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Wie kent het niet, die oer-Hollandse uitdruk-
king waarin ons de schier onoplosbare vraag 
wordt voorgelegd over de strijd tussen ons 
‘meest veelzijdige stukje vlees’ en haar biolo-
gische oorspong met als inzet de stelling, wie 
er nu als eerste haar opwachting op deze 
aardbodem zou hebben gemaakt. “Wat was 
er het eerst…”, een ogenschijnlijk onbelang-
rijke discussie. Maar zit hier mogelijk niet 
veel meer achter en wat heeft dit vervolgens 
met deze nieuwe, met zorg samengestelde 
presentatiegids, en in het verlengde hiervan 
met onze vereniging van doen?

Misschien wel meer dan u op voorhand 
denkt. Want zit er achter deze simpele 
tweestrijd niet een immer in ons aanwezi-
ge zoektocht naar wie misschien wel het 
belangrijkst is of wie er bovenaan in de 
rangorde staat. Met andere woorden: wie 
kan er eigenlijk niet zonder die ander.
Nu komt deze Barneveldse vete plot-
seling in een geheel ander daglicht te 
staan. Want als we voor het gemak de 
kIP eens zouden vervangen door een 
vRIJWILLIGER en in plaats van het 
EI toveren we een kORFBALSPELER 
tevoorschijn, dan zou dit plotseling 
zomaar veel meer stof tot discussie op 
kunnen gaan leveren. Echter, ook hier zit 
de te behalen winst, zoals zo vaak, in een 
klein doch niet onbelangrijk detail.
Eenvoudig maar effectief passen wij de 
originele wijsheid aan door het woordje 
OF te wijzigen in EN. En in plaats van de 
bekende tegenstelling is er plotseling een 
samenwerkingsverband ontstaan tussen 
beide partijen.vrijwilligers EN korfbal-
spelers zorgen op deze wijze gezamenlijk 
voor het bestaansrecht van de Meeuwen.

Die vrijwilligers en korfbalspelers, en in 
het bijzonder onze JEUGDkorfbalspelers, 
zijn de belangrijkste ingrediënten voor 
deze nieuwe presentatiegids. Deze twee 
onmisbare pijlers zorgen ervoor dat 
het onze vereniging al jaren voor de 
wind gaat. Maar ook gelijktijdig zijn 
zij het die een niet aflatende bron van 
aandacht en zorg met zich mee bren-
gen. Beide zullen in deze gids 
prominent aanwezig zijn, 
aangezien ook beide 
momenteel bron 
van belangrijke 
ontwikkelingen 
binnen onze 
vereniging 
zijn.

Over onze jeugd is de afgelopen jaren 
al veel gesproken en gezegd. Met de 
beschikbare middelen proberen we onze 
jonge aanwas, vanaf het eerste moment 
zo goed mogelijk te begeleiden en hopen 
we iedereen zijn of haar beste plekje te 
kunnen geven. 
Dat hiermee niet uitsluitend de prestaties 
op het korfbalveld worden bedoeld is 
geen geheim. Een vereniging moet in onze 
filosofie meer zijn dan alleen een uitlaat-
klep voor sportieve prestaties.
Echter, wij zitten niet stil bij de Meeuwen 
en zoeken naar oplossingen en ontwik-
kelingen die ervoor moeten zorgen dat 
onze sportieve doelstellingen zo goed 
mogelijk kunnen worden gerealiseerd. We 
zijn per slot van rekening toch een ambi-
tieuze sportvereniging. 
Ik noem een paar voornemens: een dui-
delijker profilering van de jeugdtak binnen 
de TC, verbeterde begeleiding van de 
eveneens vaak jeugdige trainers en coa-
ches, het aanstellen van contactpersonen 
voor de verschillende leeftijdscategorieën. 
kortom, voeling houden met wat er leeft 

bij onze jeugd en 
verbetering van 

het sportieve 
rendement 
van ál onze 
jeugdteams.
Deze maatre-
gelen zullen 
ervoor moe-

ten zorgen 
dat nóg meer 
jeugdleden 

onze 

vereniging als hun 
(sportieve) thuis zullen
 gaan beschouwen.

Ook belangrijke ontwikkelingen bij de 
tweede, reeds genoemde pijler van onze 
vereniging: onze vrijwilligers. Hoewel wij 
inmiddels al jaren mogen bouwen op een 
vaste groep van trouwe zwoegers, moe-
ten we constateren dat we kampen met 
een chronisch tekort aan vrijwilligers. Wij 
beseffen terdege dat zonder visie en het 
juiste beleid ‘blessures’ aan deze ‘achilles-
hiel’ van het verenigingsleven ook ons op 
termijn noodlottig kunnen gaan worden.
Met de oprichting van een werkgroep en 
de ondertekening van een intentieverkla-
ring, laat het bestuur blijken deze bedrei-
ging serieus te nemen. Het opzetten van 
een professioneel vrijwilligersbeleid en 
een breed gedragen vrijwilligersorgani-
satie is het uitgangspunt van deze werk-
groep, die haar voorbereiding al een aan-
tal maanden geleden heeft opgestart. In 
eerste instantie nog achter de schermen, 
maar inmiddels heeft deze groep zich al 
duidelijk geprofileerd binnen, maar ook 
buiten onze vereniging. 
Zo veel mogelijk enthousiaste vrijwilligers, 
op de juiste plek zien te krijgen en vooral 
houden, is het streven. Alleen op die 
manier kunnen we onze mooie vereniging 
in stand houden, kunnen we onze presta-
ties verbeteren en blijven we in staat om 
weer zo’n schitterende presentatiegids 
aan u te kunnen verstrekken.

In de hoop dat het bovenstaande de 
gewenste positieve uitwerking voor ons 
zal hebben, wens ik alle lezers van deze 
presentatiegids namens het bestuur van 

kv de Meeuwen een buitengewoon 
sportief en aangenaam seizoen 2008-

2009 toe.

Wim Bos
voorzitter 

kv de Meeuwen
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SPURT

FUNNY

JUMPER

SCORO

De naam Kangoeroe staat symbool voor geborgen-
heid. Net als een babykangoeroe in de buidel van 
zijn moeder kan het kind zich bij deze club ont-
plooien. Naast balvaardigheid wordt er ook aandacht 
besteed aan reactie, inzicht, motoriek, bewegen en 
samenspelen met andere kinderen. Dat het starten 
van deze club een succes is, blijkt wel uit het leden-
aantal dat landelijk nu al boven de 600 ligt.

Wat is de Kangoeroe Klup? 
De kangoeroe klup is een product dat we als 
vereniging aanbieden aan kinderen in de leeftijd 
van 4 tot en met 6 jaar. Er is veel kleurrijk wer-
vings- en promotiemateriaal beschikbaar zoals 
T-shirts, folders, stickers en ballonnen. kinderen 
die door de vereniging worden opgegeven als 
lid van de kangoeroe klup krijgen automatisch 
het mooie kangoeroe klup-T-shirt van het kNkv. 
Helemaal gratis. En met de materialen die we als 
vereniging hebben aangeschaft, kunnen de begelei-
ders leuke, leerzame en verantwoorde spelvormen 
aanbieden aan de kinderen. Zo wordt er onder andere 
op een korf geschoten, met pitzakjes gegooid, geskip-
pybald, hardgelopen en tussendoor krijgen de kinderen een 
bekertje limonade. Onze kangoeroetjes zijn erg enthousiast.

De kangoeroe klup heeft vier leden van het eerste uur, namelijk 
Scoro, Jumper, Funny en Spurt. Deze kangoeroes vormen de basis van alles 
wat met de kangoeroe klup te maken heeft; de nieuwsbrief, de flyers, kleurplaten en 
de website die in ontwikkeling is, worden allemaal tot leven gebracht door deze vier 
kangoeroes.

De Meeuwen heeft zes fanatieke begeleiders/trainers. En onze vereniging heeft nu 
al twaalf kangoeroetjes die één keer in de veertien dagen op zaterdagmorgen van 
9.00 tot 10.00 uur aan het trainen zijn. De kangoeroetjes heten: Julian, Lars, Lianne, 
Femke, Saskia, Emily, Evelien, Roan, Simon, Mirthe, Tessa en Emma.

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



onze toekomstonze toekomst

JJeugdtrainerseugdtrainersJeugdtrainersJJeugdtrainersJJeugdtrainersJeugdtrainers
voorlopig blijft Jaap nog wel als jeugdtrai-
ner bij de Meeuwen actief, al houdt hij de 
mogelijkheid open dat we hem nog eens 
tegenkomen als trainer bij een andere 
vereniging. 

Wout Kieft (17) is trainer van de F1, 
samen met Marianne van Elten. In voor-
gaande jaren 
heeft hij eerst 
twee seizoenen 
de F4 getraind, 
waarbij hij in 
het tweede 
trainersseizoen 
met zijn F’jes 
twee keer kam-
pioen is gewor-
den. 
vorig jaar 
trainde hij de 
D3, maar dit 
seizoen heeft 
hij opnieuw 
heel bewust 
voor een F-
team gekozen. 
Dat het de F1 
is geworden, is 
toeval. “Ik wilde 
wel heel graag 
een F-team 
doen, samen 
met Marianne”, 
zegt Wout. “De 
F’jes zijn kinderen die net op korfbal zit-
ten of een jaartje meedraaien en die de 
basis nog moeten begrijpen. Wij vinden 
het leuk om die basis te leggen, in de 
hoop dat ze er in hun verdere korfbalcar-
rière wat aan hebben. En dat wij kunnen 
zeggen: ‘Goh, dat hebben we mooi voor 
elkaar gekregen.’ 
Met het D-team van vorig jaar was dat 
heel anders. Die kinderen kennen natuur-
lijk al de basis en aan hen moet je echt 
technieken gaan leren. Dat is best moeilijk, 
want ik kom zelf ook niet uit een hoog 
team. Bovendien moest ik onlangs stoppen 
met korfbalspelen vanwege een blessure.” 
Toch is Wout met zijn D-team ook een 
keer kampioen geworden. Streeft hij 

met zijn F’jes naar het hoogst haalbare? 
“Natuurlijk is het leuk als we kampioen 
worden, maar het mooiste is dat ze dingen 
van je leren. En dat ze veel plezier hebben 
in het spel, want dat vind ik het allerbe-
langrijkste in het korfbal. Maar ik wil ook 
graag dat ze het goéd leren, en dat ze later 
misschien wel in het eerste belanden.”

Wout klinkt als een vreselijk enthousiaste 
coach. En dat erkent hij ook zelf: “Je moet 
die F’jes goed coachen en blijven coachen. 
Dat hebben ze gewoon nodig. Als je zelf 
enthousiast omgaat met de kinderen, 
worden zij vanzelf ook enthousiast. En dat 
is heel belangrijk!”

Joke Bast (25) zit al wat langer bij de 
Meeuwen. Ze heeft dertien jaar gekorf-
bald, maar speelt sinds een paar jaar niet 
meer. Dat vindt ze erg jammer, maar de 
energie die dat bespaart, stopt ze in haar 
team, de D4. Een team vol blonde meiden. 
Die de moed niet snel in de schoenen 
laten zakken en dat doet Joke goed. Ze is 
trots op haar team. “Hoogtepunten zijn 

echt de wedstrijden”, vertelt Joke. “De 
meiden zijn zó enthousiast. Ze genieten 
van het spel, de spanning en ze willen zo 
verschrikkelijk graag! Het is zo ontzettend 
leuk om te zien hoe die enorme smile op 
hun gezicht blijft staan omdat ze het zo 
leuk vinden. Zelfs na een wedstrijd in de 
regen die ze verliezen met 0-10. Daar doe 
ik het voor! Winnen en kampioenschap-
pen zijn niet mijn prioriteit, ik heb veel 
liever dat ze genieten van het spel en een 
heel leuke tijd meemaken!”
Joke heeft in het verleden een aantal 
jaren training gegeven, maar moest stop-
pen in verband met haar werk. Dit jaar 

heeft ze het 
trainerschap 
weer opge-
pakt. Samen 
met Disna 
vermeer traint 
en coacht ze 
haar meiden 
van de D4. 
Disna neemt 
de meeste 
trainingen over 
en Joke is er 
op zaterdag bij 
de wedstrij-
den. “Wat ik 
belangrijk vind, 
is dat de mei-
den er zijn. Dat 
ze niet zomaar 
afzeggen. Bij de 
trainingen richt 
ik me op het 
leren samen-
spelen en de 
teamvorming.” 
De lol in het 

spel blijft cruciaal voor Joke. Plezier, samen-
spel en enthousiasme zijn sleutelwoorden. 
“Ik betrap me er elke keer weer op dat ik 
gillend aan de wedstrijdlijn sta. Ik raak min-
stens net zo enthousiast van het spel als 
de dames zelf!”
Joke hoopt vooral nog heel lang op deze 
manier door te kunnen gaan als coach. 
Ambities om hogerop te komen als coach 
heeft ze niet. “Het is belangrijker dat elk 
team een coach en trainer heeft om die 
ondersteuning te kunnen bieden die elk 
team nodig heeft! korfbal is een heerlijke 
sport, waar je veel van jezelf in kwijt kunt! 
Bewijs daarvan is denk ik de grootte van 
de club, de samenhang van teams en de 
kantine!”
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Het ‘sterrenteam’ noemt Marianne 
Asscheman (15) de E2, het team dat ze 
traint. Ze speelt zelf al tien jaar korfbal en 
zit nu in de B1. Marianne is dankzij haar 
zus drie jaar geleden in aanraking geko-
men met het trainen van een team. Het 
enthousiasme waarmee haar zus dat deed, 
is helemaal overgeslagen op Marianne 
zelf. Nu geeft 
ze voor het 
tweede jaar 
training. vorig 
jaar trainde 
ze samen met 
Pieter Lammers 
de E4 en werd 
met dit team 
twee keer kam-
pioen en drie 
keer strafwor-
penkampioen.
“Het geven van 
training geeft 
mij persoon-
lijk heel veel 
energie”, zegt 
Marianne. “Het 
doet me goed 
om die kinde-
ren met plezier 
bezig te zien. 
Daarnaast moet 
ik voor school 
nu ook een 
maatschappelij-
ke stage doen, waarvoor het training geven 
erg geschikt is. Dus het mes snijdt aan twee 
kanten. Het leukste aan training geven vind 
ik het bezig zijn met kinderen. Het belang-
rijkste vind ik dat de kinderen er plezier in 
hebben en dat ze na een seizoen zeggen: ‘Ja, 
korfbal dat is een leuke sport.’ 
Ik streef ernaar dat iedereen aan het eind 
van het seizoen veel nieuwe dingen heeft 
geleerd en dat ze met elkaar een hechte 
groep vormen waarbinnen een gezellige 
sfeer hangt. voor mezelf hoop ik op het 
terrein van training geven nog verder 
te groeien, om zelf ook veel te leren en 
goede manieren te vinden om iedereen 
beter te laten worden. Ik hoop ook later 
te mogen zeggen over iemand die in het 

1e speelt: ‘kijk, die heb ik ooit leren korf-
ballen.’ 
Ik kan iedereen aanraden om een team 
te gaan trainen, want je leert niet alleen 
de kinderen iets, je leert er zelf ook van. 
Daarnaast vind ik het belangrijk om wat 
voor de club te betekenen.” 
  

Jaap van den Brink (35) is trainer 
van de C1, samen met Chris Mulder. Hij 
begon op z’n 7de met korfballen, maar 
speelt nu al heel lang geen korfbal meer. 
Als trainer heeft hij een enorme staat van 
dienst en is bijzonder gedreven om met 
zijn team bij de top te komen. Hij is trai-
ner en coach geweest van teams als (in 
willekeurige volgorde) de E1, D2, D1, C2, 
C1, B1, A2 en bij de senioren het 6e, 5e, 
3e en het 2e team. 
De D1, C1, B1 en A2 heeft hij naar het 
Nederlands kampioenschap mogen lei-
den. Het absolute hoogtepunt voor hem 
was het Nederlands kampioenschap met 
de A2. Met dit team werd hij in één jaar 
Nederlands kampioen (in de zaal) en 

tweede van Nederland (op het veld).
Toen Ronald Ligt als hoofdtrainer naar 
de Meeuwen kwam, werd Jaap coach van 
het 2e. Ze kregen het voor elkaar dat de 
Meeuwen 1 promoveerde naar de hoofd-
klasse. In die tijd heeft hij op gebied van 
training geven enorm veel geleerd van 
Ronald Ligt.

In die jaren 
trainde hij ook 
nog teams die 
lager speelden 
en waar ook 
de derde helft 
heel belangrijk 
was, zoals de 
Meeuwen 6 en 
de Meeuwen 5.
Nu geeft hij al 
vier jaar trai-
ning samen met 
Chris. vorig 
jaar mochten 
ze met de D1 
naar het Nk 
waar ze vierde 
van Nederland 
werden.
Jeugdtrainer 
zijn geeft Jaap 
veel voldoe-
ning. “Het is bij 
de jeugd erg 
leuk om in de 
wedstrijd op 

zaterdag terug te zien, wat je ze op de 
training hebt geleerd. Dat is fantastisch! 
Training geven doe je om kinderen wat 
bij te brengen over korfbal. En als je dat 
enthousiast doet, heb je de eerste stap 
al gezet. Plezier in het korfballen vind ik 
echt het belangrijkste. Als je een wedstrijd 
verliest, maar je hebt er voor geknokt, 
dan moet je lachend het veld af kunnen 
stappen. korfballen is niet alleen trainen 
en spelen, maar ook gezellig een drankje 
drinken in de kantine en naar andere 
wedstrijden kijken. Gezellig een balletje 
schieten tegen elkaar.” Jaap streeft ernaar 
dat zijn C1 op het veld aantrekkelijk spel 
laat zien. In de zaal wil hij graag toewer-
ken naar promotie naar de hoofdklasse. 
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eugdtrainersDe opleiding van onze jeugd staat of valt met de inzet van de 
trainers. Trainers die vaak enorm gedreven en enthousiast zijn. 
Om deze trainers eens in het zonnetje te zetten, hebben we 
vier van hen gevraagd naar hun drijfveren.

eugdtrainersleggen de basiseugdtrainerseugdtrainersleggen de basiseugdtrainerseugdtrainers
van onze toekomst

eugdtrainersleggen de basiseugdtrainers
van onze toekomst

eugdtrainerseugdtrainers
van onze toekomst

eugdtrainersleggen de basiseugdtrainers
van onze toekomst

eugdtrainers
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Daarnaast hebben wij ook 
activiteiten waarbij crea-
tiviteit centraal staat. Zo 
duiken elk jaar weer een 
aantal pupillen de keu-
ken in, om de lekkerste 
gerechten op tafel te tove-
ren tijdens het kinderkook-

café. Aan het eind van het 
seizoen staan 

er nog twee grote activiteiten op 
het programma als afsluiters. Het 

hutspottoernooi, waarbij alle leden 
van de Meeuwen en andere spor-
tievelingen met elkaar de competitie 
aangaan. Maar ook de pupillendag, 
waarop onze pupillen kennismaken 
met leeftijdsgenoten van andere ver-
enigingen uit de regio oost en aller-
lei spelopdrachten mogen uitvoe-
ren. kortom: de jeugdcommissie is 
ook komend seizoen weer druk 

bezig om de leukste activiteiten 
te organiseren, zodat de kin-

deren naast het korfbal ook 
allerlei andere belevenissen 
meemaken! 

De jeugdcommissie
bestaat dit jaar uit 
de volgende personen:
Ouders: 
Meta van Beek,
Gertrude van Pijlen 
en Hester Miedema. 
Leden:  
Gerlinde van de Bunt, 
Wilrieke Peters, 

Anita Mulder 
en Disna vermeer.

Eén van de gezelligste commissies 
binnen onze vereniging is ongetwij-
feld de jeugdcommissie, waarbij niet 
de volwassenen, maar de kinderen 
centraal staan. Eén keer in de maand 
komen 7 dames, een mix van ouders 
en leden, bij elkaar om de leukste 
activiteiten voor de jeugd te 
organiseren. kinderen tot en 
met 12 jaar vormen onze 
doelgroep, maar wij zullen 
proberen om, bij voldoende 
vraag, in de toekomst ook 
de oudere jeugd weer 
bij onze activiteiten te 
betrekken. 

Tijdens de vergaderingen 
wordt er besproken hoe 
de volgende activiteit van 
A tot Z ‘moet’ worden 
geregeld, zodat de kinderen 
weer een onvergetelijke dag 
meemaken! ‘Moeten’ tussen 
haakjes, want elke keer zetten 
wij weer ons beste beentje voor 
en elke maand organiseren wij met 
veel plezier een nieuwe activiteit. 

Zo zijn er sportieve activiteiten, zoals de 
sport en spelmiddag en het schutters-
festijn, waarbij de kinderen met elkaar 
de strijd aangaan met als inzet de titel. 
Bij de activiteit pupillenavond laten de 
kinderen en zelfs de ouders zich van 
hun sportiefste kant zien! 

Maar de jeugdcommissie orga-
niseert ook ‘oude klassiekers’. 
Zo komt de goede sint elk 
jaar weer bij de Meeuwen op 
bezoek, vergezeld door zijn 
pieten. Ook de vossenjacht 
blijkt keer op keer één van 
onze meest drukbezochte 
activiteiten te zijn. En dit 
jaar zal er weer een komi-
sche film worden gedraaid 
tijdens de filmavond. 
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Kinderkookcafé

Pupillendag

Filmavonden

Kinderdisco

Vossenjacht

Sinterklaas

En andere 
leuke activiteiten

voor kinderen



‘Hoe krijgen wij 
alle werkzaam-
heden binnen 
onze vereniging 
geregeld’, is de 
steeds weerke-
rende vraag in 
menige bestuurs-
kamer. Zo ook bij korfbalvereniging de 
Meeuwen, met haar bijna 500 leden één van 
de grootste sportverenigingen van Putten.

Bij de vaststelling dat het krijgen én hou-
den van vrijwilligers overal een probleem 
is, wil kv de Meeuwen het echter niet 
laten. In tegendeel, vrijwilligerswerk is niet 
alleen noodzakelijk maar ook leuk. Met die 
insteek is op het verzoek van het bestuur 
een werkgroep in het leven geroepen 
onder voorzitterschap van Harry Hoorn. 
Wij laten hem even aan het woord.

“De Meeuwen is een fijne vereniging met 
een schitterende accommodatie waar 
zowel buiten op ons mooie kunstgras als 
in de eigen sporthal heel veel mogelijkhe-
den zijn voor onze leden. De omvang van 
de vereniging en van het sportcomplex 
vraagt om veel vrijwilligers op vele gebie-
den”, aldus Hoorn. Hij vervolgt: “voor 
ieder lid maar zeker ook voor elke ouder 
is er een bij hem of haar passende klus 
te bedenken. klussen die gewoon nodig 
zijn om de vereniging te laten marcheren. 
Uiteraard wordt hierbij rekening gehou-
den met de beschikbare tijd.”

Door de werkgroep is gekozen voor het 
opbouwen van vrijwilligersbeleid. Het ad 
hoc invullen van vacatures – gaten met 
gaten vullen – is nu jaren geprobeerd en 
met redelijk succes. Maar steeds moet 
weer opnieuw worden begonnen, omdat 
vrijwilligers om uiteenlopende redenen 
hun inzet beëindigen.

Op basis van een praatstuk dat in de 
bestuursvergadering van 17 november 

2007 is besproken, ging de 
werkgroep, bestaande uit zes 
goed ingevoerde leden, aan de 
slag met het formuleren van 
de intentieverklaring waarin 
het bestuur het belang van 
de vrijwilliger onderschrijft. 
Hierna is de missie aldus vast-
gesteld:

“Met elkaar een enthousiaste en gezellige 
vereniging vormen die, naast een spor-
tieve uitdaging, staat voor een betrokken 
vrijwilligersbeleid.”

vervolgens is gedurende een aantal avon-
den binnen de werkgroep gediscussieerd 
over de wijze waarop het vrijwilligersbe-
leid opgetuigd moet worden. De werk-
groep is vervolgens aan de slag gegaan 
met een aantal items. Allereerst kwam 
aan de orde “Wat willen wij?”;  eigenlijk 
het formuleren van de missie. vervolgens 
“Wat moeten wij weten”; door middel 
van interviews met alle geledingen van de 
vereniging helder krijgen waar de knel-
punten met name zitten en welke oplos-
singen de leden van deze commissies zelf 
zien. Deze twee onderdelen zijn inmiddels 
afgerond, wij zitten nu in de inventarisa-
tiefase waarin wij de huidige situatie gaan 
‘wegen’. Er moeten prioriteiten worden 
gesteld.

“De bedoeling is dat wij daarna aan het 
werk gaan om het vrijwilligerswerk te 
professionaliseren. Je moet dan onder 
andere denken aan het maken van vrijwil-
ligersovereenkomsten en het in gesprek 
komen en blijven met vrijwilligers”, ver-
duidelijkt Harry Hoorn. “Het ingezette 
beleid moet vervolgens geborgd worden 
in de vereniging. Wij noemen dat ‘waken 
en waarborgen’.”

Uiteraard is het van groot belang dat de 
activiteiten niet beperkt blijven tot de 
vergaderkamer. Iedereen die betrokken is 
bij de Meeuwen moet geënthousiasmeerd 
en nieuwsgierig worden.

Om die reden zijn alle leden en hun 
huisgenoten in september verrast door 
een serie ansichtkaarten die werden 
thuisbezorgd. De eerste twee kaarten 
waren zowel onheilspellend als myste-
rieus. Onheilspellend door de teksten 
‘Crash??’, bezorgd op de beladen datum 
11 september (geen bewuste keuze, red.), 
en ‘Zonder hulp vleugellam??’, mysterieus 
doordat er geen afzender op vermeld 
stond. 
De derde kaart in deze reeks maakte 
duidelijk dat de kaart was verzonden 
door kv de Meeuwen en wel specifiek 
door de werkgroep die zich bezighoudt 
met het werven van vrijwilligers voor 
de vereniging. De tekst op de voorkant 
‘vrijwilligers laten de Meeuwen vliegen, 
doe mee’ onthulde de doelstelling van 
deze ludieke kaartenactie.

Het opzetten van vrijwilligersbeleid wordt 
een project dat een aantal jaren gaat 
lopen. “In de tussentijd benaderen wij 
overigens ook gewoon vrijwilligers, hoor. 
Om het werk te doen dat in stapels ligt 
te wachten”, grapt Hoorn.

Uiteraard zal de werkgroep (waarin 
Maureen Fennema, Gerda van Winkoop, 
karianne Jonker, Henk vrijenhoek, Wim 
Bos, Harry Hoorn en Pieter Streefkerk 
actief zijn) regelmatig van zich laten horen 
via interne communicatie maar ook via 
regionale en plaatselijke media. Wij wil-
len als vereniging inventief zijn en laten 
andere vrijwilligersorganisaties graag mee 
profiteren van hetgeen de Meeuwen ont-
wikkelt.

11Presentatiegids kv de Meeuwen 08/09

menige bestuurs-

2007 is besproken, ging de 
werkgroep, bestaande uit zes 
goed ingevoerde leden, aan de 
slag met het formuleren van 
de intentieverklaring waarin 
het bestuur het belang van 
de vrijwilliger onderschrijft. 
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Korfbalvereniging de Meeuwen beschikt over 
een accommodatie om trots op te zijn. Een 
voor korfbalbegrippen fantastische accom-
modatie, bestaande uit een multifunctioneel 
zandkunstgrasveld dat plaats biedt aan drie 
volwaardige seniorenvelden en een sport-
hal die voldoet aan strenge eisen: naast de 
ingang prijkt niet voor niets een bordje met 
het predicaat ‘NOC*NSF-verenigingshal’.

De totstandkoming heeft heel wat voeten 
in aarde gehad, want tussen het eerste 
onderzoek van de Meeuwen en de ople-
vering van de hal lag een periode van 
ongeveer twaalf jaar. Uiteindelijk werden 
alle belanghebbenden het eens en is in 
1999 gestart met de aanleg van het zand-
kunstgrasveld en de bouw van een eigen 
sporthal, uiteraard voor de korfballers, 
maar vervolgens ook voor alle overige 
verenigingen om hierin hun favoriete 
sport te beoefenen. 
In 2000 werd de accommodatie met 
groot spektakel voor jong en oud 
geopend door de toenmalige voorzitter 
van kv de Meeuwen, Okke van der Wal.

Eigendom
Een fantastische accommodatie die buiten 
positieve (want sportieve) aspecten, ook 
verplichtingen en grote financiële verant-
woordelijkheden met zich mee brengt. 
Het werd niet verstandig geacht deze als 
vereniging op zich te nemen. En hoewel 
op deze accommodatie de naam ‘sporthal 
de Meeuwen’ prijkt, is de korfbalvereni-
ging om die reden niet de formele eige-
naar. 
Om ervoor te zorgen dat de belangen 
van deze sporthal en die van de ver-
eniging niet met elkaar in conflict zou-
den komen, werd al snel de ‘Stichting 
Accommodatie de Meeuwen’ opgericht. 
Als eigenaar van de sporthal draagt deze 
stichting, die overigens is ontstaan vanuit 
de Meeuwen, onder andere zorg voor alle 
financiële verplichtingen die deze accom-
modatie met zich meebrengt. Met de 
ontvangen huur voor sporthal en kantine, 

waaraan onze korfbalvereniging net als 
alle andere sportverenigingen gewoon 
moet meebetalen, worden de kosten voor 
rente, aflossing, verzekering en onderhoud 
gedekt.
Ceel de vries (eigenaar van oud-hoofd-
sponsor Cervus ICT-diensten), Gert 
Bast (werkzaam bij een van onze huidige 
hoofdsponsors de Jong & Laan accoun-
tants) en Piet Zwaan (allround vrijwilliger 
van de Meeuwen) zijn de bestuursleden 
die vanaf aanvang, voor velen op de ach-
tergrond, op vrijwillige basis het wel en 
wee van ‘onze’ hal nauwgezet in het oog 
houden. Die de belangen van deze stich-
ting, en in het verlengde hiervan van de 
vereniging, op meer dan adequate wijze 
behartigen. 

Beheer en exploitatie
Het beheer van de sporthal is sinds jaar 
en dag in de bekwame handen van de 
Stichting Binnensport Putten. Deze stich-
ting, waarvan het bestuur wordt gevormd 
door twee leden namens de Gemeente 
Putten, twee leden van de Meeuwen en 
een onafhankelijke voorzitter, exploiteert 
naast de Meeuwenhal ook de gemeente-
lijke sporthal Putter Eng. Een klein maar 
effectief team van beheerders zorgt met 
een efficiënte verdeling van de zaaluren 
voor een zo effectief mogelijk gebruikt 
van de beide accommodaties. Bovendien 
zorgt dit team ervoor dat onze hal, inclu-
sief de kleedkamers en overige openbare 
ruimtes er altijd tiptop uitzien en tech-
nisch up-to-date blijft. Sinds de oprichting 
van deze stichting, waarbij de Meeuwen 
nauw betrokken is geweest, kunnen wij 
als vereniging terugzien op een prima 
samenwerking die, naar wij hopen, nog 
lang in stand zal blijven. 
Aangezien de Stichting Binnensport 
Putten zich uitsluitend bezighoudt met 
het exploiteren van de sporthal, komt 
het beheer van de zandkunstgrasvelden 
geheel voor rekening van onze vereniging. 
Technisch beheer wordt namens de

commissie Faciliteitenbeheer uitgevoerd 
onder toezicht van en door Teun Aalten. 
Hij verzorgt het veld als was het zijn 
eigen gazonnetje en is er overdag dan 
ook regelmatig op z’n tractortje te vin-
den. Ook het gebruik van deze velden 
wordt in eigen beheer uitgevoerd. Gert 
van den Brink sr. heeft hiervan de coördi-
natie op zich genomen en zorgt voor een 
zo efficiënt mogelijke verhuur en gebruik 
van onze velden. Ook hierbij kan worden 
opgemerkt dat in steeds grotere mate 
door andere verenigingen en sporters van 
onze velden gebruik wordt gemaakt.

Toplocatie
Met deze twee vrijwilligers in hart en nie-
ren komen we tenslotte bij een essentieel 
onderwerp.  Want hoewel de korfbalver-
eniging een aantal jaren geleden de grote 
initiator is geweest bij de totstandkoming 
van ‘onze’ Meeuwenhal, kunnen we gelijk-
tijdig vaststellen dat zonder de inspanning 
en inzet van haar vele vrijwilligers, deze 
hal er nooit was gekomen.
Het resultaat mag er zijn, een complete 
sportzaal met tribune, een fantastische 
sfeervolle eigen kantine, nette kleedruim-
tes, een prachtig zandkunstgrasveld. En 
dat allemaal centraal in het land en met 
voldoende parkeergelegenheid. kortom, 
een superaccommodatie op een A-klas-
selocatie. Wat wil een ambitieuze korfbal-
vereniging nog meer!
Dankzij deze faciliteiten wordt kv de 
Meeuwen dan ook met grote regel-
maat door het koninklijk Nederlands 
korfbalverbond benaderd voor het 
organiseren van een beslissingswedstrijd, 
een (oefen)interland of een Nederlands 
kampioenschap.
Activiteiten die voor ons als vereniging 
de slagroom op de taart zijn en die wij 
met heel veel plezier op ons nemen. En 
ook hier is niet alleen onze accommoda-
tie, maar zijn ook onze vrijwilligers altijd 
weer ons visitekaartje.

Accommodatie de Meeuwen



Zou Columbus zich niet net zo gevoeld kun-
nen hebben…? Ja…? Nee…? Toch wel...? 
Nee, ja, daar is-tie! Elke zaterdag die span-
ning, die emotie, die druk… Komt-ie wel of 
komt-ie niet?

Het leven van zo’n ogenschijnlijk gewone 
veld- of zaalcommissaris is in ieder geval 
op zaterdag een caleidoscoop van mense-
lijke gevoelens.
Je wekker loopt af, zuchtend wil je je nog 
eens om draaien. Je partner schudt je 
heen en weer, opstaan joh, je mag weer. 
Als je na een nog vluchtiger ochtendri-
tueel dan gewoonlijk je fietsje bestijgt op 
weg naar de Meeuwen, durf je je nog niet 
helemaal gelukkig te voelen. Want…
Hij is op tijd, het veld ligt er prachtig bij, 
de jonge Meeuwtjes komen al lachend 

hun kleedkamers uit, de tegenstanders 
worden met grote 4-wheeldrives aangele-
verd, de kantine is open, de veldjes voor 
de E’tjes en F’jes worden uitgelegd. 
De vraag…komt hij/zij?
Misschien leeft u een klein beetje mee en 
voorziet u deze vraag al. 
komt de scheidsrechter?

Dat is in het leven van de op het oog zo 
rustige en evenwichtige veldcommissaris 
(en in het winterseizoen: de zaalcom-
missaris) de belangrijkste vraag van de 
zaterdag. Ongeacht beursschommelingen, 
WouterBossiaanse uitlatingen, Dexiaanse 
perikelen…
komt de scheidsrechter?

Een door onze onvolprezen korfbalbond 
aangewezen scheidsrechter dient zich 
ongeveer een halfuur voor aanvang van de 
door hem/haar te leiden wedstrijd te mel-
den. Meestal is dat geen probleem, al is 
er een scheidsrechter die (racend op een 
gemotoriseerd ijzeren paard) 1 minuut 
voor aanvang omgekleed en wel arriveert.
Scheidsrechters die door Betsy 
van den Hazel worden aangewezen 
(Meeuwenleden derhalve) hebben eigen-
lijk geen weet van het bovenstaande.
“Ik kom er aan” is het meest gebruikte 
antwoord op onze telefonische oproep. 
Wat een uitkomst, die mobieltjes. 
Iedereen is altijd bereikbaar en aan-
spreekbaar.
Lachend spelen de jonge Meeuwenleden 
zich in en warm; enkele hangouders 

doden hun vrije tijd met het 
bespreken van het weer en de 
beurs; in de kantine is de door 
Eef gemaakte soep voor € 1,50 
te verkrijgen. De veldcommissa-
ris zou op zijn lauweren kunnen 
gaan rusten, ware het niet dat…

U begrijpt het al. Zoals 
Columbus zich de koning van 
Indië waande toen hij land zag, zo 
voelt onze veldcommissaris zich 
als 12 seconden voor aanvang de 
(meestal invallende) scheidsrech-
ter met zijn fiets de fietsenstalling 
binnenracet.

De wedstrijd kan beginnen.  En 
dan is er koffie, rust, het voldane 
gevoel van ‘dat hebben we samen 
weer mooi gefikst’.

Het lukt altijd weer: het programma 
wordt moeiteloos gevolgd, de wedstrijden 
worden gespeeld, iedere zaterdag is een 
gewone dag met wat wedstrijden en een 
handvol vrijwilligers die…

Namens Wim Asscheman, Cees v.d.Pol, 
Piet Zwaan, Teun Aalten, Harry Hoorn, 
Joop Meinders, kees Jansen en Jasper 
Geertsma,

klaas Ykema
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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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Annemieke Stoffelsen 26 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Hm, ik kan zo niemand in het 
bijzonder bedenken. Ik zou nog 
wel even student willen zijn. 
Weinig verplichtingen en veel 
vrije tijd. Ideaal!!!

1

Dennis Bos 21 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
kimi Räikkönen. Miljoenen ver-
dienen als je met ruim 300 km/h 
over een circuit rijd. Dat moet 
gewoon een enorme kick geven. 
Wel op een dag dat er een race 
plaats vindt. Dan behoor ik tot 
een zeer selecte groep mensen.

7

Bart Nieuwenweg 19 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
van Gerco kempkes, het lijkt me 
fantastisch om voor het eerste 
team alles te mogen regelen en 
organiseren!

3

Hanneke Bolleman 28 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
van de koningin. Ik ben wel 
benieuwd hoe een dag uit haar 
leven eruit ziet. En als ik de dag 
ook mag kiezen, graag op de dag 
dat zij de olympische medaille-
winnaars ontvangt. Die wil ik 
ook wel eens ontmoeten. 

8

Gert-Jan van den Hazel 27 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Edmund Percival Hillary 
(voor degenen die de beste 
man niet kennen . . .1e mens die 
levend teruggekeerd is vanaf de 
top van de wereld). Maar dan wel 
op 29 mei 1953, anders ben ik 
niet de eerste . . . 

10

Ilse Ouwerkerk 22 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Een ranger in een Nationaal park 
in Zuid Afrika. Het lijkt mij fantas-
tisch om elke dag tussen de wilde 
dieren te leven en rond te rijden. 
vooral omdat het leven daar 
niet zo gehaast is en je echt 
een gevoel van vrijheid hebt. 

5
Heddie van de kolk 29 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
In die van mij zelf, 
die zitten prima!

6

Jantina Tibbesma 20 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
van FREEk(Joseph);-), 
omdat het me geweldig lijkt 
om met zo’n mooie stem een 
keertje in een musical te spelen. 

4

Rian vierwind 23 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Pfieuw wat een vraag, maar 
lijkt me wel gaaf om een dag 
orthopeed of topsportarts te zijn; 
handig voor mijn job. Of juist een 
keer iemand van de andere kant 
van de wereld; hele andere cul-
tuur meemaken.

2

Ruud Willemsen 20 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
In de schoenen van iemand uit 
de korfballeague. Mag ik die 
schoenen ook een aantal 
seizoenen aan?

9
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Opgericht 15 november 1961

Annemieke Stoffelsen 26 jaar

Auke Ykema 19 jaar

Bart Nieuwenweg 19 jaar

Gert-Jan van den Hazel 27 jaar

Heddie van de kolk 29 jaar

Jantina Tibbesma 20 jaar

Dennis Bos 21 jaarHanneke Bolleman 28 jaar

Ilse Ouwerkerk 22 jaar

Jenneke Broekhuizen 21 jaar

Marcel Bos 26 jaarLeon Jansen 24 jaar

Lisabeth vierwind 21 jaar Marit kempers 18 jaar

Rian vierwind 23 jaar

Ruud Willemsen 20 jaar

Marko van vugt 24 jaar

Nico Nieuwenweg 18 jaar

Rob Stoffelsen 22 jaar

Tamara Doppenberg  23 jaarWilrieke Peters 28 jaar

KV de Meeuwen 
Selectie 2008/2009



Een kampioenschap in de zaal en promotie naar de hoofd-
klasse. Dat was afgelopen seizoen de bekroning op het 
werk van Jan Hof in zijn eerste jaar als hoofdtrainer bij 
de Meeuwen. In het nieuwe seizoen krijgt Hof assistentie 
van een doorgewinterde trainer, André van de Haar. Samen 
begeleiden ze de seniorenselectie. In de vorige presentatie-
gids hebt u uitgebreid kennis kunnen maken met Jan Hof, 
in deze gids stellen we André van de Haar aan u voor.

André van de Haar (40, getrouwd, drie kinderen) is als 
trainer van Meeuwen 2 de opvolger van Arjan de Jong. 
van de Haar woont in veenendaal en werkt sinds kort 
als customer service manager en logistiek manager bij 
Danone. Hij is al dertig jaar lid van SkF en geeft al sinds 
zijn 16de training. Hij heeft zelf een jaar of vier in het 
eerste van SkF gespeeld. Daarna heeft hij zich volledig 

op het trainen gestort. Bij 
SkF trainde hij onder meer 
de B1 en de A1, beide in de 
hoofdklasse, en het 2e. Met 
de B1 is hij landskampioen 
geworden. 
vanaf 2001 volgden 
twee seizoenen bij DvO 

Bennekom, waar hij 
met de A1 de 

kruisfinale op 
het Nk haal-
de. van 2003 
tot 2005 
trainde 
hij bij SkF 
de A1 in 
de hoofd-
klasse. De 
laatste drie 
jaar was hij 

hoofdtrai-
ner bij Arena 

(Rhenen).

Al in 2005 
was er sprake 
van dat van de 
Haar naar de 

Meeuwen zou 
komen als trainer 
bij de junioren, 
maar dat ging niet 
door. Het contact 
bleef en drie jaar 
later kwam hij 
alsnog. Nu traint 
hij de selectie 
op woensdag 
en vrijdag. Dat 
betekent dat hij 
heeft moeten 
stoppen als 

midweekspeler 
bij SkF. 

Hoe typeert van de Haar zichzelf als trainer? “Ik ben 
een teamtrainer. Ik vind het erg belangrijk een goed 
team neer te zetten. Ook is het belangrijk dat er een 
goede sfeer heerst binnen het team. Ik ben duidelijk en 
consequent. Ik ben een rustig type en blijf redelijk kalm, 
ook langs de kant. Wel aanwezig wanneer het moet, 
maar niet continu.” 

In de begeleiding van de selectie hebben Hof en van de 
Haar een duidelijke taakverdeling. Hof is als hoofdtrai-
ner eindverantwoordelijk voor de selectie. Hij traint 
het eerste team en van de Haar het tweede team. 
Beiden volgen als het kan elkaars wedstrijden vanaf de 
bank bij de reservespelers. Bij afwezigheid vervangen 
ze elkaar. 
Hof is erg te spreken over de samenwerking met van 
de Haar. “Hij is een gelouterd trainer, staat al jaren 
voor de groep en dat merk je ook aan zijn manier van 
optreden. We denken hetzelfde en zitten op één lijn. 
Het gaat goed samen, ook met de nieuwe teambegelei-
der Gerco kempkes, een whizzkid, die heel goed weet 
hoe je met wedstrijdanalyses moet omgaan.”

Het trainersduo hoopt in de zaal te kunnen handhaven. 
“Maar op zo’n manier dat we niet in de degradatiezone 
terechtkomen, dat is het uitgangspunt”, zegt Hof. “Dat 
is moeilijk genoeg, maar wel een uitdaging.” 
Waar het voor Hof een utopie is, ziet van de Haar nog 
wel mogelijkheden voor het eerste team om ook op 
het veld kampioen te worden, of in elk geval bij de eer-
ste drie te eindigen.

De promotie naar de hoofdklasse in de zaal betekent 
voor het eerste team een behoorlijke overgang: het 
team krijgt nu te maken met de schotklok. van de Haar: 
“Dat wil zeggen dat bij binnenkomst van de bal in de 
aanval de korf binnen 25 seconden moet zijn geraakt. 
Zo niet, dan is het een spelhervatting voor de tegen-
partij. Daar zullen we heel veel extra op trainen, zelfs
al tijdens het veldseizoen.” 

De trainers zien in de selectie van de Meeuwen een 
groep met potentie. Hof: “Zowel technisch en tactisch 
als op het mentale vlak zit er nog genoeg rek in de 
groep. Als iedereen daaraan wil werken, dan gaat het 
wel goed. Coachen doen we samen, dat doe ik niet 
alleen.”

van de Haar is erg te spreken over de inzet van de 
selectie. “Toen we de spelers vroegen naar hun per-
soonlijke doelstellingen en naar hun teamdoelstellingen, 
waren ze allemaal heel duidelijk. Ze wilden kampioen 
worden of op z’n minst bovenin meedraaien. Dat is 
prettig voor een trainer als een groep dat zegt, want 
dan mag je ook wat van ze verwachten. 
We hebben een vrij jong, gedreven team met een 
aantal nieuwe mensen erbij. We zijn met één doel 
bezig en dat is bovenin meedraaien. De sfeer is goed 
en als er hard gewerkt wordt, komen de resultaten 
vanzelf. Is het niet dit seizoen, dan wel het volgende”, 
besluit van de Haar stellig.
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Leon Jansen 24 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Ik zou wel een dag in de schoe-
nen van mijn baas willen staan. 
Dan zou ik mijzelf opslag geven!

12
Marcel Bos 26 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Roger Federer, omdat ik me 
afvraag of het hem inderdaad zo 
weinig moeite en energie kost 
om zijn niveau van tennissen te 
halen of dat hij er toch keihard 
voor moet trainen. En één dag de 
beste tennisser allertijden te zijn.

11

Marko van vught 24 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
In de schoenen van mijn 
schoenbroer (Jody), 
kan ik ook een keer op niveau 
voetballen, en dan heb ik natuur-
lijk ook een leuke zwager :-).

18

Lisabeth vierwind 21 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Ik heb al genoeg moeite om in 
mijn eigen schoenen te staan . . . 
kan nooit kiezen welke :-)

16

Nico Nieuwenweg 18 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
van mijn broer, die op het 
moment van schrijven op 
vakantie is in kaohsiung (Taiwan). 

14

Marit kempkes 18 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
van Oprah Winfrey om te weten
hoe het is om zoveel geld te 
hebben en om te weten hoe 
het is om te presenteren in 
een populaire talkshow.

15

Rob Stoffelsen 22 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Bill Gates, ik zou wel eens 
willen zien hoe de rijkste man 
ter wereld door het leven gaat.  

17

Tamara Doppenberg 23 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Prinses Maxima. Wil wel eens 
weten hoe zij het vol houd met 
prins Willem- Alexander en wat 
ze allemaal doet op een dag!

19
Wilrieke Peters 28 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
van Ilse de Lange willlen staan 
omdat het me leuk, maar ook 
handig lijkt om muzikaal te zijn 
en dus wél te kunnen zingen. 
Ook heb ik altijd nog de wens 
om gitaar te kunnen spelen.

21
Auke Ykema 19 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Hm, nog niet over nagedacht.

20

Jenneke Broekhuizen 21 jaar

In wiens schoenen zou ik 
een dag willen staan:
Hockeyspeelster van het 
Nederlands team onder leiding 
van Marc Lammers. Hij coacht 
vanuit de mogelijkheden van de 
spelers en niet vanuit de tekort-
komingen.  Hij ontwikkelt talent 
met behoud van speelplezier.

13



Achter de schermen van KV de Meeuwen wordt ieder jaar 
hard gewerkt om het welbekende schoolkorfbaltoernooi 
opnieuw een succes te laten worden. 
Dit jaarlijks terugkerende toernooi is niet meer van de 
agenda van alle Puttense scholen weg te denken. Het 
toernooi vindt meestal rond de tweede week van de 
meimaand plaats en is verdeeld over drie avonden. 

De eerste avond wordt er door de groepen 3, 4 en 
5 gestreden om de bekers, terwijl op de tweede en 
de derde avond de bovenbouw zijn beste beentje 
voorzet om met de felbegeerde bekers huis-
waarts te keren.
Ook wordt er door een 
select gezelschap van 
groep 8 gestreden 
voor een plaats 
in het Gelderse 
school-
korfbal-
toernooi, 
waaraan de 
poulewin-
naar mag 
deelne-
men.
Het aan-
tal deel-
nemende 
teams is 
gemaxi-
maliseerd 
vanwege 
de beper-
kingen van 
de beschikbare 
veldcapaciteit. Dit 
betekent dat er in 

totaal zo’n 130 teams mee 
kunnen doen.

voor de organisatie is 
het ieder jaar weer een 

schitterend gezicht om 
te zien hoe de kinde-
ren genieten van het 
korfbalspel. Ook van-

wege de supporters in 
de vorm van leerkrachten, 
ouders en broertjes/zusjes 
en andere belangstellenden 

die luid hun favorieten 
aanmoedigen.

Een grote groep vrijwilligers onder-
steunt de organisatie met het verrichten 

van alle voorkomende werkzaamheden. Daarbij 
valt te denken aan scheidsrechters, kantineper-

soneel en de benodigde veldcommissarissen 
voor het aanbrengen en opruimen van alle 
spelmaterialen. Tevens zijn er na afloop van 
het toernooi diverse vrijwilligers actief bij 

het opruimen van de accommodatie 
en het weer toonbaar maken van de 
kleedkamers.

Namens de organisatie hopen we 
dat alle genoemde en ongenoemde 
vrijwilligers nog vele jaren bijdragen 
aan het slagen van dit toernooi. 
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Ingewikkeld
wordt
simpel...

Contracten die worden opgemaakt en getekend, zoals een koopakte en

een hypotheekakte, zijn niet altijd even makkelijk te lezen. Dat is dan

ook de reden, dat bij Notariskantoor Kuiper & Van ‘t Spijker, vóór 

het tekenen van de aktes tekst en uitleg wordt gegeven. In begrijpelijk

Nederlands worden alle tekstdelen van de akte doorgenomen. Er wordt

niet alleen verteld wat er nou eigenlijk staat, er wordt ook uitgelegd wat

de bedoeling van zo’n bepaling is. Op die manier weet de huizenkoper

precies waar het om gaat.

... DE UITLEGSERVICE VAN
KUIPER & VAN ’T SPIJKER 
IS EEN WELKOME AANVUL-
LING OP DE INFORMATIE
RONDOM HET KOPEN VAN
EEN HUIS.

Bruno Fabriciusstraat 1
3881 CL Putten
Telefoon 0341 - 353864
Fax 0341 - 352635
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De Technische Commissie (TC) van de Meeuwen zorgt ervoor dat alles 
wat binnen de vereniging met korfbaltechnische zaken te maken heeft, 
zoals de indeling van teams, trainingen en wedstrijden, goed geregeld 
is. Binnen de TC is er veel aandacht voor de jeugd. Naast het feit dat 
onze vereniging voor een groot gedeelte uit jeugdleden bestaat, wordt 
hier ook de basis gelegd van de toekomst van de Meeuwen. 

De TC bepaalt onder meer de teamindeling, in nauw overleg 
met de trainers en de wedstrijdsecretariaten. voor de verschil-
lende leeftijdscategorieën zijn TC-coördinatoren actief. Zij zijn 
het eerste aanspreekpunt voor jeugdleden, ouders en trainers. 

De TC timmert flink aan de weg en is structureel bezig met de 
juiste begeleiding van de Meeuwenjeugd. Om het contact met 
de ouders te verbeteren, organiseert de TC sinds vorig seizoen 
ouderavonden. vorig jaar was het nog een pilot voor de D-selec-
tieteams en dit jaar voor de D-, C- en B-selectie. Doel is om 
ook aan de ouders duidelijk te maken wat er van de spelers en 
de trainers van selectieteams wordt verwacht en hoe ouders 
daarop kunnen inspelen.

Nieuw dit seizoen is de begeleiding van de jeugdtrainers. De TC 
ziet het belang van een goede opleiding van zowel spelers als 

trainers, met het oog op de toekomst. Daarom zijn vier mensen 
aangesteld om de trainers van de F- tot en met de C-teams te 
ondersteunen en te begeleiden bij hun belangrijke werk. Het zijn 
Ruud Willemsen, Ilse Ouwerkerk, Chris Mulder en Joost Dokter, 
die elk circa vier teams onder hun hoede hebben. Zij wonen 
trainingen en wedstrijden bij en overleggen met de trainers hoe 
ze trainingen kunnen opzetten, waar eventuele knelpunten zitten 
en hoe ze die kunnen oplossen. Een belangrijke eerste stap om 
het niveau van de trainingen binnen de vereniging te verhogen. 

volgende stappen zijn de samenstelling van een handboekje 
voor beginnende trainers en de organisatie van een informatieve 
trainersavond, waarop vooral ook ervaringen kunnen worden 
uitgewisseld.
Uiteindelijk wil de TC een toekomstvaste structuur neerzet-
ten om beginnende trainers vanaf het allereerste begin goed te 
begeleiden en te coachen. Ook hopen ze kleine cursussen voor 
jeugdspelers en hun trainers te kunnen organiseren. 

Bovenstaande initiatieven kunnen uiteraard alleen op een goede 
manier van de grond komen als we er met zijn allen achter gaan 
staan en actief meedoen. We hopen dan ook van harte dat vele 
mensen bereid zijn om ons in de komende seizoenen te helpen!

Wedstrijdkleding

Ambitieuze plannenTC heeftAmbitieuze plannenAmbitieuze plannenTC heeftAmbitieuze plannen
met de jeugd

In deze gids staan de vrijwilligers en de jeugd 
centraal. Wedstrijdkleding is een onderwerp 
dat beide punten raakt.Afgelopen jaar heeft 
de sponsorcommissie haar uiterste beste 
gedaan zoveel mogelijk teams in gesponsorde 
kleding te steken. En het resultaat mag er zijn. 

Wanneer we de teams vanaf de senioren 
tot de F-jeugd bekijken, zien we nog maar 
een paar teams in ‘oude’ wedstrijdshirts 
lopen. Op het moment van schrijven wor-
den nog gesprekken gevoerd met sponso-
ren, zodat ook deze teams (wellicht?) nieu-
we sponsorkleding tegemoet kunnen zien. 
Het leuke aan het sponsoren van een 
team is, dat ouders met een eigen bedrijf 
of via het werk hun eigen kind in nieuwe 
kleding kunnen steken. Het eerste jaar 

van de sponsoring wordt gegarandeerd, 
dat het eigen kind in de gesponsorde kle-
ding mag pronken. Daarna proberen we 
de shirts zo lang mogelijk bij die persoon 
te houden. Maar kleintjes worden groot!
Wanneer een nieuwe sponsor zich aan-
meldt en wordt binnen gehaald, wordt 
alles in werking gezet om de wedstrijd-
shirts zo snel mogelijk bij het team te 
krijgen. Meestal worden de wedstrijd-
shirts gesponsord, echter bij de selectie 
teams zien we ook trainingspakken op 
het toneel verschijnen. De teams nemen 
bij de Meeuwen de gesponsorde kleding 
officieel in ontvangst uit handen van de 
sponsor. Bij die gelegenheid wordt een 
foto gemaakt, welke de sponsor daarna 
mooi opgemaakt ontvangt. Ook wordt de 

foto opgenomen op de website.
Door de gulle giften van de sponsors en 
de inspanning van de leden van de spon-
sorcommissie kunnen de teams in mooie 
gesponsorde kleding lopen. Daarnaast 
hebben we de vrijwilligers die ervoor 
zorgen, dat de kleding in goede staat blijft. 
Sponsoren komen en sponsoren gaan, 
ook bij de sportkleding van de Meeuwen 
is dat een feit. Daarom blijft de sponsor-
commissie actief om nieuwe sponsors 
te zoeken en de huidige sponsoren te 
behouden.
Als uw interesse is gewekt om sponsor 
of vrijwilliger te worden, neem dan con-
tact op met de sponsorcommissie. Want 
iedere sponsor en iedere vrijwilliger is 
van harte welkom.
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Je kunt ze gemakkelijk herkennen. 
Aan de gespannen gezichtsuitdrukking 
vlak voor de wedstrijd, tijdens de zoektocht 
naar het juiste veld op het uitgestrekte 
Meeuwenterrein. 
Aan de wanhopige blik als zoon- of dochter-
lief maar één helft blijkt te spelen – hoe kan 
de trainer zo dom zijn!
 
Maar bovenal aan de nietsontziende uitin-
gen van enthousiasme, bewondering of 
intense vreugde, al naargelang het team 
gewonnen heeft, een briljante actie heeft 
gemaakt, dan wel zoon- of dochterlief op 
een schitterende wijze heeft gescoord.
Deze ouders heeft de Meeuwen in ruime 
mate voorhanden. Waar tonnen Haags 
subsidiegeld wordt besteed aan de her-
opvoeding van langs de lijn bivakkerende 
ouders van sportieve kinderen, lijkt deze 
ministeriële investering weggegooid geld 
voor de ouders van onze korfbalclub.
Natuurlijk wordt er wel eens 
geschreeuwd dat Jantje meer zijn best 
moet doen, Marietje niet moet staan te 
kletsen en de scheidsrechter wellicht 
eens vroeger naar bed moet gaan. Maar 
bijna altijd is de sfeer op het veld zoals 
die bij korfbal gebruikelijk is: een aanste-
kelijk positief enthousiasme.

‘Zonder ouders geen korfballende kinde-
ren’ is een nog logischer uitspraak dan hij 
in eerste instantie lijkt. Want de Meeuwen 

heeft erg veel jeugd. 
En die moet getraind 
worden, gecoacht wor-
den, in gesponsorde 

shirts worden gestoken, taart 
kunnen eten na een gewon-
nen kampioenswedstrijd, een 
colaatje kunnen drinken in 
de kantine, voorzien wor-
den van een spelerskaart, 
gescheidsrechterd worden 

tijdens de wedstrijden, tegenstanders heb-
ben, over een schone kleedkamer kunnen 
beschikken om die vervolgens te kunnen 
bevuilen, bij een team ingedeeld worden, 
etc., etc., etc.

En voor al dat werk is bij de Meeuwen 
een legioen ouders beschikbaar waar 
menige strijdlustige generaal trots op zou 
zijn. Want in de club wordt vooral door 
jeugdigen gekorfbald, een enkeling daarge-
laten die zich nog in de verwerkingsfase 
van de naderende ouderdom bevindt. De 
organisatie van de vereniging is voorna-
melijk in handen van de ouders van onze 
spelers. Opvallend vaak zijn het ouders 
die ooit in een ver verleden zelf wel eens 
hebben gekorfbald maar al lang hun korf-
baljeugd achter zich hebben gelaten. Deze 
ouders zijn als vanzelfsprekend bij de ver-
eniging blijven hangen. Een overtuigender 
bewijs voor de gezelligheid binnen onze 
vereniging kan ik niet geven.
vandaar dat er bij de Meeuwen altijd 
ouders zijn te vinden om de bar te 
bemensen, het clubblad vol te schrijven, 
sponsors fors aan de jas te trekken, toer-
nooien te organiseren, het wedstrijdse-
cretariaat te voeren, etc.

Goed, er zijn ouders die hun bijdrage 
leveren door een keer een gedeelte van 
het team naar Ermelo te rijden. Maar 
aan de andere kant zijn er ook ouders 
die de kantine met gevaar voor eigen 
huwelijk draaiende houden. Er is een 
grote diversiteit aan ouderlijke inzet voor 
deze korfbalvereniging. Dat is logisch en 
zal ook nooit anders zijn. Maar hoeveel 
ze ook doen voor de vereniging, elke 
Meeuwenouder glundert als zijn of haar 
zoon of dochter uit de F6, de E15 of de 
C4 heeft gewonnen. Yes!!!!

De vader van Sjoerd (A4) en Lotte (B2)

 Enthousiaste 

Ouders
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De Jong & Laan is één van de twee hoofd-
sponsors van de Meeuwen. Het accountants-
kantoor is al zo’n zestig jaar diepgeworteld 
in de Puttense samenleving. De klanten 
bevinden zich voornamelijk in het midden- en 
kleinbedrijf (MKB) en in de agrarische sector.

Harald kemper, vestigingsleider van het 
kantoor in Putten, geeft aan dat de Jong 
& Laan al lid was van de vriendenclub 
van de Meeuwen. “Toen de mogelijkheid 
zich voordeed om hoofdsponsor te wor-
den, hebben we die met beide handen 
aangegrepen. voor ons is dit een goede 
manier om naamsbekendheid te verwer-
ven. De Jong & Laan is sowieso behoorlijk 
sportminded. verschillende vestigingen 
sponsoren sportverenigingen. Daarnaast 
stimuleren we met een sportregeling 
onze werknemers om te gaan sporten: ze 
kunnen hun contributie van een sportver-
eniging bij ons declareren.”

De Jong & Laan is een brede organisa-
tie met landelijk 28 vestigingen en 750 
personeelsleden. De vestiging in Putten 
breidt zich uit en telt inmiddels 37 mede-
werkers. Naast accountants, belastingad-
viseurs, adviseurs in personeel & salaris 
en corporate finance heeft de organisatie 
sinds enkele jaren ook bedrijfsadviseurs in 
dienst. Dat betekent dat de Jong & Laan 
naast het gebruikelijke dienstenpakket 
zoals het samenstellen van jaarstukken en 
het verzorgen van belastingaangiften, ook 
ondernemers begeleidt bij onder meer 
het doen van investeringen, financierings-
aanvragen, bedrijfsopvolging en de aan- en 
verkoop van ondernemingen. Daarnaast 
beschikt de vestiging Putten ook over een 
speciaal agro-team en heeft de organisatie 
tal van specialisten in huis. “Samen met 
de klant bekijken we wat de beste weg 
is. Onze slogan ‘samen voor succes’ sluit 
daar ook prima bij aan”, stelt kemper. 

De accountants en adviseurs van de Jong 
& Laan houden voor hun klanten op fis-
caal en juridisch gebied de vinger aan de 
pols. “Wij kijken bijvoorbeeld naar het 
effect van nieuw regeringsbeleid en de 
gevolgen van nieuwe fiscale regelgeving 
voor onze klanten. Tevens volgen wij de 
jurisprudentie op de voet. Wij analyseren 
voortdurend of de 
uitspraken van toe-
passing zijn op onze 
klanten.”

De kracht van de 
Jong & Laan zit hem 
in de sterk lokale 
binding en de per-
soonlijke benade-
ring. kemper: “Elke 
klant krijgt een vast 
aanspreekpunt en 
dat is iets wat bin-
nen het MkB erg 
wordt gewaardeerd. 
Gelukkig hebben 
wij relatief weinig 
personele wisselingen. Wij zijn blij met 
onze medewerkers, hun kwaliteiten en de 
prima motivatie!”
De website van de Jong & Laan geeft uit-
gebreide informatie voor zowel onderne-
mers als mogelijke nieuwe medewerkers. 
De website is onlangs geheel vernieuwd 
en in een actueler jasje gestoken. Neem 
eens een kijkje.

de Jong & Laan
accountants belastingadviseurs
Midden Engweg 39
3882 TS Putten
Telefoon 0341-359035
putten@jonglaan.nl
www.jonglaan.nl
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‘Maatwerk in zijn mooiste vorm’. Het is 
de toepasselijke slogan van Ruitenberg 
Interieurbouw, een van de twee hoofd-
sponsors van de Meeuwen. Het bedrijf 
bouwt meubilair op maat, vooral keukens 
voor particulieren. Veel mensen die in hun 
(nieuwbouw)huis geen projectkeuken willen 
maar liever een keuken naar hun eigen voor-
keur, komen bij Ruitenberg terecht. Een mooi 
voorbeeld: in zes van de negen nieuwbouw-
huizen aan de Schimmelpennincklaan staat 
een keuken van Ruitenberg Interieurbouw. 

Het bedrijf bestaat bijna 18 jaar en heeft 
aan de Hoge Eng-West 6 een ruime 
showroom om te laten zien wat het aan 
vakmanschap in huis heeft. Deze show-
room wordt momenteel grondig gere-
styled en aangepast aan de wensen van 
deze tijd en de ideeën van de toekomst. 
In gedeelten wordt de ruimte leeggehaald 
en opnieuw ingericht. Ondertussen gaan 
de werkzaamheden achter de schermen 
onverminderd door en kunnen de klanten 
gewoon bij Ruitenberg terecht voor een 
nieuwe keuken, volledig naar hun wensen 
ontworpen en aangepast aan de maten 
van hun huis. 

Het bedrijf van Jan en Gerda Ruitenberg 
bouwt niet alleen keukens. Het maakt 

ook ander meubilair op maat zoals balies, 
kasten, lambrisering, badmeubilair, radi-
atorkasten en bibliotheken. voor iedere 

interieurvraag heeft Ruitenberg een pas-
send antwoord. Zo komt ook de bar 
in de kantine van de Meeuwen uit de 
werkplaats van Ruitenberg. Het meubi-
lair wordt op maat gebouwd in de grote 
werkplaats achter de showroom. Daar 
levert een team van vakbekwame meubel-
makers maatwerk van ambachtelijke kwa-
liteit. Deze combinatie van showroom en 
verfijnd handwerk maakt het bedrijf uniek 
op de Noord-veluwe. 

Hoewel het om ambachtelijk maatwerk 
gaat, hoeft een keuken van Ruitenberg 
zeker niet per definitie duurder te zijn 
dan een keuken van een standaard keu-
kenzaak. Wel is er een duidelijk kwaliteits-
verschil. De combinatie van het degelijke 
uitgangsmateriaal dat Ruitenberg gebruikt 
en het vakmanschap waarmee de keuken 
wordt gebouwd, zorgt voor een duur-
zame, hoogwaardige kwaliteitskeuken die 
lange tijd meegaat.

Aan reclame doen Jan en Gerda 
Ruitenberg zelf niet veel. Dat doen hun 
klanten voor hen. De visie dat een tevre-
den 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 ver-
taalt zich weer in een positieve mond-tot-
mondreclame. Jan en Gerda Ruitenberg 
hopen komend voorjaar hun showroom 
compleet vernieuwd te hebben. En dat 
dan opnieuw in één oogopslag duidelijk is: 
dit is maatwerk in zijn mooiste vorm.

Ruitenberg Interieurbouw
Hoge Eng-West 6
3882 TR  Putten
Telefoon 0341-351995
info@ruitenberginterieurbouw.nl
www.ruitenberginterieurbouw.nl 
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Maatwerk Maatwerk 
 in zijn mooiste vorm in zijn mooiste vorm
Maatwerk 
 in zijn mooiste vorm
Maatwerk Maatwerk 
 in zijn mooiste vorm
Maatwerk 

S̒amen voor succes’

De Jong & Laan vestiging Putten 
staat onder leiding van (v.l.n.r.): 
Mark Wolters AA/FB, 
mr. Harry Westerbroek AA 
en Harald Kemper AA.
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Een club enthousiaste mensen, voor het meren-
deel ondernemers en allemaal met een warm 
hart voor de Meeuwen. Dat is de Vriendenclub 
van onze korfbalvereniging, aangevoerd door 
initiatiefnemer Okke van der Wal. 

Al tijdens zijn voorzitterschap van de 
Meeuwen, in de jaren rond de eeuw-
wisseling, was bij Okke van der Wal het 
idee ontstaan om een vriendenclub voor 
de vereniging op te richten. En nadat hij 
zijn bestuurstaak heeft overgedragen aan 
de huidige voorzitter Wim Bos, sloeg hij 
spijkers met koppen. Op 15 oktober 2001 
is de Stichting 
vriendenclub de 
Meeuwen officieel 
opgericht. 

van der Wal: 
“Het doel van de 
vriendenclub is 
het stimuleren van 
de korfbalsport 
in de ruimste zin 
van het woord. 
We organiseren 
activiteiten als een 
weekendje weg 
voor het eerste 
team of iets extra’s 
bij bijvoorbeeld 
een jubileum. We 
zijn financieel 
ondersteunend 
voor het korfbal-
spelletje. Extra 
voorzieningen 
zoals een nieuwe 
koffiemachine of nieuwe dug-outs kunnen 
vaak niet vanuit de financiële middelen 
van de vereniging worden opgebracht. 
Daar draagt de vriendenclub dan aan bij.”
De vriendenclub bestaat uit een kleine 
35 leden die jaarlijks een bepaald bedrag 
doneren met een minimum van 750 euro. 
van het geld gaat heel globaal een derde 
naar de selectie, een derde naar de jeugd 
en een derde wordt besteed aan activi-
teiten voor de leden van de vriendenclub. 
Zoals eens per jaar een leuk reisje en twee 
keer per jaar een informatieve bijeenkomst 
met een spreker. Aan het begin van het 
jaar wordt samen met het bestuur van de 
vereniging een nieuwjaarsreceptie gehou-
den waarop ook de spelers uit de selectie 
worden uitgenodigd. “Dit doen we heel 
bewust om een band te creëren met de 
spelers”, aldus van der Wal.

Het vijfkoppige bestuur van de 
vriendenclub heeft twee keer per jaar 
overleg met het bestuur van de Meeuwen 
om te zien waar de vriendenclub kan bij-
springen. van der Wal: “Anders dan bij de 
voetbalsport betalen we niet aan spelers. 
Dat wordt bij de Meeuwen, zowel door de 
vereniging als door de vriendenclub niet 
gedaan en daar ben ik zeer content mee.”

van der Wal, die zelf nooit op korfbal 
heeft gezeten maar fluisterend bekent 
wel te hebben gevoetbald, vindt korfbal 
een heerlijke sport. voor het komende 

seizoen heeft 
hij met de 
vriendenclub 
een duidelijk 
doel voor 
ogen: door-
groeien naar 
veertig leden. 
En met gepaste 
trots meldt hij 
dat hij de dag 
ervoor het 
eerste nieuwe 
lid van het 
nieuwe seizoen 
heeft verwel-
komd, de firma 
kok Interieurs. 
“Er mogen nog 
veel meer vol-
gen. Iedereen 
mag lid wor-
den. Het eerste 
team is gepro-
moveerd naar 

de hoofdklasse, dus ons budget moet wel 
iets hoger worden. We moeten nu probe-
ren in de hoofdklasse te blijven. We wen-
sen daarbij Jan Hof, met wie we bijzonder 
blij zijn, en z’n team veel succes toe. Dat 
hij de jonge spelers en eigen jeugd een 
kans geeft, vinden we ook erg belangrijk. 
Daarom proberen wij aan dit soort zaken 
een bijdrage te leveren, in wat voor vorm 
dan ook.”

Mensen met een kloppend hart voor de 
Meeuwen, die de vereniging graag financi-
eel willen ondersteunen en lid willen wor-
den van de vriendenclub, mogen contact 
opnemen met Okke van der Wal, telefoon 
0341-351648. “Elk nieuw lid wordt in het 
Parkhotel met een borreltje ontvangen”, 
belooft van der Wal. “We willen dit jaar 
echt naar de veertig leden.”D
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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
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