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Wat is de toegevoegde waarde 
van sport in het algemeen en korfbal 
in het bijzonder. Een vraag die, afhan-
kelijk van aan wie deze wordt gesteld, 
zeer verschillend kan worden beant-
woord. Als bestuurslid van een sport-
vereniging ontkom je er soms niet aan 
om over dit onderwerp een stevige 
discussie te voeren. Dan moeten de 
nodige argumenten ter tafel komen 
om iemand te overtuigen van het 
belang van sport voor de maatschap-
pij en de positieve rol die een sport-
vereniging, met al haar vrijwilligers, 
hierbij vertolkt.

Uiteraard komt hierbij vaak 
als eerste het “fysieke” aspect om de 
hoek, je zult de werkgever maar zijn 
die op maandagochtend alweer moet 
constateren dat één of meerdere 
onmisbare werknemers in het afgelo-
pen weekend weer een flinke bles-
sure hebben opgelopen en als gevolg 
hiervan tijdelijk niet meer inzetbaar 
zullen zijn. Inderdaad, een situatie die 
veelvuldig aan de orde komt, maar in 
onze optiek niet opweegt tegen de 
gevolgen van fysieke en conditionele 
achteruitgang die zal plaatsvinden als 
wij onze sportuitrusting massaal aan 
de wilgen zouden hangen. De algehele 
lichamelijke conditie van onze bevol-
king zou dramatisch verslechteren 
met alle negatieve gevolgen voor onze 
maatschappij op termijn.

Buiten deze fysieke noodzaak 
is ook het sociale belang van onze 
sportverenigingen niet te onderschat-
ten. Niet voor niets wordt door veel, 
met name oudere, sporters vooral de 
derde helft als argument aangegrepen
om zich, al dan niet actief, bij een 
sportvereniging aan te sluiten.

Het zal u niet verbazen dat de 
korfbalsport met haar overbekende 
gemengde karakter, hierbij een uit-
stekend instrument in handen heeft. 
Waar tref je een plek aan, waar je zo 
gemakkelijk al vanaf kleuterleeftijd 
ongedwongen met de “andere sekse” 
kunt leren omgaan. Je wordt al vroeg 
in teamverband aangeleerd elkaar, 
zowel binnen als buiten het veld, te 
helpen en te ondersteunen. Gebruik 
te maken van elkaar kwaliteiten en 
gezamenlijk elkaars tekortkoming op 
te vangen. Het van jongs af aan leren 
omgaan met de specifieke verschil-
len tussen jongens en meisjes, ook in 
gevoelens en beleving, draagt bij aan 
een positieve vorming van hun plek in 
een toekomstige maatschappij.
Goede sociale omgangsvormen en 
collectieve verantwoordelijkheid 
worden, vooral door een permanente 
aanwezigheid van onze vele vrouwe-
lijke vrijwilligers, bij onze jeugdleden 
met de paplepel ingegoten. 
In de hieruit voorvloeiende vereni-
gingscultuur worden de gezamenlijke 
teamfeestjes en filmavonden dankbaar 
aangegrepen voor een geleidelijk 
groeiproces richting volwassenheid.

Het lijkt een bijna logische 
conclusie dat deze open familiecultuur 
het geheim is van het grote aantal 
“korfbalhuwelijken” dat onze samen-
leving kent. Een cultuur die bijdraagt
aan een positieve rol in onze maat-
schappij. Een cultuur die vanwege haar 
karakter een steeds bredere accep-
tatie verwerft. Een cultuur die wij als 
bestuur van onze mooie vereniging 
van harte bij u aanbevelen, net als 
onze nieuwe presentatiegids.
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Korfbal in de maatschappij

U wilt antwoord op al uw vragen en een goed zakelijk advies. En dat
krijgt u bij ons, in duidelijke taal. Omdat al onze adviseurs verstand
van zaken hebben. Wij bieden u een breed scala diensten via uw
eigen, vaste contactpersoon.

Veelzijdige dienstverlening
Natuurlijk gaan wij nooit op uw stoel zitten. Maar we nemen u wel
werk uit handen op financieel, personeels-, administratief, 
fiscaal en organisatorisch gebied.

Direct aanspreekpunt
Met 27 vestigingen is de Jong & Laan sterk vertegenwoordigd in
Noord- en Oost-Nederland. Kortom, we kennen de regio en spreken
uw taal. Maar er zijn betere redenen om bij ons klant te worden.

Op maat, op tijd en optimaal
Wij zetten onze kennis graag zo snel mogelijk voor u in. Misschien
hoog tijd om kennis te maken met ons.

g e w o o n  e f f i c i ë n tS U R F N A A R W W W . J O N G L A A N . N L

Antwoord op vragen; 
gewoon helder

Midden Engweg 39, Putten
Telefoon: 0341 - 359035
E-mail: putten@jonglaan.nl
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Wij wensen u veel leesplezier.                   Wim Bos, voorzitter kv de Meeuwen
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! Welkom bij 

Visgilde Foppen!
Visgilde Foppen is een moderne visspeciaal-
winkel. Voor mensen die houden van
kwaliteit, U vindt bij ons een wereld aan
visspecialiteiten. Zo hebben we dagelijks
veilingverse vis, de lekkerste haring en een
perfecte kwaliteit gebakken vis. Maar er is
meer. Want onze kant en klare maaltijden
zijn huisgemaakt en hebben we een grote
keuze in visspecialiteiten en tapas. Komt u
eens langs in onze lunchroom, we hebben
een uitgebreide menukaart met de lekkerste
lunchgerechten en complete menu’s. Graag
tot ziens bij Visgilde Foppen

Visgilde Foppen
Dorpsstraat 50
3881 BE  PUTTEN
Telefoon 0341 35 22 90, fax 0341 35 22 09
www.visgilde.nl
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Driemaal per week komt Jan 
Hof vanuit Almere naar Putten om 
leiding te geven aan het eerste team 
van de Meeuwen. Hij volgde Jan Tuttel 
op als hoofdtrainer, in eerste instantie 
voor een jaar. De Meeuwen is niet 
volledig nieuw voor de 50-jarige Jan 
Hof. Als trainer bij Sparta Nijkerk, 
zo’n twintig jaar geleden, trof hij de 
Meeuwen wel eens als tegenstander. 
En enkele jaren geleden heeft hij aan 
onze jeugdtrainers een bijscholings-
cursus gegeven. 

Zijn korfbalcarrière startte 
hij als 4-jarige bij Lintjo, de korf-
balvereniging in zijn geboortedorp 
Oldeberkoop. Hij speelde er vier jaar. 
Daarna kwam hij bij de Stormvogels 
in Uitgeest en 15 jaar later ging hij 
naar Amsterdam, waar hij bij Oranje 
Nassau en DTV heeft gespeeld. Op 
zijn 29ste stopte hij met spelen en 
startte hij zijn trainerscarrière bij 
Sparta Nijkerk, waar hij 4 jaar bleef. 
Daarna volgden Dalto (Driebergen, 
1 jaar), Blauw-Wit (Heerenveen, 3 
jaar) en DKOD (Heelsum, ½ jaar). 
Inmiddels was hij assistent-bonds-
coach en in 1996 werd hij voor vier 
jaar bondscoach van het Nederlands 
korfbalteam. Daarna is hij een half-
jaar bondscoach in Polen geweest en 
heeft hij korfbalclinics in Zuid-Afrika 
gegeven. Toen maakte hij een pas op 
de plaats en hield zich een paar jaar 
rustig. Hij speelde vier jaar zelf bij 
Sparta in Nijkerk, maar het trainers-
bloed kruipt waar het niet gaan kan en 
zo kwam hij twee jaar geleden bij KV 
Koog Zaandijk in Koog aan de Zaan 
terecht als trainer van het eerste. Tót 
hij begin 2007 werd benaderd door de 
Meeuwen.

Toen Jan Hof werd gevraagd 
om bij de Meeuwen te komen, was 
het eerste team een ervaren spelers-
groep. Inmiddels zijn er verscheidene 
spelers gestopt en is er veel jong 
bloed ingestroomd. “De doelstelling

is daardoor veranderd. Het team van 
nu is een jonge, talentvolle groep 
spelers, van rond de 20 met daarbij 
gelukkig nog enige ervaren spelers 
en speelsters. Een team waar nog 
aan gebouwd moet worden en dat 
nog op elkaar ingespeeld moet raken. 
Ik wil de individuele vaardigheden 
verbeteren en ook het samenspel, in 
de zin van elkaar leren begrijpen. Er 
zit scorend vermogen in de groep. 
Dat laten ze zien tijdens de trainingen, 
maar dat moet ook in de wedstrijden 
structureel tot uitdrukking komen en 
daar gaan we aan werken.”

Jan Hof typeert zichzelf als 
een rustige, enthousiaste en stu-
rende trainer tijdens de trainingen, in 
besprekingen democratisch en luiste-
rend, maar wel met een eigen mening. 
Tijdens de wedstrijden daarentegen is 
hij meer autoritair.
In het dagelijks leven is Jan Hof 
adviseur op gebied van de sport bij 
Arcadis, een Ingenieurs- en advies-
bureau in Hoofddorp. Hij is vader 
van drie kinderen en in zijn vrije tijd 
is hij fervent sportduiker. Regelmatig 
duikt hij in de Vinkeveense Plassen, de 
Spiegelpolder en in Zeeland. Hij is een 
liefhebber van wijn en wil daar graag 
meer over weten en lezen.

KV de Meeuwen heeft hij tot 
nu toe ervaren als een vereniging 
met een goede organisatie en een 
prachtige accommodatie. De onder-
linge verstandhouding tussen commis-
sies en bestuur vindt hij prettig. “Een 
vereniging die op zo’n manier zo’n 
mooie accommodatie kan runnen, laat 
zien dat ze capaciteiten heeft. 
Ik werk met een enthousiaste, jonge 
groep, heel open, en dan is het leuk 
samenwerken. Ik heb het naar m’n zin 
en ik hoop dat we met z’n allen een 
plezierige tijd hebben, maar dat er 
vooral ook korfbaltechnisch en tac-
tisch vooruitgang wordt geboekt.”

 ‘‘Ik streef 
  naar  
 plezier en 
vooruitgang’’

In gesprek met de nieuwe hoofdtrainer Jan Hof
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Naam: Arjan de Jong
Woonplaats: Vleuten
Leeftijd: 36 jaar
Partner: relatie met Jeske.
Kinderen: geen
Werk: kantoormanager op een 
administratiekantoor.
Hobby’s: korfbal uiteraard, sport in 
het algemeen, mountainbiken, reizen.
Trainer/coach: Meeuwen S2
Verenigingen: Reflex, Fiducia, 
Fortissimo (stage), de Meeuwen.

Naam: Arian Zwaan  
Leeftijd: 34 jaar
Woonplaats: Putten
Partner: getrouwd met Esther.
Kinderen: Julian (4) en Lieke (een paar 
weken).
Werk: hoofd inkoop bij Otogros, een 
groothandel in automaterialen.
Hobby's: korfbal en sport kijken op 
televisie.
Trainer: Meeuwen A1
Verenigingen: PKC en KV de Meeuwen.

Arjan de Jong speelde vorig 
jaar zelf nog in het eerste van Fiducia, 
maar besloot na het behaalde kampi-
oenschap in de derde klasse om niet 
‘met hangen en wurgen in de tweede 
klas te gaan spelen’, maar aan de slag 
te gaan als trainer. Zijn ambities als 
trainer waren de laatste jaren sterker 
geworden. Hij volgde de cursus 
korfbaltrainer en zodoende werd zijn 
naam bekend bij de Meeuwen. 
Toen hij door de technische commis-
sie werd benaderd, was hij eigenlijk 
wel verrast. ‘Ik had zoiets van ik wil 
gewoon ergens beginnen. Overgangs-
klasse of reserve overgangsklasse heb 
je niet echt in je hoofd. En ik had ook 
niet buiten een straal van 45 minuten 
rijden gerekend.’ Maar aangezien de 
gesprekken bij de Meeuwen vol-
gens De Jong dusdanig positief ver-
liepen, besloot hij op het aanbod om 
trainer van het tweede te worden 
in te gaan. ‘Ik wist niet wat ik ervan 
moest verwachten om een tweede 
team training te geven onder een 
hoofdtrainer. Het is gewoon een feit 
dat een tweede team op de tweede 

plek komt. Dat vergt wel behoorlijk 
wat van de communicatie, zowel van 
de hoofdtrainer als van de trainer van 
het tweede zelf. Ik heb zelf met name 
in een eerste team gespeeld en dan 
ben je gewend dat de beste spelers 
worden opgesteld. Je realiseert je ei-
genlijk pas als je in het tweede zit dat 
de beste spelers uit je team worden 
weggehaald. Ik moet zeggen, ja, daar 
zal ik aan moeten wennen.’ Toch is de 
keuze van De Jong voor een tweede 
team een bewuste keuze geweest. 
‘Dit jaar train ik voor het eerst een 
team buiten mijn eigen vereniging. De 
verantwoordelijkheid voor een eerste 
team hoeft van mij nog niet. Ik hoop 
binnen Meeuwen nog wat te kunnen 
leren, zowel van Jan Hof als van een 
andere omgeving.’

Als speler was De Jong niet 
altijd even rustig en op de meest 
ongelukkige momenten liep hij wel 
eens tegen een kaart aan. Als trainer 
is hij met de jaren rustiger geworden. 
‘Ik had voorheen heel erg de neiging 
om heel emotioneel te reageren, 
met name op de trainerscursus heb 
ik wel geleerd om ook af en toe te 
analyseren en te relativeren. Je staat 
er voor het team en je moet er altijd 
voor waken geen averechtse situatie 
te creëren.’
Arjan ziet zichzelf als een trainer die 
duidelijk en rechtlijnig en eerlijk is. 
Hij is met name op detail gericht, ook 
ten aanzien van spelers. ‘In het indivi-
duele ben ik misschien nog wel beter 
dan het overall plaatje. Daar moet 
ik nog in groeien.’ Verder is hij ervan 
overtuigd dat plezier en teamgeest 
tot prestaties gaan leiden. Zijn eigen 
voldoening haalt hij vooral uit de mo-
menten waarop hij dingen neerzet en 
ze tot resultaat leiden. ‘Dan heb je zelf 
het idee dat je er het meest aan hebt 
kunnen bijdragen. Dat maakt het het 
meest zichtbaar. Als je er iets extra’s 
uit hebt kunnen krijgen.’

Het tweede team is een jong 
team, maar De Jong denkt dat hij daar 
wel mee kan bouwen. ‘We beginnen 
op nul en zullen van daaruit een ge-
heel moeten creëren. Pas als mensen 
elkaar beter begrijpen en aanvoelen, 
kun je op details gaan letten.’ Hij vindt 
het geen probleem dat hij een groep 
heeft die veel sturing nodig heeft, 
maar hij stelt wel eisen aan zichzelf. 
‘Ik ben wel dermate ambitieus dat 
ik er een ongelooflijke kater van zal 

overhouden als Meeuwen 2 uit de 
overgangsklasse zou degraderen... dus 
eh... daar zal ik me voor 100% voor 
inzetten, dat me dat niet zal gebeuren.’

Arian Zwaan is al sinds de 
aspiranten bijna elke week op het veld 
van De Meeuwen te vinden. Zowel 
om zelf te trainen en te spelen als 
om training te geven. Zwaan vindt de 
Meeuwen een fantastische vereni-
ging: ‘Ik heb er als speler hele mooie 
sportmomenten meegemaakt. Ik heb 
er mijn vrouw en veel vrienden leren 
kennen. De Meeuwen betekent
dus heel veel voor mij.’ Sinds zijn 
dertiende, veertiende heeft Arian 
Zwaan al vele teams training gegeven. 
Van pupillen tot senioren. Momenteel 
speelt hij nog in het vierde en daar-
naast geeft hij nu voor het tweede jaar 
training aan de A1. ‘Vorig seizoen werd 
ik door de TC gevraagd als trainer van 
de A1 en Evert Tibbesma als coach. 
Dat is mij goed bevallen. Dit jaar heb-

ben we een zelfde constructie maar 
dan met Adriaan v/d Kwast als coach. 
Voor mij werkt dat prima omdat ik 
de zaterdag dan vrij heb. Esther werkt 
namelijk op zaterdag en ik speel zelf 
nog als recreant in het vierde, daarom 
lukt het mij niet om de A1 ook te 
coachen.’

Zwaan vindt het vooral leuk 
om junioren te trainen, omdat ze 
nog goed te vormen zijn. ‘Je kunt de 
techniek en het spelinzicht nog goed 
aanleren.’ Als trainer besteedt hij veel 
aandacht aan de techniek, omdat hij 
ervan overtuigd is dat een goede tech-
niek een hoger scoringsrendement 
oplevert. ‘Ik haal mijn inspiratie voor 
de trainingen vooral uit mijn eigen 
verleden, ik heb eigenlijk altijd in se-
lectieteams gespeeld en dus veel trai-
ners gehad. Ook heel veel verschillen-
de trainingen dus, daar probeer je de 
dingen uit te halen waarvan je denkt 
dat de ploeg daar wat aan heeft.’ Hij 
heeft soms wat meer moeite met de 
mentaliteit van de jeugd. ‘Ze zeggen 
wel dat ze graag het hoogste willen 
bereiken, maar ze hebben niet door 
dat je daarvoor hard moet trainen 
en jezelf moet willen verbeteren.  
Ik vind het soms moeilijk om de spe-
lers te motiveren. Dat kost heel veel 
energie terwijl ik vind dat je trainer 
bent om een team en spelers beter te 
maken. Maar motivatie is blijkbaar niet 
vanzelfsprekend. Dat vind ik wel eens 
moeilijk te begrijpen want je kiest er 
zelf voor om in de selectie te gaan en 
dan weet je wat dat inhoudt.’

De eerste wedstrijden werden 
er geen punten behaald door de A1 
en Zwaan verwacht een moeilijk 
seizoen. ‘Op het veld zullen we in 
de hoofdklasse alle zeilen moeten 
bijzetten om degradatie te ontlopen. 
In de zaal spelen we een klasse lager 
en dus meer op ons niveau. Daar zul-
len we dus alles op alles zetten om 
om het kampioenschap te spelen.’ 
De sfeer in het team heeft onder 
de verliezen te lijden. Ook wordt 
er volgens Arian weinig vooruitgang 
geboekt. ‘Van verliezen ga je niet beter 
spelen. Echter als we de zaal in gaan 
en meer ploegen van ons niveau tref-
fen kun je pas echt zeggen of de ploeg 
beter is geworden.’ Maar de ploeg 
beter maken is niet het enige doel 
van Zwaan. ‘Ik wil de spelers waar ik 
mee werk, na een aantal jaar, zo goed 
mogelijk afleveren in de senioren. Via 

een mooie juniorentijd moet je daar 
willen schitteren in het eerste van De 
Meeuwen.’

Rob Post is een bekende voor 
De Meeuwen. In het verleden heeft 
hij al verschillende teams van de 
vereniging training gegeven. Hij kwam 
begin jaren ‘80 voor het eerst naar de 
Meeuwen en trainde toen het eerste 
en de junioren. Na een jaar hield hij 
daarmee op, mede omdat hij zich-
zelf nog wat te jong vond voor een 
eerste team. Vanaf dat moment is hij 
jeugd gaan trainen (onder anderen 
de huidige trainer van de A1: Arian 
Zwaan). Dat heeft hij tot 1995 gedaan. 
Sinds 1995 heeft hij bij diverse vereni-
gingen training gegeven, maar telkens 
kwam hij toch ook weer terug bij De 
Meeuwen. Zo ook dit jaar. Waarom 
dan toch weer bij de Meeuwen?
‘Omdat de Meeuwen een club is die 

meestal alles goed voor elkaar heeft, 
ik hoef niet achter allemaal dingen aan 
te lopen qua reserves en toestanden
en zo. De organisatie is bij de Meeu-
wen gewoon het meest perfect van 
alle verenigingen waar ik gezeten heb. 
En daarnaast is het natuurlijk leuk om 
mensen terug te zien die je ooit hebt 
getraind.’

Toch is korfbal niet meer het 
belangrijkste in het leven van Rob 
Post: ‘Tegenwoordig geef ik mijn privé-
leven af en toe de voorrang. Ik was 
altijd bloedfanatiek en stak al mijn tijd 
en energie in korfbal en verwachtte 
dat dat iets zou opleveren. Ik weet 
niet precies wat. Daarna heb ik echt 
de keuze gemaakt. Die andere mensen 
in mijn leven zijn mijn vrienden en af 
en toe gaan die mensen voor, want zij 
zijn er voor je als je ziek wordt, als je 
ze nodig hebt en als ze jou nodig heb-
ben, ga je op bezoek.’ 
De keuze voor de B1 was voor Rob 
een bewuste keuze. ‘Deze groep 
is niet te jong, je kunt er leuk mee 
praten. Het is voor mij ook wel 
belangrijk dat het enigszins gezellig 
is.’ De junioren had hij misschien nog 
wel iets leuker gevonden, maar dat 
was qua tijd niet haalbaar. ‘Junioren 
verwachten qua korfbal gewoon wat 
extra leuke dingen. Ze verwachten 
nog degelijker analyses, met eigenlijk 
video. Mijn eis zou bij junioren zijn dat 
ik het nog professioneler zou doen 
dan nu gebeurt en die tijd kan ik er nu 
niet in steken. Die heb ik niet. Ik werk 
me nu al elke week “de pikpokken”.’ 
Post verwacht dat hij bij de B1 veel 
op zijn routine en kennis van pubers 
kan vertrouwen. Al blijft hij, zoals hij 
zelf zegt, de zaken uiteraard wel netjes 
voorbereiden.
Post denkt dat hij van de B1 een heel 
leuke groep kan maken. ‘Je kunt ze 
veel leren en een aantal heeft heel 
veel talent. In de loop van het seizoen 
kunnen ze best verrassende uitslagen 
neerzetten.’ Hij verwacht ergens in 
de middenmoot te eindigen. Rob Post 
vindt het als trainer belangrijk dat 
het team én leuk met elkaar omgaat 
én goed presteert. ‘Ik vind het het 
mooist als mensen hun talenten leren 
benutten. Ik probeer mensen zo goed 
mogelijk naar voren te laten komen. 
En soms moet iemand tijdelijk een 
stapje terug doen in het belang van al-
lemaal. Het is een teamsport. Dus dat 
vind ik ook heel belangrijk, dat ze dat 
ook leren.’

Naam: Rob Post
Woonplaats: Amersfoort
Leeftijd: 48 jaar
Partner: relatie met Annerieke.
Kinderen: geen... of... honderden 
(op school).
Werk: leraar geschiedenis (en 
verzorging) op C.C. Groevenbeek.
Hobby’s: korfbal, reizen, lezen, 
muziek.
Trainer/coach: Meeuwen B1
Verenigingen: Olympia 
(tegenwoordig DOC), Sparta, 
Unitas, OVVO en de Meeuwen.

Selectie-trainers aan het woord
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Streefkerk Van Bruggen is een praktisch adviesbureau op het gebied van

personeelszaken met diverse vestigingen.

Wij ondersteunen werkgevers bij

•  Werving & Selectie

Actueel bestand met kandidaten – met minimaal een MBO-niveau – die een 

nieuwe baan zoeken. Snelle vervulling van uw vacature tegen een scherp tarief.

•  P&O-ondersteuning

Praktische ondersteuning op afroep bij alle personele vraagstukken zoals

arbeidsconflict en frequent ziekteverzuim. Per uur, dagdeel of meer, op locatie 

of vanuit onze vestigingen.

•  Outplacement en 2e spoor reintegratie

Individuele begeleiding met hoge (> 70%) plaatsingskans. 

Wij bieden uw medewerker zelfs een dienstverband aan; voor beide partijen

meestal de beste oplossing.

Streefkerk Van Bruggen wenst alle Meeuwen teams 

een sportief en succesvol seizoen toe!

Streefkerk Van Bruggen BV 

is een adviesbureau op 

het gebied van personeelszaken. 

Naast werving & selectie bieden 

wij, vanuit onze vestigingen in 

Harderwijk, Deventer en Rijswijk, 

tevens outplacement, 

loopbaanbegeleiding en algemene 

P&O ondersteuningsdiensten.

Engelserf 35a, 3843 BD Harderwijk

T 088 4434410 F 088 4434400

www.streefkerkvanbruggen.nl

houden het praktisch
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neptekst neptekst

De commissie Faciliteiten-
beheer van de Meeuwen bestaat uit 
vijf heren en een dame. De mannen, 
Cees van de Pol (voorzitter), Edwin 
Posthouwer (binnenaccommodatie), 
Teun Aalten (buitenaccommodatie), 
Gert van den Brink sr. (korfbalmate-
rialen) en Harry Hoorn (groenvoor-
ziening), vormen het klusteam van de 
vereniging. De dame, Hetty Kuipers, 
neemt het secretariaat voor haar 
rekening.
Dit ‘korfbalteam’ van werkers in en 
rondom de sporthal speelt weliswaar 
geen enkele competitiewedstrijd, maar 
zorgt toch voor de pluspuntjes van 
de Meeuwen. Zij zien erop toe dat de 

voorzieningen die nodig zijn om de 
korfbalsport te beoefenen, goed voor 
elkaar zijn.
Allerlei werkzaamheden, zowel binnen 
als buiten, worden door deze klusjes-
mannen uitgevoerd. U kunt hierbij 
denken aan het zorgen voor bestra-
ting, verlichting, grasmaaien, hang- en 
sluitwerk, plaatsen van extra stroom-
voorzieningen, tassenrekken, repara-
ties, noem maar op…

Daarnaast heeft de commissie 
het onderhoud van het groen rondom 
het veld onder haar hoede genomen. 
Dit houdt in dat wij als vereniging 
er zorg voor dragen dat ons park er 

goed en verzorgd bij ligt. De ge-
meente Putten komt geregeld even 
controleren of het onderhoud naar 
behoren heeft plaatsgevonden. Voor 
de vereniging staat hier een mooie 
fi nanciële vergoeding van de gemeente 
tegenover.
Hierbij moeten we niet vergeten 
dat een grote ploeg van vrijwilligers 
bereid is gevonden om mee te helpen 
de ‘tuin’ op orde te houden, want dit 
is een te grote klus voor alleen de 
commissieleden.
Op deze manier zorgen we er met 
elkaar voor dat de accommodatie er 
keurig verzorgd uitziet en van alle 
gemakken voorzien is.

Commissie Faciliteitenbeheer

Bestrating, verlichting, grasmaaien, 
hang- en sluitwerk, plaatsen van 

extra stroomvoorzieningen, 
tassenrekken, reparaties.



Iedere woensdagavond wordt er Jeu de boules gespeeld, 

zomer en winter, als het weer dat enigszins toelaat.
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Petanque, het van oorsprong 
Franse spel, kennen we allemaal als Jeu 
de boules. Wist u dat er in Nederland 
meer dan 100.000 mensen Jeu de 
boules spelen? De meesten spelen dit 
alleen als ze op vakantie zijn en dan 
nog vooral in Frankrijk.
Veel mensen weten niet dat er in 
Nederland bij diverse verenigingen Jeu 
de boules wordt gespeeld, in competi-
tieverband of gewoon voor de gezel-
ligheid. 
Er zijn inmiddels bijna 250 verenigin-
gen die lid zijn van de Nederlandse 
Jeu de Boules Bond (NJBB). De bijna 
20.000 licentiehouders spelen officiële 
competities.
Nederland staat op de 6e plaats van 
de wereldranglijst. Het NOC*NSF 
heeft petanque erkend als topsport. 
De NJBB is kandidaat om het WK 
voor heren in 2009 in Nederland te 
organiseren.

Jeu de Boules bij de Meeuwen

Wist u dat er in Nederland meer dan 100.000 mensen Jeu de boules spelen? 

De meesten spelen dit alleen als ze op vakantie zijn en dan nog vooral in Frankrijk.

Een groot aantal verenigingen, 
waaronder onze korfbalvereniging de 
Meeuwen, is niet aangesloten bij NJBB. 
Sinds enige jaren is de Meeuwen wel 
in het bezit van een Jeu de boules 
baan. Iedere woensdagavond wordt er

Jeu de boules gespeeld, zomer en win-
ter, als het weer dat enigszins toelaat.
Binnen onze vereniging zijn het veelal 
groepjes mensen die puur om de 
gezelligheid spelen en niet zozeer 
voor de sport. Hoewel, tijdens een 
wedstrijd is er altijd de spanning van 
de competitie.
Een aantal malen per jaar wordt er 
een toernooi georganiseerd. Gezel-
ligheid is het motto, maar onder het 
genot van een hapje en een drankje 
wordt er wel gestreden om de eerste 
plaats.

Een ieder die het leuk lijkt om het 
spelletje te spelen, is op de woensdag-
avond van harte welkom.
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Ruitenberg Interieurbouw

Ruitenberg Interieurbouw is 
een van de twee hoofdsponsors van 
de Meeuwen. Het bedrijf bestaat
bijna 17 jaar en heeft sinds 2001 
aan de Hoge Eng-West 6 een ruime 
showroom om te laten zien wat het 
aan vakmanschap in huis heeft. 
Achter de showroom is een grote 
werkplaats waar een team van vak-
bekwame meubelmakers maatwerk 
levert van ambachtelijke kwaliteit. 
Deze combinatie van showroom en 
ambachtelijk maatwerk maakt het 
bedrijf uniek op de Noord-Veluwe. 

De sturende kracht achter 
Ruitenberg Interieurbouw zijn Jan 
en Gerda Ruitenberg. Zij zijn al sinds 
lange tijd betrokken bij de Meeuwen 
doordat indertijd hun dochter er

speelde. Toen Jan en Gerda Ruiten-
berg een paar jaar geleden - hun 
dochter was al lang gestopt met korf-
ballen - door Okke van der Wal, oud-
voorzitter van de Meeuwen, werden 
benaderd met de vraag hoofdsponsor 
te worden, hebben ze positief gerea-
geerd. Ze dragen de Meeuwen een 
warm hart toe en zijn geraakt door 
het saamhorigheidsgevoel en het 
ondernemerschap binnen de vereni-
ging en de inzet voor de jeugd.

Het bedrijf van Jan en Gerda 
Ruitenberg bouwt vooral keukens 
voor particulieren. Geen standaard-
keukens, maar volledig aangepast aan 
de wensen van de klant en de maten 
van het huis.
Zo maakt het bedrijf momenteel veel 
keukens voor nieuwbouwhuizen in 
Bijsteren, aan de Sprielderhout en de 
Schimmelpennincklaan. Veel mensen 
die geen gebruik willen maken van de 
projectkeuken van de aannemer, maar 
kiezen voor een keuken naar eigen 

ontwerp, hebben de weg naar Ruiten-
berg Interieurbouw gevonden.

Hoewel het om maatwerk en 
handwerk gaat, hoeft een keuken van 
Ruitenberg zeker niet per defi nitie 
duurder te zijn dan een keuken van 
een standaard keukenzaak. Wel is er 
een duidelijk kwaliteitsverschil. De 
combinatie van het degelijke uitgangs-
materiaal dat Ruitenberg gebruikt 
en het vakmanschap waarmee de 
keuken wordt gebouwd, zorgt voor 
een duurzame, hoogwaardige kwali-
teitskeuken. Aan reclame doen Jan 
en Gerda Ruitenberg zelf niet veel. 
Dat doen hun klanten voor hen. De 
visie dat een tevreden klant de beste 
reclame voor een bedrijf is, delen Jan 
en Gerda van harte. Daarom steekt

het bedrijf veel tijd en energie in een 
goede service. En dat vertaalt zich 
weer in een positieve mond-tot-
mondreclame.

Naast de 80 tot 120 keukens 
die Ruitenberg per jaar bouwt, maakt 
het bedrijf ook ander meubilair op 
maat zoals kasten, lambrisering, bad-
meubilair, radiatorkasten en biblio-
theken. Ruitenberg heeft voor iedere 
interieurvraag een passend antwoord. 
Zo komt ook de bar in de kantine 
van de Meeuwen uit de werkplaats 
van Ruitenberg. 
Een groot project waarbij Ruiten-
berg onlangs betrokken is geweest, 
is de bouw van het Parkhotel Putten, 
waarvoor het bedrijf onder meer de 
receptiebalie, de bar in de grote zaal 
en die in de kelder heeft gebouwd. 
Een mooi voorbeeld van verfi jnd 
maatwerk, gemaakt door vakmensen. 
Met recht kan gezegd worden: Rui-
tenberg Interieurbouw, maatwerk 
in zijn mooiste vorm.

Ruitenberg Interieurbouw
Hoge Eng-West 6
3882 TR  Putten
Telefoon 0341 - 35 19 95
info@ruitenberginterieurbouw.nl
www.ruitenberginterieurbouw.nl 

Maatwerk  in zijn  mooiste vorm



Naam: Hanneke Bolleman (27 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 10e, Sparta(zw) Q1.
Beste prestatie: Die komt nog!
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Altijd met veel plezier in het veld staan en 
daarbij een beetje ‘korfbalgek’ zijn, gedreven 
zijn, niet te snel tevreden zijn, een vleugje 
talent hebben en hard trainen.

Naam: Annemieke Stoffelsen (25 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 8ste. Begonnen in de R3.
Beste prestatie: Kampioen met het 1ste in 
de overgangsklasse en Nederlands kampioen 
met de C1(kan niet kiezen).
Hoe wordt je een goede korfballer(ster):
Talent, inzet, plezier en vooral natuurlijk 
heeeeeeeeel veel bij het 1ste komen kijken ;).

Naam: Emmy Vrijenhoek (19 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 6e, begonnen bij de welpen.
Beste prestatie: Nederlands Kampioenschap 
in de zaal met de B1 in het jaar 2005.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster):
Volgens mij als je veel traint, er veel plezier in 
hebt en ook nog graag wilt winnen.

Naam: Arno Brink (23 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 7e jaar, F-jes.
Beste prestatie: Res. Hoofdklasse Meeuwen 2.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Als je schik hebt in het spelletje en er veel tijd 
in wilt steken om jezelf te blijven verbeteren.

Naam: Bart Nieuwenweg (18 jaar)
Korfbalt vanaf: De welpen, vijfjarige leeftijd.
Beste prestatie: NL kampioen in 2003 met 
de B1, en de interlands met NL-onder 19.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Je moet echt drie keer per dag met je duim 
in je mond een handstand op een skippybal 
maken. Verder moet je goed luisteren naar je 
trainer, en in de wedstrijd de dingen doen die 
je getraind en geleerd hebt..

Naam: Marcel Bos (25 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 8ste levensjaar.
Beste prestatie: Nederlands kampioen C1.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Door talent te hebben en veel te trainen. 
Belangrijk is dat je als korfballer beseft dat 
je een teamsport speelt en dat je dus nooit 
alleen en wedstrijd gaat winnen. Iemand die 
zich weg kan cijferen voor zijn team.

Naam: Auke Ykema (18 jaar)
Korfbalt vanaf: De D3, 10 jaar.
Beste prestatie: Scoren in m’n 1e wedstrijd.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Vrijdagavond vroeg naar bed, en goed 
luisteren naar je trainer.

Naam: Rob Stoffelsen (21 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 5e. Ik begon in de Welpen.
Beste prestatie: 2e Op NK met de B1.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Korfbal is goed te leren als je jong bent, dus 
begin als je jong bent!

Naam: Ruud Willemsen (19 jaar)
Korfbalt vanaf: 7e jaar / in de E2 begonnen.
Beste prestatie: Nederlands Kampioen 
worden in de B1. Uitverkiezing jong Oranje.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Trainen krijgen van een goede trainer en 
spelen tegen betere spelers.

Naam: Mirjam Kuipers (21 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 9e jaar, gestart in de D3 
(meisjesteam).
Beste prestatie: NK met de A2.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Door je eigen ‘goede’ kwaliteiten te gebruiken/
uit te buiten en de minder goede kwaliteiten 
te trainen. Tevens is het belangrijk om goed te 
observeren en te leren van anderen.

Naam: Rian Vierwind (22 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn negende, E2?
Beste prestatie: Verschillende NK’s, 
Nederlands kampioen voor districtsjunioren.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster):
Talent, trainen, doorzetten en er plezier in 
hebben.

Naam: Aryan Blok (29 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 10e jaar (pupillen).
Beste prestatie: Ned. kampioenschap de A1 
in ‘97. Meeuwen 1 naar de Hoofdklasse in ‘03.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Het is belangrijk dat je een teamspeler bent. 
Je moet daarnaast veel over willen hebben 
voor je sport.

Naam: Tamara Doppenberg (22 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 5de tot mijn 20ste bij 
spirit en sinds 2 jaar bij de Meeuwen!
Beste prestatie: Kampioen met spirit 1!!
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Jezelf blijven ontwikkelen en initiatief tonen.

Naam: Gert-Jan van den Hazel (26 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 6e, welpen.
Beste prestatie: Kampioen Meeuwen 1 in 
beslissingswedstrijd tegen SKF bij ODIK. 
Hoe wordt je een goede korfbal(ster): 
Zorgen dat je een korf en bal krijgt van je 
ouders en vervolgens jaar in en jaar uit elke 
dag 2 uur oefenen.

Naam: Leon Jansen (23 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 10e, ik kwam in de E2.
Beste prestatie: Promotie met Meeuwen A1 
naar de hoofdklasse.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Een goede korfballer word je door je team! Je 
kan nog zo goed zijn maar zonder team ben 
je nergens. Dus speel ook als een team!

Naam: Marko van Vugt (23 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 8ste bij spirit E1.
Beste prestatie: Het spelen in Meeuwen 1.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Door er hard voor te werken en altijd een 
100% inzet te tonen,voor jezelf, en in het 
belang voor goede teamprestaties.

Naam: Wilrieke Peters (27 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 8e jaar.
Beste prestatie: Met de A1 in Ahoy de zaal-
finale spelen op 21 maart 1998.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Je talent en kwaliteit ontwikkelen en gebrui-
ken op zo’n manier dat je samen met je 
teamgenoten als team een top-prestatie kunt 
neerzetten.

Naam: Hilda Fredriksen (27 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 8ste. 
Beste prestatie: Ahoy finale A1.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster):
Veel trainen en doorzetten ook als het even 
wat minder gaat.

Naam: Jantina Tibbesma (19 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 6ste bij de welpen.
Beste prestatie: Nederlands Kampioen B Jgd.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster):
Als je met behulp van doorzettingsvermogen 
de kritieke punten wil verbeteren en je eigen 
kwaliteiten wil benutten, en zorgen dat daar-
door het samenspel soepel verloopt..

Naam: Ilse Ouwerkerk (21 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 6e jaar, welpen.
Beste prestatie: 2e Op het NK met de B1.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster):
Door je uiterste best te doen op trainen en je 
fouten zien als punten waarvan je kunt leren.

Naam: Arjan de Jong (36 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 6e jaar, pupillen 1.
Beste prestatie: 1e klasse.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Wees leergierig, bewust bezig met de sport, 
ambitieus en leer van ervaringen van anderen. 
Wees je verder bewust van je talenten en haal 
het optimale hieruit.

Naam: Jan Hof (50 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 4e jaar begonnen bij 
Lintjo in Olderberkoop Friesland.
Beste prestatie: Als bondscoach wereld-
kampioen met het Ned. Team onder 23 in ‘97
Hoe wordt je een goede korfballer(ster): 
Over korfbaltalent beschikken een teamplayer 
en daarnaast een doorzetter zijn die enige 
pijn kan verdragen. 

Naam: Janette de Kruijf (37 jaar)
Korfbalt vanaf: Mijn 6e. 
Beste prestatie: Promotie naar de Hoofd-
klasse met Meeuwen 1.
Hoe wordt je een goede korfballer(ster):
Door gedrevenheid en enthousiasme voor de 
sport. Maar ook door een teamspeler te zijn.

Meeuwen
Selectie
07/08
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  Keurslagerij 
  JAN GEERSE
  Keurslagerij   Keurslagerij 
    

Garderenseweg 2
3882 AH Putten
T 0341-35 14 53
E keurslagerij_geerse@hotmail.com

Het enige juiste adres voor:

Ambachtelijk vakwerk
Kwaliteit
Klantvriendelijkheid

Tot ziens 
in onze slagerij!
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De Jong & Laan is hoofdspon-
sor van de Meeuwen. Zij zijn bekend-
en van elkaar. Dit accountantskantoor 
is namelijk al jaren lid van de Vrien-
denclub van de Meeuwen.
Het bedrijf is “sport minded”. Het 
sporten wordt ook onder de eigen 
werknemers gestimuleerd. Zo is er 
in de arbeidsvoorwaarden een sport-
regeling opgenomen; de werknemers 
kunnen de contributie van hun sport-
vereniging declareren bij de werkgever.

De Jong & Laan is gespeciali-
seerd in accountancy, belastingadvies, 
personeelsadvies, salarisverwerking, 
agro-advies en corporate fi nance.
Zij ondersteunt en adviseert onderne-
mingen in het midden- en kleinbedrijf 
en de agrarische sector alsmede non 
profi torganisaties.
Het is een organisatie met ambitie. 
Door een fi jnmazig netwerk van 
vestigingen met relatief kleine teams 
die dicht bij de klanten staan, kan de 
Jong & Laan fl exibel opereren. Elke 

klant heeft zijn eigen relatiebeheerder. 
Daarmee worden de lijnen naar haar 
klanten zo kort mogelijk gehouden.

De Jong & Laan is gevestigd in 
een prachtig pand aan de Midden Eng-
weg 39 op bedrijventerrein de Hoge 
Eng te Putten. De klanten worden in 
een passende omgeving ontvangen. 
Niet alleen de huisvesting maar ook 
hun dienstverlening is van hoog niveau.
De vestiging in Putten heeft van ouds-
her een sterke lokale binding. Hier 
werken 30 medewerkers. De dage-
lijkse leiding van de vestiging in Putten 
is in handen van mr. Harry Wester-
broek FB/AA en Harald Kemper AA. 
De totale organisatie is overigens 
veel groter; er zijn in totaal ca 570 
medewerkers aan de organisatie ver-
bonden, verspreid over 27 vestigingen 
in Groningen, Drenthe, Overijssel en 
Gelderland. Door dit kantorennet 
kunnen vestigingen steunen op tal 
van specialisten, waaronder op fi scaal-
juridisch gebied.

Zeker binnen het midden- en 
kleinbedrijf is de behoefte aan goede 
adviseurs groter aan het worden; de 
regelgeving wordt immers steeds om-
vangrijker en complexer. Ook neemt 
binnen het midden- en kleinbedrijf de 
internationalisering verder toe; bedrij-
ven die buitenlandse werknemers in 
dienst hebben kunnen met hun vragen 
terecht bij de Jong & Laan. 
De Jong & Laan vindt de Meeuwen 
een goede drager van hun naam. Zij 
speelt zelf in de top en herkent de 
ambitie van de Meeuwen om het 
hoogste te willen bereiken. 

de Jong & Laan accountants belastingadviseurs

de Jong & Laan
accountants belastingadviseurs
Midden Eng-West 39
3882 TS  Putten
Telefoon 0341 - 35 90 35
putten@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl 

Mark Wolters AA/FA, mr. Harry Westerbroek AA/FB, Harald Kemper AA

Het is een 
organisatie 
met ambitie
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Intersport Putten is inmiddels 
een begrip in Putten. Eigenaar/direc-
teur John Meijers praat gepassioneerd 
over het vak waarin hij al zo’n dertig 
jaar actief is. Hij startte in Nunspeet 
met een Intersport, waarbij hij naast 
sportartikelen ook nog dames- en 
herenkleding verkocht. Dat werd hem 
te veel van het goede en hij wilde zich 
concentreren op de sport. 
John Meijers, 51 jaar oud en geboren
Ermeloër, startte zijn Intersport 
Putten 5½ jaar geleden. Hij kijkt terug 
op een zware maar mooie tijd en bin-
nenkort opent hij een nieuw filiaal in 
Ermelo.

Het woord sport is helemaal 
verweven met het leven van John 
Meijers. Als geregistreerd sportmas-
seur heeft hij veelvuldig met sport te 
maken. In zijn winkel is op het gebied 
van kleding, schoenen, tennis, voetbal, 
hockey, running alles te krijgen, “en 
wat er niet is kunnen we bestellen.” 

John is een echte ondernemer 
die zich binnen Intersport prettig 
voelt. Je hebt veel vrijheid als eigen 
ondernemer, maar je bent nooit klaar 
met werken. Toch zou hij het niet 
anders gedaan willen hebben. 
In eerste instantie stond John, door 
eerdere ervaringen, wat sceptisch
tegenover het sponsoren van de 
Meeuwen. Maar het huidige contact 
ervaart hij als zeer prettig en hij 
ziet ook de meerwaarde ervan. Veel 
leden kopen elk seizoen hun nieuwe 
schoenen bij hem en daarnaast heeft 
Intersport Putten meer dan de helft 
van de teams in de kleding gestoken. 
Binnenkort start John Meijers in 
Ermelo een nieuw filiaal en krijgt ex-
korfballer Lemco van Dam de dage-
lijkse leiding van filiaal Putten. “Ik ga 
echt freewheelen”, zegt John. “Zorgen 
dat alles op rolletjes loopt.” Filiaal 
Putten vind je aan de Dorpstraat 83.

18 Presentatiegids kv de Meeuwen 07/08

T R E F  J I J  M I J  O F  T R E F  I K  J O U ?
GARDERENSEWEG 62  PUTTEN  -  T E LEFOON (0341)  358  412  -  WWW.TTREFPUNT.NL

Grand Café ’t Trefpunt is dé 
kroeg van Putten. Heino Heiwegen, 
32 jaren jong, is een begrip in Putten 
en als uitbater van dit Grand Café is 
hij het gezicht van de kroeg. Leuke 
gasten, een goede sfeer en de zéér 
klantvriendelijke bediening maken 
’t Trefpunt tot een gezellige ontmoe-
tingsplaats. 
Overdag is het een gezellig café met 
relaxte muziek waar het goed toeven 
is. En bij mooi weer is het heerlijk 
relaxen op het zonnige terras. 
’s Avonds en in het weekend knal-
len de barmedewerkers met goede 
muziek, is er gezellig publiek en is
‘t Trefpunt een muziekcafé van formaat.
Door zijn ondernemersdrift weet 
Heino zijn gasten steeds weer te 
verrassen met liveoptredens met be-
kende artiesten en cabaretiers of DJ’s. 

“Als sponsor heb je wel degelijk 
een toegevoegde waarde, want veel 
Meeuwenleden tref ik regelmatig aan 
in mijn café”, zegt Heino. “Ook mijn 
betrokkenheid als ondernemer bij de 
vereniging is groot. Want niet alleen 
de sportieve prestaties zijn belangrijk, 
ik vervul ook nog een belangrijke rol 
na afloop van de wedstrijd. Tijdens ‘de 
derde helft’ ‘s avonds in de kroeg kun 
je dan ontspannen en genieten met je 
vrienden van de sport. Dus dat je als 
shirtsponsor er wat voor terug krijgt, 
dat lijkt mij duidelijk. 

Wil je op de hoogte blijven, 
houd dan onze site, wwwttrefpunt.nl, 
in de gaten voor onze thema’s of 
activiteiten. Tref ik jou of tref je mij!”
Grand Café ‘t Trefpunt zit aan de Gar-
derenseweg 62. 

Intersport Putten

‘t Trefpunt Grand Café

Kroegbaas betrokken 
      bij de vereniging

Ondernemer met passie 
      voor zijn vak



Op sportief gebied heeft de 
Meeuwen zich in de 46 jaren van 
haar bestaan gigantisch ontwikkeld. 
Begin jaren negentig werd door het 
standaard team de eerste klasse van 
het Koninklijk Nederlands Korfbal-
verbond bereikt en groot was de 
vreugde toen in 1995 de eerste pro-
motie naar de overgangsklasse werd 
gemaakt. Nog geen drie jaar later 
werd de Meeuwen kampioen en was 
de droom om te spelen in de hoofd-
klasse van het veldkorfbal werkelijk-
heid geworden. Een jaar later werd 
in de zaal ongeslagen hetzelfde 
gedaan. Handhaven in de hoofdklasse 
is de Meeuwen niet gelukt, maar de 
afgelopen vijf jaren manifesteerde de 
vereniging zich als een stabiele over-
gangsklasser. 

Ieder jaar 
weer kan de 
vereniging 
trots neerzien 
op de presta-
ties van de 
jeugdteams. 
We schrijven 
1997 als de 
bom ontploft 
in Ahoy, hét 
korfbalmekka. 
Al jarenlang 
timmerde de 
jeugd van De 
Meeuwen aan 
de weg en het uitkomen in de zaalfi -
nale was de bekroning op het harde 
werken. De A1 wordt zelfs Neder-
lands Kampioen zaalkorfbal. En alsof 
het nog niet genoeg is, doet de A2 
hetzelfde voor de afdelingsjunioren. In 
de jaren daarna komt het regelmatig 
voor dat één van de jeugdteams van 
de Meeuwen Nederlands Kampioen 
wordt. Aan getalenteerde jeugd dus 
geen gebrek. 

Al in 1961 werd de eerste 
aanzet tot het opzetten van een 
korfbalvereniging in Putten gegeven. 
Na veel overleg resulteerde dit in de 
oprichting van korfbalvereniging de 
Meeuwen op 15 november na een 

succesvolle vergadering in hotel De 
Heerdt. In de jaren daarna moest de 
Meeuwen een aantal keren verhuizen. 
Wanneer er geen bergruimte op de 
nieuwe locatie aanwezig was, verhuis-
de het oude berghok gewoon mee. 
Daar deden ze bij de Meeuwen niet 
moeilijk over. Het is die mentaliteit, 
die de Meeuwen heeft gebracht tot 
waar ze nu is. Een vereniging met bijna 
450 leden, zo’n dertig jeugdteams 

en zeven seniorenteams. 
Een vereniging met een 
prachtige accommodatie 
met als middelpunt de 
fraaie en goed 
geoutilleerde sporthal. 
Een sporthal, die in eigen 
beheer werd gebouwd 
en nu al weer zo’n zeven 
jaar dienst doet. 

Korfbalvereniging
de Meeuwen was in het 
verleden en wil in de 
toekomst een sociaal 
onderkomen zijn voor 

de Puttense jeugd. Dat realiseert ze 
door goede trainingsmogelijkheden 
te bieden, maar ook door het orga-
niseren van veel nevenactiviteiten. 
In de sporthal met ruime en gezellige 
kantine en op de kunstgrasvelden is 
het de vereniging mogelijk deze doel-
stelling te realiseren. 
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Eigenlijk lijkt het niet bij elkaar 
te passen. Een sportclub en een kan-
tine. Waar je bij de een het lichaam 
in topconditie houdt, breng je het bij 
de ander tot verleidingen die op zijn 
zachtst gezegd niet altijd een positieve 
bijdrage leveren aan de fysieke fitheid. 
Maar toch wordt een sportclub pas 
als een echte sportclub beoordeeld 
wanneer er een goed geoutilleerde 
kantine is. In dat geval mag de Meeu-
wen een echte sportclub worden 
genoemd. De kantine van onze korf-
balvereniging is immers groot, gezellig, 
mooi ingericht, goed gesorteerd en 
het barpersoneel heeft ruime moge-
lijkheden tot het creëren van culinaire 
hoogstandjes. Daarbij valt bijvoor-
beeld te denken aan de satékroket, 
een hamkaastosti en een uitgebreid 
borrelhapassortiment.

De kantine is zelfs onmisbaar 
voor de Meeuwen. Het is de ont-
moetingsplaats voor alle leden. Dat 
is belangrijk, want als de leden elkaar 
niet kunnen ontmoeten, ontstaat er 
nooit een echt clubgevoel. En als er 
dan ook nog een gezellige sfeer wordt 
gemaakt, is dat helemaal bevorderend 
voor de betrokkenheid van iedereen. 
Bovendien is de kantine belangrijk 
voor de financiën van de vereniging; 
het vormt immers een belangrijke 
bron van inkomsten.
De kantine is ook het speelveld voor 

de derde helft. Uitvoerige analyses, 
zure scheidsrechterbeoordelingen 
en ouders die trots de indrukwek-
kende prestaties van hun kinderen 
met elkaar delen, vormen belangrijke 
onderwerpen van de informele nabe-
spreking van de gespeelde wedstrij-
den.

Ook na de training is de kan-
tine ‘the place to be’. Met rode kop-
pen wordt er uitgehijgd. Het vocht- en 
zoutgehalte van het lichaam wordt 
weer bijgewerkt en vaak wordt 
ook het energieniveau weer op peil 
gebracht. Kortom, er is niets teveel 
gezegd als de kantine het hart van de 
vereniging wordt genoemd.
Maar wie laat dat hart kloppen? 
Wie zorgt ervoor dat er voldoende 
frietjes in de diepvries liggen? Wie 
vult de voorraad Cola light aan? Wie 
houdt de keuken schoon, zodat er 
met een gerust hard een broodje kaas 
geserveerd kan worden zonder dat 
het op de bar wegloopt? Wie zorgt 
ervoor dat de koffie in schone kopjes 
kan worden geserveerd? Wie zorgt 
ervoor dat de leden niet zelf achter 
de bar hoeven te kruipen om hun 
drankje te pakken maar netjes en 
respectvol bediend worden? Juist: de 
vrijwilligers van de kantinecommissie. 
Als de kantine het hart van de vereni-
ging vormt, zijn zij de pacemaker van 
onze club.

Onder de bezielende leiding 
van Jan Bouw, Henk Vrijenhoek, Eef 
van de Brink en last but not least Lidi 
Grootjans, werkt een team vrijwil-
ligers samen om de stofwisseling van 
de Meeuwen op peil te houden. Na-
tuurlijk, de ene vrijwilliger staat eens 
per 3 weken een keertje achter de bar 
en voor de ander vormt de kantine  
bijna een tweede huis. Die verschil-
len in inzet zullen er altijd zijn. Maar 
wat hen bindt is dat zij elke kantine-
bezoeker het gevoel willen geven dat 
ze thuis zijn. Bij een korfbalvereniging 
waar het altijd gezellig is in de kantine.

‘The place to be’

De Kantinecommissie



MAD gaat alweer zijn 7e sei-
zoen in als supportersvereniging van 
kv de Meeuwen. De belangrijkste 
doelstelling van MAD is ook dit sei-
zoen wederom het zo goed mogelijk 
aanmoedigen van de Meeuwen en 
dan met name het 1e team in de zaal. 
MAD zorgt altijd voor een spec-
taculaire opening van het zaalseizoen 
en ook dit seizoen zal dit weer het 
geval zijn. Het 7e jaar van MAD is erg 
voortvarend begonnen. Want het is 
waarschijnlijk niemand ontgaan dat 
MAD sinds kort een eigen website 
heeft. De website is te vinden op 
het adres www.ultramad.nl. Op deze 
website staat onder andere informatie 
over de gespeelde wedstrijden, er is 
een forum te vinden en de kledinglijn 
van MAD komt ruim aan bod.  

In de presentatiegids van 
2006 – 2007 is er een mededeling 
gedaan dat er een nieuwe kledinglijn 
aankwam en zoals iedereen weet is 
deze kledinglijn inmiddels (met groot 
succes) gelanceerd. Dit seizoen gaat 
MAD verder met de bestaande kle-
ding die vorig seizoen ook gekocht 
kon worden. Wel zullen er nog enkele 
nieuwe producten aan het assorti-
ment worden toegevoegd. Mochten 

er supporters zijn die een goed idee 
hebben over een nieuw of bestaand 
kledingstuk, dan horen wij dit graag 
van jullie.

Zoals iedereen weet is de 
‘Kneiterparty’ van MAD omtrent 
het vijfjarige bestaan een daverend 
succes geweest. Rondom dit succes 
heeft MAD vorig seizoen als afslui-
ting wederom een soortgelijk feest 
gehouden(Dance Till you Drop), en 
opnieuw was dit feest een groot suc-
ces. Ook dit seizoen zal MAD niet 
voorbij laten gaan zonder spectacu-
laire feesten. 

Tot slot willen we iedereen die zich 
aangesproken voelt, nogmaals oproe-
pen om in de zaal in ‘ons hoekje’ te 
komen staan en luidkeels te zingen 
voor Meeuwen 1. Ook is alle hulp van 
de supporters welkom.  Alleen door 
de medewerking van de supporters 
kan MAD blijven bestaan. 

Supportersvereniging MAD
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Nederlands eerste 
satellietwinkel

Van Hunen
wijst u de weg!

Van Hunen - Bakkerstraat 17
3882 AA  Putten - Telefoon 0341 355466 

h.van.hunen@vanhunen.nl - www.vanhunen.nl

Satelliet
Digitenne

Radio
LCD TV

ABN AMRO BANK NV
Harderwijk-Ermelo-Putten

De Jong & Laan Accountants 
en Belastingadviseurs

Garagebedrijf Schipper BV 
Putten

4D architecten,
Putten

Makelaars Het Geldersch 
Huys, Putten

G. Smink Horecagroothandel
groenten en fruit Harderwijk

Van Asselt Electrotechniek 
en Beveiligingen Putten

Restaurant De Heerdt
Putten

Timmer K.S.R.
Putten

Bouwbedrijf Heimensen BV 
Putten

Installatiebedrijf Gijsbertsen 
Putten

‘t Hof van Putten
Putten

Ernst & Young Accountants
 Amsterdam

Touringcarbedrijf 
Jan van Delen, Barneveld

ING-Bank,
Putten

Streefkerk/Van Bruggen BV
P&O diensten, Harderwijk

Jecor Professioneel 
Bouw/Techniek

Jonker en Schut
Barneveld

Restaurant de Waag
Putten

Eco Deuren en Zon-
weringen BV, Harderwijk

v/d Brink en Schuiteman 
Assurantiën

Autobedrijf Ekris BV
Nijkerk

Mr. J. L. de Lange 
Netwerk Notarissen

Drukkerij De Drie Poorten 
Nijkerk

Dhr. O. van der Wal
Putten

Cervus Automatisering
Putten

Bakkerij Harrie van 
Looijengoed, Putten

Keurslagerij Jan Geerse 
Putten

Bakkerij Fuite
IJsselmuiden

Houtindustrie De Hoef BV 
Amersfoort

Bor Monoliet Vloeren
Putten

Guliker’s Gas- en Oliehandel 
Putten

Knevel Banketbakkerij 
Tearoom, Putten

Schildersbedrijf Brons 
Putten

G. Nout  Transport & 
Veluwe verhuizers
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