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INHOUD 

DE WET VAN HET GETAL 

Voetbal is altijd al een sport van cijfers en getallen geweest. 

Vullen we op het totoformulier een 1 in, een 2 of toch een 3. 

Was de overtreding binnen of buiten de 16. Erbinnen? Dan 

gaat de bal op 11 meter. En speelt de tegenstander nu 4-3-3 of 

4-4-2. Cijfers. Getallen. En daar is er inmiddels eentje bij geko-

men; 1,5. Anderhalf. De nieuwe anderhalve meter samenle-

ving is ook terug te vinden op het voetbalveld. Want waar de 

jeugd na maandenlange onthouding in Mei eindelijk weer 

eens de wei mocht opzoeken, diende de groep 12 tot en met 18 

jarigen lange tijd wel de strikte anderhalve meter afstand in 

acht nemen. En hoewel dat spel weinig van doen heeft met het 

voetbal van voor de Corona, namen velen het maar voor lief. 

Iets is beter dan niets. 

In deze best ingewikkelde tijd zonder wedstrijden van enige 

importantie, heeft de redactie van TeamGeest toch weer een 

nieuwe clubkrant van de persen gerold gekregen. Weliswaar 

minder dik dan de vorige edities, want er was natuurlijk min-

der om over te schrijven. 

In dit nummer een eerste kennismaking met de nieuwe trainer 

van Zaterdag1, Alain Hijman. Een zeer sympathieke man die, 

zoals hij zelf zegt, niet naar V.V. De Meern is gekomen om 

voor de 6e plaats te spelen. 

 

Het bestuur van de club gaat in deze 

TeamGeest uitgebreid in hoe de club in 

deze bijzondere tijd gevaren is en 

maakt tevens gewag van allerhande 

veranderingen die op til staan. Perso-

nele veranderingen, maar ook verande-

ringen in de speeldag. Op zaterdag zijn 

alle velden overvol, terwijl er op zon-

dag nog ruimte te voetballen te over is. 

Wat wordt het te voeren beleid? Je leest 

het hier! 

Verder de vaste onderwerpen van 

TeamGeest. Zo zetten we wederom een 

vrijwilliger in het zonnetje, lichten wij 

een sponsor uit, houdt de scheids het 

nog immer kort en krijgt voorzitter 

Wim Stolwijk dit keer het laatste 

woord. 



KORT MERENEES: 

GRATIS VOETBALLEN BIJ 

V.V. DE MEERN 

Gratis voetballen bij één van de grootste clubs van Ne-

derland? Het kan bij V.V. De Meern. Vanaf volgend sei-

zoen hoeven senioren die op zondag willen voetballen 

geen contributie te betalen om hun favoriete sport uit te 

oefenen. Tevens kan er op vrijdagavond getraind wor-

den op het sportcomplex 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 aantrek-

kelijk maken voor spelers die nu al lid zijn van V.V. De 

Meern en voor hen die dat graag willen worden. Ge-

bruik maken van deze geweldige gratis mogelijkheid 

kan door een mail te sturen naar seniorencommis-

sie@vvdemeern.nl Vermeld daarin je leeftijd, op welk 

niveau je speelt en (eventueel) van welke club je afkom-

stig bent. 

Gratis voetballen bij één van de grootste clubs van Ne-

derland? Wie wil dat nou niet. 

EINDELIJK WEER HET VELD OP! 
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Na wekenlang gedwongen onthouding, mochten de jongste 

voetballers van V.V. De Meern in Mei eindelijk weer de wei in. 

Als jonge lammetjes die voor het eerst het gras roken, stoven de 

jongelingen het trainingsveld weer op. In eerste instantie moest 

de oudere jeugd de inmiddels befaamde “anderhalve meter” 

nog in acht nemen, maar ook zij mochten iets later het duel weer 

vol aangaan. Ondertussen zijn inmiddels de eerste onderlinge 

oefenwedstrijden reeds gespeeld. 

De senioren zijn helaas nog niet zover, hoewel ook zij met de 

trainingsarbeid voor het nieuwe seizoen zijn begonnen. Zo ook 

ons nieuwe vlaggenschip, Zaterdag 1. 

En zo komt langzaam maar zeker het sportieve leven van ons 

Merenezen weer op gang. Een beetje met horten en stoten en 

nog lang niet zoals we gewend zijn. Want er is nog veel wat niet 

door kan gaan, zoals de jaarlijkse afsluitende toernooien bijvoor-

beeld. Ook door de Coupe De Meern, dat gepland stond voor 27 

juni, ging een ondubbelzinnige streep. 

Jammer, maar de gezondheid van ons allen is van het allergroot-

ste belang. Volle vaart vooruit richting het nieuwe seizoen! 



KORT MERENEES: 
SJAAK VAN DEN HELDER NIEUWE TECHNISCH MANAGER 

Sjaak van den Helder is de nieuwe technisch manager van V.V. De 
Meern. Met deze benoeming keert de 69-jarige weer terug op het oude 
nest, want tussen 2008 en 2013 bekleedde Van den Helder een soortgelij-
ke functie bij onze club. 

Van den Helder is zeker geen onbekende in de voetbalwereld. Zo was 
hij in Nederland onder andere werkzaam bij FC Utrecht, Vitesse, FC Den 
Bosch, DOVO en GVVV en was hij in buitenlandse dienst scout bij Celtic 
en Huddersfield. 

Bij V.V. De Meern wordt Sjaak van den Helder verantwoordelijk voor de 
middenbouw- en bovenbouw jeugd en voor de zaterdag senioren selec-
ties. Doorstroming vanuit de jeugd naar Zaterdag1 is één van de be-
langrijkste aandachtspunten de komende jaren.  
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DE “SOCIALS” VAN V.V. DE MEERN 

Natuurlijk is de redactie van TeamGeest enorm blij dat dit clubblad, dat 4 keer per jaar verschijnt, 
goed gelezen wordt en ook bekijkt een groot aantal leden de website van onze vereniging. Maar er 
zijn nog meer manieren om onze club te volgen, via social media bijvoorbeeld. Hieronder een over-
zicht van onze “socials”. 

De jongste telg van onze social-media-familie is ons Instagram-account dat te vol-
gen is via www.instagram.com/v.v.demeern. Inmiddels hebben we al meer dan 
600 volgers. Maar daar kan nog meer bij. Nog veel meer! 

Ook op Facebook is V.V. De Meern te volgen en wel via facebook.com/
vvdemeern. Al meer dan 460 mensen volgen deze pagina. 

Het ‘sociale’ medium Twitter kent ook geen geheimen voor onze club. Meer 

dan 950 volgers blijven op deze manier op de hoogte van ons wel en wee.  



VAN HET VERENIGINGSBESTUUR: 

U had vast niet anders verwacht dan dat ook de bijdra-
ge van het bestuur zou starten met een melding over 
corona. Wij voldoen graag aan de verwachtingen. 
Natuurlijk heeft de corona crisis ook enorme impact 
gehad voor het bestuur. Handig met beeldvergaderen 
waren we nog niet. We hebben moeten leren vergade-
ren op afstand. Hetgeen vreselijk efficiënt blijkt te zijn. 
De zoom-vergaderingen waren gemiddeld twee uur 
korter dan normaal. Veel onderwerpen hebben we min 
of meer noodgedwongen tijdelijk voor ons uitgescho-
ven. Er was zeker in het begin geen enkel zicht op een 
einde van de crisis. 
 
Voor de nabije toekomst gaan er bestuurlijk verschui-
vingen plaatsvinden. Han van Veldhuizen stopt als 
voorzitter van de Jeugdcommissie. Als u het daar in 
november mee eens bent, gaat hij aanschuiven bij het 
Verenigingsbestuur. Binnen het Verenigingsbestuur 
heeft André Bakker aangegeven een flink aantal taken 
af te willen stoten. Ook John van Wegen heeft aangege-
ven minder te willen doen. Of dat “mindere” dan nog 
binnen het bestuur is, is de vraag. 
Bij de Jeugdcommissie stopt Kees Bleeker en is Ben 
Hendrikx overgestapt naar de ledenadministratie om-
dat Ad de Lange stopt. Al met al hebben we op dit mo-
ment (half juni) nog geen invulling voor de Jeugdcom-
missie en is het Verenigingsbestuur onderbezet.    
Uiterst teleurstellend was voor ons het vertrek van Pa-
trick van de Pas. Een fijne vent die rust om zich heen 
creëerde. In Sjaak van den Helder hebben we iemand 
gevonden die de club kent en die dat op korte termijn 
wilde invullen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
In de greep van  
Hoe hebben wij de afgelopen periode ervaren? Relatief 
vroeg in de crisis kwamen er meldingen van (ouders 
van) leden die positief waren getest op corona. Hoe 
moesten we daarmee omgaan? Misschien wel onze 
grootste angst was dat er (veel) slachtoffers onder de 
leden zouden vallen. Zouden we in dat geval op eigen 
verantwoording de club in lockdown moeten doen? En 
vanaf welk moment dan? Voor we daar een beslissing 
in konden nemen, nam de regering de beslissing en 
ging het land op slot. 

Direct werden door de regering economische 
steunmaatregelen aangekondigd. Kwamen wij 
daarvoor in aanmerking, zouden wij daar ge-
bruik van kunnen of zelfs moeten maken? 

Gelukkig heeft Wim Stolwijk de afgelopen 20 
jaar een solide begrotingsbeleid en financiele 
huishouding neergezet. Daaraan was het te 
danken dat we als club door de maatregelen 
niet direct in de problemen kwamen. Daarop 
hebben we besloten om enerzijds de vergoe-
dingen aan trainers en vrijwilligers door te blij-
ven betalen en anderzijds geen contributie te-
ruggave te doen.  
 
Uiteraard vielen onze inkomsten vanuit de 
kantineomzet weg. Contractueel hadden we 
wellicht eisen aan de Middenstip kunnen stel-
len. Dat was naar ons idee weing zinvol, de 
Middenstip zit immers ook met problemen.  
Geluk voor ons was dat de overheid besloot 
sportverenigingen te hulp te schieten. Hetgeen 
gebeurt, we krijgen huur terug. 
 
Herstart.  
En toen werd aangekondigd dat er weer voor-
zichtig gesport mocht gaan worden. De jeugd 
eerst. De lockdown was organisatorisch ge-
makkelijk. Hek dicht, sleutel omdraaien en 
klaar. De herstart daarentegen was een bizarre 
operatie die ons als bestuur heel veel tijd heeft 
gekost maar ook veel voldoening heeft gege-
ven. Hoeveel geweldige mensen hebben we 
wel niet in de club. Ieder heeft op zijn eigen 
manier een steentje bijgedragen en het eindre-
sultaat mocht er zijn. Alle kids weer in trainin-
gen en complimenten van de gemeente Utrecht 
over de organisatie en de rust rondom de vel-
den.   
 
De rust rondom de velden bevalt dusdanig 
goed dat we moeten overwegen of bij trainin-
gen gewoon standaard geen ouders of anderen 
aanwezig willen hebben. Bij de wedstrijden 
prima, maar bij de trainingen niet. 
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Ons grootste probleem in de herstart was het openen en 
sluiten van het sportpark. Als op dat moment Mandy 
Makkink niet was opgestaan met het aanbod om alle avon-
den en zaterdag en zondag aanwezig te zijn en te openen 
en sluiten was het ons waarschijnlijk niet gelukt. Ze-
ven  dagen per week is zij belangeloos aanwezig. Gratis en 
voor niets, voor uw kinderen. Overdenk eens of u dat een 
bloemetje waard is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.V. De Meern Rookvrij 
We kunnen ons voorstellen dat u er niet meer aan heeft 
gedacht, maar na de vakantie is het zover. Tijdens de le-
denvergadering in november is besloten dat de club met 
ingang van het nieuwe seizoen Rookvrij wordt. Dat bete-
kent dat er op geen enkele plek op het sportpark meer ge-
rookt mag worden. Ook niet buiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuursplannen voor het seizoen 2019-2020 
Zoals bekend hebben we voor het seizoen een aantal zaken 
die we willen realiseren. De eerlijkheid gebied dat het sei-
zoen 2019-2020 voor ons een soort verloren seizoen is. Al-
les draait maar er gebeurt weinig extra’s.  

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. 
 
Promotie - degradatie 
Het besluit van de KNVB om alle competi-
ties vanwege corona te stoppen had ook 
als gevolg dat er beslissingen moesten 
worden genomen over promotie en degra-
datie.  Voor V.V. De Meern pakte dat erg 
nadelig uit. Daar waar promotie terecht 
zou zijn geweest, waren we aanvankelijk 
niet hoger ingedeeld. Nou, dan moet je net 
André Bakker hebben. Met een gloedvol 
betoog en onderbouwd door cijfers en fei-
ten heeft hij de KNVB omgekregen. O13-1 
en O14-1 belandden alsnog in de nieuwe 
1ste divisie. Voor de O15-1 en O17-1 is pro-
motie niet gelukt.   
 
Zaterdag- en zondagvoetbal 
Over de ontwikkelingen op zaterdag en 
zondag vindt u elders in de TeamGeest 
meer uitleg.  
Positief is dat we een zondagteam over-
krijgen vanaf UVV en mogelijk volgt er 
nog een 7x7 team vanuit Maarsen. Uiterst 
onzeker is het totale verloop aan spelers 
waardoor we nog niet kunnen inschatten 
of er teams bij komen of afgaan.  
 
 
Tot slot wensen wij iedereen een fijne va-
kantieperiode toe. Dank voor al jullie hulp 
en inzet in deze bijzondere tijd. Blijf a.u.b. 
gezond. En laten we hopen dat de situatie 
in augustus, september zodanig is dat we 
op een verantwoorde manier kunnen gaan 
voetballen. 

 
Het verenigingsbestuur 

Andre Bakker – Cody Meilink -              
Wim Stolwijk – Stef Vermeulen -

           John van Wegen  
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V.V. DE MEERN HELPT             

DE VOEDSELBANK 

 

Zelfs in tijden van ‘intelligente lockdown’ heeft 

V.V. De Meern een prachtig resultaat weten te 

boeken. Een hartverwarmende actie van onze 

club, in samenwerking met nog een aantal sym-

pathieke verenigingen uit Vleuten, De Meern en 

Leidsche Rijn, heeft ervoor gezorgd dat er 3.700 

euro en 250 kratten met voedsel is opgehaald spe-

ciaal voor De Voedselbank.  

Onze meer dan hartelijke dank gaat uit naar allen 

die gegeven hebben en naar de tientallen vrijwil-

ligers die zich hard hebben gemaakt voor deze 

schone zaak. 

De actie ‘Sporters Helpen Voedselbank’ was een 

mooi initiatief van Fysio Van Leeuwen, PVCV, 

DESTO, UVV, MHC Fletiomare, Watervlo, LTC 

Vleuten De Meern en V.V. De Meern. 

Daarnaast heeft ook onze kantine, De Middenstip, een forse duit in het zakje gedaan. Er 

is geld opgehaald om een deel van de kantine voorraad te kunnen schenken aan de 

Voedselbank. Tot ons enthousiasme doneerden kinderen, ouders, vrijwilligers en zelfs 

teams geld om te steunen. In totaal is er een bedrag van maar liefst € 1225,50 opgehaald. 

Wij doneren als kantine nog 25% extra aan goederen aan de Voedselbank.  
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ANDERE STRUCTUUR                          

MIDDEN– EN BOVENBOUW 

De KNVB verandert de divisie structuur bij de middenbouw en bovenbouw. Ondertussen is daar 

meer over bekend.  

JO13-1 speelt 1e divisie. Dat is het hoogste niveau voor ama-
teur clubs. Hetzelfde als nu. 
 
JO14-1 speelt 1e divisie. Dat is het hoogste niveau voor ama-
teur clubs. Hoger dan nu. 
 
JO15-1 speelt 6e divisie. Dat is het 3e niveau voor amateur 
clubs. Vergelijkbaar met nu. 
 

JO16-1 speelt 5e divisie. Dat is het 2e niveau voor amateur 
clubs. Hoger dan nu. 
 
JO17-1 speelt 6e divisie. Dat is het 4e niveau voor amateur 
clubs. Vergelijkbaar met nu. 
 
JO19-1 speelt 3e divisie. Dat is het 3e niveau voor amateur 
clubs. Vergelijkbaar met nu. 

De KNVB heeft in verband met corona ingedeeld op basis van 
de resultaten van 2018-2019 in plaats van 2019-2020. Aange-
zien wij de afgelopen jaren in een stijgende lijn zaten is dat 
ongunstig voor ons. Met name JO15-1 en JO17-1 zijn de dupe 
van de nieuwe structuur en/of corona. Bij JO14-1 hadden we 
echter een meevaller. 

Bij JO13-1, JO14-1 en JO19-1 zijn BVO's door de KNVB apart 
gehouden. Bij JO15-1, JO16-1 en JO17-1 zitten amateurs en 
BVO's wel in dezelfde structuur. Onder andere daardoor zijn 
diverse divisies niet goed vergelijkbaar. Het aantal divisies 
verschilt ook per leeftijdscategorie. Ook het aantal teams per 
divisie verschilt (soms 8, soms 12). Het is er niet overzichtelij-
ker op geworden. 

 

 

Onze doelstelling in de oude divisie 
structuur was 2e divisie met alle 
teams. Die doelstelling moeten we 
aanpassen dan wel anders verwoor-
den. De top-20 van amateur clubs is 
nu een betere formulering van onze 
doelstelling. 

In 2013-2014 hadden we met plek 35 
onze hoogste positie in de top-100. 
Daarna zijn we weggezakt naar plek 
65 om de laatste jaren weer sterk te 
stijgen. We waren zonder corona op 
weg naar een evenaring van onze 
hoogste positie, maar zullen nu wat 
lager uitkomen en waarschijnlijk rond 
plek 45 staan. 
 
We staan er echter goed voor en hope-
lijk kunnen we komend seizoen de 
weg omhoog doorzetten en weer ver-
der stijgen in de top-100.  
 
André Bakker 

DOELSTELLING? TOP 

20 VAN NEDERLAND! 

10. 



VRIJWILLIGER 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 :  

‘Het is een hele puzzel’, 
zegt Peter Bootsma, de man 
die al sinds 2011 de zaterdagse planning maakt voor de 
vereniging. ‘Ik begin altijd met het speelschema dat de 
KNVB maakt, maar dat is een rommelbak. Hun schema 
rolt uit de computer zonder rekening te houden met 
tijdsgrenzen en voorkeuren. Dan is het aan mij om van 
die rommelbak een geordend geheel te maken, waarbij 
ik zoveel mogelijk rekening probeer te houden met voor-
keurstijden van de teams. Dat betekent  schuiven met 
tijden en velden. Puzzelen dus, net zolang totdat alles 
mooi past. Als dat gelukt is, moet natuurlijk ook de bij-
behorende kleedkamerindeling gemaakt worden. Al met 
al best wat werk dus.” 

 
 

 
Peter probeert de indeling altijd zo’n vier à 
vijf weken tevoren af te hebben, zodat er 
nog tijd is om last-minute wijzigingen en 
wensen te verwerken. Vrijdag is standaard 
de dag dat alles helemaal afgewerkt wordt 
zodat de zaterdag vloeiend verloopt. Die 
vrijdag is echter niet de enige dag in de 
week dat Peter ermee bezig is. ‘Ik doe eigen-
lijk iedere dag wel iets. Weet je, ik wil het 
gewoon goed hebben. Het is een uitdaging 
om de een onmogelijke planning toch slui-
tend te maken. Daar krijg ik gewoon energie 
van.’ Gelukkig maar, want zonder een 
strakke planning zou de zaterdag op Sport-
park De Meern er heel anders uitzien.  

 
Volgende keer, op verzoek van Peter: Ben 
Hendrikx  

Voor de voetballers is het op 
zaterdag een makkie: je doet 
de deur van het clubgebouw 
open, je kijkt naar rechts en 
daar staat – op het TV 
scherm – netjes vermeld in 
welke kleedkamer je moet 
zijn, op welke veld je speelt 
en hoe laat die wedstrijd be-
gint. Eenvoudig toch? Jaze-
ker, maar wat dacht van de 
planning die daarachter zit? 
Die is niet zo eenvoudig. Al 
die teams, al die wedstrijden, 
van 08.30 ’s-ochtends tot 
18.00 ’s-avonds. Probeer dat 
meer eens in goede banen te 
leiden.  

VRIJWILLIGERS GEZOCHT: 
V.V. De Meern is een grote en bruisende vereniging. Vrijwilligers zijn voor onze club van levensbelang om die 

draaiende te houden. Ook u kunt een belangrijk steentje bijdragen, want we zoeken nog vrijwilligers voor verschil-

lende commissies. Wellicht (en hopelijk) zit er iets voor u bij. V.V. De Meern zoekt mensen voor het Verenigingsbe-

stuur (Secretaris), de Jeugdcommissie, de WedstrijdKrant, de Scheidsrechterscommissie, de Toernooicommissie, de 

Commissie van Beheer en de Vrijwilligerscommissie. Daarnaast zoeken we nog scheidsrechters en grensrechters 

voor onze jeugd selectie teams. KOM ER BIJ! 
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ALAIN HIJMAN: ‘IK BEN NIET NAAR             

V.V. DE MEERN GEKOMEN OM VOOR DE 

6E PLAATS TE SPELEN.’ 

Hoewel de kennismaking met de nieuwe trainer van 
V.V. De Meern plaats heeft op de dag dat mensen in 
contactberoepen (kappers, pedicures en dergelijke) 
weer aan de slag mogen, gaat de allerhartelijkste be-
groeting met Alain Hijman nog zonder stevige hand-
druk gepaard. Tja, we moeten nog steeds voorzichtig 
blijven, niet waar? Hijman woont met zijn gezin al een 
jaar of 15 in Vleuten, maar hij is geboren in Vianen. 
Hijman: ‘Ik heb daar tot mijn 3e gewoond waarna we 
zijn verhuisd naar Nieuwegein. Tot mijn 13e heb ik bij 
JSV gevoetbald en heb vervolgens de overstap gemaakt 
naar Elinkwijk. Fietste ik vier keer in de week van Nieu-
wegein naar Zuilen, in weer en wind! Maar dat had ik 
er graag voor over. Ik heb daar tot de A-junioren ge-
speeld en ben toen naar het CIOS in Arnhem gegaan. 
Kort daarop ben ik begonnen mijn trainersdiploma’s te 
halen, want daar lag overduidelijk mijn ambitie. Ik was 
begin 20 toen ik gestopt ben als actief voetballer om mij 
verder in het oefenmeestersvak te bekwamen.’ 

Een nieuw begin, een nieuw geluid, een nieuw gezicht. Komend seizoen is Alain Hijman de trainer 
van Zaterdag 1 en aan de hand van de oefenmeester uit Vleuten moet de weg omhoog gevonden wor-
den. Die ambitie van de club loopt parallel met het streven van de trainer zelf: ‘Ik ben niet naar V.V. 
De Meern gekomen om voor de 6e plaats te spelen.’ Duidelijke taal! 

Promotie-doelstelling wordt     
verwezenlijkt 
 
En dat gaat hem goed af, want Alain Hijman 
maakt al snel naam als trainer. Na een aantal 
jaren bij de jeugd van Elinkwijk komt hij bij 
FC Utrecht terecht waar hij de C1 en de B1 
onder handen krijgt. Na een verblijf bij de 
senioren van Argon en Montfoort wordt FC 
De Bilt zijn volgende werkgever. ‘Een mooie 
club waar ik voor drie jaar tekende en waar 
we een aantal doelstellingen vooraf hadden 
afgesproken. Eén daarvan was promoveren 
naar de 1e Klasse. En die doelstelling wisten 
we in mijn 2e seizoen, in 2019, te verwezenlij-
ken. En hoewel ik nog wel aan het seizoen 
2019/2020 ben begonnen, zat mijn taak er na 
dat superjaar feitelijk op. Afgesproken werd 
dan ook dat ik langzaam maar zeker plaats 
zou maken voor mijn opvolger die intern 
door de club zou worden aangeleverd. Vond 
ik prima, dus halverwege het seizoen scheid-
den onze wegen. Uit die periode stamt ook 
het hernieuwde contact met V.V. De Meern. 
Ik ben al eens eerder met de club in contact 
geweest om als trainer van de Zondag 1 aan 
de slag te gaan, maar konden elkaar toen nog 
niet vinden. Nu wel. En eigenlijk best snel 
ook. Een paar gesprekken waren voldoende 
om een contract voor 1 seizoen aan te gaan, 
met een optie voor nog een jaar. En ik moet 
zeggen, ik heb erg veel zin om te beginnen.’ 
En zo wordt Alain Hijman dus de trainer van 
ons nieuwe paradepaardje, de Zaterdag 1. 
Normaalgesproken zou dit een ideale perio-
de zijn om die nieuwe spelersgroep te leren 
kennen, maar ja, de competitie ligt stil. ‘Ja, 
dat is wel jammer inderdaad. Maar ik was 
begin van dit kalenderjaar al begonnen met 
oriënterende kennismakingsgesprekken met 
de spelers van V.V. De Meern.  
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Ik denk dat ik zeker de helft van de spelers heb gezien voordat 
de Coronacrisis uitbrak. En sowieso was het voor mij geen on-
bekende spelersgroep hoor, want in mijn tijd als trainer van 
FC De Bilt hebben we vaak genoeg tegen v.v De Meern ge-
speeld en Zaterdag 1 heb ik dit seizoen nog zien spelen tegen 
JSV en Loosdrecht, dus ik ben goed geïnformeerd. Ik weet dus 
wat voor vlees ik in de kuip heb.’ 
 

Goed voetbal koppelen aan resultaten 
 
Jarenlang was Zondag 1 hét visitekaartje van V.V. De Meern, 
maar met ingang van het komende seizoen geldt Zaterdag 1 
dus als het vlaggenschip van de club. ‘Een prachtige uitdaging 
natuurlijk waar ik veel zin in heb. Ik wil met Zaterdag 1 stap-
pen maken. De club wil dat ook, want promotie naar de 
1e Klasse is één van de doelstellingen. En die ambitie sluit per-
fect aan bij mijn eigen streven. Ik ben niet naar De Meern ge-
gaan om voor de 6e plaats te spelen. Mijn polsstok reikt hoger. 
Dat is misschien gevaarlijk om te roepen, maar ik wil met De 
Meern komend seizoen echt een rol van betekenis spelen in de 
2e Klasse. En dat wil ik doen met een team dat een eigen ge-
zicht heeft, met spelers die veel binding hebben met de club en 
met een speelwijze die het dichtst bij de kwaliteiten van de 
spelersgroep ligt. De organisatie moet dusdanig goed staan 
dat elke speler zich thuis voelt in het systeem dat we spelen. 
Dus of we nu 4-3-3 gaan spelen of 4-4-2 wordt mede bepaald 
door de capaciteiten van de spelersgroep. In de voorbereiding 
naar het nieuwe seizoen moet dat duidelijk worden. Moeten 
we goed analyseren welke kwaliteiten we in huis hebben en 
daarbij het juiste systeem vinden. En als we dan vervolgens 
goed voetbal ook nog eens weten te koppelen aan resultaten, 
weet ik zeker dat mensen weer met veel plezier naar het eerste 
komen kijken.’ 
 
Alain Hijman heeft duidelijk veel zin om te beginnen aan zijn 
klus bij V.V. De Meern. Een klus die hopelijk het succes brengt 
dat zowel oefenmeester als club zo vurig nastreven. Een sei-
zoen ook dat idealiter wordt afgesloten met een welgemeende 
felicitatie ínclusief ferme handdruk. 

‘Ik wil met De Meern       

komend seizoen echt een 

rol van betekenis spelen    

in de 2e Klasse.’ 
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SPONSOR UITGELICHT: 

Sinds mensenheugenis is Utinbo al een trouwe sponsor van 
onze club. Hoe lang al? We hebben in onze archieven gegra-
ven, maar konden het antwoord helaas niet vinden. Maar 
fantastisch! Zie ook de foto uit de oude doos! 

 
Op dit moment sponsort Theo van Montfoort, eigenaar van 
Utinbo, de elftallen Zaterdag 6 en Zondag 3. Utinbo is een 
begrip in De Meern als het gaat om installatietechniek. Elke 
Merenees heeft wellicht bewust of onbewust de herkenbare 
bussen van Theo wel zien rijden óf zijn team ingeschakeld 
voor een (spoed)klus.  

 
Afgelopen week vond er een mooi moment plaats, want het 
sponsorcontract tussen Utinbo en onze club liep af. Theo 
ging met de sponsorcommissie in gesprek om het contract te 
verlengen.  

Gezien de huidige omstandigheden in deze Corona-situatie 
hadden wij onze verwachtingen enigszins getemperd. Maar 
trouwe Theo overtrof onze verwachtingen! Het sponsorcon-
tract werd niet gekort, maar Theo wil juist méér gaan spons-
oren! Theo licht toe; 

 
 

,,In deze moeilijke periode moet je el-
kaar extra steunen. Wij ervaren geluk-
kig geen negatieve gevolgen door de 
Coronacrisis. Sterker nog, wij hebben 
meer werk erbij gekregen. Ik weet dat 
andere bedrijven nu gaan snijden in dit 
soort sponsorkosten. Dat is logisch, 
maar is voor de club natuurlijk uiterst 
vervelend. Ik ben al zo lang sponsor 
van de club en heb een oranje/zwart 
hart. Daarom wil ik de club graag extra 
helpen in deze moeilijke periode.'' 

 
Wij waren uiteraard dolblij met deze 
mededeling van Theo en het nieuwe 
contract werd afgelopen week gete-
kend. Theo werd naast zijn bus gelijk 
op de foto gezet!  

We mogen als club ontzettend dank-
baar zijn dat we sponsoren als Utinbo 
hebben! 
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VAN DE COMMISSIE VAN BEHEER: 

VERPLAATSBARE DOELEN 

In de vorige editie van TeamGeest is een overzicht opgenomen van 
de beschikbare verplaatsbare doelen, met daarbij het uitdrukkelijke 
verzoek om de doelen niet te verplaatsen naar andere velden. In-
middels zijn alle doelen voorzien van een sticker met veldnumme-
ring zodat duidelijk is te zien op welk velde de doelen horen te 
staan.  

 

ONDERHOUD SPORTPARK 

Na een rustperiode in verband met Coro-
na heeft de onderhoudsploeg vanaf me-
dio mei haar werkzaamheden hervat. Zo 
zijn onder andere de reclameboren, over-
dekte tribune, zonnepanelen en  de terras-
bestrating gereinigd. Verder zijn de ver-
plaatsbare doelen grondig onder handen 
genomen en waar nodig voorzien van 
nieuwe doelnetten. 

DRAAIDOELTJES VELD 6 
Het is de bedoeling dat deze doeltjes na gebruik weer worden in-
geklapt en vastgezet. Op bijgaande foto kun je zien wat er gebeurt 
als hieraan niet wordt tegemoet gekomen. Het gevolg is een ont-
wricht frame en een niet meer te gebruiken pas recent aangebracht 
doelnet!  
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KLEDING WEBSHOP 

Onze kleding leverancier Quick is al een tijd bezig met een nieuwe webshop. Deze is ondertussen voor 
een aantal verenigingen operationeel. 

Wij hebben onze kledinglijn en alles wat daar bij komt kijken op een unieke manier opgezet (waardoor 

kleding voor onze leden voordeliger is en kleding bij ons beter loopt dan bij andere clubs). Voor ons zijn 

daardoor echter wel een aantal specifieke zaken in de webshop nodig. Quick is daar druk mee bezig en 

we verwachten dat we binnenkort ook over kunnen naar de nieuwe webshop. 

 

De nieuwe webshop ziet er een stuk fraaier uit dan de oude en achter de schermen verandert er veel 

waardoor Quick bestellingen efficiënter kan afwerken. 

 

Het belangrijkste verschil voor onze leden is dat er keuze komt tussen thuis bezorgen voor € 3.95 (prijs 

nog even onder voorbehoud) of gratis op de club bezorgen. Voor de rest blijft voor leden eigenlijk alles 

bij het oude. 

 

Zodra de nieuwe webshop operationeel is dan volgt er uiteraard meer informatie via onze website. 
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Toekomst voetbal (2)030 –                          

allemaal op zondag of soms vrijdag  

Via eerdere TeamGeesten, Ledenvergaderingen 
en vermeldingen op de website weet u dat er 
door de groei van de stad het nodige gaat veran-
deren. 
 
Ter herinnering in een notendop wat er in de 
stad gaat gebeuren. Er komen tot 2030 80.000 
mensen bij. Bij een groei met 80.000 inwoners 
moeten we rekenen dat er zo’n 4500 veldvoetbal-
lers bijkomen tot in totaal 20 á 21.000. De nieuwe 
voetballers zullen op de bestaande velden gaan 
spelen. Er komt geen veld bij! Sterker, er gaan 
velden verdwijnen,  waarschijnlijk twee op Zui-
len en het is nagenoeg uitgesloten dat het veld 
van DWSV in gebruik blijft voor voetbal.  
  
Daardoor is het onvermijdelijk dat Utrechtse 
clubs meer gebruik moeten maken van de veld-
capaciteit op zondag of evt. vrijdagavond. 
 

De werkgroep Toekomst voetbal (2)030 probeert 

de groei samen met de verenigingen in goede 

banen te leiden. De trend dat iedereen op zater-

dag wil voetballen zet in onze omgeving stevig 

door. Gingen afgelopen zomer Elinkwijk, Ca-

bouw en SCH naar de zaterdag, dit jaar zijn dat 

bijvoorbeeld De Meern, VVIJ en UVV.  

Op de kaart van 

Nederland is te 

zien dat het geen 

typisch Utrechts 

probleem is, de 

traditionele zater-

dagvoetbal-bible-

belt breidt zich 

uit over de Rand-

stad.  

De maatschappelijke ontwikkeling gaat volle-

dig in tegen de Utrechtse noodzaak om meer 

veldcapaciteit op zondag te gebruiken. De uit-

daging is nu om zo veel mogelijk mensen te la-

ten voetballen op hun favoriete dag (vaak zater-

dag) en om tegelijk de sportparken zo optimaal 

mogelijk te benutten.  

Het compromis is dat iedereen af en toe op zondag 
of vrijdagavond zal gaan voetballen.  
 
Helpt dat? Is dat uitgangspunt realistisch? In een 
apart kader is de onderbouwing gegeven waarom we 
denken dat dit de juiste aanpak is. Als we allemaal af 
en toe op zondag of vrijdag spelen, dus iedereen een 
klein beetje pijn, kunnen we het zoveel mogelijk leden 
naar de zin maken.  
 
Speel je komend seizoen op zaterdag of op zondag - 
jeugd 
De veranderingen voor komend seizoen zoals wij nu 
denken dat het zal gaan voor jongens en meisjes:  
 
2020-2021: O8 vermoedelijk volledig op zondag   
O9 en 010 inschrijving in de zaterdagcompetitie, spe-

len thuis op zondag, tegen Utrechtse 
verenigingen zoals Hercules en 
Sporting ook uit op zondag en vooral 
tegen clubs van buiten de stad op zater-
dag; 
O11 t/m O16 zullen 3 à 4 keer per sei-
zoen op zondag spelen tegen Utrechtse 
verenigingen; 

O17 t/m O19 zullen incidenteel thuis op zondag spe-
len. 
 
De hoogste selecties van O8 en O9 blijven op zaterdag 
omdat zij anders geen passende competitie op eigen 
niveau hebben. 
 
Speel je komend seizoen op zaterdag of op zondag 
eventueel vrijdagavond - senioren 
Vanuit verschillende verenigingen is het verzoek ge-
komen om flexibeler met de weekenden om te gaan. 
Dit komt voort uit de wensen van senioren om mak-
kelijker om te gaan met familieweekenden, festivals, 
team-uitjes etc. Men heeft aangegeven te willen schui-
ven naar vooral de vrijdagavond en naar andere 
(stille) speelrondes. Door de volgende verenigingen is 
afgesproken dat we willen kijken hoe dit werkt: Her-
cules, Odysseus, Rivierwijkers, Sporting, Voorwaarts 
en V.V. De Meern.  
 
2020-2021:  
- Senioren A-categorie (hoofd- t/m 3e klasse) op zater-
dag 

- Senioren B-categorie (4e t/m 6e klasse), zullen enkele 
keren per seizoen op vrijdagavond of zondag spelen 
tegen genoemde Utrechtse verenigingen.  



In de Algemene Ledenvergadering van najaar 2019 zijn twee leden benoemd tot Lid van Verdienste van 
de vereniging. Inmiddels hebben we het totaaloverzicht van Ereleden en Leden van Verdienste, dat op 
diverse plaatsen in het clubgebouw is te bewonderen, bijgewerkt. 

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE: 
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Wat is het effect van af en toe op zondag of vrijdagavond spelen? 

I.v.m. de groei van de stad heeft de gemeente aan alle clubs gevraagd aan te geven of zij kunnen groei-
en en wat daar eventueel voor nodig is.    

Allereerst, kan V.V. De Meern nog nieuwe voetballers opnemen? Laten we kijken naar de wedstrijdca-
paciteit die we hebben. Op zaterdag zit het vol. Op zondag is de zondagmorgen gevuld maar vanaf on-
geveer 11.00 uur zouden we op veld 1 t/m 5 nog 2 volle speelrondes kunnen doen. Van 11.00 tot 13.00 
en van 13.00 tot 15.00. Er kunnen 10 thuiswedstrijden per zondag bijkomen. 

Van de verwachte groei van 1000 à 1100 voetballers in Leidsche Rijn zouden wij er theoretisch nog on-
geveer 300 kunnen aannemen. De rest zal naar de buren moeten. PVCV, Desto, UVV, het zullen alle-
maal hele grote clubs worden die weinig voor ons onder doen. 

Wat heel duidelijk is, is dat er bij leden geen behoefte is om op zondag te voetballen. Op zijn minst niet 
het hele seizoen. Kunnen we dan bijdragen aan de groei als we allemaal af en toe eens op zondag of 
misschien vrijdagavond zouden voetballen? 

Stel nu eens dat alle teams van O11 t/m B-categorie zat-senioren 2 keer per jaar een thuiswedstrijd op 
zondag of vrijdagavond zouden spelen. Dat zijn ongeveer 70 teams. Keer twee is 140 wedstrijden.  

140 wedstrijden komen vrij als ruimte op zaterdag. Daar kunnen nieuwe teams voor worden 
“toegelaten”. Laten we zeggen dat een team 14 thuiswedstrijden per jaar speelt. Theoretisch kunnen we 
dan 10 teams extra op zaterdag indelen.  

Conclusie: door allemaal 2x per seizoen een thuiswedstrijd op zondag of vrijdagavond te spelen kun-
nen we ongeveer 150 leden bieden wat ook zij graag willen, namelijk in worden gedeeld op zaterdag.  

Opmerking: als wij af en toe van een tegenstander vragen om op zondag of vrijdagavond naar ons te 
komen, zullen zij ons af en toe uitnodigen. Reken dus dat je zo’n 3 à 4 maal per seizoen niet op zaterdag 





DE SCHEIDS HOUDT HET KORT! 
COLUMN RON BOOIJ 

Voetballen maar dan voorzichtig 

 

Oproep: laten wij het C-woord niet meer uitspreken. Niet alleen begint mij 
het voetballoze leven als gevolg van dat virus zo langzamerhand de keel 
uit te hangen, het schijnt ook dat conversatie, luidkeels demonsteren en 
zelfs zingen, zoals van clubliederen (hebben wij dat trouwens, bij V.V. De 
Meern?) in andermans aanwezigheid besmetting in de hand werken. Dat 
kan nog wat worden als in september de competities weer beginnen. 

Ik zie Mark ‘ADO Den Haag’ Rutte en Irma ‘hands on’ Sluis al op de persconferentie:  

“Om met het goede nieuws voor de twee miljoen actieve voetballers in Nederland te beginnen: ja, jullie mogen in 
september weer competitiewedstrijden gaan spelen. In overleg met de KNVB zijn afspraken gemaakt over hoe dat 
veilig en verantwoord kan gebeuren (Irma maakt scheidsrechtersbalgebaar en steekt duim op). In de eerste plaats 
blijven de regels die al golden tijdens de trainingen grotendeels intact. Dat betekent dus, vooral voor het publiek, 
zoveel mogelijk op anderhalve meter blijven (Irma spreidt haar armen), niet spugen (er vliegt een fluim vlak langs 
Marks oor) en niet slaan of krabben (het hamstergebaar, daar is ‘ie gelukkig weer). In de tweede plaats komt er voor 
de wedstrijd zelf één belangrijke beperking bij. En dat is dat er niet meer geprotesteerd mag worden tegen de 
scheidsrechter, althans niet meer verbaal. Volgens het RIVM gaan protesten in de praktijk op zo’n korte afstand 
(Irma legt twee wijsvingers op haar neus en beweegt er een naar voren) en met zoveel consumptie (opnieuw passeert 
een dosis speeksel rakelings de premier) dat de kans op besmetting van arbiters bovengemiddeld groot wordt. Deze 
risicogroep met zijn overgewicht, bijziendheid en fluit-fetish (Irma gebaart achtereenvolgens discreet een bolle buik, 
een brilletje en getuite lippen) is voor de samenleving in het algemeen en voor voetbal als volkssport in het bijzon-
der, onmisbaar. En moet daarom beschermd worden (Irma: knuffelgebaar). Kortom, om het met Bas Nijhuis te zeg-
gen: Niet zeiken, voetballen!”.  En waarop Irma dan, niet gehinderd door al te veel kennis van het spel, in één vloei-
ende beweging haar voet keihard tussen de benen van de minister-president plant.    

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. Team-
Geest vroeg een aantal clubscheidsrechters om de mou-
wen eens letterlijk op te stropen. 

 

TG: ‘It ain’t nothing till I call it’. Hoe vaak horen wij het 

niet: “Kom op scheidsie, dat was toch duidelijk hands/

twee-op-een/buitenspel/niet de intentie/hoekschop?” Ap-

pelleren, heel herkenbaar. Het motto is per wedstrijd dan 

ook zeker 100x inzetbaar. It ain’t nothing till I call it. Er 

is niets aan de hand totdat ik fluit!  
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HET LAATSTE WOORD IS      

VOOR DE VOORZITTER: 

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, Dennis Maaijen 

MET DANK AAN: FC Utrecht, 

Voor vragen, opmerkingen en bijdrages, mail naar: 

teamgeest@vvdemeern.nl 

COLOFON: 

Het is weer zo ver. Elke avond kan er weer op TV 
gekeken worden naar voetbal-wedstrijden. De Duit-
se, Italiaanse en Spaanse competities zijn weer be-
gonnen. Op Ziggo en Fox Sport zijn alle sterren weer 
te bewonderen, al of niet met geluid en al of niet met 
poppen, foto’s of spandoeken als decoratie. 
Het leven begint weer een beetje normaal te worden, 
alhoewel het vroegere normaal nog lang niet gehaald 
wordt. Toch blijft het vreemd dat alle competities 
bijna weer begonnen zijn en de Nederlandse eredivi-
sie nog niet. 
Komt dat doordat Marc Overmars voor zijn eigen 
parochie sprak door als 1e te brullen dat wat hem be-
treft de competitie moest worden beëindigd en dat 
we maar weer in september moesten beginnen? Wel 
toevallig dat Ajax dat goed uitkwam. Hij had de re-
glementen beter gelezen dan de AZ bestuurders. 
Vervolgens kwam onze viroloog Johan Derksen er-
over heen dat voetballen voorlopig uitgesloten was. 
De KNVB schikte zich naar de mening van het RIVM 
en toen werd het akelig stil in Zeist. 
Elke avond zat Arie Boomsma of andere vertegen-
woordigers van de diverse branches bij een van de 
vele TV zenders om te bepleiten dat een eerder open-
gaan gewenst was en Corona-proof kon. Uiteindelijk 
werden de Duitse voetbalprotocollen door de KNVB 
gekopieerd en aangeboden aan kabinet en RIVM. 
 
Echter voetballen vóór 1 september was geen ver-
zoek waardoor met name FC Utrecht zwaar, heel 
zwaar, werd gedupeerd. Eerdaags wel naar een Duit-
se beker-finale kijken, maar niet naar de Nederland-
se.  

VOETBAL & CORONA 

Onze Frans had achteraf beter Arie Boomsma 
dan zijn advocaten zijn belangen kunnen laten 
verdedigen. Per 1 juli wel in sportscholen bin-
nen sporten, maar buiten voetballen nog niet. 
Begrijpt u het? 

 
Wat wel mag, op amateur niveau wordt er 
weer volop getraind en gevoetbald. 
Onder leiding van bestuurslid Stef waren 65 
vrijwilligers bereid alle maatregelen te verzor-
gen zodat er weer getraind en gevoetbald kon 
worden. Samen met bestuursleden André, Han 
en John werd deze bijna militaire operatie fan-
tastisch uitgevoegd. Een groot compliment ver-
dienen deze mensen. Zelfs de gemeente Utrecht 
gaf hen een dikke pluim. 
Hopelijk zullen de enkele ouders die zich niet 
de moeite namen de maatregelen op te volgen, 
zich nog eens schamen voor hun gedrag. 
 
Want, daar sluit ik mijn verhaal mee af, ook 
onze V.V. De Meern werd door het Corona-
virus getroffen. Op 13 april overleed de vader 
van een O19-1 speler aan het Corona-virus op 
63-jarige leeftijd. Wat een verdriet voor de na-
bestaanden. Namens bestuur en alle leden van 
onze vereniging wensen wij de echtgenote en 
haar twee kinderen alle mogelijke sterkte toe 
dit verdriet te verwerken. 
 



BUSINESSCLUB LEIDSCHE RIJN 

Business Club Leidsche Rijn is een kwalitatief hoogstaande 
en levendige business club. De business club staat op zich-
zelf, maar de organisatie is in handen van een aantal vrij-
willigers van V.V. De Meern. In ruil voor hun niet onaan-
zienlijke inzet blijft er een bijdrage voor V.V. De Meern 
over en in die zin is de business club ook belangrijk voor 
de vereniging. 

 
Een terugblik 
In deze editie van de TeamGeest wil de organisatie van de 
Business Club Leidsche Rijn graag terugblikken op een 
aantal memorabele bijeenkomsten.  

 

Cryptocurrency en Blockchain 
 
Een onderwerp dat als een hot topic gezien kan worden is 
Cryptocurrency en Blockchain. Voor velen zijn deze onder-
werpen ongrijpbaar, maar Anatal Kuschpeta wist dit op 
een begrijpelijke manier naar de gasten over te brengen. 

Anatol begon zijn presentatie over hoe bedrijven Block-
chain toegepast kan worden op de dagelijkse bedrijfsvoe-
ring en hoe belangrijke informatie op een veilige manier 
kan worden opgeslagen. Hierna was het tijd voor crypto-
currency. Anatol nam de gasten mee in zijn verhaal door 
uit te leggen wat cryptocurrencies precies zijn, waar je ze 
kunt kopen, waar je ze kan bewaren en hoe je er geld mee 
kan verdienen. Er was sprake van veel interesse vanuit het 
publiek, wat het een zeer interactieve sessie maakte. 

Scoren met ondernemerschap 
 
Tijdens het BusinessBoost Event in samen-
werking met ING was Björn Kuipers te 
gast. Naast topscheidsrechter is hij ook 
ondernemer. Hij nam de gasten mee in de 
ontwikkelingen in de voetbalwereld, zoals 
de VAR. Hierna werden de gasten opge-
deeld in groepjes om de discussie over 
verschillende onderwerpen aan te gaan. 
Onderwerpen als Ondernemen en Leider-
schap (werken aan je bedrijf in plaats van 
in je bedrijf), De Twaalfde Man (hoe ga je 
om met je publiek en/of klant) en team 
vorming en nieuw talent 
(personeelsbeleid) werden besproken. 

Netwerken 

 
Het gaat bij de business club uiter-
aard niet alleen om leuke avonden, 
wisselende locaties en interessante 
presentaties, maar vooral om het net-
werken. Het opdoen van zakelijke 
contacten met ondernemers waar je 
over en weer je voordeel mee kan 
doen. Ondernemers die belangstelling 
hebben voor de business club zijn van 
harte welkom eens gratis en vrijblij-
vend een bijeenkomst bij te wonen. 
 
Zie voor meer informatie over de bu-
siness club www.bclr.nl, contact via 
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