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Van het bestuur

Inleiding 

Het is weer bijna als vanouds. Sportpark open, kantine open, 
parkeerplaats vol, fietsenrekken vol, gegil en gejuich langs de 
lijnen. We sporten weer. Mensen wat een genot. Geniet ervan, 
houd het gezellig en houd het koppie erbij.  
 

Kleine anekdote. Tijdens de eerste 
bekerronde speelt een JO10(?) team 
op veld 3B tegen OSM. Bij OSM loopt 
zowel aan de linker als aan de 
rechterkant van het halve veld een 
(bege)leider. Geen idee wie de 
feitelijke leider was. De 
vermoedelijke leider rechts roept 
tegen de linksback "ga maar mee naar 
voren". Het jongetje gaat mee naar 
voren. Binnen 5 seconden roept de 
man links dat hetzelfde jongetje naar 

achteren moet. Het kereltje breekt zijn beweging af en rent terug. 
Langs de kant reageer ik "om gek van te worden, twee van die 
schreeuwers om je heen". Naast mij pikken enkele OSM moeders 
het signaal op en schudden instemmend hun hoofd.  

Misschien een anekdote, maar wel een serieuze. Dit gebeurde 
OSM. Laat het ons niet gebeuren. Er is maar één leider langs de 
lijn. En voor de rest bemoeit niemand zich met het spel maar 
herinnert zich de cursus Positief Coachen. Als het goed gaat 
juichen we en staan we op de banken. Verder is het aan de leider.  

Contributiecompensatie 

Het afgelopen jaar zijn we financieel goed doorgekomen, vandaar 
dat we hebben gekozen geld terug te laten vloeien naar de leden. 

Twee teruggaven zijn op dit moment al heel zichtbaar. Bij 
seniorenteams zijn de eerste snack-vouchers voor de 
weekendsnacks uitgedeeld. Snack-vouchers? Zeker, in coronatijd 
gaat alles wat je gecompenseerd krijgt met vouchers en dus 
hebben we een seizoen lang snack-vouchers. Elk weekend is er 
een snack, variërend van een bitterballen tot soms een speciale, 
snack. De teams kunnen na de wedstrijden de vouchers inleveren 
om van het drankje na de wedstrijd een hapje en een drankje te 
maken. 

Verder is het grootste deel van de bestellingen van de kledingaktie 
binnen. Zaterdag 4 september is de eerste kleding uitgereikt. Op 
de foto Alfred van Doorn en Wim Stolwijk die de bestelling aan 
ZA10 overhandigen. 

 

Complimenten aan Alfred van Doorn die de hele aktie heeft 
gecoördineerd. 

Gedifferentieerde contributie 

De aangekondigde contributietoeslag voor de selecties, zowel 
bij de jongens als de meisjes, is vertraagd. Dit zal de komende 
Algemene Ledenvergadering (ALV) in november worden 
ingebracht.  

Goed gebruik is dat de ALV instemt met de contributies. Door 
corona is dit nog niet gebeurd.  

Bestuursplannen voor het seizoen 2020-2021 

Wij proberen elk seizoen een aantal doelstellingen door de 
beperkte bestuurbezetting zijn dat er maar een paar. Desondanks: 
• LED verlichting  op hoofdveld, veld 2 en 3. 

Complimenten en dank aan André Bakker voor het realiseren 
van de LED verlichting. Helemaal top. Het hoofdveld en veld 2 
en 3 liggen er weer fantastisch bij. 

• Aanpakken Strategisch Beleidsplan. 
Kern van dit verhaal is 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. Door onderbezetting in het bestuur 
komen we hier maar langzaam mee vooruit. 

Zaterdag- en zondagvoetbal 
 
De club blijft heel langzaam groeien. Dat is niet erg maar de 
groei is op zaterdag en dat is lastiger. Er is geen ruimte meer op 
zaterdag. Zie ook onder bij variabele speeldag. We hebben 
voorlopig een stop ingesteld op nieuwe competitieteams op 
zaterdag. In de loop van het seizoen kijken we verder. 
 
Variabele speeldag 
 
Sommige teams hebben het al gemerkt en anderen teams 
hebben het al aangekondigd gekregen dat één of twee van hun 
thuiswedstrijden worden verplaatst van de zaterdag naar een 
andere dag.  
 
Op zich is het geen verrassing omdat we weten dat in het 
Utrechtse de variabele speeldag er aankomt. Het moet alleen wel 
op een behapbare manier en dat heeft duidelijk aanloop 
problemen. Arme wedstrijdsecretaris. 
 
Bij alle zaterdag senioren teams hebben we al twee wedstrijden 
uitgezocht die naar de vrijdag gaan. Bij de jeugd zijn we (medio 
september) nog bezig om twee wedstrijden uit te kiezen die naar 
de zondag gaan. De wedstrijden moeten we lang van tevoren 
aanwijzen. Het kan zomaar zijn dat zo’n wedstrijd in een rustig 
beker weekend valt. Dan heeft verplaatsen geen zin.  
 
Kopstoot incident bij JO18 

Het kan u niet zijn ontgaan dat we direct in de eerste speelronde al 
een vervelend incident hadden. Een speler van de JO18 zou de 
scheidsrechter een kopstoot hebben gegeven. Een bericht over de  
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  kopstoot is door de scheidsrechter op LinkedIn gezet en volledig 
viraal gegaan. Twee weken na het incident zijn er 670.000 views. 

Zoals vaker gaan sociale media dan volledig los. De speler in 
kwestie zou geroyeerd moeten worden of levenslang geschorst en 
zelfs heel V.V. De Meern zou door de KNVB geroyeerd moeten 
worden.  

Voor wie geen idee heeft wat er allemaal gebeurd na zo’n akefietje 
een korte impressie. Let wel, er zijn twee routes die bewandeld 
moeten worden. De eerste is met de KNVB. De tweede is van de 
club. Dat loopt door elkaar heen. 

Binnen de club gaan zware zaken naar de tuchtcommissie. De 
commissie adviseert het bestuur welke straf gepast zou zijn. Het 
bestuur stelt een definitieve straf op die aan de speler wordt 
opgelegd. De speler kan hier eventueel tegen in beroep bij de 
beroepscommissie. De uitspraak van de beroepscommissie is 
daarna bindend. 

Kortom, na het voorval (zaterdag) moet de club onmiddellijk in 
aktie komen en binnen enkele dagen een rapport maken voor de 
KNVB. De jeugdcommissie en verenigingsbestuur hebben volop 
contact (zaterdagavond) om elkaar te informeren en af te 
stemmen wie wat moet doen. 

Je kan onmogelijk een rapport maken als je niet hebt gesproken 
met de verdachte speler. Die wordt meteen uitgenodigd (zondag) 
voor een gesprek (maandag) en in dit geval, mede gelet op alle 
sociale media heisa, in samenspraak voorlopig geschorst. Dat is 
niet alleen een straf maar ook een stuk bescherming voor de 
speler.  

De tuchtcommissie moet worden ingelicht (zondag). Normaal 
gesproken worden zaken die binnen het veld gebeuren door de 
KNVB afgehandeld en handelen we zaken die buiten de 
wedstrijden gebeuren als club af. Bij een kopstoot tegen een 
scheidsrechter wordt direct de tuchtcommissie ingeschakeld.  

Melding maken bij de KNVB (maandag). 

Media zoals het AD (zondag) en Hart van Nederland (maandag) te 
woord staan. 

Bestuur en jeugdcommissie proberen bij verschillende partijen 
informatie te krijgen (maandag). Is er iets gefilmd, wie waren 
aanwezig, enz.  

De tuchtcommissie komt direct (maandagavond) samen met 
enkele mensen die bij de zaak betrokken zijn om te horen wat er 
aan de hand zou zijn en wat de opdracht/vraag van het bestuur is. 

Rapportage aan de KNVB (dinsdag). Bloemetje naar de 
scheidsrechter (dinsdag). 

Vervolgens is de tuchtcommissie een avond (donderdag) bezig 
om mensen zoals de speler, leiders en getuigen uit te nodigen en 
vervolgens te horen over het gebeurde. Ze combineren dit met 
verslagen en overige info. Zij stellen een genuanceerd advies op 
(maandag/dinsdag) dat op woensdag binnenkomt bij het bestuur. 

Dinsdag contact met de scheidsrechter om te informeren naar zijn 
situatie. 

Woensdagavond een eerste bestuursoverleg over het advies. In dit 
geval had het bestuur behoefte aan een nadere uitleg over de 
strafmaat (donderdag) met een antwoord van de tuchtcommissie 
op vrijdag.  

Na twee weken besluit van het bestuur.  

Moraal van het verhaal. Behalve dat 
dit soort incidenten volstrekt onnodig 
is en absoluut onacceptabel, is het 
bizar hoeveel tijd en moeite dit aan 
minstens 6 vrijwilligers kost. Niet 
alleen in uren. Alles moet snel. 
Iedereen moet als een idioot ruimte in 
zijn agenda maken. Zijn eigen sport of 
bezigheden opzij zetten. En dat, 
omdat een jeugdspeler zelfs in corona 
tijd geen afstand dacht te hoeven 
houden tot een scheidsrechter.  

Wat u bijvoorbeeld  nooit hoort 

Er zijn heel wat onderwerpen waar u als lid eigenlijk zelden iets 
over hoort maar waar het verenigingsbestuur "druk" mee is. We 
pikken er weer een (paar) uit: 
• Netwerk BBQ 

Elk jaar openen de KNVB en Sport Utrecht het seizoen met een 
informele bijeenkomst voor Utrechtse clubs, in dit geval een 
BBQ bij Desto. Zijn we daar "druk" mee? Dat is niet de goede 
omschrijving. Het kost ons een avond, een best wel gezellige 
avond. Waar vroeger contact met de KNVB en op zaterdag een 
bal bij de aftrap misschien al bijna voldoende waren om als 
club te functioneren is dat tegenwoordig niet meer zo. We 
ontkomen er in deze tijd niet meer aan om met de andere 
clubs korte lijnen en goede contacten te hebben.  

• Leuk nieuwtje. 
Desto als gastheer vertelde in het welkomstwoord dat ze 
dusdanig aan het groeien zijn dat ze de wedstrijden niet meer 
kwijt kunnen op zaterdag en uit moeten wijken naar bv de 
vrijdagavond of zondag. Waar kennen we dat van? 

Algemene Ledenvergadering (ALV)  

Maandag 15 november om 20.00 uur in de kantine. 

Formeel aftredend zijn Wim Stolwijk 
en John van Wegen. Hopelijk kunnen 
we nieuwe bestuursleden 
voordragen.  

Wordt een aanpassing van de contributie goedgekeurd? Volg de 
website waarop uiterlijk begin november de agenda zal 
verschijnen en de onderwerpen waarover u als lid kan stemmen.  

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

Tenslotte 

Allemaal weer veel plezier aan de bal. Tip, houd het het koppie 
erbij, maar niet bij een scheidsrechter. 

Verenigingsbestuur (Cody Meilink - Wim Stolwijk - Han van 
Veldhuizen - John van Wegen)
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Van de voorzitter 

Het is zondagmiddag 4 september circa 17.30 uur. Ik zit 
onderuitgezakt in mijn stoel, nog nagenietend van een paar 
prachtige sportdagen. 

Het begon op de vrijdag ervoor. Mijn vrouw zag eerder bij de 
Jumbo een leuke actie: bij aankoop van 2 worsten : je kreeg dan 
een nummer waarmee je via internet het recht kreeg om met een 
korting van 50% een toegangskaart te kopen voor de training van 
de Formule 1 op Zandvoort. Dus kocht mijn vrouw 6 worsten.  

Op die bewuste vrijdag met vrouw en zoon op naar Zandvoort, 
gevaccineerd uiteraard. Ik hoef niemand meer te vertellen wat 
voor prachtige dag dat werd. De zon scheen stralend, iedereen 
enthousiast en Max deed de rest. Het leek wel een dagje Disney 
World. 

Zaterdag gingen mijn zoon en ik naar het Philips stadion voor de 
voetbal wedstrijd Nederland - Montenegro. Op uitnodiging van 
het CBV (coaches betaald voetbal) die hun 25 jarig bestaan vierde, 
werden we in een gebouw waar enkel sportorganisaties hun 
domicilie hadden, gefêteerd met een diner en verrast met een 
prachtig boek waarin de 10 belangrijkste coaches van de afgelopen 
25 jaar die Nederland had voortgebracht werden bewierookt. Ik 
hoef u niet te vertellen dat Frank de Boer niet bij deze 10 hoorde. 
Tenslotte gaf Aad de Mos een vooruitblik op de wedstrijd. Het 
enige wat me bijgebleven is dat hij, spontaan als hij is, het maar 
vreemd vond dat hij ook niet bij de 10 beste trainers behoorde. 
Wellicht dat ik het mede daarom ook een mooi boek vond. 

De wedstrijd was uiterst vermakelijk en de rechtsback stond weer 
rechtsback en de linksback stond weer linksback etc. Moeilijk vak, 
Frank. 

En toen was het zondag. Eerst even naar het onderlinge 
tennistoernooi van de plaatselijke LTC. Prachtig weer, leuke 
wedstrijden met ook vele V.V. De Meern voetballers en ook een 

paar heerlijke biertjes. Vervolgens gauw naar huis voor Max. 

En toen ging de telefoon. Het AD aan de lijn: "Mijnheer Stolwijk: 
mag ik uw reactie op het incident van gisteren?". "Wat bedoelt u: 
welk incident?". 

Inmiddels was ik per email door een ander bestuurslid 
geïnformeerd, echter ik zit niet elke minuut mijn email te lezen. 

Toen bleek een V.V. De Meern speler bij de wedstrijd tegen de 
JO18 van Hercules de scheidsrechter een kopstoot te hebben 
gegeven. Woede, ongeloof, bij een 10-0 achterstand, welke idioot 
doet zoiets, alles ging door me heen. Daar gaat mijn mooie 
sportweekend. 

In een wedstrijd met de 2 mooiste verenigingen in het Utrechtse 
gebeurt zoiets. Op sociale media ging het helemaal los. Speler 
royeren, club royeren, etc. Eén reactie viel op: een voormalige 
trainer bij De Meern en Hercules had alleen maar mooie woorden 
voor onze vereniging. 

Tuchtcommissie en KNVB zijn aan de slag voor het onderzoek. 

Ouders, ouders, ouders, leiders, trainers , probeer dit soort 
agressie te voorkomen. Neem hopelijk tijdig maatregelen om dit 
soort excessen te voorkomen. Probeer ook het beruchte K-woord 
uit te bannen. KNVB steekt haar nek uit met een campagne.  

Zo eindigde dus mijn sportweekend. 

Wim Stolwijk 

 
 

Vrijwilligers voor evenementen commissie gezocht 

Wil jij iets waardevols doen voor de jongste spelers van V.V. De 
Meern? En vind je het leuk om te regelen en te organiseren? Word 
dan lid van de Evenementencommissie! Je krijgt gegarandeerd 
veel waardering voor al jouw inzet.  

De Evenementencommissie organiseert 4 evenementen per jaar:  
• het Sinterklaasfeest voor de Kabouters en Champions League 
• het zaalvoetbaltoernooi in januari voor de JO8 tot en met JO11 

en MO09 & MO11 
• wedstrijd bezoeken van FC Utrecht voor alle JO14 & MO15  
• afsluitende Sportdag voor alle jeugd tot en met JO11 & MO11 

Voor veel spelers zijn deze evenementen één van de 
hoogtepunten van het seizoen. Zeker het zaalvoetbaltoernooi 
staat omrand in de agenda’s van veel spelers. Het contact met de 
vele jonge spelers is erg leuk. Natuurlijk hadden ze bij verlies de 
verkeerde schoenen aan of ze voelde zich toch al niet zo lekker. En 
bij winst hadden ze veel naar Studio Sport gekeken en later 
zouden ze wel even professioneel voetballer worden, uiteraard!  

Wij, Freek Plaatje en Julian Oostveen, hebben de afgelopen 4 jaar 
met veel plezier deze evenementen georganiseerd. Wij hebben 
genoten van de vele emoties van de spelers: de gespannen 
koppies, grote teleurstellingen en aanstekelijke enthousiasme. 
Voor alle spelers - ok, niet alle spelers - is voetballen het 
hoogtepunt van de week. Tijdens zo’n evenement ontstaat 
daardoor een prettige en sportieve sfeer wat een waardevolle 
ervaring is.  

Echter, inmiddels zijn onze kinderen of gestopt met voetbal of ze 
zijn te oud om nog hieraan deel te nemen. Wij vinden dat we nu 
het stokje moeten doorgeven aan ouders met jonge kinderen. Je 
kan het alleen doen, maar ook met meerdere mensen. Je krijgt een 
uitgebreid inwerktraject en desgewenst biertjes bij Maximus voor 
een warme overdracht.  

Interesse? Stuur dan een mail naar evenementen@vvdemeern.nl 
met jouw naam en telefoonnnummer. Wellicht tot snel. 
 
Freek en Julian

mailto:evenementen@vvdemeern.nl
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Van de jeugdcommissie

Aan het einde van het afgelopen seizoen zijn een aantal leden 
vanuit de jeugdcommissie vertrokken. Ook heeft er een werving 
plaatsgevonden waarbij nieuwe vrijwilligers zich hebben 
aangemeld. Jeroen Klinkers van operationele zaken heeft zijn 
werkzaamheden overgedragen aan Nathan Kuper. Daarnaast 
heeft Nathan Kuper de tuchtcommissie onder zich genomen en 
gaat hij zich het komende seizoen richten op het beleidsplan van 
de jeugd. Hasan Cosar gaat zich aankomend seizoen bezighouden 
met de spelregelbewijzen. Verder heeft Mickey Grasso zijn 
technische zaken meisjes werkzaamheden overgedragen aan 
Martijn Phillipa. Freek Plaatje en Julian Oostveen van de 
evenementencommissie hebben aangegeven hun taken voor het 
huidige seizoen neer te leggen. Voor de evenementencommissie 
zijn er nog geen opvolgers gevonden. Mocht je interesse hebben 
dan kun je dat kenbaar maken bij de voorzitter van de 
jeugdcommissie. 
 
De jeugdcommissie wil Freek Plaatje, Julian Oostveen, Mickey 
Grasso en Jeroen Klinkers enorm bedanken voor al hun inzet de 
afgelopen jaren. Tevens verwelkomt de jeugdcommissie Nathan 
Kuper, Martijn Phillipa en Hasan Cosar en kijken we uit naar een 
goede samenwerking. 

Op 27 augustus hebben voorzitter Wim Stolwijk en voorzitter 
van de jeugdcommissie Christel Hek een cheque van € 2950 
overhandigd aan de organisatie "Het Vergeten Kind". Deze 
opbrengsten zijn opgehaald door onze jeugdleden tijdens de 
sponsorloop in juni. Een mooie dag om op terug te kijken en om 
trots op te zijn. 

 

Op 31 augustus en 2 september hebben er voorlichtingsavonden 
plaatsgevonden voor nieuwe leden en voor onze nieuwe trainers, 
leiders en coördinatoren van de jeugd. Ewald van Kouwen heeft 
een workshop gegeven over Positief Coachen voor nieuwe leden. 
Wij hebben daar leuke en positieve reacties over mogen 
ontvangen. 

Het was voor de jeugdcommissie een lastige taak om voor dit 
seizoen voldoende coördinatoren trainers en leiders te vinden. 
Over het algemeen is dit gelukt waardoor de Benjamins, 
Kabouters, Champions League en de rest van de jeugd weer 
heerlijk kunnen voetballen. De woensdagmiddag trainingen van 
de Champions League onder leiding van Jan Vermeulen en de 
trainingen van de JO8, JO9, JO10 en JO11 onder leiding van Rob 
Zomer kunnen nog wel ondersteuning gebruiken. Indien je daar 
een bijdrage aan wil leveren, kun je dit bij beiden heren kenbaar 
maken of via de voorzitter van de jeugdcommissie. 

Verder heeft de jeugdcommissie zich sinds het begin van dit 
voetbalseizoen zich helaas bezig moeten houden met een aantal 
tuchtzaken. Wij willen nogmaals al onze jeugdleden er op 
attenderen om te voetballen met plezier en ons gezonde verstand 
er bij te houden.  

Agressief gedrag zowel verbaal als non verbaal past niet bij onze 
vereniging. Zorg dat wij het met zijn allen sportief blijven 
houden. 

Wist je dat er in de week van de sport een voetbalclinic plaats 
vindt voor de kinderen van KOKO opvang? Deze clinic wordt 
verzorgd door onze meiden van de MO15-1. Wij wensen de 
meiden enorm veel plezier met het geven van de voetbalclinic. 

Tot slot is de jeugdcommissie bezig om weer een event neer te 
zetten in de herfstvakantie. Wij houden jullie daarvan op de 
hoogte via de website 

Jeugdcommissie

 
 

Doe aankopen via Sponsorkliks

Bij SponsorKliks zijn veel bekende internet winkels aangesloten. 
Als leden via de SponsorKliks pagina naar de website van deze 
winkels gaan en vervolgens producten aanschaffen dan krijgt de 
vereniging een commissie die aardig op kan lopen. Leden betalen 
de normale prijs, er is dus een voordeel voor de vereniging, geen 
nadeel voor leden. Doe internet aankopen dus via de SponsorKliks 
pagina, steun daarmee de vereniging en help zo de contributie 
laag te houden! 

Klik op het SponsorKliks logo op de website voor een overzicht 
van de deelnemende winkels. Klik vervolgens op het logo van de 
winkel om naar de betreffende website te gaan om een product te 

bestellen. Ga dus niet rechtstreeks naar de website van de winkel 
want dan loopt de vereniging de commissie mis. 

In het SponsorKliks logo op de website staat het bedrag dat de 
vereniging de laatste paar jaar heeft verdiend. Als we met zijn 
allen attent zijn en SponsorKliks regelmatig gebruiken dan kan dit 
oplopen tot duizenden euro's per jaar. Tot nu toe laten we met zijn 
allen nog veel geld liggen... 
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Van afvalscheiding naar donatieflesjes 

Inleiding 
 
Er zijn twee veranderingen die invloed hebben op het inzamelen 
van afval op ons sportcomplex: 
• sinds 1 juli wordt op alle plastic drankflesjes statiegeld 

geheven om te voorkomen dat de flesjes in het milieu komen 
• de gemeente is met ingang van september gestopt met 

gescheiden inzamelen van afval op het adres van ons 
sportpark 

Deze wijzigingen hebben geleid tot een aanpassing van de wijze 
van afvalinzameling op het sportpark en in de kantine en vergt 
tevens een omschakeling van de bezoekers. 
 
Afvalscheiding 
 
Sinds maart 2017 is op ons sportcomplex afvalscheiding 
toegepast, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen PBP afval 
(Plastic, Blik en Pak) en restafval. In die periode is 140.000 liter 
PBP afval afgevoerd, ofwel 30% tot 50% van de totale hoeveelheid 
afval. Dit met grote inzet van de onderhoudsploeg, met name 
Hennie en Ajo, die wekelijks het afval uit de 75 (!) afvalbakken op 
het sportpark verzamelen en nascheiden. Omdat de gemeente het 
PBP gratis ophaalde heeft dit voor de vereniging en De Middenstip 
samen een besparing opgeleverd van ca. € 5000 (!). Helaas is de 
gemeente op ons adres inmiddels gestopt met gescheiden 
inzamelen van afval. 
 
Statiegeld op plastic flesjes 
 
Ongeveer gelijktijdig met het stoppen van 
afvalscheiding is landelijk een systeem 
ingevoerd om op kleine petflessen (halve liter 
of minder) voor frisdranken en water € 0,15 
statiegeld in rekening te brengen. 

Sportverenigingen zijn vrijgesteld van de plicht om de flesjes 
weer in te nemen en het statiegeld terug te betalen. Innemen is 
organisatorisch erg complex het is daarom niet mogelijk flesjes in 
de kantine in te wisselen voor statiegeld. De inname plicht geldt 
wel voor o.a. grote supermarkten, bemande tankstations langs de 
snelweg, bemande treinstations en grote cateraars. 
 

Donatiebakken 
 
Als je toch het statiegeld wilt hebben kun je de flesjes meenemen 
en bijvoorbeeld bij een supermarkt inleveren. Je kan ook de flesjes 
doneren aan de club: doe ze in één van de talloze (oranje) 
donatiebakken/kliko's in het clubgebouw en rondom de velden. 
De opbrengst komt ten goede aan de club en we gaan er iets leuks 
mee doen voor de jeugd.  

Let op: afval zoals pakjes, blikjes, bekertjes, snackbakjes, etc. 
horen voortaan bij het restafval. De donatiebakken zijn alleen 
bestemd voor plastic statiegeldflesjes. Op de bakken is dit nader 
aangegeven.  

        

Om te voorkomen dat flesjes uit de bakken worden gevist zijn de 
bakken op het sportpark afsluitbaar gemaakt en voorzien van een 
rond gat in het deksel. 
 
Retourlogistiek 
 
Wekelijks worden de gedoneerde flesjes op het sportpark 
verzameld in daartoe door "Statiegeld Nederland" ter beschikking 
te stellen plastic zakken. Deze worden vervolgens voorzien van 
een sluitstrip en een label met de verenigingscode. De zakken 
worden retour genomen door de leverancier voor telling van de 
flesjes. Tweewekelijks wordt de opbrengst overgemaakt naar de 
vereniging. 

Piet Eversdijk

 
Wedstrijdshirts 

We hebben alle teams weer van wedstrijdshirts kunnen voorzien. 
Maar met name bij de onderbouw hebben we bij redelijk veel 
teams nog oude shirts moeten uitreiken. De huidige kledinglijn 
van Quick hebben we ondertussen voor het 6e jaar. De Masita en 
Hummel shirts die sommige teams hebben gekregen zijn dus 6 
jaar of meer oud en wel een keer aan vervanging toe. Het zou 
uiteraard ook mooi zijn om de hele club in de Quick kledinglijn te 
krijgen. 
 
Shirts sponsoren kost niet veel, u kunt bovendien de btw 
verrekenen en de kosten van de belasting aftrekken, dus netto 
kost het nog een stuk minder. En u krijgt uiteraard reclame voor 
uw bedrijf met uw logo op de shirts. Dus maak een team blij en 
sponsor wedstrijdshirts! Neem contact op met Alfred van Doorn, 

op zaterdagen aanwezig in de uitgifte ruimte, of stuur een email 
naar kleding@vvdemeern.nl. 

mailto:kleding@vvdemeern.nl
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De scheids houdt het kort! 

Koppen tellen 
 
"Scheids, scheids, SCHEIDS!" Als ik mij op het veld omdraai zie ik 
een speler liggen, enkele medespelers eromheen. "Hoofd!" roept er 
één ter verduidelijking. Ik fluit het spel stil en spoed mij naar de 
geblesseerde, ondertussen naar de kant gebarend dat verzorging 
het veld in mag komen. De wonderspons en een slokje water doen 
hun werk en de speler krabbelt op, ik kijk en vraag of hij verder 
kan. Hij reageert alert. We hervatten met een scheidsrechtersbal. 
 
Een situatie die zich vrijwel iedere wedstrijd wel voordoet. Als een 
speler aan het hoofd geblesseerd raakt, moet het spel direct 
worden stilgelegd voor verzorging. Een regel die ook vrijwel ieder 
speler kent. Dus koppen tegen elkaar bij een luchtduel, bal in het 
gezicht, een al dan niet opzettelijke elleboog? Dan krijgt 
blessurebehandeling voorrang. 
 
Terecht natuurlijk, gezondheid voor alles. En al helemaal als het 
gaat om het hoofd, daar neem je geen risico mee. Niet voor niets 
zegt ook de KNVB dat bij een mogelijke hersenschudding een 
speler desnoods tegen zichzelf in bescherming moet worden 
genomen en uit de wedstrijd moet worden gehaald. Iedereen mee 
eens. Mooi. Maar hoe zit het met hoofdletsel dat niet direct maar 
sluipend ontstaat? Gaan wij daarmee ook zo voorzichtig mee om? 
 
Ik heb het over "koppen" en het antwoord luidt "Nee, daar doen 
wij eigenlijk niks mee". Anders in Engeland, waar een hevige 
discussie over hersenletsel (van geheugenverlies tot vroege 
dementie) heeft geleid tot duidelijke regels die het koppen moeten 

beperken, in het hele prof- én het amateurvoetbal maar in het 
bijzonder voor jeugdige spelers. Wetenschappelijk onderzoek uit 
2019 en 2021 wijst uit dat voetballers een maar liefst 3,5 keer 
grotere kans hebben op dementie dan gemiddelde niet-ballers. 
Verdedigers zijn het slechtst af, keepers het best. 
 
Vanaf dit seizoen gelden in Engeland deze trainingsregels: 
• Tot en met 10 jaar: geen koptraining 
• 11 jaar: 1x per maand maximaal vijf kopballen, lichte bal, 

aangooien 
• 12 jaar: 1x per week maximaal vijf kopballen, lichte bal, 

aangooien 
• 13-18 jaar : 1x per week maximaal tien kopballen, lichte bal, 

vooral korte afstand 
• Volwassenen : 1x per week maximaal tien kopballen, 

wisselende afstanden, beperken van koppen met inlopen en 
met voorzetten, en kopduels 

Onze KNVB houdt het bij een politiek correct maar slap adviesje: 
"Kop niet meer dan noodzakelijk". Pfff! Laten wij ons hoofd 
gebruiken zolang het nog kan. Of, zoals onze nieuwe bondscoach 
het zou kunnen zeggen: Let’s use our healthy mind and do it like 
the English. 

Ron Booij 

 
 
 

 
MO15-1 geeft voetbalclinic aan KOKO-kids

De MO15-1 komt al jaren uit in de jongenscompetitie en heeft al 
even zo lang KOKO kinderopvang als trouwe sponsor. Wij zijn daar 
erg blij mee en wilden als dank iets terug doen. Zo ontstond het 
idee om de meiden een voetbalclinic te laten geven aan de 
kinderen van diverse KOKO BSO locaties in De Meern. De week 
waarin KOKO de "week van de sport" organiseerde, kwam als een 
uitgelezen kans. Nadat KOKO een wervende flyer had gemaakt, 
was het animo zo groot dat er zelfs geloot moest worden! 

 

Op dinsdagmiddag  21 september verzamelden ongeveer 40 
kinderen in de leeftijd 7-12 zich op de club. Het eerste uur hebben 

de meiden door middel van een afwisselende circuittraining de 
kinderen de fijne kneepjes van het voetbal bijgebracht. Dit ging 
ontzettend goed: de kinderen deden enthousiast mee en onze 
meiden ontpopten zich als trainers in de dop. Uiteraard geen 
voetbal zonder een sportief wedstrijdelement - dus bestond het 
tweede deel van de clinic uit een mini-toernooitje. Tegen het 
einde van de middag was het tijd voor de huldiging van het 
winnende team en gingen alle KOKO-kids met een kleine attentie 
naar huis. Onze meiden kregen als dank van KOKO ook nog leuke 
cadeautjes.  

Alle betrokken partijen kijken met een goed gevoel op terug op dit 
leuke evenement waarmee we de onderlinge banden tussen het 
team en de sponsor verstevigd hebben. KOKO heeft hun kinderen 
een sportief programma kunnen bieden, en de meiden hebben de 
kinderen op een leuke manier in contact gebracht met voetbal en 
V.V. De Meern. Misschien hebben we de kinderen aangestoken 
met het 'voetbalvirus' en zien we ze terug op onze velden? 
Sommige meiden vonden het zo leuk dat ze hebben aangegeven 
dat ze misschien wel trainingen willen geven. Alles bij elkaar een 
zeer geslaagde middag - mede met dank aan Mandy en Christel die 
ons vanuit de club geholpen hebben om dit te realiseren. 

John Hol, Jeffrey Hagman, Ivonne Verlinde (leiders van MO15-1)
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Spierballentaal 
 

 
 
 
Ze zijn de ruggengraat van onze vereniging: de vrijwilligers. 
Liefde voor de club en voor het spel motiveert hen. TeamGeest 
vroeg een aantal van deze krachtpatsers om de mouwen eens 
letterlijk op te stropen. 
 
TG: "To win, begin!". Wat een passende boodschap nu we in het 
voetbalseizoen net enkele weken uit de startblokken zijn. Wie wil 
winnen, blijft niet nadenken en analyseren en afwachten, nee die 
komt in actie, die pakt aan. Om te winnen moet je beginnen. 

 

 

Van de sponsor commissie - Bloakes

Even voorstellen: Bloakes intuitive marketing research. 

Sinds 2019 is Bloakes sponsor van een meiden team. Mede 
eigenaar Barry de Groot is met sponsoren begonnen bij MO9 en 
vervolgens meegegroeid naar MO11. Dit jaar dragen de dames 
van MO9-1 met trots de shirts. In dit team speelt ook de jongste 
dochter van Barry.  
 
Barry is behoorlijk actief binnen onze club, want naast sponsor is 
hij ook trainer/coach van M011-2 én verzorgt hij keeperstraining 
voor de meiden.  

Barry vond het vroeger als jonge 
voetballer altijd al heel belangrijk om er 
netjes en verzorgd bij te lopen in de 
clubkleding. Niet alleen voor zichzelf, 
maar ook om een signaal af te geven 
naar de tegenstander. Het maakt dat de 
tegenstander een team ziet, wat netjes 
en professioneel overkomt. Daarom 

vindt hij het belangrijk als de meiden samen de warming-up 
doen. Het psychologische effect hierachter is om de tegenstander 
te imponeren en hen andere keuzes te laten maken. Dit is hoe 
dingen in ons brein werken. Maken we gelijk even het bruggetje 
naar Bloakes... 

Bloakes verzorgt voor bedrijven intuïtieve marketing onderzoek. 
Zij helpen nieuwsgierige bedrijven een duurzaam verschil te 
maken in het brein van de consument. Zij doen onderzoek naar 
de gewoontes en onbewuste beslissingen van de doelgroep. 
Schaalbaar, online, flexibel en met steekproeven. Zo krijgen 
organisaties veel meer inzicht in hun doelgroep(en) en welke 
beslissingen zij nemen. Daar kunnen organisaties hun strategie 
en producten op aanpassen.  

Barry licht dit graag toe.  

Een bekende reclame man uit de jaren 50, David Ogilvy, zei altijd: 
"Mensen denken niet wat ze voelen, zeggen niet wat ze denken 
en doen niet wat ze zeggen". Ons gedrag bestaat voor een groot 
gedeelte uit gewoontes en onbewuste beslissingen. Vaak kunnen 
we niet eens vertellen waarom. En maar goed ook, want als 
mensen bij elke beslissing een bewuste keuze zouden maken, dan 
zijn ze aan het einde van de dag volledig uitgeput. 

"Bloakes helpt haar klanten hun marketing breinvriendelijk te 
maken. Daarvoor gebruiken wij allerlei innovatieve neuro 
onderzoekstechnieken. Door de juiste gevoelige snaar te raken bij 
de mensen, zorgt marketing voor mentale beschikbaarheid van je 
merk. Klinkt misschien ingewikkeld, maar door deze vorm van 
marketing kan jouw product of dienst sneller, beter onder de 
aandacht van de juiste doelgroep gebracht worden. Het zorgt 
uiteraard voor meer afzet van jouw product of dienst. Het 
onbewuste is de sleutel naar succes!" 

"Marketing en voetbal ligt in mijn ogen dicht bij elkaar", aldus 
Barry. "Want door veel te oefenen en samen te spelen creëer je 
automatismen als individu en team. Door die automatismen 
beslis je sneller. Misschien goed om daar de volgende keer aan te 
denken, als je trainer je vraagt een oefening nog een keer te doen. 
Want die handelingssnelheid is de geheime formule voor winst in 
de wedstrijd." 

Wil je meer weten over de missie van Bloakes en wat zij voor 
jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van neuro 
marketing? Ga dan naar www.bloakes.nl. 
 
Dennis Maaijen

  

http://www.bloakes.nl/
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Ledental en teams

Ledental 
 
We zijn het seizoen gestart met ca. 1.700 spelende leden. Samen 
met de Benjamins, Walking Football en trainende leden komt het 
totaal op ca 1.800. Dit betekent dat de corona beperkingen niet 
hebben geleid tot een afname van het aantal leden.  
 
Verder kent de vereniging nog de nodige medewerkers en 
vrijwilligers. Het totaal aantal bij de KNVB ingeschreven leden 
komt daarmee op ca. 2.100. Hiervan zijn ca. 400 leden (tevens) 
vrijwilliger. 
 
In de afgelopen jaren zien we dat het aantal Kabouters, 
Champions League, jongens-pupillen en jongens-junioren redelijk 
stabiel blijft. De gestadige groei van het totaal aantal spelende 
leden wordt vooral bepaald door de groei in de categorie meisjes 
en de nieuwe competitievorm 7x7.  
 
Meisjes 
 
In 2004 zijn we gestart met meisjesvoetbal. In de periode daarna 
is het aantal meisjes gestaag gegroeid tot 210 bij aanvang van 
seizoen 2017-2018. De laatste drie seizoenen kan worden 
gesproken van een spectaculaire groei tot 323 meisjes bij de 
aanvang van het huidige seizoen. 

Senioren mannen 

Ondanks dat jaarlijks 40 à 50 jongens de seniorenleeftijd bereiken 
zien we dit niet terug in een groei bij de senioren. Het aantal op 
zondag spelende senioren kent zelfs een behoorlijke teruggang. 

Teams 
 
Het aantal pupillen- en juniorenteams is de laatste jaren vrij 
constant. Daarbij moet worden aangetekend dat het aantal spelers 
per team bij de jongste jeugd sinds het spelen op kwart velden 
kleiner is geworden. Het aantal meisjesteams is inmiddels 
opgelopen tot een record aantal van 24 bij de aanvang van het 
huidige seizoen. Wel lijkt het aantal teams te stabiliseren.  

Ondanks dat bij de jongens jaarlijks zo'n 3 teams zouden moeten 
doorstromen naar de senioren, neemt het aantal seniorenteams 
niet toe. Dit is met name het gevolg van een teruglopend aantal 
zondagteams; dit seizoen slechts 2 teams. 

We starten het seizoen met een record aantal van 126 teams in 
competitieverband. 
 
Piet Eversdijk

 

Leden 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
kabouters/CL 103 115 105 105 86 92 103 
pupillen 501 527 519 481 508 507 516 
junioren 372 367 371 378 408 380 395 
meisjes 205 200 210 270 304 300 323 
senioren mannen 321 334 351 292 284 281 291 
senioren vrouwen 36 36 51 40 
senioren 7x7     19 40 31 
totaal 1.502 1.543 1.556 1.562 1.644 1.654 1.699 

 

Teams 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
pupillen 49 51 50 52 54 52 55 
junioren 25 25 24 25 27 25 25 
meisjes 16 15 17 21 23 23 24 
senioren mannen 16 17 17 16 15 15 16 
senioren 7x7     3 4 3 
senioren vrouwen 1 2 2 3 3 3 3 
totaal 107 110 110 117 125 122 126 
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Het reilen en zeilen van de wedstrijdplanning 

Het seizoen is inmiddels enige weken onderweg. Het is fantastisch 
dat we weer kunnen voetballen en helemaal geweldig om te zien 
dat het weer gezellig druk is op en rond de velden. En druk is het 
zeker, vooral op de zaterdagen. Hierbij een kleine inkijk hoe ik 
hiermee om ga. 

Eerst wat cijfers vooraf: 
• we hebben 103 jeugd- en 16 seniorenteams die op de zaterdag 

spelen 
• er zijn meer dan 20 teams die 2 x 45 minuten spelen 
• we hebben bijna 20 teams die A-categorie spelen 
• voorgaande jaren hadden we zo’n 50 wedstrijden op 

zaterdagen. 

Het was flink schrikken toen ik de eerste speelweekenden onder 
ogen kreeg. Dat was half augustus, terwijl 4 september het eerste 
speelweekend al was. De KNVB had tussen de 55 en 60 
thuiswedstrijden ingepland. Ja, dat krijg je als je bijna 120 teams 
op de zaterdag hebt. Nu vind ik de wedstrijdplanning erg leuk om 
te doen, maar hier kreeg ik toch ook wel wat angstdruppels van op 
mijn voorhoofd. Waar moest ik al die thuiswedstrijden laten in 
zo’n korte tijd? 

Ik heb tijdens het schrijven van dit stukje nog even terug gekeken 
naar de eerste wedstrijdplanning die ik mocht doen. Dat was die 
van 15 januari 2011. We hadden 35 thuiswedstrijden, eveneens 
op 6 velden.  

Dat was voor mij toen ook al een puzzel. Nu, bijna 11 jaar later, 
moet ik lachen om het aantal van 35… wat is er veel veranderd. 
Natuurlijk ook omdat we de laatste jaren wedstrijden op een kwart 
veld hebben. Dan heb je al snel vier wedstrijden in een uur. Maar 
het aantal teams is enorm gegroeid.  
 
Een klein deel van de oplossing van al die thuiswedstrijden ligt in 
het convenant dat met de Utrechtse clubs is afgesloten, zie voor 
meer informatie www.sportutrecht.nl/toekomstvoetbal. Het 
betekent in ieder geval dat, als het nodig is, we wedstrijden tegen 
teams van Desto, Hercules en Sporting ’70 verplaatsen naar 
doordeweeks of zondag. Zonder dat we de beide teams hierover 
hoeven te raadplegen. Hiermee krijgen we variabele speeldagen. 
Andersom geldt het ook: speelt jouw team een uitwedstrijd tegen 
een van die drie verenigingen, dan heb je grote kans dat je niet op 
de zaterdag speelt.  

Het convenant lost helaas niet het hele probleem op. Er zijn 
weekenden dat er bijna geen team tegen Desto, Hercules of 
Sporting ’70 speelt.  Het enige dat overblijft is kijken of we in 
overleg met tegenstanders wedstrijden kunnen verplaatsen. 
Veelal zijn teams van andere verenigingen daartoe bereid. Maar 
soms is het voor een tegenstander niet mogelijk om uit te wijken. 
Dan blijft die wedstrijd staan op zaterdag en moeten we kijken of 
we een andere wedstrijd kunnen verplaatsen. Het lastige daarbij 
is dat het soms meer dan een week kost voordat je weet of 
verplaatsen lukt. Je doet een uitvraag bij het wedstrijdsecretariaat 
van de tegenstander, die stuurt het verzoek door naar het team, 
waarna er een inventarisatie plaats moet vinden of het team dan 
genoeg spelers heeft, etc. 

Bijkomend probleem: we kunnen tot maximaal 8 dagen voor 
het speelweekend nog schuiven met aanvangstijden van 

thuiswedstrijden. Dus stel dat we 5 wedstrijden teveel hebben, 
dan staan die wedstrijden even geparkeerd buiten onze gewone 
tijdsplanning. Bijvoorbeeld met een fictieve aanvangstijd van 
19.00 uur. Want anders kan ik de andere wedstrijden niet 
plannen. Zodra blijkt dat we een wedstrijd niet kunnen 
verplaatsen, moeten we die wedstrijd verschuiven binnen onze 
tijdsplanning. En een andere wedstrijd buiten die planning 
schuiven en maar hopen dat we die kunnen verplaatsen. Maar 
als we eenmaal binnen die 8 dagen zitten valt er niks meer te 
schuiven zonder toestemming van de tegenstander. We moeten 
dus het schema compleet hebben voordat we bij die 8 dagen zijn.  

Zodra ik een planning klaar heb, zet ik deze op het algemene 
wedstrijdprogramma op de website.  
 
Een ander middel om het aantal geplande thuiswedstrijden zoveel 
mogelijk te spelen is het verlengen van de speeltijd tot 19.00 uur 
in plaats van 18.00 uur. Het eerste weekend waarin dat nodig was, 
was 18 september. Als wedstrijdplanner moet je continu de keuze 
maken: welke wedstrijden plan ik vroeg en welke laat? Want het is 
niet fair om iedere keer dezelfde teams om 8.30 of 17.15 /17.30 
uur  te laten starten. Daarbij zijn er ook nog een aantal regels 
vanuit de KNVB. Seniorenteams mag je bijvoorbeeld niet om 8.30 
uur inplannen. Pupillen niet vanaf 18.00 uur. 

Daarnaast hanteren we zelf ook een aantal regels. Bijvoorbeeld dat 
we onze jongste jeugd tot en met O12 niet na 15.00 uur inplannen. 
Het is continu zoeken naar een bepaalde balans. En dan kan het 
voor een team weleens lastig uitvallen als het om 17.15 uur moet 
spelen.  

Soms krijgen we de vraag of er ruimte is om eerder op de dag te 
spelen. Het simpele antwoord is: nee. Anders hadden we die 
ruimte wel benut. We laten geen ruimte vrij, dat kan alleen 
ontstaan als er vlak voor het speelweekend een wedstrijd uitvalt. 
Bijvoorbeeld omdat de tegenstander niet kan. En het is erg 
frustrerend als je op de speeldag zelf toch één of twee velden 
overhoudt omdat een team op het laatste moment niet kan. 
Terwijl je meerdere wedstrijden verschoven hebt.  

De ervaring tot nu toe is dat de teams van V.V. De Meern erg 
flexibel zijn en begrip hebben voor de situatie. Soms hoor ik 
geluiden dat het spelen op een vrijdagavond ook best wel leuk 
was. Misschien moet je het een keer ervaren… 

Een bijkomend puntje bij de verlenging van de tijdsplanning: de 
vrijwilligers van V.V. De Meern maken een nog langere dag op de 
zaterdag! De scheidsrechters, de mensen bij de uitgifteruimte en 
ook De Middenstip, ik neem mijn petje af voor iedereen die het 
voor zoveel leden van V.V. De Meern mogelijk maken om op 
zaterdag te kunnen voetballen… en af en toe op een andere dag.   

Bedenk ook dat we een wissel trekken op onze scheidsrechters-
commissie (Ben Hendrikx) en onze scheidsrechters door het 
verplaatsen van wedstrijden naar doordeweekse avonden. Het 
gaat helaas niet altijd lukken om een scheidsrechter te regelen.  

Oh ja, het lukt mij natuurlijk niet om die planning rond te krijgen 
zonder de anderen van het wedstrijdsecretariaat: Jeroen Donk, 
Roeland Nuijts en Marloes Lazet. En heel stiekem op de 
achtergrond krijg ik hulp van John van Wegen, één van de 
trekkers van de variabele speeldagen.  

http://www.sportutrecht.nl/toekomstvoetbal
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  Hieronder laat ik zien wat een eerste planning van de KNVB 
betekent en hoe we de planning uiteindelijk moeten hebben. 

Het eerste plaatje. De KNVB plant op basis van voorkeurstijden 
wedstrijden in. Er zit voor de KNVB geen limiet op het aantal 
thuiswedstrijden dat ze plannen. Zoals je ziet stonden er na de 
eerste KNVB planning teams na 19.00 uur gepland.  Alle 
wedstrijden staan door elkaar heen. Daar moet ik een geheel van 
maken. Daarbij moet ik onder andere letten op het juiste veld. De 
JO8 tm JO10 spelen zoveel mogelijk op veld 5 vanwege de 
belijning en doeltjes. JO11 en JO12 op veld 2, 3, 5 of 6, ook 

vanwege de belijning. A-categorie teams mogen niet op grasveld 4 
(vanwege het gevaar van afgelasting, A-categorie heeft voorrang 
op B-categorie).  
 
Het tweede plaatje is wat ik er uiteindelijk van heb kunnen maken. 
Alle JO8 tm JO10 wedstrijden bij elkaar. En enige ruimte tussen de 
wedstrijden. Daarbij heb ik in totaal 9 wedstrijden verschoven 
(naar de zondag, doordeweeks en zelfs bij de tegenstander). En 
dan maar duimen dan er geen team afzegt….. 
 
Peter Bootsma

 

 

 

 


