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INHOUD 

WOORD VAN DE VOORZITTER: 
Zondagochtend 
 
“Opschieten”, zei ik tegen mijn vrouw, uiterlijk 10.00 uur 
moet ik in de kantine zijn om een foto van me te laten ma-
ken. Het is de laatste foto van bijna 1.700 gemaakte foto’s 
die gaan leiden tot het grootste AH-voetbalplaatjesalbum 
ooit. Uiteraard was de geweldige supervisor Armand van 
Velsen aanwezig en ook mijn “oude” voetbalmaat Peter 
Vermeulen. 
Mijn vrouw nam ik een keer mee om haar te laten zien 
wat voor bedrijvigheid er op zondagmorgen heerst. Vol 
verbazing reden we om 09.30 uur het parkeerterrein op 
toen we met moeite een parkeerplek konden vinden. De 
fietsenrekken waren ook vol bezet. 
 
Onder de stralende zon zagen we op alle velden een grote 
bedrijvigheid: kinderen vanaf 6 t/m 10 jaar spelen hier 
hun wedstrijdjes vanaf 09.00 uur tot 12.00 uur. Cees-Jan 
Vreeswijk zei dat hij 350 bekertjes limonade had inge-
schonken. Wellicht dat iemand hem hiermee voortaan kan 
helpen? 

Ik zag onze oud buurjongen Marco Eversdijk met vrouw 
en zijn 3 voetballende kinderen. Ook ouders van Marco en 
schoonmoeder waren aanwezig. Een familie-uitje dus. En 
uiteraard was Cees Bleeker er, het altijd aanwezige lid van 
de juniorencommissie. 
De voetbalschool van Rob Zomer met 45 kinderen zag ik 
op een veld en uiteraard was Kees van Laaren aanwezig 
met zijn keepersschool. 
Het was dus één en al voetbal op de zondagochtend. 
Het zal u ook duidelijk zijn dat, om dit allemaal mogelijk 
te maken, veel werk moet worden verricht. Wat dacht u 
van onze ledenadministrateur Ad de Lange en zijn ver-
vangster Mirjam Klever. 
Het blijkt dat per 1 september jongstleden wij de grootste 
voetbalamateurvereniging zijn wat betreft het aantal 
teams (124) dat uitkomt in de veldcompetitie. Er vinden 
dus nogal wat mutaties plaats! 

Ook wat betreft het aantal meisjesteams staan we aan kop 
in Nederland, samen met Kadoelen, maar boven Buitenvel-
dert. Het totaal aantal spelende leden is van 1.562 naar 
1.644 gegroeid. 
Het totaal aantal leden bedraagt inclusief vrijwilligers en 
niet-spelende leden 2.085. Aldus een 9 pagina’s grote notitie 
inzake leden van Piet Eversdijk. 
 
Ik kan nog wel even doorgaan, ik beperk me tot 3 mensen: 
 
Peter Bootsma: de man die alle wedstrijden plant. Hoe hij 
dat voor elkaar krijgt, blijft een groot wonder. En oh ja, hij 
heeft ook nog een full time baan. 
John van Wegen: de man die het trainingsschema in elkaar 
zet. Ieder heeft zijn eigen wensen wat betreft middag, 
avond, tijd, tijdsduur, aantal trainingen etc. etc. 
En oh ja, dat vergeet ik bijna, hij heeft ook nog een eigen 
bedrijf. 
André Bakker heeft inmiddels een onbetaalde full time 
baan bij ons. Veel te veel om op te noemen wat hij allemaal 
doet, maar na jaren ermee bezig te zijn geweest, komt er 
een nieuwe lichtinstallatie voor de velden 5 en 6. Als 
“ultieme dank” werd hij door een buurman van ons sport-
park uitgemaakt voor alles wat lelijk is en zelfs bedreigd. 
 
Mensen, laten we weer heerlijk het komend seizoen gaan 
genieten van het spelletje voetballen, zoals al die kleintjes 
op zondagochtend. 
 
Voorzitter, 
Wim Stolwijk 



 

Maar ook de jongere selectieteams zijn volop in beweging. Het jeugdteam dat dit seizoen op het hoogste niveau 

speelt is wederom O13. Nadat de oude O13 zich vorig seizoen meer dan verdienstelijk handhaafde, mag ook de 

nieuwe lichting weer uitkomen in de landelijke 2e Divisie. 

O14, O15 en O19 spelen in de 3e Divisie en de selectieteams van O16 en O17 komen uit in de 4e Divisie. Laten we  

hopen dat een aantal van deze ploegen het voor elkaar krijgt promotie naar een hogere afdeling te bewerkstelligen. 

SPAAR JEZELF, SPAAR JE CLUB 
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Vanaf begin oktober is het weer mogelijk om jezelf 

te sparen. En je teamgenoten! In samenwerking 

met grootgrutter Albert Heijn wordt een uniek 

album gemaakt waar alle leden van V.V. De Meern 

in komen te staan! Er kunnen vanaf zaterdag 5 ok-

tober maar liefst 1850 plaatjes worden gespaard. 

Dat wordt dus rennen naar de winkel! 

HET NIVEAU VAN ONZE JEUGD 

KORT MERENEES: 

 

V.V. De Meern heeft niet alleen een goede jeugdoplei-

ding, maar ook een bekroonde. In 2013 won onze club 

de prestigieuze Rinus Michels Award vanwege het   

goede werk dat door en met onze jeugd wordt gele-

verd. En ook als we de huidige stand van zaken door-

nemen, zien we dat onze jeugdselecties nog steeds op 

een goed niveau acteren. 

Een mooi meetpunt voor de ontwikkeling binnen V.V. 

De Meern is het aantal spelers dat doorstroomt naar de 

eerste selecties. Meer hierover verderop in deze uitgave 

van TeamGeest, maar duidelijk is dat een behoorlijk 

aantal spelers de sprong van O19 naar het eerste (zowel 

zaterdag als met name zondag) weet te maken. 

AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden. Hopelijk kunnen nieuwe bestuursleden voordragen.  

Volg de website waarop uiterlijk eind oktober de agenda zal verschijnen en de onderwerpen waarover u als lid kan 
stemmen.  

 
Wilt u zelf iets inbrengen? Officiële agenda-
punten kunnen tot uiterlijk 3 weken van te 
voren worden ingebracht. 

Algemene Ledenvergadering 2019 

Maandag 18 november om 20.00 uur in 
de kantine 



EEN EXTRAATJE VAN DE VRIENDENLOTERIJ! 

V.V. De Meern werd onlangs verblijd met een extraatje van 3.000 euro. Onze club 

bleek namelijk de  succesvolste deelnemer van de Nationale Belmaanden en dat 

werd beloond met een fraai geldbedrag. Dat geld zal worden  besteed aan het orga-

niseren van jeugdkampen en jeugdtoernooien.  Een mooie prestatie, waarbij alle 

dank uitgaat aan de verkopers en de kopers van deze loten. 

V.V. DE MEERN VERLENGT SAMENWERKING MET                    

FC UTRECHT  

Wim Stolwijk en André Bakker van V.V. De Meern waren onlangs bij FC 

Utrecht om de RAC Ster overeenkomst te verlengen. Deze overeenkomst 

regelt de samenwerking voor talentontwikkeling tussen beide clubs. V.V. 

De Meern valt in de Ster categorie, het hoogste niveau van samenwerking.  

 

Oktober 2019 

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND. WIE IS DE GROOTSTE VAN HET LAND? 

V.V. De Meern heeft, van alle clubs in Nederland, de meeste veldvoetbalteams. Wij zijn, met andere woorden, de   

allergrootste van het land. 

In totaal zijn er 124 teams van V.V. De Meern ingeschreven in de 

diverse competities, verdeeld over 18 mannenteams, 3 vrouwen-

teams, 80 jongensteams en 23 meisjesteams. Kampong en JEKA 

(afkorting van Jeugdig Enthousiasme Kan Alles) uit Breda komen 

tot een totaal van 119 teams en Koninklijke HFC, één van de oud-      

ste clubs van ons land, heeft 117 teams ingeschreven. 
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KORT MERENEES: 

BENJAMINS WEER VAN START 
Op zondag 22 september is een groep van 21 kinderen van 4 jaar begonnen aan hun voetbalcarrière bij V.V. De 
Meern. Onder het genot van een heerlijk zonnetje begonnen 17 jongens en 1 meisje aan de eerste training. Voetbal-

vader Marco Eversdijk zal als trainer, daarbij ondersteund door ver-
schillende enthousiaste ouders en leider Hans de Bie, spelenderwijs 
de eerste beginselen van het voetbalspelletje aan deze kinderen pro-
beren bij te brengen. De eerste training begon met dribbelen, passen 
en kleine partijtjes. Het was voor de kleine Messi's erg wennen en de 
ballen gingen dan ook alle kanten op. Sommige kinderen vonden 
het spannend en bleven nog even dichtbij hun papa of mama. Ande-
re kinderen gingen er al vol voor en na 45 minuten trainen was me-
nigeen al lekker bezweet en moe aan het raken. De training eindigde 
met een welverdiend applaus van de vele ouders, opa's, oma's, 
broertjes, zusjes en vriendjes. De komende weken wordt er elke 
week getraind op de vroege zondagochtenden.                              
Komt het zien! 



  

Ook omdat het moet, maar vooral omdat het kan. Dit seizoen zetten zowel Zondag 1 als     

Zaterdag 1 vol in op eigen jeugd. In de selecties van Jan Oosterhuis en van Richard Beekink 

een groot aantal spelers dat al vanaf de prilste jeugd bij V.V. De Meern speelt. 

GRONDIGE VERBOUWING              

ZONDAG 1 

Maar liefst 7 spelers maken de overstap van 

O19 naar Zondag 1, namelijk Max de Bree, 

Ruben Baas, Bob Prins, Sven Jansen, Ray-

mond Omowologoma, Mo el Alquioui en 

Marouan Talbi. Zij zijn de natuurlijke vervangers 

van een groot aantal spelers dat besloten heeft De 

Meern te verlaten. Slechts drie spelers van de selec-

tie van vorig seizoen zijn gebleven; Menno Vink, 

Serkan Yasar en Lejon Cats, terwijl een handvol 

spelers van buitenaf eveneens de gelederen komt 

versterken zoals Selcuk Koroyucu. De verdediger 

die in de jeugd speelde van Almere City en Go 

Ahead Eagles kwam over van stadgenoot Hercules. 

Ook nieuweling Said Mousslih heeft een verleden 

bij een BVO. De aanvaller speelde in de jeugd van 

FC Twente. Daarnaast kwamen er spelers van Nita, 

Vriendenschaar, Houten, DVS’33 en VVIJ. Voor een 

trio andere aanwinsten geldt een terugkeer op be-

kend terrein, zo komt Danny Berkouwer (Nita) te-

rug op het oude nest, is Remco de Smit afkomstig 

van zaterdag 1 en is Abdelmalik Hemmet na lang 

blessureleed gelukkig weer hersteld.  

 

 

HET EERSTE OP    

TIENERTOER! 

Dat Zondag 1 een verjongingskuur 

heeft ondergaan blijkt wel uit het 

feit dat liefst 14 van de 21 selectie-

spelers is geboren na 1998. Het aan-

tal tieners in het keurkorps van Jan 

Oosterhuis loopt ook al in de dub-

bele cijfers, namelijk 10. Talent lijkt 

voldoende voorhanden, nu kijken of 

de ‘jochies’ het ook kunnen laten 

zien bij en tegen de ‘mannen’. 
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HET EERSTE ZET IN OP 

EIGEN JEUGD 

Elftalfoto van vorig seizoen. Slechts 3 

spelers van Zondag 1 zijn gebleven. 



MINDER                   

WIJZIGINGEN BIJ 

ZATERDAG 1  

 

 

Bij Zaterdag 1 zijn er wat minder 

mutaties. Een zeer groot deel van de 

spelersgroep is gebleven en wordt 

aangevuld met 2 spelers uit de O19, 

te weten Tristan Rikken en Mauro 

Abbing. Verder mag de selectie die 

komend seizoen weer actief is in de 

2e klasse een aantal spelers van bui-

tenaf verwelkomen. Spelers afkom-

stig van naburige clubs als SC Woer-

den, UVV, Desto, en Geinoord. Ook 

bij Zaterdag 1 zien we een aantal 

spelers dat terugkeert op het oude 

nest. Zo komt Stan de Groot na een 

verblijf bij SCH’44 terug bij V.V. De 

Meern, terwijl Jurren van der Gun 

na een aantal jaren gevoetbald te 

hebben in de Verenigde Staten te-

rugkeert in het oranje en is er een 

weerzien met Stephan Kooy na een 

avontuur bij IJFC. 

RUST EN REGELMAAT BIJ 

DE VROUWEN VAN DE 

MEERN 

 

Bij de vrouwenselecties van V.V. De Meern zijn 

er weinig wijzigingen. Zondag 1 is natuurlijk re-

latief nieuw binnen onze vereniging. Na jaren-

lang bij Maarssen te hebben gespeeld, kwam be-

gin vorig seizoen de ganse selectie naar De 

Meern waar ze het, volgens eigen zeggen, prima 

naar hun zin hebben. Het gros is derhalve ook 

gebleven, van het team dat vorig seizoen als 5e 

eindigde. Nu er versterking is gekomen van een 

speelster van Saestum en iemand die de overstap 

maakte van Sporting, hoopt Zondag 1 op een ho-

gere positie te eindigen in de 4e Klasse. 

Zaterdag 1 van de vrouwen komt uit in de 3e 

Klasse en ook daar was het een behoorlijk rustige 

transferzomer. Naast een tiental ‘blijvers’ werd 

de selectie aangevuld met 2 speelsters die over-

kwamen van DESTO en 2 meiden die een verle-

den hebben bij onze eigen O19. 

Oktober 2019 
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Weinig wijzigingen bij de vrouwen. Deze elftalfoto 

van Zaterdag 1 van vorig seizoen kan bijna in zijn    

volledigheid gebruikt worden voor dit seizoen. 





INSIDE ZONDAG EEN 
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Nachtclub De Toekomst 
 

Op vrijdag rond een uurtje of 18.00 vertrokken de mannen uit de Meern richting Texel. Bijna 

de gehele selectie was compleet. Het weekend was bedoeld om elkaar beter te leren kennen 

en natuurlijk hard te trainen! Stay Okay was de naam van het luxe hotel waar we zouden ver-

blijven.  

Op vrijdagavond stond er een training gepland maar 
helaas wilde de boot naar Texel niet op ons wachten en 
moesten we de boot 1 uur later pakken. Dit betekende 
dat we in de avond niet meer konden trainen en de 
avond maar op een andere manier moesten invullen 
(heel jammer). Eenmaal op de boot begon het trainings-
kamp echt. Celcuk pakte meteen zijn kans om te laten 
zien waarom hij naar De Meern is gekomen. Het lukte 
hem op de boot al om een paar bakvisjes te verschalken. 
Uiteindelijk kwamen we na 20 minuten van de boot en 
reden we richting ons verblijf. Aangekomen 
op ons verblijf, konden we direct naar de 
kamers om onze bedden op te maken. Hier 
werd al snel duidelijk dat een aantal jongens 
nog thuis woont en nog nooit een bed had 
opgemaakt. Na het opmaken van de bedden 
gaf Jan een korte briefing over het weekend. 
Vanavond moest iedereen om 1 uur op de 
kamer zijn. Jan zei: ’Morgen is het lang leve 
de lol’. De morgen erop gingen we trainen 
en in de middag mountainbiken en raften. Dit was geen 
straf als je keek naar de weersverwachting. Op vrijdag-
avond zaten de meesten lekker aan de bar in het hotel en 
lagen netjes om 1 uur op bed. De volgende dag moesten 
we om 9 uur aan het ontbijt zitten en daarna trainen. 
Maar gelukkig was er een geweldige zanger die ons  in 
het verblijf Stay Okay goed kon vermaken met zijn toch 
wel rare teksten. De gebroeders Oosterhuis verschillen 
in smaak omdat Ludi wel een baco achterover tikte, 
maar Jan het hield bij een koffie.  
 

Zaterdagochtend stond de eerste 
training op het programma. Eerst 
ontbijten en daarna in de hete zon 
het veld op. De training bestond 
uit leuke spelletjes. Het ging vooral 
om de techniek (niet voor iedereen 
weggelegd). Een balletje hooghou-
den richting de overkant en terug 
als team. Raymond had hier wel 
een idee voor door de bal in zijn 

nek te leggen en naar de overkant 
te lopen. Verder bestond de trai-
ning uit een positiespel en een af-
werkvorm. Na de training kwam 
de lunch en vertrokken we op de 
mountainbikes richting het strand. 
Daar gingen we kajakken en raften. 
De enige afwezige was Abdelmalik 
want hij had zo hard getraind dat 
hij een powernap nodig had om de 
dag door te komen. De jongens ble-
ken er duidelijk plezier in te heb-
ben. Op een warme dag naar het 
strand is natuurlijk niet verkeerd. 
Na deze activiteit bleven de mees-
ten nog een drankje doen op het 
strand en de rest fietste terug. 
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INSIDE ZONDAG EEN (VERVOLG) 

Die avond gingen we eten in een All- you- can eat res-
taurant. Na de powernap had Abdelmalik natuurlijk 
een enorme trek gekregen. De gehele selectie was aan-
wezig plus staf. Ook Hans de Wit, die het allemaal mo-
gelijk had gemaakt, was van de partij. Tijdens het eten 
was daar het moment voor Giovanny om zijn vakantie-
liefde te ontmoeten. Na het wokken begon pas de echte 
training en onderscheiden de mannen zich van de jon-
gens. Uiteindelijk ging het deze avond om het uitgaan 
in Texel in de nachtclub De Toekomst.  
We namen de opdracht van Jan serieus: Deze avond 
ging het om lang leve de lol! Bijna de hele selectie was 
aanwezig in de avond. Alleen Raymond en Serkan hiel-
den het voor gezien. Wat er allemaal gebeurde deze 
avond is natuurlijk geheim. What happens on Texel 
stays on Texel. Wat de avond een boost gaf, was dat 
Corsin 23 werd die avond. Of was dat toch niet zo? 
Mensen hebben wel echt voor hem gezongen. Toch zat 
er behoorlijk wat temperament bij de jongens. Er was 
een klein opstootje dat de groep toch dichter bij elkaar 
bracht. Het gekste was het moment dat we de wande-
lende vuurtoren van Texel tegenkwamen. Deze jongen 
was 2 meter 8 maar de jongens waren niet bang voor 
hem. Maar Bob was daar om met lieve woorden het 
brandje te blussen. De jongen beweerde dat heel Texel 
achter hem stond maar Menno zei: ‘Hier wonen alleen 3 
koeien, Motte ze dannn!’. Het was nog een lange en ge-
zellige avond vol frisdrank want het was natuurlijk een 
trainingskamp. 

De ochtend erna moest iedereen net-
jes weer om 9 uur aan het ontbijt zit-
ten. Dit was niet voor iedereen even 
makkelijk. In de avond werd duide-
lijk dat Denny, een van de oudste uit 
het team het uitgaan uit opdracht 
van Jan uitermate serieus had geno-
men, hij had alleen in de ochtend 
even opstartprobleempjes. Verder 
stond er vandaag toch echt gewoon 
een training op het programma. Het 
begon met een positiespel maar daar-
na begon het echt. Jan had een par-
cours van allemaal opdrachten be-
dacht. De eerste opdracht was de bal 
op de lat schieten, daarna moest je de 
bal terwijl hij nog in de lucht was in 
het doel koppen. De 3 laatsten moes-
ten een suïcide lopen. De 3 gelukkige 
waren Said, Bob en Max. Het was 
een hel voor deze jongens want het 
was ook heel erg warm. In de mid-
dag gingen we lunchen in het hotel 
en vervolgens nog ergens wat drin-
ken waar we op de mountainbike 
naartoe fietsten. Het weekend was 
geslaagd. Iedereen heeft elkaar beter 
leren kennen en vooral met elkaar 
veel lol gehad. Met een hoop mooie 
verhalen en een positief gevoel gaan 
we het seizoen in! 
 

SPIERBALLENTAAL 
Iedere week staan ze klaar om de wedstrijden in goede banen te 
leiden, de mannetjes- en vrouwtjesputters van de spelregels en de 
veiligheid op het veld. TeamGeest vroeg een aantal clubscheids-
rechters om de mouwen eens letterlijk op te stropen. 

 

 

TG: ‘Hard work beats talent’. Zo is het maar net, talent is mooi 
maar het legt het af tegen hard werken. Talent is een plus, maar inzet 
maakt het verschil  

=======================================================================================================  



 

 

V.V. DE MEERN O9—FC UTRECHT O8 

Met grote regelmaat spelen jeugdteams van V.V. De Meern en FC Utrecht tegen elkaar. On-

langs nog kwam onze Onder 9 uit tegen FC Utrecht Onder 8. Het fanatisme en spelplezier 

spat af van de foto’s gemaakt door Frank Zilver. Geniet mee. 
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WELWONEND JEUGDTOERNOOI 2019,         

EEN GROOT SUCCES 

Afgelopen 22 en 23 juni heeft, sinds een aantal jaren, weer een jeugdtoernooi plaatsgevon-
den bij V.V. De Meern. Alle teams, jongens en meisjes, van O8 t/m O13 konden hieraan mee-
doen. Vanuit V.V. De Meern waren 56 teams actief. Over het gehele weekend hebben 160 
teams vanuit 50 verenigingen deelgenomen met in totaal ruim 1.600 enthousiaste kinderen! 
Het paste allemaal maar net op de 6 velden en het mooie weer zorgde daarbij voor een gewel-
dig weekend. 

Organisatie 
De organisatie van het toernooi is vorig jaar oktober gestart met een groep van 9 ouders die alle-
maal van mening waren dat zo’n mooie club als V.V. De Meern niet zonder jeugdtoernooi kan. 
Voor een groot deel moesten we met elkaar ‘het wiel’ opnieuw uitvinden, maar dit verliep voor-
spoedig. Benaderen van clubs uit de omgeving, veldindelingen, scheidsrechters, wedstrijdsche-
ma’s, prijzen, toernooiboekje, EHBO etc. moesten worden geregeld. 

Sponsoring 
Naast alle bovengenoemde zaken die moesten worden geregeld, wilden we ook het sportcom-
plex voorzien van leuke activiteiten. Om dit (financieel) te organiseren, hebben we diverse 
sponsors bereid gevonden een bijdrage te leveren. Naast hoofdsponsor Welwonend Makelaardij 
uit Vleuten hadden we het ‘Visspecialist Tom Tuijp veld’ op veld 1 met diverse springkussens 
en voetbalclinics door Gerald Vanenburg. Daarnaast ook nog vele andere sponsors zichtbaar in 
het toernooiboekje en op de velden! Ook was FC Utrecht aanwezig met de fanshop en Fan-
markt, met leuke voetbalkleding van diverse clubs die ter plekke kon worden bedrukt. 

 



Samenwerking 
Uiteraard is het niet mogelijk geweest om dit alleen met de toernooicommissie te organiseren. 
De Middenstip stond buiten met frisdrank, hamburgers en vooral veel ijs! Daarnaast hebben veel 
hulp ontvangen vanuit de vrijwilligers van de uitgifteruimte, het wedstrijdsecretariaat, de com-
missie van beheer met op- en afbouwen, de scheidsrechterscommissie en nog diverse andere en-
thousiaste vrijwilligers. Nogmaals dank allen! 

Het vervolg…. 
Na zo’n eerste jaar met mooie complimenten van veel verenigingen en mensen vanuit de club, 
gaan we met de toernooicommissie hier een mooi vervolg aan geven. In oktober zullen we gaan 
starten met de voorbereiding voor de editie in 2020, met als geplande datum 20 en 21 juni. Reser-
veer deze alvast in de agenda! 

Namens de toernooicommissie, 

Carlo Engelhard  



 
 

JORDY ZUIDAM: “V.V. DE MEERN BLIJFT VOOR 

MIJ ALTIJD SPECIAAL.” 

 

Ook het komende seizoen zal hij weer veelvuldig op de velden van V.V. De Meern te zien 

zijn, Directeur Voetbalzaken van FC Utrecht Jordy Zuidam. Niet om toekomstige spelers voor 

de FC te scouten (hoewel!) maar om naar zijn zoontjes te komen kijken. Drie Zuidammetjes 

spelen inmiddels in de jeugd van de club waar vader Jordy een seizoen in het eerste heeft ge-

acteerd. 

V.V. De Meern en FC Utrecht hebben een band. Al jarenlang. Niet al-

leen via onze oud-voorzitter Frans van Seumeren en oud-trainer Mari-

nus Dijkhuizen bijvoorbeeld, maar ook omdat een flink aantal oud-

spelers van de FC in het oranje van De Meern heeft gespeeld. Voetbal-

lers als Rick Kruys en Sander Keller bijvoorbeeld. Maar ook Jordy Zui-

dam. De middenvelder, die naast Utrecht ook voor Go Ahead Eagles en 

PEC Zwolle uitkwam, speelde in het seizoen 2013/2014 voor V.V. De 

Meern.  

Zuidam: “Na 13 jaar betaald voetbal heb ik in 2011 bewust een stap te-

rug gedaan om me te focussen op een maatschappelijke carrière ná het 

voetbal. En ben ik op het allerhoogste amateurniveau gaan spelen, bij 

Katwijk. Maar in datzelfde jaar kreeg ik bij FC Utrecht de mogelijkheid 

aan de slag te gaan als assistent van de Hoofd Opleiding. Een prachtige 

buitenkans die ik natuurlijk met beide handen aangreep, want dat ik 

graag actief wilde blijven in de voetballerij was voor mij overduidelijk. 

Dat ik destijds bij Utrecht kon beginnen, is toen allemaal via Frans van 

Seumeren gegaan. En ja, dan is de link met De Meern natuurlijk snel 

gelegd, ja toch. Toen ik uiteindelijk in de organisatie doorgroeide naar 

Hoofd Scouting stelde hij voor die functie  bij FC Utrecht te  combine-

ren met het spelen bij V.V. De 

Meern.  

 

De club was zeer ambiti-

eus, dus daar had ik wel 

oren naar. Bijkomend 

voordeel was dat ik dan 

ook niet meer zover 

hoefde te reizen, want 

mijn gezin en ik waren in 

2008 naar Leidsche Rijn 

verhuisd en daar voel-

den we ons thuis. Ik 

moet zeggen dat ik een 

geweldige tijd heb gehad 

bij De Meern en ik had er 

eigenlijk nog best een 

jaartje aan vast willen 

plakken, maar ik maakte 

al snel weer promotie bij 

FC Utrecht. Ik werd na-

melijk aan het Technisch 

Management toegevoegd 

en daardoor kreeg ik nóg 

minder tijd om zelf te 

spelen, dus ben ik defini-

tief als voetballer ge-

stopt,” aldus Zuidam die 

de club direct in zijn hart 

heeft gesloten.  

 

 

 

 Oktober 2019  14 



 

 

“Ja, V.V. De Meern is een mooie club, met een aantal mensen waar ik 

een zeer speciale band mee heb. Frans van Seumeren als eerste na-

tuurlijk, maar ook met de huidige voorzitter, Wim Stolwijk, heb ik 

een zeer goede relatie. Daarnaast ging mijn oudste zoon bij De 

Meern voetballen en was ik dus nog steeds regelmatig op het sport-

park te vinden. Toen ben ik ook begonnen met het geven van trainin-

gen bij het team van mijn zoon. Op onregelmatige basis trouwens, 

want ik kreeg het wel erg druk bij FC Utrecht. Maar als ik de tijd 

had, vond ik het heerlijk om die trainingen te geven en zo wat voor 

mijn zoontje én voor de club te betekenen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordy Zuidam, de goedlachse en energieke technische baas van FC 

Utrecht, heeft duidelijk niet alleen warme gevoelens bij De Meern, 

maar ziet ook een mooie toekomst voor de club weggelegd. “De 

Meern is een grote club. Als je alleen al kijkt hoeveel teams er op de 

zaterdag, en ook op de zondag, spelen, dat is ongekend. De club 

heeft ook een enorme uitstaling en een grote aantrekkingskracht in 

de regio. Wat ik ook mooi vind om te zien is dat de club bezig is om 

jongens, die vanuit de eigen opleiding komen, langer aan de club te 

verbinden en dat ze die opleiden tot trainer. Kijk, een club valt of 

staat natuurlijk met de inzet van vrijwilligers. Maar als je de club 

naar een hoger ‘level’ wil tillen, moet je ook kwaliteit binnenshuis 

hebben. En dat begint met het hebben van goeie trainers. Ja, en als je 

die zelf kunt opleiden ben je spekkoper. Dat is een goede zet van De 

Meern, hoe ze dat nu aanpakken.” 

 
In de tijd overigens dat Jordy 

zelf bij De Meern speelde, 

liet de prestatiecurve van 

Zondag 1 een opwaartse lijn 

zien en werden spelers van 

heinde en ver gehaald om 

het eerste team telkens naar 

een hoger plan te tillen. Nu 

krijgt de eigen jeugd echter 

een kans en dat wordt door 

Zuidam van harte toege-

juicht. “Je ontkomt er niet 

aan dat als je ambities hebt, 

dat dan het budget van het 

eerste elftal belangrijk is. 

Maar het allermooiste is na-

tuurlijk om jongens uit de 

eigen opleiding perspectief 

te bieden, dat ze zien dat er 

mogelijkheden zijn om van-

uit de eigen jeugd naar het 

eerste elftal door te groeien. 

En als je die jongens bijvoor-

beeld jeugdelftallen laat trai-

nen, zal de betrokkenheid 

naar de club toenemen. Dat 

moet de clubcultuur worden. 

En laten we wel zijn, de 

voorwaarden zijn er; je hebt 

een prachtig complex en je 

hebt jeugdteams die op een 

hoog niveau spelen. Kijk, er 

zijn in onze regio heus ama-

teurteams met hogere bud-

getten en dus moet je zuinig 

zijn op je eigen toptalenten. 

Die moet je aan je club ver-

binden, zodat ze de club 

trouw blijven óók wanneer 

ze ergens anders een gunsti-

ger financieel plaatje voorge-

schoteld krijgen. Ja, het in-

passen van eigen jeugd in de 

eerste selecties vind ik een 

goede zaak.” 
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“ORANJE IS MOOI, 

MAAR MIJN            

FAVORIETE KLEUR 

BLIJFT TOCH HET 

ROOD VAN FC 

UTRECHT” 
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Ook dit seizoen zien we Jordy Zuidam weer, met enige 

regelmaat, op het complex van V.V. De Meern om de 

teams van zijn zoons beter te maken. “Ja, als ik tijd heb 

zal ik zeker inspringen. Maar om echt vaste dagen af te 

spreken om training te geven, dat is door mijn huidige 

functie echt niet te doen. Maar op de momenten dat ik 

kan, geniet ik ook met volle teugen. Ik ben daarmee be-

gonnen toen mijn oudste zoon Senne bij De Meern kwam 

te voetballen. En toen mijn middelste zoon Tijmen zich 

aanmeldde, wilde hij natuurlijk ook dat ik af en toe bij 

zijn team training kwam geven. Ja, en nu ook mijn aller-

jongste Evan bij De Meern voetbalt, zal ik daar mijn ge-

zicht natuurlijk ook moeten zien, haha. Maar nogmaals, 

ik vind dat heerlijk om te doen.”  

 

 

 

 

 

 

 

Jordy Zuidam, trotse vader van 3 jonge Me-

renezen, speelde behalve voor FC Utrecht, 

Zwolle en Go Ahead, ook voor clubs als 

RBC Roosendaal, Katwijk en V.V. De 

Meern. Opvallende overeenkomst tussen 

die laatste 3 clubs? Ze spelen allemaal in het 

oranje. “Ja, mooie kleur, oranje. Maar mijn 

favoriete kleur blijft toch het rood van FC 

Utrecht. Maar, laat ik het dan zo zeggen, 

oranje is wel een schitterende afgeleide van 

rood.” Tja, de band tussen FC Utrecht en 

VV De Meern. Het blijft een hechte. 

Oktober 2019 





 

19 

LEDENTAL V.V. DE MEERN 

We zijn het seizoen 2018-2019 gestart met ca 1.650 spelende leden, liefst 100 meer dan vorig seizoen. Als we hierbij nog optellen 

de Benjamins, Walking Football en trainende leden dan komt het totaal op ca 1.700. 

Verder kent de vereniging nog de nodige medewerkers/vrijwilligers. Het totaal aantal bij de KNVB ingeschreven leden komt 

daarmee op 2.150 (!). 

Na een gestadige groei in de laatste jaren zien we bij de aanvang van het seizoen 2019-2020 een groeisprong. Deze is met name 

terug te vinden bij de jongens en meisjes en de nieuwe competitievorm 7x7. Daartegenover is een teruggang te constateren bij de 

kabouters/CL en bij de senioren mannen.  

 

Overzicht spelende leden 

 

 

Senioren-mannen 

Ondanks dat jaarlijks 40 à 50 jongens de seniorenleeftijd bereiken zien we dit niet terug in een groei bij de senioren. Het aantal op 

zondag spelende senioren kent zelfs een behoorlijke teruggang. 

  

Verloop ledental 

 

 

 

 

 

 

Competitieteams bij start seizoen 

 

 

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 

kabouters/CL 103 115 105 105 86 

pupillen 501 527 519 481 508 

junioren 372 367 371 378 408 

meisjes 205 200 210 270 304 

senioren mannen 
321 334 351 

292 284 

vrouwen 36 36 

7x7         19 

totaal 1.502 1.543 1.556 1.562 1.644 

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019 

pupillen 49 51 50 52 
54 

junioren 25 25 24 25 
27 

meisjes 16 15 17 21 
23 

heren senioren 16 17 17 16 
15 

7x7         
3 

vrouwen 1 2 2 3 
3 

totaal 107 110 110 117 
125 

Jongens pupillen (O8-O13) 

In de periode tot 2016 is het aantal spelers gestegen tot 

527. Na een behoorlijke daling in 2018 is dit jaar weer 

een toename te zien. 

 

Jongens junioren (O14-O19) 

Het aantal junioren neemt gestadig toe tot 408 in 2019 

Meisjes 

In 2004 zijn we gestart met meisjesvoetbal. In de perio-

de daarna is het aantal meisjes gestaag gegroeid tot 210 

bij aanvang van seizoen 2017-2018. De laatste twee sei-

zoenen kan worden gesproken van een  spectaculaire 

groei tot ca. 300 meisjes bij de aanvang van het huidige 

seizoen. 

Teams 

Het aantal pupillen- en juniorenteams is de laatste 

jaren vrij constant. Daarbij moet worden aangetekend 

dat het aantal spelers per team bij de jongste jeugd 

kleiner is geworden. Het aantal meisjesteams is in-

middels opgelopen tot  een record aantal van 23 bij de 

aanvang van het huidige seizoen.  

Ondanks dat bij de jongens jaarlijks ca 3 teams zou-

den moeten doorstromen naar de senioren, neemt het 

aantal seniorenteams gestadig af. Dit is met name het 

gevolg van een teruglopend aantal zondagteams; dit 

seizoen slechts 3 teams. 



n  

VAN HET VERENIGINGSBESTUUR: 

Toen we in 2004 aan het bouwen waren aan ons huidi-
ge en toen nieuwe complex moest er ook een nieuw 
beleidsplan komen. Uiteraard met missie, visie en 
doelstellingen. Zo hoort dat. En zo begon in 2003, 2004 
het toenmalige bestuur te schrijven. De missie werd :  

 

‘V.V. De Meern stelt zich ten doel het aanbieden 
van een breed aanbod van mogelijkheden voor 
veldvoetbal, waarbij vanuit een financieel gezon-
de positie een evenwicht wordt gevonden tussen 
recreatieve en prestatieve doelstellingen.’ 

 

“Een breed aanbod van mogelijkheden voor veldvoet-
bal.” Wat je daaronder moest begrijpen zal toentertijd 
best vaag geweest zijn want sinds de jaren ‘70 hadden 
we niet anders gehad dan jongens vanaf een jaar of 8 op 
zaterdag en senioren op zaterdag en zondag. En niet te 
vergeten in de jaren tachtig een succesvol vrouwenteam. 
Maar verder? Er veranderde niets. Toch hebben zij prima 
aangevoeld dat er van alles bij zou komen aan voetbal 
mogelijkheden. Ga maar na: 

 

In 2007 de start met 6 jarigen, de Champions League op 
zondag. In 2008 het zelfde voor de 5 jarigen, de kabou-
ters. In 2013 een start met 4 jarigen, de Benjamins. En als 
we hadden gewild hadden we al 3 jarigen gehad. 

 

In 2013 wachtlijstvoetbal voor 7–10 jarigen met training 
op woensdag en onderling voetbal op zondag. Dat jaar 
hebben we zoals dat toen heette de F-jes (JO8 en JO9) of 
althans een deel daarvan overgebracht naar een zondag-
competitie.  

 
In 2015 kwam op vrijdagavond een meidentechniek ca-
roucel 

 

In 2018 Walking Football op vrijdagavond. Tevens ont-
stond een groep voetbalmoeders die op die avond gin-
gen trainen. En dat nog steeds doet. 

 

En waarom komen we met deze opsomming? 
Omdat dit jaar het aanbod aan veldvoetbal-
mogelijkheden is uitgebreid met Walking 
Footbal op dinsdagmorgen (doordeweeks !), 
met op zondag een 7x7 competitieteam, met 2 
7x7 teams die in de voor- en najaarscompetitie 
mee gaan doen. In het verlengde van deze 
nieuwe voetbalvormen heeft de Zaterdag 11 
gekozen voor een model waarbij zij de thuis-
wedstrijden in principe niet op zaterdag spe-
len. Durf dan nog eens te beweren dat De 
Meern geen breed aanbod van mogelijkheden 
biedt. Complimenten aan het bestuurslid dat 
in 2004 thuis een glazen bol had liggen die de 
toekomst wel goed voorzag.  

 

Bestuursplannen voor het seizoen 2018-2019 

Zoals bekend hebben we voor het seizoen een 
aantal zaken die we willen realiseren. De eer-
lijkheid gebiedt te zeggen dat we nog geen 
doelstellingen hebben geformuleerd. Wat so-
wieso doorloopt is:  

Vrijwilligersbeleid.  

In iedere Teamgeest gaat het wel over vrijwil-
ligers. Vacatures worden vermeld en er 
wordt opgeroepen tot participatie om onze 
vereniging draaiende te houden. Vrijwil-
ligersbeleid is nog steeds een speerpunt 
van het verenigingsbestuur, maar een 
speerpunt waar we door de waan van de 
dag bijna niet aan toe komen. Afgelopen 
seizoen is een mooie wervingsactie ge-
weest. We hopen die te herhalen. Verder 
wordt onder leiding van Kees van der 
Kolk gewerkt aan een nieuwe invulling 
van vrijwijlligersbeleid en -werving. Geïn-
teresseerden kunnen zich melden bij het 
verenigingsbestuur. 



De zondag als voetbaldag blijven stimuleren. De 
bevolkingsgroei van de stad Utrecht en het prin-
cipiele standpunt van de stad om geen extra vel-
den aan te leggen maken dat gebruik van de 
zondag onvermijdelijk wordt. We hebben er va-
ker over verteld, Utrecht gaat tot 2030 door-
groeien naar 420.000 inwoners. De allernieuwste 
voorspellingen zijn dat de groei daarna doorzet 
en Utrecht rond 2040 tegen de 500.000 inwoners 
gaat tellen. Zonder extra velden. 

Evenementen, toernooien en activiteiten.  

De voorlopige agenda is: Oktober FIFA e-games. 
Pasen Internationaal Jeugdtoernooi voor selec-
ties. Juni Welwonend toernooi en Coupe De 
Meern 

VOG’s 

Binnenkort zullen we een nieuwe ronde VOG’s 
gaan starten met name voor de nieuwe vrijwilligers 

Van de aanvragen van afgelopen seizoen missen wij 
nog een aantal VOG’s. Het spijt ons maar zonder 
VOG kunnen wij betreffende mensen niet in functie 
houden. Zij en de JeugdCommissie zullen daarvan 
bericht gaan krijgen. 

Waarom waren de VOG’s ook alweer? In het kader 
van de veilige sportomgeving vinden wij als club 
dat iedereen die een “machtsverhouding” heeft 
t.o.v. een jeugdlid een VOG moet inleveren. Dat 
geldt t/m het Verenigingsbestuur.  

 

De zaterdag barst uit zijn voegen - ledengroei 

Jarenlang schreven wij onder deze titel over de laat-
ste stand van zaken in onze onstuimig groeiende 
vereniging. De afgelopen 2 jaar was de groei eruit 
en zwakte de aandacht voor dit onderwerp af. Dit 
jaar hebben we onverwacht een kleine groeispurt. 
Op de website stond al iets over “de grootste van 
Nederland” en als het goed is heeft Piet Eversdijk er 
elders in deze Teamgeest meer over geschreven.  

Weinig uitstroom van JO19 en de aanmelding van 
7x7 teams zijn oorzaken van de groei. Onbedoeld is 
het aantal teams dat op zaterdag speelt daardoor 
groter dan verwacht. De gevolgen zijn direct voel-
baar. Peter Bootsma zit in de eerste 4 competitieron-
des met 3 zaterdagen met 4 tot 5 wedstrijden te veel. 
Dat is vreselijk veel werk voor hem. Gevolg is dat 
we direct al hebben moeten grijpen naar een maat-
regel waarover we al vaak hebben geschreven en 
verteld, namelijk dat jeugdteams af en toe op zon-
dag zullen moeten spelen. JO14-7 en MO15-3 heb-
ben de spits af moeten bijten.    

 

In de jongste leeftijden, pakweg 7 tot 10 jaar, 
gaan we inlooptrainingen starten. D.w.z. dat 
wie zich aanmeldt de week erna al mee kan 
gaan trainen. Dus niet wachten tot volgend of 
later in het seizoen. Direct meedoen.    

 

Rookbeleid 

De trend naar rookvrije(re) sportparken is on-
miskenbaar. In juni is een groep bij elkaar geko-
men met het doel te formuleren wat we van ro-
ken op de club vinden. Tijdens de zomer is een 
voorstel gemaakt. Dat wordt nu uitgewerkt. 
Ondertussen worden we zo ongeveer ingehaald 
door de tijd want de KNVB heeft al aangekon-
digd dat in 2025 alle amateurverenigingen bin-
nen en buiten rookvrij moeten zijn.   

Op dit moment is zo’n 10 tot 15% van de 3000 
verenigingen geheel rookvrij.  

 

Rob Zomer aangesteld voor coördinatie van 
JO11 trainingen op woensdag 

Jarenlang heeft Jan Vermeulen monnikenwerk 
verricht door op woensdagmiddag de volledige 
onderbouw trainingen aan te bieden. In de af-
gelopen jaren is dat steeds moeizamer gewor-
den. We zijn daarom gaan zoeken naar andere 
oplossingen. We hebben gekozen voor wat 
moet worden een structurele oplossing waar bij 
“de breedtesport” teams meer structuur en met 
professionele ondersteuning hun trainingen op 
een hoger plan krijgen. De eerste stap daarin is 
de aanstelling van Rob Zomer bij de JO11. Rob 
zal behalve de woensdagmiddag training ook 
trainers uit die leeftijdsgroep instructies en trai-
ningsprogramma’s gaan geven. Dat gaat alle-
maal niet in een week maar zal geleidelijk wor-
den ingevoerd. Als vereniging betekent dit na-
dat we in de loop der jaren flink zijn gaan in-
vesteren in de selecties, we nu ook meer en 
meer gaan investeren in de groepen daarachter. 

 

Het verenigingsbestuur 

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



SPONSOR UITGELICHT 

Het is ongelofelijk maar waar.......... Bouwbedrijf Kok B.V. is al 
meer dan 50 jaar sponsor van onze club! Ja, je leest het goed: 50 

jaar!! Daar zijn zowel wij als eigenaar Norbert Kok uiteraard ont-
zettend trots op! Iedereen in De Meern heeft wel eens de bekende 
busjes zien rijden of de mannen ingehuurd voor een klus. Inmid-
dels voetballen hun dochters Manon (MO19-1) en Julia (MO17-1) 
ook bij de club en is het bedrijf trotse shirtsponsor. ‘Toen het be-
drijf 53 jaar geleden is opgericht, zijn we als sponsor aangehaakt 
bij V.V. De Meern’, zegt Karin Kok (mede eigenaar) met een lach 
op haar gezicht. ‘Dat gaf niet alleen extra reclame, maar we von-

den het ook gewoon erg leuk om te doen. En nog steeds, zeker nu 
onze dochters ook bij de club voetballen. We gaan er vanuit dat 

onze meiden met veel plezier bij de club blijven voetballen en dat 
wij nog heel lang sponsor zullen blijven’.   

Wil je meer weten over Bouwbedrijf Kok B.V. of heb je zelf een 
klus gepland staan, kijk dan op www.bouwbedrijf-kok.nl. Je kunt 

contact opnemen met Norbert of Karin via info@bouwbedrijf-
kok.nl of op 030 - 666 15 79.  

Net als bij andere clubs zijn sponsors voor V.V. De Meern onontbeerlijk. We zijn als club dan 

ook trots en dankbaar dat we er heel veel hebben. Vanaf nu stellen we in elke TeamGeest een 

sponsor aan u voor. Deze keer...Bouwbedrijf Kok B.V. 

http://www.bouwbedrijf-kok.nl
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DE TEAMINDELING.                                          

IEDER JAAR WEER EEN HELE KLUS 

 

 

De teamindeling. Het is voor iedere sportclub ieder jaar 
weer een ingewikkelde opdracht. Voor V.V. De Meern 
geldt dat eens te meer. Ga maar na: 126 jeugdteams, 19 
seniorenteams, de grote groep van jongste spelers 
(Champions League, Kabouters en Benjamins), Wal-
king Football en 7x7. Dat moet allemaal, ieder jaar weer 
in goede banen geleid worden door de coördinatoren 
en de verantwoordelijke commissies. Geen geringe op-
gave.  

 
Frank Gulitz is lid van de Jeugdcommissie. Daarnaast is 
hij één van de coördinatoren en als zodanig lid van de 
Jeugd Technische Commissie. Hij legt uit: ‘Gedurende 
het jaar vraagt de Jeugd Technische Commissie twee 
keer input van alle leiders door middel van de 
‘scoreformulieren’. Op die manier krijgen we inzicht in 
de ontwikkeling van de teams en de spelers. Die infor-
matie wordt door de coördinatoren gebruikt als we 
gaan beginnen met de planning, dat is meestal zo rond 
het einde van de competitie. Als de coördinatoren vin-
den dat de indeling klaar is, leggen we die voor aan de 
Jeugdcommissie. Die maakt ‘em dan definitief. Die de-
finitieve indeling moet er liggen op de dag die de 
KNVB daarvoor bepaalt. Dit jaar was dat 15 juni. We 
hebben dus een periode van vier à zes weken waarin de 
hele indeling gemaakt moet zijn. Daarna kunnen we 
nog wat kleine wijzigingen doorvoeren, maar alleen als 
dat noodzakelijk is en niet voor de selectieteams. Die 
deadline is dus echt belangrijk. In de week ervoor 
wordt het meestal nachtwerk.’  

 

Het maken van de indeling is een klus 
waar de coördinatoren ieder jaar met 
frisse moed aan beginnen. Het is veel 
werk en niet eenvoudig. Er zijn im-
mers vele wensen en belangen waar 
rekening mee gehouden moet wor-
den. Dat leidt nog wel eens tot stevige 
onderlinge discussie maar uiteindelijk 
ligt de indeling er ieder jaar weer. Het 
lastigste deel moet dan nog komen. 
Want als de indeling klaar is, wordt 
die bekend gemaakt en dan komen al 
snel de reacties van spelers en ouders. 
Sommige daarvan zijn reëel maar an-
dere ook absoluut niet. Met name de 
reacties waarin de integriteit van de 
betrokkenen ter discussie gesteld 
wordt (‘vriendjespolitiek, niet trans-
parant’) komen hard binnen. Dit is de 
fase waarin coördina-
toren en commissiele-
den zich meer dan 
eens afvragen waar-
om ze dit werk eigen-
lijk doen. Maar uit-
eindelijk, als alles af-
gerond en klaar is, 
overheerst toch tevre-
denheid. Dan besluit Frank, die zelf 
niet meer voetbalt en ook geen kin-
deren heeft die nog voetballen, om 
gewoon weer een jaartje door te gaan. 

 TeamGeest zegt tegen alle coördina-
toren en commissieleden: goed ge-
daan en graag tot volgend jaar.  





 

Volgens velen die hem hebben zien spelen, is hij de beste speler die ooit voor V.V. De Meern 

heeft gespeeld, Jan Kerkhof. Al vanaf zijn prilste jeugd lid van de club en sinds zijn 16e actief in 

het eerste. Jan is een echte dribbelaar, een spelverdeler. En een groot talent. Hij krijgt zelfs aan-

biedingen om in Amersfoort en Hilversum te komen voetballen. Voor geld! 60 gulden voor een 

overwinning. Dertig voor een gelijkspel. Maar Jan blijft V.V. De Meern trouw en maakt deel uit 

van het team dat in 1967 kampioen wordt en daardoor, vanuit Afdeling Utrecht, promoveert 

naar de 4e Klasse KNVB. 

V.V. 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. 

Jan Kerkhof op de platte kar vanwege het kampioenschap in 1967 
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Natuurlijk 

Iedereen zal het wel hebben gemerkt, het is een 
stuk rustiger geworden op het veld. Natuurlijk, 
er is sporadisch nog een fluitsignaaltje te horen, 
een enkele juichkreet bij een doelpunt en ook 
nog enig gehijg tijdens de conditie-opbouwfase 
(al zal dat voor sommigen tot ver in april 2020 
duren). Maar het meest verbeten verbale vuur 
binnen de lijnen blijft toch uit. Hoe dat komt? 
Vanaf dit seizoen behoort een van de meest in-
spirerende protestonderwerpen tot het verle-
den: de hands-overtreding is veranderd. 

En dát komt weer door de IFAB. De Internatio-
nal Football Association Board, die wereldwijd 
de spelregels bepaalt, heeft o.a. spelregel 12 ge-
wijzigd. Precies, die over ‘Overtredingen en 
onbehoorlijk gedrag’. Niet de allerbelangrijkste 
spelregel (dat is en blijft spelregel 18: ‘De 
scheids heeft altijd gelijk, ook als hij ongelijk 
heeft’) maar als het gaat om hands toch wel een 
aardige. 

Was voor hands vroeger altijd vereist dat een 
speler de bal opzettelijk met arm of hand moest 
raken, vanaf nu is de bedoeling van de speler 
(of, zoals voetballers en topadvocaten het zeg-
gen: de intentie) niet meer van belang. Dus ex-
pres of per ongeluk, bij hands van een verdedi-
ger in zijn of haar strafschopgebied gaat de bal 
in beginsel op de stip. Volgens de toelichting is 
er zonder meer sprake van een hands-
overtreding als de bal opzettelijk met arm of 
hand wordt geraakt (waarbij het bewegen van 
hand of arm in de richting van de bal altijd als 
opzettelijk geldt), of als het contact balcontrole 
of balbezit oplevert, of als het leidt tot een sco-
ringskans. Maar er is volgens de voetbalwetge-
ver ook meestal sprake van hands als de arm of 
hand boven schouderhoogte is als de bal wordt 
geraakt, of als de arm/hand het lichaam “op 
onnatuurlijke wijze groter maakt”. 

TEAMGEEST IS HET CLUBBLAD VAN  

V.V. 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, John van Wegen, Wim 

Stolwijk, Frank Gulitz, Piet Eversdijk, Marco Eversdijk 

MET DANK AAN: FC Utrecht 

Voor vragen, opmerkingen en bijdrages, mail naar: 

teamgeest@vvdemeern.nl 

   
 
Oktober 2019 

COLOFON: 

Huh, op onnatuurlijke wijze groter maakt? 
Hoedoedegijdaddan? De KNVB geeft een 
weinig verhelderend voorbeeld. Het is 
‘natuurlijk’ als een speler die valt zijn hand of 
arm tussen het lichaam en de grond houdt. 
Als de bal daartussen komt, is het geen 
hands. Oké, als een speler ongelukkigerwijs 
bovenop de bal klapt dus. Maar… zo waar-
schuwt de Koninklijke er meteen bij, dan mag 
de arm niet “zijwaarts of verticaal van het li-
chaam of uitgestrekt” zijn. Ik heb het een paar 
keer teruggelezen maar krijg alleen beelden 
met veel gipsverbanden binnen. Mijn conclu-
sie als clubscheidsrechter: het is altijd hands, 
behalve als spelregel 18 van toepassing is. 
Blijft over de vraag hoe een speler met arm of 
hand zijn lichaam op een natuurlijke manier 
kan vergroten (niet strafbaar!). Wie de vraag 
aan de voetbalintellectuelen Van der Gijp en 
Derksen van Veronica Inside durft te stellen, 
krijgt vast een gevat antwoord. 
 
Ron Booij 
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In de tweede helft kwam het ondernemende aspect 
van de bijeenkomst naar boven. De gasten werden 
in groepjes opgedeeld om over een aantal thema’s te 
discussiëren. Onderwerpen als Ondernemen en Lei-
derschap (werken aan je bedrijf in plaats van in je 
bedrijf), De Twaalfde Man (hoe ga je om met je pu-
bliek en/of klant) en team vorming en nieuw talent 
(personeelsbeleid) werden besproken binnen de ver-
schillende groepen. 

Al met al was het een zeer inspirerende bijeenkomst 
met afwisselend programma waarbij veel Business 
Clubs uit de regio Utrecht vertegenwoordigd wa-
ren.  

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. 

Start van het nieuwe seizoen 
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels in volle gang. Wederom zullen er verschil-
lende bijeenkomsten georganiseerd worden. Houd de website in de gaten voor de laatste updates over 
de aankomende bijeenkomsten. 
 
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. 

 
Scoren met ondernemerschap 
De laatste bijeenkomst van het seizoen stond gepland op woensdag 26 juni. Het BusinessBoost Event in 
samenwerking met ING werd georganiseerd in Stadion Galgenwaard. De onderliggende reden is dat 
de zaken- en voetbalwereld van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Om deze reden wa-
ren er leden van verschillende Business Clubs uit de regio Utrecht te gast. Te gast Björn Kuipers, naast 
topscheidsrechter, ook ondernemer. 

Tijdens de eerste helft werden de aanwezigen door Björn Kuipers meegenomen in de ontwikkelingen in 
de voetbalwereld. Onder andere de VAR (Video Assistant Referee) werd besproken. Daarnaast waren 
er beelden van de wedstrijden die scheidsrechter Kuipers fluit. Dit maakt de eerste helft zeer interac-
tief.  

http://www.bclr.nl
mailto:info@bclr.nl

