
P
resentatiegids 14

/
1

5
  



C
o

lo
fo

n

In
h

o
u

d
s-

o
p

ga
ve

5
Voorwoord van Harry Hoorn

6/7
Tweelingen bij De Meeuwen

8/9
Ruitenberg Interieurbouw

10/11
Onze kinderen korfballen . . .

19
G-korfbal bij De Meeuwen

23
Smakelijk eten bij ‘Smakelijck’

24
De mensen achter Intersport

25
Businessclub KV de Meeuwen

14/15
Meeuwenselectie in beeld

16/17
De eerste indruk van nieuwe leden

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

12
De vetste korfbaltruc!

20/21
Welkom bij Meeuwenbeach!

25
Juniorentrainer Erik Hulsteijn13

Hoofdtrainer Harold Jellema

Uitgever: 
KV de Meeuwen  

Redactie: 
Lieveke Meiling
Lars Pieper
Bart Nieuwenweg
Gerline van den Brink
Renske Arendsen
Sarien Nieuwenweg 
Kasper van den Hoorn
Aryan Blok
Wendy Kroes

Eindredactie: 
Sarien Nieuwenweg
Lieveke Meiling

Advertenties: 
Gerco Kempkes, 
Evert Lubbersen 

Fotografi e: 
Geurt Trip (cover), 
Edwin de Kruijf

Vormgeving: 
Edwin de Kruijf 

Cover: 
Bart Nieuwenweg,
Hanna Congleton

Drukwerk: 
Accent Grafi Center



4 Presentatiegids KV de Meeuwen 2014/2015 5Presentatiegids KV de Meeuwen 2014/2015

Als je aandacht krijgt, wat doet dat dan 
toch altijd veel met je. Althans zo vergaat 
mij dat. Dat heeft iedereen op zijn tijd 
gewoon nodig. Ja toch? Ik wil u als lezer 
graag even de aandacht geven!  

Ik hoop van harte dat deze nieuwe 
prachtige presentatiegids u een gevoel van 
aandacht geeft. U als lid, u als sponsor of 
u als een betrokkene bij onze vereniging. 
Ik hoop dat die aandacht door middel van 
deze presentatiegids u doet laten groeien. 
Dat u zelfs een beetje trots bent of wordt 
op zo’n mooie vereniging. Dat u groeit  
van trots omdat u betrokken bent bij  
KV de Meeuwen!

Dat is nou net wat wij als KV de Meeu-
wen met elkaar doen. We hebben 
natuurlijk als vereniging veel ‘denkwerk’ 
verricht de afgelopen jaren en ook het 
achter ons liggende seizoen hebben we 
hard gewerkt om te doen wat we hebben 
bedacht. Maar dit seizoen gaan we elkaar 
opzoeken, gaan we elkaar (hulp)vragen 
stellen en gaan we elkaar aandacht geven. 
Wij presenteren u dan ook d.m.v. deze 
presentatiegids graag een prachtige ve-
reniging die dit nieuwe seizoen elkaar zal 
helpen om elkaar te laten groeien. Groei 
in sportieve ambitie, Groei in onderlinge 
(vrijwilligers) hulp, groei in POP (Per-
soonlijk ontwikkelingsplan), groei in leden 
en nog veel meer! Groei in SAMEN een 
vereniging zijn!

SAMERWERKING en AANDACHT is een 
kenmerk van onze vereniging. Ik heb dat 
toch zeker ook weer ervaren bij de plan-
nen die er voor dit seizoen zijn gemaakt.  
De verschillende commissies in onze 
vereniging die elk met zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid, elkaar opzoeken 
en elkaars kennis en kunde gebruiken om 
hun opdracht tot een succes te maken. 
Prachtig!

Ik geef u een voorbeeld: Onze toernooi-
encommissie die o.a. eindverantwoordelijk 
is voor het organiseren van het jaarlijkse 
starttoernooi vraagt hulp en bijstand aan 
bijvoorbeeld de kantinecommissie en aan 
de PR-commissie. Die gaan dan, onder de 
verantwoordelijkheid van de toernooi-
encommissie aan het werk en SAMEN 
maken ze er een succes van. MOOI HÈ!

Zo groeit er binnen onze vereniging 
met aandacht voor elkaar een prachtig 
toernooi met vele mogelijkheden voor 
individuele leden om te groeien.
Weet u wat ook groeit binnen onze 
vereniging? Dat is het ‘KV de Meeuwen 
woensdagavond bakkie’. Op de woens-
dagavond komen steeds meer leden en 
ouders en opa’s en oma’s even een bakkie 
koffie drinken en even bijkletsen in onze 
gezellige kantine. Een spelletje of een 
serieus gesprek? Het kan allemaal en we 
geven elkaar aandacht en we groeien naar 
nog meer vereniging zijn!

Beste lezers van deze weer prestigieuze 
presentatiegids: Ik nodig u graag uit voor 
veel zomerse dagen langs en op het veld 
en in de koude donkere dagen bij ons in 
de sporthal, in de zaal bij KV de Meeuwen 
seizoen 2014-2015. Wij zullen u dan de 
‘KV de Meeuwen aandacht’ geven omdat 
wij ervan overtuigd zijn dat alles wat aan-
dacht krijgt groeit . . . en dat hebben wij 
als vereniging en als mens ‘gewoon’ nodig!

Met een vriendelijke groet en graag bereid 
tot nadere uitleg en/of overleg wens ik 
iedereen een enthousiast seizoen toe.

Alles wat aandacht krijgt groeit!
Voorzitter Harry Hoorn
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 Tweelingen 
bij De Meeuwen

Heeft u zich altijd al afgevraagd hoe het is om tweeling te zijn en op 
korfbal te zitten? Hoe het is als je zoveel op elkaar lijkt? Hoe gezellig 
het is om samen in een team te zitten? Wij vroegen het onze tweelingen 
bij De Meeuwen.
Annabel en Britte Heinen, Ilse en Lise Schuurman, 
Marit en Isa Hijmissen en Petra en Renee Grootjans 
delen hier al hun korfbalervaringen met ons! 

Ze korfballen al 1 jaar bij De Meeuwen. En tot nu toe 
zaten ze ook bij elkaar in het team. En dat vinden ze heel 
gezellig!
Hebben jullie altijd bij elkaar gezeten/zitten jullie 
altijd bij elkaar?
We zitten altijd bij elkaar.
Is het gek om als tweeling samen dezelfde sport 
te doen?
Nee, juist heel gezellig! En je kent al iemand uit je team...
Is er meer rivaliteit?
Nee duhuh, je moet toch samen winnen!
Wie is er beter in korfbal?
Ilse, zeggen ze beide volmondig.
Worden jullie vaak verward met elkaar?
Ja, onbegrijpelijk...

Hebben jullie nog leuke 
verhalen?
Lise: We zijn door de 
tegenstander wel eens 
door elkaar gehaald. 
Toen stond Ilse haar 
tegenstander mij ge-
woon in een keer te 
verdedigen!
Sem uit ons team had 
er ook moeite mee en 
riep in de wedstrijd 
vaak “meisje”.
En natuurlijk dat we kampioen geworden zijn, en dat kun 
je dan ook maar mooi samen vieren!!!

Ze spelen sinds 2009 bij De Meeuwen. Daarvoor speelden ze 
al vanaf hun zevende bij EKVA in Almere. Voor ons hoog tijd 
om eens te kijken hoe deze tweeling korfbal bij De Meeuwen 
beleeft.
Hebben jullie altijd bij elkaar gezeten/zitten jullie altijd bij elkaar?
Annabel: Tot vorig jaar wel, toen we naar de B gingen niet meer. 
Britte: We hebben tot de C2 altijd bij elkaar gezeten. Dat is 
natuurlijk erg gezellig!
Is het gek om als tweeling samen dezelfde sport te doen?
Britte: Nee, want je kan er over meepraten als ze het er over 
heeft. 
Annabel: En we kunnen altijd samen fi etsen haha.
Is er meer rivaliteit?
Annabel: Als we elkaar moeten verdedigen met training dan 
lopen de irritaties soms best wel hoog op.
Britte: Dan hebben we 
nog wel eens de neiging 
om geïrriteerd te raken, 
als de een beter verdedigt dan de ander.
Annabel: Maar meestal 
worden we niet tegen 
elkaar gezet, uit voorzorg.
Britte: We kennen elkaar 
heel goed dus weten ook 
wat elkaars sterke en 
zwakke punten zijn en we 
denken vaak hetzelfde 
tijdens het korfballen. 
Daardoor kunnen we goed samenspelen.
Wie is er beter in korfbal?
Annabel: Nou Britte zit in de B1 en ik in de B2, dus als je naar de 
teams kijkt, dan is zij beter.
Britte: Maar we vinden zelf dat we wel gelijk aan elkaar zijn. De 
een is alleen misschien beter in andere dingen dan de ander.
Worden jullie vaak verward met elkaar?
Britte: Als we allebei met de training het zelfde broekje en shirt 
aanhebben, worden we nog wel eens verward met elkaar.
Annabel: Maar dat is ook wel weer grappig.
Hebben jullie nog leuke verhalen?
Britte: Er werd toen we nog samen speelden regelmatig gevraagd 
tijdens een wedstrijd of we tweeling waren. Dan zeiden we ja en 
zeiden ze: ‘Ah, maar jullie lijken helemaal niet veel op elkaar.’ Ik 
vroeg me dan af hoe ze dan zagen dat we tweeling waren, haha. 
Annabel: En vroeger deden we nog wel eens elkaar T-shirts aan 
met de namen achterop. Dan zeiden ze het altijd verkeerd.

Een gezellige tweeling die nu ook al weer een aantal jaar op 
korfbal zit. En nu het afgelopen jaar in een gemengd team heeft 
gespeeld! Dat is toch weer wat anders dan in een meisjesteam 
zitten…
Hoelang zitten jullie al op korfbal?
Marit: Ik heb 2 jaar gespeeld in de E4 met alleen maar gezellige 
meiden en 1 jaar gespeeld met de D3 in een gemengd team!
Isa: Ik heb 1 jaar in de F2 gezeten in een gemengd team, en 2 jaar 
in de E3, en het laatste jaar was in de D3 dat was ook een heel 
gezellig team. 
Zijn jullie tegelijk op korfbal gegaan? Zo nee, wie was er eerder? 
Hoe oud waren jullie?
Marit: Isa ging eerder op korfbal. Elke thuiswedstrijd mocht ik 
gaan kijken en dat vond ik zo leuk dat ik erop ben gegaan. 
Toen ik begon met korfbal was ik 8 jaar.
Isa: Ik was de eerste die op korfbal ging. Ik mocht toen met 
Lianne uit mijn klas een keer meedoen met trainen en ik vond 
dat heel erg leuk. Toen ik begon met korfbal was ik 7 jaar.
Hebben jullie altijd bij elkaar gezeten/zitten jullie altijd bij elkaar?
Nee, we hebben niet altijd bij elkaar in een team gezeten. Het 
afgelopen jaar was het de eerste keer. Dat vonden we best wel 
leuk. Soms is het ook wel vervelend, omdat de trainers steeds 
ons door elkaar haalden.
Is het gek om als tweeling samen dezelfde sport te doen?
Nou toen we niet bij elkaar in het team zaten wist bijna niemand 
dat we tweeling waren en kon iedereen de namen dus goed 
onthouden. Toen we de eerste keer bij elkaar in het team zaten 
kon bijna niemand ons uit elkaar halen.
 Wie is er beter in korfbal?
Marit: Ik ben beter in scoren, vrijlopen en aanvallen. 
Ik vind aanvallen wel wat leuker dan verdedigen!
Isa: Ik ben beter in strak gooien, vangen en in verdedigen. 
Ik vind aanvallen wel iets leuker dan verdedigen.
Worden jullie vaak verward met elkaar?
Ja, want de trainers halen ons ook altijd door elkaar en dat is 
heeeeel erg vervelend! Marit moest er zelfs twee keer achter 
elkaar eruit omdat de trainers zich hadden vergist. Isa was eigen-
lijk aan de beurt om eruit te gaan.

Al sinds 1987 korfbalt deze tweeling bij De Meeuwen. 
En dat allemaal omdat Riet Maarseveen destijds vroeg of 
het niet leuk zou zijn als ze zouden gaan korfballen…
Hebben jullie altijd bij elkaar gezeten/zitten jullie 
altijd bij elkaar?
Petra: In de jeugd hebben we bijna altijd samen gezeten. 
Tot de A1 eigenlijk. Toen is Renee  afgevallen naar de 
A2 toe. Daarna hebben we niet meer in het zelfde team 
gezeten. Ik ben selectie gaan spelen en Renee koos, mede 
door haar werk, om op een lager niveau te gaan korfbal-
len.
Is het gek om als tweeling samen dezelfde sport te doen?
Renee: Nee hoor dat is niet gek, juist hartstikke handig. 
Samen naar de trainingen fi etsen. Ouders die maar naar 
1 wedstrijd hoeven te kijken. Wel reden ze bijna elke 
wedstrijd, gewoon omdat ze leuk vonden. Nu doen we 
gezellig een drankje bij de meeuwen en kletsen we bij 
met vrienden. Afgelopen jaar deden we af en toe ook 
kantine dienst samen.
Petra: Ook hebben we een paar jaar samen (met Kari-
anne Jonker en Eef van den Brink) de sponsorkleding uit 
gegeven.
Wie is er beter in korfbal?
Renee: Petra is eigenlijk altijd beter geweest dan ik. Ze 
was beter in aanvallen. Verder waren we dezelfde soort 
speler. We waren niet echt opvallend maar wel function-
eel en redelijk goed in verdedigen.

Petra: Als Renee niet gestopt was voor haar werk, hadden 
we waarschijnlijk nog wel op een lager niveau samen 
gespeeld. Misschien komt ze nog een keer in het mid-
week spelen.
Worden jullie vaak verward met elkaar?
Renee: Bij de korfbal nog steeds. Mensen kijken dan niet 
zo goed en roepen dan de verkeerde naam. Het gebeurt 
eigenlijk alleen als we niet samen zijn. Of als we elkaars 
kinderen bij ons hebben.
Petra: Maar we reageren altijd hoor. Ook al heb je de 
verkeerde aangesproken.
Hebben jullie nog leuke verhalen?
Petra: In de jeugd had onze moeder een grote P en R op 
onze rug genaaid. Dit zodat iedereen ons uit elkaar kon 
houden. Ook voor de 
tegenstander, omdat 
we het wel een beetje s
neu vonden als ze 
telkens naar de ver-
keerde liepen. 

als de een beter verdedigt dan de ander.

elkaar gezet, uit voorzorg.

zwakke punten zijn en we 

Marit en Isa Hijmissen

Annabel en Britte Heinen

Petra en Renee Grootjans

Ilse en Lise Schuurman
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Al een aantal jaar prijkt de naam van 
Ruitenberg Interieurbouw op shirts en 
reclameborden bij De Meeuwen. Onlangs 
werd bekend dat Ruitenberg Interieur-
bouw de komende drie jaar hoofd-
sponsor zal worden bij De Meeuwen. Een 
goede reden om weer eens een bezoekje 
te brengen bij deze trouwe sponsoren. 

Ruitenberg Interieurbouw vind je op een 
steenworpafstand van De Meeuwen, aan 
de Hoge Eng West nummer 6. En als je bij 
Ruitenberg binnenstapt weet je precies 
wat ze al jarenlang zo bijzonder maakt, 
namelijk de uitzonderlijke kwaliteit.  
Ruitenberg Interieurbouw ontwerpt 
en bouwt de keuken die aansluit bij de 
persoonlijke beleving, ruimte en financiële 
mogelijkheden van de klant. Iedere keuken 
wordt met de hand op maat gemaakt.  
Het hele proces, van ontwerp tot vervaar-
diging op locatie, wordt op ambachtelijke 
wijze uitgevoerd. 

Naast unieke keukens is Ruitenberg  
Interieurbouw het adres voor inbouw 
kasten, kamer-en-suitekasten, bibliotheken, 
badmeubels, bedrijfs- en hotelbalies,  
radiatorkasten of lambriseringen. 
Daarmee heeft Ruitenberg op vrijwel 
iedere interieurwens een passend  
antwoord. 

Inmiddels is Ruitenberg Interieurbouw al 
een aantal jaar trouwe sponsor van De 
Meeuwen. Het contact met De Meeuwen 
werd gelegd door Jan en Gerda Ruiten-
berg, en wordt nu verder opgepakt door 
schoonzoon Rutger van der Ziel en zijn 
vrouw Angela. Zij zijn bezig met de over-
name van Ruitenberg Interieurbouw. Na 
23 jaar in het bedrijf werkzaam geweest 
te zijn doen Jan en Gerda dus een stapje 
terug. Angela legt uit dat de keuze om 
De Meeuwen te sponsoren een goede 
is geweest: “De Meeuwen is volgens mij 
een hele hechte vereniging, je ziet dat 
daar veel vriendengroepen ontstaan en 
er heerst een gezellige sfeer. Daar dragen 
wij als familiebedrijf graag een steentje 
aan bij. En inmiddels zijn we al bij flink wat 
Meeuwenleden over de vloer geweest, en 
hebben we bijvoorbeeld ook de stijlvolle 
bar in de kantine mogen maken.”

Onder andere Meeuwenlid Arno Brink  
liet dit jaar zijn keuken ontwerpen en ver-
vaardigen door Ruitenberg Interieurbouw, 
en was onder de indruk van de profes-
sionaliteit en kwaliteit van het familie- 
bedrijf: “Bijzonder knap om te zien dat een 
ontwerp vanuit een paar pennenstreken 
veranderd in een schitterende keuken.  
Van ontwerp tot het plaatsen van de  
keuken, alles was perfect voor elkaar.  
Dat kan ik iedereen aanbevelen!”
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Een kijkje in de keuken  
bij Ruitenberg Interieurbouw
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Ruitenberg Interieurbouw ontwerpt en bouwt de keuken die past bij uw 

persoonlijke smaak, ruimte en budget. Of u nu kiest voor de klassieke, 

landelijke, design of retro stijl, uw keuken is altijd uniek. Ook voor 

maatwerk kasten, lambriseringen en badkamermeubels bent u bij 

Ruitenberg aan het juiste adres. Wij ontmoeten u graag in onze showroom!

E  info@ruitenberginterieurbouw.nl  I  I  www.ruitenberginterieurbouw.nl



Deze keer staan er twee gezinnen  
centraal in de presentatiegids waarvan  
de kinderen korfballen, maar de ouders  
nooit gekorfbald hebben.

De familie Bos bestaat uit zes gezinsleden. 
De ouders, Marlous en Gert-Jan hebben 
vroeger zelf niet gekorfbald. Maar hun  
drie dochters, Marit (18), Rianne (16) en 
Romy (7) zijn zo ongeveer opgegroeid bij  
De Meeuwen. Broertje Ruben is de uit-
zondering en doet het liefst aan voetbal. 

Marit over korfballen bij De Meeuwen:
‘Vroeger heb ik heel veel sporten uitge- 

probeerd totdat iemand mij een keer 
meenam naar een korfbaltraining. Daarna 
ben ik nooit meer weggegaan bij De 
Meeuwen. Het leukste aan korfbal bij De 
Meeuwen is dat je er veel mensen leert 
kennen en het een gezellige club is. Het is 
handig dat mijn zusjes en ik dezelfde sport 
doen. Daardoor ga je sneller bij elkaar 
kijken. En afgelopen jaar heb ik zelfs een 
deel van een wedstrijd met mijn zusje 
gespeeld. Dat is toch wel erg leuk!’

Rianne over haar ambities bij De Meeuwen.
‘Ik ben begonnen met korfbal nadat ik 
mee had gedaan aan het schoolkorfbal-

toernooi. Daarna besloot ik dat het zo’n 
leuke sport was dat ik het zelf wilde gaan 
doen. Ik speel nu in de A-selectie en hoop 
ooit toch het eerste te bereiken. En zeg 
nu zelf, het zou toch leuk zijn als we ooit 
met z’n allen in het eerste zouden spelen?’

Romy over haar grote zussen.
‘Elke keer als mijn zussen een wedstrijd 
hadden ging ik kijken. Ik vond dat zo leuk 
dat ik het zelf ook wilde gaan doen. Nu 
speel ik in de F1 en dat is echt heel leuk. 
De wedstrijden vind ik het leukste en het 
liefste win ik. Ooit wil ik ook in het eerste 
komen samen met mijn zussen!’
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Onze kinderen  korfballen . . . 

Voor de ouders van Robin (17), Tim (11), Sander (9) en Stefan (8) 
Hazeleger is de keuze op zaterdag erg gemakkelijk. Vier van hun 
zes kinderen spelen namelijk bij KV de Meeuwen. Zoons Patrick 
(19) en Lars (3) zijn niet actief bij De Meeuwen. Wat vinden Robin, 
Tim, Sander en Stefan ervan dat het hele gezin bij De Meeuwen 
korfbalt? En willen zij ooit bij elkaar in het team komen? 

Waarom zijn jullie begonnen met korfballen?
Robin: Ik deed in groep vier 4 mee met schoolkorfbal, toen vond ik 
het heel erg leuk dus ben ik het seizoen daarop ermee begonnen.
Tim: Omdat mijn broer erop zat.
Sander: Omdat het mij ook wel leuk leek omdat allebei mijn  
broers er al op zaten.
Stefan: Omdat mijn broers er ook op zaten.

Wat is er zo leuk aan korfbal?

Robin: Ik vind het vooral leuk dat er veel inzicht in zit en dat het 
veelzijdig is. En natuurlijk dat het gemengd is! 
Tim: Ik ook, vooral dat het gemengd is.
Sander: Ik vind de bal onderscheppen en het scoren het leukst.
Stefan: Ik vind het vooral leuk omdat mijn vriendinnetje er ook 
op zit.

Is het leuk dat (bijna) het hele gezin bij De Meeuwen korfbalt?
Robin: Ja, ik vind het altijd wel gezellig.
Tim: Ja!
Sander: Ja, want dan kan je soms ook wedstrijden kijken van je 
broers. 
Stefan: Ja, ik vind van wel. 

Wat wil je bereiken met korfbal?
Robin: Ik wil vooral veel plezier hebben en kijken wat ik allemaal 

De ouders over korfbal en alles wat  
daarbij komt kijken . . . 
‘Korfbal is een leuke sport! Op de basis- 
school deden we zelf ook altijd met de 
schoolkorfbaltoernooien mee maar  
omdat we allebei al andere sporten deden  
(Gert-Jan voetbal en later basketbal,  
Marlous zwemmen, atletiek en later  
basketbal) kon er niet nog een sport bij.’

‘Het leukst van korfbal is toch wel dat het 
een gemengde teamsport is en dat het 
een balsport is. Het zou leuk en handig 
zijn als alle kinderen op dezelfde sport 
zitten. Vorig jaar was het de bedoeling dat 

alle vier de kinderen zouden gaan korfbal-
len. Ruben voetbalt bij SDC maar wilde 
heel graag komen trainen. Helaas vielen 
de trainingstijden gelijk, zodat hij maar 
een paar keer heeft mee kunnen trainen. 
Voor hem staat voetbal op de eerste plek, 
maar mocht het toch nog weer eens met 
trainingstijden uitkomen, dan zou hij zeker 
weer meedoen!’

‘Wij vinden De Meeuwen een gezellige 
club! Er is een gezellige sfeer. Daarnaast  
is de jeugdcommissie is erg actief en  
organiseert veel leuke activiteiten.’
‘We proberen bij alle drie in ieder geval 

alle thuiswedstrijden te kijken. Soms gaan 
we nog wel eens bij uitwedstrijden kijken 
als het niet te ver weg is. Sowieso de 
bepalende wedstrijden en de NK’s zijn we, 
ook verder weg, er altijd bij. We zijn wel 
fanatiek langs de kant maar ik probeer 
altijd wel mijn mond te houden. Dit lukt 
helaas niet altijd . . .’

‘We hopen natuurlijk vooral dat de 
kinderen het plezier in het spel blijven 
behouden maar verder hoop ik ook dat 
ze kunnen gaan bereiken wat ze het liefst 
willen zodat we straks ze alle drie bij het 
eerste kunnen aanmoedigen.’

nog kan leren en dan zie ik wel hoe ver ik kom.
Tim: Het allerhoogste niveau oftewel de Korfbal League. 
Sander: Ik wil in het Nederlands Team komen.
Stefan: Ik wil veel leren en hopelijk net zo goed worden  
als mijn broers.

Hoop je ooit bij je broertjes in het team te spelen? 
Robin: Ja, dat lijkt me wel leuk, want ik kan het altijd wel prima 
met ze vinden.
Helaas is dit niet geheel wederzijds. Tim, Sander en Stefan  
denken hier namelijk net wat anders over.

Tim: Nee, ik zie ze al vaak zat.
Sander: Nee, ik heb al een keer bij Stefan in het team gespeeld 
en dat ging toen niet echt lekker.
Stefan: Nee, ik wil bij mijn vriendinnetje in het team komen. 

Vader en moeder Hazeleger:
‘Wij vinden korfbal een leuke sport. Je hebt gemengde teams  
en ’s winters kunnen we lekker binnen blijven. Het is ideaal dat  
de kinderen op dezelfde sport zitten. Stel je voor dat we elke  
zaterdag naar 4 verschillende sportverenigingen moeten . . . Pfff!  

De Meeuwen als club vinden we heel leuk omdat ze veel regelen 
voor de jeugd. Wat betreft de sport zien wij de winnaarsmen-
taliteit terug bij onze kinderen. Zelf zijn wij niet zo sportief maar 
we vinden het erg leuk om te kijken. We houden er niet van om 
onze kinderen te coachen vanaf de zijlijn. Dat laten we graag aan 
de trainers/coaches over. De kinderen worden er vaak erg on-
rustig van als ze van ouders horen wat ze moeten doen. Maar als 
het goed gaat geven we wel complimenten hoor! Wij hopen dat 
de kinderen een leuke en gezellige tijd hebben bij De Meeuwen 
met een sportief spelletje korfbal.’
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Harold Jellema pakt uitdaging aan!
Kan je in het kort wat over jezelf vertellen 
(werk, relatie)?
‘Ik stel me graag even aan u voor.
Ik ben Harold Jellema 45 jaar, getrouwd 
met Ellen en we hebben twee kinderen. 
Dochter Leah (8) en zoon Kyan (4). We 
wonen in Tjalleberd een dorpje vlakbij 
Heerenveen in de provincie Friesland. 
Ik heb inmiddels 25 jaar onafgebroken 
trainerservaring met standaard senioren 
teams uitkomend op verschillende niveaus,  
maar over het algemeen toch wel het 
hogere niveau omdat topsport mij 
aanspreekt.’  
‘Ik werk in IJlst één van de elf steden 
in Friesland. Daar geef ik leiding in een 
metaalverwerkend toelevering bedrijf.  
We bedienen verschillende sectoren 
waaronder de chemische-, medische- 
en zuivelindustrie alsook het openbaar 
vervoer.  We zijn gespecialiseerd in last 
minute levering!’ 

Vanwaar de keuze voor De Meeuwen?
‘Nadat ik benaderd ben door De Meeuwen 
heb ik verschillende gesprekken gehad. 
Met de TC heb ik gesproken waarbij ik 
een goed beeld heb gekregen van de hui-
dige situatie bij De Meeuwen en ook de 
toekomstplannen die de vereniging heeft 
samengevat in de visie 2020. Daarnaast 
heb ik met de selectie gesproken, waarin 
ik groepsgewijs de selectie een aantal 
vragen heb voorgelegd. Op deze vragen 
heb ik verrassende antwoorden gekregen 
die passen in het beeld wat mij aanstaat 
n.l. een selectie die heel goed weet wat ze 
willen en hoe dat te doen. Deze gesprek-
ken hebben een goed beeld gegeven van 
de ambitie die de club De Meeuwen heeft 
en de wil van de selectie om hierin te par-
ticiperen. Dit heeft ertoe bijgedragen om 
de keuze voor De Meeuwen te maken!’
‘Daarnaast vind ik het plezierig om samen 
een traject in te gaan wat moet leiden tot 
het behalen van de ambitie die de verenig-
ing heeft.’

Wat is je stijl van trainen? Geef je je 
spelers veel vrijheid of zit je jouw spelers 
dicht op de huid?
‘Mijn stijl van trainen geven is dat ik heel 
duidelijk aangeef wat mijn visie is op 
het spel en daarin langzaam spelers de 
ruimte geef om daarin te participeren. 
Dit houdt in de praktijk in dat ik in de 

eerste periode heel strikt train om mijn 
visie helder te maken. Aan de selectie om 
daar vervolgens zelf een invulling aan te 
geven. Ik geloof namelijk dat je een team 
eerst coachbaar moet maken in jouw 
visie om vervolgens de selectie te laten 
participeren in/met jouw visie. Hierin geef 
ik spelers na verloop van tijd veel vrijheid 
maar in het begin van onze samenwerking 
vind ik dat men zich moet focussen op het 
doel en dat is zo snel mogelijk deelgenoot 
worden van mijn visie!’ 

Wat zijn je verwachtingen voor 
het komende  seizoen?
‘Mijn verwachting van het 
komend seizoen is dat we 
individueel en collectief stappen 
maken richting ons lange termijn 
doel. De selectie moet worden 
voorbereid op het niveau in de 
League! Dit lukt niet in één jaar 
maar het is wel datgene waar we 
naar toe werken. Dit is een pro-
ces van vallen en opstaan omdat 
we ons bewust moeten worden 
van datgene wat we doen en 
wat voor gevolgen dat heeft.’ 
‘Om een voorbeeld te geven: als 
aanvaller passeer je iemand over 
links en het levert een doelpunt 
op. Dan zeg ik als trainer: “wil je 
dat nog een keer doen?’’ Maar 
als de speler in kwestie zijn actie 
niet weet te reproduceren dan 
is dit een moeilijke vraag van 
de trainer. Hierin zullen we dus 
stappen moeten maken. Ook 
om tactisch antwoord te kunnen 
bieden op de voorkomende 
speltypes zonder dat we conces-
sies doen aan ons eigen spel, kost 
de nodige trainingsarbeid. Mijn 
doel is om aan het einde van het 
komend seizoen hieraan te voldoen!  
Wat dit prestatief op korte termijn in-
houd vind ik van ondergeschikt belang,  
het is een kwestie van een lange adem 
gericht op 2020.’
‘Laat duidelijk zijn dat ik me niet verschuil 
achter de visie 2020 maar je moet, om dit 
doel te verwezenlijken, wel je prioriteiten 
juist stellen!’

De Meeuwen wil in 2020 in de Korfbal
League spelen. Je hebt op dit niveau 

gewerkt. Wat ga je doen om de selectie 
weer een stap richting de League te 
brengen?
‘In de top van het korfbal wordt heel veel 
getraind. Als ik dat afzet tegen hoeveel we 
komend jaar gaan trainen dan verliezen 
we terrein. We zullen ons bewust moeten 
zijn van de manier waarop we trainen, hier 
ligt namelijk de sleutel tot succes. Hoe 
vullen we onze trainingsuren inhoudelijk 
in en wat is de output hiervan! Daarnaast 
zal ook de vereniging bewust moeten 

zijn van dit proces wat moet leiden naar 
de League. De vereniging heeft gekozen 
voor deze visie en het is aan ons allen om 
samen de weg die we willen belopen af te 
stemmen in haalbaarheid op het tijdspad 
tot 2020!’

‘Hierin roep ik ook de club op om te 
participeren in onze doelstelling. Een ieder 
die hierin kan bijdragen nodig ik van harte 
uit zich te melden en om samen met ons 
het pad te plaveien richting ons doel!’

De vetste korfbaltruc!
‘Probeer deze maar eens na te doen!’

Stap 1
Neem een aanloop zoals je dat 

 ook bij een doorloopbal doet.  

De aanloop moet niet te kort zijn!

Stap 4
Maak de beweging af en gooi  

de bal met je goede hand omhoog 

in de korf. Doelpunt!

Stap 3
Haal tijdens de doorloopbal  

de bal snel achter je rug langs,  

van je ene hand naar de ander.

Stap 2
Ontvang de bal op je ‘verkeerde’ hand. In mijn geval is dat mijn rechterhand, aangezien ik met links gooi.

Let op!
Denk eraan, dit moet snel,  
anders loop je met de bal  
en dat mag natuurlijk niet!

Wanneer kan je 
deze truc goed 
gebruiken?
‘Deze truc kan je goed gebrui- 
ken als je in de wedstrijd de 
bal verkeerd krijgt aangespeeld. 
Normaal wil je de bal recht 
voor je hebben, zodat je ‘m als 
een doorloopbal kan afmaken. 
Soms krijg je de bal echter 
verkeerd. In dat geval kan je 
deze truc, als je goed geoefend 
hebt, toepassen om alsnog een 
doelpunt te maken.’
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Ruitenberg Interieurbouw ontwerpt en bouwt de keuken die past bij uw 

persoonlijke smaak, ruimte en budget. Of u nu kiest voor de klassieke, 

landelijke, design of retro stijl, uw keuken is altijd uniek. Ook voor 

maatwerk kasten, lambriseringen en badkamermeubels bent u bij 

Ruitenberg aan het juiste adres. Wij ontmoeten u graag in onze showroom!

E  info@ruitenberginterieurbouw.nl  I  I  www.ruitenberginterieurbouw.nl

Marit Bos



   ‘Sport is voor mij, mijn  man en de kinderen  
       ontspanning in het  weekend.  
                    Het gaat  helemaal prima zo.’

Familie van der Zwaag  
over De Meeuwen:
Arjette van der Zwaag (40) heeft drie 
kinderen: Jasmijn (12), Kirsten (10) en 
Stefan (8). ‘Korfbalvereniging De Meeu-
wen draagt bij aan het groepsverband 
waarin kinderen leren omgaan. Ze 
leren leeftijdsgenoten kennen en leren 
omgaan met verlies. Bij De Meeuwen 
zijn al deze ingrediënten te vinden.’ 
Ook haar kinderen zijn fanatiek aan-
wezig bij de georganiseerde activitei- 
ten rondom de jeugd. Ze tonen hierin 
eigen initiatief en vinden het vooral 
heel gezellig. Coen, de man van Arjette, 
is ook te vinden op De Meeuwen. Hij 
is coördinator van het zaal- en veld-
commissariaat en tevens de trainer/
coach van de D3. Daarnaast zit hij in

de faciliteitencommissie. Terwijl hij dit 
vertelt, geeft hij aan dat hij graag zou 
zien dat jonge kinderen trainen krijgen 
van mensen die zelf sterk zijn in het 
spel. ‘Kinderen kijken hier tegenop en 
willen dan net zo goed worden. Ik vind 
het hier goed geregeld en het is leuk 
dat de kinderen nieuwe kinderen leren 
kennen en de ouders nieuwe ouders 
ontmoeten. Dat zorgt toch weer voor 
extra gezelligheid.’ Op de vraag of er 
behoefte is om inspraak te hebben 
binnen de club antwoordt Coen dat 
hij door het vrijwilligerswerk bij De 
Meeuwen al een beetje betrokken 
is. ‘Erbij betrokken worden is nooit 
verkeerd.’ 
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Nieuwe leden met jonge kinderen over De Meeuwen

De eerste indruk . . . 

Willeke Rozendaal (39) is 
moeder van Mees (10) en 
Stephanie (8). Ze zijn pas 
verhuisd en hun kinderen heb-
ben dit seizoen voor het eerst 
meegedraaid bij De Meeuwen. 
Op de vraag wat zij vindt dat 
de vereniging bijdraagt aan haar 
kinderen zegt ze dat ze de om-
gang vooral heel belangrijk vindt. 
‘Jongens met meisjes en meisjes 
met jongens. De kinderen leren 
om te gaan met verliezen. Het 
leven gaat niet altijd zoals je wilt. 
Hierdoor leren ze om te gaan 
met tegenslagen. Zo kunnen ze 
deze verwerken in het leven.’ 
Op de vraag of ze ook vrijwil-
ligerswerk doet bij De Meeu-
wen antwoordt ze: ‘Ik ga volgend 
jaar kantinedienst proberen 
met mijn man Quintijn. Als je lid 
wordt bij een vereniging weet  
je eigenlijk automatisch dat je 

iets terug moet doen voor de 
vereniging. Dit is zeker niet erg 
want je moet als ouder helpen 
waar het kan.’ Terwijl Willeke 
deze vraag beantwoordt schuift 
haar man aan. Hij heeft nog wel 
een tip voor De Meeuwen: ‘Ik 
zou het heel leuk vinden om 
een soort van recreanten team 
te hebben. Eén keer per week, 
zonder wedstrijden en met 
vastigheid van de leden die hier 
in mee willen doen. Mono-korf-
bal zou bijvoorbeeld een goede 
optie zijn. De midweek is helaas 
te vroeg vanwege mijn werk.’  
Inspraak bij De Meeuwen hoe- 
ven Willeke en Quintijn niet. 
‘Het is allemaal goed geregeld 
en het is natuurlijk in het week-
end. Het dient nu als ontspan-
ning en dat mag ook zo blijven. 
Het gaat goed zo.’

Marriët de Jong  
over de vereniging:
Marriët de Jong (43), moeder van Wouter 
(12), Jasper (10) en Tessa (8), vertelt over 
haar ervaringen. ‘Ik vind het belangrijk dat 
mijn kinderen leren omgaan met andere 
kinderen. Jongens met meisjes en meisjes 
met jongens. Rond de jeugd worden veel 
activiteiten georganiseerd.’ Marriët vertelt 
dat haar kinderen altijd enthousiast zijn om 
mee te doen aan de activiteiten en vindt 
het terecht dat De Meeuwen gekozen is tot 
de leukste vereniging van Putten. ‘De gezel-
ligheid is toch wel een hele leuke toevoe- 
ging aan de vereniging.’ Zelf staat Marriët 
twee keer per seizoen achter de bar. 

Ze vindt het fijn dat ze iets terug kan doen 
voor de vereniging in de vorm van vrijwil-
ligerswerk. Op de vraag of ze misschien in-
spraak wil hebben over de beslissingen die 
worden genomen bij De Meeuwen geeft ze 
het volgende antwoord: ‘Nee, dat hoeft van 
mij niet. Sport is voor mij, mijn man en de 
kinderen ontspanning in het weekend. Ik zie 
ook nergens iets waar ik inspraak op zou 
willen hebben. Het gaat helemaal prima zo.’ 
Het enige dat Marriët graag had willen zien 
is het verplicht stellen van het douchen. 
‘Maar dat kan nog komen.’

Van jong naar oud en van nieuw lid tot 
oudgediende, bij De Meeuwen is het 
allemaal te vinden. De vereniging biedt 
plaats voor iedereen die zich aanmeldt. 
Als oudgediende weet je precies hoe 
het er bij De Meeuwen aan toe gaat, 
maar hoe komt de vereniging over op 
nieuwe leden met jonge kinderen?  
Wat is hun eerste indruk?  
Een aantal ouders geven hun mening . . .

De familie Rozendaal 
over De Meeuwen:



Wij stoppen graag veel 
energie in onze klanten. 
Onderling vertrouwen
en flexibiliteit staan
hierbij centraal. D.m.v.
innovatie, kwaliteits-
controles, opleidingen
en 24/7 service,
streven wij naar de 
hoogst mogelijke 
kwaliteit. 

www.gulikerputten.nl

Een volle tank, naar tevredenheid
Tanken hoeft niet altijd een lege portemonnee te betekenen. 
Met uw persoonlijke tankpas kunt u 24 uur per dag profiteren  
van onze voordelige tarieven.

Voortaan stopt u gewoon even bij de Ambachtstraat 16.

100% tevreden!

Wij stoppen er graag                                     in.Wij stoppen er graag                                     in.onze energie
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In mei 2012 kondigde het bestuur van 
de Meeuwen aan een aantal sportieve 
ambities vast te willen stellen. Een aantal 
sportieve doelstellingen en subdoelen zijn 
inmiddels gaan rollen binnen de vereniging. 
Eén van de speerpunten: het inrichten van 
een G-korfbal tak. 

‘Bij KV de Meeuwen vinden we dat er 
voor iedereen een plekje moet zijn 
binnen onze vereniging én iedereen een 
kans hoort te krijgen om in een team te 
sporten’ vertelt Arian Heinen, coördinator 
nevenactiviteiten. ‘We zijn aan het inventa-
riseren of er in de regio interesse is in 
G-korfbal in Putten. Alle jongvolwassenen 
en volwassenen die zichzelf fi t genoeg 
voelen om te gaan sporten, met een ver-
standelijke, of licht lichamelijk beperking, 
die niet in een regulier sportteam kun-
nen functioneren zijn welkom.’ Met een 
aantal andere commissieleden is Arian de 
afgelopen tijd langs ontmoetings-,vind- en 
werkplaatsen geweest. ‘Helaas hebben we 
nog niet het gewenste aantal deelnemers 
kunnen enthousiasmeren voordat we deze 
tak gaan inrichten, vandaar deze oproep.’

Korfbal is een veelzijdige sport voor jon-
gens én meiden. Je speelt in een team en 
ontwikkelt snelheid, kracht, uithoudings-
vermogen en balvaardigheid. Hierdoor is 
korfbal niet alleen leuk om te doen, het 
helpt ook bij de motorische, sociale en 
cognitieve ontwikkeling. KV de Meeuwen 
helpt jou graag om lekker in beweging 
te komen door kennis te maken met de 
leuke en sociale sport die korfbal is!

Enthousiastelingen kunnen 
voor meer informatie over 
de korfbalvereniging en het 
G-korfbal contact opnemen 
met Arian Heinen, 
06-40 58 20 95 
of info@fabh.nl 
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G-korfbal bij De Meeuwen

PARTYCENTRUM  - CATERING - PANNENKOEKHUIS 

WWW.HUIFKARPUTTEN.NL 

Inventarisatie G-korfbal 
 bij De Meeuwen
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Welkom bij Meeuwen Beach!

Wie onlangs bij De Meeuwen is geweest, kan het nauwelijks 
gemist hebben. In het achterste hoekje van onze accommodatie 
vind je tegenwoordig een grote zandbak. Die zandbak, beter 
bekend als ‘Meeuwen Beach’, wordt gebruikt voor beachkorfbal, 
beachvolleybal en beachvoetbal. Daarmee is het de enige echte 
beachsportaccomodatie van Putten, en zelfs van de regio. Met 
gepaste trots presenteren we u een kijkje achter de schermen 
van Meeuwen Beach!

Halverwege 2013 kwam een groepje enthousiastelingen op  
het idee om meer te doen bij De Meeuwen dan alleen korfbal.  
Zo werd het idee geboren om een beachveld aan te leggen  
op het terrein van De Meeuwen. Volleybalvereniging OMS  
en voetbalvereniging SDC waren net zo enthousiast, en dus 
werd besloten om het gezamenlijk op te pakken. Zoals SDC 
voorzitter Albert de Bruin het mooi verwoordde: ‘We zijn 
als verenigingen steeds op zoek naar vernieuwing. Het aantal 
sporters loopt terug. We concurreren tegen bankhangen en 
social media’.  

Een aantal plannen, tekeningen en vergaderingen verder was 
het plaatje compleet. Meeuwen Beach ging er komen. Eind april 
2014 werd gestart met de aanleg van het veld, en iets meer 
dan twee weken later was Meeuwen Beach officieel klaar voor 
gebruik. 

Een paar maanden na de aanleg is inmiddels duidelijk dat  
Meeuwen Beach voorziet in een behoefte. Wekelijks zijn er 
groepjes die gebruik maken van het veld en de bijbehorende 
materialen. Bijvoorbeeld ook tijdens de Puttense Sportmara-
thon, toen het veld gebruikt werd voor zowel touwtrekken als 
de beach games – een mix van korfbal, voetbal en volleybal.  
En inmiddels zijn ook de eerste toernooien georganiseerd,  
met steeds weer een verrassend grote opkomst. Daarmee is 
Meeuwen Beach een prachtige aanvulling op het sportaanbod 
van De Meeuwen, ook als je helemaal niets met korfbal hebt.

Het leuke van Meeuwen Beach is dat iedereen er gebruik  
van kan maken. Via de website www.meeuwenbeach.nl kun  
je eenvoudig een veld reserveren, zodat je zeker weet dat je  
terecht kunt. Om de continuïteit van het veld te verzekeren  
zijn er wel kosten verbonden aan het gebruik, namelijk € 10,- 
per veld per uur. 
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Met ingang van het seizoen 2014/20 prij
ken zowel de selectie als de C1 met een 
nieuwe sponsor op hun borst: restaurant 
Smakelijck. Geheel volgens het concept 
van de Puttense auteur en kookboeken-
schrijfster Williene Klinck wordt er in dit 
restaurant alleen gebruik gemaakt van 
E-nummervrije ingrediënten. Daarnaast 
kunnen de gasten kiezen uit suikervrije, 
glutenvrije en vegetarische gerechten. 
Dat klinkt niet alleen lekker, dat is ook 
nog eens verantwoord voor de (top)-
sporters van De Meeuwen. Ik, Lars Pieper, 
ging langs bij chef-kok Roland Bruggeman 
om hem te interviewen over Smakelijck. 

Even voorstellen . . . 
‘Ik ben Roland Bruggeman, 47 jaar oud, ge-
trouwd met Petra en samen met haar heb 
ik twee kinderen: Michelle en Robin. Ik ben 
in Rotterdam geboren, maar opgegroeid in 
Ede. Ik woon nu al 16 jaar in Putten.’

Hoe bent u bij restaurant Smakelijck 
terechtgekomen?
‘Vorig jaar november zocht ik naar een 
nieuwe uitdaging op het gebied van koken 
en via een horecawebsite belandde ik bij 
een advertentie voor chef-kok in een nieuw 
te openen restaurant. Hierop schreef ik een 
sollicitatiebrief en werd ik uitgenodigd voor 
een gesprek. Dit gesprek verliep positief 

en ik werd aangenomen. Het concept van 
Smakelijck kwam later pas ter sprake.’

Ik heb vernomen dat u in het verleden 
ook een persoonlijke prijs in de wacht 
heeft gesleept. Kunt u mij hier iets meer 
over vertellen?
‘Dat was niet zozeer een persoonlijke 
kookprijs, maar meer een teamprestatie. 
Toentertijd werkte ik bij Restaurant de 
Salentein als chef-kok. We deden mee aan 
Proef Amersfoort, een evenement waarbij 
restaurants uit Amersfoort en omgeving 
zich kunnen presenteren en hun restau-
rant kunnen promoten. Hierbij werden 
kleine gerechtjes verkocht, en één van de 
door ons gepresenteerde gerechtjes werd 
door de vakjury als beste beoordeeld.’

Waar haalt u uw culinaire inspiratie vandaan?
‘Ik vind het leuk als iedereen meedenkt 
en ideeën aanbrengt. Verder haal ik veel 
uit kookboeken, vakbladen en internet. 
Uiteten gaan bij andere restaurants is ook 
een goede inspiratiebron.’

Wat is uw persoonlijke favoriet op de 
menukaart van restaurant Smakelijck?
‘Op dit moment is de tarbot mijn favoriet, 
omdat deze een mooie bereiding heeft 
en zeer smaakvol is in combinatie met de 
saus die erbij komt. Zeker een aanrader.’

Welke doelen heeft u voor ogen omtrent 
restaurant Smakelijck?
‘Het hoofddoel voor Smakelijck is 
natuurlijk om elke dag vol te zitten. Wij 
proberen ook een restaurant te zijn waar 
iedereen zich thuis voelt. Dat geldt zowel 
voor de gasten als voor het personeel.’

En een Michelinster?
‘Je wilt natuurlijk altijd het hoogste nastre-
ven, maar op dit moment is dat nog een 
beetje vroeg daarvoor.

Hoe ziet het restaurant er volgens u over 
10 jaar uit?
‘Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik 
hoop dat we voor Putten en omgeving 
een restaurant zijn waar iedereen graag en 
regelmatig komt, en dat ze keer op keer 
tevreden zijn over het eten en de service.’
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Smakelijk eten bij hoofdsponsor

‘ Een restaurant waar puur en eerlijk wordt gekookt, 
en waar iedereen welkom is.’

Thuis in actueel en betrouwbaar nieuws

Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen Korfballen bij De Meeuwen 
     dat wil toch iedereen?     dat wil toch iedereen?     dat wil toch iedereen?     dat wil toch iedereen?     dat wil toch iedereen?     dat wil toch iedereen?

KV de Meeuwen
Sporthal en velden:
Halvinkhuizerweg 82
3882 LA  Putten
Telefoon kantine: 0341 - 35 38 39

Wilt u meer weten? 
Scan de code!



Sinds 2002 is Intersport Ermelo-Putten 
gevestigd aan de Dorpsstraat 83. John Mei-
jers en zijn zoon Wim Meijers staan samen 
aan het hoofd van deze mooie sportzaak. 
Intersport is ook dit jaar weer een van de 
hoofdsponsors van de selectie van De Meeu-
wen. Hoog tijd om eens een blik te werpen 
bij de winkel van deze sponsor. Voor dit 
interview spraken wij John Meijers. 

De mensen achter Intersport
‘Al meer dan veertig jaar ben ik bezig in en 
met sport. Vroeger deed ik dat in Nunspeet 
en in 2002 ben ik Intersport Putten begon-
nen. Vijf jaar later is de vestiging in Ermelo 
erbij gekomen. Vanaf het moment dat deze 
vestiging is geopend is mijn zoon bij de zaak 
gekomen. Nu in 2014 gaat mijn zoon steeds 
meer overnemen en houd ik me bezig met 
andere dingen zoals mijn eigen sportmas-
sagepraktijk achter de winkel.’

De hoofdsponsor van De Meeuwen
‘Sinds kort is mijn zoon getrouwd met een 
korfbalster van Dindoa. Op die manier zijn 
wij niet helemaal onbekend met de sport 
korfbal. Het is mooi om sponsor te zijn van 
De Meeuwen. De Meeuwen is een club die 
wel begrijpt hoe het werkt. Als wij wat doen, 
doet de Meeuwen ook wat voor ons. Het 
moet van twee kanten komen. Er is veel 
mogelijk in samenwerking en we kunnen  
veel voor elkaar betekenen.’

Actie voor Meeuwenleden
‘Aan het begin van het seizoen heb- 
ben wij altijd een speciale actie zodat 
leden van De Meeuwen met een 
goede korting korfbalschoenen kunnen 
kopen. Tegenwoordig hebben wij ook 
een actie met trainingspakken. Leden 
van De Meeuwen kunnen een train-
ingspak met logo van De Meeuwen 
bestellen en hier kan zelfs hun naam 
op bedrukt worden. Het bedrukken 
doen wij bij Intersport zelf. Hierdoor 
kunnen wij de trainingspakken heel 
snel leveren. Wij willen graag eenheid 
van tenue binnen een vereniging. Deze 
actie met de trainingspakken maakt dat 
voor iedereen mogelijk voor een heel 
redelijke prijs.’ 

Professioneel advies op maat  
bij Intersport
‘Bij Intersport kunnen mensen terecht 
voor goed advies. Korfbal is een bles-
suregevoelige sport en daarom is het 
belangrijk dat spelers producten van 
goede kwaliteit hebben. Wij hebben 
speciale middelen om u vakkundig  
advies te geven op het gebied van 
tubes/compressiekousen, zolen en 
braces. Zo hebben wij het programma 
Fit For Free. Hierbij maken wij een 
voetanalyse en kunnen naar aanleiding 
daarvan speciale zolen voor in de 
schoenen maken.’
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Intersport Ermelo-Putten

Tubes/ 
Compressie-
kousen
Zere schenen? 
Tubes verhogen de 
sportprestaties en 
zijn herstel bevor-
derend. Bij Inter-
sport worden uw 
schenen vakkundig 
opgemeten voor 
de juiste pasvorm! 

Bij vermelding  
lidmaatschap  
De Meeuwen  
10% korting!

We kunnen veel voor 
elkaar betekenen

Vanaf dit seizoen ben ik trainer/coach van 
de Meeuwen A1. Mijn naam is Erik van 
Hulsteijn, 30 jaar en sinds kort woonach-
tig in Putten. In het dagelijkse leven ben  
ik Import manager van Nederland bij  
Maersk Line. De grootste rederij (container- 
vervoerder) ter wereld. De afgelopen 
jaren ben ik trainer geweest bij KCR uit 
Ridderkerk (o.a. A2 en A1) en heb ik zelf 
12 jaar in het 1e gespeeld van KCR en  
haar voorganger Sagitta. Een leuk detail  
is van mijn laatste doelpunt als speler  
van KCR1. Dat was een ‘one hander’ 
achter de korf tegen Sparta Nijkerk. 

Aangezien ik deze zomer verhuisd ben 
naar Putten en ik me graag met korfbal 
bezig houd, ben ik gaan kijken wat er in 
Putten mogelijk was. Na een aantal zeer 
positieve gesprekken hebben we besloten 
met elkaar in zee te gaan en zal ik dus 
de A1 van de Meeuwen gaan coachen en 
daarnaast samen met de trainers van de 
A2 de volledige A-selectie trainen geven. 
Het is erg fijn dat de Meeuwen in Putten 
zitten, dus dichtbij huis is. Maar misschien 
is het nog wel belangrijker dat er veel po-
tentie en kwaliteit rondloopt bij de jeugd 
van De Meeuwen. Ik heb dit gelukkig al 
kunnen merken aan het einde van vorig 
seizoen toen we nog een aantal weken 
getraind hebben met de nieuwe selectie. 
De A-selectie is een goede groep die 
graag wil leren om zo goede resultaten te 
boeken, maar waar ook gezelligheid belang- 
rijk is. Precies zoals ik het ook graag zie. 

Al snel merkte ik dat 
er een goede wissel-
werking is met de  
andere trainers van  
de A-selectie en de TC. 
We hebben allemaal 
dezelfde doelen  
voor ogen. 

Al snel merkte ik dat er een goede wissel-
werking is met de andere trainers van de 
A-selectie en de TC. We hebben allemaal 
dezelfde doelen voor ogen. Voor mij is het 
belangrijk dat de A-selectie als groep naar 
een hoger plan gaat. Ik staar me dan ook 
niet blind op alleen de A1, maar wil graag 
ook met A2 de stappen gaan maken. Het 
lijkt me daarom een enorme uitdaging  
om mee te helpen om de verschillende  
doelen te verwezenlijken van de verenig-
ing en hierin een rol te spelen.

In Putten wonen betekent natuurlijk niet 
alleen veel korfbal, maar ook aanpassen. 
Zo probeer ik een soort van Putters te 
praten. Ik praat bijvoorbeeld nu over een

peerd in plaats van een paard. Helaas 
gaat het me niet altijd zo goed af. Mijn 
schoonvader had het eens over spie 
kertjes in de badkamer. Ik dacht dat het 
over boxen ging, dus begon enthousiast 
mee te praten. Achteraf bleek het over 
spijkers te gaan. Andersom geldt overigens 
hetzelfde. Bij KCR gebruikte ik aansteun 
in plaats van aangeef. Dat is iets wat ik nog 
even moet afleren. Het platteland is voor 
mij ook minder bekend. Ik zie hier veel 
nieuwe dingen en merk dat ik eigenlijk 
niet zoveel weet van de natuur. Ook ben 
ik niet erg handig. Tijdens het verbou-
wen van ons huis was ik vooral aan het 
managen. Zoals je ziet zijn er nog genoeg 
uitdagingen hier in het mooie Putten!

 Erik van Hulsteijn gaat de  
uitdaging met de A-selectie aan!
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Businessclub KV de Meeuwen

De Businessclub van KV de Meeuwen is 
en blijft een club van ondernemers, waar-
bij het stevige fundament dat in 1999 is 
gelegd door de vriendenclub een prachtig 
uitgangspunt is.

Door de jaren heen zijn de leden goede 
relaties geworden, zowel op persoonlijk 
als op het zakelijke vlak. Relaties die de 
Meeuwen een warm hart toedragen. 
De sponsorgelden die beschikbaar zijn, 
worden verdeeld over jeugd, selectie en 
de Businessclub activiteiten. 

KV de Meeuwen heeft de prachtige 
ambitie voor de toekomst uitgesproken, 
namelijk om te groeien naar een Korfbal-
LeagueClub in 2020. Ook de Businessclub 
wil blijven groeien om zo KV de Meeuwen 
financieel te kunnen blijven steunen om 
de nieuwe ambitie waar te maken.  
Sponsors vinden is tegenwoordig geen 
vanzelfsprekendheid meer dat weet  
inmiddels menigeen. 
Op dit moment bestaat de Businessclub 
uit 26 leden en we zijn blij dat we dit 
jaar naast afscheid van een aantal leden 
ook weer nieuwe leden hebben mogen 
verwelkomen. 
Wij heten dan ook Draad,  Accent  
CopyCenter en Brons Schilderwerken  
van harte welkom bij de club. 

De agenda 
November 2014 
Start Zaalcompetitie  
Diner met partner en bezoek  
eerste thuiswedstrijd Meeuwen 1

Januari 2015
Bedrijfsbezoek 

April 2015 
Zakelijk seminar voor leden  
en introducees 

Juni 2015
Jaarlijkse daguitje voor leden en partners

Om ook in de toekomst groei van het 
aantal leden te kunnen blijven gene- 
reren is het belangrijk om het zakelijke  
karakter van de club te versterken.  
Het zakelijke karakter creëren we door 
een aantal activiteiten per jaar met 
elkaar te ondernemen. Deze activiteiten 
biedt de leden een platform om elkaar 
te ontmoeten, elkaar te inspireren en 
ook zakelijk met elkaar ideeën uit te 
wisselen. Dit heeft inmiddels geleid tot 
mooie zakelijke samenwerkingen. 

Wilt u meer informatie of 
lid worden van de business- 
club? Neem dan contact op 
met Erwin Zwaan, 
06 34 94 27 55

We staan nu weer aan de start van een 
nieuw seizoen 2014-2015, een seizoen 
waarin we allemaal willen presteren en 
plezier beleven in wat we doen, zowel 
zakelijk als sportief . . . 

Henri Lubbersen
Voorzitter Businessclub  
KV de Meeuwen

Accent Grafi center
Scoor met reclame van nu

Hoge Eng Oost 24 , Putten
(0341) 35 77 77  | www.grafi center.nl

Drukken en printen
Reproservice
Direct marketing

Reclamebeletteringen
Digital signing
Nieuwe media

Richard van der Poll
Regisseur van marketingcommunicatie

Je ziet jezelf als ondernemer van nu? Dan heb je 

concrete plannen en wil je deze waarmaken. Je 

maakt daarom reclame van nu. Doelgericht en via 

meerdere communicatiekanalen. In print, internet, 

mobiele applicaties en social media. Maar waar vind 

je inspiratie en kennis? Wat werkt het best om je 

plannen waar te maken?

Richard van der Poll (47) is ruim 18 jaar 
ondernemer en denkt hierover graag 
mee. Zijn bedrijf Accent Grafi center is 
door de jaren gegroeid van drukkerij 
tot allround reclamebedrijf. Accent 
belettert o.a. auto’s en reclameborden, 
drukt huisstijlen, brochures, print XXL 
formaat en gepersonaliseerde mailings, 
gecombineerd met nieuwe media zoals 
persoonlijke actiewebsites. ‘We denken 
doelgericht mee op inhoud en zorgen dat 
alles qua vormgeving op elkaar is afgestemd’.

Communicatiehuis
Accent is gevestigd in het 
Communicatiehuis aan de Hoge Eng 
Oost. Hier vind je reclamemensen met 
een brede visie die je verder helpen met 
je communicatieplan. Bijvoorbeeld met 
onderzoek, vormgeving, tekst-, foto- en 
videoproductie en uiteraard online marketing. 
‘Als aanspreekpunt houd ik de regie en zorg dat 
deadlines worden gehaald. Samen komen we tot een 
eff ectieve oplossing. Met reclame van nu.’

De ondernemer van nu zoekt

•  Nieuwe kansen in de markt
•  Een beter klantcontact
•  Meer omzet
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Puur   genieten  genieten  genieten 
Puttenin

www.restaurantsmakelijck.nl

Restaurant
Smakelijck

Harderwijkerstraat 14, 3881 EH Putten, 0341-351256  -  ma. - za. vanaf 12.00 uur

Geen e-nummers, wél uitbundig tafelen!
Restaurant Smakelijck, dat is puur genieten van eerlijke 
gastronomie. In een gastvrije en sfeervolle ambiance 
schotelen wij u de fijnste gerechten voor. Culinaire hoog-
standjes met Veluwse ingrediënten. Waarom ingrediënten 
toevoegen als de natuur ons zoveel smaak en kleur te bie-
den heeft? Dat is Smakelijck, pure en eerlijke gerechten: 
e-nummervrij en meestal ook glutenvrij, witmeelvrij en 
zonder geraffineerde suikers. Kom maar eens proeven hoe 
heerlijk eerlijk is. Hartelijk welkom!

Roland Bruggeman 
chef-kok Restaurant Smakelijck
Williene Klinck 
blogauteur en schrijfster Smakelijck

GRATIS koffi e of thee
Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u 
na uw driegangendiner gratis een feestelijk 

aangekleed kopje koffie of thee. ✃

• E-NUMMERVRIJ • GLUTENVRIJ • WITMEELVRIJ • ZONDER GERAFFINEERDE SUIKERS• E-NUMMERVRIJ • GLUTENVRIJ • WITMEELVRIJ • ZONDER GERAFFINEERDE SUIKERS


