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WE MOGEN WEER!! 
(...EEN SOORT VAN.) 

Technisch manager 

Sjaak van den     
Helder: 

 ‘Ik vind De Meern 
nog teveel 2        
verschillende      

verenigingen. Een  
vereniging van            

selectieteams en 
een vereniging van          
niet-selectieteams.’ 

Zaterdag 1 trainer 

Alain Hijman: 
‘We zijn nu nog 
te wisselvallig. 
Maar het werk-

klimaat is       
positief. Een      
belangrijke     
voorwaarde 

voor succes.’ 
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INHOUD 

IEDEREEN WORDT DE ALLERBESTE 
 

Kampioen worden. Europees voetbal halen. In het linkerrijtje komen. De 
doelstellingen van trainers en clubbestuurders in de Eredivisie zijn immer 
hoog gegrepen. Ondertussen is promoveren het altijd terugkerende tover-
woord in de Eerste Divisie. Wel lekker; aan het begin van het seizoen de-
gradeert niemand en staat iedereen aan de vooravond van de absolute 
doorbraak. Bestaat de sportwereld uit louter winnaars. 

Dromen van een topseizoen met persoonlijke triomftochten is niet alleen 
voorbehouden aan hen die van voetbal hun beroep hebben gemaakt. Nee, 
zeker ook bij jongens en meisjes die hopen dat ooit voor elkaar te krijgen, 
is torenhoge ambitie niet vreemd. Dat geldt ook bij onze club. Ook hier 
wordt er lustig op los gedroomd van een loopbaan in het betaalde voet-
bal. En het moet gezegd, jaarlijks vertrekken handenvol talenten van V.V. 
De Meern naar BVO’s. Scouts van clubs als FC Utrecht, Ajax, Vitesse en 
PSV lopen hier de deur plat. Hoe die scouts werken en hoe V.V. De Meern 
daarmee omgaat, wordt in deze TeamGeest helder uit de doeken gedaan 
door onze Technisch Manager Sjaak van den Helder. In deze uitgave van 
ons clubblad tevens een uitgebreid interview met hem. Wie is hij toch? 
Waar komt hij vandaan en waar wil hij naartoe? 

Verder in deze TeamGeest de voorbereiding van Zaterdag 1 op het nieu-
we seizoen en tevens vraagt onze geliefde columnist Ron Booij aandacht 
voor vrouwelijke scheidsrechters. Want ‘de mannen in het zwart’ zijn al-
lang niet meer louter in het zwart gestoken en gelukkig ook allang niet 
meer allemaal een man. Een mooie trend die overal in den lande zichtbaar 
wordt. Oók bij onze club.  

Ook een minder mooie trend wordt, 
óók bij onze club, pijnlijk voel- en 
zichtbaar. Een gebrek aan vrijwilligers 
én een gebrek aan plichtsbesef. We le-
ven in een periode met veel meer regel-
tjes en ongemakken dan in het recente 
verleden. Toch wordt van de club ge-
vraagd die regels toe te passen. Stui-
tend om, in het slotwoord van de voor-
zitter, te lezen dat met enige regelmaat 
die regels, door enkele leden van de 
club, niet worden gerespecteerd. En 
dat diegenen die er op moeten toezien 
dat de regels alsnog worden geëerbie-
digd, ook niet worden gerespecteerd.  

Kom op mensen! 

Hup V.V. De Meern!! 



KKORT MERENEES: 

 

Roken is schadelijk, ruim de helft van de rokers 
sterft aan de gevolgen ervan. De Hartstichting, KWF 
Kanker Bestrijding en het Long Fonds zijn daarom 
een actie gestart om onder andere sportcomplexen 
rookvrij te maken. Doel is om kinderen niet met ro-
ken in aanraking te laten komen en zo te voorkomen 
dat kinderen gaan roken. 
  
Mede gezien het grote aantal jeugdleden dat wij 
hebben is door de laatste ALV (algemene ledenver-
gadering) besloten dat ons sportcomplex met ingang 
van dit seizoen ook volledig rookvrij moet zijn. Het 
was al verboden in het clubgebouw te roken, vanaf 
nu doen we een dringend beroep op iedereen om 
buiten op het sportcomplex ook niet meer te roken. 
  
Op het sportcomplex hangen diverse bordjes om 
iedereen er aan te herinneren niet te roken. Uiter-
aard geldt het niet roken zowel voor leden als ande-
re bezoekers van ons sportcomplex. We rekenen er 
op dat iedereen het belang inziet en meewerkt. 
  

SPORTPARK V.V. DE MEERN IS 
VOLLEDIG ROOKVRIJ! 

FC UTRECHT SUPERBLIJ MET  V.V DE MEERN 

Dat FC Utrecht en V.V. De Meern uitsteken-
de vriendschapsbanden onderhouden is al 
jaren een feit. En dat je dan met enige regel-
maat vriendendiensten voor elkaar verricht, 
is bijna vanzelfsprekend. In de corona-
periode had de FC bij tijd en wijle te weinig 
ruimte om alle trainingen doorgang te kun-
nen laten vinden. Om dat probleem te tacke-
len heeft V.V. De Meern de afgelopen perio-
de ons sportpark geopend voor diverse 
(jeugd)teams van FC Utrecht. Bij wijze van 
dank ontving de technisch manager van De 
Meern, Sjaak van den Helder, uit handen van 
Jelle Goes een origineel jubileumshirt van FC 
Utrecht. Geen dank, graag gedaan.  
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KKORT MERENEES: 

Om iedereen toch nog maar eens aan de corona 
richtlijnen te herinneren hangt er een spandoek bij 
de hoofdingang van het clubgebouw:  

Hierop staan iconen die herinneren aan de volgen-
de algemene maatregelen: 

niet in het openbaar hoesten of niezen 
geen handen schudden 
kuchen, niezen of hoesten in je elleboog 
handen wassen 

en uiteraard de belangrijkste: 1.5 meter afstand 
houden (voor 18 jaar en ouder) 

We verzoeken iedereen bij binnenkomst van de 
kantine de handen te desinfecteren. Dat voorkomt 
dat iemand die onbewust corona heeft dat door-
geeft aan anderen door stoelen, tafels, bar, PIN-
automaat, deurkrukken, etc. aan te raken.  

CORONA-SPANDOEK BIJ 
HOOFDINGANG CLUBGEBOUW 

OUD-MERENEZEN BIJ DE PROFS 

Nu het voetbalseizoen 2020/2021 is begonnen, is het goed om even 
te kijken naar een aantal oud-spelers van V.V. De Meern die in het 
betaald voetbal actief zijn. De man met de meeste Meernse jaren op 
zijn naam is natuurlijk Alessandro Damen. De keeper die van zijn 
6e tot zijn 24e actief was bij onze club, is begonnen aan zijn 7e sei-
zoen als prof. Dat doet de inwoner van Leidsche Rijn wederom bij 
Excelsior, de club die onder leiding staat van oud-V.V. De Meern 
trainer Marinus Dijkhuizen. 
 
Een andere oud-jeugdkeeper van V.V. De Meern, al die op zijn 10e 
naar RKC Waalwijk vertrok, staat voor het 2e achtereenvolgende 
jaar onder contract bij FC Eindhoven, Thom Jonkerman. De globe-
trotter, die een aantal jaren in Engeland actief was, heeft als taak 
om in de lichtstad de ervaren doelman Ruud Swinkels scherp te 
houden en hem, als het even kan, eruit te keepen. Inmiddels heeft 
Thom zijn debuut in het betaalde voetbal gemaakt. In de wedstrijd 
tegen Jong PSV, op 18 september, verving hij na rust de gebles-
seerd geraakte Swinkels. 
 
Redouan El Yaakoubi, die tussen 2015 en 2017 bij V.V. De Meern in 
het eerste speelde, komt voor het 2e seizoen uit voor Telstar. Vorig 
seizoen kwam de verdediger 22 wedstrijden in actie voor de Witte 
Leeuwen in de Keuken Kampioen Divisie. 
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DE EERSTE STAPPEN VAN ZATERDAG 1 

Vorig seizoen eindigde Zaterdag 1 op een keurige 5e plaats in de 2e klasse B. Deze prestatie van het team van 
trainer Richard Beekink ontsnapte echter een beetje aan ieders aandacht vanwege het uit de competitie halen 
van Zondag 1. Het team dat jarenlang de meeste ogen op zich gericht wist en het zelfs schopte tot de 3e Divi-
sie was afgegleden naar een bedenkelijk niveau en bleek niet meer levensvatbaar. Nu Zaterdag 1 het nieuwe 
Meernse vlaggenschip is, nemen we dit team eens onder de loep in de aanloop naar het nieuwe seizoen. 

Met een groep van 40 spelers en in de verzengende hitte wordt op 8 augustus met de 
trainingen voor het nieuwe seizoen begonnen. Aan de trainersstaf, onder leiding van 

Alain Hijman, de schone taak om van deze selectie een team te formeren dat hoge ogen 
kan gooien in de 2e Klasse B. De trainer zelf verwoordde in de vorige TeamGeest zijn per-

soonlijke ambitie als volgt, ‘Ik wil met Zaterdag 1 stappen maken. De club wil dat ook, 
want promotie naar de 1e Klasse is één van de doelstellingen. En die ambitie sluit perfect 
aan bij mijn eigen streven. Ik ben niet naar De Meern gegaan om voor de 6e plaats te spe-
len. 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 gezicht heeft, met spelers die veel binding hebben met 
de club en met een speelwijze die het dichtst bij de kwaliteiten van de spelersgroep ligt.’ 
Dit fraaie streven siert de trainer die met FC De Bilt al eens promoveerde naar de 1e Klas-

se, maar de eerste oefenwedstrijd, op 15 augustus, maakt meteen duidelijk dat er nog 
veel werk aan de winkel is. Tegen CSW, ook in de competitie een van onze tegenstan-

ders, wordt de ploeg, nadat het nog goed begint en op 1-0 voor komt, redelijk hard met 
de neus op de feiten gedrukt. Niet alleen wordt de wedstrijd met 1-3 verloren (wat in de 
voorbereiding slechts bijzaak is), maar CSW blijkt in alles verder dan V.V. De Meern. De 
ploeg oogt veel meer als een geheel, de afstanden kloppen beter, er zit meer voetbal in, er 

schuilt een duidelijke gedachte en speelwijze achter, er wordt onderling beter gecoacht 
en de Wilnissers zijn fysiek beter op orde dan de Merenezen. Allemaal niet zo bijzonder 
uitzonderlijk omdat De Meern Zaterdag 1 echt van het nulpunt af aan de groep moet op-

bouwen en CSW, wat dat aangaat, al enige jaren verder is. 
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Nabespreking op het 
veld na de eerste    

oefenwedstrijd tegen 
CSW 

Na de wedstrijd tegen CSW volgde een overtuigende 
oefenzege op VVIJ (5-0) en een nipte nederlaag tegen 
1eKlasser WNC uit Waardenburg (1-3) . Op 25 augus-
tus kwam er een einde aan de oefencampagne met 
een thuiswedstrijd tegen VV Woudenberg, dat net als 
WNC uitkomt in de 1e klasse. En daar waar de 
Meernse oefencampagne begon terwijl de mussen, 
vanwege de verzengende hitte, spreekwoordelijk 
dood van het dak vielen, waren het dit keer de pan-
nen die, vanwege de stormachtige wind, van het dak 
waaiden. Ondanks deze, wederom, vrij barre omstan-
digheden hield V.V. De Meern stand (0-0).   

Onze nieuwe hoofdtrainer Alain Hijman kijkt met ge-
mengde gevoelens terug op de eerste paar weken, 
maar ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet: ‘De 
oefenwedstrijden voorafgaand aan de bekerwedstrij-
den verliepen qua veldspel en resultaten met wisse-
lend succes. Zo lieten we tegen 1e klasser Woudenberg 
over de gehele wedstrijd genomen goede dingen zien 
maar konden we helaas de kansen niet afmaken en het 
zodoende vertalen in een goed resultaat. Van de drie 
bekerwedstrijden had ik meer gehoopt en verwacht.  

In de eerste bekerwedstrijd uit bij VVIJ be-
haalden we een goede resultaat maar was het 
veldspel niet al te best. Tegen Waterwijk en 
Huizen speelden we een vlakke eerste helft 
maar weer een veel betere 2e helft. Beide 
wedstrijden gingen verloren waardoor we 
helaas al vroegtijdig in de bekercompetitie 
zijn uitgeschakeld. 

Al met al zijn we nog te wisselvallig en wis-
selen we goede momenten af met zwakke 
momenten. De groep zal stappen moeten 
maken, ik vind het in het veld nog te vrijblij-
vend en ik zie nog te weinig de fysieke en 
mentale hardheid. De groep maakt een be-
trokken indruk bij het proces dat we zijn in-
gegaan en de spelers zijn plichtsgetrouw en 
gaan goed met elkaar om. Als staf en spelers-
groep werken we goed met elkaar samen en 
is het werkklimaat positief, een belangrijke 
voorwaarde om te komen tot succes’ 
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VAN HET VERENIGINGS        
BESTUUR: 

Voor de zomer spraken we de hoop uit dat we in augustus september 
weer “normaal” zouden kunnen voetballen. Kijkend naar de huidige 
situatie (eind september) is normaal niet helemaal het goede woord. Ge-
lukkig wordt er gevoetbald en volop getraind. Nog wel. 

We zijn aangeland bij het begin van de beruchte tweede coronagolf en 
vragen ons af hoe het verder zal gaan. Wij zien nu al drie grote proble-
men opkomen. Ten eerste de uitval van wedstrijden door besmettingen 
binnen teams en begeleiding. Ten tweede de tegenstrijdigheid dat ook 
jeugdvoetballers individueel naar uitwedstrijden gaan om besmettingsri-
sico’s in auto’s te voorkomen en vervolgens vraagt de club waar we 
heengaan om met zo min mogelijk mensen te komen. Ten derde de ver-
slechtering van het weer. Tot nu was het prachtig weer en geen pro-
bleem om buiten op het terras of op de tribune te zijn. Een stortbui tij-
dens het onderlinge Coupe De Meern toernooi heeft ons geleerd dat 
mensen bij slecht weer niet zijn te stoppen en de kantine in gaan ook al 
past dat niet met de 1,5 meter regel. 

Het heeft ons overigens aangenaam verrast hoeveel belangstelling er in 
juni en juli was om door te trainen. Bij de jeugd hadden we dat nog wel 
gedacht maar ook bij de senioren. Dat was hart verwarmend. Toch iets 
waar we voor komend seizoen eens over moeten nadenken. 

Tijdens Coupe De Meern hebben enkele senioren teams zich niet willen 
houden aan aanwijzingen van de kantinebeheerder en bestuursleden 
mbt corona maatregelen. Daarop heeft het bestuur besloten de teams een 
straf op te leggen. U kent het bestuur inmiddels goed genoeg om te we-
ten dat het niet te pas en te onpas of zonder aanleiding straffen oplegt. 
Er is dus echt wel iets gebeurd. 

De teams zijn het niet eens met de opgelegde straffen en hebben bezwaar 
ingediend bij de beroepscommissie. We moeten trots zijn dat onze club 
zo in elkaar zit dat zoiets kan en dat leden worden beschermd tegen gril-
len van een bestuur. We wachten het oordeel van de commissie af. Tot 
die tijd zijn de straffen opgeschort. Als blijkt dat we als bestuur fout zit-
ten zullen de straffen worden aangepast. Wat ons teleurstelt is de zelfre-
flectie van teams. (Slechts) Eén team heeft ons benaderd met de stelling, 
bestuur wij zijn het met de strafmaat niet eens maar ook wij hebben het 
niet goed gedaan. Daar kunnen we waardering voor opbrengen. De an-
dere teams blijven vooralsnog hangen in het feit dat het vooral aan het 
bestuur ligt. 

Tegen de tijd dat u dit blad krijgt zal de beroepscommissie uitspraak 
hebben gedaan en zullen we weten hoe het verder is gegaan. 

Bestuurswisselingen 

Binnen het bestuur gaat een forse veran-
dering plaatsvinden. Andre Bakker, John 
van Wegen en Stef Vermeulen hebben 
aangekondigd te stoppen. Tegelijkertijd 
hebben ze alle drie aangegeven aktief te 
blijven voor de club. Het is dan ook niet 
zo dat er problemen in het bestuur zijn. 
John van Wegen zit sinds 2006 in het be-
stuur en heeft niet meer de inspiratie me-
de doordat hij druk is met zijn eigen zaak. 
Andre Bakker doet zoveel voor de club 
dat hij heeft gekozen om te minderen en 
de dingen te blijven doen waar hij het 
meest plezier aan beleeft. Stef Vermeulen 
zit in een levensfase waarin hij zijn carriè-
re en jonge gezin niet gecombineerd krijgt 
met een aantal bestuurszaken. Vooralsnog 
hebben we alleen in de persoon van Han 
van Veldhuizen een vervanger. Het ver-
enigingsbestuur raakt al met al zwaar on-
derbezet. We zullen met spoed oplossin-
gen moeten vinden. De meest voor de 
hand liggende oplossing lijkt om met 
meer betaalde functies te gaan experimen-
teren. Bij de Jeugdcommissie stoppen Han 
van Veldhuizen en Kees Bleeker. Daar 
lijken we één vervanger te hebben gevon-
den. Maar ook hier is verdere aanvulling 
nodig. 

Bestuursplannen voor het seizoen 2020-
2021 

Wij proberen elk seizoen een aantal doel-
stellingen te formuleren die de club qua 
voetbal, accommodatie of andere zaken 
vooruit zouden moeten helpen. Het zal u 
niet verrassen dat als er zoveel verloop in 
het bestuur is we er op dit moment niet 
aan toekomen om nieuwe projecten te 
definiëren. 

Desondanks: 

Andre Bakker gaat kijken naar de omzet-
ting van de verlichtingen op veld 2 en 3 
naar LED. 

Stef Vermeulen wil het Strategisch Be-
leidsplan aanpakken. 

Han van Veldhuizen zal de verlenging 
van de Certificering als Regionale Jeugd-
opleiding trekken. 



VAN HET VERENIGINGSBESTUUR: 

V.V. De Meern Rookvrij 

Sinds de vakantie is het zover. Zoals veel andere clubs zijn we rookvrij 
geworden. Rookvrij betekent dat er op geen enkele plek op het sport-
park meer gerookt mag worden. Ook niet buiten. Wij hebben gemerkt 
dat sommigen denken dat de parkeerplaats of de toegangsweg daar 
niet onder vallen. Helaas voor de rokers, maar het sportpark loopt van 
hek tot hek. 

Onderlinge jeugdtoernooien en Coupe De Meern 

Bij deze willen wij de organisatoren van genoemde toernooien een ex-
tra compliment geven. Het zal je maar gebeuren, eerst met ziel en zalig-
heid een toernooi in elkaar zetten. Vervolgens het toernooi vanwege 
corona moeten cancelen. Dan te kort van tevoren horen dat het mis-
schien wel door had kunnen gaan. Om, en dat vinden we zo knap, last 
minute d.m.v. zeer geslaagde onderlinge toernooien voor alle spelers en 
speelsters alsnog een gezellige dag te organiseren. Chapeau! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 

In het voorjaar hebben we de Ledenvergadering moeten annuleren. Dit 
keer kunnen we de vergadering door laten gaan, tenzij de regels verder 
worden aangescherpt. Meldt u zich tijdig aan. Er is beperkt ruimte. Zie 
voor verdere informatie elders in deze Teamgeest en volg de website 
aankondigingen. 

Zaterdag- en zondagvoetbal 

In het juli nummer van de Teamgeest hebben we uitgelegd wat onze 
verwachtingen voor dit seizoen waren als het ging om de zaterdag en 
zondag. Het is toch weer anders gelopen. 

 

De KNVB wenste de O8 competitie niet 
langer te ondersteunen op zondag. Dat 
is geen verwijt aan de KNVB. De KNVB 
had daar zeer goede redenen voor op 
basis van keuzes t.a.v. zaterdag en zon-
dag van Utrechtse clubs. De afschaffing 
van de O8 zondagcompetitie is tot grote 
teleurstelling van de Utrechtse politiek. 
Voor ons pakt e.e.a. ook zeer nadelig uit. 
Het is dat wij mensen als Peter Bootsma 
hebben die vreselijk veel moeite doet om 
te passen en te meten op zaterdag en 
wedstrijden te verschuiven want eigen-
lijk zouden we terug moeten naar 
wachtlijsten. Wat ons niet helpt is dat 
wij bij de senioren nauwelijks zijn inge-
deeld samen met Hercules, Sporting, 
Voorwaarts, Rivierwijkers en Odysseus 
zodat verschuiven naar de vrijdagavond 
minder soepel verloopt dan de bedoe-
ling was. Ondanks de coronacrises is het 
aantal teams in de vereniging min of 
meer gelijk gebleven. 

Leuk om te zien is dat de scheidsrechters 
een eigen trainingsgroep hebben ge-
vormd en op woensdagavond trainen. 
Als u dat als scheidsrechter niet wist en 
daar graag aan mee zou doen, neem dan 
contact op met Ben Hendrikx. 

 

Wist u dat we een trainingsgroep heb-
ben op vrijdagavond van voetbalmoe-
ders die zelf ook graag een balletje trap-
pen. Nee? Interesse? Neem dan contact 
op met John van Wegen 

Allemaal veel voetbalplezier gewenst en 
belangrijker, blijf gezond! 

Het verenigingsbestuur 

Andre Bakker – Cody Meilink - Wim 
Stolwijk – Stef Vermeulen - John van 
Wegen 

. 
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SPONSOR UITGELICHT: 

Afgelopen maand werd het sponsorcontract met Punt Makelaars uit De Meern met 3 jaar verlengd! Fantastisch 
nieuws en als club zijn we ontzettend dankbaar dat we deze loyale sponsoren hebben! Reden genoeg dus om 
langs te gaan op het kantoor aan de Meerndijk. We spreken daar met Eertze Houpst.  
 
Wie ben je en wat is jouw rol binnen Punt Makelaars?  
Ik ben Eertze Houpst en mede eigenaar van Punt Makelaars en Punt Taxateurs. Ik ben geboren, getogen én nog 
steeds wonend in Vleuten en De Meern. Binnen de organisatie ben ik operationeel in de rol van makelaar en taxa-
teur.  
 
Punt Makelaars is inmiddels een begrip in de regio. Maar wat maakt Punt succesvol?  
We hebben een geweldig team van gedreven mensen met passie voor het vak en de huizenmarkt. We zijn elke 
dag bezig om beter te worden en onze klanten en relaties centraal te stellen in al onze (werk)processen. Door de 
persoonlijke aandacht die wij geven aan onze klanten, weten we exact waarmee wij onze klanten écht kunnen 
helpen. Onze ambitie is dan ook om de hoogste waardering te krijgen van onze klanten! We zijn een modern en 
eigentijds makelaarskantoor waarbij we streven naar ouderwetse kwaliteit, maar met de beleving van nu. 
  
Vanwege de corona is de huizenmarkt veel in het nieuws geweest. Wat hebben jullie gemerkt van de impact 
van de corona en wat is jouw toekomstvisie hierop? 
Wij hebben gemerkt dat de corona tot op heden geen negatieve gevolgen heeft gehad op de woningmarkt. Ster-
ker nog, de vraag en ook de prijzen zijn gestegen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat dit snel zal gaan 
veranderen. Het beperkte aanbod, de lage rente en de grote vraag maakt dat we woningen nog snel en tegen goe-
de prijzen zullen verkopen. 
  
Hoe lang zijn jullie al sponsor van onze club en zijn jullie bij nog meer verenigingen sponsor?  
In 2002 hebben wij ons kantoor geopend in De Meern en hebben toen met meerdere sportclubs een sponsorcon-
tract afgesloten. Na al die jaren vinden wij het nog steeds belangrijk om betrokken te zijn in de regio waar wij 
werken. Hierin nemen we onze verantwoordelijkheid en dragen ons steentje bij. Naast V.V. De Meern sponsoren 
wij ook bij LTC Vleuten De Meern en de Utrechtse Rugby Club op Rijnvliet. Ondersteunen in sport en cultuur 
vinden wij belangrijk.  
 
Waarom hebben jullie het sponsorcontract verlengd?  
Loyaliteit zit in ons DNA. We vinden het belangrijk om regionale clubs te ondersteunen en te helpen daar waar 
wij kunnen. We zijn trouw aan onze vaste verenigingen en samenwerkingsverbanden. Wat ons aanspreekt is de 
ambitie en professionaliteit van de club. De wijze waarop de club gegroeid is in de afgelopen jaren is bewonde-
ringswaardig. Dat is voor ons uiteraard ook interessant vanwege het (sociale)bereik van de club.  
We zijn daarom dan ook ontzettend blij dat we weer een nieuw contract hebben voor de komende drie jaar!  
  
Wil jij ook eens een kop koffie drinken met Punt Makelaars om te kijken wat zij voor jou kunnen betekenen? 
www.puntmakelaars.nl  

demeern@puntmakelaars.nl  
+31 30 2416171 11. 



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 bij-
drage leveren aan V.V. De Meern, maar tegelijkertijd ook zichzelf ontwikkelen en plezier beleven 
aan de samenwerking met anderen. Als vereniging kunnen we niet zonder deze vrijwilligers. In de-
ze rubriek belichten we de achtergrond, de gedrevenheid en het enthousiasme van onze vrijwil-
ligers. Deze keer :  Ben Hendrix. 

Actief sinds: 2006 

Functies op dit moment: Jeugdcommissie, scheidsrechter coördinator, ledenadministratie en 
actief als scheidsrechter. 

Functies voorheen: leider, trainer, toernooicommissie, kledingbeheer, coördinator              
champions league. 

Hoe komt een mens aan zo’n uiteenlopende verzameling functies? Simpel, kijken waar de gaten vallen en daar dan 
inspringen. De Jeugdcommissie was ooit, lang geleden in 2006, een bewuste keuze. Die andere functies gingen alle-
maal ongeveer zo: ‘Hé Ben, jij bent toch scheidsrechter? Daar zoeken ze nog een coördinator. Zou jij dat willen 
doen?’. Of Ben zelf: ‘goh, ik hoorde dat Ad stopt met de ledenadministratie. Ik ken dat systeem behoorlijk goed. Zal 
ik dat overnemen?’. Ja natuurlijk, ja graag, en hopsakee, zo zit Ben in vier commissies tegelijk. Kost het veel tijd? 
Best wel, 8 à 12 uur per week, maar dat is geen probleem. Het geheim is zoals wel vaker: het is gewoon leuk. De club 
biedt gezelligheid en … belangrijk…. dat scheidsen doet ie met zijn zoon. Dat is natuurlijk helemaal mooi. 

En o ja, Ben is ook de EBHO-er van dienst. Top. 

Volgende keer, op verzoek van Ben: Marloes Lazet. 

 

VACATURES BIJ V.V. DE MEERN 
Vele handen maken licht werk en alleen samen houden we een club als V.V. De Meern draaiende. Daarom zoekt de 
club vrijwilligers die zich op diverse vlakken onmisbaar willen maken:  

Verenigingsbestuur (Secretaris), Jeugdcommissie, WedstrijdKrant, Scheidsrechterscommissie, Toernooi commissie, 
Scheidsrechters, Grensrechters jeugd selectie teams, Commissie van Beheer, Vrijwilligerscommissie 

Nieuwe gangmaker voor V.V. De Meern Betrokken nodig 

V.V. De Meern Betrokken is de maatschappelijke tak van de club. Daaronder vallen projecten als trainerskracht, on-
derzoek door studenten naar maatschappelijke issues, invulling van stageplaatsen bij V.V. De Meern voor (jeugd)
leden die daarmee de mogelijkheid kregen om hun stage bij de club te doen en in de meest letterlijke zin invulling 
aan de club slogan Ontwikkel jezelf – Ontwikkel de club geven. 

Wij zoeken iemand die handig is in de begeleiding van studenten, bv mensen met een onderwijs achtergrond. 

Tijdsbelasting : beperkt 

Beschikbaarheid : gedurende het seizoen, naar eigen inzicht 

Vakspecialisten bij het Zorgadviesteam 

Het Zorgadviesteam ondersteunt zowel teams en trainers als het verenigingsbestuur. De ondersteuning van het ver-
enigingsbestuur betreft vooral crisissituaties. De ondersteuning vanteams en trainers betreft vooral pedagogische 
aspecten bij zaken waar trainers en leiders geen raad weten met situaties binnen een team. 

Wij zoeken hiervoor mensen met een (ortho)pedagogische, sportpsychologische, sociaal maatschapelijke achter-
grond. 

Tijdsbelasting : beperkt. 3 á 4 vergaderingen per jaar. Daarnaast korte cases. 

Beschikbaarheid : als er een acuut probleem is, is beschikbaarheid cruciaal. 



Kampong nu meeste veldvoetbalteams….. 
 
Jaarlijks publiceren we hier een landelijk overzicht van het aantal teams dat uitkomt in de veldcompe-
titie, d.w.z. de leeftijdscategorieën vanaf O8. 
 
In onderstaande tabel is de top 8 van Nederland weergegeven. Dit jaar voert Kampong de lijst aan en zijn wij gezakt 
naar de tweede plaats. Ten opzichte van vorig jaar hebben alleen de eerste twee clubs van plaats gewisseld. De hoge 
klassering van De Meern is mede te danken aan het grote aantal meisjesteams.   
 
Wetenswaardigheden: 

WV-HDEW heeft de meeste mannen seniorenteams: 41 
 

Hercules heeft de meeste vrouwenteams: 11 
 

Koninklijke HFC heeft de meeste jongensteams: 93; op de tweede plaats staan o.a. Kampong en PVCV met 82 
teams. Daarbij moet worden aangetekend dat PVCV geen meisjesteams kent; zij spelen in gemengde teams 

 
V.V. De Meern heeft de meeste meisjesteams: 23 

 
 

 
 

Naam Totaal Mannen Vrouwen Jongens Meisjes 

Kampong 124 29 4 82 9 

Meern De 120 17 3 77 23 

Koninklijke HFC 119 13 1 93 8 

Hoofddorp s.v. 110 24 3 75 8 

WV-HEDW 109 41 7 50 11 

AFC 107 22 1 70 14 

Voorschoten`97 101 25 5 56 15 

Quick Boys 98 21 3 60 14 

 

Kijken we naar het aantal teams bij enkele andere Utrechtse clubs, dan zien we dat de buren van 
PVCV in totaal 95 teams hebben, waaronder 82 jongensteams, maar geen enkel meisjesteam. Her-
cules heeft 94 teams, DESTO 82 en UVV 62. 
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SJAAK VAN DEN HELDER.                    
EEN VOETBALDIER MET EEN MISSIE. 

Sjaak van den Helder maakte voetbalreizen naar Brazilië, Ghana en Rusland. Hij werkte voor clubs 
als FC Utrecht, Vitesse, Huddersfield en Celtic en is sinds afgelopen mei weer terug op vertrouwde 

grond, nu als technisch manager van V.V. De Meern. Van den Helder is dan weliswaar bijna 70, maar 
het heilige voetbalvuur brandt nog steeds. Onophoudelijk. 

‘Bij de club ben ik verantwoordelijk voor de sa-
menstelling van alle selectie-elftallen. En dat 
begint bij de Onder 8 en het loopt door tot en 
met Zaterdag 1. Natuurlijk hebben de trainers 
en de interne scouts van de club hier ook het 
nodige in te vertellen, maar als puntje bij paaltje 
komt, is mijn stem doorslaggevend.’ Rustig, za-
kelijk en duidelijk zijn verhaal uiteenzettend zit 
Sjaak van den Helder in de ruimte waar het 
wedstrijdsecretariaat huist. Of huisde. ‘Deze 
ruimte gaat ingericht worden voor wedstrijdbe-
sprekingen. Met magneetbord en met de moge-
lijkheid om wedstrijdbeelden te laten zien. Nu 
moet dat nog gebeuren in een veel te kleine 
ruimte op de eerste verdieping. Vlakbij het ru-
moer van de kantine. Hier heerst veel meer 
rust.’ 
Sjaak van den Helder is een globetrotter. Werk-
te in verschillende continenten ter wereld, maar 
begon bij V.V. De Meern. ‘In 1967 verhuisden 
mijn ouders van Woerden naar De Meern. Aan 
de A12 kochten ze een klein stamkroegje en ver-
bouwden die tot een chauffeurscafé die ze 
“Afrit De Meern” noemden. Ik was amper 16 
toen ik niet alleen daar werkte, maar ook bij De 
Meern in het eerste kwam. Als keeper. Maar 
mijn actieve carrière duurde helaas niet lang, 
want door een hardnekkige schouderblessure 
moest ik al snel stoppen. Toen ik 18 was ben ik 
als jeugdtrainer begonnen, bij Velox. Daar had 
ik een 15 jarig jochie onder mijn hoede die in de 
spits stond, maar die later als verdediger Ajax 
en het Nederlands elftal haalde, Ronald Spel-
bos.’ 

Niet veel later keert Van den Helder terug bij De 
Meern, waar hij zowel de A1, Zaterdag 1 als ook 
Zondag 1 traint. ‘Geweldige tijd was dat. Frans 
van Seumeren was toen mijn spits in het eerste. Ja, 
mooie, maar zeker ook lange dagen. Om half 4 ’s 
ochtends begon ik te werken in het chauffeurscafé 
van mijn ouders, deed rond 1 uur in de middag 
een dutje en was vervolgens elke avond op het 
trainingsveld van De Meern te vinden. En ik had 
zelfs nog tijd voor een sociaal leven, want in die 
periode heb ik ook mijn huidige vrouw ontmoet 
met wie ik inmiddels 48 jaar getrouwd ben. Zij 
heeft trouwens nog in het allereerste vrouwenteam 
ooit van De Meern gevoetbald. Maar na een jaar is 
ze daar gelukkig mee gestopt. Ik moest er namelijk 
niet aan denken om tijdens mijn vrije tijd thuis ook 
nog eens de hele tijd over voetbal te moeten pra-
ten. Nee, dank je,’ aldus de man die in 1975 in het 
betaalde voetbal terecht komt als assistent trainer 
van Nol de Ruiter bij FC Den Bosch en die een jaar 
later met Han Berger aan de slag gaat bij FC 
Utrecht: ‘Han en ik waren destijds de enige full-
timers in dienst bij de club, Ik verdiende 1.000 gul-
den in de maand, geen vetpot, maar we deden 
daar destijds echt alles. Zo kwam ik ’s ochtends 
om kwart over 8 op het stadion om de salarisadmi-
nistratie te doen. En later op de dag trainde ik het 
C-elftal en verzorgde vervolgens de keeperstrai-
ning. Ik werkte bijvoorbeeld met een jonge talent-
volle keeper die net van BVC afkwam, Hans van 
Breukelen. Het waren echt de cowboy-jaren van de 
club. Ik wil niet zeggen dat we alles deden wat god 
verboden had, maar we speelden wel een beetje 
met de regeltjes. Zo moest ik van de toenmalige 
penningmeester elke maandag een paar spelers 
aanwijzen die die week “ziek” waren. Niet echt 
natuurlijk, maar zo konden we ziekengeld voor die 
spelers vangen. Dat ziekengeld had de club ge-
woon in de begroting opgenomen, dus dat was een 
welkom extraatje.’ 



‘MIJN EERSTE SPELERSRAPPORT DIE IK 
NAAR CELTIC STUURDE, WAS DIE VAN 

VIRGIL VAN DIJK.’ 

Als het FC Utrecht-avontuur in 1977 stopt, werkt Sjaak van den Helder bij 
clubs als FC Wageningen (weer met Nol de Ruiter), GVVV, DOVO en Vitesse. 

En nadat hij van 2008 tot en met 2014 technisch directeur is geweest bij V.V. 
De Meern, gaat hij een paar mooie buitenlandse avontuurtjes aan. ‘In 2012 ben 
ik bij Celtic begonnen als “international scout.” De Schotse topclub had name-
lijk zijn bínnenlandse scouting prima op orde, maar op het Europese vasteland 

waren ze afhankelijk van tips en adviezen van zaakwaarnemers. En die zijn 
natuurlijk niet bepaald objectief. Daarop besloot de club met een aantal eigen 
scouts te gaan werken, waar ik er dus één van was. Ik ging naar wedstijden in 

Nederland en België en leverde dan wedstrijdanalyses en spelersrapporten 
aan. Mijn eerste spelersrapport die ik Celtic stuurde was van een grote verde-

diger die bij FC Groningen speelde, Virgil van Dijk. Mooi te zien dat hij via 
Celtic bij Liverpool en het Nederlands elftal is terechtgekomen en inmiddels 

een wereldspeler is. Zo vind ik het ook nog steeds prachtig dat ik Everton ooit 
eens heb gewezen op een speler die ik bij Standard Luik had zien spelen, Ma-
rouane Fellaini. Heeft het internationaal toch ook niet slecht gedaan. En ik heb 
Donny van de Beek gescout voor Vitesse toen hij bij Veensche Boys in Nijker-

kerveen speelde. Maar op de dag dat we met hem het gesprek zouden aan-
gaan kregen we een belletje. Dat hij toch had besloten om naar Ajax te gaan.’ 

 
 
 
 

‘Ik vind De Meern nog teveel 2 verschillende verenigingen. 
Een vereniging van selectieteams en een vereniging van     

niet-selectieteams.’ 
 

Na deze schitterende internationale avonturen komt comeback-kid Sjaak van den Helder voor de 3e 
keer terug op Meernse bodem. ‘Ik ben hier nu verantwoordelijk voor de samenstelling van alle selectie-
elftallen binnen de vereniging. En daarvoor kijk ik verder dan alleen de selectie-elftallen zelf. Het kan 
namelijk best zijn dat er ergens in de jeugd in het 3e of 4e een speler rondloopt die talentvol is én de am-
bitie heeft om in een selectie-elftal te spelen. Maar dat deze speler nooit is opgevallen omdát hij niet in 
een selectie-elftal speelde. Of omdat de trainer van zijn “lagere” team die speler het liefst voor zichzelf 
wil houden. Dat moet anders. Ik vind De Meern nog teveel 2 verschillende verenigingen. Een vereni-
ging van selectieteams en een vereniging van niet-selectieteams. Dat moet dichter bij elkaar komen te 
liggen. Het belang van de speler moet hierbij voorop staan. Daarom wil ik ook graag dat in POP-
gesprekken aan spelers wordt gevraagd wat hun ambitie is.’ 
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‘Kijk, als een speler zelf aangeeft het liefst met zijn vriendjes in een la-
ger team te spelen, is dat prima. Maar geeft hij aan dat hij, mits hij be-

schikt over talent natuurlijk, de ambitie heeft hoger te willen spelen dan 
zijn huidige team, moeten wij ervoor zorgen dat hij die stap kan maken. 

Dat komt de speler ten goede en dat komt de club ten goede. Daarbij 
wil ik overigens wel pleiten dat spelers van selectie-elftallen meer con-
tributie moeten betalen dan spelers die in niet selectie-elftallen spelen. 

Selectiespelers trainen vaker en hebben vaak een gediplomeerde trainer 
voor de groep staan. Soms zelf twee. Daarom zou ik het niet raar vin-
den dat ze, voor al dat extra’s, 100 euro per jaar meer moeten betalen 

dan andere leden die die privileges niet hebben. Bij PVCV doen ze zo-
iets al. Is dus helemaal niet raar. En als ouders die extra contributie niet 

kunnen betalen? Dan gaan wij samen met hun een oplossing zoeken. 
Zoiets mag ontluikend talent natuurlijk nooit in de weg staan.’  

 

Sjaak van den Helder (wit shirt) in gesprek met een aantal jeugdtrainers van V.V. De Meern. 

VERVOLG INTERVIEW SJAAK VAN DEN HELDER 

‘Daarbij wil ik overigens 
wel pleiten dat spelers 
van selectie-elftallen 

meer contributie moeten 
betalen dan spelers die 
in niet selectie-elftallen 

spelen.’  



De ALV is als vanouds terug in de derde week van november.  

Aftredend zijn Andre Bakker, John van Wegen en Stef Vermeulen. Verkiesbaar: Han van Veldhuizen 

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

 

 

 

 
 

 

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

 
Algemene Ledenvergadering 2020 

Maandag 16 november om 20.00 uur in de kantine 

 
Houd afstand van elkaar en denk eraan, geen spreekkoren. Dit keer niet.    

AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING: 

COLOFON: 
TEAMGEEST IS HET CLUBBLAD                         

VAN VV DE MEERN EN                                       
VERSCHIJNT 4 KEER  PER JAAR. 

REDACTIE: 

Freek Geevers 

Leo Oldenburger 

 

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 en Voltreffer Media. 

Voor vragen, opmerkingen en bijdrages, mail naar: 

teamgeest@vvdemeern.nl 
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INGEZONDEN BRIEF:  

19. 

Heel af en toe. Echt, héél af en toe krijgt de redactie van TeamGeest een ingezonden brief. Dat overkwam ons 
onlangs ook en die brief hebben we besloten te plaatsen. Met als zeer voorname reden dat de brief afkomstig is 
van een van onze meest gerespecteerde vrijwilligers, Mandy Makkink. 

Er was eens …… 

Het begin van een sprookje nou dacht het niet dat was het echt niet. 
Op 6 mei zijn we van start gegaan met niet nieuwe corona trainen 
voor iedereen best spannend van hoe gaat het lopen. Nou ik moet 
zeggen ben super trots op de jeugd want die hebben het echt TOP 
gedaan. Bij aankomst liepen ze rechtstreeks naar het veld op een 
enkeling die nieuw waren maar ook hun vriendelijk geholpen naar 
hun veld te brengen. Tja, toen hadden we nog een categorie OU-
DERS. 

Ook voor hun is/was het even wennen aan het nieuwe halen/
brengen. Het was soms best even pittig voor de medevrijwilligers 
om er de eerste week er boven te blijven met uitleggen, maar ook 
wierp zijn vruchten af. Ach en soms floepte er nog wel eens door 
dat we dachten waarom. Maargoed als je ze er erop aan sprak was 
het van oh ja. En we hebben ook ontzettend gelachen met zijn alle 
want ook dat gebeurde elke dag en dat houd het ook leuk ondanks 
de Corona regels. 

De eerste was het balkon kleurde oranje……. 

Van John v Weegen een heerlijke chinese maaltijd gekregen maar 
het was iets te veel tja dan deel je het met je mede vrijwilligers Char-
les Beniest en Marco Eversdijk….hahaha smakelijk eten. 

Fase 2 Senioren 

Dat was nog wel even een dingetje dat ik erom moest lachen van de 
kids doen het top en de oudere jeugd/senioren moet je erop atten-
deren dat ze te dicht bij elkaar staan. Ach, ja het valt ook niet mee. 
Zeker als de ZAVR 2 aan het trainen zijn. Al een geruime tijd vloog 
er een sport vliegtuigje boven Leidsche Rijn. Tja dat was natuurlijk 
iets voor mij waarop ik naar het veld liep en zei, dames dit vlieg-
tuigje filmt alle voetbalvelden in Leidsche Rijn dus als hij hier boven 
vliegt even zwaaien jullie snappen het al en ja hoor daar staan ze 
met zijn alle naar boven te kijken en te 

zwaaien…..HAHAHAH kon het niet laten. 

Ik heb nu ook alle trainers leren kennen en zij mij. Toen werd het 
ineens warm en ja wat doe je dan als er bijna niemand is om te trai-
nen de brandslang naar buiten en de kids die wel trainen nat spui-
ten samen met Frans de Kolf dat was een feest niks leuker dan dat 
voor de gene die ondanks de warmte toch waren komen trainen. 

Fase 3 Ouders 

Toen was het zover van de ouders mochten 
weer komen kijken nou, ik kan je zeggen ik 
vond het niks en een hoop kinderen ook 
niet. Jullie kennen die filmpjes van mensen 
die staan te wachten met hun handdoeken 
op vakantie en dat ze als een gek naar de 
bedjes rennen voor een bed……pffff nou die 
dag was die 1,5 ver te zoeken. En maar blij-
ven herhalen van die 1,5 mtr, sommige 
snapten het echt niet. 

Het is gelukkig goed gegaan en ook een 
mooi compliment van de Gemeente Utrecht 
dat hij zeer tevreden was hoe het hier ging. 
En hebben we het mijn zijn alle toch goed 
gedaan. En ook had ik 2 jarige medevrijwil-
ligers uiteraard een kleinigheidje. 

Dan hebben we ook nog een keeperstrainer 
die alleen maar klaagde over het weer uiter-
aard als Grapje maar ja wie mij kent pak 
iemand daar  wel weer mee terug. Eerst kla-
gen over de regen ik bied aan om die week 
erop met paraplu naast hem te gaan staan 
als het hard regent. Wat denk neeeeeee 
prachtigste weer van de wereld toen werd 
een parasolletje voor zijn bolletje en een ei-
sen dat hij had…hahaha 

Toen het allemaal wat soepeler werd gingen 
2 van mijn vrijwilligers voetballen op de 
parkeerplaats ach ja waarom ook niet het 
blijven jongens. En de lol die ze er bij had-
den doet mij ook goed.. met de Jodenkoeken 
(Bootje) hahaha. 

Uiteraard zal ik best nog wel wat vergeten 
zijn maar al met al hebben we het met zijn 
alle SUPER gedaan. Ook wil ik de trainers 
nog een keer extra bedanken voor de leuke 
attenties en kaarten. 

Ook mijn medevrijwilligers nog eens extra 
bedanken want zonder jullie was het ook 
niet gelukt en bedankt voor het vele lachen 
en leuke momenten. 

Voor iedereen BLIJF gezond. Mandy. 



HHELDER! BVO SCOUTS BIJ DE MEERN 

Scouts van Betaald Voetbal Organisaties (B.V.O.) zijn van 
harte welkom. Al jaren worden jeugdwedstrijden van V.V. 
De Meern bezocht door scouts van alle grote clubs in Ne-
derland die zoeken naar talentvolle spelers. In de meeste 
gevallen worden wedstrijden van de jongste leeftijdscate-
gorieën bekeken. 

 

Opnieuw hebben we een aantal afspraken met clubs ge-
maakt. Zoals bekend hebben wij een samenwerkingsverband 
met FC Utrecht. Dit betekent dat wij in alle gevallen FC 
Utrecht informeren dat er mogelijk belangstelling is voor be-
paalde jeugdspelers bij ons in de opleiding. Het bezoek van 
een scout van een BVO proberen wij zo goed mogelijk te la-
ten verlopen. Daarom hebben wij de volgende afspraken 
proberen te maken met de clubs: 

- Het bezoek van een scout wordt vooraf aangekondigd. Dit 
geeft ons de gelegenheid om kennis te maken met de scout 
en hem of haar van de benodigde informatie te voorzien. In-
dien wij de scout persoonlijk kennen spreken zij ons al spon-
taan aan. 

- Tijdens wedstrijden vragen wij de scouts om NIET bij ou-
ders of omstanders te informeren naar meer gegevens over 
spelers die hen zijn opgevallen. De naam van een speler mag 
gewoon aan een van de coaches worden gevraagd. Meer dan 
de naam van de speler mag de coach niet verstrekken. 

- De betreffende scout geeft de naam door aan zijn leidingge-
vende bij de BVO (hoofd jeugdscouting of coördinator scou-
ting). 

- Indien de club meer informatie wenst, zoals geboortedatum 
en meer contactgegevens) dienen zij zich te wenden tot de 
technisch manager selectievoetbal of hoofd scouting van V.V. 
De Meern. De gegevens worden verstrekt, soms in samen-
spraak en na overleg met de betreffende ouders. Ook kunnen 
wij meer vertellen over de ambities en talenten van onze 
jeugdspeler. 

 

- Mocht in een later stadium een speler 
worden uitgenodigd voor een testtrai-
ning of oefenwedstrijd, dan dient de 
BVO een schriftelijk verzoek in bij de 
technisch manager selectievoetbal. 

De technisch manager selectievoetbal 
zorgt er voor dat ouders, speler en trai-
ner/coach van het betreffende jeugd-
team, worden geïnformeerd. Mocht er 
een reden zijn om geen gebruik van de 
uitnodiging te maken dan zal de tech-
nisch manager selectievoetbal de BVO 
informeren, waarbij een kopie van dit 
bericht aan de ouders wordt gestuurd. 

- V.V. De Meern blijft de ontwikkeling 
tijdens de trainingen en wedstrijden bij 
de BVO volgen. 

- Indien een BVO een speler het aanbod 
doet om in te stromen in de opleiding 
dan is de keuze geheel vrij aan de ou-
ders en de speler om te kiezen voor 
welke club zij zelf interesse hebben. 
Vaak bieden meerdere clubs een jeugd-
speler de mogelijkheid om in te stro-
men in de opleiding. 
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- Te allen tijde kunnen wij op verzoek onze ervaringen met het betaalde voetbal de-
len met de ouders. Immers in mijn geval heb ik de afgelopen jaren voor clubs als 
Celtic FC, Huddersfield Town FC, Vitesse Arnhem en FC Utrecht gewerkt in de 
scouting om precies te weten wat er voor komt kijken om jeugdspelers naar een 
BVO te laten overgaan. Ook als ouders tussentijds meer informatie willenkunnen zij 
bij ons ‘aankloppen’. 

Aan ouders heb ik de volgende boodschap: denk niet te snel dat als uw kind wordt 
opgemerkt door een scout van Ajax, FC Utrecht of een van de andere BVO ’s , dit 
zal uitmonden in een uitnodiging voor een stap naar de opleiding van die club. Be-
sef dat de clubs heel veel scouts rond heeft lopen. Dit betekent dat, zeker aan het 
begin van een voetbalseizoen, heel veel spelers in de ‘scoutinglijsten’ worden gezet 
om later in het seizoen nog een of meerdere keren bekeken te worden. 

Ons motto is: de ontwikkeling van een speler dient bij V.V. De Meern club centraal 
te staan. Dit betekent dat we zeker ook een stap naar een BVO willen ondersteunen. 
Maar de spelers die een kans willen hebben in een van onze selectieteams en zelfs 
een stapje hogerop naar een BVO, moeten natuurlijk talentvol, maar zeker ook am-
bitieus zijn. De mentaliteit (gedrag etc) is daarbij ook van groot belang. Daarnaast 
wordt er tegenwoordig ook al gescout door amateurclubs. Alphense Boys, Hercules 
etc zijn clubs die pretenderen een goede opleiding te hebben (staan soms hoog in de 
top 100 van beste jeugdopleidingen). Het scouten bij andere amateurclubs is tot doel 
in het beleid verheven. Echter indien V.V. De Meern blijft werken aan een nog bete-
re jeugdopleiding, moet het helemaal niet opkomen bij (ouders van) een jeugdspeler 
om naar een andere amateurclub over te stappen! Daarvoor zijn de afgelopen we-
ken al weer een paar stappen voorwaarts in gemaakt. De BVO dient transparant 
naar ons te zijn; wij zullen dat naar de betreffende club in het betaalde voetbal zijn. 
En de ouders hierin betrekken en begeleiden waar dit gewenst is. Deze opstelling 
verwachten wij ook van de ouders! 

 

Sjaak van den Helder 

Technisch manager selectievoetbal 

HHELDER! BVO SCOUTS BIJ DE MEERN 



VAN DE JEUGDCOMMISSIE: 

De seizoenstart ligt achter ons. Het belooft een bijzonder 
seizoen te worden. Na de complete lockdown van een aantal 
maanden geleden en de voorzichtige start met trainingen 
nog voor de zomervakantie, moeten we ons nu door de 
tweede coronagolf zien te worstelen. Op dit moment is het 
compleet onzeker hoe dat zal gaan. Het toenemend aantal 
besmettingen zal leiden tot strengere lokale maatregelen. 
Maatregelen die in Utrecht anders kunnen zijn dan in pak-
weg Amersfoort of Arnhem. Daar moeten we als Jeugdcom-
missie mee zien te dealen. We zien nu al dat een aantal wed-
strijden wordt uitgesteld omdat een team van ons of de te-
genstander te weinig spelers heeft. Vooralsnog blijft het 
maatwerk per week. 

Als Jeugdcommissie moesten we erg improviseren bij de 
start van het seizoen. Normaal nodigen we de ouders van de 
nieuwe jeugdleden altijd uit voor een bijeenkomst in de kan-
tine. We trappen dan af met een inleiding over Positief Coa-
chen en vervolgen dan het een groot aantal praktische zaken 
over het reilen en zeilen bij de jeugdafdeling van onze club. 
Dat kon dit jaar dus niet. We hebben nog gezocht naar een 
alternatieve ruimte, maar het bleek niet mogelijk. Dus moes-
ten we iedereen de praktische zaken per email toesturen. 

Ook andere startbijeenkomsten hebben we op een andere 
manier moeten doen, veelal per mail. Slechts in een enkel 
geval hebben we een fysieke bijeenkomst georganiseerd, 
waarbij we vanzelfsprekend de coronaregels in acht namen. 

Dit hebben we gedaan met een aantal wisselin-
gen in de jeugdcommissie. Marloes Lazet en 
Mikey Grasso hebben het coördinatorschap 
meisjes overgenomen van Pier de Jong. Ook bij 
de coördinatoren voor de verschillen jongens-
afdelingen zijn een aantal nieuwe gezichten. 
Hun namen en contactgegevens kunt u vinden 
op de website van de club. 

Inmiddels hebben Kees Bleeker en ondergete-
kende aangegeven, nu het seizoen gestart is, 
het stokje in de jeugdcommissie graag over te 
dragen aan anderen. Dit was begin van het 
kalenderjaar al bekend. Helaas heeft de co-
ronacrisis ervoor gezorgd dat ook de zoek-
tocht naar kandidaten voor opvolging niet 
echt succesvol is toe nu toe.  

Heeft u zelf interesse, of kent u een goede 
kandidaat, schroom dan niet om contact met 
mij op te nemen. Wellicht kunnen we dan op 
korte termijn de club verrassen met nieuwe 
namen voor de jeugdcommissie. 

 

Hierboven had ik het al even kort over Positief 
Coachen. We besteden hier al een jaar of acht 
aandacht aan bij de aftrap van het nieuwe sei-
zoen tijdens de informatieavond voor ouders 
van nieuwe leden. Bottomline van Positief 
Coachen is: plezier en zelfvertrouwen leiden 
tot prestaties. We krijgen daar vanuit de aan-
wezige ouders altijd heel veel positieve reac-
ties over. 

 

‘Het belooft een bijzonder        
seizoen te worden. Op dit       

moment is het compleet onzeker 
hoe dat zal gaan.’ 



Het jammere is dat we daar vervolgens weinig meer mee doen. Dat willen we dit seizoen gaan veranderen. De 
stichting Positief Coachen heeft een campagne uitgewerkt die ze bij sportverenigingen willen toepassen. Ze heb-
ben ons benaderd of wij deze campagne willen gaan uitdragen bij de club. Dit is voor ons een mooie kans om het 
gedachtengoed van Positief Coachen verder te verankeren in de vereniging. Want we zijn ervan overtuigd dat 
we middels Positief Coachen een omgeving kunnen creëren waar jeugdige sporters plezier hebben in sporten en 
zin hebben om beter te worden. We hebben Monique Gadellaa en Rens Bastiaansen bereid gevonden als ambas-
sadeurs voor dit project op te treden. Vanuit de jeugdcommissie is Jeroen Klinkers aanspreekpunt. 

Hopelijk hoort u hierover binnenkort veel meer van. 

 

‘Dit is voor ons een mooie kans om het gedachtengoed van 
Positief Coachen verder te verankeren in de vereniging.’  

 

 

Zoals gezegd blijven het rare tijden. Ik hoop oprecht dat het seizoen zonder al te veel beperkingen doorgang kan 
vinden. Ik ben er echter niet gerust op. Maar bovenal hoop ik dat iedereen gezond blijft de komende periode. 

 

Han van Veldhuizen 

VAN DE JEUGDCOMMISSIE: 
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DE SCHEIDS HOUDT HET KORT! 
COLUMN RON BOOIJ 

SPIERBALLENTAAL 

Hoe besmettelijk is Shona? 
Ik woon onder één dak met vier vrouwen. Oké dat is inclusief de hond maar toch, 
ik weet waar ik het over heb. Kom mij niet aan met verhalen dat vrouwen, als het 
op voetbal aankomt, het zwakke geslacht zijn. Blauwe plekken of spierpijn? Niet 
zeuren. Studio Sport zondagzevenuur? Present. Kwispelen als je een bal ziet? Ge-
middeld 25% van ‘mijn’ vrouwen doet het meermalen per dag (toegegeven, het is 
wel vaak dezelfde). 

Maar scheidsrechter-zijn dan? Dát is toch wel een dingetje voor alleen mannen? Het enige juiste antwoord: Wordt 
wakker, kruip onder je steen vandaan en zoek een kalender: het is tweeduizendend twintig. Voetbal is er voor ie-
dereen, door iedereen en dankzij iedereen. En sinds Shanice, Lineth, Lieke, Vivianne, Merel, Sarina, Daniëlle, Sheri-
da en de andere Oranjevrouwen met hun Europese titel en met plaatsing voor de Olympische Spelen, is verder be-
wijs niet nodig. In onze bekercompetitie spelen meisjes- gewoon tegen jongensteams en de KNVB doet inmiddels 
een proef met vrouwen in mannenteams. En niemand gelooft dat het daar zal eindigen. Want of het nou gaat om 
inzet, inzicht, conditie of beleving, de vrouwtjes doen niet meer onder voor de mannetjes. 

Is er in de wereld der Nederlandse scheidsrechters dan ook een aansprekend voorbeeld? Jazeker, ik noem Shona 
Shukrula, 28 jaar, van beroep Officier van Justitie, 1.65 m. lang en Alkmaarse van geboorte. Zij onderscheidt zich 
door haar gedrevenheid, ze heeft lef, ze traint ervoor en ze heeft zich duidelijke doelen gesteld. Maar boven alles: ze 
heeft plezier in wat zij doet.  

Daarom deze oproep aan alle vrouwen/meisjes/moeders met een oranje V.V. De Meern-hart en met een passie 
voor plezier: Laat zien dat die KNVB-leeuwin op dat arbitersshirt ook jou past! Kom eens kijken bij de scheidsrech-
terstrainingen die wekelijks worden gehouden. Of nog beter: stap dat trainingsveld op. Doe mee, ontmoet jouw 
clubcollega’s, lach met elkaar, moedig elkaar aan, laat zien dat jij ook voorop kan lopen. Iedere woensdagavond een 
uur sportief knallen onder leiding van een gediplomeerde trainer en in een prima sfeer. Twijfel je nog? TeamGeest 
vroeg worldwide-influencer #1 Beyoncé of zij het ziet zitten, meer vrouwelijke scheidsrechters bij V.V. De Meern. 
Zij trok het iets breder: “Who run the world? Girls”. 

 

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

TG: ‘Who run the world?’ Op wie komt het aan in de wereld? Het is duidelijk, of 
het nou gaat om politiek, om de economie of om sport (dus ook om voetbal, en als 
scheidsrechter), ze zijn in opmars, onstuitbaar. En ze stappen niet meer opzij. Is dat 
erg? Nee, integendeel. De wereld wordt er beter van. Who run the world? Nou…? 





HET LAATSTE WOORD IS VOOR DE    
VOORZITTER: 

#Ikdoemeevoordevv 

Met verbazing volg ik vandaag de berichten over de 
vloggers, dj’s en zangers met hun #ikdoenietmeermee. 
Met honderdduizenden volgers dienen zij het voorbeeld 
dan wel rolmodel voor jongeren te zijn. Het wordt steeds 
gekker. Stoor je niet aan anderen, maar doe gewoon 
waar je zelf zin in hebt en houd je vooral niet aan regels, 
lijkt de nieuwe waarheid. 

Dit doet me denken aan mijn eigen slechte ervaringen bij 
onze club. En ik realiseer me dat vele verenigingen de-
zelfde ervaringen hebben. Leden en ouders die tekeer-
gaan, niets meer willen aannemen en regels aan hun 
laars lappen. Vrijwilligers en medewerkers die afgeblaft 
worden en respectloos behandeld worden. Met talloze 
voorbeelden kan ik nog wel even doorgaan. Onlangs 
werden we als bestuur zelfs per app beschuldigd dat we 
iemand als een misdadiger hadden behandeld. 

Ja, u leest het goed. Alle bezoekers hielden op een nor-
male zaterdagmiddag rekening met de Corona regels en 
volgden de aanwijzingen, maar één persoon dacht daar 
anders over. Toen de beveiliger optrad, was er ineens 
zogenaamd sprake van dat deze persoon als een misda-
diger werd behandeld. Vier getuigen waren aanwezig en 
zagen deze persoon zich abnormaal gedragen. Als be-
stuur werden we uitgenodigd deze persoon te bellen. 
Uiteraard verdient zo iemand nog geen tien seconden 
van mijn tijd. Inmiddels ben ik, als u dit leest, voor de 
beroepscommissie geweest om uitleg te geven waarom 
we een aantal teams hebben gestraft, omdat zij vonden 
dat de Corona regels niet voor hen bestemd waren en 
onverhoopt ook een bestuurslid in zijn hemd liet staan 
toen deze er wat van zei. 

Dat vele leden en trainers het niet zo nauw nemen met 
demet de normale regels en fatsoensnormen, is inmid-
dels wel bekend. Hoe vaak hebben we gevraagd om bal-
len, hesjes, doeltjes etc. weer gewoon netjes terug te 
brengen waar deze horen. Kansloos waren onze ver-
zoeken. Tot opeens onze Mandy zich ermee ging  

bemoeien: nu kan dat ineens wel. Onze leden hebben dus 
toezicht nodig om zich te gedragen! 

Gelukkig hebben we, helaas te weinig, mensen als Wim 
van Mourik, Peter Kieft, Mandy, Peter Bootsma, de dins-
dagochtend ploeg, de bestuurs- en commissieleden, Piet 
Eversdijk, Jan Vermeulen, Ria, Alfred en ongetwijfeld 
vergeet ik er nog velen. 

Echter een club van 2.000 man, is niet meer te managen 
zonder een bestuur en vele, vele vrijwilligers. Waar blij-
ven de jongeren onder ons? Velen zijn goed opgeleid en 
voetballen bij ons. Voelen zij zich niet geroepen om wat te 
doen voor hun cluppie? Of moeten oude lullen zoals ik 
het maar doen? Laat het duidelijk zijn: als velen denken 
“Ik doe niet mee”, danworden we straks genoodzaakt 
betaalde krachten in dienst te nemen. Dat heeft voorieder-
een gevolgen: De contributie zal stijgen maar ook het 
clubgevoel zal verdwijnen. Willen we dit? 

Vele verenigingen hebben grote moeite om bestuursleden 
en vrijwilligers te vinden. Het helpt ook niet als de ene 
vrijwilliger de andere vrijwilliger verwijt dat hij er een 
rotzooitje van heeft gemaakt en er helemaal niets van kan. 
Als ik dan deze persoon aanspreek of het niet iets genu-
anceerder kan, is het antwoord: “Hij kan niet tegen kri-
tiek”. Het vrijwilligerswerk blijft wel doorgaan. Alleen 
door minder mensen uitgevoerd of op een minder goed 
niveau. Om een kwalitatief goede vereniging te blijven, 
kan dat niet doorgaan. 

Inmiddels heb ik zelf een dikke huid gekregen voor al het 
geklaag en gezeur van vele leden, maar leden moeten 
eens gaan beseffen dat we ook daarom steeds minder vrij-
willigers en bestuursleden hebben. 

Zaterdagochtend om 10.00 uur zat ik in het zonnetje op 
de hoofdtribune naar JO13-1 te kijken, naast Kees Vrees-
wijk en Ton Oskam. Opeens stond Nick de Wit achter 
ons: “Wil er iemand nog koffie?” Vervolgens naar de O14
-1, MO12-1 en op weg naar huis langs de overige velden. 
Ik had een heerlijke ochtend. Het gaf me een voldaan ge-
voel, ondanks het vele werk. 

Namens alle betrokken vrijwilligers van deze vereniging 
vraag ik u om zich respectvol richting medewerkers en 
vrijwilligers te gedragen, anderen aan te spreken op onge-
wenst gedrag en uw vrijwillige handen uit de mouwen te 
steken. Alle kleine beetjes zijn welkom. Sluit u aan bij 
#ikdoemeevoordeVV! 

Wim Stolwijk, Voorzitter 
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Business Club Leidsche Rijn is een kwalitatief hoogstaande en 
levendige business club. De business club staat op zichzelf, maar 
de organisatie is in handen van een aantal vrijwilligers van V.V. 
De Meern. In ruil voor hun niet onaanzienlijke inzet blijft er een 
bijdrage voor V.V. De Meern over en in die zin is de business club 
ook belangrijk voor de vereniging.   

Een terugblik 
Vanwege de omstandigheden met betrekking tot het Coronavirus 
heeft de organisatie besloten om een terugblik te geven op een 
aantal memorabele bijeenkomsten. We hopen de leden snel weer 
mogen te verwelkomen op een nieuwe Business Club Leidsche 
Rijn bijeenkomst.  

 
Formule 1: Big Business 
De Business Club was twee seizoenen geleden te gast geweest bij 
DS Store. Onderwerp van de avond was het aankomende Formule 
1 seizoen, inclusief de kansen van Max Verstappen en alle zakelij-
ke ins- en outs van de racewereld. De avond werd gestart met een 
korte introductie van de gastheren. DS Automobiles heeft slechts 
tien verkooppunten in Nederland en een daarvan bevind zich in 
De Meern, waar van Oord een aparte DS Store heeft gebouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netwerken 
Het gaat bij de business club uiteraard niet alleen om leuke avon-
den, wisselende locaties en interessante presentaties, maar vooral 
om het netwerken. Het opdoen van zakelijke contacten met on-
dernemers waar je over en weer je voordeel mee kan doen.  Na 
deze korte introductie was het tijd voor de gastsprekers: Kees van 
de Grint en racepresentator en racecommentator Allard Kalff na-
men het woord. Vanwege hun jarenlange ervaring binnen de For-
mule 1 wisten zij het publiek snel te boeien. In eerste instantie 
worpen zij een blik op de geschiedenis van de Formule 1 en hoe 
deze zich ontwikkeld heeft in de loop der jaren.  

Op deze manier gaven Kees en Allard  
inzicht op de zakelijke en ondernemende 
kant van de Formule 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNVB Campus 
Een andere memorabele bijeenkomst van de 
Business Club Leidsche Rijn was die bij de 
schitterende KNVB Campus in Zeist. De 
campus was toen der tijd vrij recentelijk ge-
renoveerd en dient nu als de plek waar men-
sen die van voetbal houden samen komen. 
Het is een plek waar niet alleen trainers en 
coaches elkaar ontmoeten, maar ook onder-
zoekers en ontwikkelaar van nieuwe pro-
ducten. Alles met het doel om het voetbal 
beter te maken. Bas Stolwijk nam de leden 
mee in het proces van de totstandkoming 
van de KNVB Campus, waar Bas medever-
antwoordelijk voor was toen hij nog werk-
zaam was bij de KNVB. Hierna werd ieder-
een in groepjes opgedeeld en kregen de le-
den een rondleiding over de Campus. De 
leden werden meegenomen langs de Rinus 
Michels tribune, de beroemde beeldentuin 
en het topsportcentrum. Hierna stond er een 
uitgebreid buffet klaar en werd er nog een 
tijd uitgebreid genetwerkt. Wederom een 
zeer geslaagde bijeenkomst op een unieke 
locatie. 
Ondernemers die belangstelling hebben 
voor de business club zijn van harte welkom 
eens gratis en vrijblijvend een bijeenkomst 
bij te wonen. 
 
Zie voor meer informatie over de business 
club www.bclr.nl, contact via info@bclr.nl  

BUSINESSCLUB LEIDSCHE RIJN 
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