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Van het bestuur 

 
Van het Verenigingsbestuur 

 

De TeamGeest redactie met Freek Geevers en Leo Oldenburger is 

ermee gestopt. Dat betreuren we zeer. We willen beiden op deze 

plek enorm bedanken voor de tijd en moeite die zij afgelopen 

jaren in ons clubblad hebben gestoken. Heren bedankt!  

 

Staat de club stil. Nee. Elk bedrijf of organisatie moet zich blijven 

aanpassen, blijven vernieuwen. Heel belangrijk bij het vernieuwen 

is het voortdurend verbeteren van het sportpark. Voor komend 

seizoen staan op de planning de vervanging van het kunstgras op 

het hoofdveld, een nieuwe lichtinstallatie op basis van LED 

verlichting voor de velden 1, 2 en 3 en het beschikbaar komen van 

een nieuw camerasysteem voor video analyses van wedstrijden. 

Heel wat clubs raken financieel in de problemen door corona. Een 

jarenlang stabiel financieel beleid maakt dat wij deze periode goed 

doorkomen.  

Voor de Middenstip is het net als voor de hele horeca ontzettend 

moeilijk. Nul inkomsten. Een klein zonnetje voor Nick en Denise 

is de komst van een nieuw jeugdlid. Van horen zeggen heeft opa 

Hans het inschrijvingsformulier al aan Ben Hendrikx gegeven. 

Denise, Nick gefeliciteerd!  

Sjaak van den Helder heeft aangegeven de club in de zomer te 

verlaten. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. We wisten 

allemaal dat Sjaak niet nog eens 10 jaar bij de club zou blijven 

simpelweg omdat Sjaak ook geen 20 meer is. Hij was/is druk bezig 

om de voetbalopleiding te organiseren, functies omschrijven, 

mensen aanstellen, enz. Volgens ons was hij lekker op dreef. Het 

kost Sjaak echter heel veel energie. Uiteindelijk teveel energie in 

een lastige tijd. 

Corona 

We zitten inmiddels op de negende versie van 

het trainingsschema. Tien! Tien! Tien! Horen 

wij u volgens goed gebruik in stadions 

roepen. En die tien zullen we best halen. 

Vermoedelijk ook elf en waarschijnlijk twaalf. 

Want het is nog niet voorbij met alle corona beperkingen en 

versoepelingen.  

Competities gaan er niet meer komen. De KNVB overweegt 

bekerachtige toernooien - regiocup. Of we dat gaan halen is de 

vraag, de virusvarianten uit de bakermatten van het voetbal 

Engeland en Brazilië doen er alles aan om het voetbal te 

dwarsbomen.  

Blijft u wel aan de coronaregels houden. Kom bij 

twijfel niet naar het sportpark. We willen niet 

nog een keer meemaken, zoals recentelijk is 

gebeurd, dat een speler/speelster ondanks 

klachten toch naar het voetbalveld komt voor een training. Deze 

speler/speelster werd vervolgens positief getest waarna we door 

de GGD werden gebeld en gevraagd alle aanwezigen van de 

training te informeren. Die "alle aanwezigen" waren er ongeveer 

150. 

Bestuurssamenstelling 

Het verenigingsbestuur is nog steeds onderbezet. Het goede 

nieuws is dat er relatief weinig dagelijkse brandjes zijn waardoor 

we het tot nu toe hebben gered. 

Goed nieuws ook uit de jeugdcommissie waar Christel Hek 

voorzitter is geworden en Han van Veldhuizen opvolgt. De stelling 

dat het hoog tijd werd voor een vrouw is daarmee werkelijkheid 

geworden. Onze eerste indruk is dat ze een voortvarende start 

maakt, veel mensen aanspreekt, vraagt wie wat doet en daardoor 

ontdekt dat we best wel een grote club zijn. Wij wensen Christel 

heel veel succes. 

Omvorming clubstructuur 

In de vorige TeamGeest hebben we iets verteld over het idee de 

club meer aan te passen aan de huidige tijd. Net als het 

voortdurend aanpassen van het sportpark ook zo’n onderwerp 

om voortdurend aan te blijven werken. Meegaan met de tijd.  

Waar ging dit ook alweer over? Dat wij denken dat we een slag 

moeten maken naar meer professionals binnen de club. Mensen 

die zorgen dat de club probleemloos open- en dichtgaat, dat de 

club bereikbaar is voor alle vragen, dat we de voetbalopleiding in 

de breedte verbeteren, dat de faciliteiten steeds veranderen en 

eigentijdser worden. Keerzijde van het verhaal, dat kost geld. 

Mogelijk leidt dat tot een hogere contributie. Is dat erg? Hopelijk 

binnenkort meer hierover. 

Algemene Ledenvergadering 

 

In december waren wij vol goede moed dat de voorjaars ALV de 

eerstvolgende gelegenheid zou worden om in de kantine bij elkaar 

te kunnen komen. Zoals het er nu naar uitziet is dat door opkomst 

van de nieuwe virusvarianten twijfelachtig. 

Dat neemt niet weg dat wij de investeringen voor de LED 

veldverlichting met uw goedkeuring willen doen. Het totaalplaatje 

met kosten en terugverdientijden door besparing op elektriciteit is 

positief. U zal er geen nee tegen zeggen. Zoals dat hoort in onze 

club moet u wel de kans krijgen om er iets van te vinden. Wij zijn 

aan het kijken hoe we dat het meest efficiënt kunnen doen.  

Bestuursplannen voor het seizoen 2020-2021 

Wij proberen elk seizoen een aantal doelstellingen door de 

beperkte bestuurbezetting zijn dat er maar een paar. Desondanks: 

Omzetting van de verlichting op velden 1, 2 en 3 naar LED 

Zoals u boven al heeft begrepen is dit project inmiddels in een 

vergevorderd stadium. André Bakker is er heel druk mee 

(geweest). Na veel gepuzzel is er een positief voorstel op tafel 

gekomen. Het moet raar lopen als we volgend jaar geen nieuwe 

verlichting hebben op velden 1, 2 en 3. 

Aanpakken Strategisch Beleidsplan 

Zoals boven aangegeven zijn we bezig met ideeën om de club 

anders in te vullen. Dat hoeft niet in een dag te gebeuren.  

Verlenging van de Certificering als Regionale Jeugdopleiding 

Gefeliciteerd Han, Sjaak, Willem en een groot 

aantal anderen. In alle corona stilte is het 

Regionale opleidingscertificaat verlengd. 

Nederland heeft ruim 3000 voetbal-

verenigingen. Slechts 53 daarvan hebben de 

status Regionale Jeugdopleiding waaronder 9 

BVO 's. Een fantastisch resultaat. De meest opvallende... 
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  ...uitspraak in de beoordeling was: jullie zijn veel te bescheiden. Er 

is bijna geen club met zo’n uitgewerkte voetbalvisie en invulling 

van die visie. 

 

Zaterdag- en zondagvoetbal 

 

De maatschappelijke trend in een deel van het land dat meer en 

meer senioren op zaterdag willen voetballen zet door. Zeker in 

deze regio en zeker ook in en om de stad Utrecht. Opvallend is dat 

zich onder de senioren een tweede trend aan het ontwikkelen is. 

Men wil naast het voetbal ruimte voor andere activiteiten. Men wil 

meer vrije weekenden, bijvoorbeeld om naar festivals toe te 

kunnen. Er is al een snipperdagen systeem in de B-categorie dat 

hierin deels voorziet. Blijkbaar nog niet voldoende. Vorig jaar 

hebben we met een aantal clubs afspraken gemaakt waardoor we 

makkelijker wedstrijden konden verplaatsen. Flexibeler gebruik 

van de tijden en sportparken heet dat. Het lijkt erop dat dit jaar 

meer clubs gaan aansluiten bij het flexibeler gebruik.  

Pas op uzelf, blijf gezond en hou nog even vol. Stay positive. Test 

negative!  

Verenigingsbestuur (Cody Meilink - Wim Stolwijk - Han van 

Veldhuizen - John van Wegen)

 

 

 

Nieuwe jeugdvoorzitter 
 

 
Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Christel Hek en ik ben 33 jaar oud. Op dit moment 

woon ik in De Meern met mijn partner en 2 kinderen van 2 jaar en 

6 jaar oud. Daarnaast houd ik erg van reizen, eten en ben ik 

sportief ingesteld. Voetbal en snowboarden zijn de sporten die ik 

het liefste doe. 

 

In het dagelijks leven ben ik leidinggevende bij een 

overheidsinstantie en werk ik met plezier met de mensen om mij 

heen. Elke dag is anders en als ik in de ochtend binnenkom en 

opstart, verloopt de dag altijd anders. Heerlijk vind ik dat. Deze 

dynamische omgeving zie ik ook bij 'onze' voetbalvereniging. Op 

dit moment ben ik erg betrokken bij de voetbalvereniging. Naast 

leider van het voetbalteam van mijn oudste zoon, coördinator van 

de Champions League en speler bij de dames zondag 1, ben ik 

sinds kort voorzitter van de jeugdcommissie. 

 

Mijn motto is altijd "Wij doen het met elkaar" en daar sta ik ook 

volledig achter om deze voetbalvereniging weer nieuw leven in te 

blazen. Kortom, schiet mij gerust even aan om nader kennis te 

maken, want ik kijk er enorm naar uit om onze samenwerking 

verder op te bouwen! 

 

Christel Hek 

 

 

 

 

Einde seizoen evenement jeugd 
 
 
Mogen we weer? 

 

Gelukkig mocht de jongste jeugd wel gewoon trainen en in 

sommige periodes onderlinge wedstrijden spelen, maar alle 

evenementen konden dit jaar helaas niet doorgaan. Sinterklaas, 

het uitje naar FC Utrecht en ook het zaalvoetbaltoernooi moesten 

we helaas afzeggen. De vooruitzichten zijn zo dat we straks 

misschien weer meer mogen! Het einde seizoen evenement stond 

zoals elk jaar gepland in mei, om meer kans te hebben dat we 

straks weer "los" kunnen, hebben we deze verplaatst naar 

woensdag 30 juni 2021. 

Dus voor de jongens en de meisjes van de O8 t/m O11 en de 

Champions League (en alle vrijwilligers) schrijf alvast in je agenda: 

Woensdag 30 juni 2021: einde seizoen evenement 

en duimen (en prikken �) maar...  

Freek Plaatje en Julian Oostveen 

Evenementen Commissie
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Camera systeem

 
We hadden al lang de wens om met vaste camera's wedstrijden 

gemakkelijk te kunnen opnemen ten behoeve van technische 

analyse. Struikelblok was tot nu toe dat de beelden via internet 

beschikbaar moeten komen en dat het op ons sportcomplex niet 

mogelijk is om een voldoende snelle internet verbinding te 

krijgen. We zijn al jaren met sneller internet bezig, maar wat we 

ook proberen, we krijgen nul medewerking van aanbieders. 

 

De oplossing lag daarom in internet via 4G (en 5G). Maar 4G 

aanbieders hebben veelal nog beperkingen op de hoeveelheid data 

en de snelheid. Sinds kort is er echter een aanbieder zonder 

noemenswaardige beperkingen waarmee het mogelijk is de vele 

gigabytes van de opnames via internet te versturen. 

 

Er zijn diverse aanbieders van systemen om wedstrijden op te 

nemen. Vaak zijn het systemen die het spel (de bal) automatisch 

volgen. Dat is prima voor normale toeschouwers, maar minder 

geschikt voor technische analyse. Voor technische analyse wil je 

het hele team in beeld hebben en kunnen zien wat alle spelers 

doen. Vandaar dat voor technische analyse vaak camera's achter 

beide doelen worden gebruikt. 

 

We hebben gekeken naar wat diverse aanbieders te bieden 

hebben. In grote lijnen is dat vergelijkbaar, op details zijn er wel 

verschillen. De kosten zijn echter hoog. Installatie kost vele 

duizenden euro's per veld en jaarlijks betaal je per veld ook een 

paar duizend euro voor onderhoud en ondersteuning. We hebben 

daarom ook gekeken naar zelf camera's ophangen en zelf de 

benodigde software maken. We hebben hier uiteindelijk voor 

gekozen. De kosten waren een belangrijke, maar niet de enige, 

reden. 

 

We hebben een aantal camera's getest en gekeken naar de beste 

plek en de beste hoogte om ze op te hangen. We hebben 

uiteindelijk besloten de camera's in de lichtmasten in twee hoeken 

van het veld op te hangen. Dat is ongebruikelijk, maar heeft een 

aantal voordelen in vergelijking met camera's achter de doelen: 

• geen aparte masten nodig (dat scheelt een hoop gedoe en 

kosten) 

• de camera hoeft geen 180 graden fisheye camera te zijn 

• veel minder kans op ballen tegen de camera's 

• minder problemen met zon (afhankelijk van de ligging van het 

veld, maar de zon minder of geheel niet recht in de camera's) 

 

Achter de doelen is een 180 graden fisheye camera nodig om het 

veld tot in de hoeken in beeld te krijgen. Deze camera's proberen 

het beeld wel recht te trekken, maar dat lukt slechts deels. De 

achterlijn blijft een boog in plaats van een rechte lijn en de 

kwaliteit (scherpte) van het beeld is matiger dan met normale 

camera's. 

 

Met camera's in de hoeken kunnen normale camera's gebruikt 

worden, al moet de verticale beeldhoek nog wel relatief groot zijn 

om het veld pal onder de camera ook in beeld te krijgen. Het was 

nog wel een zoektocht om een geschikte camera te vinden. 

We gaan met de camera's zoveel mogelijk de hoogte in, ze hangen 

op zo'n 9 meter hoogte. Je hebt die hoogte nodig om een 

voldoende goed overzicht te krijgen. We hebben getest met 

camera's op allerlei hoogtes. 

 

We hebben nu camera's op het hoofdveld geplaatst. Als dit goed 

bevalt gaan we uitbreiden naar veld 3 en waarschijnlijk ook veld 2. 

Met systemen van leveranciers zou dit onbetaalbaar worden, maar 

doordat we alles zelf doen kunnen we meer velden doen. Op 

velden 5 en 6 staan de lichtmasten niet in de hoeken, vandaar dat 

we vooralsnog niet naar deze velden kijken. 

Het was even afwachten hoe snel de 4G internet verbinding zou 

zijn, dat is afhankelijk van diverse factoren, maar we halen een 

mooie snelheid, veel sneller dan wat met de vaste aansluiting in 

ons clubgebouw mogelijk is. Met 5G gaat de internet verbinding 

op termijn steeds minder een beperkende factor worden. 

In eerste instantie is een en ander gericht op de selectie teams, 

maar als er geen technische of andere beperkingen blijken te zijn 

dan willen het systeem beschikbaar stellen aan alle teams die op 

de betreffende velden spelen. 

De trainer/coach kan met zijn/haar smartphone opnames starten 

en stoppen en tijdens de wedstrijd belangrijke momenten, zoals 

doelpunten, markeren ("taggen"). Na afloop kun je bij het bekijken 

van de opname dan gelijk naar die momenten springen en hoef je 

niet de hele opname af te kijken om ze terug te vinden. 

De beelden zijn via internet alleen beschikbaar voor trainers en 

vanwege de privacy wetgeving niet voor een breed publiek. Het is 

echter mogelijk om met één druk op de knop de doelpunten uit de 

opnames te halen en op de website te zetten zodat iedereen 

tenminste de doelpunten kan zien. 

Er is de afgelopen tijd veel werk verzet om alles te realiseren. Zo 

moesten er honderden meters aan kabels gelegd worden en dat 

was gezien de zware betontegels die op ons sportcomplex liggen 

een zware klus. Maar met hulp van onze onderhoudsploeg is die 

klus prima geklaard. Daarnaast was er op ICT gebied veel te doen 

uiteraard, maar gelukkig hebben we daar ook de kennis en 

ervaring voor in huis. 

André Bakker 
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Column Ron Booij (scheidsrechter)

 

Steeds beter 

Het lijkt een eenzame en drukke hobby tegelijk: fluiten op het 

amateurvoetbalveld. Geen ingespeelde vierde, vijfde en zesde 

official om je heen, maar twee ‘grenzen’ met een trainingsjack 

over de eigen clubkleuren. Geen VAR, maar alleen het eigen 

timmermansoog. Geen doellijn technologie, maar een 

overzichtelijk klokje. Dus je weet, als je met bal, vlaggen en goede 

moed naar veld vier, vijf of zes wandelt: de komende twee helften 

zal ik veel alleen moeten doen.  

Wat je ook weet, is dat je fouten gaat maken. Krijg je na afloop een 

hand (weet je nog, vroeger...) en een "Goed gefloten, scheids", dan 

weet je dat de taak naar behoren is volbracht. Maar fouten en 

foutjes blijven, dat staat vast. Daarvoor zijn er gewoon teveel 

situaties die je tijdens een wedstrijd moet beoordelen. Maar dacht 

ík nog dat ik mijn interventies in het veld alleen maar liet 

afhangen van spelerbewegingen tegen de achtergrond van de 

spelregels, uit een sportpsychologisch onderzoek blijkt dat 

scheidsrechters zich in het algemeen door veel meer factoren 

laten beïnvloeden. Ik noem er drie. 

Zo schijnt een zwart shirt onbewust op te roepen tot een 

zwaardere bestraffing, aldus onderzoekers van Cornell University 

(New York). Dat komt doordat zwart in de westerse cultuur wordt 

geassocieerd met geweld en agressie. Voorzichtig, voorzichtig, 

niet direct "Zie je nou wel!" roepen, en "Da’s discriminatie en 

racisme!". Het onderzoek ging over het effect van de uitrusting bij 

teamsporten. Evengoed, ik begrijp de reflex tot protest. Maar 

allemaal in het zwart, of wit, of whatever, dat lijkt mij ook weer 

niet handig. 

Een andere onbewuste beïnvloedingsfactor schijnt de lengte van 

een speler te zijn. Hoe groter de speler ten opzichte van zijn 

tegenstander, hoe sneller zijn gedrag als agressief wordt 

beoordeeld, vonden de onderzoekers uit. En hoe strenger dus de 

beoordeling door de neutrale toeschouwer. En dus ook de scheids, 

die dat van dichtbij nog meer zal opvallen. 

Een derde omstandigheid dat de objectieve beoordeling van 

scheidsrechters blijkbaar vervormt, wordt het crowd-noise-effect 

genoemd. Dat schijnt vooral een rol te spelen als de spelersfout of 

overtreding niet overduidelijk is. Zonder het te weten hadden wij 

er al een Nederlandse naam voor: het ‘"twaalfde man-effect". Hoe 

luider het publiek joelt, hoe meer geluid de toeschouwers maken 

als reactie op een incident, hoe groter de druk om strenger te 

straffen. Zo beschouwt zijn scheidsrechters waarschijnlijk meer 

thuisfluiter dan zij zelf beseffen. 

Stof tot nadenken dus, zeker voor wie altijd streeft naar 

verbetering van het eigen functioneren. Mijn wedstrijdvoor-

bereiding zal in ieder geval uitgebreider zijn. Het omvat nu ook 

een regenboogshirt, een doosje waarin ik mijn lenzen kan 

achterlaten, en oordoppen. 

 

Ron Booij 

 

 

 

Beveiligingscamera's 
 

We hebben al jaren zowel binnen als buiten het clubgebouw 

een aantal beveiligingscamera's hangen. Helaas is dat nodig om 

diefstal en vandalisme, door eigen leden en anderen, tegen te 

gaan. 

 

De meeste camera's waren nog van de tijd dat alleen analoge 

beveiligingscamera's bestonden. Maar ondertussen zijn er digitale 

camera's met een betere kwaliteit beeld, eenvoudigere bekabeling 

en meer mogelijkheden. Reden om alle analoge camera's te 

vervangen door digitale versies en het aantal camera's uit te 

breiden. Door de camera's rechtstreeks in China te bestellen 

konden we gelukkig nog flink op de aanschafkosten besparen. 

 

De gang beneden wordt nu ook door 3 camera's in beeld gebracht 

en buiten hebben we nu ook meer in beeld. Leden zijn dus 

gewaarschuwd: de kans dat je gesnapt wordt bij diefstal en/of 

vernieling is groter geworden. Leden die zich schuldig maken aan 

diefstal en/of moedwillige vernieling wacht normaal gesproken 

het verhalen van de schade, aangifte bij de politie en royement als 

lid. Het kan uiteraard dat je een keer per ongeluk iets kapot maakt. 

Mocht dat gebeuren, meld het dan eerlijk en we zullen er een stuk 

coulanter mee omgaan dan als je het niet meldt. 

André Bakker 
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Clubgebouw stemlocatie

 
Op 15 t/m 17 maart heeft het clubgebouw dienst gedaan als 

stembureau voor de landelijke verkiezingen. Het clubcafé was 

daarbij ingericht als stemlokaal. Binnen het clubgebouw is een 

route met eenrichtingsverkeer uitgezet: binnenkomst via de 

hoofdingang en vervolgens via de trap/lift naar de eerste 

verdieping en via de bestuurskamer naar het stemlokaal. De 

stemmers konden het gebouw verlaten via het balkon en de 

tribune. 

Wat eerder nog niet was voorgekomen gebeurde op één van deze 

dagen: een man, die slecht ter been was, zat vast in de lift. De lift 

was niet meer op of neer te bewegen. Omdat we dit nog niet 

eerder hadden meegemaakt was het even zoeken naar de 

oplossing. Gelukkig bleek het mogelijk om via een luikje naast de 

liftdeuren de lift met handkracht te bewegen en de man te 

bevrijden. De storingsdienst van MTH Lifttechniek heeft 

vervolgens binnen enkele uren het mankement kunnen 

verhelpen. 

Piet Eversdijk 

 

 

 

Spierballentaal
 

 

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: “Simpel is het moeilijkst.” Misschien wel de mooiste uitspraak 

van onze Voetballer des Vaderlands, Johan Cruijff. Wat hij ermee 

bedoelde? Blijf altijd oefenen op techniek en conditie, en hou je aan 

de basisprincipes van teamplay: wees aanspeelbaar, help je 

medespelers en ga niet onnodig pingelen met die bal. Dat is simpel 

toch? En best moeilijk. 

 
 

 

Ballen

 

We raken wekelijks nog steeds veel te veel ballen kwijt. Op 

jaarbasis een enorme kostenpost en een frustratie voor tal van 

vrijwilligers die wekelijks tientallen ballen vinden die teams op en 

rond de velden laten liggen. Dus trainers, nogmaals het verzoek: 

1. Tel hoeveel ballen je aan het begin van de training uit de kliko 

haalt en zorg dat je na afloop hetzelfde aantal ballen weer in de 

kliko doet. 

 

2. Bal buiten het veld? Laat spelers die gelijk ophalen. Na afloop 

van de training zijn ballen vaak niet meer terug te vinden. En 

laat duidelijk zijn: weggeschoten ballen haal je op, ook al liggen 

die in de bosjes of sloot (enige uitzondering: tuinen van 

omwonenden) en kost het zoeken wat tijd. Het is niet een taak 

voor de gemeente of vrijwilligers om achter weggeschoten 

ballen aan te gaan. 

 

3. Neem als trainer zelf verantwoordelijkheid voor materialen en 

zorg dat het juiste aantal ballen mee terugkomt, laat dit niet 

aan spelers over. 

We raken al jaren veel zwarte ballen kwijt, 

met name de oudere jeugd en senioren 

teams laten het te vaak afweten. We zien 

zelfs regelmatig kliko's met ballen of losse 

ballen die achterblijven op de velden. Dat 

illustreert dat het met de discipline bij 

sommige teams beroerd is gesteld en er te 

veel onverschilligheid is. Het is een kleine 

moeite het beter te doen. 

 

Materiaal Commissie
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LED veldverlichting 
 

 
In de vorige TeamGeest hebben we al gemeld dat we bezig waren 

met LED verlichtig voor velden 1, 2 en 3. Ondertussen zijn we daar 

uiteraard een stuk verder mee en is duidelijk dat het technisch en 

financieel allemaal haalbaar is. 

 

We hebben naar Signify (voorheen 

Philips), AAA-lux en Lumosa en een 

aantal installateurs gekeken en zijn 

uiteindelijk uitgekomen bij Lumosa en 

Sportstroom. Sportstroom heeft ook 

de LED armaturen op velden 5 en 6 

geïnstalleerd. 

 

We hebben te maken met lichthinder perikelen vanwege de vele 

woningen in de directe omgeving. LED verlichting geeft veel meer 

lichthinder dan conventionele verlichting, maar met lichthinder 

kapjes op de armaturen is dat tegenwoordig goed te ondervangen. 

De lichthinder normen zijn vorig jaar overigens veel strenger 

geworden. 

 

De huidige veldverlichting heeft een zeer hoge gelijkmatigheid 

(niet of nauwelijks lichte en donkere plekken). Het was geen 

vanzelfsprekendheid dat met LED dat ook bereikt kon worden, 

maar we hebben zelf met speciale ontwerpsoftware lichtplannen 

met de gewenste gelijkmatigheid kunnen maken. Het is bijzonder 

dat een club zelf lichtplannen maakt, dat is een specialisme dat 

zelfs niet alle installateurs beheersen. Omdat wij er meer tijd in 

stoppen en niet genoegen nemen met minimum eisen, bereiken 

we een betere gelijkmatigheid. 

Het bleek dat we op alle 3 velden met 4 armaturen minder 

toekunnen dan we nu hebben. Dat scheelde uiteraard voor het 

financiele plaatje. Ook neemt het vermogen dat we nodig hebben 

fors af, we bereiken zo'n 50% besparing op stroomkosten (en 

daaraan gerelateerde kosten). Een en ander maakt dat de 

terugverdientijd zo'n 7 jaar is. 

 

Er is alleen nog toestemming van de ALV nodig, want het gaat 

uiteraard nog steeds om een substantiële investering. Maar 

aannemende dat dit op korte termijn geregeld kan worden dan 

moeten binnenkort de armaturen vervangen kunnen worden. 

Velden 2 en 3 houden hetzelfde lichtniveau van zo'n 150 lux. Met 

conventionele verlichting daalt de opbrengst van de lampen 

steeds verder. Na zo'n 4000 branduren moeten de lampen 

vervangen worden en dan gaat het lichtniveau weer omhoog om 

vervolgens weer steeds verder te dalen. De huidige verlichting 

begint op zo'n 170 lux, om snel naar 150 lux te dalen en 

vervolgens verder te zakken naar 140 lux of minder. LED 

verlichting heeft dit teruggaan echter niet en zal constant 150 lux 

zijn. 

 

Voor het hoofdveld verandert er iets meer. We krijgen twee 

standen, één stand van 150 lux (voor trainingen en 

oefenwedstrijden) en één stand van 200 lux (voor competitie 

wedstrijden). 

 

André Bakker 

 

 

 

Hoofdveld 
 
 
Enig tijd geleden kregen we het goede nieuws van de gemeente 

dat het kunstgras van het hoofdveld vervangen gaat worden. 

Eerder was de planning van de gemeente dit begin juni te doen, nu 

is de planning ergens tussen half juni en half augustus. Dat komt 

omdat ons hoofdveld samen met twee velden van andere 

verenigingen in een aanbesteding zit. Wij hebben aangedrongen 

ons hoofdveld zo vroeg mogelijk te doen zodat we het hoofdveld 

bij aanvang van het nieuwe seizoen ter beschikking hebben voor 

(oefen)wedstrijden. Hopelijk zijn we tegen die tijd van de corona 

beperkingen af. 

 

Een nieuwe ontwikkeling is dat het wettelijk verplicht is 

kunstgrasvelden van kantplanken te voorzien om te voorkomen 

dat infill materiaal (zoals de kunststof korrels op onze velden) 

van de velden waait en in het milieu terecht komt. Op velden 5 

en 6 zijn ondertussen kantplanken aangebracht, zie de foto. 

Op het hoofdveld is dit wat ingewikkelder in verband met de 

reclameborden. Er mag geen opening tussen kantplanken en 

reclameborden zitten en de kantplanken zijn alleen in standaard 

hoogtes leverbaar. 

 

De gemeente zat een tijd op de lijn dat onze reclameborden 

maar naar beneden moesten tot op de grond, dan zouden geen 

kantplanken nodig zijn. Maar na overleg is besloten dat de 

gemeente kantplanken van 15 cm plaatst en wij de reclameborden 

een paar centimeter laten zakken zodat ze aansluiten op de 

kantplanken. De reclameborden laten zakken moeten we 

uiteraard zelf doen, dat is nog een grote klus voor onze 

onderhoudsploeg. 

 
 

Op het hoofdveld spelen dus diverse projecten: 

• camera systeem om wedstrijden op te nemen 

• vervangen kunstgras 

• LED verlichting 

• kantplanken 

Reden om het hoofdveld op de voorpagina van deze TeamGeest te 

zetten. 

 

André Bakker

 


