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Inhoud

Net heb ik het voorwoord geschreven voor het ‘75 jaar 
jubileumboek.’ Wat betekent voetbal voor mij, dat werd 
mijn insteek. Een ieder beleeft het op zijn of haar manier 
maar de combinatie voetbal en sociale omgeving was  
en is voor mij van groot belang. De verjaardag van onze 
club gaan we uitgebreid vieren. 

De jubileumcommissie onder leiding van Laurens Zandbelt 
heeft een uitgebreid programma samengesteld voor jong 
en oud. Ik zie vooral uit naar 11 juni waar onder andere een 
reünie plaatsvindt. We hopen veel oudere leden te ontvan-
gen en mooie  verhalen uit het verleden te kunnen delen.  
Ik ben ‘slechts’ 45 jaar lid van de club en velen anderen 
hebben nog een veel groter V.V. De Meern verleden. 

Ik kan wel aangeven dat de club aardig gegroeid is, niet 
alleen wat leden betreft maar ook wat betreft de voetbal-
voorzieningen. Een fantastische accommodatie dat door 
onze dinsdagochtend mensen (de onderhoudsploeg) 
geweldig wordt onderhouden en vijf kunstgrasvelden. 
Menig amateurclub is hier jaloers op. 

In de laatste jaren heeft ook bij het voetbal de digitalisering 
toegeslagen. Niet alleen bij de KNVB maar ook bij ons. 
Website, teamgeest, wedstrijdkrant en socialmedia worden 
aan een onderzoek onderworpen door de opgerichte 
mediacommissie. Heeft u ideeën, wilt u meedenken, wilt  
u de redactie vormen of versterken? Meldt u dan aan!  
Als bestuur horen we vaak dat de communicatie beter kan 
dus wat let u om te helpen dit te verbeteren?  

Ik hoop dat de festiviteiten rondom ons 75-jarig jubileum 
een groot succes worden. Ik dank bij voorbaat alle vrijwil-
ligers voor hun inzet en medewerking. Zonder vrijwilligers 
kan een club niet draaien. 

We hebben het al 75 jaar als club volgehouden 
dus ik zou zeggen: op naar de 100!

Wim Stolwijk, Voorzitter
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In de TeamGeest van maart meldde Zaterdag 9 

dat ze een inspirerend trainingskamp hadden 

gehouden,	inclusief	‘groene	flesjes’.	 

Het heeft gewerkt. De boodschap aan de 

andere teams, wil je kampioen worden 

organiseer dan een teamweekend.

Zaterdag 9 
Kampioen 

2021/22
5e klasse

Kampioenen

Dit jaar was het zover…Na een onverslagen eerste helft van 
het seizoen begonnen de mannen van De Meern 9 er echt in 
te geloven… ‘Het kampioenschap’. 

Het seizoen liep niet helemaal zoals het hoorde te lopen door 
al die corona ellende maar toch slaagde zij er in om voor het 
einde van het seizoen kampioen te worden. Helaas moest de 
grote kampioenswedstrijd op een dinsdagavond plaatsvinden 
maar dat weerhield het team en natuurlijk de fans niet om er 
een groot feest van te maken! Na een lange werk of school-
dag zou je natuurlijk denken dat de mannen van De Meern 9 
bijna al hun energie van de dag al hadden verspild. Maar ze 
waren	juist	fitter	dan	ooit	tevoren!	Dat	kwam		natuurlijk	
doordat de mannen nou eens een keer niet met een kater  
op het veld stonden…

Voor de aftrap kwam er nog een mooie toespraak van de 
trainer en zijn assistent, die het team er nog telkens maar aan 
herinneren waarvoor ze dit ook alweer allemaal doen. Een 
feessie natuurlijk!!! Om het seizoen goed af te kunnen sluiten 
staat er natuurlijk een groot feest op de planning, maar dat 
gaat uiteraard alleen door als de mannen kampioen worden! 
Na een paar zenuwslopende eerste minuten moest het toch 
maar eens gaan gebeuren… Er moesten doelpunten vallen! 
Dat liet Mauro (die bijna op elke positie heeft gespeeld dit 
seizoen) zich geen tweede keer zeggen… 
Hij zorgde voor het eerste doelpunt en de spanning was los! 
Hij moest nog even op gang komen maar later zorgde hij 
ervoor om nog twee doelpunten mee te pikken en zo zijn 
stempel op de wedstrijd te kunnen drukken. De tegenstander 
(Faja Lobi 3) lukte het om nog een doelpuntje mee te pikken 
maar die telt natuurlijk alleen voor de statistieken. 

Na	het	fluitsignaal	van	de	scheidsrechter	was	het	eindelijk	
zover, de mannen mochten hun kampioenschap vieren in de 
kantine. Ze wisten niet hoe snel ze moesten douchen en 
omkleden om zo gauw mogelijk onder de tap te mogen 
hangen, want ja de eerste en de tweede helft waren leuk,  
de derde zijn ze nog altijd beter in!

Bart Timmer

Staand vlnr: Tim Koot, Cas Bleeker, 
Vinnie van Kippersluis, Jelle Alberts, 
Pascal Looman, Amine el Amrani, 
Thijs van der Lugt en dan tot slot 
uiterst rechts de vedette van het team 
Bart Timmer :)
Zittend: Rik van der Linden, Sven Jansen 
(in zwarte jas) Owen Pouli, Jort Nobel, 
Matthijs Verbeek, Niels Hoekstra, 
Mauro Abbingh, Toon van Oostrom, 
Bas van der Rijst (keeper).
Ontbrekend: Kylian Schuin, Bram Evers 
en Bas van de Woestijne

De keeper van Faja Lobi voorkomt een doelpunt. Thijs van der Lugt (l) en Toon van Oostrom (r) zetten de tegenstander onder druk



Gaan we gezonder eten met  
een broodje gezond of salade,  

in De Middenstip?
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Op 18 juni 1947 werd in café Het Wapen van 
Gouda de Roomsch Katholieke Voetbal 
Vereniging De Meern opgericht. Vreemd niet? 
Alsof bijna 100 jaar na het uitvinden van het 
voetbal (1854) een of andere snuggerik in  
De Meern denkt; goh! Dat zouden wij ook wel 
eens kunnen doen. In het Utrechts Nieuwsblad 
van maandag 15 juli 1935 onder uitslagen van 
de Utrechtse Provinciale Voetbalbond (U.P.V.B) 
staat overduidelijk een 'De Meern'. Alle schijn  
dus dat er al veel eerder een snuggerik was. 
Wanneer	dan?	Enfin,	het	zou	jammer	zijn	om	
een goed feestje voorbij te laten gaan voor een 
historisch detail. Dan maar iets ouder en je  
75 voelen.

Jubileumboek
Op deze plek dank aan Eef Oskam en Cees Verweij als schrijvers, 
Andre Bakker voor het scannen van foto’s en Martine Leroy als 
vormgever voor een geweldig jubileumboek. 75 jaar –  
75 verhalen. Zorg dat u dit collectors item in handen krijgt.

Jubileumfestiviteiten
Heel veel dank aan allen die meewerken aan alle festivitei-
ten. Goed te merken dat ervaren rotten als Eelco Koot en  
Laurens Zandbelt ouderwets op dreef waren om mensen te 
mobiliseren, zonder daarbij alle anderen één woord te kort  
te willen doen. Mensen, heel erg bedankt!
 
Bestuurswisselingen
Het slechtste nieuws in dit nummer is misschien wel de 
aan -kon diging van Han van Veldhuizen dat hij stopt met het 
bestuur. Ontzettend jammer! En dat is het understatement 
van het jaar. Binnen het bestuur balen we want Han is 
behalve zeer aimabel en iemand waar heel gemakkelijk 
mee is te werken ook uiterst capabel. In een grote organi-
satie als onze club valt het niet mee om met (bijna) ieder-
een op goede voet te blijven en rust te kunnen creëeren.  
Hij kon dat als geen ander en probeerde dan ook nog jonge 
mensen te begeleiden en te begrijpen. Han zal de geschie-
denis ingaan als het bestuurslid dat aftrad zonder ooit 
formeel benoemd te kunnen zijn door corona lockdowns. 
Heeft hij weer.

Algemene Ledenvergadering – 23 mei 2022
Op het moment dat we dit schrijven is het begin mei. Met 
terugwerkende kracht moeten we een aantal bestuurs- en 
commissiebenoemingen bevestigen. Dat kan geen struikel-
blok meer zijn. Het is niet meer terug te draaien.

Financieel zijn we gezond. We moeten de gemeente heel 
dankbaar zijn voor alle coronacompensaties. En bovendien 
dank aan Piet Eversdijk die een neusje heeft voor subsidies 
binnen halen. Dat laatste is niet onbelangrijk. 

Heel benieuwd zijn we naar de mening van de leden over 
vergoedingen en contributies. Als u dit leest is dat inmid-
dels bekend.

Bestuursplannen voor het seizoen 2021-2022
Ons belangrijkste doel was om de club gezond door de 
corona crisis te krijgen. Aanpassen van de organisatie. Daar 
moet nog wel wat gebeuren.Nu moeten we samen, bestuur 
en leden, de club verder aanpassen aan de huidige tijd. 
Meer digitaal, eigentijdser en met professionele onder-
steuning voor meer conti nuïteit. Maar nog steeds moeten 
we het samen doen met de hulp van veel vrijwilligers. 

Aanpakken Strategisch Beleidsplan
Door onderbezetting in het bestuur komen we hier nog steeds 
maar langzaam mee vooruit. 

Zaterdag- en zondagvoetbal
De zogenaamde horizontale overstap van eerste elftallen van  
de zondag naar de zaterdag gaat onvoorstelbaar hard. In maart 
melden wij nog dat 50 clubs uit West I en West II de overstap 
zouden maken. Inmiddels is al duidelijk dat het er minimaal  
70 zijn. Ons streven en het streven van de stad Utrecht om de 
sportparken optimaal te gebruiken, inclusief volle bak op vrijdag 
en vooral vollere bak op zondag, wordt er daarmee niet gemak-
kelijker op. Bovendien is de KNVB technisch niet klaar met 
Sportlink	om	het	flexibel	gebruik	van	het	weekend	te	
onder steunen. 
Voor ons betekent dit dat de voorlopige stop op de oprichting 
van nieuwe competitieteams op zaterdag blijft, zolang we niet 
meer	wedstrijden	zonder	extra	werk*	voor	de	wedstrijdsecreta-
rissen kunnen verplaatsen naar vrijdag of zondag of doorde-
weeks. Sterker voor komend seizoen zullen we door natuurlijk 
verloop van leden het aantal zaterdagteams iets laten afnemen. 
Meer hieroverop pagina 9.
Hoewel het dit jaar door corona wederom niet helemaal gelukt 
is, blijft de doelstelling dat de seniorenteams, vooral uit de 
B-categorie, een keer of twee keer per seizoen op vrijdagavond 
spelen. Jeugdteams moeten er rekening mee blijven houden dat 
ze af en toe op zondag moeten. Het gaat om ongeveer twee 
keer per seizoen.
 
*  De KNVB heeft geen probleem met het verplaatsen van wed

strijden, mits de tegenstander akkoord is. Daar zit het probleem 
voor wedstrijdsecretarissen. De tegenstander wil meestal niet en 
dan moet de wedstrijdsecretaris heel veel moeite gaan doen voor 
er uiteindelijk toch een wedstrijd is verzet. Dat is onwerkbaar.

Convenant Toekomst Voetbal Utrecht
Omdat	het	flexibele	gebruik	van	het	weekend	via	de	KNVB	maar	
langzaam opgang komt zijn Utrechtse clubs onderling afspraken 
aan het maken. Om de wedstrijdsecretarissen te beschermen is 
de afspraak dat als de thuisspelende club de wedstrijd verplaatst, 
de uitspelende club zonder verdere discussie geacht wordt op de 
andere dag te verschijnen. Zo niet dan is het een kwestie van 
“niet opkomen dagen” op het wedstrijdformulier.

Dit seizoen geld de afspraak tussen 6 Utrechtse clubs, komends 
seizoen komen we uit op 10 of 11. Dat lijkt niet veel tov de 30 
Utrechtse verenigingen, maar let op want dit aantal dekt wel 
ongeveer 60% van de Utrechtse voetballers.

Aanpassing kantine
Vanuit de Middenstip is het verzoek gekomen of er meer ruimte 
kan worden gemaakt voor de verkoop van gezonde(re) etens-
waren zoals broodjes gezond, salades, of wat iets meer zij. De 
Middenstip dacht daarbij aan de darthoek. Inderdaad zijn dat niet 
de meest benutte meters van het clubgebouw waar we mis-
schien meer mee kunnen. Onder leiding van Han van Veldhuizen 
zijn de Commissie van Beheer, De Middenstip en anderen aan het 
kijken naar de mogelijkheden. Duidelijk is dat het sowieso geen 
goedkope aanpassing zal worden. Dus of het haalbaar is moet 
nog blijken. 

Samen de club 
vernieuwen Het verenigings- 

bestuur
Wim Stolwijk

Han van Veldhuizen
John van Wegen

ondersteund door:
Christel Hek

Bas van Veenendaal

Genrich Sillé van Zaterdag 1.  
Behalve begenadigd voetballer 
zo te zien ook verbouwer van 
vijandelijke shirts?

 © KNVB/Media © KNVB/Media
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Aantal teams 2015

 mannen vrouwen

Senioren 11

A-junioren 5 2

B-junioren 8 2

C-junioren 10 3

D-junioren 11 3

E-pupillen 19 4

F-pupillen 5 1

totaal 70 15

Aantal teams 2021

 mannen vrouwen

13 2

O19/O18 5 2

O17/O16 9 3

O15/O14 11 5

O13 7 4

O12 8 2

O11/O10 20 6

O9/08 19 2

totaal 92 26
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50 wedstrijden  
op een dago

We zijn gegroeid, te veel. Maar hoeveel teams van jong tot 
oud kunnen we op zaterdag competitie laten spelen?
Dat	is	lastig	exact	aan	te	geven	omdat	afhankelijk	van	de	leeftijd	
teams korter of langer spelen, op hele of halve velden spelen, 
enzovoort. In de praktijk blijkt dat we op een zaterdag ongeveer 
45 á 50 wedstrijden kunnen plannen zonder dat Peter Bootsma 
zich in al te veel bochten moet wringen. Al blijft het een enorme 
klus. Vergis u niet. Neem aan dat de helft van de teams thuis 
speelt en de andere helft uit en het is duidelijk dat we ongeveer 
95 teams op zaterdag in competitie kunnen hebben.

De zaterdag bezetting is feitelijk vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering van 2013. We hadden toen lange wacht lijsten 
en iedereen mocht komen trainen of onderling voetballen maar 
de	harde	eis	was	dat	er	maximaal	13	D-junioren	teams	mochten	
zijn, 10 jongens en 3 meisjes (D-junioren is de combi van O13  
en	O12).	Vertaald	naar	nu	zou	dat	maximaal	vijf	JO13	teams	 
zijn en twee MO13.

We zijn in 6 jaar gegroeid van 85 naar 118 teams, terwijl we er 
rond de 95 zonder al te veel problemen kunnen laten spelen. 
Rond de 100 is nog te doen om dat de aller kleinsten tegenwoor-
dig minder veldruimte innemen. Een beetje speling hebben we 
omdat we ipv tot 18.00 uur dit seizoen laten doorspelen tot 
19.00 uur maar dan nog kan iedereen zien dat we te veel teams 
hebben. Dat geeft week na week problemen.

Goed nieuws. Een aantal enthousiaste 
mensen is aan de gang gegaan om wat  
heet 'de mediazaken' aan te pakken. Denk 
aan TeamGeest, website, Wedstrijdkrant, 
social media etc. Voor de website zijn  
dit Lydia Bakker en Eric van der Horst. 
 
Het is ontzettend leuk om te horen dat  
Otto Hol op dinsdagmorgen zou willen 
aansluiten bij de onderhoudsploeg.  
Otto en zijn vrouw zijn jaren vrijwilliger 
geweest. Sowieso fantastisch als oude 
bekenden terug komen, maar vooral  
heel bijzonder gegeven de geschiedenis  
dat zij dat weer zouden terugkomen.  
Een kippenvel moment. 

We zoeken vrijwilligers voor:

Verenigingsbestuur/jeugdcommissie 
Het hoeft niet altijd te gaan om veel uren per week. Ook project-
matige ondersteuning voor een bepaalde tijd is heel welkom. 
Denk er eens over na. Het is leuk, leerzaam en dankbaar werk. 

Commissie van Beheer / Onderhoudsploeg 
Voor handige én onhandige klussers. Klussen en gezelligheid op 
dinsdagmorgen, of wanneer je tijd hebt. 

Website beheer 
Een website vormgeven of met functionaliteit aanpassen is één 
ding. Iets anders is het om hem draaiende te houden, te hosten, 
back-ups te maken etc. Dus daar liggen kansen voor jonge IT’ers. 

TeamGeest en Wedstrijdkrant 
Voor de korte termijn hebben we betaalde krachten ingezet voor 
de vormgeving en het opgang krijgen van de redactie. Het lijkt 
erop dat we met ingang van september een aantal vrouwen in  
de redactie krijgen en dat is goed nieuws! Een van de knelpunten 
is altijd goede foto’s. Ben je amateurfotograaf, maar vooral,  
wil je af en toe bij gelegenheden even naar het sportpark komen 
voor een mooi plaatje, meld je dan. En ook als je het leuk vindt 
om een stukje te schrijven, of een vaste plek in de redactie wil,  
meld je dan aan!

Subsidiewerver 
Er zijn tal van subsidiemogelijkheden waarmee de club aan-
zienlijk geld kan binnenhalen. We zoeken iemand die dit leuk 
vindt om te doen, en hier misschien ook al ervaring mee heeft.

Interesse in bovenstaande vrijwilligersactiviteiten? 
Meld je snel aan bij Marcel de Graauw via  
vrijwilligers@vvdemeern.nl

Dringende oproep: Lid Zorgadviesteam
Er zijn onder de 3000 ouders/verzorgers bij onze jeugd vast 
mensen met een orthopedagogische, (sport-) psycholo gische  
of vergelijkbare achtergrond die het bestuur kunnen helpen bij 
incidenten, te adviseren, of trainers te onder steunen in team-
begeleiding. Het gaat om het welzijn van uw eigen kinderen.  
Meld je aan bij John van Wegen via jvanwegen@info-care.nl. 

Wedstrijdsecretaris Peter Bootsma heeft het overzicht.

Afslanken
We hebben geen keus, we moeten afslanken. Niemand wordt 
weggestuurd. Dat zou absurd zijn, maar op basis van natuurlijk 
verloop gaan we de aantallen teams omlaag brengen. 

Waarom hebben we opeens zoveel teams op zaterdag?
Het is een bewuste keus van de vereniging geweest om de 
senioren iets te laten groeien. Dat is gezond voor de club maar 
ook iets wat de leden willen. 

Ten tweede heeft de KNVB onverwacht de stekker uit de 
zondag F-competitie getrokken waardoor alle JO8 en JO9 naar 
de zaterdag zijn overgekomen. Daarnaast zijn we zowel bij de 
jongens als de meisjes maar leden blijven aannemen in plaats 
van	de	maximum	aantallen	in	de	gaten	te	houden.	

Wanneer kunnen we weer groeien?
Dat	kan	vanaf	het	moment	dat	we	flexibeler	gebruik	kunnen	
maken van het weekend.

We hebben hele leuke vacatures

Aantal zaterdagteams in 2015 en 2021

Team piramide

We waarderen  
de inzet van onze 

vrijwilligers enorm.  
Heel erg bedankt!

 © KNVB/Media
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Vrijdagavond Zaterdag /zondag

Vorm Toernooivorm 
(voor- en 
najaarsreeks)

Competitie- 
vorm (heel 
seizoen)

Doelgroep 18+/35+/45+ 
(mannen) 
18+/30+ (vrouwen)

18+/35+/45+ 
(mannen)
18+/30+  
(vrouwen)

Ratio Eens in de  
2/3 weken een 
toernooiavond

Wekelijks een 
wedstrijd

KNVB lanceert nieuwe 
voetbalvormen
Soms word je verrast door wat er onverwacht 

vanuit de KNVB aan informatie naar buiten 

komt. In een column van 26 april schrijft  

Jan Dirk van der Zee, de directeur amateur-

voetbal, dat de KNVB als doelen heeft.  

Hoe trekken we nieuwe spelers aan en 

zorgen we ervoor dat er in het voetbal minder 

jeugd spelers afhaken? 

Uit onderzoek van de KNVB zou zijn gebleken dat er steevast 
drie wensen naar voren kwamen: een gelijkwaardige competi-
tie (geen wedstrijden meer van 10-0), het verlangen naar een 
inspirerende trainer en het kunnen voetballen met vrienden.  

Bij de meiden werden daar nog twee andere wensen aan  
toegevoegd: een team dat matcht met hun eigen ambities  
en samen met leeftijdsgenoten kunnen spelen.

Voor meiden onder 13 t/m 20 jaar vernieuwd 
competitieaanbod
Vanaf seizoen 2022/23 voetballen de junioren bij de 
vrouwen in minimaal 24 speelronden zo veel mogelijk  
in hun eigen leeftijdscategorie. Ook wordt een A- en  
een B-categorie ingevoerd. In de A-categorie spelen de 
teams standaard 11 tegen 11. In de B-categorie is de 
mogelijkheid om 9 tegen 9 te spelen.

Drie fasen voetbal in groot deel jeugdcompetities
Om gelijkwaardige competities te bevor deren, introdu-
ceren we het drie fasen voetbal bij een groot deel van 
de juniorencompetities. Zo gaan de JO13 t/m JO19 
vanaf de hoofdklasse en lager in deze nieuwe opzet 
spelen. Met tot de herfst vakantie bekervoetbal in een 
poule van 6 teams (eerste fase), tussen de herfst- en 
kerstvakantie een korte wedstrijdreeks (tweede fase) 
en tot de zomerstop een lange serie wedstrijden 
(derde fase).

7 X 7 voetbal voor 18 jaar en ouder
Het	steeds	populairder	wordende	7x7	voetbal	wordt	
ingevoerd voor de doelgroep 18 t/m 34 jaar, zodat je  
in het weekend met je vrienden kunt blijven voetballen. 
Lachen en bewegen tegelijk.

7x7
Interesse?

Laat dit zo snel mogelijk weten  
via seniorencommissie@ 

vvdemeern.nl.  
Eind juni moeten we teams 

aanmelden

Afhankelijk van de inschrijvingen biedt de KNVB  
de volgende spelvormen aan:

De KNVB start met ingang van 
het nieuwe voetbalseizoen met 
drie belangrijke aanpassingen:

1

2

3

Neem contact op met de sponsor  
commissie van V.V. De Meern!

Uw advertentie  
in dit clubblad?

 © KNVB/Media
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2003  
De ALV stemt in met  
de nieuwbouw
Voor de bouw van de huidige kantine 
moest in november 2003 tijdens de 
Algemene Ledenvergadering gestemd 
worden door de leden of zij akkoord 
zouden gaan met de bouwplannen en 
bijbehorende hypotheek. 
Tegenwoordig wordt alles levensecht 
3D en bewegend gevisualiseerd. In 
2003 kregen de leden artists impres-
sions bij de presentatie van architect 
van Rooyen.  
De visualisatie in combinatie met een 
goed	financieel	verhaal	door	Wim	
Stolwijk moest de leden ove rtuigen. 
Theo van Rooijen vroeg om een 
reactie. Legendarisch waren daarna de 
 openingswoorden van Jan Vermeulen: 
“Hier kan ik blij van worden”, waarna  
de stemming gezet was. De leden 
stemden massaal voor!

John van Wegen

“Hier 
kan ik blij  

van  
worden”

LU C HT F OTO
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Enthousiaste jeugdleden gezocht 
om anderen beter te maken

Ontwikkel jezelf,  
ontwikkel je club

Heb jij vernieuwde ideeën en wil jij de 
vereniging V.V. De Meern naar een hoger 
niveau brengen? Dat kan, want voor 
volgend seizoen zijn wij op zoek naar een 
aantal leden voor in de jeugdcommissie. 
Het liefst twee à drie personen.

De openstaande portefeuilles zijn: 
Secretaris, commissielid Benjamins, 
Kabouters en Champions League.
De jeugdcommissie komt één keer per 
twee weken bijeen om allerlei zaken te 
bespreken. Halverwege het seizoen  
neemt de frequentie af. 

Heb je vragen of wil jij je aanmelden  
neem dan contact op met de voorzitter 
van de jeugdcommissie, Christel Hek,  
via voorzitterjeugd@vvdemeern.nl

Laatste trainingen 3 juli
Benjamins, Kabouters en Champions 
League en overige jeugd kunnen tot en  
met zondag 3 juli trainen. 

Materialen inleveren 4 t/m 8 juli
De materialen en Shirts kunnen in de  
week van 4 juli tot en met 8 juli ingeleverd 
worden. Zorgen jullie dat alles weer 
schoon en gewassen terugkomt bij  
Mandy en Alfred in de uitgifte ruimte? 
Zo hebben de kids van volgend seizoen 
ook weer lekkere schone shirtjes en 
scheelt het onze vrijwilligers veel werk. 
Mocht je in die week niet de mogelijkheid 
hebben om het in te leveren, regel dan 
onderling met even met een andere 
ouder, kleine moeite toch?

Kampioenen
Het einde van het seizoen komt al snel 
dichterbij, zo ook het beeld van de toe-
komstige kampioenen seizoen 2021/ 
2022. Wij wensen alle teams die nog 
kampioen kunnen worden dit jaar, heel 
veel succes met de laatste loodjes. We 
wachten jullie graag op bij de huldiging.

Coördinatoren bijeenkomst
Op 10 mei is er een coördinatoren bijeen-
komst geweest onder leiding van Frank 
Gulitz. Hierin werden zaken  besproken die 
het afgelopen seizoen goed en minder 
goed verliepen. Er kwamen onderwerpen 
zoals teamindelingen, taken coördinatoren 
2022/ 2023 en de  carrousel trainingen ter 
sprake. Volgend seizoen willen wij vaker 
een gezamenlijke bijeenkomst houden.

Al jaren denken we na op een manier 
om het principe van ‘gelijke kansen’ bij 
de jeugd vorm te geven. ‘Gelijke kansen’ 
wil zeggen dat we de mogelijkheid 
willen bieden aan álle jeugdleden om 
zijn of haar potentie volledig te benut-
ten en op die manier maximaal plezier 
te beleven aan het voetballen. We zijn 
ooit begonnen met het groter maken 
van de selectiegroepen bij de jongste 
jeugd. Na de afgelopen winterstop 
hebben we een volgende stap gezet. 
Vanaf dat moment krijgen alle O8 en  
O9 groepen dezelfde trainingsstof 
aangeboden. Alle teams van een leef-
tijdscategorie trainen ook op hetzelfde 
moment, de trainers krijgen via de app 
de trainingsstof en tijdens de trainingen 
is een veldcoördinator aan wezig om de 
trainers te helpen bij het aanbieden van 
de oefenstof. 

Komend seizoen willen we deze aanpak 
uitbreiden. Dat betekent wel dat we op 
zoek zijn naar enthousiaste mensen die 
ons willen helpen om 1 à 2 dagen in de 
week een team tijdens de training te 
begeleiden. Dit kunnen ouders zijn, 
maar we zijn ook nadrukkelijk op zoek 
naar ent housiaste jeugdleden uit de 
midden- en bovenbouw die het leuk 
vinden om zichzelf te ontwikkelen.  

Wil je wel eens weten hoe het is om 
training te geven en jezelf daarin te 
ontwikkelen? Vind je het leuk om  
met jongere  kinderen om te gaan?  
Dan is dit je kans. Wij reiken de oefen-
stof wekelijks aan en zorgen voor 
deskundige begeleiding op het veld.  
Jij kan daar optimaal van profiteren.  
Dit is de kans om jouw eerste stappen 
te zetten op weg naar een trainers-
carrière of om je te ontwikkelen tot  
een nog betere (jeugd)trainer. 

Heb je interesse of wil je meer  
informatie? Aarzel dan niet om 
contact op te nemen met onze  
onderbouw coördinator via  
onderbouw@vvdemeern.nl

Han van Veldhuzien

Spelregelbewijs 
De KNVB heeft het Spelregelbewijs 
ingevoerd om spelers en speelsters  
van jongs af aan vertrouwd te maken  
met de regels. Het geeft meer inzicht in 
– én begrip voor – beslissingen van de 
scheidsrechter, volgens de KNVB.  
Vanaf de ‘Onder 18’ is het behalen van  
een Spelregelbewijs verplicht.

Schuif het niet voor je uit,  
begin er snel aan. Zorg dat je er  
niet aan hoeft te denken aan  
de Spaanse Costa’s of in Renesse. 

Eind maart is een spelregelavond 
geweest om jullie te helpen bij het beha-
len van het spelregelbewijs. Spelers en 
speelsters geboren in 2005 kunnen nu  
al aan de slag met het Spelregelbewijs. 
Zij	hebben	tot	hun	eerste	officiële	wed-
strijd in het seizoen 2022/2023 de tijd om 
het Spelregel bewijs te halen. Dat is nog 
maar een paar maanden, voor 1 septem-
ber 2022 moet het afgerond zijn. 

Mail bij vragen naar  
operatiejeugd@vvdemeern.nl

Wie doet er mee?

Programma  
‘Wat zou jij doen?’
De vereniging heeft meegewerkt aan 
een programma ‘Wat zou jij doen?’.  
In dit programma staan kinderen 
centraal die voor een dilemma staan. 
Een van onze jeugdleden uit de  
middenbouw staat op dit moment  
ook voor een dilemma. Gaat hij door  
met voetballen of kiest hij voor een 
andere sport? 
Ben je nieuwsgierig naar zijn beslis-
sing en lijkt het je leuk om onze 
vereniging eens op televisie te zien? 

Kijk dan terug naar de ZAPP/ NPO 3 
uitzending van zondag 22 mei rond 
19.20 uur.

V.V. De Meern Maatschappelijk

Dankzij de inzet en begeleiding van 
Joop Zoutenbier kunnen de kinde-
ren van het COA in De Meern met 
plezier voetballen. Hij heeft ervoor 
gezorgd dat de kinderen ondanks 
hun rugzakje nu zonder zorgen 
kunnen sporten. 

Mochten er naast de kinderen 
vanuit het COA, kinderen uit 
Oekraïne opzoek zijn naar een 
voetbal vereniging, dan kunnen zij 
eveneens tijdelijk bij ons terecht.

Evenementencommissie
In een eerdere teamgeest heeft u kunnen 
lezen dat de jeugdcommissie op zoek is 
naar vrijwilligers. Vol enthousiasme 
kunnen wij melden dat een ouder zich 
gemeld heeft, om haar steentje bij te 
dragen in de evenementencommissie.  
Wij hebben nog ruimte voor 2 à 3 vrij-
willigers in de evenementencommissie.
Hoe leuk is het dat wij nog een aardig 
budget over hebben om een leuk evene-
ment neer te zetten in het voetbalseizoen 
2022/2023. Heb jij leuke ideeën voor dit 
evenement of wil jij een van de fantas-
tische vrijwilligers zijn om te helpen bij 
het organiseren van evenementen of op 
een ander vlak iets wil betekenen? 

Neem dan contact op met de voorzitter 
van de jeugdcommissie, Christel Hek,  
via voorzitterjeugd@vvdemeern.nl

Namens de Jeugdcommissie
Christel Hek

Afsluiting seizoen 2021/ 2022
De jeugdcommissie is de afgelopen 
maanden druk bezig geweest om de 
voorbereidingen te treffen voor het 
afsluiten van het huidige seizoen. 
Je kunt hierbij denken aan alle voorberei-
dende werkzaamheden en knelpunten 
voor de komende teamindelingen  
(gebaseerd op de piramide opbouw). 
Verder bekijken wij welke uitschrijvingen 
er voorbij komen en nog zullen komen tot 
de maand juli. Waar vallen de gaten en 
wat betekent dit voor komend voetbal-
seizoen. Hoe staat het met de vrijwilligers 
en wie gaat er volgend jaar door als 
coördinator of leider? Zijn er al nieuwe 
vrijwilligers die zich gemeld hebben? 
Waar kunnen wij op inspelen als het gaat 
om de huidige drukte op het park met 
betrekking tot de hoeveelheid teams? 
Veel vragen waar wij het met elkaar 
geregeld over hebben.

Veranderingen in de jeugd  - 
trainingen
In de vorige teamgeest heeft de jeugd-
commissie aangegeven dat de organisa-
tiestructuur van V.V. De Meern door het 
verenigingsbestuur is aangepast en een 
technische commissie toegevoegd. Deze 
commissie heeft onder andere de vorm 
van de woensdagmiddagtrainingen van de 
JO8 tot en met de JO9 en MO9 aangepast.
Ook zijn zij nu met elkaar aan het bekijken 
hoe zij deze vorm kunnen doortrekken 
naar de oudere jaren, maar dit kan niet 
zonder uw hulp. Bied je aan als vrijwIlliger, 
want hoe meer aanmeldingen wij ontvan-
gen, hoe beter zij het kunnen inregelen 
voor aankomend seizoen. Zonder uw hulp 
kunnen wij met elkaar geen verdere 
stappen maken. 
Neem contact op met de voorzitter  
van de jeugdcommissie, Christel Hek,  
via voorzitterjeugd@vvdemeern.nl

Met uw hulp kunnen  
wij met elkaar verdere 

stappen maken.

Degene die het leukste 
evenement bedenkt 

ontvangt een cadeaubon 
van 50 euro, te besteden  

in de kantine.

  © KNVB/Media

  © KNVB/Media

  © KNVB/Media

  © KNVB/Media
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Achter
de bar

Michael, waarom sta je achter de bar 
en niet op het veld? Heb je nooit 
gevoetbald?
Zeker wel maar ik ben al jong geblesseerd 
geraakt aan mijn knieën. Voor het eerst op 
mijn 15e heb ik een kruisband gescheurd 
waardoor ik een jaar moest revalideren. 
Daarna kreeg ik meniscus problemen en 
toen ik begin 20 was opnieuw kruisband-
problemen. De doktoren hebben me 
afgeraden om te blijven voetballen.  

Ik heb altijd twee sporten gedaan. Het zal 
je misschien verbazen maar ik heb onge-
veer acht jaar fanatiek geworsteld bij  
‘De Halter’. Op de lagere school kwamen 
ze langs met zo’n boekje met coupon nen 
voor test trainingen voor allerlei sporten. 
Eigenlijk wilde ik gaan rugbyen maar daar 
waren niet genoeg aanmeldingen voor. 
Toen is het worstelen geworden. 

Haal je dan ook iets als bruine en 
zwarte banden? 
Nee. Ik heb ook geen wedstrijden gedaan. 
Gewoon voor de lol maar wel fanatiek 
trainen. 

Ik ving iets op dat je hebt gestudeerd. 
Wat voor studie heb 
je gedaan?
Rechten, in Utrecht, met specialisatie 
belastingrecht en notariaat. 

Ben je daarmee als advocaat aan  
het werk? 
Nee, ik werk momenteel als Customs 
Integration Specialist bij een afhandelaar 
van de bekende pakketjes uit China. Ik 
ben samen met een collega verantwoor-
delijk voor het laten bouwen van douane-
pakketten voor diverse landen, momen-
teel zijn dit Hongarije en België. 

Hiervoor heb ik 10 jaar gewerkt als 
consultant bij een softwareontwikkelaar 
voor douane afhandeling, welke ook mijn 
eerste baan was direct na mijn afstude-
ren dus eigenlijk heb ik nooit iets gedaan 
met mijn studie. Daarnaast ben ik ook 
druk met onze eigen ondernemingen 
(kapsalon van mijn vrouw en een bedrijf 
in de dienstverlening).

Maar dan heb je een geweldige baan. 
Hoe komt het dan dat je op zaterdag 
en woensdag achter de bar staat?
Ik vind het leuk. En, ik kan niet zo goed 
stilzitten. Nooit gekund. Tijdens mijn 
studie werkte ik al voor de colleges  
’s morgens van 6 tot 9 bij een groenten-
groothandel en na college weer terug om 
te werken, zes dagen per week. 

Wie is toch die vriendelijke gast 
achter de bar? Hij is er altijd op 
woensdag bij de bridge en op 
zaterdag. Maar behalve van 
gezicht, wat weten we van hem? 
Een verrassende man met 
bijzondere hobby’s en sporten:  
Michael van der Made (34).  

Dat ik in contact ben gekomen met Hans 
en Nick de Wit komt door mijn vrouw.  
Zij werkte in Number Four en ik heb haar 
daar ook ontmoet. Door haar hielp ik 
soms	bij	extreme	drukte	in	Number	Four,	
vervolgens heeft Hans mij gevraagd om 
in de kantine van VV Maarssen mee te 
draaien. Dat heb ik drie jaar gedaan tot  
ze daar gestopt zijn, daarna ben ik naar 
De Meern gekomen. Dat doe ik inmiddels 
alweer een goede 4 à 5 jaar. 

Wat vind je van de club? 
Ondanks dat het een hele grote vereni-
ging is heeft de club iets fami liairs. Er 
heerst geen nummertjes cultuur. Leden 
zijn geen nummer. De sfeer is prima. Ik 
vind het er leuk. Ik spreek steeds met  
‘De Middenstip’ af of ik verder ga. 
Toevallig eind april afge  sproken om weer 
een seizoen door te gaan. 
Ik woon met mijn gezin, vrouw en twee 
kinderen (4,5 en 2) in Maarssenbroek.  
De Meern is qua afstand goed te doen.  
En zo lang ik er schik in heb ...

Maar wacht even, je hebt een full 
time baan, eigen onderneming, een 
gezin met jonge kinderen, je werkt bij 
op woensdagavond en zaterdag. Heb 
je dan nog tijd voor andere hobby’s? 
Nee niet veel (brede grijns). Maar ik heb 
wel tijd voor het sparen van whisky’s. 

Drink je graag whisky? Je gaf aan 
eigenlijk geen wijn of bier te drinken. 
Ik drink ze nauwelijks, een paar glaasjes 
per jaar. Maar ik vind het sparen gewoon 
leuk.

We [redactie] zullen in de TeamGeest 
zetten dat als iemand nog een dubbele 
fles whisky heeft hij die die bij jou kwijt 
kan! Wie weet levert het nog wat op voor 
je collectie.

Hoewel De Meern  
een hele grote  
vereniging is  

heeft de club iets  
fami liairs.
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Onvoltooid
verleden tijd

A-Junioren 1956

De JO18-1 van nu. 1956, 1972, 2021, het oogt steeds professioneler!

Op 18 juni 1947 werd in café Het Wapen van 
Gouda de Roomsch Katholieke Voetbal 
Vereniging De Meern opgericht.

Het lijkt erop dat de eerste voetbalwedstrijd in Nederland 
gespeeld is 1854. Overgewaaid uit Engeland. Rond 1890 kent 
Nederland	al	flink	wat	clubs	en	dat	aantal	groeit	daarna	snel	
door. Het zou dus niet meer dan logisch zijn als ook in deze 
buurt al eerder dan 1947 werd gevoetbald. 
Dat V.V. De Meern in zijn huidige vorm 75 jaar bestaat is 
duidelijk. Of De Meern echt pas 75 jaar oud is, is de vraag. 
Het heeft er alle schijn van dat we 'voorvaderen' hebben. 
Daarbij moeten we ons bedenken dat voor de Tweede 
wereldoorlog De Meern in zijn huidige vorm niet bestond 
maar dat we de gemeentes Oudenrijn en Veldhuizen hadden. 
Het bestaan van een voetbal club in deze gemeentes zou je 
daarom verwachten. En daar zijn ook aanwijzingen voor ...

Hier staat de competitie stand van een 2 klasse B uit 1935. 
De naam is omschreven als 'De Meern' of dat met of zonder 
VV ervoor had moeten zijn, wie zal het zeggen. 

Op maandag 28 maart 1938 presenteert het Volksblad de 
voetbaluitslagen van de U.P.V.B. De Meern blijkt meerdere 
teams te hebben, het 1ste speelt in de 2e klasse A en staat 
op degraderen. Een 3e team speelt in de res. vierde klasse B 
en een 2e in de res. vierde klasse G. Een behoorlijke club.
Het kan niet anders dan dat deze club in de oorlog is opgehe-
ven, waarom zou je anders in 1947 opnieuw beginnen? 
Waarom dat zo is en wanneer dat is gebeurd zou buiten-
gewoon interessant zijn om te weten.

Er is een vermoeden dat de gemeente Oudenrijn een eigen 
club heeft gehad. Na de oorlog is er geen VV Oudenrijn of 
iets dergelijks meer dus als die club heeft bestaan moet ook 
die club in de oorlog zijn verdwenen. Intrigerend. 

Wie heeft er meer informatie over voetbal in het voor-oorlogs 
'De Meern'? Het zou leuk zijn alle (kleine) stukjes informatie 
bij elkaar te brengen en meer over de historie van onze club 
te leren. Stuur de info naar jvanwegen@info-care.nl of meldt 
het gewoon en we gaan proberen er lijn in te brengen. 
 Het tijdrovende speurwerk voor dit artikel naar het bestaan 
van De Meern is gedaan door Charles Beniest.

John van Wegen

Staand vlnr: Piet Oostveen, Martin Hordijk, Jos van Beek, Wim Schmienk, Robert 
van Dijk, Jan Verburgt, Frans van Doorn, Jan Vermeulen, Joop Zoutenbier, Peter 
de Bruin, Sjaak vd Helder, John beniest. Zittend vlnr: Co Rijker (team manager), 
Eddy Smeenk, Jan Pauw, Ted Gruters, Ruud van Es, Tjeerd Strengholt

Wie alle oude foto’s bekijkt stuit op een 
periode met shirts met verticale zwarte 
strepen, wat gelet op shirts uit die tijd  
niet heel vreemd zou zijn. Zie de foto 
hier boven van de A-junioren maar ook  
de aktie foto van Wim van Mourik van 
Zondag-1	(Kleurrijke	figuren).	Zou	 
De Meern eind jaren ’60 begin jaren ’70 
dan andere shirtvoorschriften hebben 
gehad en is dat later soms teruggedraaid? 
Volgens ons historisch geheugen,  
Daaf Versloot, ligt het een stuk simpeler. 
Sportzaak Danvers in de Damstraat in 
Utrecht, had nog een partij oranje shirts 
liggen waar ze niet veel mee konden.  
Ze waren wat klein en zaten wat krap, 
maar ze waren voor delig! 

Verticaal 
gestreepte shirts

A-junioren 1972-73, met de 
 typische lange haren toen! 3xA
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Zaterdag 1 
op weg naar het 
kampioenschap 
Het vlaggenschip van V.V. De Meern is 
hard op weg om kampioen te worden in 
de Tweede klasse B. Dat zou een prachtig 
resultaat zijn in het jaar dat de vereniging  
haar 75-jarig bestaan viert.

Abel Prins in actie tegen de  
met 3-0 gewonnen wedstrijd  

tegen Delta Sports uit Houten.

Robin Mulder kopt prachtig de 1-0 binnen.

Genrich Sillé schiet op aangeven van  
Tom Gentenaar de bevrijdende 2-0 binnen.

Stan de Groot soleert langs de keeper en 
schiet vervolgens de 3-0 tegen de touwen.

Foto's: Wijnand Storm

I N  B E E L D  
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WieWatWanneer?

Zoals Johan Cruijff ooit 
zei: "Je ziet het pas als 
je het weet". Dat kan bij 
deze foto ook zomaar 
gelden. Op de foto zal 
menigeen de gezichten 
herkennen van John 
Vork en iets daarachter 
Willem Debipersad. 
Maar wie zijn de twee 
Meernse spelertjes? 

Heb je een leuke foto  
voor deze rubriek?  
Stuur deze naar de 

Teamgeest redactie.
 

Raad de namen van de spelertjes 
en met welke aanleiding deze 
foto is genomen.  
Stuur je inzending naar  
Teamgeest@vvdemeern.nl en 
win een cadeaubon!

De prijsvraag in de vorige TeamGeest 
bleek moeilijker dan gedacht want de 
gevraagde datum is slechts eenmaal 
goed geraden door Jacqueline Adelaar. 
Welke aanwijzingen zaten er in de foto?

hangen	is	een	soort	fietswiel.	Dat	is	het	
wiel	van	de	fiets	die	de	hoofdprijs	was	
van de verloting bij Het antwoord was:  
3 september 2005. De datum is genoemd 
op pagina 6. Hoe gemeen.

Oplossing prijsvraag 
TeamGeest nr.03, 21/22

Zie jij het?

Het is duidelijk dat de foto genomen is in 
de huidige kantine. De kantine is inge-
bruik genomen 1 september 2005.  
Dus moet het van die datum of later zijn.
Op de tweede plaats een hele jonge  
Hans de Wit. Bovendien in oranje polo 
van DeliXL waar De Middenstip inmiddels 
al jaren met de eigen zwarte kleding 
loopt. Het moet dus uit de begintijd zijn 
geweest. Een van de opvallendste ken-
merken is echter dat er niets aan het 
plafond hangt. Geen bal, geen poster, 
niets! Dat moet wel uit het hele begin zijn. 

Overige (detail-)aanwijzingen, wie pro-
beert de achtergrond te bekijken ziet niets 
dat	lijkt	op	een	hockey	complex,	dus	rond	
2005, 2006. Gelet op de kleding loopt 
iedereen er redelijk zomers bij.  
Het enige dat aan het plafond lijkt te 

John van Wegen reikt de prijs uit  
aan Jacqueline Adelaar.

Neem contact op met de sponsor  
commissie van V.V. De Meern!

Uw advertentie  
in dit clubblad?

P R I J S V R A AG
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In memoriam 
Ab Kragten
In korte tijd is ons opnieuw een gewaardeerd oudlid 
ontvallen, Ab Kragten. Een rustige en bescheiden man 
die meer voor de club heeft gedaan dan velen zal zijn 
opgevallen. 

Op 16 maart is Ab Kragten op 87jarige leeftijd 
overleden.

Enkele decennia lang is Ab als vrijwilliger in allerlei 
functies voor V.V. De Meern actief geweest. Op het 
oude sportpark was hij een veel en graag geziene gast, 
een zeer aimabel mens die, zo wordt gezegd, ontzet-
tend goed moppen kon vertellen. Vooral de oudere 
garde zal zich hem herinneren. 
In het dagelijksleven heeft Ab samen met Geurt 
Diepeveen gewerkt bij de Gemeente Utrecht op de 
administratie/ boekhouding.

Zoals veel vrijwilligers is ook Ab bij de VV begonnen 
als voetballer. Na zijn voetballoopbaan is hij jarenlang 
grensrechter geweest en medeleider bij lagere zater-
dagteams. Daarnaast heeft Ab verscheidene jaren de 
ledenadministratie bijgehouden van de Jeugdafdeling.

Zijn rol bij de bouw van de vorige kantine (Fletiomare-
west) is in het bijzonder vermeldenswaardig. Hij is 
penningmeester van de bouwkomissie geweest, in die 
hoedanigheid staat Ab op de foto op pagina 31 van de 
vorige TeamGeest. Samen met Daaf Versloot is hij in 
die tijd, 1970, half De Meern huis aan huis langs  
geweest voor giften en leningen voor de bouw van de 
oude kantine. Dat iemand dat in deze tijd zou doen is 
haast niet voorstelbaar. Ab heeft het gedaan en het 
heeft mede daardoor geleid tot een voor die tijd eigen-
tijdse kantine waar we jaren plezier van hebben gehad. 

Als club zijn wij dankbaar voor alles dat Ab voor ons 
heeft gedaan. Wij wensen de familie veel sterkte met  
het verlies.

Verenigingsbestuur
 

Rectificaties en aanvullingen
TeamGeest nr.03, 21/22
Fletiomare-west 
Ik wilde even een opmerking maken over de foto op pagina 31 van 
de vorige TeamGeest. Dit betreft niet een eerste verga dering in de 
toenmalige kantine Fletiomare-West, maar een verga   dering in de 
omgebouwde twee kleedkamers die toen dienst deden als kantine. 
Deze vergadering werd belegd door de toen malige Bouw commis-
sie waarbij goed keuring werd gevraagd aan de leden van de  
De Meern om een kantine te gaan bouwen.
De leden van de Bouwkommissie waren v.l.n.r. : Johan van 
Rooyen, Ton Dokter, Ab Kragten, Wim van Mourik, Daaf Versloot 
en dhr. Pauw. Niet op de foto staan de heren Hans Koense,  
Bert Glissenaar en Kees van Rooyen die ook deel uit maakten  
van de toenmalige Bouw kommissie.

Daaf Versloot

Kleurrijke figuren
Volgens oudspelers uit de toenmalig selectie van Harry Hilverts  
is het aan of Jacob (Job) Dissel maar vermoedelijk aan  
Max Mulders te wijten dat Harry in de groep de bijnam 'Nak' 
kreeg. Een bijnaam die daarna volledig in onbruik is geraakt. 

25 Jaar V.V. De Meern
Over de foto op blz. 22, het zijn Gerard Baars en Kees van 
Rijnsoever die namens PVCV een bal komen aanbieden op  
de receptie van het 25-jarig jubileum van de V.V. De Meern. 
De bal wordt in ontvangst genomen door de toenmalige 
voorzitter Jo Klerx, met baard. Ik ben de persoon tweede van 
rechts met de bakkenbaarden. Naast mij staat Tom van Engelen, 
oud secretaris en Jan Willem Oskam, toenmalig voorzitter 
Zaterdagafdeling. 

Over Jo Klerkx nog een leuke anek dote. In die tijd droeg iedereen 
bij officiele gelegenheden een stropdas. Zonder kon echt niet.  
Jo weigerde dat: “Ik draag nooit een stropdas, nu ook niet”. Dat 
vond niet iedereen even geweldig immers de burgermeester zou 
komen, maar Jo hield voet bij stuk.

Daaf Versloot

Samenwerken met buurman PVCV hoe leuk kan dat zijn? 
Nou, heel leuk, zo bewijst het schoolvoetbal. Een combi-
team van PVCV en V.V. De Meern maakt furore in het 
Utrechts schoolvoetbal. Het team wordt gecoacht  
door Naim Bircan (trainer bij PVCV) en Dennis Bhoedja 
(trainer bij V.V. De Meern JO12-6). 

Na een stroef begin werd de wedstrijd 
gewonnen met 6-0. Na de eerste goal 
volgden de andere goals al snel. Het is 
goed te weten is dat het wed strijden van 
een kwartier waren. De tweede wedstrijd 
was tegen Twaalfruiter 1. Dit team 
bestond uit spelers van groep 7. We 
wonnen de wedstrijd met 9-0. De laatste 
wedstrijd, tegen OBS Vleuterweide 3, 
werd een hele spannende poulewedstrijd. 
Deze wonnen we met 1-0. 

Twaalfruiter 5 werd eerste in de poule 
met drie gewonnen wedstrijden met 16 
goals	voor	en	0	tegen.	In	de	kwartfinale	

v.l.n.r: Thijmen van den Ordel (PVCV),  
Lotte Prins (V.V. De Meern), Ruben van 
Luttikhuizen (PVCV), Jesse Floor (PVCV), 
Mats Meeuwis, Kaan Bircan (PVCV), 
Jochem van de Wiel (PVCV),  
Nico Veenstra (PVCV), Vishay Bhoedja  
(V.V. De Meern), Kenji Klein Veldink  
(V.V. De Meern), Lucas de Smit en 
Lennon Prestifilippo (V.V. De Meern)

Twaalfruiter 5 
wint schoolvoetbal - 
toernooi

Woensdag 23 maart vond, op een  heerlijke 
lentedag, het jaarlijkse schoolvoetbaltoer-
nooi plaats voor basisscholen uit Vleuten 
en De Meern. Het winnende team werd 
Twaalfruiter	5	dat	in	een	spannende	finale	
met 2-0 wist te winnen van een ander 
team van basisschool De Twaalfruiter. 
Twaalfruiter 5 bestaat uit spelers uit groep 
8 die voetballen bij V.V. De Meern of PVCV 
of die een andere sport doen.

Het team was ingedeeld in poule D samen 
met OBSVleuter weide 3, Twaalfruiter 1 en 
OBS Pantarijn. Het eerste duel speelden 
Twaalfruiter 5 tegen OBS Pantarijn.  

versloegen we de tegenstander met 5-1 
en	de	halve	finale	sloten	we	af	met	een	
3-0 overwinning.

De	finale	werd	een	wedstrijd	tegen	een	
ander team van De Twaalfruiter. De 
wedstrijd was erg spannend omdat het 
lang gelijk op ging en de stand lang op 
0-0 bleef staan. Uiteindelijk werd de score 
geopend door Vishay. Lennon besliste de 
wedstrijd door prachtig te scoren: 2-0.

We	gaan	door	naar	de	stedelijke	finales.

Dennis Bhoedja
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5. Jouw vader is coach van MO12-1. 
Heb je wel eens in dit team moeten 
invallen? 
Ja, toen moesten we tegen een jongen-
steam spelen. Dat ging alleen niet zo 
goed want de linkerkant is mijn zwakke 
kant. En daar schoten die jongens vooral. 

6. Vind je het jammer dat hij niet 
meer jouw trainer is? 
Ja, heel jammer. Hij is soms heel streng 
maar vooral heel aardig. 

7. Waarom heb je je sportkleren  
niet aan? 
Ik heb Osgood Schlatter. Door een groei-
spurt heb ik nu last van mijn pees/spier 
onder mijn knieschijf. Per jaar heb ik er 
ongeveer 3 maanden last van. Ik heb het 
nu 2 jaar. Ik heb er nu weer last van. Ik 
ben daarom ook gestopt met de keepers-
training op zondag. 

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 
kracht patsers om de mouwen 
eens letterlijk op te stropen.

Ex nihilo, nihil fit.  
Niets doen levert niets op. Dus 
werk hard en hou vol. Het leven 
wordt mooier als je er voor gaat. 
Niet alleen als je je kunst en mag 
vertonen op het hoofd veld, maar 
juist ook daar buiten. Tijdens de 
training bijvoorbeeld. 

26 TeamGeest

1. Wat is jouw positie in het veld?
Ik ben meestal keeper. 

2. Waar is jullie team goed in?
Wij zijn goed in de bal wegrossen! Wij zijn 
goed in verdedigen en de ene keer kunnen 
we wel goed overpassen en de andere  
keer niet. 

3. Sta je ook wel eens op andere 
posities? 
Je moet mij niet zetten in de spits, dan 
schiet ik hoog over. Maar ik kan wel 
ver dedigen. Het keepen gaat goed. 

4. Wat waren jouw mooiste 
reddingen? 
Ik heb een paar keer met een sliding de 
bal weggetikt. En een paar keer de bal uit 
de hoek getikt en een keer met een 
zweefduik de bal weggetikt. 

Teamfoto MO11-3, Kiki zit midden vooraan, met haar keeperskleding aan.

1. Hoe gaat het coachen van 
MO12-1?
In begin erg wennen maar inmiddels gaat 
het goed. De jongens tegen wie ze voetbal-
len zijn bang voor ze! De dames trekken 
hun been niet terug en als de jongens 
doorrollen, zeggen de meiden: “Watje!”

Teamfoto MO12-1
Edsko geknield in het midden

vragen aan Edsko Hekman 
Coach MO12-1

vragen aan Kiki Hekman 
Speelster MO11-3

2. Hoe doen jullie het in de 
competitie?
Wij zijn veel beter, maar wij maken het niet 
af. We zijn nu met veel oefeningen bezig 
met overspelen en kijken. Wij zijn fysiek  
en technisch beter maar niet tactisch. 

4. Jij was eerst coach van jouw 
dochter Kiki ? 
Klopt, ik was 4 jaar lang coach van dat 
team. Toen kwam er een plek vrij voor 
dit team en toen hebben ze mij 
gevraagd of ik dit team wil coachen. 

3. Wat is jullie kwaliteit?
Wij willen werken voor elkaar, het zijn 
allemaal harde werkers. 

5. Wat is het verschil tussen 
MO12-1 en MO11-3?
De MO12-1 pikt het veel sneller op en  
ze zijn veel fanatieker. Dat vind ik erg 
prettig; oefeningen worden sneller 
opgepikt en de ontwikkeling van de 
speelsters gaat sneller. Dat geeft je als 
coach meer voldoening

7 5
Voetbal meiden We zijn fysiek en  

technisch goed maar  
de tactiek kan beter

V I J F  V R AG E N A A N.. .



29 28 V.V. De Meern • 75 jaar TeamGeest

’72
In juni 19 tond V.V. De Meern 25 jaar en dat jubileum is 
ongetwijfeld uitbundig gevierd. Ik stel mij een kantine voor 
met kleurige slingers van crêpepapier, de geur van bier en 
pas gemaaid gras, een blauwgrijze waas van tabaksrook  
en lachende (vooral mannen-) gezichten omlijst door 
bakkebaarden en lang haar die onbevangen met Arne 
Jansen mee zongen over meisjes met rode haren. Het 
vrolijke rumoer zal even tot bedaren zijn gebracht om de 
voorzitter het woord te geven. Wat hij (ongetwijfeld een hij) 
gezegd heeft, weet ik niet, maar ik schat in dat de laatste 
zin zomaar deze geweest kan zijn: “Óp naar de volgende  
25 jaar!” Waarna instemmend applaus klonk.

Vijfentwintig jaar later, in juni 1997, feestte men om het 
50-jarig bestaan. Een andere tijd, met andere normen 
(precies die maand kocht de Amerikaanse tabaksindustrie 
met 360 miljard dollar strafrechtelijke vervolging af; het 
verdwijnen van sigaretten en sigaren uit de voetbalkantines 
zou evengoed nóg een jubileum op zich laten wachten) en 
andere uiterlijkheden (die oversized voetbalshirts, ja ja). 

Zal toen ook de muziek (Fiesta de los tamborileros - 
Sunclub) even zijn uitgezet voor een speech, en zal er toen 
ook zijn uitgeroepen: “Óp naar de volgende 50 jaar?”  
Wat ik me dan afvraag; zal er tussen de toehoorders 
iemand zijn geweest - ik stel mij een brommerige oudge-
diende voor met sigaar, snor en iets te lang haar - die er 25 
jaar eerder ook bij was geweest en die bij zichzelf dacht, 
“Nou, zoals ik het mij herinner is vandaag gewoon de wens 
van de voorzitter van 25 jaar terug in vervulling gegaan. Het 
is gelukt, het is mooi geweest, afgerond, klaar?” Dat is heel 
goed mogelijk.

En nu is de club nóg eens 25 jaar verder. In de beleving van 
de man die er in 1972 bij was ver in blessuretijd, nee, lang 
daar voorbij. En toch, als het niet gebeurt tijdens een van  
de jubileumtoespraken die nog komen, dan toch ongetwij-
feld elders in dit blad: iemand zal uitroepen: “Óp naar de 
volgende 75 jaar!”. 

Alles is relatief, dat is duidelijk. Maar wat vieren wij dan?  
Vált er wel wat te vieren als je met evenveel recht kunt 
zeggen dat de club, afgaande op de speech van 1972,  
al 25 jaar over datum is? 

Zeker valt er iets te vieren. Niet het verleden,  
niet de toekomst, maar het nu. 

Dus…
•  dat onze V.V. week in week uit de liefde voor dat 

mooie voetbalspelletje uitdraagt; 
•  dat we samen overwinningen behalen en dat we 

samen verlies verwerken, sportief en persoonlijk;
•  dat het hart van onze club vitaal klopt dankzij een 

leger van vrijwilligers;
•  dat we een bestuur en organisatie hebben die, ook 

al staat men op de schouders van vele bestuurders 
vóór hen, geïnspireerd leiding geven aan een grote, 
levendige en gewaardeerde amateurclub;

•	 	dat	we	van	een	prachtig	sportcomplex	en	een	
fantastische accommodatie gebruik mogen maken;

•  dat vrouwen en meisjes onmisbare deelnemers  
zijn geworden (opmars nog gaande!);

•  dat er ruimte is voor verandering en voor acceptatie 
en bescherming van diversiteit, zoals geaardheid  
en afkomst en veiligheid binnen én buiten het veld 
(permanent actiepunt!);

•  dat het rookgordijn is verdwenen, net als alcohol 
buiten de kantine; 

•  dat het plezier en de kameraadschap toch altijd  
nét wat sterker zijn dan het gebrom én, last but  
not least… 

•  dat de scheids nog altijd gelijk heeft.

Ron Booij 

De speech van 

Op naar  
de volgende  

25 jaar

C O LU M N



Net als Dick  
met voetbalpensioen

A-Aspiranten 1967-1968
Het seizoen 67-68 was mijn eerste seizoen als jeugdtrainer. 
Hoofdtrainer was Wim Koot (de vader van Eelco). Hij was in 
dat seizoen ook trainer/coach van het eerste zondagelftal. 

We werden kampioen in een uitwedstrijd tegen SV Houten.  
Ik weet nog dat wij het Volkswagen bestelbusje van mijn 
vader hebben meegekregen om ‘gezamelijk’ te kunnen 
reizen! We zaten dus met 15 man in een busje gepropt (!). 
Dat waren onze jeugdzonden.... Is ook grensoverschrijdend 
gedrag, maar dan anders...

In 1967 kwamen we in De Meern wonen. Ik werkte bij mijn 
ouders in Weg restau rant ‘De Afrit’. In oktober 1967 maakte ik 
als 16-jarige mijn debuut als keeper in De Meern Zondag 1. 
Door een zware schouderblessure moest ik toen stoppen en 
ben mijn eerste diploma Trainer/Coach (Nu UEFA III) gaan 
volgen. Ik werd een jaar jater door de betaald voetbalclub 
Velox	‘weggeplukt’	om	de	Onder19	(met	o.a.	Ronald	Spelbos	

Staand linksachter  
Wim Koot. v.l.n.r. Jan...; 
John Beniest; Peter de 
Bruin; Frans van Doorn; 
Martin van de 
Brandhof; Tonny 
Gresnigt; Sjaak van den 
Helder; Nico van 
Angeren (leider) Zittend 
v.l.n.r. Ted Gruters; Paul 
van Wijk; ,ans Goes; 
Hans van Wijk; Jan 
Verkerk;  
Walter Corsten en  
Wim Schmienk.

Velen kennen hem, Sjaak van den Helder omdat hij de afge-
lopen jaar een paar keer Hoofd Jeugdopleiding is geweest. 
Wat velen niet weten is dat hij een lange historie heeft bij de 
club. Hij vertelt er over. Overigens is Sjaak begin mei defini-
tief met voetbal pensioen gegaan. Volgens zeggen denken 
Wim Stolwijk en John van Wegen dat het een zelfde soort 
pensioen is als dat van Dick Advocaat. Toch niet.

in de selectie) te gaan trainen en coachen. Han Berger liep in dat 
seizoen 1969/1970 bij mij stage. Hij volgde de opleiding op het 
CIOS. Dat was de start als ‘leidinggevende’ in de voetballerij. 

In 1972 trainde ik weer bij V.V .De Meern. In het seizoen 
1973/1974 trainde ik zowel de A Junioren als de A- en B-Selectie 
Zondag en de A- en B-Selectie Zaterdag. Op zaterdag ging ik met 
de A-Junioren mee en op zondag het eerste Zondagelftal. In de 
voorbereidingsperiode speelden we op het bijveld in Stadion-
complex	De	Meer	in	Amsterdam	tegen	Ajax	3.	Wij	waren	vierde-
klasser,	Ajax	speelde	in	de	hoogste	amateurklasse.	We	wonnen	
met 4-1. O.a. Frans van Seumeren scoorde daar een prachtige 
goal.	De	enige	keer	dat	hij	zelf	Ajax	versloeg	!!
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Wat weten we van Wim? Hij is geboren en getogen op het ’t Zand 
dat ooit een soort 'buurtschap' was maar inmiddels volledig is 
vergroeid in eerst De Meern (het verlengde van de Castellum-
laan) en thans Leidsche Rijn. Al op jonge leeftijd kwam Wim bij 
De Meern, jaren ’50, om daar zijn hele leven te blijven voetballen. 
Wim is dus met recht nog één van de leden van het eerste uur.

Wat maakt hem kleurrijk? Nou bijvoorbeeld de onafscheidelijk 
pijp. Een pijp roken was heel gewoon in de vorige eeuw alhoewel 
sigaretten populairder waren. Wim rookte pijp altijd en overal.  
Het leverde hem een alom bekende bijnaam op 'Pijp van Mourik'. 

De kampioensfoto van 1962, Wim zittend 3e van links. Op de 
foto ook andere club coryfeeën zoals de leden van verdienste 
Jan Kerkhof, rechts naast Wim. En staand uiterst rechts Jan van 
Londen. Maar ook Lambert van Rooijen staand 3e van links en 
Cees de Heer zittend uiterst rechts. 

Iedere vereniging heeft ze, de kleurrijke figuren. Bij onze VV 
kunnen we niet om Wim van Mourik heen. Een echte clubman. 
Regelmatig mopperend op het bestuur maar volgens zijn vrouw 
trots op het cluppie.

De Meern-JSV, april 1973. Gastheer Wim Oskam ruimt de bal op 
voordat Tonnie Vonk gevaarlijk wordt. Ad Epping (tweede van 
links) is namens JSV getuige.

Jaren '80. Wim aan 
het werk voor de 
bouw van de tribune 
op Sportpark 
Fletiomare West. 
Het frame is nu nog 
de basis van de 
tribune tegenover 
de huidige kantine.

Sjaak van den Helder

Wim van Mourik

Een echte clubman

Voetballend is Wim op mening teamfoto terug te vinden. Hij was 
een vaste waarde in het eerste elftal. Op de website van JSV 
staat een fantastische foto uit 1973 waar hij is te zien met zijn 
werk gever en tevens rasechte Meerenees en oud hoofdsponsor  
Wim Oskam. Wim’s verdiensten voor de club zijn ongekend. In het 
jubileumboek zal daar ongetwijfeld meer over worden vermeld, je 
wordt immers niet zomaar erelid van de club. Wim is er één van 
de slechts drie. Maar laat de club niet proberen Wim daar voor te 
bedanken	middels	een	gratis	kop	koffie	als	hij	weer	eens	bezig	is	
een klusje op te knappen. Onzin al die gratis weggeverij! 

Over het bestuur is Wim ook vrij helder. Dat bakt er regelmatig 
niet veel van. En misschien heeft hij daar nogwel gelijk in ook, 
desondanks zou het bestuur hem voor geen goud willen missen.  
Aldus goed ingelichte bronnen. 

Toen Wim zijn 
500ste wedstrijd 
voor De Meern 
speelde heeft de 
spelersgroep een 
speciale kaart voor 
hem gemaakt met 
als typering de pijp.

kleurrijke figuren
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Bouwen op 
de jeugd Toen de club in 2005 enorm begon  

te groeien werd al snel duidelijk dat er 
iemand moest zijn als aanspreekpunt 
om lijnen uit te zetten, voor trainers-
werving en zo meer. 

Zo werd in 2008 Hans Hensen het  
eerste hoofd jeugdopleidingen. Na  
Hans volgden een reeks van HJO’s te 
beginnen in 2009 met Sjaak van den 
Helder, vervolgens Sjaak met Bastin 
Verweij, daarna Bastin samenmet 
Robert Roest (2014), alleen Robert 
Roest, Rob McDonald (2016), Hidde  
van Boven en Andre Bakker (2017), 
alleen Andre Bakker, opgevolgd door 
opnieuw Sjaak van den Helder die het 
stokje overgaf aan Willem Weitering.

De functie van Rene (bovenbouw), 
Marlou (middenbouw) en Rob Zomer 
(onderbouw) is in naam gelijk aan  
hun voorgangers, HJO. In de praktijk  
is de invulling iets anders. De boven-
genoemde HJO’s waren er voor de  
hele (selectie)jeugdafdeling. 
De jeugd afdeling is nu zo groot dat dit 
voor een persoon niet meer te doen is. 

Andre en Hidde zijn begonnen om het 
principe van onder-, midden- en boven-
bouw in te voeren en per laag een 
coördinator aan te stellen. Deze coördi-
nator hield zich vooral bezig met de 
selecties. Rene, Marlou en Rob gaan 
zich ook bezighouden met de breedte-
sport. Ook de lagere teams verdienen 
immers nadrukkelijk aandacht.  
Wij wensen iedereen veel succes.

Foto: Dennis Maaijen

Van hoofd 
jeugdopleidingen  
naar bouw- 
coördinatoren
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Aankomend seizoen zal het eerste seizoen zijn dat ik verbonden 
ben aan V.V. De Meern. Op de maandag, dinsdag en donderdag 
zal ik in de avond en op zaterdag overdag aanwezig zijn op het 
sport complex. Het lijkt mij dan ook verstandig dat ik uitleg wie 
ik ben en wat mijn rol binnen V.V. De Meern gaat worden. 

Op 30 oktober 1976 ben ik geboren in Hulst (Zeeland). Na wat 
omzwervingen woon ik nu bijna 15 jaar in Amsterdam. Vanaf 
1999 ben ik werkzaam in de evenementenbranche en groten-
deels verantwoordelijk voor het Beach Soccer in Nederland. 
Van 2003 tot en met 2012 heb ik een eigen marketing- evene-
mentenbureau gehad, waar ik mij voornamelijk richtte op de 
sport- en muziekbranche. Eén van deze evenementen vond 
plaats in Nieuwegein, namelijk de United Jeugd Cup. Vanaf 
2016 hebben wij de licentie van FC Barcelona en organiseren 
kampen en clinics onder de naam Barça Academy in 
Nederland. Mede door Covid-19 zijn wij vanaf 2019 ook actief 
in padel. 

Op mijn 16e jaar ben ik naast voetballer ook trainer geworden 
van een jeugdteam. Dit was mijn eerste ervaring met het 
begeleiden van jeugdspelers. Om me verder te ontwikkelen heb 
ik een cursus bij de KNVB gevolgd en ben daarna naar het  
CIOS (Arnhem) gegaan en heb daar onder andere mijn TC II 
(trainer/coach) en loop- conditietrainer diploma behaald. 
Binnen het voetbal heb ik diverse functies bekleed, zoals 
hoofdtrainer, jeugdtrainer, hoofdjeugdopleiding en technisch 
manager. Dit heb ik onder andere gedaan bij Theole (Tiel),  
c.v.v. Vriendenschaar (Culemborg) en JSV Nieuwegein. 

Op dit moment ben ik in de avonduren en op zaterdag werk-
zaam bij VVIJ IJsselstein. Ik ben tot 1 juni in dienst van VVIJ en 
zal mij vanaf 1 augustus 2022 richten op V.V. De Meern. Ik zal 
verantwoordelijk worden als technisch manager bovenbouw 
voor de JO17 t/m 1e elftal (selecties) voor 14 uur per week. 

De visie die ik heb op het hedendaagse verenigingsleven is dat 
iedereen een belangrijke rol heeft binnen de vereniging. Elk 
persoon (spelers, trainers, vrijwilligers etc.) moet zich kunnen 
identificeren	met	de	vereniging.	Een	vereniging	moet	zo	opge-
bouwd worden dat aan elke behoefte kan worden voldaan. 
Vaak is er een kloof tussen selecties en breedtesport, terwijl in 
mijn ogen dit prima samen kan gaan. Je moet alleen je vereni-
ging hierop goed inrichten. Daarnaast is een goede organisatie, 

Mijn naam is Marlou Peeters (31 jaar), geboren en getogen in 
het brabantse plaatsje Dongen en woon nu al ruim 8 jaar in 
Utrecht. Momenteel ben ik hoofdtrainer van het eerste 
vrouwen  elftal van Wart burgia en werkzaam bij de plaatselijke 
FC.In maart ben ik begonnen bij V.V. De Meern. Officieel begin 
ik per 1 augustus, maar tot die tijd pak ik al wat lopende zaken 
op. Ik kijk erg uit naar het nieuwe seizoen en hoop dat ik mijn 
steentje bij kan dragen aan de ambities van V.V. De Meern.

Hoe ben je in Utrecht beland?
Doordat ik mijn scriptie voor mijn studie mocht schrijven bij d 
e KNVB en later een baan kreeg was Utrecht de ultieme plek  
om te gaan vertoeven. 

Wat voor opleiding heb je gedaan?
Ik heb altijd in Tilburg gestudeerd. Begonnen bij het Willem II 
college in de topsportklas zodat ik vroeg in de middag elke 
dag kon trainen bij Willem II. Daarna wilde ik altijd al iets doen 
met trainerspapieren dus ben ik bewust de opleiding ROC 
Sport en Bewegen gaan volgen zodat ik daar mijn papieren 
kon behalen en later ben ik naar de Johan Cruyff University 
gegaan om voetbal te combineren met een HBO Sport 
Management opleiding. 

Dat klinkt alsof je heel bewust bezig bent geweest om 
iets in het voetbal te kunnen gaan doen. 
Mijn droom als 4-jarig meisje was om profvoetballer te 
worden, en dat heb ik 7 jaar mogen ervaren bij Willem II, VVV 
Venlo en PSV. Nadat ik noodgedwongen vroegtijdig moest 
stoppen met mijn spelers carrière ging ik me volledig richten 
op het trainersvak. Mijn hele week moest en zou met voetbal-
len te maken hebben ondanks dat ik het spelletje zelf niet 
meer kon uitoefenen door blessures aan mijn knieën. 

Ik heb onder meer training gegeven in de jeugd van Vitesse en 
trainde het eerst mannenelftal van Zwaluwen V.F.C. uit Vught.  
En heb dit altijd kunnen combineren met een baan in de sport.
Vier jaar geleden heb ik bij FC Utrecht een job gekregen op de 
maatschappelijke afdeling. Daar heb ik erg veel mooie projec-
ten mogen opzetten vanuit het hart. Een droombaan.  
 
Op dit moment ben ik bij FC Utrecht bezig met de herstart van 
het vrouwenvoetbal. Die werkzaamheden zijn niet meer te 
combineren met het hoofdtrainerschap bij Wartburgia. Maar ik 
wilde het veld nog niet missen en kom daarom de trainers in 
de middenbouw bij De Meern ondersteunen als Hoofd Jeugd 
Opleiding Middenbouw.

Kende je V.V. De Meern al voordat je werd benaderd?
Jazeker kende ik V.V. De Meern, natuurlijk door de grote 
hoeveelheid meidenteams die de Meern heeft en met de 
Oldstars van FC Utrecht een aantal keer langs gekomen om  
bij De Meern het Walking Football op te zetten. Een grote  

georganiseerde club met mensen met passie en betrokkenheid. 
In de afgelopen twee maanden heb ik een super leergierige 
omgeving ervaren. Dat maakt dat ik erg veel zin heb in aan-
komend seizoen. 

Wil je iets kwijt over je privé, vriend, huisdieren, hobbys, 
muziek, etc
Ik ben niet getrouwd, ik heb een hele leuke en lieve vriend waar 
ik mee samenwoon en we hebben helaas geen tijd voor leuke 
huisdieren. Met muziek sta ik op en ga ik mee naar bed. Lange 
ritte	in	de	auto	gaan	de	boxen	op	luid	en	ben	ik	echt	wel	een	
beetje fan van de muziek van Ed Sheeran.

Ik ben en blijf natuurlijk een gezellige bourgondische brabander. 
Witte wijn of een biertje, ik kan er beide erg van genieten. In de 
kantine is het vaak een biertje en bij een lekker avondje uit eten 
gaat mijn voorkeur dan toch wel uit naar een wijntje. 

Komend seizoen gaan twee nieuwe 'gezichten'  
de jeugdopleiding versterken, Marlou Peeters en 
Rene Benschop. Ze stellen zich ieder op hun  
eigen wijze aan u voor.

duidelijke afspraken en een visie belangrijk om een gezonde 
vereniging te hebben en houden. Voor mij is respect, verant-
woordelijkheid, samenwerking en betrokkenheid van groot 
belang om goed te kunnen functioneren. Daarnaast staat bij 
mij het verenigingsbelang altijd bovenaan.

Op voetbaltechnisch gebied vind ik het belangrijk dat er een 
duidelijke werkwijze, een visie en doelstellingen aanwezig 
zijn. De individuele ontwikkeling van spelers vind ik enorm 
 belangrijk. En dat geldt bij zowel breedtesport als selecties.

Vanaf 1 augustus ga ik met veel enthousiasme en energie 
starten bij V.V. De Meern. Tot 1 augustus!

Voor mij is respect,  
verantwoordelijkheid, samenwerking  

en betrokkenheid belangrijk

Mijn droom  
als 4-jarig meisje was 

profvoetballer worden

Even voorstellen:

René Benschop Marlou Peeters

N I E U W E G E Z I C HT E N
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Vechts Visie
Gelijkere kansen 
V.V. De Meern zet in op gelijke kansen. Een goed streven. 
Kinderen die allemaal voorzien gaan worden van goede 
trainingen door goede trainers. Prachtig. Dat is overigens wat 
anders dan alle kinderen samen laten trainen. Zoveel maat-
werk als mogelijk zou het uitgangspunt dienen te zijn. Vaak 
wordt in Nederland samen trainen en even slechte trainingen 
krijgen verward met gelijke kansen. Ik raad maatwerk aan. 
Dus niet zozeer allemaal samen trainen, maar vooral tijd 
steken in goede trainingen geven en dus goede trainers en 
trainsters opleiden. 

Wel zou je kunnen denken aan kinderen per ongeveer 6 
weken voorzien van verschillende weerstanden. Denk aan 
indelen op geboortedatum, lengte, kwaliteit. Het zou kinderen 
gevarieerder aanbod van voetballen bieden. Soms de beste, 
soms niet, soms de kleinste of grootste, soms niet. Dat dus. 
Scheef geboortemaand effect? Helemaal geen probleem als 
de jongetjes en meisjes geboren in het laatste half jaar en in 
langere teams spelend goede trainingen krijgen. 
Een pittige opgave daar de trainingen logischerwijs worden 
gegeven door welwillende ouders en jeugdige trainers die 
vaak beginnen met dit mooie vak onder de knie te krijgen. 

Consumentengedrag
Wat daarbij ook lastig is zijn de wensen en hoge eisen van 
vele ouders die over het hoofd zien dat ook selectietrainers 
enthousiaste hobbyisten zijn die overdag nog een studie dan 
wel een drukke baan ernaast hebben. Tel daarbij de lage 
contributie op en je hebt een conclusie snel getrokken: het is 
niet zo gemakkelijk op middels een duidelijke clubvisie 
kinderen te ontwikkelen middels coaching en training. 
Gezegd moet worden dat een enthousiaste trainer die een 
beginnende trainerscursus gevolgd heeft als de UEFA C nog 
volop in ontwikkeling is. Deze mensen verdienen coaching en 
hulp. En dat volgens een mooi plan. Zeker geen makkelijke 
job om dit allemaal te organiseren en uit te voeren. Ga er 
maar aan staan als bestuur of TC. Dat mogen leden zich wel 
realiseren. 

Verplicht vrijwilligerswerk
Ergens valt hier veel voor te zeggen. Uiteindelijk wordt de 
club bestuurd door pure vrijwilligers met een groots hart voor 
de club. Dit geldt ook voor de jeugdselectietrainers die vaak 
toch beperkt betaald krijgen en beter een baantje bij de Albert 
Heijn kunnen zoeken. Dat zou meer geld opleveren. Het is de 
liefde voor het vak dat hen noopt om toch het veld weer met 
plezier op te stappen. 

Het zou dus een logische overweging zijn om ouders van 
jeugdleden te verplichten om iets terug te doen voor de club. 
Het levert niet alleen lichter werk op. Het zal ook onderlinge 
verbondenheid en verantwoordelijkheidsgevoel opleveren wat 
de cultuur binnen de vereniging goed zou kunnen doen. 

Eigen mensen ontwikkelen en opleiden betekent 
gelijkere kansen voor kinderen 
Wat nu nog zichtbaar is dat er nog te weinig oog is voor 
spelende leden die niet in de selectieteams spelen. Het 
zou passen in de visie op gelijkere kansen als er dus 
steevast meer kinderen uit 2e en 3e teams kansen krijgen 
om mee te trainen met de selecties. Niet alleen aan het 
einde van het seizoen als selecties weer bepaald worden 
maar vooral door het seizoen heen. Tenslotte hebben ook 
de niet-selectiespelers recht op goede trainingen en 
coaching. Of houdt dan een keer op, dat recht? En 
wanneer verliest een speler dat recht? Als hij minder 
fanatiek is? Waarom voetbalt een niet-selectiespeler? 
Juist: voor het plezier. Net als de selectiespeler: voor 
plezier, voor complimenten, voor uitdaging en om gezien 
te worden door de club, de trainers en de medespelers. 
Uit onderzoek blijkt dat zowel topsporters als breed-
tesporters het meest gemotiveerd raken door:....uitda-
ging. Dit gegeven zou eens goed onder de loep genomen 
kunnen worden. Wat kunnen wij daarmee doen? En wat 
betekent dat voor scholing en opleiding van het eigen 
kader?

Het opleiden en scholen van de eigen trainers, scheids-
rechter, maar ook leiders zou een mooi gevolg kunnen 
zijn van nieuw beleid. Het zou de clubcultuur, de sfeer en 
het voetbalnivo ten goede komen. 

De gelijke kansen in de praktijk in zowel trainingen alsook 
in herkennen van de eigen talenten zou goede kansen 
bieden voor onze mooie vereniging. Laten we vooral 
kijken naar wat en wie we hebben binnen onze vereniging 
in plaats van kijken wat en wie wij niet hebben. 

Help de club 
Geef je op als vrijwilliger en help de club verder.  
Ontwikkel jezelf, ontwikkel de club. 

Met vriendelijke groet, 
David Vecht 

Ontwikkel 
jezelf 

ontwikkel  
de club 

Neem contact op met de sponsor  
commissie van V.V. De Meern!

Uw advertentie  
in dit clubblad?

C O LU M N
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Colofon
De TeamGeest komt vier keer  
per jaar uit, maart, juni, september 
en december, en wordt gratis 
verzonden aan alle leden, 
geregistreerde vrijwilligers en 
sponsoren. Oplage ca. 1500.

Oud-leden en -vrijwilligers kunnen  
op aanvraag de TeamGeest 
ontvangen. Stuur uw verzoek naar  
teamgeest@vvdemeern.nl.

Uitgever
V.V. De Meern

Redactie
De redactie staat onder toezicht  
van en wordt benoemd door de 
Algemene Ledenvergadering.  
Het bestuur heeft geen invloed  
op de keuzes van de redactie.
Mirte Aalbers (vormgeving)  
Marjolein de Bruijn (advies) 
Julian Oostveen (redactie) 
John van Wegen (redactie)

Drukker
Drukkerij Jan Evers BV,  
De Dompelaar 1B,  
3454 XZ De Meern

Advertenties 
Wilt u in de TeamGeest adverteren 
neem dan contact op met  
teamgeest@vvdemeern.nl of met  
de sponsorcommissie via 
sponsorcommissie@vvdemeern.nl. 

Ledenservice
Wilt u een verhuizing doorgeven, 
stuur dan een bericht aan 
ledenadministratie@vvdemeern.nl. 

Auteursrechten
Alle auteursrechten en databank-
rechten ten aanzien van deze 
uitgave worden uitdrukkelijk 
voorbehouden. Deze rechten liggen 
bij de TeamGeest c.q. de 
betreffende makers.

We wensen iedereen  
een gezellige feestmaand 

 en vast een hele fijne 
vakantie. Tot ziens 

in augustus!

Programma
zondag 5 juni
20.00-01.00  Feest met DJ’s Belle de Vries, 

Tinka Verweij, Mees Bijvoet en 
Jan Schenkels. Kaartverkoop  
start na de mei vakantie. Voor 
19- teams, senioren (dames  
en heren) en vrijwilligers

zaterdag 11 juni
16.00-21.00  Walking Football (vanaf 35plus), 

Reunie en Uitreiking Jubileum-
boek. Opgeven via jubileum@
vvdemeern.nl. Voor leden, oud 
leden, sponsors en vrijwilligers

zaterdag 18 juni
10.00-12.00  Sponsorloop, Penalty Bokaal  

en Voetbalpark.  
Voor Benjamins, Kabouter en 
Champions League

11.30-15.00  Sponsorloop, Penalty Bokaal, 
Voetbalpark en Show:  
voor JO8, MO9 en JO9

13.00-16.00  Sponsorloop, Penalty Bokaal, 
Voetbalpark en Show:  
voor JO10/11 en MO10/11

zondag 19 juni
10.00-13.30  Voetbalpark en Show :  

voor JO12/13 en MO12/13
13.30-17.00  Voetbalpark en Show:  

voor JO14/15 en MO14/15
12.00-16.30  Panna Toernooi en Show:  

voor alle 16+ teams

zaterdag 25 juni
9.00-17.00 Jeugdtoernooi

zondag 26 juni 
9.00-17.00 Jeugdtoernooi

zaterdag 2 juli 
9.00-21.00 Coupe De Meern

De hele maand juni

Zorg dat je dit 
collectors item in 

handen krijgt. 
Op = op!

Jubileumboek
Wil	je	ook	een	exemplaar	van	 
dit boek met verhalen en foto's  
van toen en nu over onze club?  
Stuur dan een mail naar: 
cdverweij@hotmail.com.



Word lid van de Club van 100
Als bedrijf of particulier. Voor € 100,-  
per jaar (bedrijven) of € 50,- (particulieren) 
steun je de jeugdafdeling. Hoe leuk is dat?
Meld je aan: clubvan100@vvdemeern.nl

Voor wie zich afvraagt hoe belangrijk 
sponsoren zijn misschien het volgende; 
zonder sponsoren zou de contributie 
ongeveer 10% omhoog moeten. Om nog 
maar niet te spreken over de extra kosten 
voor elk lid voor de eigen aanschaf van 
shirts of tenues. Voldoende reden dus 
om als 75-jarige op deze plek al onze 
sponsoren te bedanken. 

Sponsoren  
We kunnen niet zonder! 

Model Tony Sterk in de elftalkrant  
van de A1 van 1980.

Lange tijd was sponsoring in het voetbal 
onbespreekbaar voor de voetbalbond. 
Reclame uitingen op wedstrijdshirts? 
Onbestaanbaar. Pas in juli ’82 werd 
shirt reclame toegestaan in het betaald 
voetbal. Niet veel later volgden de ama-
teurs. Op tassen en trainingspakken 
werd al eerder gesponsord.

Historische sponsoren bij De Meern zijn 
bijvoorbeeld Autobedrijf Schmieman, 
aannemersbedrijf Oskam, Van Dijk 
transport, later natuurlijk Mammoet van 
de van Seumerens, Rabo Bank en niet  
te vergeten Stolwijk accountants. 
Dank ook aan alle huidige sponsoren  
van centrum Vleuterweide tot Fysio van 
Leeuwen tot Hoppenbrouwers techniek, 
Pouw Vervoer of ING.

Minstens even belangrijk als alle grote 
sponsornamen zijn de vele kleinere 
sponsoren zoals de leden van de  
'Club van 100' of shirtsponsoren bij  

1983 een van de eerste shirtsponsoren bij 
de zaterdagafdeling, Beumer Makelaars 
(Theo de Vries en de latere Zaterdag 1 
trainer John Vork).

Wil je ook zichtbaar zijn binnen de club  
en sponsor worden? Mail dan naar  
sponsorcommissie@vvdemeern.nl

de jeugdteams. Bij deze laatsten is een 
vader of moeder vaak de eigenaar van 
het	bedrijf.	Het	zal	geen	euro	extra	omzet	
opleveren maar wel plezier, trots en een 
dankbare groep kinderen. En dan al die 
mensen die uit eigen zak kleine bedragen 
in de club steken of al die onbetaalde 
uren investeren. Door hen kost voetbal 
amper € 1,60 per uur!


