 
racewereld. De avond werd gestart met een korte introductie 
van de gastheren. DS Automobiles heeft slechts tien 
verkooppunten in Nederland en een daarvan bevind zich in 
De Meern, waar van Oord een aparte DS Store heeft 
gebouwd. 
 

 
 
Na deze korte introductie was het tijd voor de 
gastsprekers: Kees van de Grint en racepresentator en 
racecommentator Allard Kalff namen het woord. 
Vanwege hun jarenlange ervaring binnen de Formule 1 
wisten zij het publiek snel te boeien. In eerste instantie 
worpen zij een blik op de geschiedenis van de Formule 
1 en hoe deze zich ontwikkeld heeft in de loop der 
jaren. Op deze manier gaven Kees en Allard inzicht op 
de zakelijke en ondernemende kant van de Formule 1. 

 
 
Hiernaast werden er nog verschillende vragen 
door de heren beantwoord. Hoe komt het 
bijvoorbeeld dat er zoveel geld in de Formule 1 
gaat en hoeveel levert sponsoring van de 
Formule 1 op. 
 
Na dit inspirerende verhaal stond er een heerlijk 
buffet klaar voor de gasten. In combinatie met 
een drankje werd een zeer geslaagde avond 
afgesloten bij DS Store. 
 
 
 
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.    


