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INHOUD 

WAT NIET, WAT WEL. 

Ik schrijf deze column net nadat premier Rutte zijn 
'historische' speech heeft uitgesproken. 7,6 miljoen 
hebben zijn verhaal aangehoord, dus bijna 10 miljoen 
niet. Ik moest wel meteen denken dat dit een uitgesp-
roken moment was om zichzelf te profileren als een 
echte staatsman. Komt niet slecht uit 1 jaar vóór de 
verkiezingen! Geen sport, dus geen voetbal, geen EK, 
geen Formule 1, geen Indian Wells, geen Parijs Rou-
baix etc.  

Jammer dat we net te vroeg zondag 1 uit de competi-
tie hebben gehaald. Nu zou het probleem door het 
kabinet zijn opgelost. En het had ons € 4.000 aan boe-
tes gescheeld. Geen werk, geen kroeg, geen trainen, 
geen sportschool, geen school, geen bridge. Wel da-
lende beurskoersen, aankomende faillissementen, sti-
muleringsmaatregelen, supervolle supermarkten. En 
wel nieuwe woorden: groepsimmuniteit en sociale 
onthouding.  

Wel nieuwe trainers voor zaterdag 1, 
Alain Hijman en Niek Nooijen. Wel een 
nieuwe technisch adviseur: Patrick van 
der Pas. Wel vele nieuwe trainers in on-
ze jeugdopleiding. Wel sportloze week-
enden. Wel financiële tegenvallers o.a. 
geen kantineomzet. Wat niet: geen slech-
te financiële situatie bij V.V.  De Meern.  

Ik weet wel dat ik de sport mis. Dat rea-
liseer je weer eens als er geen sport is. 
Zelfs een potje tennissen tegen Ad de 
Lange op een zondagochtend kan niet 
meer. Maar ik troost me met de gedach-
te: we gaan weer voetballen, alleen weet 
ik nog niet wanneer.  

Wim Stolwijk  



KORT MERENEES: 

VISSPECIALIST TOM TUIJP JEUGDTOERNOOI 2020 

In het weekend van 20 en 21 juni wordt bij V.V. De Meern het “Visspecialist Tom Tuijp Jeugdtoernooi” 

georganiseerd. De deelnemende teams komen, bij de jongens, uit de leeftijdscategorie Onder 8 tot en met 

Onder 13 en bij de meisjes uit de leeftijdscategorie Onder 9 tot en met Onder 13. Twee dagen lang zal ons 

sportpark in het teken staan van sport en spel. Zo staan er bijvoorbeeld springkussens opgesteld, is er een 

Fanmarkt waar je voetbalshirts kan kopen, komen de mascottes van FC Utrecht langs én kan je genieten 

van spannende voetbalwedstrijden. 

TRAINER JAN OOSTERHUIS REEDS SNEL ONDER DE PANNEN 

Jan Oosterhuis, die dit seizoen fun-

geerde als hoofdtrainer van Zondag 

1, heeft snel nadat ons eerste uit de 

competitie werd gehaald een nieu-

we club gevonden. De oud-prof van 

onder andere De Graafschap en FC 

Utrecht is inmiddels aan de slag ge-

gaan bij hoofdklasser DUNO uit het 

Gelderse plaatsje Doorwerth. Bij die 

club was Oosterhuis eerder al tech-

nisch adviseur. 
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SPORTPARK OP SLOT                 

VANWEGE CORONA VIRUS 

Het is deze weken een uiterst vreemde gewaarwording, 

het is stil op ons sportpark. Daar waar normaalgespro-

ken voetbalgeluiden de omgeving kleuren, heerst nu 

een oorverdovende stilte. Alles het gevolg van het Coro-

na virus dat de hele wereld, en dus ook V.V. De Meern, 

in zijn greep houdt. Feit is dat ook een aantal mensen 

van onze club besmet is geraakt.  

Bij het ter perse gaan van deze TeamGeest was nog niet 

bekend hoe lang de deuren van ons sportpark gesloten 

zijn gebleven en wat de gevolgen zijn voor de competi-

tie. Duidelijk is wel, dat eens te meer is gebleken dat 

voetbal slechts een (belangrijke) bijzaak is in ons leven, 

maar dat ons aller gezondheid voorop staat. 



KORT MERENEES: 

DUITS FEEST GROOT SUCCES 

Het onlangs in onze kantine gehouden feest “Die 

Verrückte Stunde” is een daverend succes gewor-

den. Mede dankzij Radio 538 was het huis van V.V. 

De Meern niet alleen ramvol, maar ook beregezellig. 

Dit schreeuwt om een vervolg, of zoals de Duitsers 

zeggen, een Zugabe! 

 

Zugabe! Zugabe! 
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ALAIN HIJMAN NIEUWE TRAINER ZATERDAG 1 

Alain Hijman is de nieuwe trainer van Zaterdag 1. De 48 jarige 

inwoner van Vleuten is daarmee de opvolger van Richard 

Beekink. 

Hijman was in het verledem jeugdtrainer bij FC Utrecht en werk-

te ook bij clubs als Argon, Elinkwijk en Montfoort. Zijn laatste 

werkgever was FC De Bilt. Met die ploeg promoveerde hij in 

2019 van de 2e naar de 1e Klasse. Mooi om te zien dat onze nieu-

we nieuwe trainer de route dus al kent om ons nieuwe vlaggen-

schip de juiste richting mee te geven. 

ZET IN JE AGENDA: COUPE DE MEERN 

Na een geslaagde 11e editie, wordt dit jaar een nieuwe editie van 
Coupe De Meern georganiseerd en wel op zaterdag 27 juni. Alle 
seniorenteams vanaf de reserve tweede klasse kunnen zich in-
schrijven voor het 11 tegen 11 toernooi. Daarnaast is het dit jaar 
mogelijk om je als team in te schrijven voor de Heren 35+ 7 tegen 
7 competitie of Walking Football competitie. De poules worden 
ingedeeld op basis van het aangegeven niveau. De poulewinnaars 
zullen naast eeuwige roem een kleine prijs ontvangen. 
 Inschrijven kan door het inschrijfformulier op onze website in te 

vullen en te versturen naar coupedemeern@vvdemeern.nl  

mailto:coupedemeern@vvdemeern.nl


INSIDE/OUTSIDE ZONDAG 1 
En daar stond het ineens, zwart op wit, op de website van V.V. De 

Meern; een officieel statement over onze Zondag 1. Daarin de medede-

ling dat Zondag 1, ons voormalige vlaggenschip, uit de competitie werd 

gehaald. ‘Een pijnlijke beslissing,’ zo viel te lezen, maar ook een ‘die 

een nog pijnlijker verdere aftakeling voorkomt.’ In de vorige edities 

van TeamGeest hield eerste elftalspeler Bob Prins zijn ervaringen voor 

ons bij. Nu zijn allerlaatste bijdrage over Zondag 1. 

Mijn ervaring 

Vorig jaar speelde ik in de 019-1, en ik werd na een tijdje 

gevraagd om de zondag 1 te komen versterken. De zondag 

1 speelde tegen degradatie en begon al een beetje uit elkaar 

te vallen. Mijn begin bij de zondag 1 was niet slecht, want 

de eerste 3 wedstrijden die ik meespeelde wonnen we alle-

maal. Het tij leek even te zijn gekeerd. Helaas bleef het bij 

deze opleving; zondag 1 degradeerde. 

Gelukkig lukte het me wel om kampioen te worden in de 

019-1. Na een bloedstollende kampioenswedstrijd schoot 

Marouan pas in de extra tijd de kampioensgoal binnen. Na 

deze wedstrijd gingen we gekleed onder de douche en 

maakten we buikslidings in de kleedkamer.Ik dronk zoveel 

dat het me de volgende dag niet verstandig leek om mee te 

doen bij de zondag 1. 

Ik werd gevraagd om in seizoen 19/20 in de zondag 1 te 

komen voetballen en dit was mij een hele eer. Ook nog 7 

andere jeugdspelers stroomden door richting het 1 e . Zon-

dag 1 moest weer bestaan uit jongens uit eigen opleiding. 

Dit was een mooie positieve ambitie. Het vervelende was 

wel dat seizoen 18/19 roofbouw op mijn lichaam had ge-

pleegd. Vaak moest ik op zaterdag bij de 019-1 spelen en 

op zondag nog 30 minuten invallen bij zondag 1. Ook 

trainde ik veel meer en was minimaal 5 keer per week be-

zig met voetbal. In mijn rechterknie en in mijn lies begon-

nen lichte klachten op te spelen. Later bleken dit geen lich-

te klachten te zijn. Het nieuwe seizoen startte bij de zondag 

en ik had er echt zin in na het leuke trainingskamp op 

Texel. Na de 2 e bekerwedstrijd tegen Maarsen van het 

nieuwe seizoen was het echter al einde verhaal voor mij: Ik 

had mijn rechter kruisband beschadigd en dit ging me ze-

ker 5/6 maanden kosten. Mijn laatste goal maakte ik met 

mijn chocoladebeen in deze wedstrijd.  

Ik viel geblesseerd uit en sinds die tijd 

bestaat mijn leven uit MRI-scans, Fysio-

bezoekjes, sprongtesten en FIFA 20 spe-

len. Een dikke shoutout naar Max de 

Klerk (Fysioselectie zaterdag bij Fysio 

van Leeuwen) die mij laat buffelen tot ik 

weer fit ben. 

 

Verloop zondag 1 

De zondag had een belabberde eerste 

seizoenshelft achter de rug met maar één 

overwinning en zelf was ik nog lang niet 

fit en mocht nog niet meedoen. De 2 e 

seizoenshelft begon met een oefenpotje 

tegen GVVV een ijzersterke 2 e divisie-

ploeg, die hielden zelfs PSV tot de ver-

lenging op 1-1. We kregen een oorwas-

sing met dubbele cijfers. Frustrerend 

voor mij omdat ik er vanaf de bank niks 

aan kon doen. Wat echt klote was, is dat 

in deze 2 e seizoenshelft de trainingsop-

komst nog verder kelderde. 

De 2 e oefenwedstrijd tegen De Bilt ver-

loren we ook en zelfs bij de nog gemoti-

veerde spelers zonk de moed volledig in 

de schoenen. Het seizoen zag er toen wel 

heel somber uit. 



INSIDE/OUTSIDE ZONDAG 1 

In februari gingen we toewerken richting de seizoens-

herstart tegen AGB. Op het programma stond een 

deugddoend team uitje met beachsoccer indoor en een 

hapje en een drankje. Deze activiteit had niet het beoog-

de resultaat. We zaten er met een half team en met de 

bekende gezichten van de donderdagavond. De fut was 

er op dit moment al uit: geen afzeggingen en een verdui-

veld kleine opkomst. Mijn frustratie groeide omdat ik 

geen steentje kon bijdragen. Dan komt de genadeklap. 

De wedstrijd tegen AGB is echt de druppel die de emmer 

doet overlopen. Na 20 minuten leuk mee te hebben ge-

voetbald krijgen we er weer 6 om de oren. Vreselijk om 

aan te zien en meteen komen er speculaties over het 

eventuele stoppen van het zondagvoetbal. En daar zat ik 

dan voor de zoveelste keer op de tribune na een afgang 

zoals deze. Zodra ik de kantine binnenstapte, zag ik de 

trainer, spelers, ouders en voorzitter met lange gezichten 

zitten. 

 

Het einde van de Zondag 1 bij V.V. De Meern 

Het einde van het zondag voetbal is gekomen. Het be-

stuur besluit te stoppen met Zondag 1 als paradepaardje 

van de club. Een drastisch besluit want het is in het mid-

den van het seizoen. Ooit promoveerde de zondag keer 

op keer en bereikte zelfs de 3 e divisie. Dit was het hoog-

tepunt en hierna kelderden we naar de 1 e klasse. 

Ook voor de spelers heeft dit de nodige consequenties. 

Geen team: geen wedstrijden en geen trainingen. Waar 

moesten de spelers nu naartoe? Ze zouden bijvoorbeeld 

bij de zaterdag terecht kunnen of een andere club kunnen 

zoeken. Dit feest ging niet door want de KNVB heeft alle 

verzoeken voor een nieuwe club of overstap richting de 

zaterdagselectie afgewezen. Kennelijk hadden we de 

kwaliteit niet en hadden we veel langdurige blessures. 

Echt lastig voor Sven Jansen die na 8 maanden terug-

kwam, één wedstrijd speelde en toengeen team meer 

had. 

Voor mij leverde het stoppen van zondag 1 

een dubbel gevoel op want ik was gemoti-

veerd om te herstellen en nog mee te kunnen 

doen om degradatie misschien nog te voor-

komen. 

Aan de andere kant is nu de druk ervan af en 

kan ik rustig revalideren en volgend seizoen 

in de zaterdag selectie te spelen en te concur-

reren met mijn eigen broer voor de spitsposi-

tie. 

Bob Prins 

1e jaars student Sportcommunicatie Fontys 

Tilburg 

Aan het begin van het seizoen was 

er voor Zondag 1 nog een vrolijk 

ogend trainingskamp naar Texel. 

Gelukkig hebben we de foto’s nog. 
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SPORTPARK OP SLOT          

VANWEGE CORONA VIRUS 

De ontwikkelingen rondom het Corona virus volgden elkaar, begin maart, in razendsnel tempo op. 

Meer en meer en sneller en sneller werd duidelijk dat halfbakken maatregelen onvoldoende waren 

om verdere verspreiding tegen te gaan. Het openbare leven in Nederland kwam steeds meer stil te 

liggen. Zo gingen ook de poorten van ons sportpark dicht en daar waar normaalgesproken voetbal-

geluiden de omgeving kleurden, heerste ineens een oorverdovende stilte. Het leverde ongewone 

plaatjes op. 

Een triest maar logisch beeld van ons sportpark. De poor-

ten blijven gesloten vanwege het Corona virus. 

8. 



ZONDAG 3 VEILT RUGNUMMERS 

VOOR DUCHENNE 

Na jaren in prachtige feloranje shirts te hebben gespeeld, werd het voor 

de mannen van Zaterdag 3 tijd voor nieuwe Quick shirts. Het elftal 

heeft twee goede shirtsponsors gevonden. Dat was genoeg maar het 

team heeft ervoor gekozen om ook een plekje te gunnen aan een derde, 

bijzondere partner: Duchenne Parent Project. 

Voor deze partner is gekozen omdat een neefje van twee van de spelers 

van HupDe Meern aan de ziekte van Duchenne lijdt. De stichting Du-

chenne Parent Project spant zich in om kinderen met deze zeldzame 

spierziekte een beter en langer leven te geven! Ze zijn wereldberoemd 

in De Meern: de brandweer wast regelmatig auto’s om geld in te zame-

len. 

Om een bijdrage te leveren aan het werk van de stichting zijn de rug-

nummers van de nieuwe shirts onder de teamspelers geveild. De hoog-

ste bedragen zijn betaald voor de nummers 9 en 10 (geen verrassing) en 

uiteindelijk is € 505 opgehaald. Een mooi bedrag voor het Duchenne 

Parent Project en een mooie teamprestatie buiten het veld! 





De vrijwilligers die als eerste in het zonnetje gezet worden zijn Ria en Alfred van Doorn: 

het paar dat al sinds jaar en dag op zaterdag de uitgifteruimte bestiert. Scheids ontvan-

gen, thee zetten, sokken verkopen, grensrechtervlaggen uitdelen, kleedkamers openen, 

nog meer thee zetten, verdwaalde bezoekers de weg wijzen… alles gebeurt vanuit het 

zenuwcentrum aan het einde van de gang. Van ’s ochtends vroeg (07.00 uur !) totdat alle 

wedstrijden gespeeld zijn, iedere week opnieuw, het hele seizoen lang. Waarom ze dat 

doen? Omdat het leuk is. 

‘Je bent de hele tijd in contact met mensen’, zegt Alfred. ‘Mensen helpen, problemen op-

lossen, het is afwisselend, inmiddels kennen we ook enorm veel leden en zij kennen ons. 

We krijgen waardering voor ons werk en het is gewoon leuk om te doen”. En, erg be-

langrijk, ze hoeven het niet alleen te doen. Ria en Alfred worden gesteund door een 

groepje dames dat altijd klaar staat om hen te helpen. “Waar nodig springen zij bij. We 

staan er dus niet alleen voor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste vraag Alfred. Wie moeten we de volgende keer bellen? ‘Peter Bootsma. Hij 

maakt ieder weekeinde alle speelschema’s en indelingen. Dat is een enorme puzzel en 

iedere keer klopt die weer. Als hij er niet zou zijn, zou het er op zaterdag heel anders aan 

toe gaan… “ 

VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE: 

De mensen die we als club keihard nodig hebben. Ze staan er dag in dag uit, week in week uit. Soms 

zichtbaar, soms onzichtbaar. De honderden vrijwilligers die ieder op hun eigen wijze een bijdrage le-

veren aan V.V. De Meern, maar tegelijkertijd ook zichzelf ontwikkelen en plezier beleven aan de sa-

menwerking met anderen. Als vereniging kunnen we niet zonder deze vrijwilligers. In deze rubriek 

belichten we de achtergrond, de gedrevenheid en het enthousiasme van onze vrijwilligers. Deze keer 

Ria en Alfred van Doorn  
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HET OPENINGSFEEST:…………….. 

De afgelopen 2 seizoenen is het openingsfeest in 
een nieuw jasje gestoken. De organisatie die het 
feest jarenlang heeft georganiseerd bij de vereni-
ging was ermee gestopt en helaas is er zelfs een sei-
zoen geen feest geweest. 
  
De organisatie is twee jaar geleden opgepakt door de 
volgende mensen: Carlo Engelhard, Belle de Vries, 
Roos de Reuver, Jeroen Donk, Nick de Wit en ikzelf 
(Cody Meilink). Wij gingen de uitdaging aan om het 
openingsfeest weer op de kaart te zetten. 
  
Vanwege het feit dat het feest steeds minder leefde 
binnen de vereniging was het een flinke klus om de 
vrijwilligers en leden weer enthousiast te krijgen 
voor het feest. We moesten echt met iets spetterends 
komen! 
Uiteindelijk kwamen we uit op Q-music. Het zou 
een waar spektakel worden met de beste muziek 
voor jong en oud, met lichten en 2 Q-music DJ's die 
wel wisten hoe je feestgangers enthousiast kan krij-
gen. 
  
Het feest werd altijd gegeven in september (de ope-
ning van het seizoen). Q-music was geboekt, de 
kaartjes waren afgedrukt en klaar voor de verkoop. 
De kaartverkoop ging zeer moeizaam. Hoe krijg je 
deze kaarten bij de leden? En hoe krijg je het geld? 
Er werden maar weinig kaarten verkocht en ook de 
aanmeldingen van vrijwilligers ging niet hard van 
stapel. 
 Begin september 2018 moesten we zeer spijtig een 
zware beslissing nemen: het feest moet wegens te-
kort aan aanmeldingen en kaartverkoop worden ge-
annuleerd. Dit had grote financiële gevolgen, want 
aan Q-music moest er een vergoeding betaald wor-
den. 
Achteraf een goede keuze om met kaartverkoop te 
werken. Nu wisten we gelukkig vooraf dat de op-
komst tegen zou vallen. Je moet er toch niet aan den-
ken dat we er op de avond zelf pas achter gekomen 
waren! 
  
 

We stonden nu voor een nieuwe keuze: geven 
we het op of gaan we nog één keer alles geven 
voor onze vereniging? Dit was voor ons een 
snel gemaakte keuze, we gingen er vol voor! 
Dit moest lukken! 
Het feest werd verschoven naar januari 2019. 
Het openingsfeest werd hiermee niet meer de 
opening van een nieuw seizoen, maar de ope-
ning van een nieuw kalenderjaar. 
Q-music was weer geboekt voor januari, we-

tende dat dit een groot risico was. Want als er 

nu weer geannuleerd werd, zou de vereniging 

veel geld kwijt zijn voor uiteindelijk helemaal 

niets. 

 
De kaartverkoop werd dit keer anders aange-
pakt. Voor alle seniorenteams werd een am-
bassadeur geregeld. De ambassadeurs zouden 
dan 20 kaarten krijgen die ze kunnen verko-
pen binnen hun team. Ambassadeurs kregen 
dan van de organisatie een vergoeding in de 
vorm van munten voor het aantal kaarten dat 
ze hadden verkocht. Deze aanpak bleek geluk-
kig te werken. We hebben veel moeite gedaan 
om het feest bekend te maken binnen de ver-
eniging en om mensen enthousiast te krijgen 
(websiteberichten, mails, facebook en mond 
op mond reclame). 
 
De kaartverkoop liep een stuk beter en aan-
meldingen van vrijwilligers via de mail ook. 
Toch was het nog wel spannend. Een week 

voor het feest waren er in kaartverkoop en 

aanmeldingen nog minder dan 150. Gelukkig 

liep het de laatste week storm. Op de dag zelf 

kwam het geweldige nieuws: we verwachten 

meer dan 200 leden! 



TERUGKEER VAN EEN ECHTE KNALLER ! 

De avond was uiteindelijk een schot in de roos. 
Een spetterend feest met 2 leuke DJ's van Q-music. 
De DJ's bespeelden het publiek met leuke props 
als hoedjes, zonnebrillen en glowsticks. 
Uiteindelijk waren er meer dan 250 mensen aan-
wezig op dit feest! Een geweldig aantal. 
  
Voor seizoen 2019/2020 hadden we er weer veel 
zin in. Roos was dit jaar niet aanwezig wegens stu-
die in het buitenland. Marloes Lazet kwam het 
team versterken. 
We moesten het feest van 2018/2019 minimaal 
evenaren! Het imago moet nog meer opgekrikt 
worden! 
Daarom kozen we er dit keer voor om radio 538 in 
te huren. De mannen van 538 zullen net als Q-
music wel weten hoe je een feestje kan bouwen? 
  
De ervaringen van het vorige feest werden ge-
bruikt om alles nog beter te laten verlopen: pro-
motie verliep nog beter en de kaartverkoop ging 
weer middels ambassadeurs. Het succes van het 
vorige feest werd al snel duidelijk. Kaarten vlogen 
over de toonbank en de aanmeldingen van vrijwil-
ligers kwamen ook snel binnen. 

Uiteindelijk zijn er meer dan 350 (!) mensen aan-
wezig geweest tijdens het openingsfeest van 
2019/2020. De kantine was bomvol! Het was een 
geweldige avond. Achteraf waren er ook enkel 
positieve verhalen over het feest. 
  
De volgende conclusie kon getrokken worden: 
het openingsfeest leeft weer binnen de vereni-
ging! 
Ik ben erg trots dat we dit voor elkaar hebben 

gekregen. We hebben veel tijd en moeite gestopt 

in de organisatie van dit feest. Om dan te zien 

dat het zo'n succes is doet mij veel goed. Nog-

maals mijn complimenten richting Carlo, Belle, 

Roos, Jeroen, Marloes en Nick! 

Heb jij ideeën voor het volgende feest of wil je 
zelf ook wel eens een evenement organiseren 
voor de vereniging? Stuur mij dan een mail-
tje: cmeilink@stolwijkacc.nl. 

  
Ik zie jullie graag op het volgende feest! 
Cody Meilink 

mailto:cmeilink@stolwijkacc.nl


WIM STOLWIJK. AMBITIEUZE VOORZITTER 

IN EEN VERANDERENDE WERELD. 

Het was misschien wel de moeilijkste beslissing die V.V. De Meern-

voorzitter Wim Stolwijk moest nemen sinds hij in November 2000 in het 

bestuur van de club zitting nam. In die periode verhuisde de vereniging 

naar het huidige sportcomplex, ontving de jeugdopleiding van de club 

De Rinus Michels Award, haalde de businessclub bijna een half miljoen 

euro binnen en promoveerde Zondag 1 naar de 3e Divisie. Maar juist dat 

laatstgenoemde vlaggenschip werd meer en meer een hoofdpijndossier. 

En dus moest de club, onder leiding van Stolwijk, de stekker uit Zondag 

1 trekken. ‘Het was inderdaad een pijnlijk besluit dat we moesten ne-

men, maar ook een logische beslissing. Er was geen draagvlak meer voor 

prestatief voetbal op zondag. Ja, en dan moet je dus ingrijpen.’ 

‘Stol, zit je? Ik heb net FC Utrecht gekocht!’ 

Wim Stolwijk is al sinds 1977 betrokken bij V.V. De Meern. Nadat hij in 

datzelfde jaar verhuisde vanuit Amsterdam, meldde hij zich aan bij de 

club. ‘Ik heb nog een half jaar in Zondag 1 gespeeld, maar de eerlijk-

heid gebiedt te zeggen dat ik eigenlijk niet goed genoeg was. Toen ben 

ik lekker in het 2e gaan voetballen. In die periode ben ik ook mijn eigen 

accountantsbureau begonnen en werd ik door de club gevraagd of ik 

op financieel gebied iets zou kunnen betekenen. Zo raakte ik in die pe-

riode betrokken bij de businessclub en sinds 2000 zit ik in het bestuur. 

Als penningmeester. In 2005 werd Frans van Seumeren voorzitter van 

de club, maar niet veel later belde hij mij op met de mededeling “Stol, 

zit je goed? Ik heb zojuist FC Utrecht gekocht.” Ja, en vanaf dat mo-

ment was Frans natuurlijk veel meer met Utrecht bezig dan met De 

Meern en ben ik langzaam maar zeker in de voorzittersrol terecht ge-

komen.’ 

Het zijn de gloriejaren van V.V. De Meern. Na de verhuizing naar het 

huidige sportcomplex en de enorme bevolkingsgroei dankzij de bouw 

van Leidsche Rijn, groeit de club enorm.  

‘Frans van Seumeren en ik 

zagen echter ook dat talent-

volle jonge spelers onze ver-

eniging de rug toekeerden 

en naar clubs als Elinkwijk 

vertrokken omdat ze daar 

op een hoger niveau konden 

spelen. Toen hebben we be-

sloten dat we prestatief wil-

den doordouwen en dat we 

met het eerste hogerop wil-

den komen. Dat is gelukt. 

Niet alleen omdat Frans 

geld in de club pompte, 

maar ook omdat onze busi-

nessclub enorm groeide. In 

de hoogtijdagen stroomde 

er bijna 50.000 euro per jaar 

vanuit de businessclub naar 

het eerste. En zo konden we 

draaien met een begroting 

voor Zondag 1 van zo’n 

80.000 euro per jaar. En let 

wel, het hele spelersbudget 

kwam van buitenaf. Het 

heeft de club toen zelf niks 

gekost.  



‘Dit bleken de             

gelukszoekers van het 

amateurvoetbal te zijn 

die voor een paar      

honderd euro in de 

maand bij ons wilden 

spelen. ’ 

En doordat het spelersbudget zo ruim was, konden we goe-

de spelers van buitenaf halen en haalden we zelfs de 3e Di-

visie. Maar juist op dat moment stokte het. Van Seumeren 

stopte met de sponsoring en ook het aantal businesscluble-

den daalde drastisch waardoor er nog maar 10.000 euro per 

jaar binnen kwam. Ja, dan kun je spelers niet meer voldoen-

de betalen en zie je alle sterkhouders vertrekken. Tegelij-

kertijd zagen we vanuit de jeugd weinig doorstroming. En 

als ze al de capaciteiten hadden om het eerste te halen, wil-

den ze niet op zondag spelen. Dat is een tendens die we bij 

veel clubs zien.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stekker uit Zondag 1 

Een waarheid als een koe. Veel clubs verleggen hun presta-
tieve aandacht van de zondag naar de zaterdag. ‘Naast de-
ze verschuiving is de geldkraan van groot belang. Wil je op 
een redelijk hoog nivo spelen dan is het betalen van spelers 
niet meer weg te denken. Bij het bereiken van de 3e divisie 
verloren we spelers als Gokhan Yasar, Redouan el Yaakou-
bi, Irak Assad en Bobby Verweij om allerlei redenen. De 
vervanging van deze spelers leidde uiteindelijk tot een ver-
wachte degradatie uit de 3e divisie. Echter toen gebeurde er 
iets opmerkelijks: 4 eigen opgeleide spelers vertrokken op 
het laatste moment van het nieuwe hoofdklasse seizoen 
naar SCH (2), naar Soest en Hoogland. Al deze clubs speel-
den zelfs 2 klassen lager dan VV De Meern. Van een spor-
tieve verbetering was dus totaal geen sprake. Waarom ver-
trokken zij? Allemaal ineens ontevreden bij hun eigen club?
De vervanging van deze spelers leidde tot het aannemen 
van spelers waarvan we achteraf niet blij mee waren. Dit 
bleken de gelukszoekers van het amateurvoetbal te zijn die 
voor een paar honderd euro in de maand bij ons wilden 
spelen. Zat ik ineens met zaakwaarnemers om tafel! In de 
Hoofdklasse hadden we echt een vreemdelingenlegioen op 
het veld staan. In een uiterste poging om de zaak nog te 
redden, hebben we de trainer ontslagen. Maar niets hielp. 
We degradeerden wederom. En dit jaar, in de 1e Klasse, 
bleek dat we te weinig kwaliteit op het veld hadden staan.  

  

Noodgedwongen moesten we een groot 

aantal spelers van de O19 inpassen, maar 

het verschil tussen junioren- en senioren-

voetbal bleek voor velen te groot. Voeg 

daarbij een fors aantal geblesseerden en 

het was duidelijk dat we het weer niet 

zouden redden. Het was daarom welis-

waar een pijnlijke, maar ook een logische 

beslissing om te stoppen met Zondag 1.’ 

En dus verlegt ook V.V. De Meern zijn 

prestatieve aandacht van de zondag naar 

de zaterdag. ‘Zaterdag 1 is nu ons nieuwe 

vlaggenschip. En omdat we een grote 

club zijn, willen we binnen 2 á 3 jaar pro-

moveren naar de 1e Klasse. Of we vervol-

gens naar een nóg hoger niveau kunnen 

doorgroeien, is natuurlijk afhankelijk van 

geld. Maar onze eerste ambitie is het ha-

len van de 1e klasse. Daarom hebben we 

ook Alain Hijman als trainer aangetrok-

ken. Hij heeft de nodige ervaring en is 

een zeer enthousiaste kerel. Met FC De 

Bilt is hij al eens gepromoveerd naar de 1e 

Klasse, dus hij kent de route. Niek Nooij-

en wordt zijn assistent. Hij heeft bij ons 

de O19 getraind en is daarna jeugdtrainer 

geweest bij FC Utrecht en Vitesse. Én hij 

is docent wiskunde. Financieel kunnen 

we nu nog weinig voor de spelers van 

Zaterdag 1 doen. Het enige dat we, voor-

lopig, kunnen aanbieden is dat ze geen 

contributie hoeven te betalen. Maar dit is 

in ieder geval het begin.’ 
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‘Met de club gaan 

we een nieuwe  

fase in en       

momenteel denk 

ik na over wat 

mijn rol zou    

kunnen en      

moeten zijn.’ 



De ontwikkeling van het      

vrouwenvoetbal 

 

Naast alle aandacht die bij V.V. De Meern uitgaat 

naar het mannenvoetbal, ontwikkelt ook het vrou-

wenvoetbal zich sterk. ‘We hebben enorm veel mei-

den die bij ons voetballen. We zijn wat dat betreft één 

van de grootste clubs van het land. Ik ben dan ook 

razend benieuwd hoe die ontwikkeling gaat. De door-

stroming richting het eerste is nu nog ondermaats, 

maar onze O16 speelt gewoon landelijk, dus mag je 

misschien wel verwachting dat die over een jaar of 4, 

5 speelsters voor het eerste kunnen afleveren. Daar zit 

dus veel toekomst in.’ 

 

Wim Stolwijk praat nog immer vol vuur, passie 

en ambitie over V.V. De Meern, de club waar hij 

meer dan 40 jaar geleden kwam te voetballen. 

Maar hoe staat het met zijn eigen toekomst bij De 

Meern. ‘Met de club gaan we een nieuwe fase in 

en momenteel denk ik na over wat mijn rol zou 

kunnen en moeten zijn. Ik kwam 25 jaar geleden 

bij de businessclub en 20 jaar geleden kwam ik in 

het bestuur terecht. Ik zie gelukkig in het bestuur 

nu een paar nieuwe en jonge leden. En ik moet 

zeggen dat ik het heerlijk vind om jonge mensen 

te begeleiden. Dus wellicht is het binnenkort tijd 

om mijn voorzittershamer aan iemand anders 

over te dragen. Ja, ik overweeg om langzaam 

maar zeker een stap terug te doen. In dat denk-

proces zit ik nu. Maar helemaal de club de rug 

toe keren, zal ik niet doen. V.V. De Meern is en 

blijft natuurlijk wel mijn cluppie.’ 

‘We hebben enorm veel 

meiden die bij ons       

voetballen. We zijn wat dat 

betreft één van de grootste 

clubs van het land. Ik ben 

dan ook razend benieuwd 

hoe die ontwikkeling gaat.’  
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 VAN DE COMMISSIE VAN BEHEER: 

 
Gebruik verplaatsbare doelen 

Door de aanschaf van extra doeltjes zijn nu op alle velden voldoende doelen/doeltjes aanwezig voor trai-

ning en wedstrijden. De kleine trainingsdoeltjes zijn in drie verschillende kleuren beschikbaar zodat her-

kenbaar is op welk veld de doeltjes horen te staan. 

Wij verzoeken de gebruikers dringend om doelen niet te verplaatsen naar andere velden. Het is zeer hin-

derlijk om bij aanvang van trainingen of wedstrijden te moeten constateren dat doeltjes ontbreken. Bo-

vendien kan bij het verplaatsen schade ontstaan aan doeltjes en leunbuizen. Helaas krijgen we nog steeds 

klachten door dat doeltjes ontbreken. 

Verder vragen wij de trainers/leiders dringend om alle doelen na gebruik terug te plaatsen op de opstel-

plaatsen buiten de velden. Dit is nodig om onderhoud aan de velden door de gemeente mogelijk te ma-

ken. Helaas moeten we constateren dat eerdere oproepen nietafdoende zijn opgevolgd. 

Om te benadrukken dat op de velden voldoende doelen/doeltjes aanwezig zijn hierbij eenoverzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3, 8x op veld 5 (i.v.m. het spelen van 

wedstrijden op kwart velden) en 2x op veld 6 

 

 

8x oranje op veld 2, 4x geel op veld 5 en 8x geel op veld 6 

 

 

In totaal dus 84 (!) verplaatsbare doelen. 
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KNVB PAST PROMOTIE–                                                

DEGRADATIEREGELING AAN                                            

BIJ DE JEUGD 

De KNVB gooit volgend seizoen de divisie structuur 

bij de middenbouw en bovenbouw op de schop. De 

promotie en degradatie regeling is anders dan andere 

jaren en is niet voorspelbaar. Kampioen worden is 

zelfs geen garantie voor promotie. We zullen moeten 

afwachten hoe één en ander voor ons uitpakt. Aange-

zien diverse van onze teams om de bovenste plaatsen 

strijden hopen we uiteraard dat we weer een stap om-

hoog kunnen maken. De top-100 ranglijst van jeugd-

opleidingen zal daar volgend seizoen uitsluitsel over 

moeten geven. 

 

Onze doelstelling is om met alle jeugd selec-

tie teams op het hoogste amateur niveau te 

spelen. Onder andere omdat we dat bij de 

allure en mogelijkheden van onze club vin-

den passen en omdat we goede spelers aan 

ons senioren eerste willen leveren. We heb-

ben twee jaar geleden een eigen speelwijze 

bij alle jeugd selecties geïntroduceerd. Die 

speelwijze is nog onvoldoende herkenbaar, 

daar zullen we de komende tijd verder aan 

gaan werken. Dat moet niet alleen helpen 

nog een stap omhoog te maken, maar daar 

ook te blijven. 

De komende tijd zijn we ook weer druk met de 

teamindelingen voor volgend seizoen. Altijd een 

lastig proces. We gaan ongetwijfeld weer een 

behoorlijk aantal spelers naar betaald voetbal 

clubs zien vertrekken en die plekken moeten we 

toch weer zo goed mogelijk opvullen om op 

sterkte te blijven. 

Voor nu is helaas ook nog afwachten in hoeverre 

het corona-virus de competities gaat beïnvloe-

den. 

 

Trainers en coaches gezocht: 

 

PS. Bij de onderbouw selecties zoeken we nog 

trainers en coaches. Kun je 1, 2 of 3 trainingen 

per week en/of op zaterdagochtenden helpen? 

Neem dan contact op via abakker@gmx.net. De 

hoofdtrainers zijn verantwoordelijk voor de op-

zet van de trainingen, de overige trainers helpen 

bij de uitvoering. Affiniteit met selectie voetbal is 

dan ook belangrijker dan ervaring als trainer. 



STAND VAN ZAKEN                                      

JEUGD SELECTIETEAMS: 

De competities zijn in gevorderd stadium en het is voor 

verschillende jeugd selectie teams nog spannend. 

JO19-1 moet de 3e divisie behouden. Dat moet kunnen, we 

moeten daartoe punten blijven sprokkelen. De krachtver-

schillen in deze competitie zijn relatief klein, we kunnen 

van iedereen punten pakken, maar dus ook aan iedereen 

punten verspelen. 

JO17-1 speelt voor het kampioenschap in de 4e divisie. We 

hebben voldoende kwaliteit omkampioen te worden, maar 

het is dan altijd een opgave om elke wedstrijd scherp te 

blijven enniet tegen te veel blessures en schorsingen op te 

lopen. 

JO16-1 is net als Hercules JO16-1 te sterk voor de 4e divi-

sie. De onderlinge wedstrijden en/of het doelsaldo gaan 

bepalen wie kampioen wordt. Het kampioenschap gaat 

echterslechts om de sportieve eer, het speelt geen rol in 

promotie. 

JO15-1 speelt voor het kampioenschap van de 3e divisie. 

Dat is nog spannend. We hebben het echter niet in eigen 

hand, we zullen de resterende wedstrijden moeten winnen 

en zienwat dat oplevert. 

JO14-1 staat in de middenmoot van de 3e divisie en daar 

zal waarschijnlijk weinig verandering in komen. We had-

den verwacht meer om de bovenste plaatsen mee te kun-

nendoen, maar we hebben daarvoor te vaak punten ver-

speeld. 

JO13-1 doet het uitstekend in de 2e divisie. Het staat hoog, 

maar de afstand tot de koploper is te groot om nog ambi-

ties voor het kampioenschap te kunnen hebben. 

O13-4M (MO13-0) speelt jongenscompe-

titie tweede Klasse. Waar het voor de 

winterstop allemaal net niet lukte in de 

eerste klasse zijn we goed gestart in de 

voorjaarscompetitie tweede klasse JO13. 

De meiden staan na de ruime zege op 

SV Houten vijfde in de competitie met 

een wedstrijd minder gespeeld. Op ver-

liespunten staan ze op derde plaats Nu 

er door het Corona virus even geen 

voetbal is kunnen de geblesseerde mei-

den weer fit worden en mocht competi-

tie worden hervat kunnen ze vol aan de 

bak. Kampioenschap?’Doe even nor-

maal, de top 3 halen blijft de doelstel-

ling. We spelen goed voetbal en krijgen 

wekelijks complimenten van tegenstan-

ders. ‘ 

JO12-2M (MO12-1) speelt na de succes-

sen van vorig seizoen in de 1e klasse jon-

genscompetitie. Voor de winter promo-

veerden de meiden bijna naar de hoofd-

klasse. Nu spelen de meiden in een ster-

ke competitie in de 1e klasse en staan ze 

wekelijks hun mannetje. 

JO11-5M/MO11-0 Speelt voor het eerst 

tegen jongens in de 2e klasse waar de 

onderlinge verschillen klein zijn. De jon-

gens merken dat de meiden waardige 

tegenstanders zijn die zich nooit gewon-

nen geven en altijd gretig voor de over-

winning spelen. We hebben er vertrou-

wen in dat wij ons in deze klasse kunnen hand-

haven. 



SENIOREN VOETBALLEN GRATIS. 

OP ZONDAG! 

Gratis voetballen bij V.V. De Meern. 

 

Gratis voetballen bij één van de grootste clubs van Nederland? Het kan bij V.V. De Meern. Vanaf 

volgend seizoen hoeven senioren die op zondag willen voetballen geen contributie te betalen om 

hun favoriete sport uit te oefenen. Tevens kan er op vrijdagavond getraind worden op het sport-

complex van V.V. De Meern. 

V.V. De Meern wil op deze manier het zondagvoetbal in de regio stimuleren en het spelen op deze 

dag aantrekkelijk maken voor spelers die nu al lid zijn van V.V. De Meern en voor hen die dat 

graag willen worden. Gebruik maken van deze geweldige gratis mogelijkheid kan door een mail te 

sturen naar seniorencommissie@vvdemeern.nl Vermeld daarin je leeftijd, op welk niveau je speelt 

en (eventueel) van welke club je afkomstig bent. 

Gratis voetballen bij één van de grootste clubs van Nederland? Wie wil dat nou niet. 
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SPONSOR UITGELICHT: 

Abrona en V.V. De Meern slaan de handen ineen. Met de wetenschap dat je samen  sterker staat dan 

alleen gaan de partijen een samenwerking met elkaar aan. 

Jacques Westerhoff, bedrijfsvoerder horeca 

Abrona: ‘De samenwerking met V.V. De 

Meern is voor ons om meerdere redenen een 

goede stap. Wij geloven in continuïteit en een 

langdurige samenwerking, vandaar dat we de 

komende drie jaar elkaar gaan versterken.’ 

De sponsordeal bestaat onder anderen uit het 

leveren van diensten door Abrona aan V.V. De 

Meern. Zo stellen zij vouchers beschikbaar 

voor koffie/chocomelk met gebak, mag er een 

damesteam komen high-tea’en in de BraZ-

Zerie en is er een seniorenteam die gezellig 

komt dineren. 

Daarentegen verzorgt V.V. De Meern een trai-

ningssessie voor de bewoners van Abrona, 

krijgen ze een reclamebord langs het hoofd-

veld op Sportpark De Meern, komt Abrona op 

de wedstrijdkleding van een jeugdteam en 

brengt V.V. De Meern Abrona verscheidene 

keren onder de aandacht via hun communica-

tiekanalen.  

Jacques Westerhoff: ‘Onze cliëntenkunnen zich 

ontwikkelen en nieuwe vaardigheden leren op 

het moment dat we bezoekers ontvangen in de 

BraZZerie & Bakkerij. Deze samenwerking zorgt 

voor een wederkerigheid.’ 

Win-win situatie Zonder sponsoring kan ook V.V. 

De Meern haar ambities niet realiseren, aldus 

Luuk Polder, sponsorcommissie V.V. De Meern.  

Luuk: ‘Wij hebben de ambitie een toonaangeven-

de amateurvereniging te zijn. Mede daarom wil-

len wij ook maatschappelijk betrokken zijn en be-

paalde normen en waarden uitstralen als vereni-

ging. De samenwerking met BraZZerie Abrona is 

daar een goed voorbeeld van.’  

Over Abrona 

Met elkaar, voor elkaar. Dat is waar Abrona voor 

staat. Abrona biedt mensen met een verstandelij-

ke beperking of mensen die om andere redenen 

een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, onder-

steuning. Onze medewerkers werken in de bedie-

ning, in de keuken en in de eigen bakkerij. Alle-

maal onder begeleiding van professionele vak-

mensen. Samen ontdekken ze wat er mogelijk is. 

En de gasten van Abrona zijn hier onderdeel van 

dit traject. 





SPIERBALLENTAAL 

Iedere week staan ze klaar om de wedstrijden in goede banen 

te leiden, de mannetjes- en vrouwtjesputters van de spelregels 

en van de veiligheid op het veld. TeamGeest vroeg een aantal 

clubscheidsrechters om de mouwen eens letterlijk op te 

stropen. 

TG: ‘Sweat now, shine later’. Succes is altijd het resultaat van 

de drie O’s: oefenen, oefenen en oefenen. Zweet nu, schitter 

later. Wie serieus traint, kan op het veld wat laten zien! 

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 

KORT MERENEES: 

SPELERS O16 OPGEPIKT DOOR BVO’S 

Twee spelers van onze O16 spelen volgend seizoen in 
de jeugdopleiding van een BVO.  

Younes Tufi (foto links) viel bij de scouts van NEC in 
de smaak en kreeg een uitnodiging in Nijmegen stage 
te lopen. Daar wist hij dusdanig te overtuigen dat hij 
de overgang naar NEC zal maken. 

Redouan Chaoual (foto rechts) wist de verantwoorde-
lijken van PEC Zwolle tijdens een trainingsstage der-
mate te bekoren, dat hij zich volgend seizoen een 
Blauwvinger mag noemen. 

VOETBAL & ZAKEN 

mailto:voetbalenzaken@gmail.com




DE SCHEIDS HOUDT HET KORT! 

COLUMN RON BOOIJ 

De bal is corond 

 

Je moet als scheidsrechter de wedstrijd aanvoelen, zeggen ze. Je moet mee-

gaan in het spel. Op het moment dat ik deze column schrijf, heeft de 

KNVB net besloten om in ieder geval tot en met de eerste week van april 

alle wedstrijden te schrappen, vanwege de pandemie. Niet de profs, niet de 

amateurs, niet in de zaal en niet op het veld. En dus is ons sportcomplex 

dicht, net als alle scholen en de horeca. 

Nederland laat het veld voor wat het is en stort zich op 

de supermarkt. Door het coronavirus blijken daar in-

eens grote belangen te liggen. Vanwege de ‘opdracht’ 

om zoveel mogelijk mee te gaan in het spel, heb ik even 

gedacht om geen kopij voor de column in te leveren en 

om de redactie te vragen om mijn columnruimte ‘wit’ te 

laten. Zo zou ik, hoe klein ook, een positieve bijdrage 

kunnen leveren aan de grenzeloze behoefte aan toiletpa-

pier en zodoende niet-voetballend De Meern een hart 

onder de riem kunnen steken, zo legde ik de TeamGeest 

voor. 

De redactie heeft mij (via een haastig georganiseerde 

conference-call) laten weten het idee op zich sympathiek 

te vinden, maar het toiletcomfortgehalte van de TG zó 

beneden gemiddeld in te schatten, dat een column toch 

op prijs werd gesteld. Bovendien, daar kwam de redac-

tionele verwachting op neer, zouden de V.V. De Meern-

leden in geval van zeer hoge nood het papier wel met 

column-en-al ter hand nemen. Kortom, ze zeiden dan 

wel niet dat ze ‘schijt aan de scheids’ hadden, maar om 

nou te zeggen dat het mijn zelfbeeld verhoogde: niet 

echt. 

Vooruit dan, een korteoverdenking, met een vraag om 

te beginnen. Als het gaat om het hogere niveau, om de 

nationale competities in Europa, hoe vaak wisselt het 

balbezit van ploeg tijdens een wedstrijd? Antwoord: ge-

middeld 190 keer 1 . En wat is de zuivere speeltijdvan 

een voetbalwedstrijd op dat niveau, hoeveel minuten is 

de bal dus in het spel? 

Antwoord: ongeveer 62 minuten. 

Wat betekent dat? Dat betekent dat ongeveer 

elke 15 tot 20 seconden balverlies wordt gele-

den… Johan Cruijff wist het al: voetbal is een 

spel van fouten, balbezit is vaak bepalend 

voor winst of verlies. ‘Als wij de bal hebben, 

dan kunnen (kenne) zij niet scoren’, zo zei de 

Voetballer des Vaderlands het treffend. Ont-

houd dat als we de wei weer in mogen om 

een corona 2 te zetten op het voetenwerk in 

de altijd spannende laatste fase van de com-

petitie! 

Ron Booij 

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, Cody Meilink 

MET DANK AAN: FC Utrecht, 

Voor vragen, opmerkingen en bijdrages, mail naar: 

teamgeest@vvdemeern.nl 

COLOFON: 



BUSINESS CLUB LEIDSCHE RIJN 

Op woensdag 18 maart organiseert BCLR samen met Rabobank Utrecht en MHC Fletiomare 

een avond over het verhaal achter de komst van de Formule 1 naar Zandvoort. Dutch GP 

directeur Imre van Leeuwen en commercieel directeur Tijmen Bos vertellen hoe het team er 

toch in is geslaagd het racecircus naar Nederland te halen en welke uitdagingen ze daarbij 

(nog steeds) tegenkomen. Ze gaan o.a. in op:  

Welke impact heeft de komst van de F1 op Nederland en onze economie? 

Hoe pakken ze de logistieke uitdagingen aan? 

Welke politieke discussies speelden er in binnen- en buitenland? 

En hoe zit het eigenlijk met de licentiebedragen en sponsormogelijkheden?  

  

Programma woensdag 18 maart: 

19.15 uur ontvangst bij MHC Fletiomare 

20.00 uur openingswoord 

20.10 uur presentatie Imre van Leeuwen en Tijmen Bos 

21.15 uur borrel 

22.30 uur einde avond 


