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Inhoud

We beginnen dit seizoen met een spor
tieve start van een nieuwe competitie, er 
wordt volop getraind en de eerste wed
strijden zijn alweer gespeeld. In deze 
editie zullen er verschillende teams, 
trainers en BM’ers (Bekende Merenezen) 
in beeld gebracht worden. Zij zullen 
vertellen wat ze verwachten van aan
komend seizoen en het bestuur geeft aan 
wat hun doelen zijn voor dit seizoen.  
Ook zullen de nieuwe KNVBregels toege
licht worden, is er een prijsvraag voor jong 
en oud en staan er diverse vacatures 
open voor enthousiaste v oetballers/
ouders/betrokkenen.

Sinds dit seizoen hebben we een frisse en 
nieuwe redactie voor de TeamGeest. 

Bestaande uit: John (tijdelijke ondersteu
ning), Julian, Lente, Marjolein, Mila, Mirte 
en Rosa. Dit zijn enthousiaste vrijwilligers 
die zich inzetten als redactie om een 
nieuw format van de Teamgeest neer  
te zetten! 

De samenstelling bestaat uit verschil
lende partijen waaronder iemand uit 
bestuur, coaches uit diverse teams en 
spelers uit de dames 1. Wij hopen dit 
seizoen te starten met respect, betrok
kenheid en sportiviteit.

Veel leesplezier en succes met de 
 sportieve start van het nieuwe seizoen!
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Neem contact op met de sponsor  
commissie van V.V. De Meern!

Uw advertentie  

in dit clubblad?



Wij van de redactie zijn nog volop bezig met het aanpassen en 
verbeteren van de TeamGeest. Zo hebben we bedacht dat we voortaan 
elke editie een thema willen geven. Voor de start van dit nieuwe  
voetbal seizoen vonden we “Sportieve Start” als thema toepasselijk. 
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Ontwikkeling 
als doel

Wanneer we ergens aan beginnen, 
hebben we vaak de neiging om bepaalde 
resultaten als doel te stellen, zoals bij 
voetbal: minimaal top 5, het linkerrijtje, 
minimaal 50 doelpunten scoren of bij 
senioren; dit jaar ga ik echt minimaal  
20 keer trainen.

In het bedrijfsleven worden ook doelen 
gesteld, zoals minimaal een bepaalde 
omzet, maximaal een bepaalde kosten
post of minimaal een bepaald aantal 
klantbezoeken. Het maakt het heel 
overzichtelijk waar je je als medewerker 
op moet focussen. Echter, de functie is 
veel meer dan alleen de gestelde doelen 
behalen. Door je te focussen op een paar 
aspecten, sneeuwen veel andere aspec
ten onder. Terwijl deze zogenaamde 
minder belangrijke aspecten meestal 
veel belangrijker zijn, zoalS plezier in 
jouw werk, goede binding met jouw 
collega’s of klanttevredenheid. 

Met topsport is vaak het credo  
‘goed is niet goed genoeg’ of ‘het kan 
altijd beter’. Hierdoor leg je de lat heel 
erg hoog voor jezelf en voor jouw team. 
Dit zorgt ervoor dat je je sneller 

ontwikkelt. Dat is maar voor een enkeling 
weggelegd want je voert de druk ook erg 
op. En de kans op teleurstelling is groot 
met als gevolg dat dit ten koste gaat van 
plezier en een veilige omgeving. 

Voorwaarden
Op vrijdag 12 augustus stond er in de 
Volkskrant een interview met Frank van 
Eekeren, hoogleraar Sport en Society. 
Hierin geeft hij duidelijk aan dat: “Sport is 
vooral plezier”. Hij stelt dat de voorwaar
den centraal moeten staan, dan is het 
resultaat het gevolg hiervan. Dus de 
ontwikkeling staat centraal, net als een 
veilige omgeving en vooral veel plezier. 

De voorwaarden centraal stellen heb je 
zelf in de hand. Als je je namelijk concen
treert op resultaten, zoals uitslagen en 
doelpunten, dan stel je je afhankelijk op: 
van de kracht van de tegenstander, de 
stemming van de scheidsrechter, of de 
vorm van de dag. In principe kan je dan 
wel of niet jouw doelstelling behalen 
waardoor die ene bal op de paal belandt 
of dat onterecht afgekeurde doelpunt. 

Ontwikkelen
De ambitie van V.V. De Meern is om alle 
spelers en speelsters beter te laten 
spelen. Met de start van het nieuwe 
seizoen is ontwikkelen van spelers dan 
het doel en de resultaten komen dan 
vanzelf. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: 
we ontwikkelen ons op de 7 voetbal
principes, we trainen op meer gevari
eerde standaardsituaties, we ontwikkelen 
ons meer op uithoudingsvermogen. 

Want wat is er mooier als trainer, coach 
of speler dat waar je op traint je ook 
terugziet tijdens de wedstrijden?
Veel ontwikkeling gewenst!

Namens de redactie, Julian Oostveen 

Frank van Eekeren

“Sport 
 is vooral 
  plezier”

Tom Gentenaar in duel tijdens 
de bekerwedstrijd PVCV - De Meern

Foto: Wijnand Storm

voetbal principes

1. diepte voor breedte,
2. overtal rondom de bal
3. vrije ruimtes creëren
4. derde man situatie
5. snel terugveroveren 
6. compact maken + houden
7. midden dicht

S P O RT I E V E S TA RT
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Wat een zomer. Geen druppel regen gezien. Maar goed 
dat we kunstgras hebben en ideaal voor op het kantine-
terras. Welkom terug allemaal! Op naar een nieuw jaar 
met vast heel veel plezier. 

Veel nieuwe gezichten dit jaar, als altijd veel spelers 
met bijvoorbeeld een nieuwe lichting O6. Maar vooral 
ook in de opleiding waaronder Marlou en René en bij 
de trainers Jeroen, Rob, (oude bekende) Sven en al die 
anderen. Hartelijk welkom en veel succes.

Een nieuw jaar  
met veel nieuwe 
gezichten

Het 
verenigingsbestuur

Wim Stolwijk
John van Wegen

Christel Hek
Bas van Veenendaal

Jan Paul Meijer

Eerste observatie van nieuwkomer René, 
waarom stellen nieuwe mensen zich hier 
niet aan elkaar voor? Of worden ze niet 
voorgesteld?  Hmmm. Jakkes, hij heeft 
een punt. Als je onder vrienden of colle
ga’s bent doe je dat ook. Dank René, dat 
gaan we met z’n allen doen. Help de 
nieuwe gezichten in de club. Voor ons 
doorgewinterde Meerenezen is het 
relatief maar een handvol, maar als je 
van buitenkomt heb je opeens 2000 
nieuwe gezichten voor je neus.  

Dan	is	het	wel	fijn	als	iemand	een	
verwelkomend gebaar maakt. Aan ons 
om de hand uit te steken.

Het sluit trouwens naadloos aan bij de 
kernwaarden van onze club: respect, 
betrokkenheid en sportiviteit.

En om het plaatje compleet te maken 
“wie of wat” V.V. De Meern is, hoort 
daarbij dat we ambitieus, onderschei
dend en innovatief willen zijn.

Bestuursplannen  
voor het seizoen 2022-2023
Ons belangrijkste doel was om de 
club gezond door de coronacrisis 
te krijgen. Dat is gelukt. Nu 
moeten we verder gaan bouwen. 

Aanpassen van de organisatie
Daar moet nog wel wat gebeuren. 
Op de ALV is hier meer over 
gemeld. Het belangrijkste aspect 
is dat we onder een vrijwillig 
bestuur meerdere betaalde func
ties willen hebben om de continuï
teit in het dagelijks functioneren  
te waarborgen.

Aanpakken Strategisch 
Beleidsplan
Op dit moment heeft dit niet onze 
hoogste aandacht.

Zaterdag- en zondagvoetbal
De overvolle zaterdag blijft een 
knelpunt. We zetten het beleid 
door dat wedstrijden naar andere 
dagen kunnen worden verschoven, 
voor de senioren vooral vrijdag en 
voor de jeugd doordeweeks, 
zondag of vrijdag. Jubileumfestiviteiten

Heel veel dank aan allen die mee
werkten aan alle festiviteiten. 
Geweldige jeugdtoernooien.  
Een fantastische Coupe De Meern. 
Een super reunië. Mensen, heel erg 
bedankt voor alle moeite!

Monnikenwerk 
multimedia commissie 
Er is deze zomer vreselijk hard 
gewerkt aan het opbouwen van 
een nieuwe website. Feitelijk is 
voor de zomer de vormgeving al 
helemaal gedaan, maar daarna 
gaat de inhoud nog over. Wij 
hebben uiteraard al een en ander 
gezien. Daar wordt een mens 
enthousiast van. Complimenten!

Aanpassing van de kantine

Nieuwe fysio
Na jarenlang uiterst prettig te hebben 
samengewerkt met Fysio van Leeuwen 
(Hans van Leeuwen) is per 1 augustus 
Sportfysio Visser bij ons begonnen.

Jaren geleden hebben we geprobeerd of 
het mogelijk was om een deel van het 
gebouw overdag te verhuren aan een 
fysiotherapeut en dan vooral voor revali
datie. De club is daar perfect voor, er is 
een fysioruimte, er is veel ruimte buiten 
voor revalidatie, er zijn voldoende kleed
kamers, we liggen centraal in de wijk en 
er zijn heel veel parkeerplaatsen. Echter 
omdat de grond onder het gebouw voor 
een symbolisch bedrag van de gemeente 
wordt gehuurd, mochten we niet 
verhuren.

In mei bleek dat de gemeente zijn inzicht 
heeft veranderd en dat we alsnog mogen 
gaan verhuren. Voor de club betekent dat 
een serieuze inkomstenbron. Met die 
insteek zijn we in gesprek gegaan met 
Fysio van Leeuwen en met Sportfysio 

Wat u 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.  
Dit keer een anekdote.
 
Serieuze rekening of poging  
tot oplichting? 
Voor de zomer kregen we een schik-
kingsvoorstel van het “ANP”, het 
Algemeen Nederlands Persbureau,  
of we maar even € 270,00 konden 
overmaken. We zouden namelijk een 
foto van het ANP hebben gebruikt. 
We waren ons van geen kwaad 
bewust. In de veronderstelling dat 
het een frauduleuze pogingen was 
om geld af te persen hebben we de 
schikking in eerste instantie gene-
geerd. Natuurlijk krijg je een herinne-
ring en ook die was eigenlijk al 
doorgestuurd naar het groot archief, 
de prullenbak. Door een spontane 
opwelling voor de aardigheid eens 
opgezocht of er iets bekend was wie 
er achter dit soort oplichting zit. En 
dat viel tegen! Wat bleek, het ging bij 
ons om een foto van Evgeniy 
Levchenko (o.a. Vitesse en 
Groningen). Hij is in 2017 (!) bij de 
business club geweest met een 
presentatie. Op de achterkant van de 
TeamGeest is daardoor zijn foto 
gekomen, een van het internet 
geplukte foto van het ANP. Door het 
op de site zetten van een digitale 
versie van de TeamGeest heeft een 
automatische zoekmachine de foto 
gevonden.

Velen voor ons dachten eveneens 
opgelicht te worden maar zijn van 
een koude kermis thuisgekomen. 
Door niet te betalen en niet te reage-
ren moesten wij later de schikking, 
boetes wegens niet betalen en 
incassokosten betalen. Enkele 
partijen zijn erin geslaagd om via de 
rechter de schikking ongegrond 
verklaard te krijgen maar de meesten 
moesten we uiteindelijk betalen.  
Wij zijn de juridische strijd niet 
aangegaan.

Moraal van het verhaal, wees voor-
zichtig met het gebruik van foto’s en 
teksten van internet. Controleer altijd 
of foto’s licentievrij zijn.

Visser. Aan beiden hebben we middels 
een soort tender aangegeven wat wij 
graag zouden willen, met de vraag of zij 
bij ons ruimte zouden willen huren en wat 
ze van onze wensen konden invullen. 
Klinkt simpel, maar we hebben binnen 
iets meer dan een maand moeten hande
len en een beslissing moeten nemen.  

Wij kijken vooruit naar een prettige 
samenwerking met Sportfysio Visser en 
wensen deze nieuwe praktijk veel succes, 
maar niet zonder vanaf deze plek nog
maals Fysio van Leeuwen en al hun 
mensen te bedanken.  

Het idee van de Middenstip was om op de 
een of andere manier de darthoek bij de 
keuken te trekken. In principe zijn we het 
daarmee eens. Hoe het gaat worden is 
nog niet bekend. Er zijn verschillende 
ideëen. Aangezien we zelf geen architect 
zijn hebben we de hulp ingeroepen van 
aannemersbedrijf Kok en met name één 
van zijn mensen die als ontwerper/archi
tect gespecialiseerd is in indeling van 
ruimtes. Wellicht dat we in de kerstperiode 
aan de slag kunnen om te verbouwen.

Het zal ruim een jaar geleden geweest 
zijn, midden in een corona periode dat 
Hans de Wit (Middenstip) vroeg of er 
mogelijkheden waren om de keuken 
aan te passen. De kantine is in 2003 
ontworpen op basis van een kantine
model dat erop gericht is bier te tappen 
en kroketten te verkopen, een bar en 
een vetloket. Niks mis mee, maar 
onhandig als je naar een andere 
horeca uitstraling streeft en/of andere 
producten zou willen aanbieden. 

VA N H E T B E S T U U R



Start
Inmiddels is de wedstrijd tussen het 
90jarige PVCV en het 75jarige  
V.V. De Meern gespeeld voor de beker. 
Een verschil van 15 jaar. Toeval of 
niet: 15 jaar geleden was de laatste 
wedstrijd. Destijds een overwinning 
voor ons met onder andere Stef 
Vermeulen in de basis en zoals hij in 
een groepsapp aangaf op gras. Het 
75jarig jubileum hebben we achter de 
rug. Veel acti viteiten hebben er plaats
gevonden met als hoogtepunt de 
uitreiking van het prachtige jubileum
boek. Heel veel dank nogmaals aan 
Martine, Eef  en Cees.

In de zomerperiode hebben we veel 
voorbereidingen getroffen voor het 
aankomend seizoen. Gesprekken met 
onze hoofden jeugdopleiding en 
senioren. Rob Zomer, Marlou Peeters 
en René Benschop. De grootte van 
onze club is niet meer te behappen 
voor 1 persoon. Bas van Veenendaal 
heeft heel veel tijd besteed aan de 
nieuwe TCstructuur. Helaas moet hij 
door uitbreiding van zijn werk zijn 
werkzaamheden voor onze club 
beëindigen. Veel dank Bas voor wat je 
gedaan hebt. Het is een nieuwe 
uitdaging voor het bestuur om een 
capabel iemand te vinden die zijn 
functie kan overnemen. 

Veel ogen zijn gericht op de prestaties 
van het 1e zaterdag en het 1e dame
selftal. Hoe presteren ze in de hogere 
klasse. Jeroen en Gerard: veel succes 
met je jongens c.q. je meiden.

Het nieuwe seizoen is begonnen.  
De US open is voorbij, de Tour de 
France is verreden en de Vuelta was 
een spektakel in Utrecht. De eredivisie 
is begonnen en 681 spelers hebben 
een andere club gevonden. Iedereen 
is weer terug van vakantie. Een mooi 
moment voor mij om in september op
vakantie te gaan.  
Ik wens eenieder een mooi voetbal
seizoen toe.

Wim Stolwijk
Voorzitter   

Het nieuwe seizoen is weer begonnen, na de 
oefen wedstrijden is de bekercompetitie in 
volle gang. En dus zijn ook de tientallen (!) 
verenigingsscheids rechters weer present, in 
zon en regen, in vrieskou en in 30˚ Celcius.  
In het veld doen zij het voor een belangrijk 
deel in hun eentje, maar daarbuiten is er  
veel contact. Samen spel regelkennis onder-
houden, elkaar aan moe digen, wed strijden 
evalueren, nieuwe collega’s begeleiden. 
En ook: samen trainen. 

Niet alleen maar 30˚

Weet je zeker dat hij/zij het fout heeft? 

Boos op de scheids?

“Ik zeg alleen iets  
tegen de scheidsrechter  
als hij iets verkeerd ziet  
of helemaal niet ziet”

Johan Cruijf

Kom naar de ALV  
en kijk op de website  

voor datum en tijd

Spelregelwijzigingen 
Elk jaar wijzigt de KNVB wel spelregels. 
Ook dit jaar. De spelregelwijzigingen voor  
het seizoen 2223 zijn te vinden op  
https://www.knvb.nl/ downloads/
bestand/27055/spel regelwijzigingen 
-2022-2023

Trainers leiders opgelet bij het 
inzetten van wissels 
Het aantal wisselspelers, tot een maximum 
van vijf blijft. Opgelet in de Acategorie, er 
zijn maximaal 3 wisselmomenten, plus een 
wisselmoment in de rust. Niet gebruikte 
wissels en/of wissel momenten kunnen 
tijdens een verlenging worden gebruikt.

Keepers opgelet bij  strafschoppen
Bij strafschoppen geldt dat als de bal 
wordt getrapt, de doelverdediger van de 
verdedigende partij ten minste een deel 
van één voet op, of boven of achter de 
doellijn moet hebben. Dat wil zeggen dat 
de doelverdediger niet achter (of voor)  
de doellijn mag staan.

Alle spelregels zijn te vinden op
https://www.knvb.nl/downloads/bestand/ 
27129/220701-spelregels-veldvoetbal---
versie-1-juli-2022

Wil jij ook tot deze belangrijke groep 
horen? Je ziet, er is ruimte voor jou! 
Je bent welkom iedere woensdag  
om 19.30 uur, op veld 3.  
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Eindelijk kon het weer, verantwoording 
afleggen aan de leden voor het beleid.  
De laatste keer was november 2019.

Welke besluiten werden genomen:

 

•  Mede door een subsidie van de gemeente Utrecht is het 
mogelijk een grote groep vrijwilligers eenmalig een kleding
bon ter beschikking te stellen. Beschikbaar budget ca. 
€ 13.000	–	14.000.	De	vergadering	is	akkoord	met	deze	
uitgave; De contributievoortellen voor het seizoen 2022/23 
zijn goedgekeurd. De laatste contributieverhoging dateert 
van 2019; De reeds lang aangekondigde selectietoeslag 
zowel bij de jongens als de meisjes werd goedgekeurd.

•  De leden zijn eveneens akkoord gegaan met een aanpassing 
van de statuten. De statuten hadden een opfrisbeurt nodig. 
Belangrijke wijzigingen zijn bv het rechtsgeldig informeren 
van leden via de website ipv alleen via papier. Het rechtsgel
dig digitaal mogen vergaderen iets waar niemand voor 
corona aan had gedacht. Het opnemen van een regeling over 
de geldigheid van besluiten bij een te kleine bestuursbezet
ting of zelfs geen bestuur. Het opnemen van taakstraffen in 
de reglementen. Hoewel de leden akkoord waren, was het 
aantal aanwezigen minder dan vereist (50). Er zal nogmaals 
gestemd moeten worden.

•  Het door leden ingebrachte voorstel om alle vrijwillige trai
ners/leiders (max. 2 per team) structureel van kleding te 
voorzien	en	een	consumptie	(koffie,	thee)	aan	te	bieden	na	
de trainingen werd in beginsel positief ontvangen. Over de 
daarmee gepaard gaande contributieverhoging waren de 
meningen verdeeld. Een deel van de leden meende dat het 
effect	op	de	contributie	(geschat	op	ca.	€ 10	per	lid)	niet	in	
vehouding stond tot de behoefte onder de vrijwillige trainers/
leiders. Uiteindelijk stemde de leden in met een extra contri
butieverhoging	voor	dit	doel	van	€ 5,	met	de	toezegging	een	
enquette te doen naar de behoeften.

•  De afgelopen jaren heeft de club wat reserves kunnen 
opbouwen. Dat is vooral te danken aan de talloze coro
nasubsidies en lagere uitgaven door corona. Een deel van 
die reserves gaat gebruikt worden om meer professionele 
krachten in de organisatie te brengen om daarmee meer 
continuïteit te krijgen en meer service te kunnen verlenen 
aan de leden.

•  Om meerdere reden lag er de wens om de keuken van de 
kantine aan te passen. Wat de kosten daarvan zullen zijn is 
nog niet duidelijk. Het verzoek van het bestuur om een 
budget	van	€ 25.000	achter	de	hand	te	houden	was	voor	de	
aanwe zigen acceptabel. 

Contributies seizoen 22/23

Senioren* € 265,00
7x7 competitie (ntr/tr) € 140,00 / 265,00 
7x7 voor en najaar (ntr/tr) € 50,00 / 125,00
Walking Football € 95,00 
O23 junioren  € 230,00
O15 junioren  € 200,00
O11  € 170,00
O7 € 145,00 
O6 € 120,00
O5 € 95,00 
Trainende leden (tr)  € 114,00
Niet spelende leden € 75,00 

* Zondagsenioren zijn vrijgesteld van contributie

Selectietoeslag jeugd (j/m)
O23 t/m O20 € 75,00
O19 t/m O16 € 75,00
O15 t/m O12  € 60,00
O11 en O10 € 50,00
O9 en jonger € 0,00

Algemene Ledenvergadering - 23 mei

Aankondiging 
Algemene Ledenvergadering  
(ALV) 2022 

Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden.  
Hopelijk kunnen nieuwe bestuursleden voordragen.
Volg de website waarop uiterlijk eind oktober de  
agenda zal verschijnen en de onderwerpen waarover  
u als lid kan stemmen.

Wilt u zelf iets inbrengen? 
Officiële	agendapunten	kunnen	tot	uiterlijk	3	weken	 
van te voren, 21 oktober, worden ingebracht via  
secretaris@vvdemeern.nl

VA N H E T B E S T U U R H E T S P E L
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Kijk op ing.nl/niemandbuitenspel

Geldzorgen. Het kan iedereen gebeuren. En dan is voetbalcontributie 
soms niet op te brengen. Terwijl blijven sporten dan juist zo belangrijk 
is. Als hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal vinden wij dat  
iedereen moet kunnen blijven voetballen. Ook als er even geen geld is.

Daarom introduceren wij Financieel Contactpersonen op clubs.  
Zij weten de weg naar lokale en landelijk voorzieningen voor je  
te vinden. Zo kan ook jij blijven voetballen.

is voetbal niet
vanzelfsprekend

Voor 1 op de 11 kinderen

Kijk op ing.nl/niemandbuitenspel

Geldzorgen. Het kan iedereen gebeuren. En dan is voetbalcontributie 
soms niet op te brengen. Terwijl blijven sporten dan juist zo belangrijk 
is. Als hoofdsponsor van het Nederlandse voetbal vinden wij dat  
iedereen moet kunnen blijven voetballen. Ook als er even geen geld is.

Daarom introduceren wij Financieel Contactpersonen op clubs.  
Zij weten de weg naar lokale en landelijk voorzieningen voor je  
te vinden. Zo kan ook jij blijven voetballen.

is voetbal niet
vanzelfsprekend

Voor 1 op de 11 kinderen
Het kan weer! Gelukkig maar. Het publiek en de artiesten zijn 
razend enthousiast. Ook in het eigen dorp krijgt het gewone 
leven weer smoel. Wat een leuke belevenis. Er speelt een 
toporkest. Het is bijna uitverkocht, zie ik als ik de zaal inga, 
nadat mijn kaartje is gecontroleerd. Er is nog één stoeltje 
naast mij vrij, maar dat is het dan ook. Kan ik mooi mijn  
jas kwijt…

Werkelijk een top band! Als je van jazz houdt, kun je je hart 
vanavond ophalen. De trompettist is al regelmatig op televisie 
geweest en leeft inmiddels weer van zijn overvolle concer
tagenda.	Enfin,	mooi	dus.	Geen	koekenbakkers	vanavond.

Anderhalf uur achter elkaar topmuziek. Heerlijk. En na het 
concert natuurlijk een borrel met de vrienden waar je mee uit 
bent. Kan het mooier... We staan op de banken als het 
concert ten einde is. Applaus voor de solisten en het hele 
orkest en het personeel van licht en geluid. Potdikkie, wat lijkt 
het lang geleden! Zo’n uitverkocht concert.

Als we met 150 man de zaal verlaten, staan we meteen met 
z’n allen aan de bar waar twee jongelui de bestelling 
opnemen en de glaasjes inschenken en de betaling regelen. 
Ze hebben het er maar druk mee. Leuk om te zien hoe ze alle 
kastjes opentrekken om te zien waar de cola staat. Gelukkig 
is er één die een biertje kan tappen. Dat doet hij dan ook. Dus 
1 cola en 1 bier? Jawel. Dat is dan precies 9 Euro. Wilt u 
pinnen? Ziezo, wij zijn geholpen. De volgende! Eén van de 148 
wachtenden	bestelt	1	koffie	en	een	witbier.	Koffie	kán,	zegt	
het meisje achter de bar, maar het witte bier is uitverkocht. 
Mag het ook een gewoon biertje zijn?  Vooruit dan maar. Dat 
is dan 8 Euro 50, zegt de collega die toezicht houdt op de 
betalingen. U kunt hier pinnen. Kan het ook contant? vraagt 
de mevrouw. Ja, dat kan wel, maar liever pinnen. Ik heb alleen 
maar cash... Doet u dan maar contant. Kunt u €50,00 wisse
len ? Nou, nou, zegt de jongen van de betalingen. We gaan net 
open...	Sjors!	zegt	mevrouw	van	de	koffie,	heb	jij	klein	geld?	Ik	
heb een tientje zegt de mijnheer van het gewone biertje. Ok. 
Krijgt u € 1,50 terug. Ziezo. De volgende! En zo wordt de rij 
van 148 wachtenden verkort tot 146 wachtenden. Dat gaat 
goed zo, denkt het personeel. Binnen een mum  
4	klanten	geholpen!	Tot	het	volgende	duo	een	koffie-crème	wil	
bestellen en een cola zero. De bedienden kijken elkaar aan. 
Koffie-crème...	hebben	we	dat	wel?	 

Even geduld mevrouw. Trouwens we hebben alleen maar 
gewone	cola.		We	hebben	koffie-crème!	roept	de	jongen	die	
toezicht houdt op de betalingen. Rechts boven zit het 
knopje! zegt hij terwijl hij zijn collega te hulp schiet door 
vast de gewone cola in te schenken. Heel handig heeft ie 
uitgerekend dat het ook weer op €8,50 uitkomt. Wilt u 
pinnen, mevrouw? Gerard! Je pasje! Ze willen hier dat je 
pint! Gerard schiet zijn vrouw van de cola zero te hulp. Dat 
gaat lekker zo. Fijn als je samen bent. Dat schiet lekker op, 
vindt de jongen die toezicht houdt op de betalingen. De 
volgende! Inmiddels heeft het bandje zich ook in de rij 
gevoegd. Zij staan achteraan. Zoals het hoort. Zij zullen nog 
even geduld moeten oefenen. Heeft u ook Lentebock?  
vragen twee heren die nu vooraan staan. Het duizelt het 
personeel nu. Lentebock? Nooit van gehoord. Doe dan maar 
twee gewoon bier. Liefst twee vazen. Vazen? Ja, je weet 
wel, van die grote glazen! Dat is dan precies 10 euro, zegt 
de jongen die toezicht houdt op de betalingen. U kunt hier 
pinnen! 

En zo komt een eind aan een prachtige avond. We kunnen 
én we mogen weer. Het theatercafé is er nog niet op voor
bereid. Het zij hun vergeven. We hebben een prachtige 
avond gehad. Want wij bestelden als eerste één bier en één 
cola. Negen Euro. Maar wie daar over zeurt, is een kniesoor.

Cees Verwey

Avondje uit in De Meern

We kunnen  
én we mogen  

weer

C O LU M N
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Nieuwe leden jeugdcommissie
Vol enthousiasme kunnen wij mededelen 
dat JanWillem Jacquemijns de secreta
risrol gaat overnemen van Kees de 
Bleeker. Vele van jullie zullen hem al wel 
herkennen. JanWillem loopt op de 
vereniging al een aantal jaren rond. Op dit 
moment is hij de huidige coördinator van 
de JO9. Wij willen Kees de Bleeker in 
ieder geval enorm bedanken voor al zijn 
geleverde werk en de humor die hij 
meebracht in de jeugdcommissie.

FC Utrecht - SC Cambuur

Vanuit de samenwerking met 
onze partnerclub FC Utrecht 
konden 80 jeugdleden naar de 
wedstrijd FC Utrecht tegen SC 
Cambuur op 13 augustus 2022. 
Vele jeugdleden uit 012 tot en 
met 015 hebben onze partner-
club aangemoedigd. Vanuit 
verschillende ouders en jeugdle-
den heb ik vernomen, dat het een 
leuke avond was, ondanks dat de 
3 punten niet in Utrecht bleven.

Sponsorloop 
& Voetbalpark
In het kader van het 75 jarig jubileum was 
er op 18 juni j.l. voor de jeugd een spon-
sorloop en voetbalpark georganiseerd.  
De Benjamins, Kabouters en Champions 
League waren dit seizoen ook 
vertegenwoordigd. 

Erg leuk dat ze dit jaar mee deden. Vele 
jongens en meisjes konden leuke prijsjes 
in ontvangst nemen tijdens de prijsuitrei
kingen. De jongens van de JO83 hebben 
dit jaar extra goed hun best gedaan, zij 
hadden namelijk als team zijnde de 
hoogste opbrengt. Ook David Vos uit de 
JO114 heeft van zijn lichting het meeste 
sponsorgeld opgehaald en heeft vol 
enthousiasme zijn prijs opgehaald. 

Wegwijzer Ouders
& jeugdspelers
In samenwerking met de multimedia-
commissie heeft de jeugdcommissie 
een nieuwe 'Wegwijzer ouders & 
jeugdspelers' ontwikkeld. Deze weg-
wijzer neemt jullie mee over de 
prak tische zaken van de vereniging  
en onze kernwaarden.  Respect, 
Betrokkenheid en Sportiviteit zijn 
waarden die bij ons centraal staan.  
De Themabijeenkomst 'Creëren van 
waarden binnen je team' sluit daar 
goed bij aan.

Een nieuw seizoen
De zon scheen zowel in Nederland als in 
het buitenland, desalniettemin waren de 
leden van de jeugdcommissie in de 
zomer druk bezig met het treffen van  
alle voorbereidingen van het seizoen.  
Het aantal jeugdleden van onze vereni-
ging diende niet te krimpen, maar de 
hoeveelheid teams wel. Op deze manier 
kunnen wij ervoor blijven zorgen dat er 
voldoende speelruimte is op de zater-
dagen, zonder dat het volgende team al 
op het veld staat te trappelen tijdens het 
penalty nemen. 
 
Door alle inspanningen van de coördi
natoren van zowel de jongens en de 
meisjes jeugdteams is het gelukt om  
met ongeveer tien teams minder te 
starten in het seizoen 22/23. 
Dank jullie wel daarvoor!

Wegwijzer
Ouders & jeugdspelers

V.V. De Meern

Welkom
De jeugdcommissie van V.V. De Meern vindt het fijn dat je lid bent van onze 
vereniging. Hieronder vind je de informatie over onze club die je nodig hebt.

Vereniging
V.V. De Meern is opgericht op 18 juni 1947 en telt rond
de 2000 leden. De clubkleuren zijn oranje/zwart. We
spelen in district KNVB West I.

Kernwaarden
• Respect

• Betrokkenheid
• Sportiviteit

Onze jeugd heeft de toekomst. Wij vinden het belangrijk 
dat iedereen met plezier voetbalt en de kans krijgt zich 
optimaal te ontwikkelen in een veilige omgeving. We 
streven altijd naar een gezond evenwicht tussen 
recreatief en prestatief voetbal waardoor 
verenigingsbreed kan worden gepresteerd. Vrijwilligers 
doen de werkzaamheden vrijwillig, waardeer dat!

Kleding
De wedstrijdshirts worden geregeld door de vereniging. 
Wedstrijdbroekje, kousen, scheenbeschermers en 
schoenen dien je zelf aan te schaffen. Extra kleding of 
trainingspakken kun je bestellen via: 
vvdemeern.voetbalstraat.nl. Zie onze website voor de 
voorwaarden. Kleding is ook te bestellen en te koop op 
zaterdag bij de uitgifteruimte beneden in de hal van het 
clubgebouw.

Meer info
Alle overige informatie zoals trainingsschema's, 
jaaragenda, contactpersonen, gedragscodes,
taakomschrijving jeugdleider, voorwaarden 
lidmaatschap en contributie vind je op onze website 
https://www.vvdemeern.nl

Contact
Sportpark De Meern, Loenenseboslaan 2, 3454 NT De 
Meern. Postbus 106, 3454 ZJ, De Meern.
Telefoonnummer clubgebouw: 030 - 666 1923

Vrijwilligers
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor:

• het verzorgen van evenementen (O8 t/m O11)

• de werkzaamheden rondom toernooien

• de inname en afgifte sponsorkleding

• deelname aan de Jeugdcommissie

• EHBO-taken

• het fluiten van wedstrijden en teams leiden

• het trainen van teams (cursussen worden
aangeboden)

Wedstrijden
Benjamins, Kabouters en Champions League
Deze teams spelen op zondagochtend een 
onderlinge competitie. Wees 15 minuten van tevoren
aanwezig.

Pupillen en junioren
Er geldt een verplichte opkomst voor wedstrijden en 
trainingen met uitzondering van de 
woensdagmiddag-trainingen (O8 t/m O11)

Thuiswedstrijden
Kom zoveel mogelijk met de fiets vanwege 
parkeercapaciteit. Leiders melden team aan bij
uitgiftebalie.

FC Straat League
- Touzani
Op 28 augustus was het dan zover, de 
play-offs van FC Straat League vonden 
plaats op de velden van onze vereniging. 
Ruim 800 mensen kwamen op dit  
geweldige event af.  

Verder blijft het altijd een uitdaging om 
voor elk team/ lichting, leiders, trainers en 
coördinatoren te vinden. In grote lijnen  
is dat dit jaar weer gelukt. Ontwikkel jezelf 
en ontwikkel de club dus mocht je als 
ouder nog een steentje willen bijdragen, 
laat het ons graag weten via de 
vrijwilligers  commissie. 

Ook hebben er informatiebijeenkomsten 
voor nieuwe leden en voor de nieuwe 
leiders plaatsgevonden. Op deze manier 
hopen wij dat iedereen zich welkom en 
verbonden voelt met onze vereniging en 
dat eventuele vragen of onduidelijkheden 
weggenomen zijn. Tijdens de bijeenkomst 
nieuwe leden zijn ouders meegenomen  
in het belang van positief coachen langs  
het veld onder begeleiding van  
Ewald van Kouwen van de stichting 
Positief Coachen.  

Tot slot nog een grote waardering voor 
onze ledenadministateur Ben Hendrikx, 
die alle administratieve handelingen 
heeft verwerkt. Van inschrijvingen, 
uitschrijvingen en overschrijvingen van 
leden, aanmeldingen van de teams bij de 
KNVB en de mailings richting alle 
betrokkenen.

Soufiane Touzani heeft op het youtube 
kanaal TouzaniTV een straatvoelbal
competitie. Hij en Koen van der Leeden 
waren  de gehele dag aanwezig om alle 
talenten te bewonderen. Ze gingen met 
iedereen op de foto en deelden handte
keningen uit. Om een echte league te 
starten, zijn er de playoffs in het leven 
geroepen. 

De totale opbrengst van de sponsorloop 
(4000 euro naar boven afgerond) komt 
ten goede van onze vereniging. Met dit 
bedrag kunnen wij o.a. weer leuke en 
vernieuwende evenementen organiseren.

plaatsen zich voor de FC straat league 
afleveringen	op	2	of	30	oktober.	
uitein	delijk	zal	de	finale	plaats	gaan	
vinden in de Ahoy in Rotterdam. 

Vanuit V.V. De Meern deden er vier 
teams mee. Vol trots kunnen wij 
mededelen dat de onze JO15 zich 
geplaatst heeft voor de volgende 
ronde. Wat een top prestatie, jongens!

Niet alleen de jongens van de JO15 
willen wij in het zonnetje zetten, maar 
ook vier kanjers uit onze jeugdteams.  
Zij hebben namelijk zaterdagavond 
geholpen met het opbouwen van het 
event. Hidde Bruinsma (JO153), 
Vince van Leeuwen (164), Andrija 
Markovic (173) en Thijs Wessels Boer 
(172)

Namens de Jeugdcommissie
Christel Hek

Respect,  
Betrokkenheid en 

Sportiviteit  
zijn waarden die  

bij ons  
centraal staan

Ontwikkel jezelf  
& ontwikkel je club

Maar hoe gaat het nou in zijn werk?  
Per leeftijdscatergorie O13/ O15 is er 
ruimte voor 24 teams. Elk team bestaat 
uit zeven spelers, vier in het veld en drie 
wissels. Er wordt 2 uur lang non stop 
gevoetbald. Elke wedstrijd duurt vijf 
minuten, de winnaar blijft staan (1 punt) 
en de verliezer sluit aan in 'de straat'.  
Bij gelijk spel gaan beide teams terug 
naar 'de straat'. De teams blijven door 
rouleren totdat de 2 uur voorbij zijn. De 
vier teams met de meeste punten 

J E U G D C O M M I S S I E
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Jeroen Hoefste

Voor ons vlaggenschip zaterdag 1, gaat het seizoen 
van start met een nieuwe trainer: Jeroen Hoefste, 
een (oud) bekende van V.V. De Meern.  
Graag stellen wij hem aan jullie voor! 

waarmee je moet presteren.” Het nastre
ven van deze missie waardeert hij aan 
trainer zijn.

Wat wil je voor V.V. De Meern 
betekenen dit seizoen?
“Ik ben het gesprek aangegaan met de 
club en heb gevraagd wat verwachten 
jullie van mij. De club antwoordde dat het 
belangrijk is dat het team leuk draait, het 
goed gaat maar ook dat we een herken
baar V.V. De Meern krijgen. Dat is wel 
waar ik voor sta, tenminste denk ik. Ik 
weet wat de club wil en wat ik zelf wil 
qua speelstijl, en ik geloof dat dit dichtbij 
elkaar ligt.”

Er wordt gevraagd aan Jeroen wat voor 
hem een herkenbaar V.V. De Meern zou 
zijn. Hij antwoordde het volgende: 
“Dominant, dus dat je altijd vooruit wil 
voetballen en de bal wil hebben. 
Agressief, niet in de zin van elke wed
strijd knokken maar wel op het randje 
voetballen. Dat we veel plezier uitstralen 
én dat we elke wedstrijd willen winnen.”

4. Wat zijn je verwachtingen van 
aankomend seizoen?
“We zijn gepromoveerd, wat een 
superknap resultaat is. Maar ik heb wel 
wedstrijden gezien waarvan ik dacht: 
gaan ze deze winnen en waarom? Je kan 
winnen door dominant te zijn en goed te 
voetballen, maar je kan ook winnen door 
een doelpunt te maken en daarna de pot 

dicht te gooien. Het team is erg sterk in 
verdedigend opzicht, maar als je kijkt naar 
doelpunten die wij hebben gemaakt, 
vraag ik mij af of dit dan doelpunten zijn 
waarbij we echt goed gevoetbald 
hebben.” Met deze insteek geeft Jeroen 
aan dat de verwachting in verdedigend 
opzicht positief zal zijn en in aanvallend 
opzicht verbetering behaalt kan worden.

Heb je een idee waar je wil eindigen?
“De jongens mogen het niet zeggen, dus 
ik mag het ook niet zeggen. We hebben 
met de groep afgesproken dat de doel
stelling is elke wedstrijd winnen. Met 
deze instelling zullen we een goede 
mindset hebben en midden het seizoen 
gaan we kijken waar we heen willen.” 

Hoe kijk je aan tegen het team?
Jeroen zegt dat er allemaal leuke lieve 
jongens in het team zitten. Het zijn 
jongens die hard willen werken. “Dat was 
voor mij wel een voorwaarde.” Jeroen 
geeft aan dat hij constant bezig is met 
wat er bij de jongens speelt en luistert 
naar hun inbreng. Hij is van mening dat 
als iedereen dingen van elkaar aanneemt, 
ze samen heel ver kunnen komen.  

7. Hoe zou je jezelf als trainer 
omschrijven?
“Ik denk dat ik in de afgelopen jaren 
rustiger ben geworden. Ik was echt een 
control freak op het veld, echt dat ik 
alleen maar voor de winst bezig was 

“Ik wil dat elke speler 
die ik train het  

naar zijn zin heeft.  
Dat is mijn missie.” 

waardoor het plezier weg viel. Als je wint 
val je namelijk op als trainer dat is 
gewoon zo. En dat heb je dan heel erg in 
je hoofd. Maar als ik nu ga kijken waar ik 
naartoe wil als trainer, dan wil ik graag 
dat ik boven de jongens sta maar wel 
begrijp wat de jongens voelen. Wel het 
gesprek aan durven gaan en ook over 
diepere dingen gaat praten dan voetbal. 
Uiteindelijk is het wel je privéleven wat 
bepaalt hoe je presteert. Op het veld eis 
ik alles van de jongens, maar buiten het 
veld wil ik dat de sfeer goed is.”

Heb je liever dat het spannend is tot 
het laatste moment of te makkelijk 
winnen?
“Spannend tot het laatste moment, maar 
dan moet er wel publiek bij zijn. Ik heb 
me wel eens afgevraagd waarom ben ik 
trainer, ik hou van het spelletje en wil 
gewoon winnen. Als je bij een wedstrijd 
binnen vijf minuten 30 voor staat, dan 
heb je gewonnen en dan is het uitspelen 
en zorgen dat iedereen heel blijft. Maar 
wanneer lig je echt met adrenaline in je 
bed of wanneer heb je goede spanning? 
Als je weet dat er een knaller van een 
wedstrijd aan komt en die spanning, ja 
daar doe ik het voor.”

Wat zijn leuke weetjes over jezelf? 
Wist je datjes, voor welke 
voetbalclub ben je?
“Ik werk fulltime bij Page Personnel, ik 
fitness	3	á	4	keer	per	week.	Wil	alleen	de	
cardio iets meer oppakken want de 
jongens lopen me er nu nog allemaal uit. 
Ik hou van een drankje doen en van een 
festivalletje, dus de jongens zullen me 
heus wel een keertje tegenkomen.” 

Wat is voor jou als trainer een 
belangrijk moment of hoogtepunt 
geweest in je carrière?
Jeroen geeft aan dat het overnemen van 
de Zondag 1 een belangrijk moment is 
geweest. Hij realiseerde zich dat hij 
training geven heel leuk vindt en graag 
naar de senioren toe wil. “Hoogtepunt is 
denk ik dat seizoen waar we drie keer 
wonnen. We hadden nog niets gewonnen 
en toen in één keer drie keer achter 

elkaar! Dat was echt heel leuk, alleen 
jammer dat het niet doorgezet werd. 
Afgelopen seizoen ben ik kampioen 
geworden met onder 18 die op dat 
moment in een van de hoogste competi
ties speelde, dat was ook wel heel gaaf.”

Wat vind je het mooist en lastigst 
aan het trainersvak?
“Het mooiste is de wedstrijd winnen en 
het plezier dat je met elkaar hebt, de 
ontwikkeling zien. Het lastigste vind ik 
om jongens op de bank te zetten, of ze 
moeten het er zelf naar maken, maar 
mensen teleurstellen is nooit leuk. Een 
normaal mens doet dat niet zo vaak in 
het leven, maar als trainer doe je dat 
elke week.”

Hoe is de start/voorbereiding van 
jullie seizoen geweest? 
“De	jongens	zijn	allemaal	fit.	Eerste	
trainingen zijn heel goed bevallen, de 
eerste wedstrijden wat minder. We 
spelen twee keer gelijk, waar ik vind dat 
we ze allebei hadden moeten winnen. 
Het trainingskamp op Texel was heel erg 
leuk! De jongens hebben ook heel erg 
gelachen. Vrijdag getraind, zaterdag 
twee keer getraind dus hard gewerkt.”

Zou je jezelf even voor kunnen 
stellen? Wie ben je, en waar is je 
passie voor voetbal vandaan 
gekomen? En wat vind je zo leuk aan 
trainer zijn?
“Zeker, ik ben Jeroen, 30 jaar. Woonachtig 
in Houten, ben daar ook geboren en 
getogen. Ik ben begonnen als trainer bij 
de F’jes van Delta Sports. Tot mijn 15e 
heb ik zelf gevoetbald en toen ben ik 
gestopt en eigenlijk ben ik vanaf mijn  
14e voetbaltrainer.”

Jeroen vertelt dat hij bij Delta Sports is 
begonnen met training geven en daar drie 
jaar heeft gezeten. Vervolgens heeft hij de 
overstap naar Houten gemaakt waar hij 
10 jaar training heeft gegeven. Na korte 
tussenstop van twee jaar is Jeroen weer 
terug bij V.V. De Meern. 

Wat vind je zo leuk aan trainer zijn?
Uit het antwoord van Jeroen blijkt dat hij 
het voetballen zelf niet meer zo leuk vond 
vanwege de slechte band met zijn trai
ners. “Ze legden mij niets uit en ik kreeg 
het gevoel van: hé, wat jullie doen klopt 
niet en dat kan ik beter. Niet dat ik bijde
hand was, ik was juist heel verlegen.” 
Deze ervaring heeft hem als trainer een 
doel gegeven. Zelf zegt hij “Vanaf dat 
moment heb ik tegen mezelf gezegd ik 
wil dat elke speler die ik train het naar zijn 
zin heeft en het gevoel heeft dat hij 
aandacht krijgt. Dat is nog steeds mijn 
missie, al is dat heel moeilijk in een team 

Dat we veel plezier uitstralen  
én elke wedstrijd willen winnen.

Foto: Wijnand Storm
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www.stolwijkacc.nl                                   www.sportaccountant.nl

ZOEK JE EEN FUNCTIE OF STAGE 
IN DE ACCOUNTANCY EN WIL JE 
WERKEN IN DE SPORT?

Graag komen we in contact met zowel 
starters als ervaren professionals.
Zowel voor onze vestiging in Amstelveen als De Meern zoeken wij
kandidaten om ons team uit te breiden. 

Neem contact op met ons dynamische kantoor waar wij MKB en 
sportklanten bedienen met al hun fi nanciële vraagstukken.

Heb je interesse?
Mail dan voor een afspraak naar info@stolwijkacc.nl
Voor meer informatie scan de QR-code en check onze websites.
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WieWatWanneer?
Heb je een leuke foto 

voor deze rubriek?  
Stuur deze naar de 

TeamGeest redactie

De prijsvraag in de vorige TeamGeest 
bleek behalve voor de betreffende vaders 
te moeilijk. De prijs blijft staan.

Voor menig seniorenlid zal duidelijk zijn 
dat de foto is genomen op het oude 
sportpark FletiomareWest bij het 
opkomen op het hoofdveld. De foto is dus 
van vóór 1 september 2005. 
Op de achterkant van het juninummer 
van TeamGeest wordt John Vork vermeld 
als aanvoerder van het eerste (Za) in 
1983. Op de foto komt hij duidelijk ouder 
het veld op. Als trainer. De foto moet dus 
zijn van ergens tussen 1990 en 2005. Voor 
de kenners of wie enig navraag deed, John 
Vork was trainer rond 2003.
Overige	–	detail	–	aanwijzingen,	in	beige	
jas lid van verdienste Willem Mandjes die 
ons in 2002 is ontvallen. De foto dateert 
van niet al te lang daarvoor.

Hoe oud zijn de spelertjes? Waarschijnlijk 
een jaar of 6, 7. Dan zijn ze nu dus midden 
20. De speler met bal, dat zal menigeen 
niet meevallen om hem te herkennen, 
maar de ander heeft al bekendere trekjes. 
Hij lijkt verrassend veel op Za1 speler 
Trevor Mulders. Sterker, het is hem.  
De ander is zijn teamgenoot. Nog steeds.

Oplossing prijsvraag 
TeamGeest Jubileumnr.

Al jarenlang bakken wij van De Middenstip  
elke week vele snacks en kilo’s heerlijke patat.   
Maar hoeveel kilo bakken wij  per seizoen?  
Doe een gok en stuur jouw antwoord naar 
horeca@vvdemeern.nl 

Vergeet niet om de naam van jullie team  
toe te voegen. Antwoorden kunnen worden 
ingezonden tot 14 oktober 2022. Hierna maakt 
De Middenstip de winnaar bekend!

Win een patatje
voor het hele team! 

P R I J S V R A AG

Antwoord: De eerste elftalspelers  
Lars Bootsma en Trevor Mulders  
als pupil van de week.

Met dank aan Ted Mulders voor  
de foto.

Ingezonden reactie en derhalve eervolle 
vermelding:

Sent: vrijdag 10 juni 2022 17:20
To: teamgeest@vvdemeern.nl
Subject: Prijsvraag teamgeest

Als import Meerenees kan ik niet de 
namen van de spelertjes geven.  
Om het plaatje volledig rond te krijgen 
kan ik jullie wel vertellen dat de 
scheidsrechter Frits de Groot uit  
Zeist is ;).
Vr. Gr.S. van de Weerd 
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I N  B E E L D  

Dames 1 heeft afgelopen seizoen de finale tegen Houten 
gespeeld voor de promotie naar de tweede klasse.  

Na een sportieve en spannende wedstrijd hebben ze knap 
gewonnen met 4-1. Een nieuwe competitie wordt volgend 

jaar een nieuwe en leuke uitdaging voor de dames.

Gepromoveerd



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: “Be someone special.” 
Wij spelen allemaal in onze club-
kleuren maar ín dat oranje-zwart is 
iedereen anders, bijzonder, uniek. 
Uniek in het voetbal dat je speelt 
voor je team en voor je club.  
En uniek voor de persoon die jij 
bent. Jij bent belangrijk. Durf uit  
te komen voor wie je bent, wat je 
bent, hoe je je voelt. Want iedereen 
is waardevol en voetbal is voor 
iedereen. Daarom: wees jezelf, 
wees een bijzonder mens. Goed 
dat wij jou erbij hebben!
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De MO13-1 is een energiek team met  
11 meiden. Afgelopen seizoen hebben ze 
voor het eerst als meidenteam in een 
jongenscompetitie gespeeld. Dit seizoen 
gaan ze dat weer doen in de 2e klasse. 
Wat zeker een leuke uitdaging is voor  
de meiden.

1. Wat verwacht je van volgend 
seizoen?
“Dat het een leuk en spannend seizoen 
gaat worden. Dat we nog beter worden en 
groeien als team. Wellicht worden we 
zelfs een keer kampioen. Ik ga er vol 
voor!”

2. Wat is het doel van het team?
“Ik weet niet precies wat het doel is, maar 
we willen gewoon lekker kunnen voetbal
len en winnen met elkaar.”

3. Hoe kijk je op tegen de nieuwe 
competitie?
“De nieuwe competitie is niet echt nieuw 
voor mij. Voor mij is het gewoon weer 
tegen jongens spelen en ik hoop dat we 
nu wel wat meer kunnen spelen ten 
opzichte van vorig seizoen. Toen gingen 
veel wedstrijden niet door, misschien 
waren ze wel bang voor ons .”

4. Hoe is de sfeer in het team?
“De sfeer is wat mij betreft goed. Als je 
elkaar al wat langer kent, dan heb je 
vriendinnen in het team. We helpen elkaar 
ook met dingen die we lastig vinden. We 
geven elkaar in de wedstrijd en tijdens de 
training ook tips en tops en daar hebben 
we veel aan.”

Teamfoto MO20-1

vragen aan Gwendolyn Rietveld  
uit de MO13-1 7

Voetbalmeiden
In de afgelopen jaren is het meidenvoetbal enorm gegroeid, in Nederland 
voetballen er nu meer dan 160.000 vrouwen/meiden. Het winnen van 
het Europees kampioenschap voetbal vrouwen in 2017 heeft hier ook aan 
bijgedragen. Ook bij V.V. De Meern zie je dat het aantal meidenteams in  
de afgelopen tijd enorm gegroeid is. Aankomend seizoen hebben we  
20 meidenteams en 5 vrouwenteams. Verschillende teams hebben een 
promotie gehaald, spelen in een nieuwe (jongens) competitie of zijn 
kampioen geworden. Om het nieuwe seizoen te beginnen zijn we benieuwd 
naar doelen van meiden bij V.V. De Meern. Er zijn verschillende meiden  
uit MO131 en de MO201 die hier hun verhaal vertellen.

De MO20-1 is een team met meiden die 
vanuit verschillende teams komen.  
Een groot deel van de MO19-1 is doorge-
schoven naar de MO20, maar ook goede 
voetbalsters uit MO17-2 zijn door ge-
schoven. Sinds dit seizoen is dit een 
nieuw team dat V.V. De Meern heeft 
opgezet om de stap naar de vrouwen 
minder groot te maken. Met een nieuwe 
uitdaging starten zij in de hoofdklasse.

1. Wat verwacht je van volgend 
seizoen?
Anna en Renske: “Wij verwachten veel 
uitdaging en een goede sfeer.”
Sarah: “Ik denk dat het een heel leuk 
seizoen gaat worden. We hebben een 
gezellig team en zijn gemotiveerd om het 
goed te gaan doen in de competitie.”

2. Wat is het doel van het team?
Anna en Renske: “Ons doel is om beter te 
worden en dan hopelijk de competitie 
winnen.”
Sarah: “Het doel van het team is om zo 
hoog mogelijk te komen in de competitie. 
En vooral veel te winnen.”

3. Hoe kijk je op tegen de nieuwe 
competitie?
Anna en Renske: “Wij denken dat deze 
competitie een uitdaging wordt maar we 
gaan ons best doen.”
Sarah: “De trainer traint voor het eerst 
ons, de meiden. Voor mij is het nog wel 
even wennen, omdat hij anders traint dan 
de andere trainers die wij voorgaande 
jaren hebben gehad. Na een paar 
 trainingen ben je daar dan aan gewend. 

vragen aan: Anna Oelen, Renske Verschure  
en Sarah Hoogerwerf uit MO20-16

Het is natuurlijk altijd even wennen,  
maar de klik was wel gelijk goed tussen 
het team en de trainer, dus ik denk dat het 
een heel leuk seizoen gaat worden.”

4. Hoe is de klik tussen het team en 
de trainer?
Anna en Renske: “We kennen onze trainer 
nog niet zo goed omdat hij nieuw bij ons 
team is, maar tot nu toe is het erg 
gezellig.”
Sarah: “De sfeer in het team is ook heel 
goed. Ons team is een samensmelting 
van teams van vorig jaar, maar daar is 
niet veel meer van te zien. We kunnen het 
leuk met elkaar hebben, maar op de 
momenten dat het nodig is, is er ook 
genoeg motivatie en inzet.”

5. Hoe is de klik tussen het team en 
de trainer?
“De klik is best wel goed, want de trainer(s) 
kennen ons al een seizoen. Ze weten dus 
wat onze goede en aandachtspunten zijn, 
en proberen ons hierbij te helpen en beter 
te worden. Je kan ook altijd met de trai
ner(s) praten als je iets dwars zit. Wat mij 
betreft is de klik tussen het team en de 
trainer(s) goed.”

6.Waar wil je zelf in groeien?
“Ik wil groeien in het doen van trucjes en 
het nog beter uitspelen van mijn tegen
stander. Wat ik ook graag nog beter wil 
doen is het aannemen van hoge ballen.”

7. Hoe is het om in een 
jongenscompetitie te spelen?
“Ik vind het superleuk om in een jongens
competitie te spelen. Je merkt toch dat als 
je tegen jongens speelt je harder wordt en 
snel beter leert voetballen.”

5. Hoe is de sfeer in het team? 
Anna en Renske: “We hebben een 
goede sfeer ik het team en we zijn 
altijd wel in voor een feestje.”

6. Waar wil je zelf in groeien?
Anna en Renske: “We willen als team 
denk ik vooral groeien in het samen
spel omdat we nog een redelijk nieuw 
team zijn.”

Een nieuwe  
uitdaging in de  

hoofdklasse

V O E T B A L M E I D E N



Vanaf 4 april zijn een aantal vrijwilligers samen met het VB 
begonnen aan een nieuwe uitdaging. Het vernieuwen van de 
website van V.V. De Meern. Deze opdracht bleek achteraf 
veel groter te zijn, dan vooraf werd verwacht. De huidige 
website stuurt andere zaken zoals veldindeling, kleedkamer
indeling en het camerasysteem ook aan. Een prachtig 
werkend systeem gebouwd door André Bakker. De website 
is vele jaren onder zijn beheer een mooi platform geweest 
om alle informatie vanuit onze vereniging vandaan te halen, 
waarvoor onze grote dank. Aan de andere zijde speelt mee 
dat het beheer was belegd bij één persoon. Om de kwets
baarheid van het beheer eruit te halen, toekomstbestendig 
te zijn en de website meer aan te laten sluiten bij de huidige 
jeugd is het veranderproces in werking getreden.

De uitdaging om alleen de website aan te passen veran
derde al snel. Want waar zitten de veranderingen allemaal 
in? Je kunt onder andere denken aan het herschrijven van 
onze huisstijl, communicatieplan, samenwerken met een 
software bedrijf Voetbalassist die de aansturing van onze 
voetbalvereniging ondersteunt, de TeamGeest en 
WedstrijdKrant, de het creëren van een nieuwe website, 
content schrijven, web redactie samen te stellen en het 
Socialmedia om nieuw leven in te blazen.

Kortom te veel om op te noemen. Eric vd Horst en Lydia Bakker 
heb de afgelopen maanden vele uren besteed aan de ICT zijde 
en de content van de toekomstige website. Wekelijks kwam de 
Multimediacommissie bij elkaar om alle veranderingen inzich
telijk te maken en daarop in te spelen.

Dat gaan we vieren
Niet alleen de website gaat veranderen, maar ook onze clubTV 
zal in de toekomst met Narrowcasting aangestuurd gaan 
worden en er staat in potlood al geschreven dat er een V.V. De 
Meern app wordt ontwikkelt. Dit is nog toekomst muziek, maar 
wij nemen jullie wel alvast graag mee. De verwachting is dat de 
nieuwe site nog in 2022 live gaat. Uiteraard gaan wij dat ook 
groots vieren met elkaar als vereniging.

Lijkt het jou ook leuk om een steentje bij te dragen aan onze 
vereniging m.b.t. de multimediacommissie? Wil je samen met 
Lydia Bakker, Danique Mulder, Eric v/d Horst, Marcel de Graauw, 
Marjolein de Bruijn en Christel Hek onze commissie tot een 
hoger niveau brengen en heb jij ervaring in de ICT of andere 
zaken die hierboven genoemd zijn, meld je dan snel aan bij 
Marcel de Graauw via vrijwilligers@vvdemeern.nl

Namens de Multimediacommissie
Christel Hek

Multimediacommissie
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Soms komen er onverwacht mooie dingen op je pad. Dat is bij mij nu  
ook het geval. Helaas is de keerzijde van de medaille dat ik mijn werk  
voor V.V. De Meern niet voort kan zetten. En dat doet best een beetje pijn.  
Vanaf december heeft het me bloed, zweet, tranen en heel veel uren  
gekost om een bijdrage te leveren om de club vooruit te helpen.

middenbouw en Rene Benschop voor de 
Bovenbouw en Senioren. Die structuur 
staat inmiddels, functioneert al zeer 
behoorlijk en daar ben ik best een beetje 
trots op.
En hoe kan het dan dat ik zoveel uren kwijt 
was	aan	V.V.	De Meern?	Deels	eigen	
schuld dikke bult. Met de TC  bedachten we 
dat we het gelijkere kansen project zo snel 
 mogelijk in wilden voeren bij de club. Dit 
hebben we ook in februari weten te realise
ren. Alle jongste jeugd teams tegelijkertijd 
op het veld, per team begeleid door een 
ouder die wordt voorzien van trainingsstof 
en op zijn beurt weer wordt begeleid door 
een gediplomeerde trainer, de veld coördi
nator. Daar is zeker nog ruimte voor 
verbetering, maar we zijn druk bezig om 
dat bij te schaven en hebben die belang
rijke eerste stap gezet. Dat leverde natuur
lijk meerwerk op. Net als het opzetten van 
keeperstrainingen en dus het formeren van 
een keepersteam. Het aanstellen van een 
nieuw trainersteam kwam daar ook nog 
bij. Een hoop werk, maar ook erg leuk om 
je voor in te zetten. 
Maar zoals gezegd hadden we nog geen 
HJO’s. Gelukkig kon Rob Zomer al snel 
beginnen en hebben we met Marlou 
Peeters en René Benschop 2 toppers aan 
ons weten te binden. Enige nadeel was dat 
zij nog vast zaten met andere werkzaam
heden en pas in augustus volledig inzet
baar zouden zijn. En daar kwam het meeste 
werk vandaan. Ineens keek iedereen naar 
mij en moesten er beslissingen worden 

Breaking news: Bas van Veenendaal neemt afscheid

Het is zeker geen 
vaarwel

 
Een	klus	waar	ik	me	eerlijk	gezegd	flink	op	
had verkeken. Ik vond het hartstikke leuk 
om me voor V. V. De Meern in te zetten, 
maar om daar nou 7 dagen per week 4 
uur per dag op vrijwillige basis naast mijn 
baan mee bezig te zijn ging toch wel heel 
erg ver. Maar er was ook een hoop werk 
te verzetten en ik heb altijd geleerd dat als 
je aan iets begint je het ook af moet 
maken. 

Wat maakte dan dat het zo druk was? In 
samenspraak met het bestuur hebben we 
gekozen voor een wijziging op Technisch 
vlak. Voorheen had je het bestuur en een 
HJO of Technisch manager. Die leidde het 
selectievoetbal. Voor 1 persoon was dat 
heel veel werk en als diegene weg ging 
kon je weer van voor af aan beginnen. In 
de nieuwe structuur is er een bestuurslid 
Technische zaken, dat werd ik dus, die is 
weer onderdeel van een Technische 
Commissie bestaande uit vrijwilligers van 
de club. Het uitvoerende werk verdelen we 
vervolgens over 3 HJO’s. In dit systeem 
kunnen we als vereniging zorgen voor 
continuïteit.

Maar zoals gezegd was er niks. Dus ben ik 
op zoek gegaan naar clubmensen voor in 
de TC. Die vond ik met Ruben van der 
Horst, Rory Olsthoorn en Berry 
Hoogstraten, die onlangs is vervangen 
door Lennaert de Bokx. En we hadden 
natuurlijk HJO’s nodig. Rob Zomer voor  
de onderbouw, Marlou Peeters voor de 

genomen. Daarbij heb ik ook echt impopu
laire beslissingen moeten nemen, maar 
altijd in samenspraak met de TC en het 
bestuur en in het belang van de club.

We varen inmiddels op koers. 
Er moet nog steeds heel veel gebeuren, 
maar we gaan de goede kant op. Marlou en 
René zijn begonnen. Ik kon eindelijk zoals 
ik heel graag wilde weer naar de achter
grond en doen wat de TC hoort te doen. 
Controleren en kaders schetsen, maar geen 
dagelijks bestuur. En dat in 4 uur per week 
in plaats van 4 uur per dag! En toen kwam 
er dus een kink in de kabel… Ik werd door 
mijn werkgever, Ziggo Sport, gevraagd om 
vanaf 30 september een voetbal café te 
presenteren. Een enorme eer om zo’n groot 
programma te mogen hosten. Het betekent 
alleen wel dat ik veel drukker word dan ik 
was. En belangrijk nog, het betekent dat ik  
5 avonden per week aan het werk ben. Dat 
betekent dat ik nog maar 2 avonden over 
hou voor mijn gezin en daar passen, zoals u 
vast zal begrijpen dus geen Bestuurs en 
TCvergaderingen meer in. 

Voor mij stopt het dus, maar V.V. De Meern 
blijft verder bouwen! Als we dezelfde lijn 
blijven volgen heb ik er alle vertrouwen in 
dat we vooruitgang blijven boeken. Ik wil 
het Bestuur bedanken voor het in mij 
gestelde vertrouwen en bij deze ook alle 
mensen bedanken waar ik mee samen heb 
mogen werken. Rory Olsthoorn en Ruben 
van der Horst in het bijzonder. Het is zeker 
geen vaarwel. Als vader zal ik nog steeds 
regelmatig langs de lijn staan en jullie zien. 
En dan is er andersom nog altijd de moge
lijkheid om mij te zien! ;) Bijvoorbeeld elke 
vrijdagavond om 21.30 uur in het voetbal
café op Ziggo Sport.

Bas van Veenendaal

Er moet nog steeds  
heel veel gebeuren,  

maar we gaan  
de goede kant op

Cartoonist of striptekenaar 
gezocht!
De	multimediacommissie	zoekt een	
cartoonist/strip tekenaar. Vanuit de 
kernwaarden van de club: respect, 
betrokkenheid en sportiviteit willen  
we via persona's verschillende bood
schappen communiceren. Denk 
bijvoorbeeld aan een poster op de 
kleed kamers over positief gedrag bij 
de club, gezond eten in de kantine, of 
een stripje in de TeamGeest, of mis
schien heb je zelf nog leuke ideeën.
Meld je aan bij Marcel de Graauw,  
via vrijwilligers@vvdemeern.nl

Voorbeeld  
kleedkamerposter

Hier zie je een preview van een aantal elementen van de nieuwe 
website. De ontwerper en ontwikkelaar stemmen de mogelijkheden 
af. Gebruiksvriendelijkheid is een aspect waar veel aandacht aan 
wordt besteed. We onderwerpen de interface van de website aan 
een gebruikerstest voordat deze uiteindelijk live gaat.

P R I K B O R D
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Om een grote voetbalclub als V.V. De Meern draaiende 
te houden heb je natuurlijk vele handjes nodig. Alfred 
is een van die helpende handjes. Als je een nieuw 
trainingstenue nodig hebt, kan je die bij Alfred halen. 
Of als je de sleutel van de kleedkamer wilt hebben, zit 
je bij Alfred altijd goed. Hij is vaak op de club te vinden 
en daarom maken we vandaag kennis met hem;

Wat vindt je het leukste aan dit werk?
“Je bent gewoon altijd bezig. Ik ben geen bankzitter. Het is niet 
voor mij weggelegd om thuis op de bank te zitten. Ik ben eigen 
baas dus ik kan gaan en staan waar ik wil en dat kan ik hier bij 
de club ook natuurlijk. Dat is voor mij het leuke, doen wat je zelf 
wilt en kan.”
 
Hoe ziet een zaterdag eruit als vrijwilliger bij V.V. De Meern?
“We zijn hier om 7:00 uur en dan beginnen we bij de uitgifter
uimte met alles klaarzetten voor d e ochtend, dan doen we met 
z’n allen boven een bakkie en dan beginnen we eigenlijk. Dan 
komt van alles naar je toe, toezicht houden in de gang, kleedka
mers, de velden, scheidsrechters en mijn eigen team en dan na 
afloop	een	biertje	drinken.	Rond	20:00	uur	zijn	we	thuis	en	dan	
bestellen we wat te eten en dan ga ik lekker naar mijn nest toe!”
 
Voor welke voetbalclub ben je?
“Feyenoord! Feyenoord is gewoon werkvoetbal. Ajax is tech
nisch en Feyenoord is gewoon erin kleunen. En zo ben ik ook 
altijd geweest. Ik heb laatste man gestaan altijd, ben een link
spoot en altijd gewoon erin kleunen. Dat is Feyenoord ook 
gewoon, kracht voetbal.”

Alfred vertelt in het interview dat iedereen vervangbaar is  
en misschien klopt dat ook wel, maar wij zijn ontzettend blij  
dat Alfred, maar ook vele anderen, zich dagelijks inzetten  
om V.V. De Meern draaien te houden.  
Daar willen we hem dan ook ontzettend voor bedanken!

Meer dan 20 jaar  
met plezier vrijwilliger  
bij de club

Eerst even voorstellen, wie ben je en wat zijn je 
werkzaamheden binnen de club?
“Ik ben Alfred en ik loop al heel lang bij de club. Ik doe de kleding 
en ik sta bij de uitgifteruimte.”
 
Hoe lang doe je deze werkzaamheden al?
“Al héél lang! Meer dan 20 jaar.”

Wat maakt het dat je dit al zo lang doet?
“Je doet omdat je het leuk vindt en je groeit erin. Je begint met 
iets en het wordt steeds meer. Het is begonnen met de sponsor
commissie en de kleding.”
 
Wat doe je naast je inzet voor V.V. De Meern?
“Ik werk voor mezelf, samen met mijn zoon heb ik een schilders
bedrijf. Mijn hobby’s zijn voetballen en dit, de club. Ik heb altijd 
bij SCH’44 gevoetbald en ik ben ook lid van SCH’44.”
Door verschillende blessures is Alfred gestopt met spelen. Wel 
is Alfred nog heel lang leider geweest bij SCH’44 maar dat 
maakte de weekenden zo vol dat dit 6 jaar geleden stopte.
 
Hoe ben je betrokken geraakt bij V.V. De Meern?
“Mijn zoon voetbalde hier en ik ben toen leider geworden in de 
Ctjes. Toen ben ik door het jeugdbestuur gevraagd om de 
kleding te gaan doen en zo ben ik eigenlijk steeds meer gaan 
doen. Maar ik ben als leider van mijn zoon begonnen.”
 

Verenigingsbestuur
Spelersvader Jan Paul Meijer heeft 
zich aangeboden als bestuurslid. 
Hij loopt sinds de laatste vergade-
ring voor de vakantie mee met het 
bestuur.  

TeamGeest 
Geweldig we hebben een nieuwe 
redactie. Drie enthousiaste en 
pittige dames van VrZa1 hebben de 
handschoen opgepakt. Gerard van 
Rooijen heeft ze gelokt onder het 
motto “schrijf één artikel”. Zoals zij 
stelden “TeamGeest? Ik lees het 
niet het is een ouwe mannen blad”. 
Het moet anders. Is het ze gelukt? 
Oordeel zelf. 
Wij zijn blij met een nieuwe 
7-koppige redactie, zie de colofoon, 
aangevuld met een fotografen 
poule. 

Lid Zorgadviesteam 
Ook hier een nieuw lid, Lisa 
Duurkoop. Een ouder met ervaring 
in de kinderopvang. Fantastisch. 

Trainers en leiders 
Laten we vooral alle nieuwe jeugd-
leiders en trainers die dit jaar 
begonnen zijn niet vergeten

Mensen, heel veel succes! 

Gelukkig zien we al enkele 
nieuwe gezichten na de 
oproepen voor vrijwilligers 
in de vorige TeamGeest.  

We hebben nog steeds 
vrijwilligers nodig om 
onze club goed te laten 
draaien. Doe je mee?

Van harte 
welkom

Welkom:Vacatures Commissie van beheer
Mede door vertrek en stoppen van enkele 
medewerkers heeft de Commissie van 
Beheer meerdere vacatures openstaan:
ICT. Betreft het beheer, onderhoud en 
verhelpen van storingen van/aan compu
ters en printers, telecom en internet;
Audio/video, voor het beheer, onderhoud 
en verhelpen storingen van/aan beeld
schermen, apparatuur presentaties: 
beamers, schermen, audioapparatuur, 
muziekcomputer en geluidsinstallatie. 
Interesse? Mail via cvb@vvdemeern.nl  
Peter Kieft en Piet Eversdijk

Vacature Deskundige 
energietransitie
Op	dit	moment	profiteren	we	nog	van	
gunstige energietarieven. Echter eind dit 
jaar loopt het 3jarig energiecontract af en 
zal vanaf 2023 rekening moet worden 
gehouden met aanzienlijk hogere energie
kosten. De Commissie van Beheer wil 
daarom bekijken welke mogelijkheden er 
zijn voor beperken van energie en vervan
gen van gas door bijvoorbeeld een lucht
warmtepomp. Wie kan ons daarbij belan
genvrij deskundig ondersteunen?
Heb je vragen? Mail oNs even via  
cvb@vvdemeern.nl. Peter Kieft en  
Piet Eversdijk

Vacature Lid Zorgadviesteam. 
Eén schaap over de dam. Om goed te 
kunnen functioneren hebben we zeker nog 
een paar mensen nodig. Heb je een ortho
pedagogische, (sport)psychologische of 
vergelijkbare achtergrond, of volg je een 
opleiding daarvoor dan ben je de ideale 
persoon om het bestuur bij incidenten te 
adviseren danwel trainers te kunnen 
ondersteunen in teambegeleiding. 
Interesse? Meld je aan bij John van Wegen 
via jvanwegen@info-care.nl.

Vacature verenigingsbestuur/
jeugdcommissie
Het hoeft niet altijd te gaan om veel uren 
per week. Ook projectmatige ondersteu
ning voor een bepaalde tijd is heel welkom. 
Denk er eens over. En na het denken 
aanmelden natuurlijk!

Vacature TeamGeest en 
WedstrijdKrant 
Dit is niet meer super urgent. 
Desalniettemin blijft er plek voor enthousi
aste mensen. Vele handen maken licht 
werk. Wij denken vooral aan leden die in 
het kader van hun studie, bv journalistiek, 
studieopdrachten willen doen of aan leden 
die kunnen tekenen of illustreren. 

Vacature (Medisch)Verzorgers / 
EHBO
Wij zijn opzoek naar een grotere groep 
mensen die elk maar 1 x per maand op 
zaterdag een halve dag aanwezig kunnen 
zijn als EHBO’er. Vaker mag, maar het idee 
is dat het een niet te zware belasting wordt. 
Interesse in bovenstaande vacatures,  
of heb je vragen? Meld je dan aan  
bij Marcel de Graauw via  
vrijwilligers@vvdemeern.nl.

Stageplekken Ontwikkel jezelf  
• Ontwikkel de club!
Onder ons motto “Ontwikkel jezelf • 
Ontwikkel de club” biedt de clubleden de 
kans om stages te lopen, te werken aan  
het opbouwen van een CV en ervaring op  
te doen. Maakt niet uit op welk terrein, dat 
kan gaan van fysio therapie, tot bestuurs
kunde, van sociaalmaatschappelijk werk tot 
sportopleidingen. Waar kan je beter leren 
dan bij je eigen club? Makkelijk en leuk.
Interesse in een stage?  
Meld je aan bij Marcel de Graauw via 
vrijwilligers@vvdemeern.nl.

Join  
the club

Wil je ook 
iets betekenen voor 
V.V. De Meern? 

Kijk op de site voor 
verschillende 

vacatures

VA C AT U R E SV R I J W I L L I G E R S



Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst

V.V. De Meern heeft 1.600 leden waarvan 1.300 jeugdspelers. Genoeg potentie voor 
Zaterdag 1 zou je zeggen. Per editie interviewen we enkele jeugdspelers om te 
achterhalen wat hun drijfveer is. Dit keer een interview met Nikitas Alexopoulos, 
speler van JO115, die van JO107 een stap heeft gemaakt naar JO115. Tevens een 
interview met Damin Bannany, speler van JO98, die 3 jaar geleden is begonnen bij 
Real Madrid en zich heeft opgewerkt naar dit jaar de JO98 bij VV De Meern. 
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1. Op welke positie sta je?
Ik sta meestal rechtsachter en centrale 
verdediger. 

2. Hoe ben je in dit team gekomen? 
Vorig jaar speelde ik in JO107. Toen 
werd ik gevraagd of ik mee wilde trainen 
met de selectieteams. Daar hebben ze 
mij gezien voor de JO115.  

3. Wat is het grote verschil met  
vorig jaar? 
Vorig jaar speelde ik nog op een kwart 
veld. Als ik dan ging rennen, was ik al bij 
de achterlijn! Dit team is ook beter; beter 
samenspelen, druk zetten, beter passen 
en we hebben 3 goede keepers. 

4. En je nieuwe coaches Wouter 
Blijleven en Bob Verweij willen jou 
ook weer laten verdedigen? 
Ja, ook omdat ik stevig gebouwd ben.  
Ik kan ook goed beuken. 

1. Hoe lang zit je al op voetbal?
Dit is mijn derde jaar. Ik ben begonnen 
bij Real Madrid. 

2. Wat vind je zo leuk aan voetbal?
Dan krijg ik harde benen, als ik kracht op 
de bal zet. En hard rennen, daar ben ik 
goed in. 

3. Speel je dan thuis ook veel 
voetbal? 
Ja. Bij ons voor de deur staat een plant, 
dat is dan de paal. En in de buurt staan 
veel bomen. Daar maken we doelen van 
en dan gaan we spelen. En bij ons 
achter heb je veel schuurtjes, daar 
schieten we veel tegen. Ook spelen we 
daar veel Ezelen met de buurjongen. 

4. Wie is jouw favoriete speler, en 
waarom? 
Neymar, omdat het een leuke naam is. 

5. Wil je je nog ergens in verbeteren 
met voetbal? 
Ja. Ik moet beter richten met schieten, 
beter over de bal heen kijken en harder 
schieten. Rennen kan ik al goed. Alleen, 
ik word snel moe omdat ik snel ren. 

vragen aan Nikitas Alexopoulos 
speler JO11 -5

vragen aan Damin Bannany 
speler JO9-8

7

5

5. Kende je al spelers in dit team?
Ja, mijn buurjongen zat al in dit team. 
Dat is mijn collegaconcurrent. Vanaf de 
Champions League hebben we veel 
tegen elkaar gespeeld. Dat was altijd 
een leuke uitdaging. 

6. Wat zijn je verwachtingen van  
het nieuwe seizoen?
Goed! Ik verwacht veel van het team. 
We kunnen het gelijk al goed met elkaar 
vinden en ons samenspel is goed. 

7. Heb je ook een doel voor het 
nieuwe seizoen? 
Ik wil meer in de aanval proberen te 
staan. Vorig jaar ging ik wel mee naar 
voren maar dan weer heel snel terug. 
Nu wil ik proberen iets meer voorin 
blijven te staan. We hebben nu ook 
meer verdedigers, dus dat kan  
dan ook wel. Vorig jaar was ik de  
enige verdediger. 

Wedstrijd V.V. De Meern JO9-8 – Montfoort SV JO9-3. 

Hard rennen, 
daar ben ik 

goed in

Heeft jouw kind, speler of team een 
bijzonder verhaal? Dan komen we graag 
hiermee in contact! Stuur een mail naar 
teamgeest@vvdemeern.nl dan maken 
we een afspraak voor een interview.

Wedstrijd V.V. De Meern JO11-5  
– Nederhorst VV JO11-1.

Volgens de coach van Damin, Said, 
zijn er dit jaar verschillende nieuwe 
spelers bij gekomen. Het is dan 
even aftasten welke speler op welke 
positie tot zijn recht komt. Maar het 
belangrijkst voor hem is dat alle 
spelers het naar hun zin hebben. 

Nikitas gaat wel eens naar 
wedstrijden van FC Utrecht. Daar 
kijkt hij af hoe hij bij V.V. De Meern 
moet voetballen. Gelukkig heeft hij 
nog even de tijd om te rijpen om in 
de Galgenwaard te mogen 
voetballen. Dit jaar speelt hij in ieder 
geval weer een niveautje hoger. 

J E U G D
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1. Wat doet een Inspanningsfysioloog?
Wij prikkelen het lichaam waar nodig zodat het lichaam steeds 
sterker wordt. Dit is op het gebied van conditie, kracht en 
robuustheid wat betekent dat je het lichaam sterker maakt op 
bepaalde plekken zodat het beter klappen op kan vangen en 
dat het ook beter kan herstellen. 

In principe werkt het lichaam zo dat bij elke lichamelijke 
inspanning, je het lichaam beschadigt. Als je hierna voldoende 
rust, gaat het lichaam zich herstellen. Zo word je steeds 
sterker. Rust is dus een heel belangrijk onderdeel. Het kan 
zelfs zo zijn dat als je te veel traint en te weinig rust, je 
zwakker wordt in plaats van sterker. 

2. Met wie werk je veel samen?
Ik werk veel samen met een andere Inspanningsfysioloog en 
met de Performance Manager. Tezamen beoordelen wij de 
spelers en zetten we programma’s op per speler of per jeugd
team. Wanneer spelers geblesseerd zijn, werken wij veel 
samen met fysiotherapeuten. Samen bepalen we dan wat het 
plan wordt om de speler zo goed mogelijk te laten herstellen. 
Uiteraard werken we ook met de trainers samen; wij geven hen 
per speler advies, maar de trainer bepaalt uiteindelijk. 

3. Hoe meet je een speler? 
Spelers dragen een soort hesje met een gpstracker. Hierdoor 
kunnen wij realtime data van elke speler uitlezen, zowel tijdens 
alle trainingen als tijdens alle wedstrijden. Deze gegevens 

worden allemaal opgeslagen per speler. We houden bijvoor
beeld bij hoeveel een speler heeft gelopen, hoeveel versnel
lingen, aantal sprints, aantal sprongen en de impact van 
tackles. Dit is de totale belasting van de speler. 
Aan de hand van deze data kunnen we besluiten welke 
spelers minder belast moeten worden tijdens de komende 
trainingen, of juist meer moeten trainen. En bij afwijkingen 
van	hun	profiel	kunnen	we	direct	ingrijpen.	

4. Nikitas Alexopoulos een jeugdspeler van  
VV De Meern, heeft voor jou de volgende vraag:  
“Wat is een goede warming-up?”
Goede vraag! Het doel van een warmingup is tweeledig: 
blessurepreventie en prestatie verbetering. Blessure
preventie spreekt voor zich. Wat betreft prestatie verbete
ring; als je een warmingup doet, prikkel je het lichaam.  
Je lichaam wordt warmer en het zenuwstelsel wordt geprik
keld waardoor de pezen en spieren beter worden geacti
veerd. Hierdoor kom je bijvoorbeeld beter in duels, sprongen 
en sprints. Dus een goede warmingup is ook belangrijk om 
beter te kunnen presteren!

Een goede warmingup bestaat uit het opbouwen van laag 
intensieve oefeningen naar hoog intensieve oefeningen. 
Afhankelijk van wat voor wedstrijd het is, bepaal je de 
oefeningen. Speel je op een klein veld, dan heb je veel duels 
en veel korte sprints. Dan zullen je warmingupoefeningen 
hierop gebaseerd moeten zijn. Speel je op een groot veld, 
dan kom je minder in duel en wordt er veel en lang hardge
lopen. Een warmingup bestaat uit 3 blokken: 1. laag inten
sief: rustig hard lopen om het lichaam over te laten schake
len, 2. dyna mische rek en strekoefeningen, 3. hoog 
intensief: sprints, springen, schieten. 

5. Doen de spelers van FC Utrecht ook een 
cooling down na de wedstrijd? 
Wij spreken van Herstellen na de wedstrijd. Wij letten dan 
op vochtbalans, koolhydraten, eiwitten en slapen. De vocht
balans is na de wedstrijd drinken aangevuld met supple
menten; koolhydraten is je energievoorraad aanvullen, 
eiwitten nuttigen om de lichaamsbeschadigingen te herstel
len en goed slapen zodat je lichaam zich goed kan herstel
len. Wij noemen dat slaaphygiëne; op tijd naar bed, schone 
kamer, voldoende daglicht en ventilatie. 

6. Heb je nog tips voor ambitieuze spelers?
Ons vak is erg gericht op de individuele speler. Ik kan 
hierdoor geen algemeen advies geven. Wat ik wel wil 
meegeven is dat als een speler uiteindelijk mag spelen  
bij een profclub, besef dan dat miljoenen spelers hiervan 
dromen. Dus geniet er vooral van!

Interview met Thierry Bettonville, Inspanningsfysioloog bij FC Utrecht

Wat is een goede warming-up?

Het doel van  
een warming-up is  
blessure-preventie  

en prestatie  
verbetering 

D E P R O F E S S I O N A L
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Coupe De Meern 2022

Het was alweer de twaalfde editie van Coupe De Meern. 
Bij de start van dit nieuwe seizoen blikken we toch  
nog heel even terug.

Foto's: Wijnand Storm

Jaarlijks hoogtepunt voor alle senioren. Voetbal onder het motto: 
'Aan de bal, aan de bar'.



Daaf op de plek waar hij graag een bankje 
zou zien.
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Staand eerste van 
links, een toen nog 
besnorde Gerard van 
Rooijen met de 
kampioens A1.

Iedere	vereniging	heeft	ze,	de	kleurrijke	figuren.	Gerard	van	Rooijen	(65)	
is zo iemand. Volgens sommigen een man met af en toe een 
gebruiksaanwijzing, maar wie heeft die niet? In het oude De Meern van 
ver voor Leidsche Rijn ook wel bekend als “Rood van Rooijen”, kortweg 
Rood. Inmiddels is de haarcoupe grijs geworden en noemt iedereen 
behalve Ron Heemskerk hem gewoon Gerard.  

en Jerry van Wijk. Het team werd kampi
oen. Dat smaakte naar meer. Vele teams 
en verschillende clubs later, waaronder  
1 jaar bij een club die je niet zou verwach
ten, is Gerard inmiddels al weer jaren 
trainer bij de vrouwen (Za1). 
Wie denkt dat hij alleen maar lid is 
geweest van voetbalclubs heeft het 
enorm mis. Zijn ogen beginnen te twinke
len en het enthousiasme is enorm als hij 
vertelt over iets wat iedereen volgens hem 
kan. Omdat iedereeen het doet. Jaren 
gedaan zegt Gerard. Hartstikke leuk man! 
Vooral bij het oefenen is het lachen.  
Dikke pret. Ja dat mis ik wel. 

Waarom doe je het dan niet meer? 
Geen tijd.
Wat doe je dan wel? Puzzelen.   
Met stukjes? Nee, denksport. Whiskey 
erbij, muziekje aan, tv uit. Heerlijk. 
Meer over Gerard weten? Los dan het 
cryptogram op en ontdek welke club zijn 
tweede liefde is.
Oh ja, dat vind ik wel leuk om te melden, ik 
ben getrouwd en heb twee schatten van 
dochters van 31 en 35. Ik ben getrouwd in 
1988. Daar zit nog wel een verhaal aan. 

De eerste trouwdatum die we uitkozen 
bleek	samen	te	vallen	met	de	finale	van	
de EK. Dat wilde ik niet want ik zei dat 
Nederland kampioen ging worden. 
En toen? Toen zijn we een week eerder 
getrouwd.

Heb je kleinkinderen? Nee, daar hebbben 
de dochters geen tijd voor, maar ik zou 
het hartstikke leuk vinden.

John van Wegen

Geboren Meerenees

1. Koninginnenweg
2.  Gewicht in geld waard  

of omgekeerd
3.  Katholieke opleiding 

voor voetballende buren 

Gerard van Rooijen

Wat weten we van Gerard? Hij is geboren 
Meerenees, op de Alendorperweg, maar al 
snel binnen De Meern verhuisd. Zijn 
oudere broer Ad is nog de eerste leider 
geweest van ondergetekende. Jongere 
broer Jos is eveneens jaren aktief 
geweest in de club, onder andere als 
grensrechter.

Voetballend is het simpel. Op zijn 7e op 
voetbal gekomen. Dat kon eigenlijk niet, je 
moest in die tijd iets ouder zijn maar zijn 
vader zat in het bestuur en dat maakte 
iets meer mogelijk. Op zijn 52ste gestopt 
met voetbal. Altijd bij V.V. De Meern 
gevoetbald? Nee, 8 jaar bij Hercules 
vanwege een vriendin en 1 jaar bij JSV. 
Dat laatste was minder succesvol. Toen 
kwam Menno Agema als trainer naar de 
zondag en belde mijn moeder me dat het 
tijd	werd	dat	ik	ook	weer	bij	V.V. De	Meern	
ging voetballen. Wie luistert niet naar zijn 
moeder? Vanaf JSV ben ik naar de 
Zondag gegaan.
De	trainerscarrière	is	toevallig	begonnen.	
Als invallertrainer is Gerard aan de slag 
gegaan met de toenmalige A1 (JO19) met 
o.a. Renzo Heemskerk, Rene van Rooijen 

K L E U R R I J K E F I G U R E N

“Hallo John, (Van Wegen, Red.) 
Inderdaad ben ik de persoon tweede van 
rechts met de bakkenbaarden. “
 

o.a. Ab Kragten geld opgehaald via giften 
en leningen. Daarna werd ik gevraagd
als Algemeen Secretaris van de V.V. De 
Meern. Dat was in 1971 en duurde tot ik 
meen 1979. Samen met eerst Jo Klerkx en 
daarna met Frits Bloemkolk en Siem 
Wagevoort het Dagelijks Bestuur gevormd. 
Ik ben nog even waarnemend voorzitter 
geweest van april 1973 tot november 
1973. Nadat ik uit het Hoofdbestuur ben 
gegaan heb ik zitting genomen in het 
toenmalige Zaterdag bestuur als secreta
ris en deel uitgemaakt van de Beheers en 
Kantinecommissie. Hoeveel jaren dat is 
geweest weet ik niet meer. Ook nog leider 
geweest van het eerste Zaterdagelftal met 
als trainer Joop Zoutenbier, ik meen 
1983/1984. Verder ben ik een jaar of 
vijftien keeperstrainer geweest van alle 
keepers van de Zaterdagafdeling o.a. 
Edwin Slump, Carel Hageman, Erik 
Bednorz, Charles Beniest etc. Daarnaast 
ook	natuurlijk	gevoetbald	in	zowat	alle	
elftallen van de Zaterdag afdeling 
waarvan ik tevens aanvoerder was.

Ode aan Nel en Daaf
Lid van Verdienste Daaf en Nel Versloot

In maart drukten we in de TeamGeest een foto af van de receptie van 
het 25 jarig bestaan van de club. Daaf versloot schept opheldering 
over de mensen op de foto.   

Ook heb ik nog een aantal jaren de velden 
op zaterdag gekeurd samen met Gerard 
Peek en het toenmalige antwoordappa
raat** in gesproken.  Ik heb ook nog enige 
tijd deel uitgemaakt van de club blad  
redaktie.

Ode aan Nel, vervolgt Daaf zijn verhaal.
Dat kon ik doen omdat ik Nel toch naar de 
kantine moest brengen en altijd vroeg op 
het sportpark was. Zij heeft overigens 
bijna 40 jaar in de kantine geholpen met 
schoonmaken en kantinediensten en 
jaren de kleding van het eerste gewassen. 

Ik zal heus nog wel iets vergeten zijn 
maar hopelijk heb je een indruk gekregen.
En over een bankje achter het doel zullen 
we het nog wel eens hebben...........!

Groeten, Daaf.

Maar Daaf, als jij in 1972 al in het bestuur 
zat, wat heb jij dan allemaal gedaan voor 
de club? Want eind 1992 ben ik aange-
haakt bij het toenmalige zaterdagbestuur 
waar jij ook in zat en waar jij nog jaren in 
bent gebleven. 

En zo begint Daaf te vertellen:
In 1960 ben ik  lid geworden op 13jarige 
leeftijd. Gevoetbald in de Cjunioren en 
Ajunioren samen met o.a. Gert Heems
kerk, Eef Oostrum, Willem Agtenberg, 
Chris Vermilt, Jan Schwarze, Harry de 
Boer etc. In 1965 ben ik overgegaan naar 
de Senioren Zaterdagafdeling samen met 
Bart	v.d.	Meer.	Ik	was	toen	18 jaar.	Ik	vind	
het altijd nog leuk dat ik het eerste jeugd
lid ben die rechtstreeks in 1965 naar de 
Zaterdagafdeling is gegaan en daar altijd 
ben gebleven. Begin jaren 70 heb ik drie 
jaar in het eerste gespeeld daarna over
wegend het tweede zaterdag elftal. 

Eind 1969, begin 1970 ben ik in de 
Bouwcommissie gekomen als secretaris. 
Subsidies aangevraagd en samen met 

Tijdens de jubileum festiviteiten zijn  Daaf en Nel Versloot beiden 
benoemd tot Lid van Verdienste. Foto: Wijnand Storm

Gerard zittend eerste van links

4.  Alleenstaande 
ondernemer

5. 9 x 9 cijferpuzzel
6. Koninklijke rockband
7. Leraar voor vrouwen

Oplossing
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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. 1.500.

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)
Lente Bongers (redactie)
Julian Oostveen (redactie)
Rosa de Rooij (redactie)
Mila Schuurman (redactie)
John van Wegen (redactie)

Drukker
Drukkerij Jan Evers BV,  
Industrieweg 1
4181 CA Waardenburg 
info@jedrukkerij.nl

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.

Een geslaagde reunie tijdens de jubileumfeesten 
Nog even nagenieten met een klein overzicht

Een nieuwe grasmat
voor het MiniCourt

Verwijderen oude mat. 

Terug leggen nieuwe onderlaag.

Een kaal veld.

De rollen liggen klaar.

Leggen van de nieuwe mat.       

Het resultaat mag er zijn!       
Foto's: Wijnand Storm

De gemeente Utrecht wil in de toekomst, vanwege mogelijke verspreiding 
van	infill	vanuit	de	huidige	kunstgrasvelden	naar	de	omgeving,		zo	mogelijk	
overgaan	op	velden	waarbij	deze	infill	achterwege	kan	blijven.	Door	
toepassing op ‘kleinere’ velden wil de gemeente hiermee ervaring opdoen. 
In dat kader heeft de gemeente gratis een kunstgrasmat beschikbaar 
gesteld voor toepassing op het MiniCourt. 

Op zich was de mat voor het huidige 
gebruik pas over enkele jaren aan vervan
ging toe, maar het aanbod van de 
gemeente was een mooie kans om nu 
reeds tot vervanging over te gaan.

De beschikbare mat lag op het terrein  
de Paperclip bij UVV en was beschikbaar 
op grote rollen.  
 
Met de uitvoering waren de nodige 
inspanningen gemoeid:

-	 	transport	infillzand	van	Paperclip	naar	
Sportpark De Meern;

  spreiden zand om goede droging te 
verkrijgen;

  verwijderen bestaande mat;
  afvoeren en storten oude mat;
  opnemen foamplaten en tijdelijk 

opslaan;
  afwerken fundatie en bijleveren lava 

substraat; 
  terugleggen foamplaten;
  prepareren kunstgras van terrein 

Paperclip;
  aanbrengen kunstgras in dwarsbanen;
  aanbrengen belijning, 7 cm breed;
  instrooien en spreiden ca 2 cm zand;
  afvoer restmaterialen.

De onderhoudsploeg heeft met mede
werking van de leden van Walking 
Football het verwijderen van de oude 
mat (totaal ca 6.000 kg!) en het tijdelijk 
verwijderen en weer terugleggen van de 
foamlaag voor haar rekening genomen. 
De overige werkzaamheden zijn uitge
voerd door de fa. Jos Scholman lnfra 
b.v. uit Nieuwegein.  

De totale kosten bedragen, na aftrek  
van te verkrijgen 20% BOSA subsidie,  
ruim € 6.000. Het werk is uitgevoerd in 
juli, terwijl de meeste leden genoten  
van vakantie.

En nu hebben we er allemaal weer voor 
lange tijd plezier van!

Commissie van Beheer
Piet Eversdijk en Peter Kieft

commissie vaN beheer



Prijsvraag
Hoeveel voetballen 

zijn er te tellen 
in deze TeamGeest?
Mail je antwoord, je naam en  
in welk team je speelt naar  
teamgeest@vvdemeern.nl  

en maak kans op een entree op  
het hoofdveld bij het eerste!

Pilot vernieuwde spelregels JO13 

In het seizoen 2022-2023 start de KNVB een pilot  

vernieuwde spelregels in de leeftijdscategorie JO13  

(categorie B). Deze pilot vindt ook plaats in West 1,  

waar onze regio onder valt.

Wist je dit over een penalty?

De strafschopnemer moet de bal vooruit 

trappen; een hakbal is mag onder voor-

waarde dat de bal voorwaarts beweegt.  

De bal is in het spel wanneer deze is getrapt 

en duidelijk beweegt. De nemer mag de bal 

niet voor de tweede keer spelen voordat 

deze is geraakt door een andere speler.

Waarom zijn doelpalen rond?Een voetbaldoel (goal) is 2,44 meter hoog en 7,32 meter breed. De palen zijn vaak gemaakt  van hout of aluminium. Ze moeten even dik zijn  als de lijn waar ze op staan en dus maximaal  12 centimeter in doorsnee. Een ronde aluminium paal is makkelijker en goedkoper te maken dan een vierkante paal. Als de bal op een ronde doelpaal komt, kan hij nog alle kanten op gaan:  in het doel of naast het doel. Bij een vierkante  paal is dit minder van toepassing,  
omdat de paal hoeken heeft.

Zoek de woorden 
die hieronder staan 
en streep deze 
hiernaast weg.  
De letters mogen 
meer dan één keer 
gebruikt worden.  
Als je alle gegeven 
woorden hebt 
weggestreept 
blijven er nog een 
paar letters over die 
niet gebruikt zijn. 
Deze letters vormen 
een woord of zin.

Hoe snel weet je 
alles te vinden? 

Wist je dat de WKtrofee  
bijna 6 kilo weegt  
en gemaakt is van  
18 karaat goud?

Woordzoeken

Speel mee

Wordt er een vrijeschop toegekend? Dan
hoef je de bal niet naar een andere speler  
over te spelen. Je mag voortaan de bal stilleggen  
en zelf dribbelen. Probeer het maar eens!

Als de bal over de zijlijn gaat, gooien we deze niet meer in. 
Je mag voortaan intrappen naar een medespeler of zelf 
indribbelen met de bal. ook bij een hoekscop, doelschop of 
aftrap mag je indribbelen in plaats van trappen.

Als de scheidsrechter je een gele kaart geeft, moet je  
5 minuten het veld uit. Bij een directe rode kaart mag je 
helemaal niet meer meespelen deze wedstrijd. Wel mag  
er een wisselspeler het veld in, maar pas na 10 minuten.

Als je gaat wisselen met een teamgenoot wordt het spel  
niet meer stil gelegd door de scheidsrechter. Het spel gaat 
gewoon door terwijl de spelers het veld uit- en ingaan bij  
de middellijn aan de kant van de dug-out. Snel wisselen dus!

AFTRAP BEKER COMPETITIE

GOAL HOEKVLAG JUICHEN 

KAMPIOEN KANTINE ORANJE

OVERTREDING PENALTY SCHEIDSRECHTER

SPORTIVITEIT START TEAM

voor de jeugd

“Je gaat het pas 
zien als je 

het door hebt”
Johan Cruijf


