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In glossy style hopen wij u, naast de presen-
tatie van onze selectieteams voor het nieuwe 
seizoen, een goede indruk te kunnen geven 
van hetgeen wij als dynamische sportvereni-
ging te bieden hebben en da’s niet niks, kan 
ik u naar eer en geweten vertellen.

Spectaculair korfbal in de zaal en op het veld, 
een terras met comfortabele overkapping 
voor de koude winterdag en niet te vergeten 
onze berengezellige kantine met alles erop 
en eraan, die overigens op het punt staat 
een behoorlijke metamorfose te ondergaan.
Buiten dit alles staat onze vereniging 
gewoontegetrouw garant voor een breed 
scala aan activiteiten voor alle leeftijds-
categorieën.

Jeugdcommissie, Kangoeroe klup, klaverjas-
commissie, Jeu de Boules en vooral niet te 
vergeten onze supportersvereniging MAD 
gaan er ook dit jaar weer voor zorgen dat 
jong en oud aan zijn trekken komt. Kortom, 
een vereniging met een grote -V- waar 
behalve gezonde sportieve ambitie, het 
plezier er aan alle kanten van af spat.

Korfbalvereniging de Meeuwen, een 
bruisende ‘familie’ op het randje van haar 
50e verjaardag, een hoogtepunt in haar 
bestaan en dat zal de wereld weten ook;  
de voorbereidingen voor een fantastisch 
feestjaar staan nu reeds in de steigers. 

Met deze presentatiegids wil ik u echter 
niet alleen warm maken voor dit komende 
jubileum, maar allereerst voor het nieuwe 
korfbalseizoen. Kom en bezoek onze vereni-
ging, een begrip in Putten en omgeving en 
voor echte sportliefhebbers ook dit seizoen 
weer the place to be. 

Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van 
deze prachtige presentatiegids en vooral 
fantastisch korfbal bij de Meeuwen; de 
deuren staan wijd voor u open en wij 
heten u van harte welkom.

Wim Bos
Voorzitter KV de Meeuwen

De Meeuwen 
geeft zich bloot

Wat zullen we nu krijgen, hoor ik u denken, “bloot” 
bij de Meeuwen, ja hoor, alle fantasieën over onze 
gemengde sportcultuur komen weer uit de kast.
En toch is het zo, want met deze nieuwe presentatie-
gids laten wij zien wat we allemaal in huis hebben; 
wij presenteren onze vereniging zo breed mogelijk.
Met andere woorden: “wij geven ons bloot.”

Een goede indruk van onze dynamische sportvereniging
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De technische commissie heeft onder 
andere de algehele verzorging van de trai-
ningen in haar pakket. Daaronder valt het 
aanstellen van trainers, de vaststelling van 
de plaats, duur en tijd van de trainingen 
en de begeleiding en opleiding van trai-
ners. Daarnaast stelt zij de teams samen 
en stelt zij begeleiders van de teams aan. 

Natuurlijk kan de TC dit niet alleen. 
Daarom is er een groot aantal mensen 
nodig om alle zaken te regelen die nodig 
zijn om een wedstrijd te spelen.

Om de zaken goed te kunnen voorbe-
reiden zijn de taken van de TC verdeeld 
over diverse coördinatoren. Zo proberen 
we iedereen een even zwaar takenpakket 
te geven. Natuurlijk geldt ook binnen de 
TC dat vele handen licht werk maken.

Naast de leden van de TC zijn er nog 
veel meer mensen die namens de TC 
werkzaamheden verrichten. Hierbij valt 
te denken aan wedstrijdsecretaresses, de 
scheidsrechterscommissie, de scheids-
rechtersaanwijzer en mensen die het ver-
voer regelen. 

KV de Meeuwen heeft met de TC een 
beleidsplan opgesteld dat ze zo goed 
mogelijk nastreeft. Hierin staan de doel-
stellingen vermeld die de vereniging 
zich heeft gesteld op het sportieve vlak. 
Bijvoorbeeld de doelstelling om alle 
eerste teams op een zo hoog mogelijk 
niveau te laten spelen. Daarnaast wil de 
vereniging ook het zogenaamde breedte-
korfbal faciliteren. Hiervoor hebben we 
met elkaar afgesproken dat het plezier in 
trainen en spelen van wedstrijden op het 
eerste plan staat.

Iedereen die de korfbalsport beoefent, 
weet dat het korfballen een teamsport 
is. Om voor iedereen het plezier in de 
korfbalsport te behouden, is het dan 
ook belangrijk dat alle leden van KV de 
Meeuwen met elkaar ervoor zorgen dat 
het sporten mogelijk blijft. Dit kun 

je doen door niet af te zeggen voor de 
wedstrijden, maar ook door bijvoorbeeld 
eens een wedstrijd te fluiten.

Gosse van Waas
Voorzitter TC
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Doelstellingen worden zo 
goed mogelijk nagestreefd

Technische commissie (ofwel de TC)

De technische commissie heeft onder 
andere de algehele verzorging van de trai-
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‘Maatwerk in zijn mooiste vorm’. Het is 
de toepasselijke slogan van Ruitenberg 
Interieurbouw, een van de twee hoofd-
sponsors van de Meeuwen. Het bedrijf 
bouwt meubilair op maat, vooral keukens 
voor particulieren. Veel mensen die in hun 
(nieuwbouw)huis geen projectkeuken wil-
len maar liever een keuken naar hun eigen 
voorkeur, kunnen bij Ruitenberg terecht. 

Het bedrijf van Jan en Gerda Ruitenberg 
bestaat bijna 20 jaar en heeft aan de Hoge 
Eng-West 6 een ruime showroom om 
te laten zien wat het aan vakmanschap 
in huis heeft. Deze showroom is onlangs 
grondig gerestyled en aangepast aan de 
wensen van deze tijd en de ideeën van de 
toekomst. Er worden verschillende keu-
kens gepresenteerd in diverse stijlen. Een 
mooie mix van landelijk, klassiek, modern 
en eigentijds. Welke stijl hun klanten ook 
wensen, Ruitenberg maakt voor hen een 
keuken, volledig naar hun wensen ont-
worpen en aangepast aan de maten van 
hun huis. De keukens in de showroom 
worden met zekere regelmaat vervangen 
door nieuwe modellen.

Maar Ruitenberg Interieurbouw – de 
naam zegt het al – bouwt niet alleen 
keukens. Het maakt ook ander meubilair 
op maat zoals balies, kasten, lambrise-
ring, badmeubilair, radiatorkasten en 
bibliotheken. Voor iedere interieurvraag 
heeft Ruitenberg een passend ant-
woord. Zo komt ook de bar in de kan-
tine van de Meeuwen uit de werkplaats 
van Ruitenberg. Het meubilair wordt 
gebouwd in de grote werkplaats achter 
de showroom. Daar levert een team van 
vakbekwame meubelmakers maatwerk 
van ambachtelijke kwaliteit. Deze combi-
natie van showroom en verfijnd handwerk 
maakt het bedrijf uniek op de Noord-
Veluwe. 

Hoewel het om degelijk vakwerk gaat, 
hoeft een keuken van Ruitenberg zeker 
niet per definitie duurder te zijn dan een 
keuken van een standaard keukenzaak. 
Wel is er een duidelijk kwaliteitsverschil. 
De combinatie van het degelijke uitgangs-
materiaal dat Ruitenberg gebruikt en het 
vakmanschap waarmee de keuken wordt 
gebouwd, zorgt voor een duurzame, 
hoogwaardige kwaliteitskeuken die lange 
tijd meegaat.

Aan reclame doen Jan en Gerda 
Ruitenberg zelf niet veel. Dat doen hun 
klanten voor hen. De visie dat een tevre-
den klant de beste reclame voor een 
bedrijf is, delen Jan en Gerda van harte. 
Daarom steekt het bedrijf veel tijd en 
energie in een goede service. En dat ver-
taalt zich weer in een positieve mond-tot-
mondreclame.
Jan en Gerda Ruitenberg zijn trots op hun 
vernieuwde showroom. Het pand en het 
interieur zijn helemaal van deze tijd en 
laten in één oogopslag zien: dit is maat-
werk in zijn mooiste vorm.

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

Ruitenberg Interieurbouw 

Maatwerk in zijn 
mooiste vorm
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Jeffry (42) en Reinalda 
(41) kwamen dik der-
tig jaar geleden bij de 
Meeuwen korfballen. 
Reinalda had een vlie-
gende start: haar eer-
ste wedstrijd, tegen 
Hellas in Nunspeet, 
won ze met 6-1 en 
ze scoorde twee 
keer. “Dat vond ik 
helemaal super en ik 
wist toen gelijk dat 
korfballen echt mijn 
sport was.”
Begin jaren tachtig 
kwamen ze bij elkaar 
in het team (A1), 
een paar jaar later 
kregen ze verkering 
en in 1996 zijn ze 
getrouwd. Samen 
speelden ze in de Hoofdklasse met de 
A1 en de J1 (junioren), en ze deden mee 
aan het Nederlands Kampioenschap voor 
afdelingskampioenen. Ook speelden ze 
samen in het eerste en ze hebben beiden 
in de selectie van Midden-Nederland 
gespeeld. 

Totdat de blessures kwamen. Reinalda: 
“Dat vind ik echt minder leuk aan korfbal: 
de blessures die je erdoor kunt krijgen. 
Het kost altijd een hoop tijd en energie 
om na een blessure weer terug te komen 
op niveau.”

Adempauze
Reinalda stopte in 
1997 met korfbal-
len nadat ze voor de 
derde keer een bles-
sure aan haar knie 
kreeg. Ze was al aan 
beide knieën geope-
reerd en had er even 
genoeg van. 
Jeffry was al in 1990 
gestopt met korfbal-
len bij de Meeuwen. 
Hij is opticien, moet 
vrijwel elke zaterdag 
werken en kan dus 
geen wedstrijden 
meer spelen op 
zaterdag.
De kinderen werden 
geboren, Denisah 
in 1998 en Leroy in 

2000. Ze korfbal-
len beiden sinds 
hun zesde, vrijwel 
alle jaren in het 
selectieteam. Ze 
willen allebei graag 
zo hoog mogelijk 
spelen en dromen 
ervan om ooit 
in het eerste te 
komen. 

Denisah is gaan 
korfballen omdat 
het haar leuk 
leek en omdat 
haar ouders ook 
gekorfbald had-
den, zegt ze. In 
het spel beleeft 
ze het meeste 
plezier wanneer 

ze in de aanval staat. Leroy had een iets 
andere motivatie 
om te gaan korf-
ballen: “Omdat 
het moest van 
mijn vader en 
moeder…”, gaf hij 
als reden aan. De 
wedstrijden vindt 
hij het leukst.
 
Dit seizoen spe-
len Denisah en 
Leroy allebei in 
de D1. Wel zo 
gemakkelijk voor hun ouders. Denisah 

zat vorig seizoen 
ook al in de D1 
en mocht in het 
veldseizoen mee-
doen aan het NK. 
Daar is ze met 
haar team vijfde 
van Nederland 
geworden, een 
heel mooie pres-
tatie. Ze heeft ook 
nog een paar keer 
gescoord. 

Opnieuw 
korfballen
Na de geboorte 
van de kinderen 
wilde Reinalda 
toch weer iets 
sportiefs gaan 

doen en in 2001 is ze gaan midweken. 
Omdat Jeffry op zaterdag moet wer-
ken, zat de zaterdagcompetitie er voor 
Reinalda niet in; ze had destijds haar han-
den al vol aan de kinderen. Midweken was 
dus haar enige optie. 
Het bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en in 2008 pakte ook Jeffry het korfballen 
weer op, eveneens bij de midwekers. “Na 
13 jaar zonder korfbal is dit toch weer 
heel erg leuk!” vindt hij.
“We hebben het heel gezellig met ons 
huidige midweekteam en het bevalt ons 
heel goed. We spelen met een stuk of vijf 
mensen die vroeger in de A1/J1 ook bij 
ons in het team hebben gezeten.”

Naast het korfballen zetten Jeffry en 
Reinalda zich ook actief in voor de ver-
eniging. Een paar jaar geleden hebben 
ze samen een F-team onder hun hoede 
genomen en twee jaar geleden heeft 
Reinalda het midweekkorfbal nieuw leven 

ingeblazen. Sindsdien is ze wedstrijdsecre-
taresse voor de midwekers en af en toe 
fluit ze eens een wedstrijd bij de jeugd. 
“Als iedereen dat nou doet, ben je ook 
niet zo vaak aan de beurt. Vele handen 
maken immers licht werk!” 

Als Reinalda terugkijkt naar de leukste 
momenten uit hun Meeuwentijd, dan zegt 
ze: “De tijd dat we in de A1 en J1 hebben 
gespeeld was echt een hoogtepunt. Het 
was een leuke tijd waarin we sportief 
veel bereikt hebben. Daarnaast hadden 
we ook een supergezellig team waarmee 
we leuke dingen gingen doen. Dat gun 
ik mijn kinderen ook.” Het belangrijkste 
wat korfbal hun heeft gebracht, naast hun 
relatie, zijn de vriendschappen. “De com-
binatie van fanatiek zijn tijdens de wed-
strijd en de gezelligheid na de wedstrijd 
maakt de Meeuwen voor ons een leuke 
vereniging.”
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Een echt Meeuwengezin!

Natuurlijk staat er een korfbalpaal bij ze in de tuin. 
Nog erger, hij gaat zelfs mee op vakantie!
Korfbalvereniging de Meeuwen vormde de broedplaats van
hun liefde en stond aan de wieg van hun gezin. Ook hun 
beide kinderen hebben ze warm gekregen voor het korfbal. 
Kortom, een echt Meeuwengezin kun je ze noemen: 
Jeffry en Reinalda Meyners en hun kinderen Denisah en Leroy. 

doen en in 2001 is ze gaan midweken. 
Omdat Jeffry op zaterdag moet wer-
ken, zat de zaterdagcompetitie er voor 
Reinalda niet in; ze had destijds haar han-
den al vol aan de kinderen. Midweken was 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en in 2008 pakte ook Jeffry het korfballen 
weer op, eveneens bij de midwekers. “Na 

Familie Meyers



Drukkerij De Drie Poorten uit Nijkerk 
is sinds december 2009 hoofdsponsor 
van KV de Meeuwen. De drukkerij is al 
vele jaren lid van de Vriendenclub van de 
Meeuwen en verzorgt al lange tijd het 
druk- en printwerk voor de vereniging 
en de Vriendenclub. Niet alleen het brief-
papier en de enveloppen, maar sinds een 
aantal jaren ook het volledige clubblad 
van de vereniging. Daardoor is De Drie 
Poorten voor de meeste leden inmiddels 
een vertrouwde naam.

Perry Wendel is directeur van De Drie 
Poorten. Hij streeft ernaar de komende 
jaren bij de Meeuwen iets meer te zijn 
dan ‘een bekende naam’. Zelf heeft hij 
geen verleden bij de Meeuwen of in het 
korfbal en ook woont hij niet in Putten.

Toch steunt hij de Meeuwen. “Sport 
verbroedert!” stelt hij. “Dit geldt zeer 
zeker voor korfbal en bij uitstek voor 
de Meeuwen. Als hoofdsponsor van de 
Meeuwen willen wij de club financieel 
ondersteunen. En natuurlijk willen wij 
daarnaast in Putten bekendmaken wat 
De Drie Poorten in huis heeft. Die 
naamsbekendheid is er wel een beetje, 
maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen 
weet wat wij doen.” En dat is veel. De 
Drie Poorten is een moderne drukkerij 
voor reclame- en handelsdrukwerk en 
beschikt over zowel de traditionele off-
settechniek als over de nieuwste digitale 
druk/printtechniek.

Op deze wijze biedt De Drie Poorten 
een compleet scala op het gebied van 
gedrukte en geprinte media. Daarbij stelt 
het bedrijf hoge eisen aan de kwaliteit 
van het druk- en printwerk. 

Met een eigen dtp-studio heeft de druk-
kerij een sterk wapen in handen. Door 
een drietal ervaren ontwerpers wordt 
het idee van de klant uitgewerkt tot iets 
unieks. “Maar ook voor wie de voorkeur 
geeft aan een eenvoudige opmaak maken 

wij iets moois”, zegt Perry Wendel.
De Drie Poorten werkt met een online 
bestelmodule, waarmee niet alleen het 
(na-)bestellen van druk- en printwerk 
vlekkeloos verloopt, maar ook het 
voorraadbeheer. Voor hun vaste klan-
ten beheert De Drie Poorten namelijk 
de drukwerkvoorraad. Wendel: “Het is 
meestal voordeliger om een grote partij 

briefpapier of enveloppen te laten druk-
ken. Dit kan dan in het magazijn van De 
Drie Poorten worden opgeslagen en ver-
volgens in kleine hoeveelheden worden 
opgevraagd. Dat is vooral handig wan-

neer vanuit meerdere vestigingen wordt 
gewerkt.” De kracht van De Drie Poorten 
is de razendsnelle levering en de service. 
“Wij houden ons aan de gemaakte afspra-
ken. Onze bestaande klanten waarderen 
onze werkwijze; nieuwe relaties moeten 
onze werkwijze gewoon ervaren!” besluit 
Perry Wendel.
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De Drie Poorten, 
 u mag er veel van verwachten!

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

Achterste rij:  Nanda Kemkes (teambegeleider), Maurice Burger (trainer/coach S2), Tamara Doppenberg, Richard Tibbesma,  
Dennis Bos, Rick aan ‘t Goor, Leon Jansen, Arno Brink, Jenneke Broekhuizen, Nico Nieuwenweg, Lieveke Meiling

Middelste rij:  Marko van Vugt, Janette de Kruijf (verzorger), Marit Kemkes, Eva Bosch, Lisabeth Vierwind, Karin van ‘t Voort,  
Rob Stoffelsen, Rian Ruitenbeek, Marit van de Ham, Maartje Hoorn, Danny van Vloten

Voorste rij:   André van de Haar (trainer/coach S1), Johan van Beek, Myron Spoor



Aanvankelijk zou de aanbouw voor het 
terras in september plaatsvinden, maar 
het bleek dat er toch een vergunning 
nodig was. Deze vergunning is onder-
tussen verstrekt en nu kunnen wij echt 
beginnen. De bouwhekken zijn geplaatst 
en aannemer Jan van den Berg zal in de 

eerste week van november starten. Ook 
hier hebben we gelukkig weer vrijwilligers 
kunnen vinden die zullen helpen met het 
afbouwen van deze constructie, wat ook 
weer scheelt in de kosten. Voor onze 
leden en ook door onze leden!
Op de tekeningen is te zien dat het een 

open constructie is. Aan de kant van de 
keuken zal deze dicht zijn tegen wind en 
regen, maar omdat er gekozen is voor 
een glazen wand, wordt het geen don-
kere ruimte. Er zijn lichtkoepels in het 
dak verwerkt en uiteraard wordt er voor 
de avonden sfeerverlichting aangebracht. 

15Presentatiegids KV de Meeuwen 10/11

Uitbreiding en renovatie van het 
 kloppende hart van de Meeuwen

Na een aarzelend begin van de renovatie van de kantine – het verlaag-
de plafond is inmiddels gerealiseerd – gaat het nu echt van start.

Ook is er gedacht aan de ‘koukleumen’ 
onder ons, want zelfs verwarming ont-
breekt niet. En voor de muziekliefhebbers: 
ja, er komen ook boxen buiten, dus dat 
gaat goedkomen.
Omdat we tijdens het veldseizoen ‘buiten 
leven’, wordt ook overwogen om een 
verrijdbare bar te plaatsen onder deze 
luifel, zodat we ook buiten een ‘natje en 
droogje’ kunnen bestellen. Voor eventuele 
feesten komt er misschien een zeildoek, 
zodat dat rest van de overkapping kan 
worden ’dichtgemaakt’.

Tevens kijken we naar aankleding van het 
terras. Het gedeelte voor de keuken zal 
in elk geval worden voorzien van een 

houten vloer; voor het overige gedeelte 
wordt nog overwogen of daar ook een 
houten vloer komt. Dat hangt een beetje 
van de extra kosten af. En uiteraard zal 
er iets gedaan worden met houten meu-
belen: banken en tafels, simpel maar wel 
degelijk.

Daarnaast wordt in de maand novem-
ber een definitief plan gemaakt voor de 
renovatie van de kantine zelf, zodat we 
daarmee begin 2011 een start kunnen 
maken. De renovatie willen we in de 
zomermaanden afronden. Dan zijn we er 
bij de aanvang van het seizoen 2011/2012 
helemaal klaar voor!
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Het zijn selectieteams met ambitie en 
potentie. De B1 speelde vorig seizoen 
in de Hoofdklasse, werd kampioen en 
mocht meedoen aan het Nederlands 
Kampioenschap. Het team werd derde 
in zijn poule. 

De leiding van de B1, het trainersduo 
Chris Mulder en Jaap van den Brink, is 
blij met de spelers die in de B1 zijn ach-
tergebleven en tevreden met de aanwas 
vanuit de C1; die is gewoon goed, vinden 
de trainers. Kortom, er staat nu een min-

stens zo goed team 
als vorig seizoen. Ze 
gaan sowieso voor 
de kruisfinales op 
het NK, en waar 
deelname aan het 
NK het afgelopen 
seizoen nog redelijk 
vrijblijvend was, 
gaan ze nu serieus 
voor het hoogst 
haalbare!

Ook de A1 speelt in 
de Hoofdklasse. Het 
afgelopen seizoen 
hebben ze zich net 
kunnen handhaven, 
dus ze mogen het 

dit seizoen opnieuw proberen. Maar ze 
beginnen met een vrij jonge ploeg met 
veel nieuwe spelers en zijn ingedeeld in 
een zware zaalcompetitie. De gemotiveer-
de teamleden, onder leiding van Edwin de 
Kruijf, zullen alles op alles zetten om er 
het beste uit te halen.

Kortom, twee teams met aspiraties en 
mogelijkheden, ondersteund door en 
gehuld in kleding van Parkhotel Putten. 
De relatie tussen Parkhotel Putten en de 
Meeuwen is historisch gegroeid. Voormalig 
eigenaar van ‘t Hof van Putten en het 
Parkhotel, Okke van der Wal, was jaren-
lang voorzitter van de Meeuwen en richt-
te daarna, in 2001, de Vriendenclub van de 
Meeuwen op. Inmiddels heeft Van der Wal 
zich teruggetrokken uit het hotelwezen 
en zijn het Parkhotel en ‘t Hof van Putten 
verdergegaan onder de vlag van de hotel-
keten Best Western.

Beide unieke en sfeervolle hotels lig-
gen, verscholen tussen oude bomen, in 
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Parkhotel sponsort aanstormend talent

Het aanstormend talent van KV 
de Meeuwen, de B1 en de A1, spe-
len in shirts van het Best Western 
Parkhotel Putten. De leiding van het 
Parkhotel is bijzonder begaan met 
de jeugd van de Meeuwen en spon-
sort daarom deze selectieteams.

een parkachtige omgeving met 
wandelpaden op het terrein. 
Naar het centrum van het dorp 
of naar de bossen is het slechts 
vijf minuten lopen. De rust, de 
ruimte, het comfort en de fraaie 
omgeving zorgen voor optimale 
ontspanning. Gebruik van fitness-

ruimte, sauna en solarium zijn standaard 
bij het verblijf inbegrepen. 

Het Parkhotel is bij uitstek geschikt voor 
vergaderingen, trainingen, conferenties, 
presentaties, seminars en feesten, zowel 
zakelijk als privé. Het hotel verzorgt 
dergelijke evenementen tot in de kleine 

details. Daarnaast organiseert het hotel 
tijdens vergaderingen desgewenst speciale 
breaks in samenwerking met Veluwe-
Events, een energiek en dynamisch bedrijf, 
dat zich richt op het organiseren van eve-
nementen met een sportief karakter voor 
de zakelijke en particuliere markt.
Ook het sluiten van een huwelijk behoort 
tot de mogelijkheden, want het Parkhotel 
Putten is door de gemeente Putten aan-
gewezen als trouwlocatie. Het hotel heeft 
negen prachtige zalen, die volledig kunnen 
worden afgestemd op de grootte van het 
gezelschap.
Wie geïnteresseerd is, kan een afspraak 
maken voor een rondleiding.

Best Western Parkhotel Putten **** 
Best Western Hotel Hof van Putten ***
Harderwijkerstraat 14
3881 EH  Putten
0341-461850 
www.parkhotelputten.nl
www.hofvanputten.nl



Wat begon als een ludiek idee in een 
kroeg op vakantie, is inmiddels uitge-
groeid tot een professionele supporters-
vereniging waar niemand meer omheen 
kan. MAD is door de jaren heen uit-
gegroeid tot een begrip bij korfballend 
Nederland. 

Bij elk evenement waar een Meeuwen-
team de vereniging vertegenwoordigt, 
laat MAD van zich horen. Is het niet met 
bussen vol dan is er altijd wel een groep 
supporters die op eigen initiatief die 
oversteek maakt. Gehesen in kleding van 
MAD laten zij menig lied horen met een 
enthousiasme waar maar weinig suppor-
tersverenigingen een antwoord op heb-
ben. Op deze dagen probeert MAD de 
sfeer compleet te maken door de aange-
wezen locatie voor het evenement geheel 
in het blauw/wit te hijsen door overal 
spandoeken en versiering op te hangen. 
Op deze dagen is MAD echt GEK!
Er wordt altijd veel gespeculeerd over 
waar de naam nou vandaan komt. Voor 
degenen die het nog niet weten, zullen we 
het nog eens uitleggen. Wanneer je MAD 
vertaalt uit het Engels ontstaat er letter-
lijk GEK; dit kan weer vertaald worden 
naar GEK van de Meeuwen. Want dat zijn 
wij allemaal. Zo proberen we bij iedere 
thuiswedstrijd van het eerste de boel op 
z’n kop te zetten. Uiteraard zijn er door 
de jaren heen vele andere verklaringen 
verzonnen voor MAD, het enige juiste 
is bovenstaande. Ook al beweert menig 
mens dat dit niet zo is.
Wat mensen vaak niet zien is dat er bij 
MAD veel achter de schermen gebeurt. 
Want de zaal wordt natuurlijk niet vanzelf 
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MAD vaak geïmiteerd 
nooit geëvenaard

zo mooi versierd. Wat begon met 
een paar spandoeken is inmiddels 
uitgegroeid tot planken vol met span-
doeken waar we er steeds enkele van 
ophangen. Ook proberen wij elk jaar 
weer een nieuw spandoek te bedenken 
met een pakkende tekst. Maar dit is 
niet alles. Denk bijvoorbeeld ook aan 
de MAD-feesten en de verschillende kle-
dingstukken die wij binnen de Meeuwen 
onder de aandacht hebben gebracht.

MAD-feesten
De Meeuwen staat binnen maar ook bui-
ten de vereniging bekend om zijn gezellige 
en wilde feesten. Een aantal feesten op 
een rij die de revue al zijn gepasseerd:

De kneiterparty, Oktoberfest, 
Oktoberfest reloaded, MAD’s 3e helft, 
Wet and white cocktailparty, allemaal 
feesten die bij de Meeuwen worden 
gehouden om de leden bij elkaar te bren-
gen.
De feesten die gegeven worden zijn altijd 
druk bezocht en een doorslaand succes.
DJ’s worden ingehuurd, er worden leuke 
activiteiten gedaan, het barpersoneel is 
altijd enthousiast en de drank vloeit rijkelijk.

Deze feesten ontstaan natuurlijk niet 
zomaar en MAD is dan ook al maanden 
van tevoren bezig met de voorbereiding. 
We proberen ervoor te zorgen dat elk 
feest vernieuwend blijft wat betreft the-
ma’s, spelletjes of de dranken en spijzen, 
waar menig aanwezige met gemengde 
gevoelens op terugkijkt.

Over het algemeen zijn de herinneringen 
van de feesten bij de Meeuwen erg goed, 

echter de één wat completer dan de 
ander. De feesten zorgen nog lange tijd 
voor gespreksstof en laten vaak hun spo-
ren na, zoals vriendschappen, liefdes, maar 
ook hoofdpijn.

Wij organiseren niet alleen feesten voor 
de oudere leden. Ook de jongere leden 
(onder de 16 jaar) mochten er vorig jaar 
aan geloven en de heupen losgooien op 
een heus juniorfeest, waar de non-alcoho-
lische drankjes er als water ingingen.

Jong en oud, voor iedereen wordt er 
dus wel wat georganiseerd.

We zijn dan ook zeker niet van plan hier-
mee op te houden en zullen jullie warm blij-
ven houden voor de aankomende feesten.
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Ook wat betreft kleding laat MAD zich 
op alle fronten zien binnen de vereniging. 
Vanaf het bestaan van MAD wordt er vrij-
wel elk jaar een kledingstuk toegevoegd 
aan de collectie.

Een greep uit onze collectie van de 
afgelopen jaren: polo’s, T-shirts, sjaals, 
petten, hoeden, (sport)sokken en 
meerdere truien.
Afgelopen jaar hebben we inschiet-
shirts binnen de Meeuwen op de 
markt gebracht. Ze waren bedrukt 
naar keuze en werden tegen een zeer 
zachte prijs verkocht. Dit was een 
enorm succes en er werden wederom 
zo’n 200 T-shirts verkocht.
Voor ons mooi om te zien dat er nog 
steeds veel interesse is in de kledinglijn 
en in MAD.

We zijn alweer druk aan het brainstor-
men over nieuwe en vernieuwende 
ideeën om de collectie aan te vullen.
Jullie zullen er dit jaar dus vast nog wel 
wat van zien of horen!
 
Mocht je interesse hebben in een 
inschietshirt, dan moeten wij jullie helaas 
teleurstellen, want dit waren eenmalige 
aanbiedingen. 
Echter er zijn nog wel MAD-sokken op 
voorraad en direct af te halen bij een 
van de MAD-leden voor slechts 10 euro. 
Er zijn nog enkele maten beschikbaar en 
OP=OP.

Heb jij nog ideeën voor MAD of wil je 
helpen achter de schermen? Of zie jij dat 
er een plaatsje in het bestuur voor jou is 
weggelegd? Aarzel niet en stuur een mail 
naar voorzitter@ultrmad.nl.
Wij hopen jullie dit jaar vaak te zien 
tijdens wedstrijden van Meeuwen 1, 
MAD-feesten of tijdens evenementen 
buiten de deur.
M.V.G.
Het MAD-bestuur

MAD 
Kledinglijn
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In 1999 is een groep vrienden gevormd en 
bereid gevonden om KV de Meeuwen te 
ondersteunen onder de bezielende leiding 
van de heer Okke van der Wal. Dit initiatief 
is ontstaan met het oog op de nieuwbouw 
van de sporthal de Meeuwen. Zoals een ieder 
bekend zal zijn, was het een uiterst moeizaam 
verhaal om de “tweede sporthal” in Putten van 
de grond te krijgen. Gelukkig is deze prachtige 
accommodatie uiteindelijk tot stand gekomen!

Door deze groep vrienden is in het begin de 
nodige ondersteuning gegeven voor inventaris, 
toestellen en andere benodigdheden voor de 
korfbalsporters. Zodoende kon direct en ade-
quaat op allerlei wensen uit de vereniging wor-
den gereageerd. Zie daar een prachtige sporthal!

Door de jaren heen is deze groep mensen een 
echte vriendengroep geworden; mensen die 
zich als vrienden gedragen, maar bovenal de 
Meeuwen een warm hart toedragen.

Na de eerste jaren zijn de sponsorgelden 
verdeeld over jeugd, selectie en de vriendenac-
tiviteiten. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld 
bedrijfsbezoeken, lezingen, wedstrijdbezoeken 
in de hal, de nieuwjaarsreceptie en het jaarlijkse 
uitstapje eind mei/begin juni. Hier worden de 
onderlinge contacten verder versterkt.

Door de jaren heen ervaren wij dat een ieder 
het steeds drukker krijgt in werk en thuisfront, 
zodat het er niet gemakkelijker op wordt om 
de vrienden bij elkaar te krijgen. Daarom heb-
ben wij dit jaar een jaaragenda doen uitgaan om 
zo de activiteiten beter te organiseren. In die 
combinatie hopen wij de wederkerigheid ook ten 
behoeve van de Meeuwen in jaren te laten voort-
duren. Geïnteresseerden voor onze Vriendenclub 
kunnen zich bij ons bestuur aanmelden.

Veel succes, de Meeuwen, 
ook in dit nieuwe seizoen!

Jan de Lange, voorzitter

Vriendenclub de Meeuwen

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


