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GELUKKIG! NIEUWJAAR. 
2020 IS EINDELIJK VOORBIJ! 

Trainer Alain Hijman: 

‘In de 4e en laatste    

wedstrijd voor de       

coronabreak zag ik 

een ploeg aan het 

werk waar we met 

de staf en de      

spelers een goed 

gevoel aan over 

HELDER! 

‘IN CRISISTIJD IS HET OOK 

BELANGRIJK OM VOORUIT 

TE KIJKEN.’ 

Voorzitter Wim Stolwijk: 

‘HOU VOL.                        

BLIJF POSITIEF.’ 





HEEL REDACTIONEEL: 

    

3 Heel Redactioneel 14 Johan Oostrom. Eindelijk met voetbalpensioen. 

4  Kort Merenees 17 De Scheids Houdt Het Kort 

6 Van Het Verenigingsbestuur 17 Spierballentaal 

9 Het Eerste! Van Hoofdveld naar Gymzaal. 19 Het Laatste Woord Is Voor De Voorzitter 

10. Helder! 19 Colofon 

13 Veldverlichting 20 BCLR 

    

INHOUD 

GELUKKIG! NIEUWJAAR. 

 

 
2020 werd een jaar om nooit te vergeten. En om dat predicaat opgespeld te 
krijgen, moet je wel erg je best (of je slechtst) doen. Zelfs om een dág te 
worden om nooit te vergeten, moet er heel wat gebeuren. 11 september 
2001 bijvoorbeeld. Of 18 maart 2019. Maar om een jaar te worden om nooit 
te vergeten, en in een rijtje te komen met 1940 en 1945, poeh, dan moet je 
behoorlijk rampzalig zijn geweest. En dat was 2020, behoorlijk rampzalig. 
Zowel in het grote mondiale geheel gezien, als op het persoonlijke vlak. 
Iedereen heeft wel een tik gekregen in de afgelopen 12 maanden. En daar-
om heeft de redactie van TeamGeest bij het ingaan van het nieuwe jaar nog 
nooit zo opgelucht geproost met de woorden ‘Gelukkig! Nieuwjaar.’ En 
hoewel het verboden was om met vuurwerk de demonen van het afgelo-
pen jaar weg te jagen, hopen wijvan ganser harte dat 2021 meer voorspoed 
brengt.     
 
Hoe de rest van dit voetbalseizoen eruit ziet, is bij het ter perse gaan van 
deze uitgave nog niet duidelijk, maar wel duidelijk is dat het eerste elftal 
van V.V. De Meern ook volgend seizoen onder leiding staat van Alain 
Hijman. Het contract met de Vleutense oefenmeester is met een jaar ver-
lengd. En dat is sowieso mooi nieuws.  
 
In dit nummer van TeamGeest doet technisch manager Sjaak van den Hel-
der uit de doeken hoe de toekomst van onze club eruit ziet.Ook onze voor-
zitter Wim Stolwijk kijkt naar de toekomst en drukt ons op het hart vooral 
positief te blijven. Eenvoudig zal dat niet zijn omdat 2020 een jaar was dat 
we wellicht het liefst zo snel mogelijk willen vergeten, maar dat we ons 
hoogstwaarschijnlijk voor altijd zullen blijven heugen. 

Het zal je al bij de allereerste aanra-
king zijn opgevallen, deze Team-
Geest is wat dunner dan de vorige 
nummers. Dat heeft natuurlijk heel 
veel te maken met het feit dat er niet 
wordt gevoetbald, maar ook met het 
feit dat de redactie wel wat nieuwe 
impulsen kan gebruiken. Elders in 
dit nummer vragen we dan ook om 
de broodnodige versterking van on-
ze redactie. Klim in de pen en meld 
je aan. 
 
Namens de huidige redactie wensen 
we je veel leesplezier, want er valt 
toch weer voldoende te lezen rond 
het wel en wee van onze club. 



KORT MERENEES: 

VERRICHTINGEN VAN PROFS MET EEN                           

V.V. DE MEERN VERLEDEN 

Daar waar het amateurvoetbal jammer genoeg stil ligt, daar wordt er bij de profs wel gewoon doorgespeeld. Pri-
ma aanleiding dus om eens in het betaalde voetbal te kijken hoe een aantal oud-V.V. De Meernspelers het doen.  

Anass Najah (zie foto) is tegenwoordig speler van Telstar, maar speelde tussen 
2010 en 2013 in de jeugd van De Meern. Bij Telstar is Najah sinds 4 seizoenen 
een vaste waarde op het middenveld en is hij daar vaak in een controlerende 
rol te zien. Een rol die hij met verve vervuld. 
 
Thom Jonkerman begon zijn keepersleven bij V.V. De Meern, maar vertrok op 
10 jarige leeftijd naar de jeugdopleiding van RKC. Daarna verdedigde hij de 
kleuren van FC Utrecht, Dordrecht, Bristol Rovers, Mangotsfield United, Ciren-
cester en Lienden. Sinds 2019 speelt de keeper bij FC Eindhoven en dit seizoen 
maakte hij zijn debuut in het betaalde voetbal en stond tot nu in 3 wedstrijden 
onder de lat.. 

 

CONTRACT ALAIN HIJMAN VERLENGD 

Het contract met de trainer van het eerste elftal van V.V. De Meern, Alain 
Hijman, is met 1 jaar verlengd. Hoewel zijn eerste seizoen als hoofdverant-
woordelijke door Corona met horten en stoten verloopt, is de club zeer tevre-
den met de Vleutense oefenmeester, of zoals ze het zelf communiceerden: ‘Het 
bestuur is met de trainer/coach van het eerste elftal, Alain Hijman, overeenge-
komen om de samenwerking gedurende het seizoen 2021/2022 voort te zetten. 
Hoewel de competitie tot nu slechts beperkt is gebleven tot enkele wedstrijden, 
hopen we allen dat dit seizoen toch nog een waardig slot kan krijgen. Intussen 
wordt er, binnen de maatregelen die zijn afgekondigd, zo goed mogelijk ge-

traind. Alain Hijman vervult hierbij een uitstekende rol.’ 

En daar waar Jonkerman zijn definitieve plek onder de betaalde deklat nog 
moet bevechten, daar is Alessandro Damen al jarenlang een hoog gewaar-
deerde zekerheid in het doel van Excelsior. Ook dit seizoen blinkt de kee-
per, die op zijn 24e V.V. De Meern verliet voor een profavontuur in Rotter-
dam, wekelijks uit. In de competitie gaat het weliswaar nog niet altijd even 
goed met Excelsior, maar in de beker stuntte de ploeg van oud-De Meern 
trainer Marinus Dijkhuizen door Eredivisionist PEC Zwolle uit te schake-
len. Alessandro hield die wedstrijd wederom ‘de nul’. 
 
Ook Redouan El Yaakoubi (foto rechts) heeft een verleden bij V.V. De 
Meern en speelt nu voor het 2e achtereenvolgende seizoen bij Telstar. De 
speler die in de seizoenen 2015/2016 en 2016/2017 in ons eerste speelde, is 
een vaste keus als een van de drie centrale verdedigers in de ploeg van 
trainer Andries Jonker. El Yaakoubi maakte op 25 augustus 2017, tegen FC 
Dordrecht, zijn debuut in het betaalde voetbal als speler van Jong Utrecht. 
Inmiddels heeft hij al meer dan 80 wedstrijden in de Keuken Kampioen 
Divisie gespeeld. 



KORT MERENEES: 

Berry Hoogstraten (JO13-1), Nick van Gameren 

(JO11-1/2) en Eskil de Koning (JO12-0) hebben 

hun UEFA-C Youth diploma behaald. Wel wat 

later dan gepland, vanwege corona lopen aller-

lei KNVB cursussen vertraging op. Maar de 

vreugde is er niet minder om. We feliciteren 

Berry, Nick en Eskil uiteraard van harte met 

hun diploma en we hopen veel plezier te bele-

ven aan hun opgedane kennis en ervaring.  

TEAMGEEST ZOEKT VERSTERKING 

TRAINERS BEHALEN UEFA-C YOUTH DIPLOMA 

WIE DE HANDSCHOEN PAST ... 

Mooie, handverwarmende actie van onze kledingleverancier Quick. In 
december kreeg een ieder die via de webshop voor 50 euro aan kleding 
bestelde een gratis paar handschoenen. Nooit weg natuurlijk tijdens de 
koudste periode van het jaar. Benieuwd hoeveel mensen die handschoen 
hebben opgepakt. 

Al sinds een halve eeuw worden de leden van V.V. De Meern op de hoogte gehouden van het wel en wee binnen 
onze club middels een clubblad, ’TeamGeest’. Dit orgaan verschijnt vier maal per jaar en wordt sinds mensenheuge-
nis gemaakt door vrijwilligers met een luid kloppend V.V. De Meernhart. Ook de huidige redactie van TeamGeest 
werkt vol enthousiasme aan het realiseren van het blad, maar beseft ook dat er immer ruimte is voor verbetering. 
Daarom zijn wij op zoek naar versterking. Zou jij het leuk vinden om artikelen te schrijven over één van de grootste 
amateurclubs van het land? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Ben jij een vormgever die het uiterlijk van Team-
Geest kan verfraaien? Dan staat onze deur voor jou wagenwijd open. Ben jij een regelaar die ervoor kan zorgen dat 
alle artikelen op het juiste moment verzameld worden zodat de drukker er mee aan de slag kan? Je bent bij ons meer 
dan welkom. Help TeamGeest te verbeteren en meld je aan via: teamgeest@vvdemeern.nl 
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VAN HET VERENIGINGSBESTUUR: 

Mensen, mensen wat een gedoe zo’n pandemie. Het lijkt erop dat we 
er voorlopig nog niet vanaf zijn ook. We maken er het beste van en we 
zijn al heel blij dat alle jeugd nog enigzins doorkan trainen. Boven de 
18 is het pijnlijker. Daar gaan de corona kilo’s toeslaan. Extra reden 
om als het weer kan met zijn allen terug te keren naar het sportpark 
voor de gezelligheid en alle sociale contacten.  

Droef bij de pakken neerzetten heeft geen zin. Toeleven naar het mo-
ment dat weer komt des te meer.  En er zijn zeker ook weer mooie din-
gen opkomst. Ons hoofdveld is momenteel het oudste en minste veld 
van het sportpark. Het is 90% zeker dat het veld deze zomer vervangen 
zal worden. 

Alle vrijwilligers die onverstoord stand-by blijven of doordraaien 
hartstikke bedankt. Maak er een mooi en sportief 2021 van. 

 

Algemene Ledenvergadering 

Deze kon op het allerlaatste moment niet doorgaan door aangescherpte 
corona maatregelen.  Zoals het er nu naar uitziet (net voor Kerst) zal het 
ook nog wel even duren voor het wel weer kan. Zelf schatten we dat de 
voorjaars ALV de eerst volgende gelegenheid gaat worden. 

Bestuurssamenstellingen 

Sinds de niet doorgegane ALV bestaat het verenigingsbestuur nog 
slechts uit vier mensen. En ook de jeugdafdeling is niet goed bezet. Voor 
een vereniging van onze omvang is dat een slechte zaak.  Bij beiden en 
zeker bij de jeugd is het hoog tijd dat een vrouw toetreedt. 

Omvorming clubstructuur 

Ruim anderhalf jaar geleden heeft Kees van der Kolk de handschoen 
opgepakt om tot een bredere inzet van vrijwilligers te komen. Met een 
groep mensen is hij aan de slag gegaan. Zeker voor de bestuurlijke func-
ties heeft dat nog geen resultaat opgeleverd. Dat zegt niets over Kees en 
zijn groep. Het zegt veel meer over maatschappelijke ontwikkelingen.  

Langer doorwerken en het wegvallen van arbeidstijdverkortingen bete-
kent dat minder mensen tijd in de club kunnen steken. Onze interesses 
voor vrijwilligerswerk veranderen. Gelijktijdig worden wij voetballers 
veeleisender. We willen meer flexibiliteit, snellere service, hogere kwali-
teit. Value for money heet dat onder marketeers. 

De aanpak die ons de afgelopen 15 jaar groot heeft gemaakt stagneert. 
Doordraaien op de paar mensen die er nu zijn is niet goed. We zullen 
een slag moeten maken naar meer professionals binnen de club. Mensen 
die zorgen dat de club probleemloos open en dicht gaat, dat de club be-
reikbaar is voor alle vragen, dat we de voetbalopleiding in de breedte 
verbeteren, dat de faciliteiten steeds veranderen en eigentijdser worden, 
en alles aansluitend op waar de leden behoefte aan hebben. 

Laten we het hoge woord er direct maar uitgooien, meer dit, meer dat, 
meer zus, meer zo. Dat gaat geld kosten. Wij denken serieus na over een 
model voor de club waarin u meer krijgt maar ook meer betaalt.  

 

 

Is meer betalen erg? Daar mag u als 
leden straks over meepraten in bv de 
voorjaars ALV. Wij houden u graag 
een rekensommetje voor. Een ieder van 
u maakt buiten de coronatijd tussen de 
3 en de 5 uur per week gebruik van het 
sportpark. Soms zelfs meer. Dat doet u 
40 weken dus pakweg 150 uur per sei-
zoen. Deel uw contributie door 150 en 
de meesten zullen uitkomen op een 
bedrag van rond de € 1 á 1,20 per uur. 
Is dat veel? Zou dat meer mogen zijn 
als u dan ook meer krijgt?   

Wij zitten in iedergeval op die denklijn. 

 

Bestuursplannen voor het seizoen 
2020-2021 

Wij proberen elk seizoen een aantal 
doelstellingen door de beperkte be-
stuurbezetting zijn dat er maar een 
paar. Desondanks: 

Omzetting van de verlichtingen op 
veld 2 en 3 naar LED. 

Andre Bakker is er druk mee bezig. 
Offertes aanvragen, lichtplannen door-
rekenen, lichthinderonderzoek voor de 
omgeving doen, kosten en besparingen 
bepalen. Begin januari moeten subsi-
dies worden aangevraagd. Of het zin-
vol is om nu al over te schakelen op 
LED is 50:50. Wordt vervolgd. 

Aanpakken Strategisch Beleidsplan 

Het is nog lang niet zover dat we de 
club al hebben omgevormd zoals als 
boven aangegeven. Voor de kortere 
termijn wordt het beleidsplan aange-
past.   
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Verlenging van de Certificering als Regionale 
Jeugdopleiding 

Begin 2021 moeten we opnieuw gecertificeerd wor-
den voor de Regionale Jeugdopleiding, een maatstaf 
voor de kwaliteit van de jeugdvoetbalopleiding. De 
eisen zijn stevig het is niet voor niets dat slechts 54 
clubs het certificaat hebben waarvan 12 uit de ere- en 
eerste divisie. Onze opleiding doet op papier niet 
onder voor die van Emmen, de Go Ahead Eagles of 
Excelsior. 

Net als de vorige keer wordt het weer spannend of 
we de eisen wel of niet halen.  Maar geef toe, zoals 
we in onderstaand rijtje staan is best chic. 

Zaterdag- en zondagvoetbal 

Soms word je onaangenaam verrast. Al een paar jaar 
zijn we, de stad Utrecht, bezig om meer flexibiliteit in 
het voetbal te krijgen. Met flexibiliteit bedoelen we dat 
het heel goed mogelijk is dat je enkele keren per seizoen 
niet op je favoriete speeldag voetbalt maar op een ander 
moment in de week of het weekend. 

Bij flexibiliteit hoort bv ook dat je als team een verplaat-
sing kan opgeven ivm een festival of een teamuitje. 

Twee jaar geleden zijn we bij de KNVB geweest om 
hierover te praten. Jan-Dirk van der Zee (directeur ama-
teurvoetbal KNVB) was het daar roerend mee eens. 
Maatwerk was wat de KNVB moest leveren. Twee jaar 
later vergaderen we met de uitvoerende mensen binnen 
de KNVB over de manier waarop men ons kan helpen 
met de flexibiliteit om hoe we dat in Sportlink krijgen?  
Flexibiliteit is namelijk hartstikke leuk maar niet als de 
wedstrijdsecretarissen daardoor heel veel extra werk 
krijgen.  

 

Aan het eind van het gesprek is het heel duidelijk. 
De KNVB vindt flexibiliteit prima, zal het zeker niet 
blokkeren maar maakt geen enkele stap waardoor 
het organisatorisch makkelijker wordt. Dat was slik-
ken!   

 

2021 

Elk jaar wensen wij allen een sportief en gezond 
nieuw jaar. Dat gezond heeft iets routinematigs. Je 
meent het wel want de ander zou maar zo ziek kun-
nen worden maar ach het zal zo’n vaart niet lopen. 
Hoe anders dit jaar. Pas op uwzelf, blijf gezond en 
blijf positief. 

Of zo als iemand het zei: Stay positive. Test negati-
ve!  

 

 

Het verenigingsbestuur 

Cody Meilink - Wim Stolwijk – Han van Veldhuzien 
-  John van Wegen  

VAN HET VERENIGINGSBESTUUR: 
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HET EERSTE! VAN HOOFDVELD               

NAAR GYMZAAL. 

Het moest het seizoen worden van de wederopstanding. Voor het eerst in jaren zou ‘het eer-
ste’ weer eens in een positief daglicht komen te staan. Maar net zoals het seizoen 2019/2020 
gemankeerd eindigde, exact zo haperend is de aanvang van 2020/2021 aan te merken. En dat 
volledig buiten eigen schuld om. Het is daarom lastig om een beginbalans op te maken. Toch 
doen we, samen met hoofdtrainer Alain Hijman, een voorzichtige doch manhaftige poging. 

‘De competitie duurde voor ons slechts 4 wedstrijden. In 

deze 4 wedstrijden behaalden we 6 punten. Waar ik in 

de eerste 3 wedstrijden een ploeg zag waarbinnen de 

afstemming in het veld te vaak niet klopte én mijn spe-

lers onvoldoende met het mes tussen de tanden speel-

den, zag ik in de 4e en laatste wedstrijd voor de corona-

break tegen Loosdrecht een ploeg aan het werk waar we 

met de staf en de spelers een goed gevoel aan over hiel-

den. Er werd toen collectief geknokt, de verdedigende 

organisatie stond prima en in het veld wisten de spelers 

elkaar beter aan te vullen dan in de wedstrijden daar 

voor. Dit resulteerde in een verdiende 1-0 winst. Helaas 

konden we dit niet doorzetten doordat de competitie 

abrupt werd stopgezet.’ 

 

Vanaf het moment dat de competitie werd stilgelegd 

vanwege verregaande Coronamaatregelen, was het niet 

alleen onmogelijk nog wedstrijden te spelen, maar was 

het tevens niet toegestaan in volledig groepsverband te 

trainen. Het werd dus improviseren geblazen voor 

Hijman: ‘Op dit moment trainen we in 4-tallen en heb-

ben we 3 groepstrainingssessies gehad in Sportcentrum 

Oudenrijn. Ik zie nu spelers die best nog een fitte en ge-

trainde indruk maken maar ik zie ook spelers die wat 

kilootjes te veel hebben. Het is zaak dat iedere speler zijn 

eigen verantwoordelijkheid neemt om goed uit de Coro-

nastop te komen. Ik ben dus wel benieuwd hoe iedereen 

weer aan de start verschijnt op het moment dat we weer 

in een voltallige groep mogen trainen. Voor nu is het 

mede zaak voor spelers en staf om gezond te blijven en 

de draad weer op te pakken als we weer het veld op mo-

gen. We moeten dan beginnen met als ondergrens de 

manier zoals we tegen Loosdrecht als collectief gefuncti-

oneerd hebben.’   

‘In de 4e en laatste    

wedstrijd voor de       

coronabreak zag ik een 

ploeg aan het werk waar 

we met de staf en de 

spelers een goed gevoel 

aan over hielden.’ 
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HELDER! 
IN EEN CRISISTIJD IS HET OOK BELANGRIJK 

OM VOORUIT TE KIJKEN 

Dagelijks hebben we het over de huidige gezondheids-, economische- en voor veel mensen per-

soonlijke financiële crisis van dit moment. Het is dan belangrijk om zicht te hebben op de toe-

komst. De stippen op de horizon waar je naar toe wilt. 

 

Ook bij onze club proberen we ons voor te bereiden op de toekomst. In de wetenschap dat het bestuur 

van de vereniging zoveel mogelijk uitvoerende taken op voetbalgebied wenste ‘uit te besteden’ aan 

betaalde krachten hebben we samen een nieuwe opzet voor de organisatie van het selectievoetbal ge-

maakt. 

Het betekent beslist niet dat van de ene op de andere dag alles gaat veranderen. Nee, stap-voor-stap 

gaan we de organisatie aanpassen. Uitgangspunt hierbij is dat er meer jeugdspelers kunnen profiteren 

van een deskundige opleiding tot een beter mens en voetballer. In dit verband bedoel ik vooral ook 

jongens en meisjes! 

We gaan de verdere ontwikkeling van het meisjesvoetbal nadrukkelijk als aandachtspunt nemen voor 

de nabije toekomst. 

Meerdere jeugdteams gaan deel uitmaken van het selectievoetbal. Ook, om te beginnen, zullen Meis-

jes Onder19, Onder 17 en Onder 15 deel uitmaken van de begeleiding vanuit de professionele techni-

sche staf. 

Voor deze selecties en andere ‘nieuwe’ selectieteams geldt zeker niet dat de huidige begeleiders wor-

den vervangen door anderen die wel een opleiding hebben genoten. Vooralsnog proberen we met 

elkaar veel meer kennis uit te wisselen en elkaar te helpen beter te worden. 

Zoals ik in de vorige Teamgeest al heb opgemerkt dienen we van ‘selectievoetbal ’en ‘breedte voetbal’ 

weer meer een geheel te maken. 

DOELSTELLING 

Nog meer jeugdspelers opleiden voor het eerste elftal van V.V. De Meern. De absolute talenten stimu-

leren we over te stappen naar een betaald voetbal organisatie. Daarbij hebben wij geen voorkeur, 

maar FC Utrecht ligt natuurlijk het meeste voor de hand. 

Het vrouwenvoetbal moet zich zodanig gaan ontwikkelen binnen de ‘grootste meidenclub van Ne-

derland’ dat FC Utrecht zomaar over een paar jaar een goed vrouwenteam in de schoot krijgt gewor-

pen. Gesprekken over een nauwe samenwerking gaan in januari van start! 

NIEUW 

In de volgende competitie gaan we van start met een Onder23 Selectie. Dit moet er voor zorgen dat 

de overgang vanuit de junioren naar het eerste elftal veel beter wordt gewaarborgd. Nu moet je er als 

18-jarige staan om in te stromen in het eerste elftal. Dat lukt maar zelden. Het 2 e elftal blijft voorlopig 

ook een selectieteam. 
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We formeren nu periodiek een Onder21 selectie die vriendschappelijke wedstrijden speelt of aan de regionale 

clubcompetitie deelneemt. Talentvolle spelers uit Onder17, Onder 18, Onder 19 zullen deze selectie vormen. 

Met zowel Onder 23 als met Onder21 zullen we verschillende wedstrijden tegen topteams spelen. Ook BVO’s. 

Ook gaan we een selectie inschrijven in de Onder18 competitie. Hierdoor hebben we in iedere leeftijdscatego-

rie bij de (jongens)jeugd een team spelen. In veel leeftijdscategorieën kiezen we voor Future-teams. Dit zijn 

selecties waar uitsluitend of hoofdzakelijk (hangt ook in het eerste jaar af van de beschikbare kwaliteit) spelers 

worden opgenomen die op of na 1 juli van enig jaar zijn geboren. De zgn. ‘laatbloeiers’. Diverse onderzoeken 

hebben uitgewezen dat de kinderen die later in een jaar zijn geboren, zeker die in het laatste kwartaal zijn ge-

boren, fysiek dermate een grotere afstand kunnen hebben dat zij te weinig kansen krijgen om zich te ontwikke-

len. 

In mijn voetbalpraktijk heb ik een prachtig voorbeeld. Marco van Ginkel speelde bij ons (in mijn Vitesse Arn-

hem periode) met dispensatie van de KNVB in de D Pupillen (Onder13) terwijl hij de leeftijd hij voor de C-

Jeugd (Onder15). Marco was een klein, schril mannetje. Maar kon heel goed voetballen. 

Nu is hij al jaren speler van Chelsea. Is m.i. op de verkeerde momenten te zwaar belast. Heeft veel knieblessu-

res achter de rug. Maar wel een voorbeeld die anders in zijn jonge jeugd over het hoofdwas gezien. 

De functie van technisch manager wordt iets anders. Vooral de taken die Andre Bakker als bestuurslid in zijn 

portefeuille had, zijn voor een deel naar mij over gegaan. Voor de voetbaltechnische ondersteuning wordt een 

Hoofd jeugd selectievoetbal aangesteld. Hij zal vooral moeten zorgen dat de in augustus gepresenteerde V.V. 

De Meern Voetbalmethode verder wordt uitgewerkt en/of geïntroduceerd bij de Onderbouw en Meisjes selec-

ties. 

Daarnaast komt er ook een Hoofd Jeugd Breedteteams. Deze zal er voor dienen te zorgen dat alle trainers en 

begeleiders periodiek worden voorzien van kennis en informatie om alle andere niet-selectieteams nog beter te 

kunnen begeleiden op voetbaltechnisch gebied. 

Daarbij zijn ook een aantal moderne hulpmiddelen beschikbaar. SpelerVolgSysteem, Oefenstofdatabanken en 

Video registraties op meerdere velden zijn beschikbaar of in ontwikkeling. 

In bijgevoegd organisatieschema Selectievoetbal kunt u kennis nemen van het ‘toekomstplaatje’ bij onze club. 

Een club met een geweldig potentieel kijken we daarmee toch vooral vooruit ! 

Wij, de staf van de selectieteams, wenst u alles een heel gezond 2021 en veel plezier met de belangrijkste bij-

zaak in ons leven: de voetbalsport. 

Sjaak van den Helder 

Technisch manager 





VELDVERLICHTING: 

We hebben op hoofdveld en velden 2 en 3 nog conventione-

le verlichting. In de armaturen zit een halogeen lamp die na 

verloop van tijd de geest geeft. Hoe ouder de lamp hoe gro-

ter het risico dat die er mee ophoudt. Daarom is het verstan-

dig de lampen na zo'n 4000 branduren te vervangen. Aan-

gezien de lampen zo'n € 300 per stuk kosten gaat het om 

zo'n € 3600 per veld voor velden 2 en 3 en zo'n € 4800 voor 

het hoofdveld. Op velden 2 en 3 zijn de lampen ondertussen 

over de 4000 branduren heen en aan vervanging toe, het 

hoofdveld komt ook steeds dichter bij dat punt. 

 

Gezien de investering van zo'n € 12.000 die nodig is om de 

halogeen lampen te vervangen is dit een natuurlijk moment 

om te kijken of LED een optie is. LED heeft een aantal voor-

delen: een lager stroomverbruik, te dimmen en gelijk aan/

uit te schakelen (geen opwarmtijd). LED heeft echter ook 

nadelen: hoge investering en veel meer lichthinder.  

 

De hoge investering wordt deels ondervangen omdat 30% 

subsidie mogelijk is. Lichthinder kan voor een groot deel 

ondervangen worden door lichthinder beperkende maatre-

gelen in/op de armaturen, zoals louvres, spiegels en kapjes. 

Deze hebben wel tot gevolg dat het rendement afneemt en 

het voordeel van een lager stroomverbruik beduidend min-

der wordt. 

Voor lichthinder zijn er sinds 1 november overigens veel 

strengere normen. Voor landelijk en stedelijk gebied is de 

norm nu 2500 candela in plaats van respectievelijk 7500 en 

10000 candela. Candela is de eenheid voor lichtsterkte, de 

felheid van een lichtbron. Met onze conventionele verlich-

ting zitten we ruim onder de 2500 candela, maar met LED is 

dat een uitdaging. We hebben tal van omwonenden relatief 

dicht bij ons sportcomplex waardoor lichthinder een issue 

is. Het gaat hierbij om de inkijk in de lampen, LED lampen 

zijn veel feller. 

LED geeft minder strooilicht, licht dat buiten het veld valt. 

Dat komt doordat LED bestaat uit tal van kleine LED lamp-

jes die het licht minder ver spreiden dan één grote halogeen 

lamp. Vanwege minder strooilicht wordt vaak gezegd dat 

LED minder lichthinder geeft, maar dat is een misvatting 

omdat LED lampen veel feller zijn en dat factoren meer 

lichthinder geeft. 

 

We zijn  ondertussen al een tijd met een en ander bezig. We 

maken zelf met speciale ontwerpsoftware lichtplannen en 

doen daarmee ook lichthinder berekeningen.  

Onze velden hebben reeds een zeer goede gelijkma-

tigheid (weinig verschil tussen lichte en donkere 

plekken). We willen uiteraard niet dat met LED dat 

slechter wordt en dat is nog best wel een opgave. 

De belangrijkste 3 fabrikanten van LED verlichting 

zijn Signify (voorheen Philips), Lumosa en AAA-lux. 

Die zijn gelukkig steeds meer bezig met lichthinder 

beperken en komen regelmatig met verbeterde arma-

turen. We hebben ondertussen enkele offertes, want 

naast lichthinder en gelijkmatigheid is het financiele 

plaatje uiteraard ook belangrijk. 

 

De conclusie is vooralsnog dat het een uitdaging is 

om lichthinder, gelijkmatigheid en kosten op een ni-

veau te krijgen dat de investering in LED verlichting 

gerechtvaardigd is. Dat komt met name door licht-

hinder, zonder omwonenden rondom ons sportcom-

plex was de keuze voor LED snel gemaakt. 

Op velden 5 en 6 hebben we 1.5 jaar geleden LED 

verlichting geinstalleerd. Daar was de problematiek 

anders. De oude verlichting had een dramatische 

gelijkmatigheid en de hoeveelheid licht op het veld 

was zeer laag. Beide konden met LED substantieel 

verbeterd worden. Bij velden 5 en 6 ging het daarom 

vooral om een investering in verbetering van de 

kwaliteit van de verlichting.  

Bij hoofdveld en velden 2 en 3 kunnen we echter de 

kwaliteit niet verbeteren en moet de investering zich 

op een redelijke termijn terugverdienen. Op dit mo-

ment valt niet te zeggen of dat gaat lukken. LED 

moet ook geen doel op zich worden. 

 

Het is al met al weer veel uitzoekwerk. We wachten 

op dit moment nog op de laatste informatie van le-

veranciers, maar op korte termijn moeten we zover 

zijn dat we een "go / no-go" beslissing kunnen ne-

men. 

Wordt het een "go" dan moeten er nog de nodige 

technische details uitgewerkt worden. Wordt het 

een "no-go" dan gaan we de halogeen lampen op 

velden 2 en 3 vervangen. De hoeveelheid licht op 

die velden wordt dan weer iets meer, want de licht-

opbrengst van halogeen lampen loopt steeds verder 

terug. 



Johan Oostrom is inmiddels 78 jaar oud en september 2020 stond 

hij nog bij ons in het veld. Nu zegt dat ook genoeg over het ni-

veau van ons team De Hemel.  Wij voetballen alleen onderling op 

vrijdagavond en Johan kwam altijd trouw sinds 2006. Dit was 

voor hem het hoogtepunt van de week. Na 72 jaar lid kon alleen 

een permanente bewoning in een verzorgingshuis hem stoppen 

om naar VV De Meern te gaan. Johan is namelijk dementerend en 

woont nu weer samen met zijn vriendin Beb.  

Aangezien Johan jarenlang veel heeft betekend voor VV De 

Meern verdient hij het om in het zonnetje te worden gezet.  

De voetballer 

Johan is een echte Merenees en “de Bolle” was zijn bijnaam. Van 

jongs af aan speelde hij al bij VV De Meern. Lange tijd heeft hij in 

Zondag 1 gespeeld als rechts back. In dit team speelde hij samen 

met onder andere met Frans van Seumeren, Ad de Lange en Jan 

Stolker. Volgens Ad was Johan een stoere rechtsback en koning 

van de sliding. Maar net zo graag schoffelde hij zijn tegenstander 

mee onder de groene zoden.  

Ook was hij nog een tijdje aanvoerder van dit team en dat nam hij 

zeer serieus. Zo serieus dat hij andere spelers zaterdagavond laat 

nog ter verantwoording riep in De Kruk om de volgende dag 

scherp te zijn voor de wedstrijd: ze moesten voldoende geslapen 

hebben om de volgende dag goed te kunnen presteren.  

Tevens heeft hij nog een lange tijd gespeeld in het beruchte team 

Zondag 7 met onder andere de gebroeders Neplenbroek, Evert 

Elsendoorn, Kees Cuijk en Micha Verzuu. Dit team nam zijn ei-

gen kratten bier mee de kleedkamer in, in plaats van het af te ne-

men bij Hans de Wit. Mede hierdoor is dit team geschorst waar-

door ze en masse naar UVV zijn overgestapt, behalve Johan. Vol-

gens Mischa hebben ze bewust Johan buiten de gesprekken met 

het bestuur gehouden. In dit team noemden ze hem ook wel 

“Sheriff”: hij was behoorlijk dominant.  

Vanaf 2006 speelde hij bij De Hemel waarvan de laatste 10 jaar als 

keeper. Hij hield nog verbazingwekkend veel ballen tegen die 

vaak gepaard gingen met veel applaus van zowel zijn medespe-

lers als de tegenstanders. Naast ons speelt op vrijdagavond een 

vrouwenteam (als ze al aanwezig zijn). Volgens Hester stond hij 

regelmatig geleund tegen de doelpaal te kijken naar hoe zij aan 

het voetballen waren.  

Maar zo rustig als hij in het veld was (hoewel hij soms flink kon 

vloeken), zo aanwezig was hij tijdens de derde helft. Hij had op 

alles commentaar en een mening. Daar werd dan ook goed ge-

bruik van gemaakt. Ook veel oud-spelers zochten hem op in de  

kantine om een biertje met hem te drinken. En 

dankzij zijn netwerk en zijn charme konden 

wij tijdens de zomerstop van VV De Meern 

nog een aantal weken doorvoetballen bij 

PVCV.   

De organisator 

Naast voetballen was Johan ook goed in orga-

niseren: hij was mede-oprichter van de ZMGV; 

zaterdagmiddaggezelligheidsvereniging in de 

oude kantine: vaak nog drukker dan de plaat-

selijke cafés. Bekende Merenezen als Joop en 

Riet Westerhout, Kees Cuijk, Co van der Tol en 

Gert Heemskerk waren altijd van de partij.  

Het welbekende Peter Looftoernooi heeft Jo-

han ook mede-georganiseerd. Het hoogtepunt 

van dit toernooi was wel de sportiviteitsprijs. 

Eerst moest er flink gedronken worden en ver-

volgens werd deze prijs uitgereikt. In een krin-

getje werd het team getrakteerd op een dan-

sende blote vrouw. Volgens Johan hadden 

hierdoor teams uit heel Nederland zich aange-

meld en was er nooit onderling gezeur vanwe-

ge die prijs.  

In de periode van rond 1997 - 1998 heeft hij een 

aantal jaar de Johan Oostrom / Latjes Express 

georganiseerd: een wintersportreis voor voor-

namelijk leden van VV De Meern. Van A tot Z 

had hij geregeld; bus, accommodaties in Oos-

tenrijk en skigebieden. Hij bepaalde zelfs waar 

er gedronken werd. Voordat deze groep er-

gens naar binnen ging, wilde Johan eerst een 

korting op de bierprijs met de uitbater afspre-

ken. En als hij geen korting wilde geven, gin-

gen ze gewoon naar de volgende tent.  

JOHAN OOSTROM. EINDELIJK MET VOETBALPENSIOEN. 



JOHAN OOSTROM. EINDELIJK MET VOETBALPENSIOEN. 

De leider 

Samen met onder andere Jan Vermeulen heeft Johan een paar jaar op woensdagmiddag de kleinste voetballers 

training gegeven, rond de periode 2007 - 2008. Volgens Jan was Johan de kritische ouders langs de lijn al snel 

zat. 

Hij is van veel verschillende teams leider geweest waaronder een aantal jaar van Zondag 2, samen met Gerard 

van Rooijen. Volgens Gerard was hij vooral een goede vertrouwenspersoon. Hij kon goed opschieten met bijna 

alle spelers en gaf hen niet alleen op het gebied van voetbal advies. Veel spelers konden hun privéverhaal bij 

hem kwijt en hij gaf hen advies.  

 

Naast speler, organisator en leider heeft Johan ook wedstrijden bij VV De Meern gefloten op zondag en heeft 

hij veel straatwerk gedaan op het oude complex van VV De Meern. Hij heeft ook lange tijd de reputatie gehad 

om tijdens de Algemene Ledenvergadering voor te stellen om de prijs voor bier in de kantine op zijn minst niet 

te verhogen. Hij was altijd op alle feestjes in de kantine aanwezig en ging meestal als één van de laatste weg.  

In oktober 2019 kreeg hij een nieuwe knie. Door de narcose is zijn dementie versneld. Maar zodra hij weer 

groen licht kreeg van de fysiotherapeut, stond Johan weer op het veld. In het voorjaar van 2020 was hij elke 

week wel iets kwijt tijdens het omkleden. Jan Sterk stelde hem voor: “Zie het als je pensioen van je voetbal, Jo-

han”. Waarop Johan direct reageerde: “Dagget niet!”  

Want vrijdagavond was voor hem heilig. Maar was het ook verantwoord om hem nog te laten komen? In het 

team hebben wij daar verschillende gesprekken over gehad. Wij hebben hem uit de groepsapp gezet in de 

hoop dat hij de vrijdagavond zou gaan vergeten maar hij bleef maar komen. Wij gunden hem uiteindelijk ook 

zo graag zijn uitje. In deze laatste periode hebben wij hem om de beurt naar huis gebracht.  

De dementie is zo snel gegaan dat hij inmiddels permanent in een verzorgingshuis zit en weer samen woont 

met zijn vriendin Beb. Zijn huis aan de Meentweg is onlangs verkocht, voor velen een bekende plek. Volgens 

zijn dochter Hanita zou hij het leuk vinden om een kaartje te ontvangen.  Zijn huidige woonadres is:  Vivium 

Hogewey, Heemraadweg 1, 1382 GN Weesp.  

Onderstaande foto is de profielfoto van onze groepsapp. Deze foto staat voor onze vrijdagavond: voetbal, lol 

en vrijheid. Kortom: Hemels!   

 

Johan, bij ons beter bekend als De Zwarte Panter: dank je wel!  

We houden van je.  

 

Mooie groet, namens het hele team De Hemel.   

15. 





*De bij het naderen van het sportpark opgeroepen strijdlust door de slijtvaste wegdrempels type

stormbaan. 

*Het inspirerende sculptuur ‘Schele Beer Beton houdt een bal hoog in niet een thuis- en ook geen

uitshirt’ bij de ingang. 

*De begrijpelijk door wedstrijdspanning schots en scheef geparkeerde fietsen.

*Het lege tassenrek met daaromheen de artistiek gestapelde voetbaltassen op de vloer van de entree.

*De reeds op de trap naar de kantine subtiel aangekondigde never ending battle tussen bier-, koffie- en

frituurlucht. 

*De tot nadenken stemmende solo geplaatste afvalbak in kleedkamer 2, met stickeroproep tot afval-

scheiding. 

*De doucheputjes te midden van de fraai vormgegeven bleekuitslag.

*Het vanwege beperkt gebruik subtiel ingedikte geurboeket op de toiletten in de scheidsrechterkleed-

kamers. 

*De strakke, oogverblindend heldere kalklijnen die je op veld 4 had willen hebben.

*De volwassen spelerspassen met de nauwkeurig op het IQ afgestemde kleuterfoto’s.

*Het potverdikkiemomentje bij de middenstip als je ontdekt dat je notitieboekje zich na de laatste

regenwedstrijd definitief niet meer laat openen.

*Het beginsignaal dat je doet afvragen waarom je je fluitje niet al maanden geleden hebt schoon-

gemaakt.

*De gloeiend hete thee in de rust, in de in kalmerend wit uitgevoerde plastic bekertjes.

*De in de tweede helft immer toenemende maar natuurlijk louter door sportieve motieven

 ingegeven spelersadviezen over wanneer en hoe precies arbitraal in te grijpen, of juist niet.

DE SCHEIDS HOUDT HET KORT! 

COLUMN RON BOOIJ 

“HET WAAROM” 

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

TG: “Deal with it!” Accepteren dus, of het nou gaat om een tegengoal, een 
pijntje hier en daar, of om een beslissing van de scheids. Voetbal is een dyna-
misch spel, altijd anders en daardoor ook steeds weer verrassend. De ene keer 
zit het mee en dan andere keer tegen. Doe je best en aanvaardt de beslissing 
van de persoon die de wedstrijd leidt. 

SPIERBALLENTAAL 

*De tot zelfreflectie stemmende drie straaltjes uit de douche van kleedkamer 1.





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 

AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE: 

André Bakker, Ron Booij, Frank Zilver, John van Wegen, Wim 

Stolwijk, Han van Veldhuizen., Marco Eversdijk, Dennis Maaijen 

MET DANK AAN: FC Utrecht en Voltreffer Media. 

Voor vragen, opmerkingen en bijdrages, mail naar: 

teamgeest@vvdemeern.nl 

COLOFON: 

Wat een jaar was 2020. 

Een jaar waarin we moesten besluit om onze Zondag 1 te-

rug te trekken uit de competitie. Wat een teleurstelling, wat 

een afgang. De neergang bleek niet te stoppen. Kort ge-

zegd: zonder geld kun je niet op een hoog niveau voetbal-

len. 

Drie jaar lang heb ik het meegemaakt. In bestuurskamers 

van het noorden tot het zuiden in ons land hoorde ik: “Nee, 

wij betalen niet.” 

Ik had langzamerhand het idee dat wij de enige club in 

amateur Nederland waren die er open over was. Aangezien 

wij onze club financieel gezond wilden houden, was deze 

beslissing vervolgens ook weer gemakkelijk. Wat niet kan, 

kan niet. 

Twee weken later was alles weer vergeten. 

Het Corona virus brak door in Nederland. 

Onvoorstelbaar wat dit teweeggebracht heeft. Naast alle 

ellende, konden we niet meer voetballen. Wel af en toe trai-

nen met behulp van vele vrijwilligers. Het bestuur werd 

geconfronteerd met ineens hele andere onderwerpen. Wel 

trainen, niet trainen, geen senioren, junioren O18 weer wel 

etc. etc. 

Nogmaals grote dank aan de vele vrijwilligers met Mandy 

voorop en medebestuursleden Stef, John, André en aspirant 

bestuurslid Han. 

Ontzettend veel tijd stopten ze erin om onze vele leden te 

kunnen laten voetballen/ trainen.  

Uiterst negatief was ons besluit drie teams te straffen van-

wege het zich niet houden aan de Corona regels. Uiterst 

positief was weer dat twee teams hun straf konden omzet-

ten door zich in te spannen voor de actie om de Voedsel-

bank aan geld en voedsel pakketten te voorzien. Bedankt 

Eelco. 

‘Blijf positief.’ Het is 23 december. AZ - Vitesse, Willem II – Ajax, 

Feyenoord – Heerenveen: alles achter elkaar. 

Het voetbal op tv was voor mij een geweldige aflei-

ding. Niet naar het buitenland op vakantie, maar 

naar Texel. Veel wind, weinig zon. Veel fietsen en op 

bezoek bij Hans en Jacqueline de Wit. Hun kantines 

bij ons en bij FC Utrecht: dicht. Geen inkomsten. 

Echter niet bij de pakken neer zitten. Beiden bleken 

al een parttime baan te hebben. En Nick was ineens 

een Plus bezorger. Klasse. 

Ook het bestuur blijft positief. Zonder Stef en André 

hebben we vele plannen. John geeft in zijn artikel 

aan waar we mee bezig zijn. Sjaak ontvouwt zijn 

plannen op technisch gebied. André blijft actief en is 

bezig een camera systeem op te zetten om wedstrij-

den op te nemen. Met Rob Zomer ben ik in gesprek 

om, wanneer dat weer kan, dat hij allerlei evenemen-

ten gaat organiseren om de beleving weer bij onze 

club terug te krijgen.  

Het voetballen missen we, maar ook de sociale con-

tacten. Laten we met z’n allen proberen het virus 

onder controle te krijgen en dan zo snel mogelijk 

proberen de gezelligheid bij de club weer terug te 

brengen. 

Dus: hou vol, blijf positief en dan wordt het voor een 

ieder hopelijk een gezond en sportief 2021. 

Wim Stolwijk  



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. 

 

Netwerken 

 

Het gaat bij de business club uiteraard niet alleen om leu-

ke avonden, wisselende locaties en interessante presenta-

ties, maar vooral om het netwerken. Het opdoen van za-

kelijke contacten met ondernemers waar je over en weer 

je voordeel mee kan doen. Ondernemers die belang-

stelling hebben voor de business club zijn van harte wel-

kom eens gratis en vrijblijvend een bijeenkomst bij te wo-

nen. 

 

Zie voor meer informatie over de business club 

www.bclr.nl, contact via info@bclr.nl 


