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Van het bestuur

Van het Verenigingsbestuur 

"Het is weer bijna als vanouds. Sportpark open, kantine open, 

parkeerplaats vol, fietsenrekken vol, gegil en gejuich langs de 

lijnen."  Zo begon de vorige Teamgeest. En terecht de sfeer in de 

kantine was weer geweldig. De Middenstip had duidelijk plezier in 

de drukte, draaide lekker en was blij weer open te zijn. 

 

Het ging allemaal zo lekker, tot gisteravond, 26 november, de 

persconferentie van het kabinet. Voorlopig tot 18 december zijn 

alle activiteiten na 17.00 uur stilgelegd. Daarna start de winterstop 

dus tot ergens in januari zullen we niet veel meer doen. 

Hoe erg dit is, is maar net hoe je het bekijkt of ervaart. De 

eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het virus in de laatste week van 

november ook bij ons snel rond ging. Waren besmettingen eerder 

vooral bij de jeugd nu was het zeker niet minder bij de senioren. 

In het weekend van 27 november zijn 3 senioren wedstrijden 

vanwege coronabesmettingen afgelast.  Dat is niet goed. 

We kunnen het er lang of kort over blijven hebben, de 

beperkingen zijn een feit. We moeten er het beste van maken. 

En dat gaan we zeker doen. 

Als bestuur hebben we de eerste maanden van dit seizoen tamelijk 

onrustig gevonden. Behoorlijk wat mensen geven signalen dat ze 

het niet goed vinden gaan. Met 2200 leden is er altijd wel wat, 

maar duidelijk is dat de organisatie op dit moment niet optimaal in 

elkaar steekt. Als u ons vraagt hoe dat komt dan kunnen we best 

een en ander uitleggen, maar dat helpt niet veel.  

De vraag is, hoe moet het dan wel. Vandaar dat wij de afgelopen 

periode met meerdere mensen hebben gesproken en gevraagd 

naar wat zij ondervinden en denken hoe we het anders zouden 

moeten doen. 

In december gaan we de ideeën verwerken en vanaf begin volgend 

jaar zullen we een aantal zaken stap voor stap gaan wijzigen zodat 

we klaar zijn voor het nieuwe seizoen. 

75 jaar V.V. De Meern 

Op 18 juni 2022 bestaat de club 75 jaar. Een prachtige leeftijd 

die we overeenkomstig hopen te vieren. Ideeën? Bereid iets te 

organiseren? Laat het ons weten bv via de voorzitter of 

secretaris@vvdemeern.nl. 

Algemene Ledenvergadering 

Ongetwijfeld voor velen het meest saaie ding dat een mens zich 

kan bedenken. Voor de club echter van belang omdat de ALV het 

moment is dat de leden akkoord moeten zijn met bijvoorbeeld 

de financiële huishouding. En dat is dan weer een eis vanuit de 

banken voor de hypotheken die we hebben. 

Alles was klaar voor de vergadering toen het kabinet op 12 

november de horeca en daarmee de kantine sloot vanaf 20.00 uur. 

Einde ALV. 

Deze wordt doorgeschoven naar mei.  

Financiën 

De kascommissie, bestaande uit Carlo Engelhart en Rens 

Bastiaanse, heeft een controle uitgevoerd op de boeken. Hun 

voorstel aan de leden was het bestuur decharge te verlenen zoals 

dat zo mooi heet. Met andere woorden hun advies aan de leden is 

om de financiën en het financieel beleid goed te keuren.   

Financieel staat de club er goed voor. We zijn niet in de problemen 

gekomen door corona. Integendeel. Voor de zomer hebben we 

daarom een "contributiecompensatie" gedaan voor de senioren en 

de jeugd. Wij zijn nu aan het kijken voor een "coronacompensatie" 

voor bijvoorbeeld trainers en leiders.   

Van de kledingactie bij de senioren is ruim gebruik gemaakt. Meer 

dan 250 van de ruim 300 seniorenleden hebben een sweater, 

trainingsset of anders aangeschaft. Ten opzichte van de begroting 

houden we geld over en verschuiven dit zoals toegezegd naar 

jeugdactiviteiten.  

Bestuursbezetting 

Wat blijft staan is dat Wim Stolwijk en John van Wegen formeel 

zijn afgetreden en nu waarnemend zijn. Terwijl Han van 

Veldhuizen nog altijd uw goedkeuring moet krijgen als 

bestuurslid. Bestuurscrisis? Dat niet direct, in mei krijgt u alsnog 

de kans om voor of weg te stemmen, maar er moet uitbreiding en 

vervanging komen. Voel u aangesproken. Zeker in de jongere 

generaties.   

Enkele andere onderwerpen uit de ALV zullen we per e-mail 

afhandelen om u de kans te geven te stemmen over wat u wil. 

Contributies 

Voor het derde jaar op rij stelt het bestuur voor de standaard 

contributies niet te wijzigen.  

Gedifferentieerde contributie 

De aangekondigde contributietoeslag voor de selecties, zowel bij 

de jongens als de meisjes, is uitgewerkt. Grofweg trainen de 

selecties 1/3 meer, 3 ipv 2 keer. Dit komt tot uitdrukking in ...  
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Van het bestuur (vervolg)

... een contributietoeslag die ongeveer een derde is van de 

basiscontributie. In de praktijk zo’n € 50 tot € 70. 

Bestuursplannen voor het seizoen 2021-2022 

Ons belangrijkste doel is geworden om de club gezond door de 

coronacrisis te krijgen. Dat gaat goed al moet de organisatie echt 

anders. We zijn veel te kwetsbaar. 

Aanpassen van de organisatie. 

 Zie de opmerking bovenaan. 

Aanpakken Strategisch Beleidsplan.  

Door onderbezetting in het bestuur komen we hier maar langzaam 

mee vooruit. 

Zaterdag- en zondagvoetbal 

Eigenlijk zijn we net te groot geworden op zaterdag. We hebben 

per zaterdag meer wedstrijden dan capaciteit. En hoewel we hard 

werken aan flexibiliteit in het weekend gaat het maar langzaam 

voorwaarts. De voorlopige stop op nieuwe teams blijft zolang we 

niet meer wedstrijden zonder extra werk kunnen verplaatsen naar 

vrijdag of zondag of doordeweeks. 

Kopstoot incident bij JO18 (de afloop) 

In de vorige Teamgeest hebben wij uitvoerig uit de doeken gedaan 

wat zo’n incident allemaal teweeg brengt. Ter herinnering, een 

speler van De Meern werd ervan verdacht in een wedstrijd tussen 

De Meern JO18 en Hercules JO18 een kopstoot te hebben gegeven 

aan de scheidsrechter. De speler ontkent, maar heeft de schijn 

tegen. 

De uitkomsten van deze zaak waren bij het uitkomen van de 

vorige Teamgeest nog niet bekend. Inmiddels wel en dit waren 

de oordelen. 

Op advies van de tucht commissie heeft het Verenigingsbestuur de 

volgende straf opgelegd: 

- Een volledig speel- en trainverbod voor een half seizoen, dus 

tot en met januari 2022. 

- Een voorwaardelijk schorsing gedurende de rest van het 

seizoen ‘21-’22. Bij enige vorm van agressie gerelateerd aan 

V.V. De Meern zal de straf per direct worden omgezet in een 

schorsing t/m seizoen ‘22-’23. 

- Gedurende het kalenderjaar 2022 op bijna wekelijkse basis  

wedstrijden fluiten bij V.V. De Meern in de leeftijdscategorie 

t/m O15.  

De KNVB acht zowel bedreiging van de scheidsrechter als het 

geven van een kopstoot bewezen. De strafmaat van de KNVB is:   

- 14 Maanden onvoorwaardelijke schorsing, de eis was 19 

maanden. 

- De straf kan worden verkort naar 7 maanden door de cursus 

Sport en Gedrag succesvol af te ronden. 

Wat u bijvoorbeeld nooit hoort 

Er zijn heel wat onderwerpen waar u als lid eigenlijk zelden iets 

over hoort maar waar het VB "druk" mee is. We pikken er weer een 

(paar) uit. 

Sportlink 

De KNVB maakt de wedstrijdschema’s met het programma 

Sportlink. Op zich een prima programma maar soms verrast het 

ons. Zo hadden we een Zoom-vergadering met KNVB afdeling 

wedstrijdzaken. De KNVB wilde van ons, en dan vooral van Peter 

Bootsma, weten hoe hij invulling gaf aan ons overvolle 

speelschema. Hoe hij dat toch doet? Terechte vragen, wij vragen 

het ons ook af met alle bijbehorende complimenten. Maar dat 

terzijde. 

Een van Peter’s frustraties is dat hij een volledige planning maakt 

en dan op het laatste moment nog extra wedstrijden krijgt 

doorgestuurd die niet passen. Dus vroeg Peter, hoe kan dat? 

Toen bleek dat in Sportlink stond ingesteld dat wij op zaterdag ’s 

avonds tot 21.00 uur wedstrijden speelden. Ten eerste hebben wij 

geen idee hoe zoiets in Sportlink komt. Ten tweede hebben wij dat 

in ons 75-jarig bestaan nog nooit gedaan en ten derde zou dit 

volgens de KNVB nooit moeten kunnen omdat wedstrijden in het 

weekend officieel uiterlijk om 18.00 uur mogen beginnen en dus 

om 20.00 uur klaar zijn. 

Door de instelling in Sportlink blijft het programma "denken" dat 

we ruimte hebben en blijft het wedstrijden invoegen. De instelling 

is per direct gewijzigd. Gelukkig. We hopen nu dat het ertoe zal 

leiden dat Sportlink niet meer te veel wedstrijden op de zaterdag 

plant.  

Urgente vacatures 

Website beheer. Er moeten toch enthousiaste IT-ers en 

journalistiek aangelegde mensen zijn om de site te gaan beheren 

en het laatste nieuws bij te houden. 

Teamgeest. 4x per jaar ons blad in elkaar zetten. Er zijn vast 

mensen voor wie dat een peulenschilletje is. Beetje frisse wind 

erdoor om het aantrekkelijk te maken voor alle leden. Wie komt 

dat voor ons doen? 

Wedstrijdkrant. Voor alle reguliere speelrondes het bekende 

krantje in elkaar zetten en laten printen. Teksten worden door 

anderen aangeleverd.   

Keeperstrainer. 

Lid Zorgadviesteam. Er zullen toch ouders zijn met een 

orthopedagogische, (sport)psychologische of vergelijkbare 

achtergrond die kunnen helpen om het bestuur bij incidenten te 

adviseren dan wel trainers te kunnen ondersteunen in 

teambegeleiding. Meld u a.u.b. 

Feestmaand 

U  allen persoonlijk de hand schudden, 

pardon, een elleboogje geven, om u 

het allerbeste te wensen zal niet 

lukken. Daarom wenst het 

Verenigingsbestuur u vanaf deze plek 

hele fijne Kerst/Feestdagen een fantastische 

jaarwisseling en een gezond, gelukkig en vreselijk sportief 2022.  

Verenigingsbestuur (Cody Meilink - Wim Stolwijk - Han van 

Veldhuizen - John van Wegen)
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Van de voorzitter 

Vrijwilligers bedankt 

Vanavond worden er weer nieuwe coronaregels uitgevaardigd. 

Vanmorgen kreeg ik berichten dat diverse wedstrijden zijn 

afgelast vanwege vele coronabesmettingen in diverse teams. 

Niet alleen in Nederland maar in geheel Europa krijgen we het 

coronavirus er maar niet onder.  

Wat zegt dit: zijn de getroffen maatregelen niet goed of houden 

we ons niet aan de maatregelen of houden de ongevaccineerden 

de gehele samenleving in een wurggreep? 

Wat ik wel weet is dat het afgelopen jaar heel veel vrijwilligers 

bereid waren om ons te helpen deze coronamaatregelen uit te 

voeren. Namen noemen is altijd gevaarlijk want ik vergeet dan 

altijd ook mensen die geholpen hebben.  

Maar toch noem ik enkelen: André, Mandy, Ria, Alfred, Peter, de 

Middenstip. Bedankt. Maar ook mijn collega bestuurders: John, 

Han en Stef. Bedankt.  

Zonder vrijwilligers kan een club niet draaien. Ik doe nogmaals 

een dringend beroep op spelers en ouders hun steentje bij te 

dragen. Wij zitten ontzettend krap in onze vrijwilligers. Meld u 

zich aan bij bestuursleden, kader of onze "vliegende keeper" 

Marcel de Graauw.  

Op korte termijn is dringend behoefte aan vrijwilligers voor:  

- TeamGeest 

- WedstrijdKrant 

- Onderhoudsploeg 

- Website 

- Social Media 

- Seniorencommissie 

- Assistenten bij jeugdtrainers 

- Bestuursleden 

- Het jubileum 75 jaar  

Laat de huidige vrijwilligers a.u.b. niet in de steek. Met name de 

actieve voetballers: draag een steentje bij om alles goed te laten 

functioneren.  

Het is hetzelfde als bij corona: denk niet alleen aan jezelf, maar 

ook aan anderen! 

Afgelopen week kreeg mijn zus te horen dat ze zo spoedig 

mogelijk geopereerd moest worden aan een kankergezwel. 

De operatiedatum kon nog niet genoemd worden want de 

operatiekamers waren volledig bezet. 

Wim Stolwijk 

 
 

 

 

Van de sponsor commissie 

Piet Oostveen draagt na 14 jaar voorzitterschap sponsor 

commissie over aan Armand van Velzen 

Na jarenlang met veel plezier in de sponsor commissie te hebben 

gezeten, de laatste jaren ook nog als voorzitter, geef ik het stokje 

over. 

De eerste jaren hadden wij echt een geweldig team met Kees den 

Heijer, André Bakker, Ruud van Klooster, Alfred van Doorn en 

ikzelf. Dit was heel plezierig werken. Ook de laatste jaren hebben 

we weer een goed team opgebouwd met Armand van Velzen, Joop 

Zoutenbier, Alfred van Doorn, Dennis Maaijen, Luuk Polder en 

Fabian Kleijne. We zijn met elkaar bezig om onze bestaande 

sponsors te behouden en nieuwe te werven. Een mooie uitdaging 

in deze Corona-tijd. 

Ook hebben we met onze sponsor commissie een aantal 

interessante acties gedaan; onder andere Vriendenloterij, Albert 

Heijn, Plus en de grote Clubactie. Deze acties zijn voor onze club 

financieel aantrekkelijk.  

Ik ben heel erg blij dat Armand mijn taken heeft overgenomen. 

Zelf blijf ik nog wel een jaartje actief in de sponsor commissie om 

vanuit mijn netwerk te proberen om sponsors binnen te halen 

voor onze club. 

 

Piet Oostveen 

Ik loop al sinds 2008 rond bij de club als vader van 3 voetballende 

zonen. In de eerste jaren heb ik vanuit de jeugd commissie diverse 

projecten begeleid. Het voetbalplaatjesboek van 2012 was daarbij 

een memorabel hoogtepunt. De laatste jaren begeleid ik samen 

met een groep enthousiaste fotografen het maken van de jaarlijkse 

teamfoto’s en ook in seizoen 2019/2020 hebben we met de 

sponsor commissie en fotograaf Wim IJzendoorn weer een 

fantastisch voetbalplaatjesboek in elkaar gezet. Dat lukt alleen 

met enthousiaste en goede vrijwilligers en dat hebben we tijdens 

deze acties meer dan zeker. 

 

Ik woon samen met mijn vriendin en onze zonen in Veldhuizen, 

De Meern en ben in het dagelijks leven actief als partner van een 

consultancybureau gericht op leiderschap, teamontwikkeling en 

cultuurverandering met meetbare businessimpact.  Ik neem graag 

het stokje van Piet over en wil hem namens de hele commissie 

bedanken voor het goede werk dat hij heeft geleverd en nog steeds 

doet voor de club. Piet bedankt en fijn dat je nog even aanblijft! 

 

Armand van Velzen
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Van de jeugd commissie

In de vorige editie heeft u kunnen lezen dat de jeugd commissie 

in samenwerking met Rob Zomer (Talenten voetbalschool) een 

evenement aan het organiseren was. Op woensdag 20 oktober 

2021 was het dan zover. Er is een achtkamp gehouden voor alle 

jongens en meisjes van de O8 tot en met O14 teams. Ondanks de 

slechte weersvoorspellingen viel het weer mee en werd het een 

prachtige dag met veel sfeer en enthousiaste deelnemers.  

 

Onderdelen zoals voetbal rodeo, voetbalflipper, gaten schieten, 

snelheidsschot, voetbal bowling, dart voetbal, voetbal sjoelen en 

voetgolf zorgen voor veel onderlinge strijd en enorm veel plezier. 

 

De jeugd commissie heeft in samenwerking met FC Utrecht een 

leuke actie opgezet. Op 31 oktober konden alle leden van V.V. De 

Meern met een gereduceerd tarief naar de voetbalwedstrijd van 

FC Utrecht - Willem II. Het was een leuke wedstrijd om naar te 

kijken met een mooi resultaat van 5-1 voor FC Utrecht. 

 

Naast bovenstaande acties is de jeugd commissie ook bezig 

geweest met het organiseren van het Sinterklaasfeest voor de 

Benjamins, Kabouters en Champions League. Zie ook het artikel 

over het Sinterklaasfeest elders in de Teamgeest. Namens de 

jeugd commissie, bedankt voor de vrijwilligers die dit mogelijk 

hebben gemaakt. 

 

Verder is de jeugd commissie de afgelopen periode bezig geweest 

om een Train de Trainers cursus op te zetten. Wellicht hebben 

jullie al op de website gelezen dat de cursus vanwege de 

verscherpte maatregelen is verplaatst naar eind januari. 

Desalniettemin hopen wij dat de deelnemers van de Train de 

Trainers weer extra handvatten krijgen vanuit de cursus. Op 

deze manier kunnen de trainers een nog betere invulling geven 

aan hun trainingen, zodat zij onze jeugd weer verder kunnen 

opleiden tot nog betere voetbalspelers, waarin plezier bovenop 

staat. 

Ook is de evenementen commissie bezig om het zaalvoetbal 

toernooi weer in de kerstvakantie te laten plaatsvinden. De JO8 

tot en met JO11 en de MO9 tot en met MO11 kunnen weer gaan 

schitteren in de sporthallen. Reserveren jullie alvast 2 of 9 januari 

in jullie agenda. Voor meer informatie zie het laatste nieuws op 

de website. 

 

Tot slot zal er op 5 januari een FIFA voetbaltoernooi 

georganiseerd worden voor alle jeugdleden vanaf de JO8. Houdt 

daarom ook goed de website in de gaten voor meer informatie. 

 

Naast verschillende evenementen en actie opzetten is de 

jeugd commissie ook druk bezig met het afhandelen van alle 

tuchtzaken. Hierbij nogmaals een oproep aan alle trainers, 

leiders en spelers: indien er een uitvraag komt vanuit de jeugd 

commissie reageer het liefst binnen een dag of twee, zodat 

zij de zaken verder met de KNVB kunnen afhandelen. De 

aanlevertermijn richting de KNVB is redelijk kort te noemen. 

 

De jeugd commissie heeft de afgelopen periode vele gesprekken 

gevoerd met verschillende coördinatoren en andere partijen 

over hun ervaringen van het afgelopen jaar/ jaren en de ideeën 

waarmee zij onze vereniging verder willen laten groeien. Dank 

jullie wel daarvoor. De jeugd commissie heeft deze gebundeld 

en overgedragen richting het verenigingsbestuur. Als wij als 

vereniging een slag willen slaan, dan dienen wij ook met  

alle ouders onze handen op elkaar te zetten, door het gewoon 

te doen. 

 

Het zal jullie vast niet ontgaan zijn, maar wij komen drastisch 

vrijwilligers te kort. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de 

onderbezetting op de zaterdag en zondagmorgen. Daarnaast 

willen wij de vorm van de woensdagmiddagtrainingen van de JO8  

tot en met de JO11 doortrekken naar de oudere jaren, maar dit 

kan niet zonder hulp van u. Bied je aan als vrijwilliger, want vele 

handen maken... Hoe meer aanmeldingen wij ontvangen, hoe 

beter wij het kunnen inregelen voor aankomend seizoen. Want 

zeg nou zelf, wij willen toch allen dat onze kinderen met plezier 

kunnen en blijven voetballen? Indien je meer informatie wilt of 

als jij een steentje wilt bijdragen, zoek dan contact met de 

voorzitter van de jeugd commissie via  

voorzitterjeugd@vvdemeern.nl 

 

Wist je dat de meisjes techniektraining ongeveer 50 tot 70 

deelnemers per keer heeft op de vrijdagavond? Deze circuit 

training wordt onder andere gegeven door de speelsters van de 

MO15 en MO17. Hier zijn wij best trots op en dit is nou het goede 

voorbeeld van wij doen het met elkaar en voor elkaar. 

 

Christel Hek
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De scheids houdt het kort! 

 Skills kun je leren 

Ook voor de scheidsrechter geldt dat zij of hij bepaalde 

vaardigheden nodig heeft of, zo men wil, skills of competenties. 

Zij of hij moet beslissingen durven nemen, moet conflicten 

kunnen beheersen en moet de boodschap goed kunnen 

overbrengen, om er maar enkele te noemen. Toch is niemand 

perfect, niemand beschikt meteen al over alle benodigde talenten. 

Maar het mooie is, je kunt je vaardigheden wel ontwikkelen 

 

Een voorbeeld: 

- Ik lees hier in de thuisagenda over twee weken: ‘Studiereis EU 4 

dagen’. 

- Uh ja... klopt ja. Nou ja ‘4 dagen’ eigenlijk maar drie nachtjes, 

heel kort dus, ben zo weer terug. Trouwens wat zit je haar leuk. 

Kapper geweest? 

- Wat is dat voor studiereis? 

- O niks bijzonders. Gewoon, ja in het buitenland dat wel, dat is 

wel jammer op zich natuurlijk maar ja gelukkig wel binnen 

Europa, niet echt ver weg. Soort van uitwisseling je weet wel. 

- Sorry? 

- Nou ja soort van culturele uitwisseling, dat je ook een beetje 

leert hoe het er ergens anders aan toe gaat enzo. Stel mij er niet 

zo gek veel van voor, maar ja niet-meegaan is ook weer zo’n 

statement hè? 

- Is het voor je werk? 

- Uhm… gedeeltelijk valt het in het weekend dus ja dat zijn strikt 

genomen dan geen werkdagen... 

- En wat ga je dan doen, op die ‘studiereis’? 

- Nou wat ik er nu van weet is dat er iets wordt georganiseerd in 

zo’n groot evenementencomplex en dat dan die buitenlandse 

collega’s laten zien hoe zij hun ding doen. Soort peer-review 

begrijp je, dat je wat leert van elkaar. Maar uh, zullen wij het 

komende weekend weer eens samen uit eten gaan? 

- Het is niet van je werk hè? 

- Nee. 

- Voetbal dus, zeker dat clubje scheidsrechters waar je op 

woensdag mee traint? 

- Uh… ja nou je het zegt, daar gaan er ook wel een aantal van mee 

geloof ik. 

- Mag ik drie keer raden? Eerste poging: voetbalwedstrijd in het 

buitenland? 

- Uh nou… 

- Ja dus, op de proppen ermee! 

- Dublin - Ierland - FAI Cup Final - Bohemian Dublin FC tegen St. 

Patrick’s Athletics FC - Bohs versus Pats dus - Aviva Stadium - 

scheidsrechter Guinness geloof ik. Maar we gaan ook wandelen 

hoor. 

- Tssss. 

De moraal: kom als scheids lekker meetrainen, iedere 

woensdagavond om 21.00 uur! 

Ron Booij 

Vechts Visie 

 

Nadat André Bakker mij vroeg om wat woorden te wijden aan wat 

je voetbaltechnische tips of visie kunt noemen kon ik deze oer-

vrijwilliger geen nee verkopen. En dus bij dezen de eerste versie 

van Vechts Visie. Ik zal mijn best doen. Succes durf ik niet te 

garanderen.  

Rode koontjes 

Zoals vaker maak ik dit seizoen vele rondjes langs vele 

amateurvelden. Veel ouders die fungeren als vrijwilliger in de 

rol van coach, leider, trainer. Prachtig om dat te zien. Wel zie je 

mensen (vaak vaders) op basis van hun eigen ideeën over het 

voetbalspel en coaching hun ding doen op zaterdag. Logisch 

natuurlijk. Je moet tenslotte iets.  

Echter, wat je nog wel eens ziet zijn rode koontjes op de vaderlijke 

gezichten, wegdraaiende ogen en wapperende armen als jonge 

kinderen niet de oplossing voorhanden hebben tijdens de 

wedstrijd. Zoveel passie bij de trainers is mooi om te zien, maar 

wil toch nog wel eens averechts werken. We helpen kinderen met 

alle liefde het voetbalspel te leren. Nu nog onszelf eerst maar eens 

helpen. En daarna pas die voetballers…? 

Voetbal belangrijker dan Lego 

Ik meen me te herinneren dat ik zelf mijn kinderen nooit leerde 

spelen met Lego, maar met het voetbal van mijn kinderen 

bemoeide ik me vaker. Dat is eigenlijk best gek. Of toch niet? In 

ieder geval maak ik en met mij vele vaders onbewust duidelijk dat 

met Lego spelen minder belangrijk is dan voetbal, de belangrijkste 

bijzaak van het leven.  

De vraag is: levert al die aandacht nog wel het gewenste resultaat 

op? Oftewel: kunnen kinderen hun eigen creativiteit in het veld 

kwijt als wij vaders en sommige moeders onbewust veel aandacht 

besteden aan de hobby van onze kinderen?  

Het blijft een noodzaak dat wij goedwillende vaders onze kinderen 

helpen bij onze mooie vereniging. Immers, zoveel professionals 

lopen bij de club natuurlijk niet rond.  

Echter, wellicht zou onze club ons kunnen helpen hoe om te gaan 

met de onbewuste druk die wij vaders in onze rol als vrijwilliger 

onbedoeld opleggen bij onze kinderen? Een avond positief 

coachen is een mooi begin. Wat wordt het vervolg?  

Ik ga de komende zaterdag in ieder geval weer met veel plezier 

langs de velden struinen en genieten van zoveel passie voor het 

spel en de spelers. Vaders: dank bij voorbaat en maak je vooral 

niet te sappel. Het is, zoals mijn jongste zoon mij gisteren weer 

wist te melden: "toch maar een spelletje".  

David Vecht 
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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: "If you can dream it, you can do it". Als je kunt dromen over een 

doel of een resultaat, dan kán je dat doel ook behalen. Alles waar je 

hart naar uitgaat, alles wat jou gelukkig kan maken, dat kan je ook 

bereiken. Geloof in jezelf, geloof dat het kan, en ga ervoor! 

 

 

 

 

V.V. De Meern, Kampong en Kon. HFC de meeste teams

Evenals voorgaande jaren heeft André Bakker op basis van 

informatie uit Voetbal.nl (peildatum medio september) een 

landelijk overzicht opgesteld van hoeveel teams alle clubs van 

Nederland hebben. Hierbij is uitgegaan van het aantal teams dat 

uitkomt in de KNVB veld competities, dat wil zeggen de 

leeftijdscategorieën vanaf O8.  

 

Al enkele jaren wordt de lijst aangevoerd door V.V. De Meern, 

Kampong en Kon. HFC, dit seizoen met ca. 120 competitie teams. 

De hoge klassering van V.V. De Meern is mede te danken aan het 

grote aantal meisjesteams.  

Wetenswaardigheden: 

- het landelijk overzicht bevat maar liefst 2.529 veldvoetbal 

verenigingen, met totaal 56.826 ingeschreven teams 

- daarvan zijn 16.325 mannen, 2.944 vrouwen, 33.330 jongens, 

3.868 meisjes en 359 G-voetbal teams 

- 266 clubs hebben 50 teams of meer 

- 1.387 clubs hebben minder dan 20 teams; daarvan hebben 675 

clubs minder dan 10 teams, 339 clubs minder dan 5 teams en 

71 clubs maar 1 of 2 teams 

- in de bovenste regionen zijn sterke stijgers o.a. Hercules, dat is 

gestegen van plaats 20 (94 teams) naar 8 (102 teams) en AS'80 

uit Almere, van plaats 11 (97 teams) naar 6 (105 teams) 

- PVCV is nog enkele teams verwijdert van een top-10 plaats 

- Utrecht is met liefst vier verenigingen vertegenwoordigd in de 

top-15;  deze verenigingen brengen samen 443 teams op de 

been 

- opmerkelijk is de relatief lage klassering van gerenommeerde 

verenigingen, zoals DOVO (65 teams), Alphense Boys (55 

teams), IJsselmeervogels (53 teams), Spakenburg (49 teams) 

en GVVV (39 teams) 

- WV-HDEW heeft de meeste mannen seniorenteams (41) 

gevolgd door Kampong (30) en Swift (29) 

- Kon. HFC heeft de meeste jongensteams, 93; op de tweede 

plaats staan AS ’80 en PVCV met 85 teams; daarbij moet 

worden aangetekend dat PVCV geen meisjesteams kent; zij 

spelen in gemengde teams 

- nog enkele cijfers van clubs uit de directe omgeving: JSV (64 

teams), VVIJ (63 teams), IJFC en Maarssen (ieder 56 teams), 

Montfoort ’19 (53 teams), OSM ’70 (50 teams), SCH ’44 (42 

teams) 

Vrouwen en meisjes, landelijk 

- V.V. De Meern bezet landelijk de eerste plaats; 

- Buitenveldert dat jarenlang de ranglijst heeft aangevoerd is 

inmiddels gezakt naar plaats 10 

- bij de vrouwen bezetten Hercules en Odysseus ’91 de tweede 

plaats met 10 teams 

- bij de meisjes gaat V.V. De Meern ruimschoots aan de leiding 

met 24 teams, gevolgd door AFC IJburg met 18 teams;  ook 

DESTO scoort hier hoog met 16 meisjesteams 

Utrechtse clubs 

- de Utrechtse clubs brengen totaal 1.072 teams op de been 

- de vier grootste clubs hebben hierin een aandeel van 41% 

- onderverdeling teams: 282 mannen, 70 vrouwen, 623 jongens, 

94 meisjes en 3 G-voetbal teams 

Op de volgende bladzijde enkele tabellen met meer gegevens. 

Piet Eversdijk
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V.V. De Meern, Kampong en Kon. HFC de meeste teams (vervolg) 

 

Landelijk overzicht (aantallen teams): 

Vereniging Totaal Mannen Vrouwen Jongens Meisjes G-Voetbal 

1 De Meern 122 17 3 78 24 0 

2 Kampong 120 30 3 78 9 0 

3 Koninklijke HFC 119 12 1 93 10 3 

4 Hoofddorp s.v. 113 22 4 79 8 0 

5 AFC 112 26 1 71 14 0 

6 AS'80 105 10 1 85 9 0 

7 WV-HEDW 104 41 7 46 10 0 

8 Hercules 102 26 10 61 5 0 

9 Nieuwerkerk 102 20 1 69 11 1 

10 OJC ROSMALEN 102 16 5 69 11 1 

11 ARC 101 22 5 60 12 2 

12 Quick Boys 101 21 3 65 12 0 

13 Hooglanderveen 100 12 1 73 14 0 

14 Barendrecht 99 18 2 72 5 2 

15 PVCV 99 13 1 85 0 0 
 

Landelijk vrouwen en meisjes (aantallen teams): 

Vereniging Totaal Vrouwen Meisjes 

1 De Meern 27 3 24 

2 DSS 22 7 15 

3 DSVP 21 4 17 

4 AFC IJburg 20 2 18 

5 GeuzenMiddenmeer 19 12 7 

6 Gooi 't sc 19 5 14 

7 Volendam (rkav) 18 2 16 

8 DESTO 18 2 16 

9 Die Haghe 18 5 13 

10 Buitenveldert  sc. 18 6 12 
 

Utrechtse verenigingen (aantallen teams): 

Landelijk Vereniging Veld Mannen Vrouwen Jongens Meisjes G-Voetbal 

1 1 De Meern 122 17 3 78 24 0 

2 2 Kampong 120 30 3 78 9 0 

3 8 Hercules 102 26 10 61 5 0 

4 15 PVCV 99 13 1 85 0 0 

5 38 DESTO 84 11 2 55 16 0 

6 60 Sporting '70 76 10 7 51 8 0 

7 133 Zwaluwen Utrecht '11 61 12 6 33 10 0 

8 150 UVV 59 7 0 41 11 0 

9 198 DVSU 55 9 3 32 9 2 

10 280 PVC 49 8 2 39 0 0 

11 565 DHSC 33 13 2 17 1 0 

12 631-661 Elinkwijk 30 7 1 21 1 0 

13 631-661 VSC 30 21 4 5 0 0 

14 784 Rivierwijkers 25 21 4 0 0 0 

15 1032-1089 Odysseus '91 20 10 10 0 0 0 

16 1032-1089 Voorwaarts 20 17 3 0 0 0 

17 1208 Odin 17 13 4 0 0 0 

18 1365 Nieuw Utrecht SV 15 6 0 9 0 0 

19 1408-1476 EDO hfc 14 6 0 8 0 0 

20 1408-1476 Faja Lobi KDS 14 10 3 0 0 1 

21 1792 SV Vechtzoom 10 2 0 8 0 0 

22 1980 Domstad Majella 7 6 1 0 0 0 

23 2097 HMS 6 3 1 2 0 0 

24 2257 Eminent Boys 4 4 0 0 0 0 
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Sinterklaasfeest Kabouters 

 

Eindelijk was het dan zover. Vandaag zou het Sinterklaasfeest 

plaatsvinden ware het niet dat onze vijand Corona weer roet in 

het eten moest gooien waardoor het programma er iets anders uit 

kwam te zien. De Benjamins, Kabouters en Champions League 

mochten eerst hun kunstjes laten zien op het veld om vervolgens 

volledig verrast te kunnen worden in de kleedkamer. Niet wetend 

dat de Sint gelukkig toch langs was gekomen liepen de kinderen 

na hun zware wedstrijdjes naar de kleedkamers. Eenmaal daar 

aangekomen vielen allerlei kwartjes… 

 

Voor alle kinderen van de Benjamins, Kabouters en Champions 

League lag er een cadeau en wat snoepgoed klaar! De Sint had ook 

nog een mooi verhaaltje achter gelaten waarin hij netjes uitlegde 

waarom er dit jaar geen feestje was. Eindresultaat was dat alle 

kinderen met een brede lach weer met papa of mama mee naar 

huis gingen. 

 

Namens team Nederland en uiteraard ook alle andere teams en 

staf willen wij V.V. De Meern hartelijk bedanken. Was weer top 

geregeld. Chapeau!

 

 

 

 

Nieuwe trainers ZO-VR1 

Sinds het begin van dit seizoen heeft de Zondag Vrouwen 1 

nieuwe trainers: Henk en Henk. Hun beide dochters spelen in het 

team. Henk Nebbeling is de vader van Anouk, de rechtsbuiten 

van het elftal. Henk Mulder is de vader van Danique, vaak een 

positie achter Anouk te vinden als rechtshalf.  

 

Beide trainers hebben zelf al sinds jongs af aan een liefde voor 

voetbal. Zo heeft Henk Mulder vroeger zelf gevoetbald, is hij al 

eerder een lange periode trainer geweest (ook van eerdere teams 

van Danique). Henk Nebbeling voetbalt nu zelfs nog in de zaal bij 

Zwaluwen en heeft ook een verleden als trainer van eerdere 

teams van zijn dochter. Hun voornaam en liefde voor voetbal is 

niet het enige wat Henk & Henk met elkaar gemeen hebben, ook 

kijken ze beiden graag naar dezelfde club: FC Utrecht. Henk 

Mulder is dan ook altijd te vinden op de tribune. En om de staf 

compleet te maken worden beide heren ondersteund door hun 

schoonzonen, Brian en Bryan.  

Ze zetten zich met plezier in om ZO-VR1 steeds een stapje verder 

te helpen. Van positiespellen en conditietraining op woensdag tot 

het oefenen van dropkicks op vrijdag. Maar het allerleukste aan 

het trainen van de Zondag Vrouwen is wanneer de oefeningen uit 

de training worden ingezet in de wedstrijd. Zo hopen ze straks 

terug te kijken op een leuk seizoen met een mooie eindpositie.
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6 Vragen aan Ard Schouten, coach MO13-1

(terzijde: de MO13-1 speelt in een JO12 competitie en is bij de 

KNVB daarom MO12-1) 

 

Wat vind je het leukst aan dit team? 

Dit team is al lang bij elkaar; het grootste deel is al vanaf hun 6e of 

7e  jaar bij elkaar. Het is een hecht team en als er nieuwe meisjes 

bijkomen, worden zij snel opgenomen in het team. Ze werken 

allemaal hard in het veld en ze hebben een goede teamgeest om 

jongens te verslaan.  

Waar krijg je het meeste energie van als coach? 

Als we als team hebben gespeeld; veel snelheid, als we als team er 

staan en dat we als team elkaars taken overnemen. Omdat we in 

een jongenscompetitie spelen en deze vaak technisch beter zijn, 

vind ik het mooi als we fysiek het verschil kunnen maken.  

Waar loop je als coach veel tegenaan met dit team? 

Ik merk dat vaders het vaak wat moeilijker vinden als hun zoon 

verliest van een meisjesteam. 

Welke oefening vind het leukst om te trainen? 

Wij sluiten de training vaak af met partijtje. Als de bal dan uit 

gaat, dan speel ik vanaf de middenlijn de bal direct in voor het 

team die dan balbezit heeft. Ze moeten dan vragen om de bal als 

ze de bal willen hebben. Hierdoor krijg je veel snelheid in het spel 

en ze leren om vanuit een reactie te gaan voetballen. Doordat niet 

elke speler weer op zijn eigen positie staat, ontstaat een nieuwe 

situatie van waaruit ze moeten door voetballen.  

Wat maakt trainen en coachen van meisjes anders dan jongens?  

Ten eerste waren we de eerste jaren vooral bezig om de 

handstanden eruit te krijgen. Maar over het algemeen zijn meisjes 

gevoeliger voor de juiste toon dan jongens; je moet even wat 

langer nadenken voordat je wat zegt om bij meisjes de juiste 

snaar zien te vinden.  

Wat vind je van het meidenvoetbal bij de club 

V.V. De Meern heeft aangegeven dat ze de selectie teams van 

meisjes willen gelijk trekken met de selectie teams van jongens. 

Ik vind dat er nog wel wat stappen te maken zijn als ze dit willen 

bereiken. Bij de selectie teams bij meisjes zijn de coaches en 

trainers nog steeds de vaders van speelsters terwijl dit bij de 

selectie teams bij de jongens opgeleide trainers zijn. We zouden 

ook op een veld trainen zodat we de videobeelden konden 

gebruiken en we zouden ING als sponsor hebben met 

bijbehorende spullen. Het is wel jammer dat dat er nog niet is.  

 

Julian Oostveen

 

5 Vragen aan Lore Oostveen, speelster MO13-1 

 

Op welke positie sta je? 

Ik ben verdediger en middenvelder. Ik ben het beste in de bal 

afpakken. Als verdediger moet je slim spelen. Het leukste vind ik 

sprinten en mooie voorzetten geven.  

Speel je liever tegens jongens of liever tegen meisjes? 

Als jongens irritant doen, dan liever tegen meisjes. Maar meisjes 

kunnen ook irritant doen. Dus het ligt aan de persoon. Jongens 

doen soms net alsof ze Messi zijn, maar die heb je trouwens ook 

bij meisjes.  

Wie zijn er beter in voetbal; jongens of meisjes? 

Dat ligt aan de persoon. Jongens kunnen veel trucjes, maar 

meisjes kunnen dat ook. Jongens kunnen heel snel zijn, maar wij 

hebben in ons team ook snelle meisjes. Dus er is niet echt een 

verschil. 

Wat vind je van de ouders langs de lijn tijdens een wedstrijd? 

De ouders moeten kijken naar de wedstrijd en zich verder niet 

bemoeien met de coach of scheidsrechter. Dat vind ik echt irritant 

als dat gebeurt. Het is de hobby van de kinderen dus voor hun is 

het leuk. Maar de ouders verpesten het dan als zij zich ermee 

gaan bemoeien.  

Heb je nog een droom met voetballen? 

Gewoon lekker voetballen, maar niet professioneel. Ik wil nog 

graag sneller worden en beter worden in eerst kijken en dan pas 

passen. 

 

Julian Oostveen
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6 Vragen aan Fenno de Wit, speler JO11-4 

 

Welke positie speel jij? 

Ik ben verdediger en keeper. Het liefst speel ik verdediger omdat 

je dan over het hele veld kan spelen. Als keeper moet je vooral in 

je doel blijven, maar ik vind het leuk dat je kan duiken en ballen 

kan tegenhouden.  

Worden de spelers boos als je als keeper een keer een fout 

maakt? 

Als de spelers dan een opmerking maken, dan negeer ik dat 

gewoon. Ik probeer dan de volgende het keer wel goed te doen.  

Jouw vader is de coach van jullie team, kon hij wel een beetje 

voetballen vroeger?  

Hij heeft wel eens verteld dat hij niet kan koppen. Maar ik dacht 

dat hij vroeger in Zondag 2 gespeeld, geloof ik.  

Doen jullie leuk mee in de competitie? 

Ja, wij staan nu eerste! Na de herfstvakantie hebben we alles 

gewonnen. En voor de herfstvakantie zijn we als tweede 

geëindigd.  

Hebben jullie vandaag weer gewonnen dan?  

Nee, wij moeten morgen voetballen (zondag) tegen Desto JO12-3. 

Dat wordt een spannende wedstrijd. Zij staan tweede en als wij 

morgen van hen winnen, staan we 6 punten los! 

Wat maakt jullie team zo goed?  

We passen goed. En als iemand iets niet goed doet, worden we 

niet boos op elkaar. 

Julian Oostveen

 
 

5 Vragen aan Léon de Wit, trainer JO11-4 

(op de foto hierboven zit Léon links op de achterste rij) 

Wat maakt jullie team zo goed?  

Ze kunnen goed samenspelen. Ze gunnen elkaar de bal en passen 

daardoor goed.  

Trainen jullie daar veel op? 

Tijdens de warming up voor de wedstrijd, doen we altijd de 

oefening strak inspelen en aanbieden.  Op de woensdag krijgen ze 

training van Rob Zomer waar ze vaak in partij-vorm oefeningen 

doen.  

Wat vind je als coach belangrijk? 

Spelplezier! Dat ze het leuk vinden om te voetballen. Dat ze elke 

keer weer enthousiast zijn om te mogen voetballen.  

Jouw zoon vertelde dat jij vroeger ook bij de club hebt gespeeld. 

Hoe lang heb jij bij V.V. De Meern gespeeld?  

Ik heb van mijn 6e tot mijn 30e bij de club gespeeld, 24 jaar! Bij de 

senioren heb ik vooral in Zondag 2 en Zondag 3 gespeeld.  

Wat is het verschil tussen toen en nu? 

De club is nu veel professioneler; het materiaal is goed, het is een 

mooi complex, mooie velden, de organisatie is veel beter, meer 

trainers van buitenaf en we spelen over het algemeen hoger. 

Vroeger was het wel gezelliger; iedereen kende elkaar. Je kende 

spelers niet alleen van voetbal maar ook vanuit het dorp. Als je 

thuis speelde, bleef je ook veel meer hangen bij de vereniging; je 

ging wat eten en je bleef kijken bij het 1e of bij andere teams. 

 

Julian Oostveen

 
 

Acties leveren veel op

De afgelopen maanden waren er acties bij supermarkt PLUS, 

supermarkt Albert Heijn en de Grote Clubactie. Dat leverde samen 

het fantastische bedrag van zo'n € 13.000 op! Iedereen die hier 

een steentje aan heeft bijgedragen bedankt. 

 

Van het geld van de Grote Clubactie kunnen we nieuwe reserve 

shirts, voor teams die tegen tegenstanders met oranje shirts 

spelen, aanschaffen. Van het andere geld kunnen we ook weer 

leuke dingen doen, elders in deze TeamGeest is te lezen dat we 

diverse activiteiten voor onze jeugd organiseren. 
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Doe aankopen via SponsorKliks

Bij SponsorKliks zijn honderden internet winkels aangesloten. 

Enkele bekende voorbeelden: bol.com, Coolblue, Booking.com, 

Expedia.nl, Thuisbezorgd.nl, Media Markt, Hema, Blokker, 

Gaslicht.com, Conrad en OfficeDeals. 

 

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 is dat een paar 

honderd euro per jaar, we laten met zijn allen nog veel geld liggen. 

Denk dus even aan Sponsorkliks als je iets op internet bestelt... 

 

Column: onrust 

Wat Corona met je doet. Zo heet het dagboek wat ik een beetje 

bijhoud over het virus. Geen idee waar de naam vandaan komt, of 

waardoor het ontstaat, maar zeker is dat je het van de buurvrouw 

kunt krijgen of je beste vriendin. Raar ! 

 

Het begin heb ik nogal al paniekerig ervaren. Dat gedoe op TV en 

in de krant. In mijn krant zijn wel 6 pagina’s per dag over Corona 

gevuld geweest. Ik snap wel dat een krant bestaat uit het brengen 

van nieuws, maar ik heb het vooral ervaren als gezeur. Tot een 

goede vriendin van ons ouderencafe eraan dood ging. In 10 dagen 

was het leven voorbij. Dan schrik je wel, kan ik je zeggen. Zo 

dichtbij was het nog niet eerder geweest. En niemand is bij haar 

begrafenis geweest. Verdrietig allemaal. 

 

Gelukkig is er verder niemand uit mijn kennissenkring of zelfs 

maar uit het dorp of van de club bezweken aan deze aandoening. 

Of ik moet de berichtgeving gemist hebben. Dan spijt me dat. Het 

is inmiddels 8 weken verder en de protesten dienen zich aan. 

Men wil weer bij elkaar, zal ik maar zeggen. Dat de strenge 

regelgeving de oorzaak is dat we het onder-de-knie hebben, 

vergeet men maar even. Wat een leuk land hebben we toch waar 

iedereen zomaar van alles kan roepen. Om de aandacht maar te 

verleggen in deze voetballoze tijd, ging men ook de straat op voor 

een affaire met de politie in Amerika. Ook zoiets. Allemaal grote 

volwassen mensen de straat op om tegen discriminatie te 

protesteren. Prachtig. Ook de voetbalfans van Feyenoord en 

Den Haag lieten horen dat ze niet van discriminatie gediend zijn 

en gooiden daarom maar wat ruiten van etalages aan diggelen. 

Discriminatie is ver van mijn bed. Dus ik keek er van op dat het zo 

onrustig werd in deze voetballoze tijd. Nee, ik discrimineer niet, 

kan ik zomaar zeggen. En ik weet zeker de meeste mensen niet, 

want de meeste mensen deugen. (..) 

 

Op TV liet Johan Derksen zich, in deze voetballoze tijd, verleiden 

om daar een gesprek over te hebben met mensen die het wisten. 

Ik heb ademloos gekeken. Ik was met stomheid geslagen. Zelden 

zijn er zoveel oude koeien uit de sloot gehaald. Maar ze zijn er 

evengoed toch maar uitgehaald voor de mensen die dat weer 

prettig vinden. Ieder zijn meug. Dat kan hier toch maar.                                                                 

Derksen stopt met al deze flauwekul. Ik geeft hem gelijk. Ik 

schakel meteen over naar zijn andere kwaliteit: muziek. Wellicht 

kent u zijn programma niet: Grolloo radio. 24 Uur Blues, 

Americana, Gospel en Country. Zonder gewauwel, 24 uur achter 

elkaar. En tussendoor: Muziek voor volwassenen met mooie 

verhalen. Prachtig. Zwarte en witte muziek door elkaar..    

Cees Verweij
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George "buitenkantje" nog steeds spelend lid! 

 

Bij De Hemel gebeuren de mooiste dingen. In november is George 

Snel 70 jaar geworden en na al die jaren nog steeds spelend lid! 

Van zijn team De Hemel heeft hij een voetbalshirt ontvangen (wij 

zullen de club hier maar niet vermelden) met rugnummer 70.  

George voetbalde ooit in het 6e zondag team in een tijd waar er 

nog meer dan 10 teams ingeschreven stonden op de zondag. 

George zat in het leukste team en dat kwam mede door hem. 

Deze goedzak was niet de beste en ook niet de slechtste van allen. 

Wel één van de smaakmakers en dat voor een speler die altijd in 

de achterhoede stond. Hij stond z’n mannetje en met pijn en 

moeite kwam je langs hem. Hij kon en kan nog steeds iets wat 

alleen de grootsten kunnen. Elke keer denk je: "Oh George, speel 

de bal nou eens eenvoudig in." Maar nee, hij doet stoïcijns zijn 

eigen ding. Vaak gaat het verkeerd maar soms is het fenomenaal 

en dan denk wij: "My goodie, hoe flikt die dat." Op het 

kunstzinnige gras van De Hemel kan en mag iedereen schitteren. 

George doet het al jaren met zijn buitenkantje. 

Julian Oostveen

 

 

 

Onderhoudsploeg

Ons sportcomplex ligt er mooi bij. Dat gaat echter niet vanzelf. De 

onderhoudsploeg is elke dinsdagochtend met een man of 8 bezig 

met allerlei onderhoud buiten en binnen. 

 

We hebben zo'n 100 vaste en losse doelen op ons sportcomplex. 

Wekelijks moeten we netten repareren of vervangen. De doeltjes 

zelf gaan ook nog wel eens kapot, dat moet gerepareerd worden.  

Afval is wekelijks een behoorlijke klus: we hebben ruim 70 

afvalbakken op ons sportcomplex staan en die legen zich niet 

vanzelf. Als we tijd hebben doen we een rondje over het hele 

sportpark om zwerfafval op te ruimen. We verbazen ons er nog 

wel eens over wat iedereen maar op de grond gooit, ook peuken 

ondanks dat ons sportcomplex rookvrij is. Het sportcomplex is 

van ons allemaal, maar blijkbaar voelen niet veel leden de 

behoefte een handje te helpen en afval even op te rapen. Het 

kalken van de lijnen op veld 4 moet zeker in de groeizame  

periode regelmatig gedaan worden, meestal doen we dat op 

vrijdagochtend nadat de gemeente het gras gemaaid heeft. Het 

mini-court is eigendom van de club, dus hier moeten we 

regelmatig onkruid verwijderen. Vrijwel dagelijks moet het papier 

en karton in de oud-papier container even netjes opgestapeld 

worden om de container goed te kunnen vullen. 

 

In het clubgebouw is veel onderhoud te doen: van het vervangen 

van kapotte lampen (er zitten meer dan 400 lampen in het 

clubgebouw) tot allerlei zaken die stuk gaan, soms door slijtage, 

soms door vandalisme (helaas gaat niet iedereen zorgvuldig met 

andermans spullen om). In het clubgebouw hebben we 

honderden elektrische apparaten, die haperen nog wel eens of 

gaan stuk. Het meubilair moet ook wel eens gerepareerd worden. 

Schilderwerk is ook iets wat met enige regelmaat terugkomt. 

Daarnaast hebben we regelmatig projecten om zaken te 

verbeteren, bijvoorbeeld energie besparing. We zouden nog 

wel even door kunnen gaan wat er wekelijks allemaal aan 

werkzaamheden op ons afkomt. De variatie aan klussen maakt 

het leuk en gelukkig hebben we allerlei vaardigheden in huis 

waardoor eigenlijk geen klus ons te gek is. Desondanks leren we 

van elke klus, vrijwilliger zijn is leuk, maar ook leerzaam. 

 

Gezelligheid en samenwerken staat bij alles voorop, we beginnen 

uiteraard met een bak koffie en dan wordt het wel en wee van de 

club en de rest van de wereld besproken. 

 

Voor eigen leden lijkt het allemaal normaal. Het mooiste 

compliment komt daarom van bezoekers die vragen of ons 

sportcomplex nieuw is en verbaasd zijn als we antwoorden dat 

het ondertussen 16 jaar oud is. 

 

Tja, als je er eens bij stil staat is het verbazingwekkend wat er 

allemaal bij komt kijken om een potje te kunnen voetballen. Want 

naast de onderhoudsploeg hebben we nog ruim 20 commissies. 

Wekelijks zijn tientallen vrijwilligers actief, sommige zichtbaar, 

velen onzichtbaar. 

 

In deze TeamGeest staan diverse vacatures. Ook bij de 

onderhoudsploeg kunnen we nog wel wat extra handjes 

gebruiken. Iets voor jou? Kom eens vrijblijvend langs of stuur 

een e-mail naar cvb@vvdemeern.nl. 

 

De club doet veel voor jou. Wat doe jij voor de club?
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Pats versus Bohs 

Ze lieten de club een weekend bijna scheidsrechtersloos achter 

om in Dublin de Ierse bekerfinale bij te wonen. Onder leiding van 

de Hendrikxen -Ben als organisator/kasbeheerder en zoon Nick 

als gids (studeert in Dublin) - werd met succes gewerkt aan de 

teambuilding van het arbiter corps. 

Kort samengevat: met z’n achten op één kamer in een hostel, het 

uitgaansleven van Temple Bar District, Irish cottage pie in The 

Old Storehouse, poolen, Ierse ontbijtjes met black and white 

pudding, St. Patrick’s Cathedral, Guinness, Dublin Castle, The 

Celt met zijn Clonnany Farm Bangers and Mash, Molly Mallone, 

wandeltocht langs de kliffen van Howth, FAI Cup Final St. 

Patrick’s Athletics FC - Bohemian Dublin FC (Pats winnen na 

strafschoppen). Alleen van de laatste avond is de herinnering 

volledig weg. 

 

Ron Booij

 

 

Dublin Castle 

 

 

Dit is geen koffie 

 

Kliffen van Howth 

 

Toe aan Fish 'n Chips 

 

Feest in The Celt 

 

Team Referees klaar voor 

FAI Cup Final 

 

 

Pats versus Bohs 

 

Irish Museum of Modern Art, artist: unknown, 

titel: "What happens in Dublin stays in Dublin". 

 


