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WAT BRENGT 2020? 

De winterstop is begonnen. Even geen voetbal bij ons. 
Het prof voetbal gaat gewoon door. Ajax verliest 3x de-
ze week, PSV verliest 10 van de laatste 12 wedstrijden. 
Mark van Bommel wordt ontslagen en Jaap Stam en Al-
fons Groenedijk nemen zelf ontslag. Erwin Koeman ont-
slagen door Oman en Napoli gooit trainer Carlo Ance-
lotti eruit ondanks plaatsing voor de Champions Lea-
gue. Gelukkig is het bij ons rustig ondanks de zeer 
slechte resultaten van zondag 1 en een tegenvallend za-
terdag 1. Het is nu de tijd van evaluatie en gesprekken 
voeren met spelersraden en trainers. Wat zal 2020 ons 
brengen?  

Op bestuurlijk nivo is Cody Meilink ons team komen 
versterken. Niet alleen is door zijn komst de gemiddel-
de leeftijd van het bestuur drastisch verlaagd, maar de 
jonkies Stef Vermeulen en Cody vertegenwoordigen de 
grote groep jongeren in onze vereniging. Ook onze hui-
dige jeugdvoorzitter Han van Veldhuizen zal na zijn 
afscheid van het jeugdbestuur aan het eind van het sei-
zoen het bestuur komen versterken. Zijn kennis van het 
jeugdvoetbal en zijn management vaardigheden wor-
den een grote steun voor het huidig bestuur.  

Tijdens de laatste algemene vergadering bleek dat de 
club financieel gezond is. Vele sportverenigingen blijken 
moeilijk rond te kunnen komen, maar door de geweldi-
ge inspanningen van vele vrijwilligers en een verant-
woord uitgaven beleid, hebben wij daar geen last van. 
Met een prachtige nieuwe lichtinstallatie gaan we straks 
na de winterstop weer de velden op.  

Begin 2020 komt de wethouder van sport 
ons complex bezoeken. Hopelijk loopt hij 
ook even ons hoofdveld op. Dan kan hij er-
varen hoe de staat van het veld is. We zullen 
aangeven dat ons hoofdveld, gelet op het 
intensieve gebruik, eerder aan vervanging 
toe is dan waarvan normaal wordt uige-
gaan.  

Dus wat brengt 2020?  

Ik wens een ieder een gezond en voorspoe-
dig 2020.  

 
Wim Stolwijk   



 

KORT MERENEES: 

VOOR WIE DE BUI AL ZIET HANGEN 
Het was kiezen of delen voor VV De Meern. Om een 
overdaad aan klachten over het slechte weer het hoofd te 
bieden, moest ofwel het complete sportpark worden 
overdekt, of er moest zsm een andere oplossing gevon-
den worden. En het liefst een goekopere. En dat is gelukt. 
Voor slechts 6 euro en 50 cent aan te schaffen, de VV De 
Meern paraplu. Natuurlijk in onberispelijk oranje. 

TUSSENSTAND VAN SELECTIETEAMS JEUGD 

Het seizoen 2019/2020 is halverwege. Tijd om de balans op te maken bij de selectieteams van de jeugd.

Onze O13 houdt zich meer dan voortreffelijk 
staande in de 2e Divisie. Met een keurige 4e 
plaats en slechts 6 punten achterstand op koplo-
per DCG, is het team zelfs nog in de race voor 
het kampioenschap. De O14 heeft het dit seizoen 
wat lastiger en lijkt, met een voorlopige 5e 
plaats, geen rol meer te kunnen spelen in de ti-
telstrijd in de 3e Divisie. 

De O15 is met Houten in gevecht om het kampioenschap in de 3e Divisie. Hoewel de achterstand 5 punten 
bedraagt, is er in 2020 natuurlijk nog heel veel mogelijk. Ook de O16 staat 2e. In de 4e Divisie is het team 
een verbeten gevecht om de titel aan het uitvechten met Hercules, dat halverwege de competitie slechts 3 
punten meer heeft. Ook de O17 is nog in de race voor de titel in de 4e Divisie en heeft promotie in zicht. De 
ploeg staat 2e met evenveel punten als koploper BFC, maar met een wedstrijd meer gespeeld. Onze O19 
heeft het momenteel het moeilijkst. In de 3e Divisie staat het op een magere 8e plaats en zal na de winter-
stop alle zeilen nog moeten bijzetten om zich te handhaven. 

Bij de meiden is de O15 in de najaarscompetitie van Hoofdklasse 2 als 4e geëindigd. De O17 staat, halver-
wege de competitie in de 4e Divisie, samen met Woezik bovenaan en onze O19 staat in de nog niet voltooi-
de najaarscompetitie in de 1e Klasse 2 op de 8e plaats. 

Maar in onze winkel hebben we nóg meer fraais in de aanbieding, bijvoorbeeld springtouwen! Bij de onderbouw 
jeugd selecties gebruiken we springtouwen tijdens trainingen ter verbetering van de motoriek. Touwtjespringen is 
onder andere goed voor coördinatie, uithoudingsvermogen, timing, balans, snelheid, kracht en explosiviteit. 
  
Wil je ook eens oefenen met een springtouw, tijdens trainingen of thuis? Voor € 1.50 heb je de keuze uit een blauw 
of een roze springtouw. 
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 KORT MERENEES: 
ALLE HÄNDE IN DIE LUFT!! 

 
Na een geslaagde editie van het winterse clubfeest vorig jaar, 
zal het feest ook dit jaar tijdens de donkere dagen na kerst 
plaatsvinden en wel op zaterdag 18 januari. Een mooi moment 
om het nieuwe jaar nog eens met elkaar in te luiden en je beste 
dansmoves uit de kast te trekken. Deze avond zal namelijk com-
pleet verzorgd worden door 538 Dj’s Rick Romijn en Ronald de 
Bas, met de lekkerste hitjes van toen en nu! 
  
Waar: in de kantine 
Tijd: 21.00 - 02.00 uur 
Tickets: € 5,- inclusief 2 consumptiemunten 
Happy Hour: 21.30 - 22.30 uur (twee drankjes halen, één beta-
len!) 
  
Leden kunnen een kaartje kopen aan de bar in de kantine 
(graag contant betalen). Vrijwilligers kunnen zichzelf en eventu-
ele partner gratis aanmelden door een mail te sturen 
naar openingsfeest@vvdemeern.nl. Bij binnenkomst ontvangen 
vrijwilligers twee consumptiemunten. 

… WIE KENT HEM NIET 

Ondanks zijn zeer drukke agenda, was Sinterklaas ook dit jaar ons mooie cluppie niet vergeten. Op zon-
dag 1 december kwam hij weer langs samen met een actieve zwarte piet. Want de spelertjes mochten met 
hem koppen en hij ging meespelen met het orkest onder leiding van de welbekende Meerenees Cees Ver-
weij. Verspreid over drie groepen had Sinterklaas de benjamins, kabouters en champions league uitgeno-
digd. 

Alle teams mochten naar voren komen en hoe is het 
mogelijk, maar Sinterklaas wist over elk team wel 
wat te vertellen. Zo waren er enkele teams die op 
een bepaalde manier altijd juichen, spelers die lie-
ver de bal bij zich houden dan overspelen en spe-
lers die de meest bizarre acties kunnen maken. Als 
klap op de vuurpijl kregen alle spelers na afloop 
van Sinterklaas nog een groot kado: een mini tafel-
voetbalspel. Als hierdoor weer nieuwe talenten op-
staan, kunnen we wellicht weer het tafelvoetbal in 
de kantine herintroduceren... 

Op deze plaats willen wij de groep vrijwilligers be-
danken die ook dit jaar weer het sinterklaasfeest tot 
een groot succes hebben gemaakt.. 
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 V.V.DE MEERN DOET             
UITSTEKENDE ZAKEN:  

MAXARO, NIEUWE SPONSOR.        
 
Maxaro, specialist in badkamers en tegels, 
opent medio februari haar nieuwe megastore 
in The Wall. De succesformule uit Roosen-
daal zet hiermee een strategische stap in het 
veroveren van Nederland. Maxaro heeft V.V. 
De Meern geselecteerd om als partner meer 
naamsbekendheid te creëren in de regio 
Utrecht. Maxaro onderscheidt zich met een 
formule waarin eigen productontwikkeling 
en een groot assortiment van hoge kwaliteit 
centraal staan. Een uitmuntende service, pro-
ducten direct uit voorraad leverbaar en een 
verrassend scherpe prijs maken deze formule 
tot een absolute succesformule. Binnenkort 
zie je tal van reclameborden op het sportcom-
plex van V.V. De Meern. 
  
De betrokkenheid van V.V. De Meern bij spe-
lers en trainers uit zich in het samenwerken 
met mensen die hun passie voor voetbal uit-
dragen en het bieden van kansen aan jonge-
ren om zich te ontwikkelen. Dit sluit perfect 
aan bij de cultuur binnen Maxaro. Ook daar 
krijg je namelijk alle ruimte om jezelf te ont-
wikkelen en te groeien in een functie die 
goed past. De Maxaro Academy, een online 
leerplatform, ondersteunt hierin. Via een op-
leidingstraject waarin verkoop- en product-
trainers jou begeleiden in je ontwikkeling, 
bouw jij bij Maxaro dus echt aan je CV en 
daarmee aan je toekomst. 

Door sponsoring en door maximale aandacht 
te geven aan jongeren die zich willen ontwik-
kelen, draagt Maxaro bij aan de maatschap-
pelijke doelstellingen van V.V. De Meern. 
Een mooie match waarbij jij als talent alleen 
maar voordeel hebt.  

Jong, vooruitstrevend en ambitieus, dat is wat wij zijn. 
En we hebben plaats voor jou! Start met een geweldige 
baan waarin je online en in de showroom via warm 
klantcontact de hoogste klanttevredenheid van Neder-
land binnen de badkamer- en tegelmarkt behaalt. 
Maxaro staat erop haar klanten maximaal te laten sla-
gen. 
  
Grijp nu de kans om samen met de eerste vijftig mede-
werkers Maxaro tot een succes te brengen in The Wall. 
Als jij je bovendien aangetrokken voelt tot onze cul-
tuurwaarden zoals Verleg Grenzen, Ontwikkel & Ont-
plooi, Samen Dromen Durven Doen, Verras Met regel-
maat en Trots Op ons, wacht dan niet met solliciteren. 
  
Kijk snel op de website www.werkenbijmaxaro.nl. 
Flexibel werken op oproepbasis of parttime of fulltime 
werken, laat het ons weten en solliciteer. Verwijs in je 
sollicitatie naar V.V. De Meern. Ken je buiten de club 
mensen die zich ook in Maxaro herkennen, vertel dan 
wat je al over ons weet en verwijs ze naar 
www.werkenbijmaxaro.nl. 
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 HOOFDSPONSORS VOOR       
ZONDAG EN ZATERDAG 1  

VV De Meern is trots te melden dat het voor de Zondag en Zaterdag 1 drie hoofdsponsors aan zich 
heeft kunnen binden, te weten: Partycentrum Number Four, Theo Pouw Groep en Hoppenbrou-
wers Techniek. 

Partycentrum Number Four is al langere tijd verbonden 
aan onze club, maar nu ook hoofdsponsor van onze 
Zondag 1. Eigenaar Hans de Wit zegt trots hierover: "Ik 
ben al zo lang verbonden met de club en heb een oran-
je/zwart hart. Ik vind het daarom onwijs gaaf om nu 
hoofdsponsor te zijn van de Zondag 1.". 
  

Naast Partycentrum Number Four werd ook het con-
tract getekend van Theo Pouw Groep. Ook als hoofd-
sponsor van Zondag 1. Eigenaar Alexander Pouw: "Het 
grote ledenaantal, het bereik en de lokale betrokkenheid 
waren voor mij redenen om dit contract aan te gaan. Op 
deze manier willen we nog meer naamsbekendheid in 
de regio creëren.". 
  

Voor Zaterdag 1 werd ook een nieuwe 
hoofdsponsor aangetrokken, het Bra-
bantse bedrijf Hoppenbrouwers Tech-
niek. Hoppenbrouwers is één van de 
grootste installatiebedrijven in Neder-
land en met een nieuwe focus op Mid-
den-Nederland werd er gezocht naar een 
club met een groot bereik. Hoppenbrou-
wers werd vertegenwoordigd door Mee-
renees Frans van Zoeren: "Ik heb zelf 
jarenlang bij de club gevoetbald en de 
link gelegd met Hoppenbrouwers. We 
vinden het heel waardevol om ons te 
verbinden met zo'n grote club in 
Utrecht. We kijken uit naar een duurza-
me en leuke samenwerking.".  

Voorzitter Wim Stolwijk was uiteraard in zijn 
nopjes met de drie nieuwe hoofdsponsoren: "Het 
mag duidelijk zijn dat we ontzettend blij zijn 
met deze fantastische sponsoren. Op basis van 
de ontwikkelingen bij de club, het vergroten van 
ons netwerk en de investeringen die we gedaan 
hebben, zijn we nu voor regionale én landelijke 
opererende organisaties zeer interessant gewor-
den. Complimenten aan de sponsorcommissie.".  
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INSIDE ZONDAG 1  
Slechts een paar seizoenen geleden kwam onze Zondag 1 uit in de 3e Divisie en speelde ons vlaggenschip in de 
grote KNVB Beker, voor anderhalf duizend toeschouwers, tegen PEC Zwolle. Voor wie het niet gelooft, er zijn 
sjaaltjes en foto’s als bewijsmateriaal voorhanden. Maar na 2 degradaties op rij moet V.V. De Meern het hoofd 
dit jaar eindelijk weer eens boven water zien te houden. Met als kapitein een trainer die zijn sporen in het be-
taalde voetbal ruiterlijk heeft verdiend. TeamGeest volgt de verrichtingen van het eerste op de voet. Van bin-
nenuit! Lees alles in ‘Inside Zondag 1’.   
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De zondag 1 heeft een slechte 1 e seizoenshelft achter de 
rug. De eerste wedstrijd van het seizoen wordt kansloos 
verloren tegen AFC 34. De vele blessures en schorsingen 
zorgen ervoor dat het team moeizaam vooruitkomt. Thuis 
tegen Zouaven wordt De Meern niet weggespeeld door de 
tegenstander maar verliest het wel weer. Zouaven is mo-
menteel dekoploper met 26 punten. Tijdens de wedstrijd 
tegen LSVV moet er al beroep worden gedaan op spelers uit 
de 019-1. LSVV weet uiteindelijk met 2-3 te winnen met een 
beetje hulp van de scheidsrechter. Uit bij DSOV wordt er 
weer verloren maar zeker niet kansloos en dat is ook een 
beetje het verhaal van de 1 e seizoenshelft. Thuis tegen For-
tuna Wormerveer is het dan eindelijk zover. Het prachtige 
afstandsschot van Marouan Talbi en de goal van Artan 
Hadjdari zorgde ervoor dat de 3 punten in De Meern ble-
ven. Het wordt uitbundig gevierd in de kantine en dat was 
zeker verdiend. Het lukt niet om deze lijn door te zetten. De 
wedstrijd tegen Legmeervogels was niet om aan te zien. Te-
gen Zaanlandia werd er heel behoorlijk gevoetbald in de 1 e 
helft en gingen we rusten met een 1-2 voorsprong. Helaas 
wist Zaanlandia dit om te draaien naar een 3-2 overwinning 
in de laatste minuut. Het gebeurt tevaak dat we leuk mee-
voetballen maar uiteindelijk met lege handen staan. In de 
wedstrijden na Zaanlandia wordt er alleen nog maar verlo-
ren. 

Tegen Hoofddorp had er meer ingezeten 
want we hadden erg veel kansen maar 
kregen ook weer gemakkelijk 3 doelpun-
ten om onze oren. In de laatste wedstrijd 
wordt er thuis verloren tegen een directe 
concurrent Kolping Boys. Fortuna Wor-
merveer staat boven ons met 11 punten 
en daarna komen DSOV, Kolping Boys en 
Legmeervogels met 13 punten. We moe-
ten de aansluiting zo snel mogelijk gaan 
vinden door meer punten te pakken tegen 
deze directe concurrenten in de 2 e sei-
zoenshelft. 

Een hels karwei zal het gaan worden om 
in de 1 e klasse te blijven. Het verhaal 
rond sva Papendorp is ook nog steeds 
niet helemaal duidelijk. In ieder geval zal 
De Meern in de 2 eseizoenshelft een an-
der gezicht moeten laten zien. 

Hoewel er nog geen enkele reden is tot trompetgeschal, is Artan Hajdari momenteel topscorer van het eer-
ste. De speler die afgelopen zomer overkwam van Houten is verantwoordelijk voor 3 van de, in totaal, 11 
competitiegoals. Said Mousslih en Marouane Talbi schoten beiden twee keer raak. Serkan Yasar, Ruben 
Baas, Michiel Middelhuis en Remco de Smit tekenden voor de andere treffers.  

ZONDAG 1 WACHT HELS 
KARWEI OM NIET VOOR HET 
3E OPEENVOLGENDE JAAR 

TE DEGRADEREN 
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STAND VAN ZAKEN ZATERDAG 1 
& DE VROUWEN 1 

Waar het bij Zondag 1 doorgaans ‘huilen met de pet op’ is, 
doet Zaterdag 1 het zeker beter. De ploeg van trainer         
Richard Beekink staat in de 2e Klasse B in de middenmoot. 
De achterstand op koploper Maarssen is 8 punten, de voor-
sprong op hekkensluiter Benschop is 9 punten. Opvallend is 
dat onze Zaterdag 1 uit sterker is dan thuis. Want daar waar 
de laatste 3 thuiswedstrijden werden verloren, konden de 
laatste 3 uitwedstrijden wel in winst worden omgezet. 
Mooie opdracht voor alle Merenezen om Zaterdag 1 in thuis-
wedstrijden dusdanig aan te moedigen, dat de overwin-
ningspunten ook thuis in de tas kunnen. 

Ook de vrouwen van V.V. De Meern zijn hal-
verwege de competitie. Zaterdag 1 neemt in 
de 3e Klasse een 8e plaats in, in een competitie 
waarin Rivierwijkers ongenaakbaar is (33 
punten uit 11 wedstrijden. Reeds 93 doelpun-
ten gemaakt!). Daar tegenover steken de 14 
punten van De Meern wellicht enigszins schril 
af, maar het gat naar de onderste plaatsen be-
draagt toch een prettige 10 punten. De achter-
stand op nummer 4, Odysseus, bedraagt 
slechts 3 punten, dus is er voor Zaterdag 1 na 
de winterstop nog veel om voor te vetballen. 

Zondag 1 heeft het lastig in de 4e Klasse. Met 6 
punten uit 8 wedstrijden houdt het alleen 
Domstad Majella en SVO Krommerijnstreek 
onder zich. Hoewel een toppositie uitzichtloos 
is, kan met een mooie 2e seizoenshelft een 5e 
of 6e plaats nog best een reëel doel zijn. 

Meer lachende gezichten bij Zaterdag 1 

ER IS NA DE WINTERSTOP 
NOG VEEL OM VOOR TE VOET-

BALLEN 





VOETBALPLAATJESACTIE AH 

GROOT SUCCES 

 
Dit jaar had de Albert Heijn wel een hele speciale 
plaatjesactie: onze eigen spelers! Pakjes met kaartjes bij 
iedere aankoop en een dik boek om die plaatjes in te 
plakken. Met ook nog eens je eigen foto op de cover. 
Waar kwam dat ineens vandaan?  

 
De actie is een samenwerking tussen een commercieel 
bedrijf (Tomorrow Marketing en Sales Services), vier 
lokale Albert Heijn’s en twee voetbalclubs (UVV en 
wij). Grofweg komt de samenwerking erop neer dat 
Tomorrow het draaiboek en de structuur levert, dat de 
Albert Heijns geld erin steken en de kaartjes versprei-
den en dat de clubs vooral veel werk moeten verzetten. 
Zij moeten er immers voor zorgen dat alle spelers op de 
foto gaan, dat die foto’s van goede kwaliteit zijn en dat die 
foto’s daarna hun weg weer vinden naar Tomorrow. En dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je club veel leden 
heeft. Bij ons waren er drie hele zondagen voor nodig om het 
voor elkaar te krijgen. Was dat dan de reden dat andere clubs 
niet meededen? We weten het niet maar hoe dat ook zij, ge-
lukkig hadden wij de menskracht en de motivatie om deze 
actie tot een succes te maken. Piet Oostveen, Joop Zouten-
brij, Ruud van ’t Klooster, Fabian Kleijne, Alfred en Ria van 
Doorn en Armand van Velzen hebben daar een hoop moeite 
voor gedaan.  En fotograaf Wim van IJzendoorn heeft de 
langste serie uit zijn lange carrière gemaakt.  

 
  

Wist je dat 

Er 1518 personen op de foto gezet zijn? 

Van alle mensen een ik-geef-toestemming-om
-mijn-foto-af-te-drukken-handtekening ver-
kregen moest worden?  

De kantine in oktober helemaal vol lag met 
plaatjesboeken voor de spelers? 

De club er meer dan € 6.500,- aan overgehou-
den heeft? 

Er in totaal 2.990.460 plaatjes gedrukt zijn?  
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VAN HET VERENIGINGSBESTUUR :  
Hoe staan we ervoor? Heeft de club een goed jaar achter de 
rug? Best wel.  
De nieuwe veldverlichting op veld 5 en 6 is gerealiseerd. De 
Teamgeest wordt nieuw leven ingeblazen, de jeugdtoernooi-
en zijn terug, de seniorencommissie is aan het verjongen, de 
sponsorcommissie is behoorlijk succesvol en groeit. Het aan-
tal scheidsrechters en de aandacht voor hen gaat vooruit. In 
de jeugdafdeling maken we stappen. De meisjes zijn bloei-
end. Financieel gaat het top!  
 
Binnen de stad wordt VV De Meern gezien als een ijzersterk 
merk. Daar mogen we best trots op zijn.  
 
Sportief is het wisselend, vooral vlaggenschip Zondag 1 
heeft het moeilijk. Erg jammer. Veel teams draaien gelukkig 
ook erg goed. 
 
Zijn er dingen die echt niet goed gaan? Er kan veel beter. 
Maar echt slecht? Dat valt denken wij best wel mee. 
 
Wat gaat de komende tijd brengen? Vooral veranderingen in 
het seniorenvoetbal waaronder de groei van nieuwe voetbal-
vormen. Denk aan 7x7, walking football maar we zullen ons 
ook moeten afvragen of we een antwoord moeten hebben op 
commerciele aanbieders. Dat zijn partijen die voetbal begin-
nen aan te bieden zoals je bij een sportschool terecht kan op 
basis van maandabonnementen of X-rittenkaarten waar en 
wanneer het jou uitkomt.  
 
Nieuw en van harte welkom in het bestuur is Cody Meilink. 
Heel goed dat er nieuwe enthousiaste gezichten in het be-
stuur komen. Cody, heel veel succes. Welk jong talent volgt? 
Je hoeft niet dag en nacht bezig te zijn. Enkele behapbare 
projecten is al fantastisch. Bovendien een geweldige leer-
school voor jezelf en zeer goed voor je CV. 
 
Terugblik op de Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Op 26 november hadden we de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering. Vaste items op deze vergadering zijn het jaarver-
slag, de financieele verantwoording en de meerjarenbegro-
ting.  
Het jaarverslag is typisch zo’n ding uit het verleden, de se-
cretaris schreef dan een verhaal met alles wat er was ge-
beurd en wat van belang was. Dat alles staat tegenwoordig 
op de site bij Laatste nieuws en in de Teamgeest. Beiden zijn 
terug te vinden in het archief op de site. Naar ons idee is dat 
voldoende om aan de statutaire eis van een jaarverslag te 
voldoen. 
Financieel zijn we er opnieuw in geslaagd om zwarte cijfers 
te schrijven. Zoals dat heet een positief resultaat van ca. € 
61.000. Een bedrijf zou zeggen een winst van € 61.000. Een 
prachtig resultaat. Bij dit resultaat moeten we wel opmerken  

dat er een huurteruggave van de gemeen-
te bijzat en een onverwachtte cheque van 
€ 3.000 van de Vriendenloterij. Dat zal dit 
seizoen niet weer het geval zijn. 
 
De vergadering werd bezocht door zo’n 
40 leden die een hele vrolijke avond voor-
geschoteld kregen. Natuurlijk de prachti-
ge financiële cijfers maar ook twee nieuwe 
leden van verdienste Kees van Rooijen en 
Alfred van Doorn en drie Kanjers Sjaak 
van Zijl, Ajo Verheij en Henny Ockhuij-
sen. Geweldig dat we mensen hebben die 
zoveel en vaak heel onopvallend werk 
doen. Daar worden wij als bestuur nou 
vrolijk van. Mensen gefeliciteerd. 
 
VV De Meern Rookvrij 
De discussie of wij rookvrij moesten wor-
den en zo ja per wanneer liep al wat lan-
ger. Na enig discussie heeft de ledenver-
gadering aangegeven met ingang van het 
nieuwe seizoen de club Rookvrij te ma-
ken. Zie elders in de Teamgeest voor meer 
informatie.  
 
Bestuursplannen voor het seizoen 2019-
2020 
Zoals bekend hebben we voor het seizoen 
een aantal zaken die we willen realiseren. 
De eerlijkheid gebied te zeggen dat we 
nog steeds geen doelstellingen hebben ge-
formuleerd. Wat sowieso doorloopt is:  

Vrijwilligersbeleid.  
Kees van der Kolk is met een werkgroep 
bezig om beter te formuleren wat we pre-
cies willen en hoe. Onderdeel daarvan is 
dat met andere verenigingen wordt gesp-
roken hoe zij met de vrijwilligers omgaan 
en hoe zij vrijwilligers werven. Wordt ver-
volgd. 



De zondag als voetbaldag blijven stimuleren. De 
bevolkingsgroei van de stad Utrecht en het princi-
piele standpunt van de stad om geen extra velden 
aan te leggen maken dat gebruik van de zondag on-
vermijdelijk wordt.  

 
Steeds meer verenigingen die van origine een typi-
sche zondagvereniging waren gaan met senioren 
over naar de zaterdag of starten naast de zondagaf-
deling een zaterdagafdeling.  
Meer senioren op zaterdag wil simpelweg zeggen 
minder jeugd op zaterdag. Ergens moet geschoven 
gaan worden. Enkele jeugdteams hebben al een keer 
op zondag moeten voetballen. Zoals het er nu uitziet 
wordt het toekomstmodel voor voetbal dat we weg-
gaan van de typische zaterdag, zondag indeling naar 
een algemene weekend competitie.      

Evenementen, toernooien en activiteiten. De 
voorlopige agenda is.  

 
Oktober FIFA e-game. Dit was voor de eerste keer, 
gezellig en succesvol. Begin januari het zaalvoetbal-
toernooi voor senioren. Dit van origine zaterdag eve-
nement is voor de eerste keer voor alle senioren dus 
inclusief dames. Top! 
Nog komend: Pasen Internationaal Jeugdtoernooi 
voor selecties. Juni Welwonend toernooi voor de 
jeugd en Coupe De Meern voor de senioren 
 
Nieuwe wedstrijdsecretaris voor de zondag 
Ruim een jaar geleden belde Marloes Lazet van het 2e 
vrouwenteam van Maarssen of er plek was bij V.V. 
De Meern. Dat was er. Er volgde een hele gezellige 
kennismaking en de vrouwen kwamen over naar De 
Meern.   
Leuk om te horen is hoe Marloes de verschillen tus-
sen V.V. De Meern en V.V. Maarssen beleeft. Niks ten 
nadele van Maarssen maar dan blijkt dat we het toch 
nog niet zo gek hebben georganiseerd. Voor Marloes 
was dat reden om direct aktief te worden. En doe 
eens gek, doe eens wat makkelijks bij De Meern 
(grapje) wordt wedstrijdsecretaris. Marloes heel veel 
succes! 
 
Wat u bv nooit hoort 
Er zijn heel wat onderwerpen waar u als lid eigenlijk 
zelden iets over hoort maar waar het VB “druk” mee 
is. We pikken er weer een (paar) uit. 
 
Werkbezoek wethouder van Rooijen 
Op 1 februari komt wethouder voor sport Maarten 
van Rooijen op bezoek. Een werkbezoek waarbij hij 
door de clubs in Leidsche Rijn wil worden bijgepraat 
over de situatie. Zijn er wachtlijsten, zijn er proble-
men etc. 

 
Bezwaar tegen nieuwe veldverlichting 
Een van de buren heeft begin dit jaar bij de 
gemeente bezwaar gemaakt tegen de nieuwe 
veldverlichting op de velden 5 en 6. Reke-
ninghoudend met de buren hebben wij geko-
zen voor een hoeveelheid licht ruim onder de 
normen. De buurman eiste dat wij de mini-
mumnorm van de KNVB zouden hanteren. 
De gemeente wees het bezwaar af, de vergun-
ning werd verleend en de lichtinstallatie is 
geplaatst. Geheel volgens de geldende regels 
heeft de buur beroep aangetekend tegen het 
besluit van de gemeente. De gemeente kan 
dat niet afwijzen en er volgt een hoorzitting. 
Gevolg is dat wij weer moeten komen opdra-
ven voor een naar ons idee kansloze zaak 
voor betreffende buur. 
  
Politie- en KNVB onderzoek 
Eind vorig seizoen raakten wij betrokken bij 
een vervelend en zwaar incident tijdens een 
voetbalwedstrijd. Conform de regels maakten 
wij samen met het bestuur van de tegenpartij 
direct melding van de zaak bij de KNVB. Bo-
vendien werd door aangiftes de politie bij de 
zaak betrokken. Samen met de tegenpartij 
moesten we verslagen en rapporten aanleve-
ren. Wat volgde was een onderzoek door po-
litie en KNVB. We zijn nu een half jaar verder 
en het lijkt erop dat de hele zaak alsnog wordt 
geseponeerd wegens gebrek aan voortgang in 
het onderzoek.  
Aan de bar is dit incident makkelijk op te los-
sen. Geef alle betrokkenen een speel- en over-
schijfverbod en hef dat pas op als de waar-
heid boven tafel is. Daarmee worden ook on-
schuldigen benadeeld en dat staat ons recht-
systeem niet toe. Misschien maar goed ook. 
Gevolg is wel dat de voortgang moeilijk 
wordt en de prioriteit van de politie en KNVB 
vervolgens verschuift. Na de dood van grens-
rechter Nieuwenhuizen zouden we zware in-
cidenten keihard aanpakken. Werd gezegd. 
Ondertussen zijn we er alleen maar druk mee 
(geweest). Voor vermoedelijk niets. Zeer te-
leurstellend. 
 
Tot slot wensen wij iedereen een gezond 2020 
en een heerlijke tweede seizoenshelft Geniet 
van het spelletje. 
 
Het verenigingsbestuur 
Andre Bakker – Cody Meilink - Wim Stolwijk 
– Stef Vermeulen -  John van Wegen  



“FC Utrecht? Als ik vol de concurrentie-
strijd aan mag gaan met Maarten Paes, 
dan zeg ik ja.  

Maar als Utrecht me alleen wil om de 
bank warm te houden, als 2e of 3e       
keeper, dan zeg ik nee.” 



AALESSANDRO DAMEN 
LAATBLOEIER, DOORZETTER EN               

APETROTSE MERENEES 

Het is voor een ieder die hem achter de kinderwagen ziet 
lopen in Leidsche Rijn Centrum overduidelijk. Hier wan-
delt een apetrotse papa die op deze bitterkoude dinsdag-
ochtend voor de zoveelste keer checkt of het speentje er 
nog goed inzit en of de kleine het warm genoeg heeft. Een 
uiterst toegewijde vader dus, die zelf als klein ventje bij 
V.V. De Meern kwam te spelen en nu de keeper is van Ex-
celsior; Alessandro Damen. Nadat we ons hebben genes-
teld aan een tafel in het bibliotheekcafé , volgt er een ge-
sprek met dubbele espresso’s, pepernoten en cappuccino’s 
als stille getuigen. En komt de interviewer er, meer dan 
een uur later, bij het afrekenen achter dat hij zijn porte-
monnee thuis op het aanrecht heeft laten liggen. Waarna 
de doelman schaterlachend de rekening betaalt. Het leven 
lacht hem toe. 

“Ik werd lid van De Meern op 17 mei 1996,” begint Ales-
sandro zijn verhaal. “Ik weet die exacte datum nog zo 
goed omdat het mijn verjaardag was. Ik wilde destijds 
dolgraag op voetbal, maar je mocht pas lid worden van 
een club op je 6e. En op die bewuste woensdag, 17 mei 
dus, werd ik 6 jaar en kreeg ik voor mijn verjaardag het 
lidmaatschap van V.V. De Meern cadeau. Het mooiste ver-
jaardagscadeau ooit natuurlijk. Heerlijke tijd. Ik begon bij 
De Meern als veldspeler en bestreek de hele rechterflank. 
Was conditioneel ijzersterk en een prima afmaker. Ik kan 
me nog een seizoen herinneren dat ik er 32 maakte. Ik was 
echt wel een lekker voetballertje. Maar in die periode 
stond ik ook regelmatig op doel. Eerst alleen op het veldje 
samen met wat vriendjes, maar daarna ook op de club. 
Onze keeper in de E’tjes had er ineens niet zoveel lol meer 
in en vroeg of ik geen zin had om met hem af te wisselen. 
Hij de ene week keepen en ik de andere week. Vond ik 
prima. En het ging me eigenlijk best goed af. En dat zagen 
ze bij De Meern ook, want na dat seizoen zeiden ze tegen 
me; ‘als je doorgaat als keeper kom je volgend seizoen in 
de selectie terecht, maar als je blijft voetballen, zijn we 
daar nog niet zo zeker van.’  

Dat er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, is al eeuwenlang een gegeven. Maar dat er eveneens 
meerdere manieren zijn om in het betaalde voetbal terecht te komen, is ook evident. Dat bewijst bij-
voorbeeld oud-De Meern keeper Alessandro Damen. Waar hij in de jeugd stelstelmatig over het hoofd 
werd gezien door BVO’s, komt hij op z’n 24e alsnog in de Eredivisie te spelen. 

Tja, toen was de keus voor mij natuurlijk 
snel gemaakt. En ik heb daar nooit spijt 
van gehad. Ik speelde eerst in de E2, toen 
de D3 en de D1. Heb daarna ook in de C1 
en in de A1 gespeeld. Vreemd genoeg 
nooit in de B1, nee. Die trainer zag het 
niet in mij zitten, vond me niet goed ge-
noeg en gaf de voorkeur aan iemand an-
ders. Moet voor hem toch wel speciaal 
zijn als hij nu de TV aan zet en ziet dat ik 
uiteindelijk in de Eredivisie ben terecht-
gekomen, haha. Heeft hij destijds niet be-
paald goed gezien dus. Ach ja, aan de an-
dere kant, ik ben eigenlijk wel een laat-
bloeier. Zo ben ik nooit gescout door een 
BVO bijvoorbeeld en ben ik ook nooit uit-
genodigd om selectiewedstrijden voor de 
KNVB te spelen. Misschien dat ik daarom 
in mijn hoofd ook nooit écht bezig ben 
geweest met een carrière als profvoetbal-
ler. Ik had het prima naar mijn zin bij V.V. 
De Meern en ontwikkelde mij daar goed.  

15 



Zo kwam ik op mijn 18e in het eerste terecht. Kreeg toen 
keeperstraining van Kees van Laaren en van hem heb ik 
veel geleerd. Ook van Marinus Dijkhuizen en van Rick 
Kruys heb ik veel geleerd. Dijkhuizen was destijds trainer 
van het eerste en Kruys was zijn assistent. Rick speelde 
daarnaast ook nog bij Excelsior. En Dijkhuizen zei destijds 
regelmatig tegen me; ‘als ik nog een stap maak als trainer, 
dan neem ik je mee’. Daar sprak natuurlijk erg veel waar-
dering uit. En in januari 2014 kreeg Marinus Dijkhuizen 
de kans om die volgende stap te maken. In het betaalde 
voetbal nog wel! Hij kon namelijk aan de slag bij Excelsior, 
een ploeg uit de Eerste Divisie. En ja, de trainer heeft zich 
aan zijn woord gehouden, want ik werd vrij snel daarna 
uitgenodigd om een testwedstrijd te spelen. Ik was inmid-
dels 23 jaar, moet je nagaan, en speelde toen pas mijn al-
lereerste testwedstrijd voor een BVO. En met succes, want 
ik werd meteen vastgelegd om het volgende seizoen bij 
Excelsior 2e keeper te worden. Achter Jordy Deckers. Maar 
eerst maakte ik het seizoen af bij V.V. De Meern en zowel 
wij als Excelsior zaten toentertijd op promotiekoers. Heel 
spannend dus. En sterker nog, Excelsior promoveerde via 
de play-offs naar de Eredivisie en met De Meern speelde 
ik ook nog promotiewedstrijden die zomer. En zo kon het 
dus gebeuren dat ik in slechts 1 maand tijd van de Eerste 
Klasse naar de Eredivisie ging. Een enorm niveauverschil 
natuurlijk, maar bij Excelsior ging het eigenlijk meteen 
goed. Jordy Deckers begon het seizoen wat moeizaam en 
na 4 wedstrijden mocht ik me bewijzen tegen Heracles 
thuis. We kwamen, in mijn debuutwedstrijd als prof, met-
een met 1-0 achter omdat onze linksback iets te zacht te-
rugspeelde en de tegenstander daar direct gebruik van 
maakte. Maar gelukkig kon ik me daarna een paar keer in 
positieve zin laten zien en wonnen we uiteindelijk met 3-1.” 

“En Marinus 
Dijkhuizen zei 
destijds regel-
matig tegen 
me; ‘als ik nog 
een stap maak 
als trainer, dan 
neem ik je 
mee’.” 
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En zo maakt Alessandro Damen in een paar maanden tijd een aantal 
schitterende stappen; van V.V. De Meern naar Excelsior. Van de Eer-
ste Klasse naar de Eredivisie. Toch gaat het helaas niet alleen cres-
cendo met Alessandro. Tijdens een training gaat het namelijk gru-
welijk mis. ”Het was in april 2015, een week voordat we met Excelsi-
or de halve finale van de beker zouden spelen tegen FC Groningen. 
Een prachtig vooruitzicht, zo’n belangrijke bekerwedstrijd. Ik weet 
nog dat ik in 2003 en 2004 met mijn vader en mijn oom de bekerfina-
les van FC Utrecht had bezocht. Stond ik daar 2 keer in De Kuip te 
juichen voor mijn favoriete cluppie die de finales won van FC Twen-
te en van Feyenoord. En nu stond ik met Excelsior op de drempel 
om zoiets fenomenaals wellicht als speler mee te maken. Die dag 
trainden we op flankballen en bij de allerlaatste voorzet van die oe-
fening zeilde de bal richting 2e paal. Ik had eigenlijk helemaal niet 
uit hoeven komen, maar ik kwam toch. Wilde gewoon laten zien 
wat ik in mijn mars had. In een uiterste krachtsinspanning tik ik de 
bal net weg vlak voordat spitsspeler Tom van Weert hem kon inkop-
pen. Maar omdat ik zover moest reiken, overstrekte ik mijn knie bij 
de landing en toen, knak. Dat voelde niet bepaald fijn, maar on-
noemlijk veel pijn deed het niet. Ik stond op en was eigenlijk eerst 
van plan om door te trainen, maar ben toch maar naar binnen ge-
gaan. Ook al omdat we in die komende week 3 wedstrijden hadden 
met Excelsior, waaronder dat bekerduel, en ik best iets raars in mijn 
knie voelde. Ik ben vervolgens naar huis gegaan en toen ik eenmaal 
rustig aan de keukentafel ging zitten, werd mijn knie ineens hart-
stikke dik. Dan weet je zelf ook wel dat er iets mis is. De volgende 
dag ben ik naar de club gegaan. Ik kon natuurlijk niet zelf rijden, 
maar we gingen sowieso altijd met een paar man carpoolen. Dus 
stapte ik in bij Rick Kruys en Daryl van Mieghem in de auto. We 
spraken altijd met een man of 5 af op de carpoolplek aan de A12 bij 
Harmelen. Gezellig, maar deze keer ook handig, want die knie bleef 
dik. Eenmaal in Rotterdam wist de fysio van Excelsior meteen wat 
eraan de hand was. Mijn kruisband. Gescheurd.  

WÉÉR  

REVALIDEREN 
Een zeer zware blessure waar-
van de revalidatie welgeteld 9 
maanden heeft geduurd. Negen 
bijzonder zware maanden. En, 
geloof het of niet, na een week 
trainen met de groep, scheurde 
ik op de training de kruisband 
van mijn andere knie. Kon ik 
wéér 9 maanden revalideren. Of 
ik toen nooit gedacht heb om er 
mee op te houden? Nee. Ik had 
geproefd aan het spelen van be-
taald voetbal, van spelen op Ere-
divisieniveau. En dus was ik er 
op gebrand om weer op dat ni-
veau terug te komen.  En dat is 
ook gelukt. In het seizoen 
2017/2018 was ik wederom eer-
ste keeper van Excelsior. Het 
sportieve leven lachte me toe, 
maar toen was er die uitwed-
strijd tegen Heracles. Laatste 
minuut van de wedstrijd, een 
hoge voorzet richting Paul Gla-
don. Ik ga onder die bal door en 
land op mijn rechterbeen. Als ik 
daarna gewoon voorover was 
gaan vallen, was er helemaal 
niks aan de hand geweest. Maar 
omdat ik snel wilde kijken of 
Gladon die bal erin zou koppen, 
zette ik ook snel mijn linkerbeen 
neer. Dat been draaide door en 
hoorde ik ‘knak, knak.’ Ja en als 
je eenmaal weet wat het is om 
een kruisband af te scheuren, 
dan weet je meteen hoe laat het 
is. En dus kon weer het lange 
revalideren beginnen. Ik geef 
eerlijk toe, toen heb ik wel ge-
twijfeld of ik door moest gaan. 
Ik kreeg destijds echt het gevoel 
dat betaald voetbal spelen me 
misschien niet was gegund. 
Maar toch heb ik doorgezet.” 
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Andermaal bewijst Alessandro Damen dat hij inderdaad een doorzetter is en vorig seizoen keert hij na die 
3 zware knieblessures terug op het veld en wordt hij zelfs weer eerste keeper bij Excelsior. “Ja, over vorig 
seizoen heb ik een dubbel gevoel. Tuurlijk was het prachtig om mijn rentree te maken én weer eerste kee-
per te worden, maar aan de andere kant, we degradeerden wel met de club. Dat was echt heel pijnlijk. 
Mijn beste wedstrijd vorig seizoen? Nou, dat zijn er eigenlijk 2; NAC thuis en Utrecht uit. Tegen NAC had 
ik een stuk of 10 reddingen, waarvan 4 keer een 1-op-1. Ja, en Utrecht uit, dat was alles bij elkaar de aller-
mooiste. In het stadion van de club waar ik als klein ventje al op de tribune zat. Ik kom uit Utrecht, ben 
fan van Utrecht en in die wedstrijd pakte ik werkelijk alles. En ik hield de nul. Prachtige belevenis in De 
Galgenwaard. En ja, natuurlijk zou ik best nog eens bij Utrecht terecht willen komen. Maar wel om te spe-
len. Ik ben nu 29 jaar. Ben redelijk laat in het betaald voetbal terechtgekomen en heb ook nog eens meer 
dan twee jaar gemist vanwege mijn knieblessures. Ik wil dus wel spelen. Ik móet spelen. En natuurlijk het 
liefst in de Eredivisie. Dus komt FC Utrecht met het verhaal dat ik vol de concurrentiestrijd aan mag gaan 
met Maarten Paes, dan zeg ik ja. Absoluut. Maar als Utrecht me alleen wil om de bank warm te houden, 
als 2e of 3e keeper, dan zeg ik nee. Nu nog niet. De komende paar jaar niet. Mijn beste jaren komen nog. En 
die wil ik op het veld meemaken. Niet op de bank.” 

 

 

 

“Utrecht uit, dat was alles bij elkaar de allermooiste. In 
het stadion van de club waar ik als klein ventje al op de 
tribune zat. Ik kom uit Utrecht, ben fan van Utrecht en in 
die wedstrijd pakte ik werkelijk alles. En ik hield de nul.”  





VERSLAG ALV 
Er is weer een ALV geweest en voor iedereen die de ALV gemist 
hee , beantwoorden wij de belangrijkste vragen.  

 
Was het druk? Niet echt. Er waren ongeveer 50 leden en ongeveer 
15 daarvan kwamen eigenlijk alleen voor de huldiging van de erele-
den. Ongeveer 35 leden dus, op een totaal van meer dan 1500. Dat 
kan beter.   

 
Zijn er ereleden benoemd? Jazeker, twee zelfs. Kees van Rooijen 
en Alfred van Doorn zijn benoemd tot erelid van onze vereniging. 
Zij zijn allebei al zo lang bij de club dat Wim niet eens meer kon 
achterhalen in welke jaar ze nou precies lid geworden waren. Beide 
mannen hebben in de loop der jaren zoveel verschillende dingen 
voor de club gedaan dat deze prijs met recht een ‘oevreprijs’ ge-
noemd kon worden.  

 
Hoe zit het met het geld? Goed. Volgens de financiële verslagen 
komt er ieder jaar (iets) meer binnen dan eruit gaat. Omdat het 
nogal een gedoe is om al die stukken te controleren, is de Kascom-
missie in het leven geroepen. Die doet het zware werk voor ons. 
Deze commissie – bestaande uit Rens Bas aanse en Carlo Engel-
hard - hee  alles nagelopen en hee  vastgesteld dat de financiën 
inderdaad helemaal in orde zijn. Mooi zo.  

 
Ik hoorde iets over een financiële meevaller? Kadootje voor de 
club, met dank aan André Bakker. Hij kwam op het lumineuze idee 
om eens na te rekenen of de jaarlijkse huurverhoging (die de club 
aan de gemeente betaalt) eigenlijk wel klopte. En wat denk je, nee 
dus. De huurprijs bleek de afgelopen jaren structureel te veel ver-
hoogd. Dat bedrag kon de club dus terug vragen. Zo gezegd, zo ge-
daan en een paar onderhandelingsrondes later rolde er ruim € 
30.000,- (!) binnen. Afgelopen kwam er dus veel meer binnen dan 
eruit ging. Biertje voor André.  

 
Zijn er nieuwe bestuursleden? Erwin Po ers is op wereldreis en is 
daarom (voorlopig) uit het bestuur gegaan. Zijn posi e wordt inge-
nomen door Cody Meilink. Het bestuur bestaat zodoende uit:  

 

Wim Stolwijk (Voorzi er, Penningmeester) 
John van Wegen (Vice-voorzi er) 
André Bakker (Algemeen lid) 
Stef Vermeulen (Algemeen lid) 
Cody Meilink (Algemeen lid).  

 
 

Let op: er is nog al jd een vacature voor de func e van Secretaris!  

 
 

 
Ik zie allemaal nieuw namen op de re-
clameborden. Klopt, de sponsorcom-
missie is hard aan het werk. Tijdens de 
ALV hebben ze laten zien wat ze gedaan 
hebben en waar ze nog aan werken. 
Goed bezig.   

 
Gaat de contribu e omhoog? Nee. De 
contribu e blij  in beginsel hetzelfde 
maar wordt wel geïndexeerd. Een s j-
ging van 2 à 3 procent derhalve. Ieder-
een die zich afvraagt of die indexering 
correct berekend is, kan aan André Bak-
ker vragen hoe zo’n berekening ge-
maakt moet worden.  

 
Waren er nog meer bloemen? De ALV 
begon met bloemen voor de ereleden 
maar daar bleef het niet bij. Het be-
stuur hee  vier mensen uitgeroepen 
tot kanjer, te weten Piet Oostveen, 
Sjaak van Zijl, Ajo Verheij en Henny 
Ockhuijsen. Ook Charles Beniest kreeg 
een bos als dank voor zijn vele commis-
siewerk.  
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V.V. DE MEERN EN ABRONA SLAAN  

HANDEN INEEN 

Wij zijn een mooie samenwerking aangegaan met Abrona! Het contract werd van de week getekend in 
het sfeervolle restaurant van Abrona in Veldhuizen. 
 
Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht. Zij bieden 
langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Abrona wil voor haar cliënten een veilige en respect-
volle ontmoetingsplaats zijn, waar professionele en gedreven medewerkers en vrijwilligers zich voor in-
zetten.  
  
Abrona zocht een partner voor om meer zichtbaarheid in de regio te creëren, maar waarbij het maat-
schappelijk karakter uiteraard ook sterk aanwezig is. Het contract werd namens de club verzorgd door 
Luuk Polder en Piet Oostveen. We zijn uiteraard erg blij en trots op deze nieuwe samenwerking en bin-
nenkort zal Abrona ook meer zichtbaar zijn binnen de club!  
  
Meer weten over Abrona? Check www.abrona.nl/nl. Tijdens de feestdagen nog op zoek naar sfeervol res-
taurant? Het restaurant in Veldhuizen is een absolute aanrader! 
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VOETBAL & ZAKEN 
In 2020 komt de allernieuwste editie van het businessmagazine van V.V. De Meern uit, ‘Voetbal & Za-
ken’. Hét zakenblad dat u als ondernemer de ideale manier biedt om uw liefde voor het voetbal in het 

geheel, en V.V. De Meern in het bijzonder, te combineren met de liefde voor uw bedrijf. Dit fraai vorm-
gegeven magazine is het ultieme uithangbord voor de presentatie van uw zakelijke activiteiten aan po-
tentiële klanten in een nabije omgeving van gelijkgestemden en schenkt u daarnaast een mooie moge-

lijkheid uw netwerk uit te breiden. 

Veel is mogelijk in ‘Voetbal & Zaken’. Van een advertentie van een kwart pagina tot een ‘advertorial’ of 
een ‘coverstory’ van 1 of meerdere pagina’s. Opgetekend door vakbekwame tekstschrijvers als Leo    

Oldenburger en Anoek Roodenburg. Oldenburger is een alom gerespecteerd voetbaljournalist, terwijl 
Roodenburg dé drijvende kracht achter ‘Leidsche Rijn Magazine’ is. 

‘Voetbal & Zaken’ 

Voor informatie en mogelijkheden mail naar voetbalenzaken@gmail.com 



SPONSOR UITGELICHT 

Ruim twee maanden geleden vond er een mooi moment plaats in 
ons club café. Er werden maar liefst drie nieuwe hoofdsponsors 
vastgelegd voor de aankomende drie jaar! Naast Theo Pouw 
Groep en Partycentrum Number Four werd ook het Brabantse 
bedrijf Hoppenbrouwers Techniek gepresenteerd als hoofdspon-
sor van Zaterdag 1! En graag willen we voor deze Teamgeest-
Hoppenbrouwers Techniek extra toelichten. 

Het bedrijf is begonnen in 1918 in Udenhout (Brabant) als een 
eenmansbedrijf, maar in ruim 100 jaar tijd uitgegroeid tot een to-
taalaanbieder van integrale oplossingen voor elektrotechnische 
enwerktuigbouwkundige installaties. De kracht van Hoppen-
brouwers zit volgens hen in de mensen. Dat moet ook wel, want 
met ruim 1200 medewerkers kunnen zij een grote impact maken 
in de markt én voor hun klanten. Ook als werkgever doen zij er 
alles aan om de medewerkers elke dag met plezier naar het werk 
te laten komen. Voor eigen ondernemerschap en autonomie 
wordt dan ook veel ruimte geboden. Hoppenbrouwers gelooft 
dat deze twee elementen bijdragen aan het plezier en verantwoor-
delijkheid van de medewerkers. En uiteindelijk ook aan de groei 
van het bedrijf! 

De ambitie is om de beste en duurzaamste installateur van Neder-
land te worden en vanuit strategisch oogpunt is er ook een vesti-
ging geopend in Utrecht. Frans van Zoeren werkt namens Hop-
penbrouwer in Utrecht en heeft zelf jarenlang bij onze club ge-
speeld. De link tussen Hoppenbrouwers en V.V. De Meern was 
daarom makkelijk gelegd en samen met Luuk Polder 
(Sponsorcommissie V.V. De Meern) werd een mooie samenwer-
king opgezet. Hoppenbrouwers is hoofdsponsor van de Zaterdag 
1 en prijkt trots op de shirts! Het doel van Hoppenbrouwers is om 
in de regio Utrecht meer naamsbekendheid te genereren. Luuk 
zegt hierover; ‘’We zijn uiteraard erg blij met Hoppenbrouwers 
als nieuwe partner voor de Zaterdag 1. Doordat wij als club pre-
cies kunnen bieden wat Hoppenbrouwers zoekt, was de deal vrij 
snel rond. Het is best bijzonder dat een bedrijf uit Brabant een 
samenwerking aangaat met onze club, maar het past in hun groei-
strategie en denkwijze.’’ 

Frans van Zoeren over nieuwe samenwer-
king: ,,We zijn trots op de samenwerking 
met V.V. De Meern en het past in de groei-
ambitie van Hoppenbrouwers. Als Brabants 
bedrijf zagen zij ook de meerwaarde van 
deze partnership en ik mocht het hele traject 
mede begeleiden. Voor mij is het extra speci-
aal omdat ik een historie met deze club heb 
én ik ze daarom een warm hart toedraag. 
Mijn kinderen voetbalden hier ook en ik voel 
me echt verbonden met de club.’’ 

Uiteraard zijn wij ook bijzonder trots dat we 
voor de komende drie jaar een hoofdsponsor 
voor de Zaterdag 1 hebben. Wij gaan actief 
bijdragen aan de groeiambitie van Hoppen-
brouwers! 

Meer weten over Hoppenbrouwers, check 
dan de site of volg de socials! 

www.hoppenbrouwerstechniek.nl 

Namens de sponsorcommissie, 

Luuk Polder &Dennis Maaijen 
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2020-2021 V.V. DE MEERN ROOKVRIJ  
  
 
 
 
VV De Meern heeft besloten rookvrij te worden. Binnen het clubgebouw zijn we dat al, maar nieuw is 
dat ook buiten rookvrij wordt.  
 
Vaak zijn we als club koploper, niet op dit thema. Inmiddels is echter wel duidelijk dat we met zijn 
allen afstevenen op geheel rookvrije sportaccommodaties in heel Nederland. De vraag was dus niet of 
VV De Meern rookvrij zou worden maar per wanneer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ter informatie: 
De KNVB heeft afgekondigd dat met ingang van 2020-2021 alle Ere- en Eerstedivisie clubs rookvrij moe-
ten zijn; 
Verder heeft de KNVB gesteld dat met ingang van 2025 alle amateurvoetbalverenigingen geheel rookvrij 
moeten zijn. Nu al is ca. 10 á 15% geheel rookvrij; 
Het standpunt van de KNVB komt niet zomaar ergens vandaan, 84% van de Nederlanders wil sportterrei-
nen waar kinderen komen rookvrij hebben; 
In Utrecht gaat het hard met rookvrije sportterreinen. Dat zijn er nu ca. 106, waarvan er 40 afgelopen jaar 
bij zijn gekomen.  
 
In overleg met de leden is besloten dat we de stap ineens gaan maken zonder overgangsperiode met een 
beperkt aantal rookplekken. De overgang is komende zomer. Tot de vakantie kunt u buiten nog roken. 
Na de vakantie is dat voorbij. 
  
In de zomer zal de commissie van beheer op een aantal plekken borden ophangen. Wij gaan ervan uit dat 
u zich aan de afspraken houdt en bezoekers zonodig wijst op het rookvrij zijn, zeker als er kinderen in de 
buurt zijn. 
 
Wilt u meer informatie over rookvrij zijn, kijk dan op https://rookvrijegeneratie.nl/ 

 
Werkgroep Rookvrij 
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SPIERBALLENTAAL 
Iedere week staan ze klaar om de wedstrijden in goede banen te lei-
den, de mannetjes- en vrouwtjesputters van de spelregels en van de 
veiligheid op het veld. TeamGeest vroeg een aantal clubscheidsrech-
ters om de mouwen eens letterlijk op te stropen. 

 
‘Stop wishing, start doing’. Schitterende oproep. Stop met vragen, bede-
len en zeuren, maar kom in actie. Laat zien wat jij en je team kunnen 
met die bal. Een wedstrijd win je niet met hopen en praten, winnen dóe 
je. 

VAN DE JEUGDCOMMISSIE: 
De winterstop is altijd een goed moment om te reflecteren op de eerste 
maanden van het seizoen. Er gaan gelukkig een heleboel zaken goed. Het 
blijft een enorme prestatie om elke week weer meer dan 100 jeugdteams 
aan de competitie te laten deelnemen. Dit lukt ons als vereniging alleen als 
ouders bereid zijn teamtaken (trainen, coachen, vlaggen, wassen etc. etc.) 
op zich te nemen. Helaas merken we dat dit laatste steeds vaker niet van-
zelfsprekend is. Er is een groeiende groep ouders die denkt dat als ze con-
tributie betalen voor hun kind de vereniging voor alles zorgt. Dat is niet 
realistisch. We zouden de contributie dan enorm moeten verhogen, waar-
mee de toegankelijkheid tot het voetbal af zou nemen. Dat is niet wat we 
willen. We zijn een vereniging en blijven een vereniging. Dat houdt in dat 
we een beroep zullen blijven doen op de leden en hun ouders om hun 
steentje bij te dragen. Daarnaast zijn er spelers en speelsters die het 
‘normaal’ vinden om op het allerlaatste moment te ‘appen’ dat ze niet ko-
men; als ze zich al afmelden. Niet alleen laten ze daarmee hun team in de 
steek, maar ook frustreren ze daarmee de ouders die hun vrije tijd opoffe-
ren om het team te begeleiden. 

Als Jeugdcommissie doen we er alles aan om de begeleiding van de betref-
fende teams te ondersteunen om ervoor te zorgen dat de jongens en meisjes 
die wel willen er zo min mogelijk onder leiden. Daarnaast kijken we of we 
structurele maatregelen kunnen nemen om dergelijke zaken te voorkomen 
en/of te verminderen. Dat laatste is nog niet zo makkelijk. 

Een ander issue dat ons veel tijd kost en dat ook wel enige zorgen baart, is 
het aantal strafzaken dat we de afgelopen periode hebben gehad. Denk 
hierbij aan rode kaarten, gestaakte wedstrijden etc.. We hebben geen getal-
len, maar het lijkt erop dat het dit jaarmeer is dan voorgaande jaren. Kenne-
lijk worden de lontjes korter en zijn we niet meer in staat beslissingen van 
de scheidsrechter te accepteren. Dit is overigens niet een tendens die alleen 
bij onze club te bespeuren is. 

De KNVB is de laatste jaren heel stellig en straft streng. Het uitschelden van 
een scheidsrechter leidt vaak tot minimaal vijf à zes wedstrijden schor-
sing.Het slaan of trappen van een tegenstander zonder dat de bal in de 
buurt is, leidt ook tot minimaal vijf wedstrijden schorsing. Het is ieder zijn 
recht om een schikkingsvoorstel niet te accepteren. Gelijk hebben is daarbij 
iets anders dan gelijk krijgen. 

Het niet accepteren van een schik-
kingsvoorstel leidt over het algemeen 
niet tot een lagere straf. Een directe 
rode kaart leidt automatisch tot een 
schorsing van de eerstvolgende wed-
strijd van het eigen team. Het komt 
voor dat leden zelfs een schikkings-
voorstel van één wedstrijd niet accep-
teren omdat ze de rode kaart onte-
recht vonden. Dit is redelijk onzinnig, 
omdat je die ene wedstrijd toch ge-
schorst bent. Als de uitspraak komt, 
dan is die wedstrijd vaak al achter de 
rug. Dus zelfs een vrijspraak biedt 
dan geen soelaas meer. De kans dat 
de schorsing hoger uitvalt, is aanzien-
lijk en bovendien lopen de admini-
stratiekosten op. Deze belast de club 
in principe door aan de ouders van 
de betreffende speler/-ster. 

Het is wellicht een mooie kerstgeach-
te dat we met zijn allen onze lontjes 
weer wat langer maken. Dat we ac-
cepteren dat scheidsrechters mensen 
zijn en fouten maken. Overigens 
geldt over het algemeen nog steeds 
dat scheidsrechters minder fouten 
maken dan het gemiddelde team. 
Zelfs als je met een notoir partijdige 
scheidsrechter te maken hebt, moet je 
maar zo denken dat het een partijtje 
voetbal betreft en dat er belangrijkere 
zaken zijn op de wereld om je druk 
over te maken. 

We wensen iedereen een sportief 
2020. 





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, John van Wegen, Wim Stolwijk, 
Han van Veldhuizen., Marco Eversdijk 

MET DANK AAN: FC Utrecht, Excelsior Rotterdam 

Voor vragen, opmerkingen en bijdrages, mail naar: 

teamgeest@vvdemeern.nl 

COLOFON: 

Machtig mooi! 
‘Die scheids, die heb thuis niks te zeggen joh. Dus vindt ‘ie 
het lekker om op zaterdag de stoere jongen/meid uit te han-
gen.’ Ik weet het ook wel: als je een strafschop toekent -
vooral aan de thuisploeg-, als je in een net-wel-net-niet-over-
de-lijn-situatie de knop doorhakt, en sowieso bij iedere gele 
en rode kaart, borrelt deze gedachte op in menig spelers-
hoofd dat zich benadeeld voelt. De scheids is in de beleving 
van veel voetballers maar al te vaak een onvermijdelijke deel-
nemer, een sta-in-de-weg. Wij spelen voetbal, hij de baas. 
Iemand die denkt dat hij wat voorstelt, die zich zelfs openlij-
ke minachting laat welgevallen (van onverholen verwijten tot 
geen hand geven na afloop) maar die toch geniet van zijn 
invloed, van zijn macht, hoe tijdelijk en ‘binnen de kalklijnen’ 
dat opgelegde gezag ook is. Maar klopt dat wel? Waarom 
wordt iemand voetbalscheidsrechter? En waarom houden zij 
dat ‘pakkie met de leeuw op de borst’ ook aan? Is dat wel 
eens onderzocht? Jazeker, door de Rijksuniversiteit Gronin-
gen samen met de KNVB. Onderzoek op wetenschappelijk 
niveau dus. 

Eerlijk is eerlijk, de onderzoekers hadden vooraf wel uitgesp-
roken verwachtingen. Behoefte aan macht zou waarschijnlijk 
wel de belangrijkste motivatie zijn, dachten ook zij. Eigenlijk 
wel begrijpelijk. De leidende, controlerende en sturende rol 
van arbiters tijdens wedstrijden roept natuurlijk een beeld op 
van ‘de’ persoon die bij zo’n opvallende rol hoort. Toch le-
verde het onderzoek (een door 1703 KNVB-scheidsrechters 
anoniem ingevuld vragenformulier) een heel ander beeld op. 
In volgorde van score blijken dit de drijfveren te zijn van 
voetbalscheidsrechters: 

1. Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel 

2. Autonomie/zelfstandigheid 

3. Structuur 

4. Verbondenheid 

5. Macht 

Met stip op nummer 1 dus de behoefte om een 
zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren. 
Mooi, zeg ik dan, want met een miljoen KNVB-
leden is de maatschappelijke behoefte aan scheids-
rechters groot. Op dit punt zegt het onderzoek 
overigens nog iets: hoe groter het maatschappelij-
ke verantwoordelijkheidsgevoel, hoe sterker de 
motivatie blijkt te zijn om de taken ook goed te 
doen. Ook scheidsrechters hebben dus de ambitie om op 
niveau te presteren. En dat gaat niet alleen over het 
kennen en het kunnen toepassen van de regels, en over 
leiderschaps- en samenwerkingskwaliteiten, en over 
lichamelijke en geestelijke fitheid, maar ook over voor-
beeldgedrag en over kritisch meedenken over ontwikke-
lingen binnen het voetbal. 

Nou, hartstikke fijn om te weten allemaal, maar 
wat hebben we eraan? Mijn antwoord: clubs kun-
nen hun voordeel doen met het onderzoek als het 
gaat om de werving, opleiding en begeleiding. 
Natuurlijk is en blijft de kerntaak het leiden van 
het spel volgens de regels. Maar een club die een 
goed scheidsrechterskorps nastreeft, haalt de ta-
lenten vooral binnen door aandacht te geven aan 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, aan be-
trokkenheid bij de club en aan ambassadeurschap. 
Ach, en wie weet helpt het een beetje voor de 
beeldvorming. Zijn die scheidsrechters wel socia-
ler dan het vooroordeel wil (zijn het soms nét 
mensen!). En heel misschien hebben sommige 
scheidsen thuis tóch wel wat te zeggen, voeg ik er 
voorzichtig autonoom aan toe (mijn vriendin 
vond dit overigens een grappige laatste zin..).  

DE SCHEIDS HOUDT HET KORT! 

COLUMN RON BOOIJ 



BUSINESS CLUB LEIDSCHE RIJN 

Business Club Leidsche Rijn is een kwalitatief hoog-
staande 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. 

 
FC Utrecht – PSV 
Op zaterdag 19 oktober stond een exclusieve               
businessavond op het programma. De Business Club 
Leidsche Rijn was te gast in Stadion Galgenwaard voor 
de Eredivisie wedstrijd FC Utrecht – PSV. 
 
We werden ontvangen in de Domzaal waar gastheer 
Rob Zomer het welkomstwoord verzorgde. Hierna was 
het tijd voor de voorbeschouwing op de wedstrijd. 
Hiervoor waren eigenaar Frans van Seumeren en tech-
nisch directeur Jordy Zuidam uitgenodigd. Zij gingen 
kort in op de selectie van Utrecht en uiteraard op de 
wedstrijd later op de avond.  
 
Geheel in Oktoberfest thema werd het buffet gereser-
veerd. De gasten konden genieten van bratwurst met 
sauerkraut. Onder het genot van het eten konden de 
gasten nog hun eigen toto inzetten en een gokje wagen 
over het verloop van de wedstrijd.  

Om 20.45 nam iedereen plaats op de business 
tribune voor de wedstrijd. Na 90 minuten stond 
er een eindstand van 3-0 op het scorebord. Een 
uitslag die weinig gasten op voorhand hadden 
kunnen bedenken. Dit was in ieder geval te zien 
in de uitslag van toto waar niemand de juiste 
uitslag had voorspeld.  

De nabeschouwing van de wedstrijd werd 
gedaan door oud V.V. De Meern trainer Ma-
rinus Dijkhuizen. De gasten waren nog uit-
genodigd om de overwinning te vieren bij 
het georganiseerde oktoberfest. 
 
 
Netwerken 
Het gaat bij de business club uiteraard niet 
alleen om leuke avonden, wisselende loca-
ties en interessante presentaties, maar voor-
al om het netwerken. Het opdoen van zake-
lijke contacten met ondernemers waar je 
over en weer je voordeel mee kan doen. On-
dernemers 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. 


