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Scheidend voorzitter Wim Bos blikt in 
zijn laatste maanden als gezicht van de 
club terug op een lange periode voorzit-
terschap. In de acht jaar die Wim deze 
rol mocht bekleden zijn de vele hoogte- 
en dieptepunten bijna niet meer bij te 
houden. Sportieve successen, maar juist 
ook op het menselijke vlak is veel gewon-
nen. Vrijwilligers lopen als een rode draad 
door het voorzitterschap van Wim Bos: 
“Het is een uitdaging om mensen enthou-
siast en betrokken te krijgen bij een  
prachtige club als de Meeuwen.” 

Lang, lang geleden, toen Wim Bos 
meedeed aan schoolkorfbal, wist hij dat 
dit niet zijn sport was. Daarna heeft hij 
deze sport dan ook nooit meer beoefend. 
Maar toch raakte hij betrokken bij de 
Meeuwen, want rond zijn 16e kreeg hij 
verkering met zijn huidige echtgenote Rita. 
Zij speelde toen bij de junioren waardoor 
hij vaak op de zogeheten korfbalfeestjes 
te vinden was. Als vader van drie korfbal-
lende jongens raakte hij betrokken bij de 
Meeuwen, wat er uiteindelijk toe leidde 
dat Wim voorzitter werd. 

Toen hem werd gevraagd voorzitter te 
worden, was zijn antwoord niet gelijk ja. 
Past dit  in je leven, in je gezin en kan ik 
die verantwoordelijkheid aan. Dit waren 
vragen die Wim zichzelf stelde. Je wordt 
toch gezien als het uithangbord van de 
vereniging. Na de eerst termijn van voor-
zitterschap besloot Wim door te gaan; het 
was zoals hij zelf zegt “gevoelsmatig nog 
niet af.” Nu, na acht jaar voorzitterschap, 
is deze beleving anders. We hebben als 
vereniging de afgelopen jaren belangrijke 
stappen vooruit gezet, een ontwikkeling 
waardoor hij met een goed gevoel het 
voorzitterschap kan overdragen. “Het is 
tijd voor een frisse, nieuwe wind.” 

Natuurlijk is er iets wat Wim gaat missen: 
de gezelligheid tijdens de bestuursverga-
deringen en de bereidwilligheid om elkaar 
te steunen bij de altijd aanwezige uitda-
gingen. Toch is Wim blij dat hij zijn ‘eigen’ 
naam weer terugkrijgt: “Ik ben nu niet 
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“Stabiliteit is de basis van goede prestaties”

Wim Bos sluit acht jaar 
     voorzitterschap af

meer de voorzit-
ter maar weer 
gewoon Wim 
en die nieuwe 
anonimiteit vind 
ik prima. Al zal ik 
de mensen van 
onze club ook 
in die hoedanig-
heid altijd blijven 
ontmoeten en 
spreken.”

Het mooie aan de 
Meeuwen vindt 
Wim de warmte, 
het familiegevoel 
dat er heerst, de 
diversiteit van 
de mensen en 
de onderlinge 
loyaliteit. Daarom 
blijft Wim op een 
andere, maar wel 
belangrijke mani-
er toch betrok-
ken bij de Meeuwen. Waar mogelijk zal hij 
uitwedstrijden bezoeken, bardiensten 
draaien en hij gaat zich toeleggen op de 
vrijwilligerscoördinatie. “Het is bekend dat 
er veel vrijwilligers zijn bij de Meeuwen, 
maar deze worden niet altijd op de juiste 
manier ingezet. Ook lopen er te veel voor 
ons nog ‘onbekende’ vrijwilligers die zich 
graag willen inzetten voor deze club. Een 
goed uitgekiend beleid op dit gebied is 
van groot belang voor de vereniging. Een 
sportclub kan niet zonder vrijwilligers. 
Meer handen maken de club minder 
kwetsbaar”, aldus Wim. 

Een van de mooiste momenten tijdens zijn 
voorzitterschap was voor Wim toch wel 
toen het 1e team promoveerde naar de 
Hoofdklasse in een beslissingswedstrijd 
tegen SKF op het veld. Dieptepunten 
waren er vooral in de persoonlijke sfeer; 
het recentelijk overlijden van betrokken 
verenigingsleden heeft diepe indruk ge-
maakt. Bij dieptepunten op sportief gebied 
blijven voornamelijk ernstige blessures van 

spelers in herinnering, met daarna lange 
revalidatie om terug te komen.

Wim hoopt dat er voor de Meeuwen een 
goede toekomst is weggelegd en dat de 
Meeuwen een mooie, stabiele vereniging 
blijft. Samen met de vele vrijwilligers. “Sta-
biliteit is de basis van goede prestaties.”

Harry Hoorn is de man die als opvolger 
van Wim aan de Algemene Ledenverga- 
dering in november zal worden voor-
gesteld. De nieuwe voorzitter kan kritische 
leden verwachten, maar ze zijn er altijd 
als je ze nodig hebt, is de ervaring van 
Wim. “Wees vooral jezelf, doe het zoals 
jij denkt dat het moet”, adviseert hij zijn 
opvolger. Daarnaast hoopt Wim dat de 
nieuwe voorzitter dezelfde steun van de 
vereniging krijgt die hij in zijn periode als 
voorzitter heeft gehad. “Het is een ‘warme 
familie’. Ik hoop dat er een goede balans 
wordt gevonden tussen sportieve ambitie 
en gezelligheid. Prestatie waar het moet, 
gezelligheid waar het kan’’, besluit Wim.



De Meeuwen bestaat vijftig jaar 
en dan ontkom je er natuurlijk niet 

aan om ook op deze plek even terug 
te blikken op de hoogtepunten uit de 

geschiedenis van onze Meeuwen-selectie. 
Dat doen we met Betsy van den Hazel 

(59) en Albert Bijsterbosch (44). 

Betsy is bijna al die vijftig jaren intens 
betrokken geweest bij de Meeuwen. De ver-
eniging bestond nog maar zo’n jaar of drie 
toen Betsy als 12-jarig meisje lid werd. Ze 
begon in de B2 en ging later via de B1 naar de 
A1 (junioren). Na drie maanden A1 werd ze 
als 16-jarige en zeer tegen haar zin in het eer-
ste team geplaatst. “Ik was hier absoluut niet 
blij mee! De andere spelers waren allemaal 
veel ouder. Maar na een paar jaar kwamen 
ook de andere junioren naar het eerste en 
hebben we heel lang een redelijk vast team 
gehad.” Maar liefst 25 jaar speelde Betsy in 
het eerste, onderbroken door twee zwan-
gerschappen. Op haar 50ste stopte ze hele-
maal met spelen. 

Albert kwam in 1977 als tienjarig jochie 
bij de Meeuwen en is nu al bijna 34 jaar 
spelend lid. “Ik wilde me opgeven bij 
voetbal en stond al klaar met de fiets 
om te gaan kijken bij een training van 
SDC. Op dat moment kwam er een 

buurjongen aan om te vragen of 
ik meeging naar korfbal om daar 
een keer mee te doen. Dat heb 
ik toen gedaan en ben er nooit 

meer weg gegaan.” Hij begon 
bij de aspiranten en mocht meteen meedoen met de 
selectie. Later ging hij naar de junioren en op z’n 18e 
kwam hij in het eerste van de Meeuwen. “Dat was nog 
met Feiko Jintes en Betsy van den Hazel als oudgedien-
den.”

Betsy: “De trainer die in mijn jaren in het eerste het 
meest voor onze vereniging heeft betekend, is onge-
twijfeld Bertus Gerrevink. Deze speler van het veel 
hoger spelende Steeds Hoger uit Apeldoorn heeft ons 
veel geleerd en met hem behaalden we (onder andere 
in 1973 en 1974) een aantal kampioenschappen.”

De Meeuwen promoveerde in de loop der jaren vele 
malen. Eerst in de diverse afdelingsklassen en in 1972 
volgde promotie naar het districtskorfbal, waar ook 

weer diverse niveaus werden doorlopen. Soms was het 
drie stappen vooruit, twee stappen terug, maar tree-
tje voor treetje klom de Meeuwen naar het hoogste 
niveau.
In 1987 werd voor het eerst de Eerste Klasse (veld) 
bereikt en in 1995 de Overgangsklasse. In 1998 pro-
moveerde de Meeuwen naar de Hoofdklasse; dat jaar 
op het veld en een jaar later in de zaal. Dat was toen 
nog het hoogst haalbare, want de Korfbal League werd 
pas in november 2005 geïntroduceerd.

Voor Betsy was het sportieve hoogtepunt het pro-
moveren naar de Eerste Klasse in 1987. “Maar wat 
ik ook wel leuk vond, was dat ik onder trainer Frans 
Grootendorst enige tijd hoofdaanvalster was en de 
heren dus in dienst van mij moesten spelen. Meestal 
was dat andersom en hadden de dames een steunende 
functie.”

Voor Albert was het hoogtepunt het promoveren 
naar de Hoofdklasse in 1998 (veld) en 1999 (zaal) en 
het spelen in de Hoofdklasse. “Toen we eenmaal in de 
Hoofdklasse zaten, waren we natuurlijk aan alle kanten 
de underdog. Maar het absolute hoogtepunt was toch 
wel het winnen van de eerste wedstrijd tegen lands-
kampioen PKC. We haalden Teletekst en de Telegraaf 
en de rest van de poule was gewaarschuwd. Vanaf dat 
moment werden we ook goed in de gaten gehouden 
door de andere verenigingen die regelmatig camera’s 
aan de kant lieten verschijnen. Ik denk dat dat jaar ook 
het hoogtepunt voor de Meeuwen was. Je wilt altijd 
zo hoog mogelijk spelen en dat doel was nu gereali-
seerd. Je telde mee en de Meeuwen stond bekend in 
de regio als één van de beste ploegen. Andere ver-
enigingen uit de buurt kwamen zelfs kijken naar een 
Hoofdklassewedstrijd van… de Meeuwen.”

Betsy heeft, in tegenstelling tot haar kinderen Gert-
Jan en Marieke, nooit zelf in de Hoofdklasse gespeeld. 
“Maar het was wel geweldig om dat als lid mee te 
maken. Het eerste bestond toen uit jonge, talentvolle 
spelers, allemaal afkomstig uit onze eigen jeugd.” 

Uit zijn Hoofdklassetijd vertelt Albert: “We hadden 
toen een team met zeer goede spelers. Gertjan Jansen 
en Marc van Beek met een dodelijk schot. Ik was 
meer van de snelheid en doorloopballen. Ook Esther 
(Zwaan-)Huisman was een zeer sterke rebounder 
en Elma (Drost-)Beukema schoot alles raak van bin-
nen de drie/vier meter. Daarbij kon Wolter van de 
Langemheen zeer goed verdedigen en was Karianne 
Jonker een goede speelster die van Dindoa was over-
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gekomen. Gert van den Brink was de 
spelverdeler en had een onmisbaar over-
zicht in het vak. Voeg daar de gedreven 
en fanatieke Tom Stoffelsen bij en een 
altijd betrouwbare Janette (de Kruijf-)van 
den Brink. Buiten hadden we het moei-
lijk. Ondanks de eerste winstpartij tegen 
PKC werden we de weken erna weer op 
onze plek gezet. Dat betekende dat we 
verdedigend werden vastgezet en moeite 
hadden om een schot te lossen. Veel 
meer druk en een groot verschil met de 
Overgangsklasse.”
 

Albert: “Als je in de Hoofdklasse speelt, 
tel je in één keer mee. Daar ontmoet je 
dan ook verschillende teams. De clubs 
uit het noorden en oosten, vooral Nic en 
Dos ‘46 , waren heel sociaal en sportief. 
De clubs uit het westen zoals Blauw Wit 
en PKC waren in mijn ogen wat arrogant 
en hard. Dat harde ontbrak echt bij ons 
en daardoor lieten we ons te vaak impo-
neren.”

In de jaren na de eerste promotie naar 
de Hoofdklasse, bouncete de Meeuwen, 
zowel op het veld als in de zaal, tussen 
Hoofdklasse en Overgangsklasse. De 
Hoofdklasse bleek elke keer weer een 
maatje te groot en het verblijf duurde 
maar kort. Seizoen 2008-2009 was het 
laatste waarin Meeuwen 1 onder leiding 
van Jan Hof in de Hoofdklasse (zaal) 
speelde. 

“Als je als vereniging op Hoofdklasse-
niveau wilt meedraaien, moet je actief 

spelers buiten je eigen vereniging gaan 
halen”, vindt Betsy. “En dat is iets wat de 
Meeuwen niet te veel wilde. Een enkele 
keer werd er iemand van een naburige 
vereniging gevraagd, maar het bleef bij 
een enkeling.” Albert: “Het eerste zakt nu 
een beetje terug en dat komt door het 
vertrekken van vele talentvolle spelers. Dit 
baart me wel een beetje zorgen, omdat je 
moet oppassen voor een verval in je ver-

eniging. Dat is Sparta Nijkerk ook overko-
men en wij moeten dit zien te voorkomen. 
Je moet dus ook openstaan voor spelers 
van andere verenigingen en daar een dui-
delijk beleid op maken. Wie scout, wie 
benadert, enzovoort. Daar is een beetje de 
klad in gekomen en dit moet weer opge-
pakt worden, want andere verenigingen 
doen het wel en happen gretig toe.”

Niet alleen het eerste team zorgde voor 
hoogtepunten in de geschiedenis van de 
Meeuwen. “Topprestatie van de Meeuwen 
vind ik dat we in de hele vereniging zo 
hoog spelen. De D1, C1, B1, en soms ook 
de A1 spelen al jarenlang op het hoogste 
niveau”, zegt Albert. En Betsy besluit: “Het 
mooiste moment voor de vereniging vond 
ik het kampioenschap van Nederland 
voor A1-junioren in Ahoy in 1997. Met de 
hele vereniging gingen we er kijken. Wát 
een feest was dat!”
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Het team dat in 1987 naar de Eerste Klasse promoveerde! Boven v.l.n.r.: Martine Kool, Jeroen Filius, Albert van Houwelingen, 
Janneke van Eerde, Bert Filius, Frank Maarseveen, Kira Telgen, Jeffrey Meyners, Betsy van den Hazel. Onder v.l.n.r.: Reinalda (Meyners-)
van de Veen, Bram Born, Janette Jansen, Ingrid Maarseveen, Viviane Dijkstra, Albert Bijsterbosch, Tom Meyners, Wim de Bruijn.

Een halve eeuw Meeuwenspektakel

“ Als je als vereniging op Hoofdklasseniveau 
wilt meedraaien, moet je actief spelers 
buiten je eigen vereniging gaan halen”

“In 1999 promoveerde de Meeuwen naar de Hoofdklasse in de zaal”
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De PR-commissie is de jongste commissie 
binnen de Meeuwen en pas sinds januari 
dit jaar actief. Op dit moment, enkele 
maanden later, ligt er een volledig PR-
beleid op tafel en is de BDU dé nieuwe 
mediapartner van de Meeuwen. 

Beleid
Martin van de Kolk en Wendy Kroes zijn 
de leden van de PR-commissie en heb-
ben de afgelopen maanden hard gewerkt 
aan het opstellen van een PR-beleid. In 
dit beleid staan de ambitie, doelstelling en 
strategie van de PR-commissie. Het was 
belangrijk om hiermee te beginnen, omdat 
er nog niets was vastgelegd en het voor 
de toekomst van de vereniging belang-
rijk is om vanuit beleid te werken. Nu 
het beleid is opgesteld kunnen we gaan 
werken aan een goede PR en communi-
catie voor de vereniging. Nu, maar ook in 
de toekomst.

BDU mediapartner
Vervolgens hebben Martin en Wendy een 
gesprek gehad met BDU over het media-
partnerschap. De BDU is een bedrijf dat 
het belangrijk vindt om maatschappelijk 
een platform te bieden aan o.a. verenigin-

gen om hun PR en communicatie profes-
sioneel uit te voeren. Dit was een goed 
en positief gesprek met de eindredacteur, 
marketingmanager en contactpersoon 
voor de Puttenaer. We kunnen dan ook 
met trots melden dat de BDU met ingang 
van het nieuwe seizoen dé mediapartner 
is van de Meeuwen.

Dit betekent dat de PR-commissie een di-
recte lijn heeft met de redactie en ruimte 
krijgt voor het plaatsen van verslagen, be-
langrijke events en aankondigingen van de 
thuiswedstrijden. Tevens verlenen zij alle 
medewerking om ook het 50-jarig jubi-
leum goed onder de aandacht te brengen.

Wat verder?
De komende jaren zorgen Martin en Wen-
dy voor een actieve communicatie vanuit 
de vereniging. Hierbij moet u hen zien als 
coördinatoren van de PR en communi-
catie. De verslaglegging van bijvoorbeeld 
de thuiswedstrijden van het eerste zal, zo-
als al vele jaren, door Aryan Blok worden 
verzorgd. Daarnaast is het belangrijk dat 
diverse commissies binnen de vereni-
ging, alle leden, trainers, teamleiders en/
of ouders ons op de hoogte houden van 

belangrijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld 
kampioenschappen, namen van spelers die 
geselecteerd zijn voor regioteams, ludieke 
acties, maar ook activiteiten voor de 
jeugd, toernooien, enzovoort. Dit kunnen 
jullie melden door zelf een kort stukje 
tekst te sturen naar pr@kvdemeeuwen.
nl. De PR-commissie zorgt er dan voor 
dat dit bij de BDU-redactie terechtkomt. 
Uiteraard worden alle berichten doorge-
plaatst op Twitter en de website, dus houd 
ook deze in de gaten om op de hoogte te 
zijn van alle nieuwtjes van onze vereniging.
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“Actieve communicatie vanuit de vereniging”

Een goede start 
 voor de 
 PR-commissie

Betrouwbaar en Actueel!
De Puttenaer.nlStaand:Lambèrt Broekhuis (BDU uitgevers), Martin van de Kolk 

Zittend: Wendy Kroes

In 2011-2012 zullen Martin en Wendy 
verdergaan met het professionaliseren 
van de PR en communicatie van onze 
mooie vereniging via bestaande, maar 
zeker ook nieuwe kanalen. 
Hebben jullie voorstellen of ideeën 
om dit nog beter te doen, dan horen 
wij dit heel graag! 

Stuur ons dan een mail 
(pr@kvdemeeuwen.nl) 
of bel naar Martin (06 - 27 90 90 73) 
of Wendy (06 - 29 36 08 37).
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Herken je in het spel van je kinderen 
een stuk(je) van jezelf?
Nog niet, daarvoor spelen ze nog te kort. 

Wat doet het met je als ouder/moe-
der om je kind te zien korfballen?
Het is leuk om, nu ik zelf niet meer 
korfbal, hen aan te moedigen als 
(hopelijk niet te) fanatieke ouder. Zo 

blijf ik betrok-
ken bij de 
vereniging.

Wat hoop 
je dat je 
kinderen op 
korfbalgebied 
zullen pres-
teren?
In eerste 
instantie hoop 
ik dat ze het 
echt leuk 
gaan vinden! 
Mirthe is erg 
zenuwachtig 
voor de  
wedstrijden, 

waardoor ze niet altijd zin heeft en 
Joas wil eigenlijk liever op voetbal. 
Maar als fanatieke ex-korfbalster wil ik 
natuurlijk heel graag dat ze een poosje 
korfbal proberen (erg hè). 
Als ze over een paar jaar nog steeds 
korfballen, gun ik ze net zo’n leuke 
korfbaltijd als ik zelf heb gehad. In 
een team waar ze een gezellige groep 
vrienden aan overhouden, misschien 
zelfs wel een huwelijk :-). En stiekem 
zou ik het natuurlijk ook wel leuk 
vinden als ze een beetje talent hebben, 
maar laten we eerst maar kijken of ze 
blijven korfballen!

Berdien van Zelderen-Aalten, 
36 jaar.

Hoe lang ben je al lid van de 
vereniging? 
Ik was 8 jaar, dus inmiddels al zo’n 
28 jaar.

Hoe lang heb je in het eerste van de 
Meeuwen gespeeld? 
Ik heb in totaal vier jaar gespeeld voor 
het ‘vlaggenschip’ van de vereniging.

Wat was je sportieve hoogtepunt? 
Zaalkampioen worden tegen Sparta 
Nijkerk.

Wie van je kinderen zitten nu op 
korfbal en in welk team? 
Lianne zit in de E2 en Jasper in de F3.

Wat voor type speelster was je? 
Altijd fanatiek en heel graag willen 
winnen. Verdedigen was en is niet 
mijn sterke kant, ik ben liever aan het 
aanvallen. 

Herken je in het spel van je kinderen 
een stuk(je) van jezelf? 
Lianne heeft nu twee jaar in de F’jes 
gespeeld en begint het spelletje 
aardig door te krijgen, maar of ze net 
zo fanatiek zal worden als ik, zullen 
we nog zien. Jasper komt net uit de 
Kangoeroes en gaat nu voor het eerst 
spelen.

Wat doet het met je als ouder/moe-
der om je kind te zien korfballen? 
De allereerste wedstrijd was voor mij 
spannender dan voor Lianne… Mis-
schien ook omdat we iets te enthou-
siast waren met allemaal korfballende 
ouders aan de lijn. Ik vind het leuk om 
te zien hoe ze met elkaar proberen 
een doelpunt te maken of juist alle-
maal heel geconcentreerd proberen te 
verdedigen en het mooist is natuurlijk 
de stralende gezichten als ze gewon-
nen hebben.

Wat hoop je dat je kinderen op korf-
balgebied zullen presteren?
Natuurlijk hoop je dat ze een leuk 
potje kunnen spelen maar het aller-
belangrijkste is dat het ook een sport 
is waar je veel gezelligheid hebt met 
jongens en meiden door elkaar. 
Zelf heb ik veel leuke herinneringen 
en ik hoop dat mijn kinderen die ook 
zullen krijgen. Tenslotte heb ik er zelf 
een korfbalhuwelijk aan overgehouden 
en Jasper zit nu in het team met zijn 
vriendin Manja, dus wie weet…
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Zit het in de Genen?

“Het zit in de genen” wordt wel eens 
gezegd als kinderen in de voetsporen 
van hun ouders treden. Bij korfbal 
is het niet anders. Al is de uitspraak 
“Goed voorbeeld doet goed volgen” 
hier ook wel op z’n plaats. Daarom zijn 
we in gesprek gegaan met drie spelers 
die bij de Meeuwen aan de top hebben 
gestaan. Zij begeleiden nu hun kinderen 
in hun korfbalcarrière. We hebben ze 
gevraagd naar hun ‘genengevoel’. 

Janette de Kruijf-van den Brink, 
40 jaar

Hoe lang ben je al lid van de 
vereniging?
Sinds mijn 6e, dus even rekenen…, 
34 jaar! Maar eigenlijk liep ik, net als 
Lars en Ivan, vanaf mijn eerste levens-
jaar al bij de Meeuwen.

Hoe lang heb je in het eerste van de 
Meeuwen gespeeld?
Volgens mij 10 jaar. Van mijn 18e tot 
mijn 28e. Daarna heb ik denk ik nog 
anderhalf jaar in het tweede gespeeld, 
nog even in het vijfde en in 2001 ben 
ik verzorger van de selectie geworden.

Wat was je sportieve hoogtepunt?
Ha! Dat we kampioen werden en naar 

de Hoofdklasse (toen het hoogste 
niveau van Nederland) promoveerden 
en de eerste wedstrijd in de Hoofd-
klasse hebben gewonnen (of gelijk 
gespeeld?) tegen PKC. Overigens is 
het kampioenschap dat we behaalden 
in de zaal tegen Sparta Nijkerk ook 
een topper. Vooral omdat het een 
thriller en een streekderby was.

Wie van je kinderen zitten nu op 
korfbal en in welk team?
Allebei mijn jongens gaan komend 
seizoen korfballen. Lars in de E2 
en Ivan in de F4.

Wat voor type speelster was je?
Ik was geen aanvaller, ik stond er 
vooral voor de aangeef. Ik was een 
constante speler, zo noemden ze dat; 
geen uitblinker naar boven of naar 
beneden. En later werd ik “de moeder 
van het team : -).”

Herken je in het spel van je kinderen 
een stuk(je) van jezelf?
Nog niet echt. Ze zijn nog jong. Lars 
begint er heel veel plezier in te  
krijgen en houdt ervan om heel veel 
van ver te schieten. Hij is nog niet 
echt gretig naar de bal toe. Dat was 
ik denk ik ook niet zo. Ivan heb ik 
nog niet zien spelen. Maar… ik ben 
natuurlijk ook met een korfballer 
getrouwd… misschien dat hij ook wat 
erfelijk materiaal heeft overgedragen. 
Ik ga er in ieder geval van uit dat ze 
zijn lengte krijgen!

Wat doet het met je als ouder/moe-
der om je kind te zien korfballen?
Ik vind het vooral belangrijk dat mijn 
kinderen sporten en daar plezier in 
hebben. Maar aangezien Edwin en ik 
wel heel veel op het korfbalveld zijn te 
vinden, is het wel een fijne bijkomstig-
heid dat zij er ook plezier in hebben 
om op dat korfbalveld te lopen.
Het eerste jaar vond Lars het korf-
ballen echt wel lastig, en vond het 
daardoor ook niet altijd even leuk. Dat 
is als ex-korfballende ouder ook wel 
lastig. Omdat je ook weet hoe leuk 
het kan zijn. Nu hij er de hele vakantie 
alweer op wacht om zijn eerste wed-
strijd te kunnen spelen en Ivan niet 
kan wachten tot hij zijn eerste wed-
strijd mag spelen, vind ik het natuurlijk 
wel heel leuk dat ze er lol in hebben.

Ik vind het overigens wel lastig om 
niet te veel aanwijzingen te geven, 
wanneer ik langs de kant sta. Je weet 
dan als ouder zo veel, maar dat hoeft 
je kind natuurlijk allemaal nog niet te 
kunnen!

Wat hoop je dat je kinderen op korf-
balgebied zullen presteren?
Ik hoop dat ze hetzelfde bereiken als 
wat ik bereikt heb: veel sportiviteit, 
gezelligheid en teamfeestjes, veel 
samen doen, leuke sociale contacten 
en een hechte vriendengroep!

Elma Drost, 37 jaar.

Hoe lang ben je al lid van de 
vereniging?
Ik dacht 26 of 27 jaar, helemaal zeker 
weten doe ik het niet. 

Hoe lang heb je in het eerste van de 
Meeuwen gespeeld?
Ik heb tien jaar mogen uitkomen voor 
het eerste van de Meeuwen

Wat was je sportieve hoogtepunt? 
Promoveren naar de Hoofdklasse 
en het kampioenschap tegen Sparta 
Nijkerk.

Wie van je kinderen zitten nu op 
korfbal en in welk team?
Joas zit in de F2 (komt net uit de 
Kangoeroeklup) en Mirthe zit in de F1

Wat voor type speelster was je?
Ondersteunend waarbij ik mijn 
doelpuntjes meepakte.

Generatiekorfbal: van moeder op kind

Janette met Lars en Ivan de Kruijf

Elma met Mirte en Joas Drost

Berdien met Lianne en Jasper van Zelderen
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Inmiddels alweer heel wat jaren geleden 
is Perry Wendel als directeur/eigenaar van 
De Drie Poorten toegetreden tot de 
Vriendenclub van de Meeuwen. De leden 
van deze club, allemaal bedrijven uit Putten 
en omliggende plaatsen, komen een aantal 
keren per jaar bij elkaar en zorgen met 
elkaar voor een leuke fi nanciële ondersteu-
ning van de Meeuwen. De Drie Poorten is 
één van die bedrijven die niet uit Putten 
komt maar uit een omliggende plaats.

De Drie Poorten is gevestigd in Nijkerk, 
Perry woont in Hoevelaken en dan toch 
hoofdsponsor van de Meeuwen? Het 
kan soms raar lopen. Perry: “We hadden 
diverse zakelijke relaties in Putten en dan 
komt ook het verenigingsleven wel eens 
ter sprake. Ik ben gevraagd voor de Vrien-
denclub van de Meeuwen en ik heb toen 
ervaren wat voor hechte vereniging de 
Meeuwen is. Ik zie hoe enthousiast ieder-
een zijn bijdrage levert aan de vereniging 
en zorgt dat de toekomst er rooskleurig 
blijft uitzien. Ik hoor wat er allemaal voor 
gedaan wordt om op het hoogst mogelijke 
niveau te acteren met de selecties. Daar 
heb ik echt veel bewondering voor. Echt 
een vereniging waar iedereen zijn inzet 
toont en daarom ben ik blij dat ik met 
mijn bedrijf daaraan op deze wijze mijn 
steentje kan bijdragen.”

Alles onder één dak
Perry werkt zelf ook zakelijk hard aan de 
toekomst. Drukkerij De Drie Poorten is 

fors uitgebreid en heeft nu alle grafi sche 
disciplines in huis om haar klanten een 
compleet en gevarieerd pakket aan druk-
werkdiensten aan te bieden. 

Zo beschikt De Drie Poorten over een 
studio voor het ontwerpen en opmaken 
van creatieve ideeën, een traditionele 
drukkerij voor het adviseren over en 
verzorgen van allerhande drukwerk, een 
online drukkerij voor het leveren van 
scherp geprijsd standaard drukwerk, een 
copy- en printafdeling voor printen op 
A3- en A4-formaat, grafi sche afwerking 
van druk- en printwerk, een afdeling voor 
het bedrukken van promotionele kleding 
en werkkleding, een afdeling promotionele 
artikelen met bedrukking zoals pennen en 
keycords, een bedrijf voor het verzorgen 
van mailingen en huis-aan-huisverspreidin-
gen, een sign-afdeling voor autobelettering 
en reclameborden en een internetafdeling 
voor met name websites en webshops. 

Kortom, haast te veel om op te noemen... 
Het grote voordeel voor de klanten is 
dat zij écht op één adres terecht kunnen 
voor alles wat met drukken en printen 
te maken heeft. En zelfs voor een beetje 
meer...
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    Werken aan een rooskleurige 
toekomst voor de Meeuwen!

Drukkerij De Drie Poorten van Vriend naar Hoofdsponsor

De Drie Poorten BV
Galvanistraat 23 
3861 NJ Nijkerk
Tel. (033) 469 80 20  
www.3poorten.nl

“ Voor leden van de 
Meeuwen verzorgt 
De Drie Poorten 
huwelijkskaarten, 
geboortekaartjes 
en jubileumkaarten”



Jaap van  
den Brink, 
trainer/coach 

Meeuwen 2 

Jaap, je bent al lang betrokken 
bij de Meeuwen. Eerst als speler en 

vervolgens heb je als trainer/coach 
jarenlang verschillende jeugdteams 

onder je hoede gehad. Het komende 
seizoen ben je trainer/coach van Meeu-

wen 2. Zie je dit als bekroning van het 
werk dat je tot nu toe voor de Meeuwen 
hebt gedaan? 

“Ja, bekroning of waardering, dat weet ik 
niet echt. Ik heb mij altijd meer dan 100% 
ingezet voor de Meeuwen. Voor mij is dat 
niet meer dan normaal. Natuurlijk ben ik 
blij dat de Meeuwen met mij deze stap 
maakt. Ik heb jarenlang de jeugdselecties 
van de Meeuwen getraind. En dan komt 
nu het 2e. Het is voor mij niet hele-
maal nieuw, want ik heb dit team in het 
verleden al eens gedaan. Toen was Ronald 
Ligt nog trainer van Meeuwen 1. Voor het 
komende seizoen was er voor het 2e nog 
geen trainer gevonden. Ik heb toen een 
gesprek met de TC gehad en aangegeven 
dat ik wel interesse had in deze functie. 
Ook Wendy vond het leuk en spannend 
dat ik deze keuze heb gemaakt. Samen 
hebben we de laatste jaren lekker thuis 

gezeten op zaterdag, want met de jeugd 
was je altijd wel op zaterdagmiddag 

thuis. Youri en Jeffrey redden 
zich nu zelf; daar hebben 

Wendy en ik het goed 
over gehad alvorens ik de 
beslissing nam.” 

Je krijgt te maken met 
een mix van ervaren 
spelers en spelers die 
overkomen vanuit de 
junioren. Wat zijn je am-

bities voor het komende 
seizoen? 

“Er komen inderdaad veel 
junioren over, waardoor je 
toch een vrij jonge ploeg 
krijgt. De meiden hebben wel 
in de Hoofdklasse gespeeld, 
dus dat is mooi meegenomen. 

Mijn ambitie is om de spe-
lers van Meeuwen 2 beter te 

maken en om ze de competitie 
aan te laten gaan met de spelers uit het 

eerste. Natuurlijk hoop ik dat deze spe-
lers er alles aan willen doen om een stapje 
hoger te gaan. Als je vier uur in de week 
gaat trainen, dan doe je dat om het hoogst 
mogelijke eruit te halen. “

Je broer Gert wordt hoofdtrainer, samen 
krijgen jullie de verantwoording over de 
selectie. Hoe gaan jullie samenwerken?

“Gert en ik zullen vooral in de voorbe-
reiding veel samen trainen; dit is goed 
voor de onderlinge concurrentie. Wel 
hebben we allebei de voorkeur om met 
ons eigen team bezig te zijn. Dat zul je 
dus ook merken met trainen. We zorgen 
ervoor dat we op één lijn zitten qua oe-
fenstof, maar dat zal bij Meeuwen 2 weer 
net iets anders zijn dan bij Meeuwen 1. 
Het zal voor de selectie waarschijnlijk wel 
even wennen zijn na de afgelopen jaren 
waarin 1 en 2 veel samendeden. Wij zijn 
van mening dat dit beter is voor allebei de 
teams. Ik hoop veel te leren van Gert over 
hoe je bepaalde dingen aanpakt tijdens 
wedstrijden en trainingen. Ik kijk er dan 
ook naar uit om te beginnen. “

Als coach ben je betrokken bij je team. 
Binnen de Meeuwen sta je bekend als 
een coach die langs de lijn zijn team 
hartstochtelijk kan aanmoedigen. In je 
fanatisme en wil om te winnen heb je het 

wel eens aan de stok met de arbitrage. 
Het spreekwoord luidt: “Hoe ouder, hoe 
wijzer”. Kortom, zien we je het komende 
seizoen ook weer vaak van de bank ko-
men om je team te motiveren of coach je 
voornamelijk vanaf de bank? 

“Leuke vraag, want ook de selectie stelde 
mij deze vraag. Iedereen die mij de af-
gelopen jaren heeft zien coachen, zag mij 
langs de lijn lopen. De reden hiervan is dat 
je met kinderen te maken hebt. Die moet 
je nog vertellen hoe ze moeten lopen en 
wat ze moeten doen. Soms moet je de bal 
bijna de korf in schreeuwen. Dat is met 
senioren wel anders. Die weten wel wat 
ze moeten doen, maar die moet je soms 
corrigeren of aanwijzingen geven over hoe 
het anders kan. Ik kan wel zeggen dat ik 
rustiger ben geworden als coach, maar ik 
laat mij soms ook nog wel eens mee-
slepen door emotie. Senioren coachen is 
anders dan jeugdteams coachen en dat zal 
voor mij in het begin natuurlijk best wen-
nen zijn. Ik heb eerder de stap gemaakt 
van Meeuwen 2 naar de jeugd, en nu doe 
ik dat andersom; ik ben daar niet bang 
voor. Ik zal nog steeds met veel enthousi-
asme coachen, alleen dan op een andere 
manier. Je kunt het simpelweg niet met 
elkaar vergelijken.”

Gert van den Brink, 
trainer/coach Meeuwen 1 

Gert, je bent een behoorlijk aantal jaren 
actief geweest als speler in Meeuwen 
1. Daarna heb je TZ 1 uit Maartensdijk 
onder je hoede gehad als trainer/coach. 
Nu ben je weer terug op het oude nest. 
Vanwaar je keuze voor de Meeuwen? 

“Ik kijk niet alleen naar het niveau waarop 
een team speelt. Voor mij zijn twee zaken 
belangrijker: zijn de spelers gemotiveerd 
om beter te worden en wat hebben ze 
daarvoor over. Ik heb daar heel specifiek 
met de selectie over gesproken voordat  
ik ja heb gezegd tegen de Meeuwen. Het  
is voor mij als trainer een uitdaging om  
de spelers individueel beter te maken en 
om ze als team beter te laten presteren. 
Daarbij is actie nodig van zowel de trai-
ner/coach als de spelers zelf. Het sterke 
gevoel dat die samenwerking tussen mij 
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en de spelersgroep veel kansen op 
ontwikkeling biedt, heeft uiteindelijk de 
doorslag gegeven.”

Met TZ ben je gepromoveerd naar de 
Hoofdklasse en heb je een succesvolle 
periode gekend. De Meeuwen handhaaft 
zich al enkele jaren, ondanks een aantal 
spelerswisselingen, knap in de Overgangs-
klasse. Wat zijn je ambities voor het 
seizoen 2011/2012? 

“TZ van twee jaar geleden en de Meeu-
wen van dit jaar zijn niet met elkaar te 
vergelijken. Bij TZ waren de functies heel 
helder en met name in de zaal hebben we 
daar goed mee kunnen presteren. Bij de 
Meeuwen zie ik dat iets minder, omdat 
vooral de specifieke aanvallers die elke 
week minimaal zes maken, ontbreken. Mijn 
ambitie is dan ook om spelers meer te 
specialiseren in bepaalde aanvallende en 
verdedigende functies, maar tegelijkertijd 
ervoor te zorgen dat we indien nodig aan-
vallend meerdere mogelijkheden kunnen 
gebruiken. Daarnaast heb ik het afgelopen 
jaar de Meeuwen zien spelen met veel 
enthousiasme, maar soms ook met weinig 
gogme. Op cruciale momenten moet je 
de juiste keuzes maken; dan moet ieder-
een weten waar die aan toe is. Vorig jaar 
leek dit niet altijd het geval en wilde op 
belangrijke momenten iedereen de verant-
woording nemen. Op zich is dat positief,  
 

maar de kans dat het als los zand uit elkaar 
valt is dan wel groot. Ook daar hoop ik ver-
betering in aan te brengen. Zoals je merkt, 
noem ik heel bewust niet dat ik kampioen 
wil worden of bij de eerste vier wil eindi-

gen. Als het ons lukt om het beste uit de 
spelers te halen en ze samen als team opti-
maal te laten presteren, dan zijn er wellicht 
mogelijkheden om hoog te eindigen.”

De laatste jaren heeft de Meeuwen een 
aantal spelerswisselingen gehad. Bart 
Nieuwenweg, Ruud Willemsen en  
Hanneke Bolleman zijn vertrokken naar 
respectievelijk KZ, Blauw Wit en OVVO/
De Kroon. Komend seizoen zal Lieveke 
Meiling spelen voor Dalto. Lieveke, Bart 
en Ruud komen uit de jeugd van de Meeu-
wen. Mooi natuurlijk dat de eigen talenten 
kunnen doorstromen naar clubs op 
Korfbal League/Ereklasse niveau, 
maar er moeten weer nieuwe 
spelers ingepast worden. Je 
zult het komende seizoen 
te maken hebben met een 
jonge selectie. Hoe ga je de 
nieuwe spelers een plek 
geven in Meeuwen 1? Wat 
mogen nieuwkomers in de 
selectie van jou verwachten? 

“Ik moet helaas constateren 
dat het voor echt talentvolle 
spelers bij de Meeuwen niet 
meer interessant is om te blijven. 
Gelukkig zitten er in deze selec-
tie enkele spelers die vooralsnog de 
lokroep van andere verenigingen hebben 
weerstaan. Het is een taak van het bestuur 
en de technische commissie om hier snel 
wat aan te doen. Jonge spelers hoeven van 
mij niet te verwachten dat ik ze altijd alles 
in hapklare brokken aanreik. Ik confron-
teer ze vaak met situaties waarin ik ze laat 
meedenken en met mogelijke oplossingen 
laat komen. Trucjes leren is niet mijn ding, 
het moet echt gaan leven, zodat jonge 
(en ook ervaren!) spelers weten waar 
het over gaat. Ik wil dat de spelers en het 
team op het veld de verschillende situaties 
herkennen en weten welke oplossingen ze 
voorhanden hebben. Kunnen ze dat niet, dan 
dien ik als trainer/coach zelf in te grijpen. 
Het leerproces is niet optimaal als alles 
altijd van mij moet komen. Spelers moeten 
zelf ook nadenken over dit soort zaken.”

De Meeuwen speelde de afgelopen jaren 
onder de diverse trainers soms de sterren 
van de hemel, maar er zaten ook slechte 
wedstrijden tussen. Met name het scorend 
vermogen laat de ploeg dan in de steek. 
Als toeschouwer zie ik dan dat de ‘kopjes 
gaan hangen’ en er onnodig punten 

worden verspeeld. Afgelopen seizoenen is 
André van de Haar erin geslaagd om echt 
een team te smeden waardoor 
de ploeg bleef strijden. 
Hoe ga jij je spe-
lers motiveren als 
het niet ‘loopt’ in 
de wedstrijd? 

“Ik hoop dat onder 
mijn leiding de 
spelers dezelfde 
mentaliteit kun-
nen opbrengen 

als onder de vorige trainer. Het 
deed mij goed om te zien dat dat 
een sterk punt was van deze ploeg. 
De rol van de coach wanneer het niet 
loopt op het veld, wordt vaak overschat. 
Ik kan coachen door mensen op de juiste 
plek neer te zetten, zodat ze gaan doen 
waar ze goed in zijn en ik kan nieuwe 
spelers inbrengen. Ik kan ook een time 
out nemen en een donderspeech houden, 
maar dat werkt vaak alleen de eerste keer. 
Het belangrijkste is dat spelers en coach 
signaleren dat het niet loopt, weten hoe 
dat komt en een plan hebben. Dat plan 
moet van tevoren bekend zijn en daar 
moet op getraind zijn. Het is geen garantie 
om over het dooie punt heen te komen, 
maar op de lange termijn is dat in mijn 
ogen de beste oplossing. Maar soms zijn 
twee onverwachte doelpunten en de 
steun van het publiek ook genoeg om 
de wedstrijd te doen kantelen. Dat is 
het mooie van sport. Je kunt er lang 
over praten en veel doen om ervoor te 
zorgen dat je team optimaal aan de start 
verschijnt, maar dan nog blijft er altijd een 
deel waar niemand grip op heeft.”
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Nieuw trainersduo voor de Meeuwenselectie

Family  Business

“ Als het ons lukt om het 
beste uit de spelers te 
halen en ze samen als 
team optimaal te laten 
presteren, dan zijn er 
wellicht mogelijkheden 
om hoog te eindigen.”



Staand v.l.n.r. Gert van den Brink - Jaap van den Brink - Maikel van den Hoek - Rob Stoffelsen - Marko van Vugt - Rick aan ‘t Goor - Nico Nieuwenweg - Arno Brink - Auke Ykema   
Zittend v.l.n.r. Janet van Zelderen - Gerlinde van de Bunt - Richard Tibbesma - Léon Jansen - Danny van Vloten - Theo van Asselt - Iris Jansen - Janette de Kruijf - Marit van den Ham - Heddy van de Kolk - Mirjam Kuipers - Marit Kempkes - Jenneke Broekhuizen - Maartje Hoorn

Selectie KV de Meeuwen
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Ruitenberg Interieurbouw is een van de 
twee hoofdsponsors van de Meeuwen. 
Het bedrijf bouwt meubilair op maat. 
De slogan van Ruitenberg is daarom 
ook: ‘maatwerk in zijn mooiste vorm’. 
Ruitenberg is gespecialiseerd in keukens 
voor particulieren, maar daar blijft het niet 
bij. Ook het maken van ook inbouwkasten, 
kamer-en-suitekasten, bibliotheken, 
badmeubels, et cetera, is geen probleem 
voor Ruitenberg. 

Jan en Gerda Ruitenberg zijn de oprich-
ters van het bedrijf dat nu al twintig jaar 
bestaat. Aan de Hoge Eng-West kunt u 
de ruime showroom bezoeken. In deze 
showroom worden verschillende keukens 
gepresenteerd in diverse stijlen. Een 
mooie mix van landelijk, klassiek, modern 
en eigentijds. De wens van de klant staat 
centraal in de aanpak van Ruitenberg. 
De keukens zijn maatwerk en handwerk 

tegelijk. Van ontwerp tot vervaardiging bij 
de klant thuis, alles is volledig naar wens 
van de klant en gebeurt op ambachtelijke 
wijze. Dit doet Ruitenberg met de 
modernste materialen en machines.

Het maakt Ruitenberg interieurbouw 
niet uit hoe omvangrijk de opdracht is: zij 
gaan de uitdaging aan. De mogelijkheden 
zijn onbegrensd en het resultaat is over-
tuigend. De persoonlijke wens van de 
klant is het uitgangspunt, gecombineerd 
met Ruitenbergs creatieve inzichten en 
vaardigheden. Hierdoor ontstaat er altijd 
iets moois.

Voor iedere interieurvraag heeft 
Ruitenberg een passend antwoord. 
Ook de bar in de kantine van de 
Meeuwen is ontworpen en gemaakt 
door Ruitenberg Interieurbouw. De 
combinatie van showroom en verfi jnd 

handwerk maakt het bedrijf uniek op de 
Noord-Veluwe. De combinatie van het 
degelijke uitgangsmateriaal dat Ruitenberg 
gebruikt en het vakmanschap waarmee 
de keukens en kasten worden gebouwd, 
zorgt voor een duurzaam, hoogwaardig 
kwaliteitsproduct dat lange tijd meegaat. 

Het bedrijf steekt veel tijd en energie in 
een goede service, wat zich weer vertaalt 
in positieve mond-tot-mondreclame. 
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Ruitenberg Interieurbouw

“ Maatwerk 
in zijn 
mooiste vorm”

Ruitenberg Interieurbouw
Hoge Eng-West 6
3882 TR  Putten
Telefoon 0341-351995
info@ruitenberginterieurbouw.nl
www.ruitenberginterieurbouw.nl



Lieveke, Bart, Tamara en Marko. Vier verschillende Meeuwenspelers, alle 
vier hebben ze de overstap naar een andere vereniging gemaakt. Twee 
spelers hebben de Meeuwen verlaten om topkorfbal te spelen, de andere 
twee zijn juist naar de Meeuwen gekomen om op een hoger niveau te 
spelen. Oftewel, de Meeuwen is een opleidingsvereniging, maar ook een 
vereniging waar op hoog niveau wordt gespeeld, wat nieuwe leden aan-
trekt. Maak kennis met deze (ex-)Meeuwenspelers.

Lieveke Meiling is 19 jaar en heeft besloten  
de overstap te maken naar Dalto:

Schoolkorfbal vond ik zo leuk, dat ik samen met een vriendinnetje op 
korfbal ben gegaan. Ik heb in de F3, E3, D2, C2 gezeten tot ik uiteindelijk 
in de C1 kwam. Daar heb ik enorm veel geleerd en hebben we ook met 
een leuk team de Nederlandse Kampioenschappen en een kruisfinale 
gespeeld. Het leukst wat ik bij de Meeuwen heb meegemaakt was dat we 
met de B1 derde van Nederland zijn geworden.

Het is niet zo dat ik wegga bij de Meeuwen omdat ik het hier niet naar 
mijn zin heb. Ik wil nu het kan graag kijken of ik meer kan leren en hoe ik 
me kan ontwikkelen. Dat kan bij de Meeuwen, maar bij Dalto kan dat nog 
beter. Zij spelen op het hoogste niveau. Ik wil graag meemaken hoe het 
is om bij een Leagueclub te spelen en Dalto zit voor mij in de buurt. Mijn 
studie kost veel tijd en Dalto komt mij hierin tegemoet. Verder ken ik er 
mensen en het is een jonge selectie. Het lijkt mij een geschikte club om 
veel te leren en mijzelf te ontwikkelen als speelster.

De trainingsintensiteit bij Dalto verschilt sterk met wat ik gewend was bij 
de Meeuwen. Ik train niet alleen meer, maar krijg ook kracht- en mentale 
training. Ik hoop dat de gezelligheid daar net zo is als bij de Meeuwen, 
maar ik vraag me af of de weekendjes met de selectie te evenaren zijn, 
haha! Ik hoop dat ik het bij Dalto naar mijn zin heb. Maar ik ben zeker van 
plan in de toekomst weer bij de Meeuwen te komen spelen. 

Voor mij is de Meeuwen echt een ontzettend leuke club, waar ik veel 
mensen ken en enorm veel heb geleerd, mede doordat er goede trainers 
op de teams stonden. De Meeuwen heeft mij na één jaar A de mogelijk-
heid gegeven om door te stromen naar het eerste team, waar ik het lastig 
heb gehad, maar ook veel heb geleerd van de andere spelers en trainers. 
Ook heeft de Meeuwen mij gesteund tijdens mijn activiteiten bij Oost en 
NL. Kortom, de Meeuwen is een club die mij persoonlijk heeft gestimu-
leerd. Zelfs toen ik aangaf een overstap te willen maken, werd dit goed 
opgenomen. Stiekem hoop ik toch dat de Meeuwen ooit zelf weer op 
Hoofdklasse-niveau te zien zal zijn. 

Ik zal de Meeuwen echt missen. Als het kan, kom ik zeker wedstrijden 
kijken, en ik hoop echt dat ze het goed gaan doen dit seizoen met de 
nieuwe trainers. Ik ben nog steeds een Meeuw en dat zal ik altijd blijven!
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Tamara Doppenberg en Marko 
van Vugt speelden jarenlang  
bij Spirit in Voorthuizen totdat  
ze vijf jaar geleden lid van de  
Meeuwen werden.

Tamara: Op mijn vijfde jaar ben ik begonnen 
met korfballen bij Spirit in het welpenteam. 
De daaropvolgende jaren heb ik in ver-
schillende jeugdteams gespeeld. Op mijn 
vijftiende kwam ik in het eerste van Spirit 
terecht. Dat seizoen werden we kampioen 
en gingen we derde klasse spe-len. Ik heb 
vijf jaar in het eerste gespeeld. Toen werd 
het tijd voor een nieuwe uitdaging en ben 
ik overgestapt naar de Meeuwen. Daar 
speelde ik het eerste jaar in het derde, het 
jaar erop kwam ik in de selectie.

Marko: Op mijn achtste deed ik mee met 
schoolkorfbal. Hier was ik enthousiast 
over. Zodoende ben ik bij Spirit in de D2 
begonnen met korfballen en heb daarna 
alle jeugdteams doorlopen. Ik deed dit 
vooral voor de lol. Tot er in de A1 een 
trainer was die mij liet inzien dat ik wel 
degelijk talent had. Daarna ben ik dan ook 
veel fanatieker gaan korfballen. Na drie 
seizoenen in het eerste van Spirit ben ik 
naar de Meeuwen verhuisd. Daar speel ik 
nu voor het vijfde seizoen in de selectie.

Tamara: Ik heb ervoor gekozen om bij de 
Meeuwen te gaan korfballen omdat de 
Meeuwen een leuke vereniging is waar 
op hoog niveau gekorfbald wordt. 
Daarbij kwam natuurlijk dat het vlakbij 
Voorthuizen ligt.

Marko: Voor mij geldt hetzelfde: ik wilde 
graag op niveau korfballen en het plezier 
van de sport weer terugvinden. Dit heb 
ik bij de Meeuwen zeker weer gevonden.

Tamara: De overstap naar een andere 
vereniging is wel een grote stap. Maar 
de Meeuwen is een open en gezellige 
vereniging en dat maakt alles een stuk ge-
makkelijker. Ik vind het geweldig om bij de 
Meeuwen te spelen, het is echt een leuke 
vereniging! En door het korfballen zijn wij 
zelfs in Putten komen wonen.

Marko: Voor mij was de stap minder groot 
omdat Tamara al een seizoen eerder bij 
de Meeuwen is komen spelen. Daardoor 
kwam ik al geregeld kijken en kende ik 
al wat mensen. Ik vind het super om bij 
de Meeuwen te korfballen. Het is een 
geweldige vereniging waar men trots op 
mag zijn.

Tamara: Er is wel een groot verschil in 
niveau tussen Spirit en de Meeuwen. Ook 
de opleiding van de jeugd is bij de Meeu-
wen erg goed verzorgd. Marko: Mee eens.

Wel vind ik het jammer dat de mensen in 
de selectie vroeg stoppen met korfbal. Dit 
was bij Spirit wel anders. Voorlopig blijf ik 
nog lekker een poosje korfballen bij de 
Meeuwen. Ook wil ik in de toekomst wel 
iets anders bij de vereniging gaan doen, in 
een commissie bijvoorbeeld.

Marko: Ik hoop dat ik nog lang in de 
selectie mag spelen en met de selectie en 
de vereniging heel veel mooie dingen mee 
mag maken!
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Gekomen, gegaan en gaat. En ooit terugkomen?

De Meeuwen heeft kwaliteit!

“ De Meeuwen is een club die mij  
persoonlijk heeft gestimuleerd.”
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Bart Nieuwenweg(22) is enkele jaren 
geleden naar Koog Zaandijk gegaan 
om daar topkorfbal te gaan spelen:

Al vanaf mijn 5e huppel ik rond bij de Meeuwen. Vanaf 
de welpen tot aan de senioren heb ik met veel inzet 
en vooral plezier het witte tenue gedragen. Je kunt 
zeggen dat mijn roots echt bij de Meeuwen liggen, ik 
heb er mijn vrienden ontmoet en ben er ook nu nog 
vaak te vinden. Prachtige wedstrijden heb ik gespeeld 
in de twee jaar dat ik in het eerste speelde. Met Jan 
Hof aan het roer werden we onverwacht kampioen 
in de Overgangsklasse, het jaar erna gingen we vol 
enthousiasme aan de slag in de Hoofdklasse. 
Sportief gezien was het een teleurstellend resultaat, 
aan het eind van de competitie hadden we net te 
weinig punten om in de Hoofdklasse te blijven. 
De trainingen op vrijdagavond waren echter legen-
darisch, trainingsavonden waar nu nog steeds veel 
over gesproken wordt. 

De echte drive om te top te halen kwam pas nadat 
ik voor het eerst voor Nederland <19 werd geselec-
teerd en prachtige interlands mocht spelen. En hoe 
moeilijk de beslissing ook was, als je topkorfbal wilt 
spelen, lukt dat niet bij de Meeuwen. Ik kreeg de kans 
om het bij KZ te gaan proberen, en vanaf dat mo-
ment is het snel gegaan. Ongeveer een jaar na mijn 
laatste minuut in de Meeuwenhal stond ik als invaller 
in de korfballeaguefi nale in een volgepakt Ahoy. Daar 
waren mijn elf seconds of fame. Afgelopen seizoen 
kreeg ik eindelijk de kans om in het basisteam van 
Koog Zaandijk te spelen. Iedere week wedstrijden op 
topniveau, wedstrijden waarbij fl ink wat druk op de 
ketel staat. Spannend, fascinerend en motiverend. 
Helaas verliep het seizoen niet zoals gepland, en 
stonden wij niet met de titel op het bordes. Reden 
temeer om er volgend seizoen nog harder voor te 
trainen, en er volle bak voor te gaan. 

Verschillen tussen KZ en de Meeuwen zijn er 
natuurlijk. In de selectie van KZ zitten echte top-
sporters. Mensen die leven voor hun sport en de 
absolute drive in zich hebben om de beste te zijn. 
Dat is prachtig om te zien en dat motiveert enorm. 
Aan de andere kant is KZ net als de Meeuwen een 
echte vereniging, en is er geen onderscheid tussen 
mensen. Het is een warme, gezellige club waar top-
sport en gezelligheid hand in hand gaan. 

Korfbal heeft zich ontwikkeld tot topsport en het is 
een bewuste keuze om op hoog niveau te trainen en 
spelen. Op dit moment ben ik per week ongeveer 
30 uur met korfbal bezig. Dat kost veel tijd en energie 
en ik zal ieder jaar de afweging maken of ik het deze 
investeringen waard vind. Als een paal boven water 
staat dat ik weer terugkeer naar de Meeuwen, de club 
waar het allemaal is begonnen.

Gekomen, gegaan en gaat. En ooit terugkomen?

“ De trainingen op vrijdagavond bij 
de Meeuwen waren legendarisch, 
trainingsavonden waar nu nog 
steeds veel over gesproken wordt.”



Laten we met het jongste team beginnen, 
de Meeuwen D1. Eigenlijk de Meeuwen 
1 van, laten we zeggen, het seizoen 
2018/2019. In het afgelopen seizoen slaag-
de het team onder leiding van Richard 
Tibbesma en Jenneke Broekhuizen erin 
om zich zonder puntverlies te kwalifice-
ren voor het NK, waar het de zevende 
positie behaalde. Een prima prestatie! 

Komend seizoen ontfermt Richard zich 
opnieuw over de jonge talenten, maar 
nu samen met Janet van Zelderen. Voor 
Richard is dit het derde jaar op rij. Hij 
heeft twee leuke jaren gehad en wilde dit 
nog wel een jaar. Janet heeft twee jaar geen 
training meer gegeven, en toen Richard een 
partner zocht, vond zij het wel gezellig om 
met hem de D1 te gaan trainen.

De eerste beker van het nieuwe seizoen 
is al binnen, namelijk die van het start-
toernooi. Dat biedt perspectief voor de 

rest van het seizoen. De beide trainers 
hebben er veel vertrouwen in: “Het is een 
redelijk nieuw team en we gaan keihard 
trainen. We hopen zeker dat we de top 
drie halen, zowel in de zaal als op het 
veld. Bij ons staat het verbeteren van de 
individuele kwaliteiten centraal, om daar-
na het teamwork te optimaliseren. Ook 
een duidelijk spel is erg belangrijk. 

De concurrentie? Wij gaan uit van onze 
eigen kracht! Wij kijken niet naar de 
tegenstanders, maar puur naar Meeuwen 
D1. We zetten elke zaterdag een sterk 

team neer en daarmee willen wij onze 
doelstelling behalen. Naast de discipline 
die opgebracht moet worden bij dit selec-
tieteam, willen wij dat plezier en gezel-
ligheid centraal blijft staan. Samen naar 
de overwinning, dat is ons motto. Zowel 
de spelers als de coaches en het publiek 
zijn nodig voor de overwinning. We gaan 
gewoon voor de beker.”

De Meeuwen C1 mocht het afgelopen 
seizoen onder leiding van Rob Post mee-
doen aan het NK in de zaal in Wolvega. 
Daar eindigde het team als achtste.

22 Presentatiegids KV de Meeuwen 11/12

Komend seizoen staan de trainers Chris 
Mulder en Gijsbert van Oosterom aan de 
basis van het succes van de C1. Chris is 
de afgelopen zes jaar met dezelfde lichting 
spelers meegegaan vanaf de E1 tot en 
met de B1. Het werd dus tijd voor een 
nieuwe groep en daarmee een nieuwe 
uitdaging. Gijsbert trainde vorig jaar nog 
de E2 en kiest nu voor de C1 omdat hij 
het een leuke leeftijd vindt en omdat je 
die kinderen nog echt wat kunt leren. 
Verder hoopt hij zelf nog veel van een 
ervaren trainer als Chris te kunnen leren. 
De trainers verwachten een topseizoen, 
gecombineerd met veel plezier. “We heb-
ben een leuk team met veel mogelijkhe-
den. We moeten snel aan elkaar gewend 
raken en kunnen dan zeker boven in de 
Hoofdklasse meedraaien. Naar een NK 
of kruisfinale gaan, is dan ook de doel-
stelling. En daar gaan we natuurlijk niet 
alleen heen om het meedoen. We spelen 
Hoofdklasse dus in elke wedstrijd zullen 

we moeten strijden voor de punten. We 
gaan uit van onze eigen kracht en daar-
mee willen we kampioen worden. De C1 
is echt een team. Bovendien kunnen alle 
tien spelers gemakkelijk scoren, dus is het 
voor de tegenstander lastig om ons uit te 
schakelen. Verder is het een mooie mix 
van jonge en oude spelers waardoor ze 
veel van elkaar kunnen leren. 

Het is belangrijk dat de kinderen bewust 
zijn van wat ze doen. Dit bereik je door 
veel uit te leggen maar ook door de vraag 
waarom ze iets doen bij de kinderen neer 
te leggen. Tijdens de training houden we 
ze bij elke oefening scherp op het pas-
sen, afvangen en afronden. Als je tijdens 
de training leert nooit te verslappen, 
zie je dat in de wedstrijd vanzelf terug. 
Aanvallend willen we een hoog baltempo 
met veel positiewisselingen zien. In de ver-
dediging moeten we veel druk geven. We  
hopen dat waar wij op trainen ook in uit-

voering wordt gebracht in de wedstrijden, 
dan komen de resultaten vanzelf. We heb-
ben enorm veel zin in komend seizoen!”

De Meeuwen C1 en D1, twee sterke 
jeugdteams van onze mooie vereniging. 
De deelname van deze teams aan het 
NK laat zien dat het met de jeugd van de 
Meeuwen wel goed zit. De vereniging is 
van een mooie toekomst verzekerd! 
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Meeuwen C1 en Meeuwen D1 uitgelicht

Beloftevolle jeugd en gedreven  trainers, een sterke combinatie!

“ Het is belangrijk dat de kinderen bewust  
zijn van wat ze doen. Dit bereik je door  
veel uit te leggen maar ook door te vragen 
waarom ze iets doen.”

Niet alleen de seniorenselectie verdient een plekje in de presentatiegids. Echt talent openbaart zich al 
in de jonge jeugd en daarom zetten wij hier de schijnwerpers op onze C1 en D1. 

Gijsbert van Oosterom - Denisah Meyners - Ezra Bijsterbosch - Romee Willemsen - Robert Kuyer - Elize van Oostende - Gert-Jan Kiks - Leandra van Vredendaal - Laurens Knoppert - Rianne Bos - Remon Maarseveen - Chris Mulder
Meeuwen C1:

Meeuwen D1:
Janet van Zelderen - Elbert van Winkoop - Madzy Korte - Leroy Meyners - Sterre Kroes - Christian Kiks - Eline Suidman - Wilmar Maarseveen - Laura van Winkoop - Yoran Willemsen - Richard Tibbesma

De D1 werd afgelopen jaren gespon- 
sord door BBM Advocaten, een jong  
advocatenkantoor, opgericht in 2006  
met vestigingen in Putten, Nijkerk en  
Barneveld. Voor meer informatie kijkt  
u op www.bbm-advocaten.nl. 
De sponsor van de C1 was de afgelo-
pen jaren stukadoor- en afbouwbedrijf 
W. Schuit uit Putten, dat bekendstaat 
om zijn zorgvuldige manier van werken, 
opruimen en schoonmaken, getuige de 
slogan ’opgeruimd staat netjes’. Meer 
informatie vindt u op www.wschuit.nl. 
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De Vriendenclub van KV de Meeuwen 
is een club van ondernemers die zich in 
1999 als doel heeft gesteld het realiseren 
van een eigen sporthal als thuisbasis 
voor KV de Meeuwen. Dat doel is in 
2001 bereikt en door de jaren heen is de 
Vriendenclub een echte vriendengroep 
geworden, zowel op persoonlijk vlak als 
op het zakelijke vlak. Mensen die zich 
als vrienden gedragen, maar bovenal de 
Meeuwen een warm hart toedragen. 
De sponsorgelden die beschikbaar zijn, 
worden verdeeld over jeugd, selectie 
en de vriendenactiviteiten. Deze activi-
teiten zijn bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, 
lezingen, wedstrijdbezoeken in de hal, de 
nieuwjaarsreceptie en het jaarlijkse uit-
stapje eind mei/begin juni. Hier worden de 
onderlinge banden verder versterkt. Geïn-
teresseerden in onze Vriendenclub kunnen 
een van onze bestuursleden aanspreken 
of een mail sturen naar de secretaris, de 
heer Piet Zwaan (p.zwaan1@chello.nl).

Dit jaar zal voor de Vriendenclub het 
jaar van de verandering worden. Om de 
Vriendenclub ook in de toekomst te kun-
nen laten voortbestaan is er een koers-
wijziging nodig. In samenwerking met onze 
leden en het bestuur gaan we een nieuwe 
koers varen, op naar de Toekomst! Een 
toekomst waarin we samen met de club 
ons collectieve doel willen verwezenlijken: 
het stimuleren van de korfbalsport in de 
Puttense gemeenschap. 

Op naar een succesvol korfbaljaar, waar-
voor we alle leden veel sportiviteit en 
gezelligheid toewensen en waarin wij geza-
menlijk de mooie successen mogen vieren.

Jan de Lange, voorzitter
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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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Bestuur - info@tvsparta.nl
Voorzitter Jan van ‘t Veld .........................‘t Hazeveld 38 .............................. 253 68 50
Vice voorzitter Gerard Tijmense .......................Volken van Steenlerlaan 6 ............. 245 42 88
Secretaris Sibert van Leeuwen .................Schrassertstraat 39 ........................ 246 11 01
Penningmeester Albert Driessen ........................Van der Flierhof 7 ......................... 245 41 85
Lid J.C. Guus Steins ..............................Prof. Eijkmanstraat 31 ................... 246 05 92
Lid T.C. Gerard Tijmense .......................Volken van Steenlerlaan 6 ............. 245 42 88
Lid O.C. Vacant
Lid R.C. Gerrit van de Veen ...................Julianastraat 4 ............................... 245 67 61
Lid K.C. Chris Teunissen ........................Kardinaal Alfrinklaan 32 ................ 245 88 15

Administratie - ledenadministratie@tvsparta.nl
Ledenadministratie Adri van ‘t Veld ........................‘t Hazeveld 38 .............................. 253 68 50
 Marjo Walkier ..........................Valeriaan 1 ................................... 245 83 63
Financiële adm. Ton ten Pierik ..........................Rembrandtlaan 6 .......................... 245 73 52

Trainers
Tennisschool Bloemendal - www.tennisschoolbloemendal.nl
 Gino Bloemendaal ................................................................ 06 50 64 83 67
 p/a Knossos 16, 3823 KH  Amersfoort
 Maaike Westerneng.............................................................. 06 49 97 81 87

De Drie Poorten - Galvanistraat 23 - 3861 NJ Nijkerk - Postbus 84 - 3860 AB Nijkerk
T. 033 469 80 20 - F. 033 245 87 65 - E. drukkerij.ok@3poorten.nl

Drukken Printen Ontwerpen Flashfolder Websites

Drukwerk in alle soorten en maten

Snelle en stipte levering

Digitaal printen in kleur en zwart-wit

Zeer scherpe prijzen

Eigen moderne ontwerp-studio


