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P r e s e n t a t i e g i d s

V.V. Meeden

VV Maid’n 
‘Veur voetbal en gezel l ighaid’ S e i z o e n

2 0 1 6  /  2 0 1 7

 

Autobedrijf Smid Meeden is een allround garage in de gemeente Menterwolde. Bij ons kunt 
u onder andere terecht voor uw APK keuring, regulier onderhoud van uw auto, in- en 
verkoop van auto’s en herstel van elke autoschade. Onze allround service is er voor alle 
merken voertuigen. Door persoonlijke dienstverlening en betrouwbare kwaliteit bent u 
verzekerd van optimale zorg voor scherpe prijzen. 

Kijkt u rustig rond op onze website voor informatie over onze werkzaamheden en diensten. 
Uiteraard bent u van harte welkom voor een kopje koffie in onze garage. Heeft u nog 
vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan vandaag nog contact met ons op. 

 
Hereweg 115                       9651 AD  Meeden 

T: 0598-616959        E: autobedrijfsmid@gmail.com 



Presentatiegids VV Meeden 2016 / 20172

Voorwoord / p.3
Bestuur VV Meeden / p. 5

Meeden 1 zondag / p.6-7
Meeden 2 zondag  / p.8-9

Meeden 3 zondag / p.10-11
Dames / p.13

JWG / p.14-15
Meeden JO17 / p.16-17

Meeden JO15 / p.19
Meeden JO13 / p.21
Meeden JO11 / p.23

Meden JO09 / p.24-25
Kabouters / p.27

Club van 100 / p.29
Selecties senioren en dames / p.31
Selecties jeugd en kabouters / p.33

Vrijwilligers / p.37
Sponsors VV Meeden / p.39

InhouDsopgave
Colofon

Sportpark “De Bouwte”
Badweg 25-A Meeden
Telefoon: 0598-621605
Email: info@vvmeeden.com
Website: www.vvmeeden.com
Twitter @vvmeeden
Facebook.com/VV-Meeden

Foto omslag: menterwolde.info
Overige foto’s: Wiecher Tuin. Simone 
Sloots en Nick Toorn

Redactie:
Jan Meenken en Wiecher Tuin

Scheper ClinMon 
 

Quality solutions for Medical- 
and Pharmaceutical Companies 

 

+31 598 633 227 

+31 6 5145 6448 

 



 

 
 

Telefoonnummer: 0598-622166 
E-mailadres: info@toornenboer.nl 

 
Onze vestiging is elke werkdag 

telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 
12.00 en 13.30 tot 17.00. 

Kerkstraat 48 
9649 GR Muntendam 

Inloopuren kantoor: elke werkdag tussen 
09.00 en 12.00. ’s Middags op afspraak. 

 
www.toornenboer.com 

Start met de realisatie
van jouw doelen en
maak een afspraak. 

 

verkopen van abonnementen, maar in het 
verkopen van maatwerk en kwaliteit. 

Wij geloven in het inspireren en motiveren van 
onze klanten, om hun doelen te bereiken op het 
gebied van fitheid, kracht, voeding en afvallen.  

 

 

 

Mobilé Wellness | Reint Dijkemastraat 6  
9628 CW Siddeburen | 0598 430706  

info@mobilewellness.nl 
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Middels deze presentatiegids wensen wij 
de vereniging en haar spelers op een mooie 
wijze te portretteren. Als voorzitter wil ik 
eenieder danken die meegewerkt heeft aan 
de totstandkoming van deze gids, alsmede 
de adverteerders die deze gids financieel 
mede mogelijk maken. 
Wanneer u dit leest draagt, u de VV 
Meeden een warm hart toe, namens de 
vereniging dank ik u daarvoor. De kans is 
groot dat u zich, op welke wijze dan ook, 
inspant voor onze voetbalvereniging.  Wij 
zien als bestuur hoe cruciaal de rol van de 
vrijwilliger is binnen de vereniging. Zonder 
vrijwilligers is er geen vereniging. Wij, 
als bestuur, willen van deze gelegenheid 
gebruik maken om iedereen die zijn tijd en 
inspanningen beschikbaar stelt aan de VV 
Meeden van harte te bedanken. 

Het seizoen 2016/2017 kent weer de nodige 

sportieve uitdagingen. Is het mogelijk voor 
ons vlaggenschip om zich bovenin de 5e 
klasse te manifesteren? Kunnen we drie 
senioren elftallen op de been houden? Is de 
jeugd weer bovengemiddeld goed bezet en 
is de continuïteit van de jeugdtrainers en 
leiders gewaarborgd? 
Naast sportieve uitdagingen hebben we ook 
te maken met verenigingsbrede uitda-
gingen. Zo is de financiële positie van de 
verenging een blijvend aandachtspunt en 
is de genoemde rol van de vrijwilliger een 
cruciale, maar tevens een steeds moeilijker 
te bezetten functie. Als bestuur proberen 
wij eenieder te faciliteren in zijn inspan-
ningen en zijn wij continu aan het werven 
binnen onze groep van leden, sponsoren en 
betrokkenen om alle kosten en taken in te 
vullen. We willen op deze plek ook een op-
roep doen om vooral uw diensten beschik-
baar te blijven stellen aan de VV Meeden. 

Een vereniging verenigt leden die zich allen 
verbonden voelen.
Wij hopen dat u zich in 2016/2017 ook weer 
verbonden voelt met onze mooie voetbal-
vereniging en ik hoop u snel weer te mogen 
begroeten in de kantine, langs de lijn of 
tijdens een van onze gezellige activiteiten. 
Tot slot wens ik u allen een succesvol en 
sportief seizoen 2016/2017!

Voorzitter, Jeffrey Toorn.

Sportvrienden,
Voor u ligt de allereerste presentatiegids van de VV Meeden. Ik heb de eer om als eerste 
voorzitter het voorwoord te mogen verzorgen. Deze gids is in de ogen van het bestuur een 
waardige vervanging van het ter ziele gegane clubblad.
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                          BEMESTING                                           GRONDVERZET 
 
                          GRONDBEWERKING                           MESTVERWERKING 
     
                          VOEDERWINNING                               MAAIDORSEN 
 
                          AKKERBOUW                                        FOURAGE           
 

info@hvanoosten.nl          www.hvanoosten.nl 
0598 – 625 817 
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Bestuur VV Meeden

Best clubleden,
Ongetwijfeld hebben jullie ervaren 
dat de club volop in beweging is. Er 
wordt een aantal slagen gemaakt om 
de club professioneler te besturen. 
Eén van deze slagen betreft de 
inning van de contributie. In het 
verleden kostte het vaak moeite alle 
contributies tijdig te innen. Dat 
willen we graag verbeteren. Daarom 
zal vanaf komend jaar de inning 
worden uitbesteed aan ClubCollect, 
een organisatie die ruime 
ervaring heeft met het innen van 
contributies. Voor alle duidelijkheid: 
ClubCollect is geen incassobureau. 
Dit samenwerkingsverband levert 
zowel de leden als de club voordelen 
op. Het voordeel voor jullie is het 
grote gebruiksgemak waarmee de 
betalingen voldaan kunnen worden 
en de mogelijkheid om gespreid 
te betalen (voor gespreid betalen 
wordt een klein bedrag in rekening 
gebracht).

 
Wat betekent dit samenwerkingsverband 
concreet?
ClubCollect neemt de administratieve 
verwerking van de contributie-inningen 
over. ClubCollect zal via SMS en e-mail 
contact opnemen met alle leden. De 
betaalverzoeken worden verstuurd via 
SMS en e-mail. Door op een link te klikken 
komt u op uw persoonlijke betaalpagina 
van ClubCollect en hier kunt u uw factuur 
inzien, downloaden en betalen. Hier kunt 
u ook kiezen om uw contributie in één keer 
te betalen of in termijnen. De betalingen 
verlopen via automatische incasso of via 
iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via 
automatische incasso.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, 
adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal 
hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect 
en zullen alleen zichtbaar zijn voor de 
penningmeester, voor ClubCollect en u als 
clublid. Deze verwerking is noodzakelijk 
ter uitvoering van het lidmaatschap 

van de vereniging, meer specifiek de 
verwerking van betalingsgegevens voor de 
verenigingscontributie. Deze verwerking 
zal plaatsvinden geheel conform de 
vereisten onder de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). 
U als clublid kunt erop vertrouwen dat 
uw gegevens veilig worden opgeslagen, 
niet voor andere doeleinden dan de 
contributiebetaling worden gebruikt en 
nooit aan derden worden verstrekt voor 
commerciële doeleinden. Meer informatie 
over de behandeling van persoonsgegevens 
door ClubCollect kunt u vinden op https://
clubcollect.com/legal/privacy-statement.
html.
Wanneer u vragen heeft over bovenstaande 
neemt u dan contact op met de 
penningmeester. Voor meer informatie 
over ClubCollect verwijs ik u graag naar de 
website www.clubcollect.com.
 
Het Bestuur

Belangrijk, Nieuwe wijze van contributiebetaling

mogen wij ons 
even voorstellen?  
   
Naam  Functie

Jeffrey Toorn Voorzitter

Bert Kaman (Wedstrijd)Secretaris

Roelof Snitjer Penningmeester

Marco Hulshof Technische Zaken

Wiecher Tuin Algemene Zaken

Henk Velthuis Gebouwen en Terreinen

Astrid de Jonge Jeugdvoorzitter
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Programma Meeden 1
Eerste helft   
 4/9/16  Meeden  -  SPW
 11/9/16  Borgercompagnie  -  Meeden
 18/9/16  Meeden  -  Oldambtster Boys
 25/9/16  BNC  -  Meeden
 2/10/16  DWZ  -  Meeden
 9/10/16  Meeden  -  Nieuweschans
 16/10/16  Drieborg  -  Meeden
 30/10/16  Meeden  -  THOS
 6/11/16  Meeden  -  PJC
 13/11/16  Veelerveen  -  Meeden
 27/11/16  Meeden  -  Wedde
 4/12/16  JVV  -  Meeden
 11/12/16  Meeden  -  Bareveld

 

Tweede helft
29/1/17  SPW  -  Meeden
 5/2/17  Meeden  -  Borgercompagnie
 12/2/17  Oldambtster Boys  -  Meeden
 19/2/17  Meeden  -  BNC
 12/3/17  PJC  -  Meeden
 19/3/17  Nieuweschans  -  Meeden
 26/3/17  Meeden  -  DWZ
 2/4/17  THOS  -  Meeden
 9/4/17  Meeden  -  Drieborg
 23/4/17  Meeden  -  Veelerveen
 30/4/17  Wedde  -  Meeden
 7/5/17  Meeden  -  JVV
 14/5/17  Bareveld  -  Meeden

 
Duurkenakker 2    9649 JP  Muntendam    0598 - 613563 

 



Presentatiegids VV Meeden 2016 / 2017 7

Senioren zondag 1
Trainer: Jos de Vrieze

Leiders: Marcel Smid en Ben Meedendorp

Assistent Scheidsrechter: Elzo Boog

Verzorger: Urrie van der Werf

Shirtsponsor: H. van Oosten

Meeden 1
Vorig seizoen
Zoals een ieder heeft vernomen is het vorige seizoen qua resultaat 
niet top geweest. Veel wedstrijden hebben we ongelukkig verloren 
en tevens hebben we door blessures, schorsingen en andere 
verplichtingen bijna nooit in dezelfde opstelling kunnen spelen. 
Hierdoor hebben wij ons helaas niet kunnen handhaven in de 4e 
klasse, wat natuurlijk een enorme aderlating is. Achteraf en nuchter 
de boel analyserend is het een seizoen geweest waar we met een 
jong team het vertrouwen en kwaliteit misten om ons te handhaven 
in de 4e klasse. Desondanks hebben veel spelers stappen gemaakt 
en zijn we individueel en qua team op tactisch en technisch gebied 
beter geworden. Niet geheel onbelangrijk in een teamsport is de 
gezelligheid, het spreekt voor zich dat we volgend seizoen met 
nagenoeg dezelfde selectie van start kunnen gaan.

Toekomst
Komend seizoen wacht ons een hele reeks wedstrijden in de buurt, 
wedstrijden die met volle overgave en passie gespeeld gaan worden. 
Spektakel dus gegarandeerd! We gaan er alles aan doen om ons 
trouwe publiek week in week uit een mooie pot voetbal voor te 
schotelen. Het laatste seizoen in de 5e klasse zondag kan een ieder 
zich nog herinneren. Laten we hopen op een herhaling van dat 
super seizoen! 

Slotwoord
De gehele selectie en staf hoopt een ieder te mogen begroeten bij 
een wedstrijd van ons om na afloop gezellig na te praten onder het 
genot van een hapje en een drankje! 



                      Middenweg 174 Muntendam 
                                        www.abfverzekeringen.nl  

Telefoon  0598-630042  

                 Uw adres voor zekerheid! 
 

 
  
 
 
 
 
           Advies voor particulieren en bedrijven 
Omdat persoonlijk contact bij ons voorop staat! 
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Meeden 2
Beste voetballiefhebber,
Bij deze de presentatie van het 2e zondag team van de V.V. Meeden:

Het 2e elftal is het team dat het prestatiegerichte van zondag 1 en 
het recreatieve karakter van zondag 3 combineert. Met andere 
woorden: we proberen vooral plezier aan het spelletje te hebben en 
dit op een, voetbaltechnisch, zo hoog mogelijk niveau. 

Na jaren in de 6e klasse te hebben gespeeld hebben we in seizoen 
‘14/’15, de stap naar de 5e klasse kunnen zetten. Vorig jaar hebben 
we, in de klasse 5F, in de eerste competitiehelft redelijk in de top 
mee kunnen draaien. We zijn gedurende het seizoen echter afge-
zakt en uiteindelijk ook geëindigd in de middenmoot.

Bij een relatief kleine vereniging als de onze, is het van belang dat 
de teams en hun spelers elkaar ondersteunen daar waar mogelijk. 
Dit betekent dat, voor Meeden 2, de functie als back-up voor het 
eerste team altijd centraal staat. Soms in de vorm van het leveren 
van een extra speler. Soms ook door de optie te zijn om een van 
blessure terugkomende 1e elftal speler weer speelfit te krijgen c.q. 
te maken. 
Meeden 2 bestaat uit een aantal routiniers gecombineerd met de 
zgn. aanstormende talenten en alles wat daar tussen zit. Een mooi 
mix dus! De één kan beter ‘ballen’ dan de ander, maar een ding is 
zeker: iedereen, zonder uitzondering, geeft de volle 100% op de 
zondag morgen en ‘voetbalt naar kunnen’. Daarnaast staat plezier 
hoog in het vaandel zoals hierboven al aangegeven, lol hebben we 
geregeld. Dat dit soms uit een onverwachte hoek komt klinkt als 
een cliché maar is echter wel zo. 
Zo speelden we 2 seizoenen geleden op eerste paasdag een 



Presentatiegids VV Meeden 2016 / 2017 9

Senioren zondag 2
Trainer: Anton Mulder

Leider: William Janssen

Shirtsponsor: Toorn en Boer

competitiewedstrijd, thuis op de Bouwte. Marco Hulshof, onze 
vaste scheidsrechter, kreeg vrijaf van de KNVB omdat ze een 
eigen scheidsrechter hadden aangewezen voor de desbetreffende 
wedstrijd. De man in het zwart (uitgedost in een heus eredivi-
sie-scheidsrechter-tenue) deed me denken aan een ‘studentje oet 
stad’. Misschien kwam dit doordat ik wist dat hij uit Groningen 
kwam en hij amper 22 jaar oud was. Na de warming-up floot de ref. 
hard en fel op z’n fluit. Serieuze bedoeling!!! Waar gaat dit naar toe, 
dacht een ieder.
Beide aanvoerders liepen naar de middenstip. Ik en m’n colle-
ga-grensrechter volgden. Wat zich daarna afspeelde was het gebrui-
kelijke handjes schudden en de zgn. toss. Normaal gesproken wordt 
hiervoor een euromunt de lucht ingegooid. Onze ‘Björn Kuipers’ 
echter, toverde op deze memorabele 1e paasdag, 2 kippeneieren uit 
z’n pak en vroeg beide aanvoerders een ei te kiezen. Enigszins ver-
baasd pakten ze beide een ei uit de handen van de scheids. “Sla ze 

maar tegen elkaar aan”, zei onze ‘Björn’. “Degene die met de rotzooi 
blijft zitten heeft de toss verloren.” De ‘man in Black’ had een rouw 
ei meegebracht en het 2e ei thuis gekookt……… en brak hiermee 
letterlijk en figuurlijk het ijs (wel te verstaan met korte ‘ei’ dit keer). 
De wedstrijd die volgde kon sportief gezien niet meer stuk en 
eindigde in een gelijkspel waarbij gezegd moet worden dat Meeden 
2, tijdens de gezellige 3e helft, licht in het voordeel was. 
Bovenstaand voorval zal ik nooit vergeten. Het brengt iedere keer 
als ik het vertel, in de bestuurskamer of langs de kant van het veld 
van de tegenstander, een warm, familiair en gezellig gevoel naar 
boven. Als je het mij vraagt: karakteriserend voor het gevoel van 
V.V. Meeden: ‘veur voetbal en gezellighaid’ 

Met vriendelijke sportgroet,

William Janssen, leider van, en namens V.V. Meeden Zondag 2.
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Meeden 3
 
Het afgelopen jaar hebben we diverse uitdagingen gehad, 
diverse malen op donderdagavond aan het bellen en over-
leggen met medeleiders om voltallige teams te krijgen op 
de zondag. Aan het begin van het seizoen denkende dat 
we misschien nog met vier teams kunnen starten maar 
door allerlei oorzaken (blessures, opzeggingen) toch 
maar starten met drie teams en aan het einde van het 
seizoen nog nauwelijks met drie teams eindigen.

Voor het nieuwe seizoen hopen we dat het beter gaat en minder 
blessures mogen hebben. (Trainingen zijn we nodig). Helaas zijn 
er nog meer spelers gestopt (hierbij bedankt voor de vele wedstrij-
den en veel plezier in het verdere sportleven).
 De nieuwe (voorlopige) indelingen zijn alweer bekend en zoals 

  

 

Kerkstraat 61 – 63 
Muntendam 

0598 - 613558 

Voor uw gezondste brood, 
het fijnste banket 

en het lekkerste ijs 



Presentatiegids VV Meeden 2016 / 2017 11

Senioren zondag 3
Trainer: Anton Mulder

Leider: Anton Mulder

Shirtsponsor: H. van Oosten 

het nu lijkt mogen we weer acteren in de buurt en hebben we weer 
nieuwe kansen om kampioen te worden. 
De definitieve indelingen worden bekend gemaakt zodra de com-
petitie begint en komen tevens op Voetbal.nl te staan.
De indelingen komen weer op voetbal.nl te staan en in de app voor 
trainingen.

De trainingen beginnen alweer of zijn al begonnen als dit wordt 
gelezen en de berichtgeving over de training zijn te volgen op de 
App voor trainingen 2+3 (aanvraag bij ondergetekende).
Hier kunnen tevens de afzeggingen worden doorgegeven zodat we 
niet bij de training met drie man staan. De trainingstijden zijn op 
donderdag van 19.45 tot 21.00 uur en we gaan er vanuit dat ieder-
een er weer is te trainen.

Zodra de indeling van de teams bekend zijn dan zullen we dit via 
de app laten weten. In deze nieuwe competitieronde gaan we met 
teams starten die veelal door elkaar zijn gegooid ten opzichte van 
vorig jaar.
Wij gaan er vanuit dat een ieder hier het spreekwoord van de 
vereniging in ere houd (veur voetbal en gezellighaid) en elkaar 
accepteert zoals we zijn.

Tot op het voetbalveld,

Met vriendelijke sportgroeten,
Anton Mulder.
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Hereweg 167, 9651 AE Meeden 

0598 612 069 

VOOR AL UW BRANDSTOFFEN 

  

Installatiewerkzaamheden voor zowel 
bedrijven als particulieren 

info@koetjeinstallatietechniek.nl 
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Dames Meeden
 
Wij zijn een leuke en sportieve groep dat bestaat uit 2 teams. 
Wij spelen een toernooigerichte competitie, dat houdt in dat wij 
4 à 5 speelrondes hebben op de vrijdag en dan tegen alle teams 
uit de poule spelen. De wedstrijden duren maar 20 minuten 
en word op een klein veld gespeeld, het is namelijk een 7 x 7 
competitie.

Wij zijn een gezellige groep waar humor bovenaan staat, een leuke 
sfeer op trainingen dat zich uit in goede resultaten;
Vrouwen 1: Kampioen Voorjaar 2016.
Vrouwen 2: 2e Voorjaar 2016.

Wij trainen 2x per week op de maandag- en woensdagavond van 
20:00 t/m 21:00 uur. De trainingen worden gegeven door enthousi-
aste trainers op de maandag door Bennie Meijer en op de woens-
dag door Simone Sloots (tevens een speler van VR2). Uiteraard zijn 
de resultaten ook te danken aan de leiders, supporters en goede 
inzet. De leider van vrouwen 1: Bennie Meijer en van vrouwen 2: 
Rik Veldman. En natuurlijk onze sponsor die afgelopen seizoen de 
dames in een nieuw jasje heeft gestoken (Marc Koetje).
Denk jij: hier pas ik als dame tussen, kom gerust een keer kijken of 
meedoen op de trainingsdagen.

Dames
Trainers: Bennie Meijer en Simone Sloots 

Leiders: dames 1 Bennie Meijer, dames 2 Rik Veldman

Shirtsponsor: Koetje Installatietechniek



Presentatiegids VV Meeden 2016 / 201714

JeugdWerkGroep (JWG)
 
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om 
in deze presentatiegids te vertellen wie wij zijn en wat wij 
doen. Ons team, de JeugdWerkGroep (JWG), bestaat uit 
zes vrouwen: Janet Drent, Rianne Koelewijn, Janet Weis-
beek, Sietske Uiterwijk, Harma ten Hof en Annemieke 
Schurink. Allemaal zijn wij op bepaalde wijze betrokken 
bij kinderen die lid zijn van vv Meeden.

De JWG is jaren geleden opgericht om activiteiten en acties te 
organiseren met en voor de jeugd. Inmiddels is de groep veran-
derd qua bezetting en hebben wij onze eigen kleur eraan gegeven, 
maar nog steeds organiseren wij met en voor de jeugd allerhande 
activiteiten.
Wij zamelen geld in met verschillende acties waarvan de op-

Orthopedische Manuele Therapie
Fysiotherapie
Dry needling
Bekkenfysiotherapie
Orofaciale Fysiotherapie 
Medische Trainings Therapie
Energy Control®

Orthomoleculaire Therapie

Meidoornlaan 2 
9651 AX  Meeden 
Tel. (0598) 61 31 72 
E-mail: info@provitaal.nl
www.provitaal.nl

B.J. Schmaal c.s.

schmaal afsprkrt.indd   1 26-11-13   13:56

Uw innovatieve dienstverlener op  
het gebied van industriële reiniging,  
transport en afvalmanagement.
veendam@reym.nl          www.reym.nl          0598 - 659 500 

a6 veendam.indd   1 29-07-16   09:50

 

Papierbaan 2F 
9672BH Winschoten  
Telefoon: 0597-675937 
 

 
voor alle uw evenementen 
en promo acties 
info@rainbowevents.nl 
 

 

Papierbaan 2F 
9672BH Winschoten  
Telefoon: 0597-675937 
 

 
voor alle uw evenementen 
en promo acties 
info@rainbowevents.nl 
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JWG
Team: 

Janet Drent, Rianne Koelewijn, Janet Weisbeek, Sietske Uiterwijk,

Harma ten Hof en Annemieke Schurink

brengst gaat naar leuke activiteiten voor alle jeugd. Bijvoorbeeld 
de blauwe druifjes actie en de banketstavenactie. De jeugd werkt 
hieraan mee en wordt op deze manier betrokken bij te organiseren 
zaken zoals ons tweejaarlijks voetbalkamp. Verder wordt er in het 
jaar dat er geen kamp is een uitstapje georganiseerd. Afgelopen juni 
zijn we naar outdoorpark Grolloo geweest. In voorgaande jaren 
waren er o.a. een scoutingdag, het bezoeken van het FC Groningen 
stadion, lasergamen, ballorig etc. 
Afgezien van activiteiten voor de gehele jeugd, organiseren wij 
ook voor de jongere jeugd de laatste trainingen (vaders/moeders 
tegen de kinderen) en een pietentraining met een kleinigheidje 
in het kader van 5 december. Bij de jaarlijkse terugkerende zaken 
zoals het 7 tegen 7 toernooi en de open dag helpen we mee met de 
organisatie, catering en regelen wij leuke bezigheden voor de jeugd 
zoals schminken, grabbelen, springkussens en enveloppen trekken. 
Inmiddels is er in de kantine ook een jeugdhonk, mede mogelijk 
gemaakt door de JWG. Elke derde dinsdag van de maand komen 

we bij elkaar voor een vergadering. Met grotere te organiseren eve-
nementen komen we vaker bij elkaar. Hierbij zijn dan ook mensen 
van het (jeugd)bestuur en andere vrijwilligers aanwezig. Omdat 
wij niet alles alleen kunnen realiseren, vragen wij regelmatig extra 
handen om ons te assisteren bij bovenstaande zaken. Immers, vele 
handen maken licht werk!

Mocht u ooit vragen hebben of een keer willen helpen, dan kunt u 
ons altijd aan de jas trekken. Wij hebben een vrijwilligerslijst waar-
aan we u dan kunnen toevoegen. Wij hopen nog lang voor onze 
jeugd dit te kunnen blijven doen.
Hopelijk tot ziens op Sportpark de Bouwte!

Met vriendelijke groet,
de JeugdWerkGroep
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De Akkers 16                         9649 CJ  Muntendam 
06 – 2170 4227                      info@rijschoolanne.nl 

Meeden JO17
Het komende seizoen heeft Meeden ook weer de beschikking 
over een B1 (JO17)elftal. Vanaf dit nieuwe seizoen zal officieel 
volgens de KNVB de B1 JO17 (Jeugd Onder 17) gaan heten. Op 
papier zullen er ongeveer 16 tot 18 spelers beschikbaar zijn en 
wederom zal dit weer een gemengd elftal zijn met jongens en 
meisjes.

Het team en de verwachtingen:
Zoals vermeld zal het wederom een gemengd team zijn en zal het 
elftal er anders uitzien als afgelopen jaar. Dit jaar zijn een aantal 
spelers gestopt of vanwege leeftijd overgestapt naar de senioren. 
Verder komen er ongeveer een half elftal over van het oude C1 team 
dat vorig seizoen kampioen werd. Qua voetbal is het een elftal waar 
zeker potentie in zit in elke linie. Waar het vorig jaar qua uitslagen 

 

Broekema Holland
9640 AB   P.O.BOX 70
9641 KV   De Zwaaikom 1
VEENDAM     HOLLAND
TEL: +31 (0) 598 69 64 64
FAX: + 31 (0) 598 61 55 37
E-MAIL: info@broekema.nl
Internet: www.broekema.nl
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Meeden JO17
Trainer: Frans Voornhout

Leiders: Reint Geukens, Johan Abee en Egbert Mulder

Shirtsponsor: Dalkia

nog wel eens moeizaam ging is de verwachting dan ook wel dat we 
toch minimaal in de middenmoot kunnen meedraaien en misschien 
zelfs wel bovenin nog. Uiteraard staat plezier voorop maar mogen 
de prestaties ook niet vergeten worden. Qua plezier zit het sowieso 
wel goed want het is een erg leuk team met de nodige humor en 
enthousiasme maar waar presteren, sportiviteit en serieus zijn ook 
zeker hoog in het vaandel staat.  Al met al ingrediënten voor een 
succesvol seizoen.

Technische staf
De technische staf van Meeden B1 (JO17) zal dit jaar bestaan uit 
Frans Voornhout (Trainer), Reint Geukens (leider), Johan Abee 
(leider) en Egbert Mulder (leider). Frans is een bevlogen trainer die 
zijn sporen al wel verdiend heeft en inmiddels een paar jaar in Mee-
den woont en ook al een paar jaar met veel enthousiasme trainer 
is binnen het jeugdkader. Frans heeft eerder de B ers getraind en 
afgelopen seizoen de D1 (waarmee hij in het najaar ook kampioen is 

geworden) en pakt dit komend seizoen ook weer op.
Reint, Johan en Egbert zijn al vele jaren leiders geweest bij verschil-
lende jeugdteams. Reint was de afgelopen jaren ook al leider bij de 
B1 (JO17) en Egbert en Johan waren vorige seizoen leiders/grens-
rechters bij de C1 (JO15) waar ze in het voorjaar kampioen mee zijn 
geworden. Reint, Johan en Egbert zijn dus al vele jaren leiders en 
weten dus hoe het balletje rolt en gaan ook komend seizoen weer 
met veel plezier en bevlogenheid een nieuw seizoen aan. Samen met 
Frans zijn ze van plan er een geweldig seizoen er van te gaan maken.
Het team zal zijn wedstrijden voornamelijk op de zaterdagmidda-
gen gaan spelen. In ieder geval zullen de thuiswedstrijden op ons 
Sportpark De Bouwte tenzij anders aangegeven om 14.00 gespeeld 
worden. We hopen dan ook een ieder tijdens deze wedstrijden te 
mogen begroeten.

Met vriendelijke sportgroeten,
Leiding en spelers Meeden B1 (JO17).
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Middenweg 20 
9649 HV  Muntendam 

 
0598 – 613546 
06-51256345 

boerema@elektrovakman.nl   

 

 

Kerkstraat 6 
9636 AC  Zuidbroek 

0598 – 627 033 
 
 

 

 
 

24/7 Pomp verhuur 
Europaweg 14 

9636 HT Zuidbroek 
 

Tel: + 31 (0) 598 361 761 
Fax: + 31 (0) 598 361 755 

info@pompenverhuur.nl  

 
Maak gebruik van onze eeuw oude 
pompervaring! Wij bieden u steeds 
de beste pompoplossing die er is. 
Al moeten we hem zelf bedenken! 

 
      

Al meer dan 50 jaar een begrip 
 
   Beneden Oosterdiep 35 
   9641 JA  Veendam 
 

          Telefoon: 0598 – 613063 
 
 

 

Uniek bij juwelier Sirp Bakker is 
de eigen werkplaats. Hier wordt 

op ambachtelijke manier uw 
sieraad gerepareerd. 

 
 

info@juweliersirpbakker.nl 
 

      



Presentatiegids VV Meeden 2016 / 2017 19

Meeden JO15
Trainers: Stefan Oosterwijk en Rik Veldman

Leider: Erik Oorburg

Shirtsponsor: Tankstation Eden

Meeden JO15
De spelers van Meeden C1 zijn vorig seizoen keurig 
kampioen geworden in de voorjaarscompetitie. De oudere 
(2e jaars) spelers zijn inmiddels doorgestroomd naar ons 
B1 team. Hiervoor in de plaats hebben we een handvol 
talentvolle spelers uit de D1 teruggekregen. Veel spelers 
van het huidig team hebben de hele zomer gezamenlijk 
doorgetraind om maar zo goed mogelijk aan de start te 
verschijnen van het nieuwe seizoen. 

We beschikken dus over een gretige, enthousiaste maar ook zeker 
talentvolle groep. In de najaarscompetitie zijn we nu een klasse 
hoger ingedeeld nl de 3e klasse, maar gezien de potentie van deze 
groep is de doelstelling ook nu om gelijk kampioen te worden 

waarbij we dan hopelijk in de voorjaarscompetitie nog een klasse 
hoger (met meer weerstand) kunnen spelen. De trainingen zijn dit 
jaar op dinsdag en donderdag van 18.15 tot 19.30 uur en staan 
onder de bezielende leiding van Stefan Oosterwijk en Rik Veldman, 
beide zelf onderdeel uitmakend van de selectie van VV Meeden. 
De leiding van de wedstrijden is in handen van Erik Oorburg. We 
nodigen een ieder van harte uit om eens te komen kijken bij de 
wedstrijden van de C’ers, we beloven dat de toeschouwers 
attractieve, spectaculaire wedstrijden voorgeschoteld zullen 
krijgen.
   



 

 

 
 

  
  Berkenlaan 19                     9651 BJ  Meeden 
r.kor@ziggo.nl   0598-613039    06-29535363  

 

Poolsterweg 3a 
Veendam, 9641MP 
info@bouwbedrijfgervas.nl  

 

Kennis, vakmanschap en ervaring. 

 

 

 

www.glazenwasserijglimmers.nl 

Watertorenstraat 69 
9671LH Winschoten 

06 12 9 19 640 

 

Schone ruiten, kozijnen en 

slimme coating  
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Meeden JO13
Trainer: Adri Jager

Leiders: Richard Kor en Janet Drent

Shirtsponsor: CVmontagebedrijf R.Kor

Meeden JO13
Om onze talenten van JO13 aan te moedigen, moet u 
zaterdags vroeg opstaan. Om 09:00 uur staan wij namelijk 
al op het veld om de tegenstander een figuurlijk pak slaag 
te geven. Onder leiding van het technisch duo Richard en 
Janet en toptrainer Adri Jager, hopen wij hoog te eindigen 
in de competitie. Onze bekerwedstrijd tegen SJO-DVC 
JO13-4 (vroeger speelde je gewoon tegen De Pelikanen 
D4) hebben we al gewonnen met 5-4! 

De jeugd van JO13 staat niet alleen bekend om hun voetballende 
kwaliteiten, maar ook om hun knappe verschijningen. Langs de lijn 
staan dan ook vaak hordes meisjes te kijken om hun helden aan te 
moedigen. Onze mannen laten zich niet afleiden en gaan zelfs 
daardoor een stapje harder lopen! Uiteraard staat het plezier 
voorop en ook de op de trainingen hebben we groot lol. Wij hopen 
u binnenkort te zien op de Bouwte in Meeden!



 

De juiste weg voor 
uw speciaal 
transport! 

 

 

 

Maatwerk in transport 

Met tientallen jaren ervaring op het 
gebied van (speciaal) transport kunt u 

als particulier of bedrijf bij
Sterenborg Transport

vertrouwen op de juiste zorg
van uw goederen. 

Hereweg 77 -  9651 AC  Meeden 
06-53114133  -  0598-613045

 info@sterenborg-transport.nl  
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Meeden JO11
Trainers: Simone Sloots en Suzanne Sloots

Leiders: Simone Sloots en Suzanne Sloots

Shirtsponsor:  Remmers Transport

Meeden JO11 

Het geheim van De Bouwte?  
Sssssst…… NIET VERDER VERTELLEN. In alle stilte is 
er een groep talentvolle voetballers bij elkaar gekomen 
om op de zaterdag te gaan spelen en zich voor te bereiden 
om in het eerste senioren elftal wedstrijden te gaan 
winnen en daarna het Nederland kampioen te maken. 

Gezamenlijk wordt er elke week weer met heel veel inzet getraind 
en de ouders zorgen voor de gezonde sportmaaltijden. Na afloop 
van de meestal gewonnen wedstrijden volgt er een gezellige 
nabespreking in de kantine onder genot van een glas ranja en een 
zak chips. Ook worden er dan afspraken gemaakt wie met wie 
’s-middags gaat trainen/spelen of wordt er een rustpauze ingelast.

In de voorbereiding voor dit seizoen zijn enkele wedstrijden 
gespeeld voor de beker. Na deze reeks partijtjes eindelijk het 
veld op voor echte competitiewedstrijden. Natuurlijk werd er 
meteen gewonnen en is de platte boerenkar al klaargezet om te 
worden versierd. Voor een rondrit door het dorp is er al contact 
opgenomen met de burgemeester en politie, de NOS en RTV 
Noord. De eerste reactie is zeer positief en ook het Jeugdjournaal 
probeert en cameraploeg naar Meeden te sturen en verslag te 
doen van deze happening. Nu moeten alleen de tegenstanders 
en scheidsrechters nog meewerken om van dit seizoen een 
onvergetelijke te maken.  Kom gerust kijken maar wees op tijd: vele 
scouts omzomen de velden waarop deze talenten spelen en dan kan 
het zijn dat alle zitplaatsen zijn uitverkocht.
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Meeden JO09
Leiders: Pieter Jager, Rolf Molema, Charlotte Wilkens, Tanja Bessembinders 

en Willem Koelewijn.

Shirtsponsor:  Uw bedrijfsnaam op onze shirts?

Meeden JO09
Voor het komende seizoen hebben we maar liefst drie On-
der-O9 (JOO9)  teams ingeschreven voor de competitie.  
Op het moment van schrijven hebben we 22 spelers voor 
drie teams. Deze groep enthousiaste jongelingen trainen 
iedere woensdag van 18.15 -19.15 uur. Het plezier spat er 
tijdens de trainingen vanaf en op de zaterdag ochtend is 
er iedere week wel een team die een wedstrijd speelt op 
sportpark De Bouwte. 

Het afgelopen seizoen hadden we twee teams die deelnamen aan 
de competitie. Het F1 team werd verdienstelijk tweede en F2 werd 
kampioen in haar klasse. Het kampioenschap is gevierd met cham-
pagne en bloemen op het veld en daarna patat in de kantine. 

De begeleiding van de teams bestaat uit Pieter Jager, Rolf Molema, 
Charlotte Wilkens, Tanja Bessembinders en Willem Koelewijn. 
En wanneer er extra hulp nodig is in de begeleiding is er altijd een 
ouder bereidwillig te ondersteunen. 
Het doel voor het nieuwe seizoen is plezier! Het allerbelangrijkste 
wat er is in het voetbal. Want heb je plezier dan heb je het naar je 
zin en word je beter. Van daaruit proberen wij als begeleidingsteam 
de spelers en speelsters klaar te stomen voor de volgende leeftijds-
groep.    



 

       Enkele van onze innovatieve dorstlessers in

 

 

 

Parallelweg 8, Winschoten.  
Postbus 25  9670 AA Winschoten 
Tel: 0597-413937 
Fax: 0597-415792  
 
info@bouwbedrijfwesterman.nl 

 

 

 

 

 

 

    Uitzendbureau / montagebedrijf 
 
 

Transportweg 4 
9645 KX Veendam 
 
Tel: (0598) - 613904 
Fax: (0598) - 613906 
Mob: 06 – 51408627 
 
 
info@adam-partners.nl 

Presentatiegids VV Meeden 2016 / 201726



Presentatiegids VV Meeden 2016 / 2017 27

KABOUTERS
Trainers: Paul Ploeger en Rik van Dijk

Leiders: Paul Ploeger en Rik van Dijk

Shirtsponsor:  Uw bedrijfsnaam op onze shirts?

KABOUTERS
Ook dit seizoen is er weer een kabouterteam actief op 
sportpark de Bouwte. Kaboutervoetbal is bedoeld voor 
kinderen tussen de 4 en 6 jaar waarbij vanzelfsprekend 
plezier in het spelletje voorop staat. 

Tijdens de trainingen leren de kinderen op een speelse manier 
kennis maken met het voetbal en ervaren zij hoe leuk het is om dit 
met elkaar te doen en er beter in te worden. Wij zullen dit jaar 
starten met een groep van 8 kinderen en hopen dit nog uit te 

kunnen breiden met jongens en meisjes die in de loop van het jaar 
4 jaar zullen worden en graag willen voetballen. 

De kabouters trainen iedere zaterdagochtend onder leiding van 
Paul Ploeger en Rik van Dijk. Verder doet het team ieder seizoen 
mee aan een aantal veld en zaaltoernooien. Wij hopen er weer een 
leuk jaar van te maken waarin we veel nieuwe talenten voor de 
toekomst mogen verwelkomen bij de vereniging.



 

 

 

Check de website van Alders Makelaars, dé 
makelaar voor Noord-Nederland. Met 
vestigingen in Groningen, Veendam en 

Hoogezand bedient het gedreven team van 
Alders al jaren de vastgoedmarkt van 

Groningen. 

info@alders.nl 

 
 
 

 
 
 

Tuinontwerp  Hout/timmerwerken 
Tuinonderhoud  Metselwerken 
Tuinaanleg                 Tuinhuizen/overkapping 
Boomverzorging  Vijvers 
Beregeningsinstallatie Grondwerk 
Bestratingen  Drainage/riolering 
Dakterras  Beplanting 
Hekwerk/afrastering Gazononderhoud 

Beneden Veensloot 2   Meeden 06 223 75 381 

www.bessembinders.nl 
info@bessembinders.nl 

 

 

Schoonmaakservice 
 

Telefoon: 050 – 50 15 130 
Dwazziewegen 1D                         

9301 ZR Roden 
Postbus 245, 9300 AE Roden 

www.argoschoonmaakservice.nl 

 

Business Networking & more is een 
business-to-businessnetwerkorganisatie 

die zowel regionaal als 
 grensoverschrijdend actief is in  

de Noordelijke regio’s 
 

www.business-more.nl 
 

Haanswijk 32A 
9665 NL  Oude Pekela 
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Sinds maart 2014 is de organisatie in 
handen van een nieuwe groep enthou-
siastelingen. Bert Pater, Geert Lesman, 
Eenjo Feiken en William Janssen proberen 
sindsdien, niet zonder succes, de Club van 
100 weer nieuw leven in te blazen. 
Dat de bijdrage geen ‘eenrichtingverkeer’ is, 
blijkt uit het feit dat we voor onze leden 2 
tot 3 maal per seizoen, een leuke, interes-
sante en vooral gezellige avond in de kan-
tine van sportpark de Bouwte organiseren. 
Dit proberen we zoveel mogelijk kosten-
neutraal te doen, wat tot dusver telkens is 
gelukt. Soms nodigen we een spreker uit; 
Henk de Haan, Martijn Pot, Dick Heuvel-
man en Arie Haan waren al bij ons te gast. 
Ze vertelden over hun ervaringen als prof-
voetballer, sportverslaggever, cameraman 
of voetbalcoach c.q. bondscoach. Leuke 
verhalen en anekdotes die men normaal 
gesproken niet vaak hoort. 
Soms ook zoeken we een leuke activiteit 
buiten de deur. Zo werd vorig jaar de 
Euroborg bezocht waarbij door ‘hoofd-be-
veiliging’ en Meedenaar Dyan de Bryuin 

werd toegelicht wat er zoal komt kijken bij 
de thuiswedstrijden van de FC. Hierbij lag 
de nadruk op de omgang met de supporters 
van de tegenstander. De intro van Dyan 
werd gevolgd door een rondleiding door 
de Euroborg met gezellige afsluiting in een, 
tot bruin café verbouwde, VIP ruimte in de 
nok van het stadion. Interessant, leerzaam 
en gezellig!
Ook de JenS vestiging, het stadion van de 
FC Emmen, is al een keer bezocht door de 
leden van de club van 100. Een rondleiding 
door het stadion, de wedstrijd Emmen-Vo-
lendam en een afsluiting in de sponsoren 
ruimte stonden op het programma.

Naast het verzorgen van de bijeenkomsten 
probeert de organisatie van de Club van 
100, de vereniging bij te staan daar waar 
mogelijk. Het kampioenschapsfeest van 
Meeden 1, de open-dag en de winterwan-
deling zijn hiervan enkele voorbeelden. 
Deze laatste activiteit, georganiseerd voor 
alle dorpsbewoners, bracht maar liefst 115 
deelnemers naar de Bouwte. Sommige on-

der hen woonden al jaren in Meeden maar 
hadden ons prachtige sportcomplex en de 
kantine nog nooit van binnen gezien. Naast 
een manier om de clubkas te sponseren 
bleek deze activiteit dus ook weer prima 
om de bekendheid van de club te vergroten 
en nieuwe mensen te enthousiasmeren voor 
de club en in enkele gevallen zelfs om lid te 
worden.

Sinds de ‘herstart’ in 2014 is het ledental 
verdubbeld van bijna 40 tot 78 leden. Er is 
nog steeds ruimte voor nieuwe aanwas: doe 
daarom nu mee en steun met een jaarlijkse 
donatie van 50 euro onze jeugdafdeling; op-
gaveformulieren zijn verkrijgbaar achter de 
bar, via een van de leden van de organisatie 
of te downloaden op de site www.vvmee-
den.com van de vereniging.

Met vriendelijke sportgroet,

Bert, Geert, Eenjo en William 

V.V. Meeden Club van 100
De Club van 100 is een afdeling binnen de vereniging welke al in de “good-old” gulden-tijd is 
opgericht. Voor een bijdrage van destijds 100 gulden (vandaar de naam ‘Club van 100’) kon men 
z’n steun aan de jeugd van de voetbalvereniging uiten. Het doel van deze vorm van sponsoring 
is immers om geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of 
anderszins, zoals gezegd; ten behoeve van de jeugd. De keuzes voor bestedingsdoelen worden 
zoveel mogelijk in overleg met het bestuur en de jeugdcommissie gemaakt. Een tweede doel van de 
Club van 100 is om de betrokkenheid met de club in stand te houden c.q. te vergroten. Het sociale 
aspect staat, binnen de vereniging en zeker bij de Club van 100, daarom zeer hoog in het vaandel. 



 

Harms Bouwtechniek 
Burg. Venemastraat 13 

9651CA Meeden 
 

info@harmsbouwtechniek.nl 
 

 

 

 

Hut's Tuinshop en Diervoeders 

Bovenweg 49 

9649 CB   Muntendam 

0598 625 357 

 

A.K. Helmantel 
Hereweg 330, 9651 AS Meeden 

0598 621018 
 

 Landelijk netwerk van goed bereikbare 
elektriciens 

 Wij bieden snelle service in combinatie 
met kwaliteit en vakmanschap 

 Ook voor de installatie van een 
groepenkast of voor de plaatsing van 
verlichting 

 

Ontwerpburo Kiemkracht 
Homerilaan 9 
9681BB Midwolda 
info@ontwerpburokiemkracht.nl 
Monique Haak       06-25436021 
Arnold Feiken        06-15265000 
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Overzicht selecties
Senioren en dames per elftal

Meeden 1
Trainer:
Jos de Vrieze
Leiders:
Marcel Smid en Ben Meedendorp
Assistent Scheidsrechter:   
Elzo Boog
Verzorger:
Ullrich van der Werf

Selectie:
Martijn Niemeijer
Stefan Oosterwijk
Thomas Meenken
Jeffrey Toorn
Rik  van Dijk
Mart Bartelds
Sjoerd van der Veen
Jos Bartelds
Ruben Haarlemmer
Niels Kalk
Michiel Hoving
Gerard de Wit
Roel Velema
Martin Woldhuis
Arjan Wever
Arnold Kruizinga
Wim Smid
Ferdi Wortelboer
Sander Boog
Jos van Dijk

Meeden 2
Trainer:
Anton Mulder
Leider:
William Janssen

Selectie:
Peter Kor
Rik Veldman
Mike van Beusekom
Nick Toorn
Sebastiaan van der Tuuk
Flip Mulder
Frans de Wit
Wiecher Tuin
Jeffrey Abee
Leon Nijhof
Rutger Loots
Yorick Watermulder
Stefan de Vries
Dennis  van de Vecht
Danny  van Horn
Damian  van Wattum
Brian  Vermeulen

Meeden 3
Trainer
Anton Mulder
Leider:
Anton Mulder

Selectie:
Jan  Louwes
Anton  Mulder
Ben   Meijer
Egbert  Mulder
Erik  Oorburg
Johan  Strootman
Julian  Jonker
Michel  Dijk
Pieter  Jager
Rob  Vogd
Ton  Smid
Marcel  Smid
Wim  Roemeling
René   Straat
Bert  Pater
Richard  Kor
André  Wiltjer

Dames
Trainers:
Bennie Meijer
Leiders:
Simone Sloots
Rik Veldman

Selectie:
Jolien Beemer
Nienke Boog
Zazet Delis
Daniëlle Dijk
Sharon Dijk
Ayla Elsing
Linda Heikens
Melissa Klein
Marloes Meisner
Manon Muntinga
Anouk Niemeijer
Kimberley Schriever

Lisa Slagter
Suzanne Sloots
Iris Veldman
Gaia van de Werdt
Linda Wieringa
Daniëlle Hendriks
Marleen Jurgens 
Yael Haarlemmer
Anne Wind
Kyra Meijer
Astrid de Jonge
Simone Sloots
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Alle Blaauw Schildersbedrijf 
Zuiderstraat 34-A, 9635 AM Noordbroek 

 

Uw zomer en winterschilder, 

Bel ons en wij komen voor een vrijblijvende 
begroting bij u langs 

0598 452 557 

 

LOODGIETER NODIG? 

a.braams.tib 
Vonderpad 31 

9511 RD  Gieterveen 
 

06-23429131 
 

Loodgieters- en fitterswerk, 
installatie van sanitair en van 

verwarmings- en 
luchtbehandelingsapparatuur 

 

Promenade 34 
9641 AK Veendam 
Tel: 0598633969 

 

 

Voor de lekkerste snacks en Chinese 
specialiteiten natuurlijk naar 

 

Hereweg 224    Meeden 

美味 0598 - 630 682           美味 
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Overzicht selecties
jeugd en kabouters

JO 17
Trainer:
Frans Voornhout
Leiders:
Reint Geukens en Johan Abee
Assistent scheidsrechter:
Egbert Mulder

Selectie:
Michaël Abee
Puck Edzes
Anko Fokkens
Ingvar Gras
Lotte Kalk
Anne Kamst
Willem Koelewijn
Christiaan Muthert
Silke Muthert
Rik Niemeijer
Jeroen Pierik
Eline Uiterwijk
Janine Smilde
Sander Weijer
Fernando Geukens
Rodney Halmingh
Kevin Kaman
Wubbo Wierenga

JO 15
Trainers:
Rik Veldman Stefan Oosterwijk
Leider:
Erik Oorburg

Selectie:
Bram Cannegieter
Wouter Cannegieter
Mathijs Dontje
Dennis Kaman
Joost Kamphuis
Joey Kor
Nicky Oorburg
Rick Remmers
Musé Scheper
Noah Schurink
Mark Slim
Niek Uiterwijk
Marnix Strijker

JO 13
Trainer:
Adri Jager
Leiders:
Richard Kor en Janet Drent

Selectie:
Tristan Alkema
Casper Edzes
Loes Edzes
Sam Fokkens
Leon Guo
Sem Hokkkelman
Yannick Huitema
Wouter Klok
Tom Moonen
Ad Romme
Hilko Scheper
Hugo Timmer
Robin Prins
Demiën Kor JO13
Jorian Uiterwijk
Damian Veenhoven

JO 11
Trainers:
Simone Sloots en Suzanne Sloots
Leiders:
Simone Sloots en Suzanne Sloots

Selectie:
Damiën Dijk
Elisa Geersing
Anouchka Hulskers,
Espoire Irakoze,
Joris Koelewijn
Rick Luppens
Tyce Majaura
Thirza Meijer
Stijn Mulder
Nicky Prins

JO 09
Trainers:
Pieter Jager, Rolf Molema,
Willem Koelewijn en Joey Kor
Leiders:
Charlotte Wilkens en
Tanja Bessembinder

Selectie:
Jette Bessembinders
Chiel Cannegieter
Hidde Hiemstra
Valentijn Huitema
Jennifer Hulskers
Jordi Jager
Mike Jager
Melvin Jansen
Finn Janssen
Lars Jonker
Daniël van den Kerkhof
Rachel van den Kerkhof
Guus Koelewijn
Amber Kuipers
Freddy Mahirwe
Tarisai Majaura
Mats Molema
Karlijn Straat
Stijn Straat
Twan Straat
Emily Toorn 
Thijs Zemering
Kai Zuidema
Leo Luijten

kabouters
Trainers:
Rik van Dijk en Paul Ploeger
Leiders:
Rik van Dijk en Paul Ploeger

Selectie:
Lenn van Dijk
Thijs Hulshof
Djago  Keizer
Lieke Strootman
Levi Wever
Krijn Molema
Caitlin Toorn
Tim Ploeger
Gijs Wiltjer
Cas Zemering
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Transportweg 55 
9645 KZ Veendam 

0598 – 612 391 
info@tonkesnatuursteen.nl 

 
 

 

 

Voor kunststof in, om en aan uw huis 

 

  

     Bedrijventerrein Eemspoort  
    Aarhusweg 2-14 
    9723 JJ   Groningen 
    info@kuramo.nl 

 

  

 
 

Nomden Zonwering en Rolluiken op maat 
 

Klinkerstraat 98 
 9682 RG Oostwold Gem Oldambt 

 
www.nomden-zonwering.nl 

0597 – 55 20 81 
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0598 851 244     www.optimalcoffee.nl

 
 

Ons bedrijf is gespecialiseerd in de 
volgende zaken : 

 
> Elektrotechnische Installaties 
> Projektverlichting 
> Buitenverlichting 
> Zonnepanelen 
> Domotica 
> Beveiliging 
> SERVICE 

 
Transportweg 84 

9645KX  Veendam 
0598 630456 

 
 

 
 

Recopyshop is gespecialiseerd 
in printservice, XXL 

Print, textielbedrukking en  
belettering. Wij kunnen voor u 

volledige kopieer- en 
printopdrachten verzorgen in zwart 
of full colour. Dit in verschillende 

formaten, op verschillende 
papiersoorten en -diktes. 

 
Transportweg 40 Veendam 

0598 632860 
info@recopyshopveendam.nl 
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Langeleegte 5C 

9641 GN Veendam 
T: +31 (0) 598-633 817 
F: +31 (0) 598-636 391 

E: veendam@uitzendbureau-paraat.nl 



Kerkstraat 2, 9636 AC Zuidbroek 

telefoon: 0598-451370  
 

internet:www.slagerijkuipers.nl 
e-mail:info@kuipers.gildeslager.nl 

 

 

Voor het geven van 
uitgebreidere informatie of 

advies begroeten wij u 
graag in onze winkel. 

 

Kerkstraat 53, 9641 AM  VEENDAM
0598 – 614557

info@vanringhoptiek.nl

 
 

 
 

Ons bedrijf STAALSERVICE ZUIDBOEK is één 
van de grotere specialisten op het gebied van 
professionele verwerking en bewerking van 

staal, gelegeerde staalsoorten, RVS en 
aluminium. Door de optimale kwaliteit van 

product en service heeft ons bedrijf in de loop 
der jaren een uitstekende naam opgebouwd 

in binnen- en buitenland. 
 

Industrieweg 6 
9636 DB Zuidbroek (Gr) NL 

T. :+31 598 451227 
F.: +31 598 452006 

E.: info@staalservicezuidbroek.nl 

Presentatiegids VV Meeden 2016 / 201736



Presentatiegids VV Meeden 2016 / 2017 37

Vrijwilligers
Zonder leiders, bestuursleden, scheidsrechters, barbedienden, koffiedames, 
trainers (alles m/v) en nog veel meer vrijwilligers kunnen (sport)verenigingen 
niet meer bestaan. Ook onze club heeft deze vele hulpvaardige handen nodig 
om elke week weer de voetbalcompetitie te kunnen afwerken. 

Soms zijn ze zichtbaar, deze helden van 
de club, maar ook vaak onzichtbaar: wie 
maakt de kantine schoon, wie zorgt er dat 
er voldoende eten en drinken aanwezig is, 
wie trekt de lijnen op het veld, wie maakt 
elke dag de kleedkamers schoon?????? 
Ook u kunt zich beschikbaar stellen als 
vrijwilliger: heeft u een paar uurtjes per 
week over en u wilt wat terug doen voor 

onze club, meldt het aan ons en we gaan 
met u in overleg wat u voor ons, leden 
van de Voetbalvereniging Meeden, kunt 
betekenen.
We hebben diverse klusjes die we 
gezamenlijk voor de vereniging kunnen 
doen, zoals onderhoud van de gebouwen 
(schilderwerk et cetera), schoonhouden 
en onderhoud om de velden, helpen 

achter de bar en misschien heeft u zelf 
ook nog frisse, nieuwe ideeën of wilt u 
zitting nemen in een bepaalde commissie 
(ontvangst/sponsor/bestuur). 

Wij horen graag van u!

Bent u ook zo verrast door deze mooie uitgave, 
welke u nu in uw handen heeft? Volgend seizoen 
gaan we weer proberen een uitgave als deze te 
maken en daar hebben we uw hulp bij nodig.

Nu vraagt u zich natuurlijk af: hoe dan?
Wel, als uw advertentie niet in dit blad staat en dat u 
dat wel graag wilt, geef het dan door aan de club en wij 
spreken dan met u af hoe we daar dan mee om gaan. Dit 
geldt natuurlijk ook als u graag een reclamebord langs 
het veld wilt hebben staan of een wedstrijdbal aan de vv 
Meeden beschikbaar stelt.
Ook kleding en accessoires, zoals tassen en 
trainingspakken, zijn natuurlijk een mooie manier om uw 
naam en product op een sportieve manier te promoten. 
Bij thuiswedstrijden van het eerste team worden er loten 
verkocht, welke tevens als programmaboekjes worden 
gebruikt. Naamsvermelding hierin of het beschikbaar 
stellen van uw product als prijs is in goed overleg zeer 
zeker realiseerbaar.

Staat u als ondernemer wel met een advertentie in dit blad, 
dan spreken wij elkaar volgend jaar weer en natuurlijk 
mag u zich ook aanmelden voor de zaken zoals hierboven 
vermeld.
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Autobedrijf Smid Meeden is een allround garage in de gemeente Menterwolde. Bij ons kunt 
u onder andere terecht voor uw APK keuring, regulier onderhoud van uw auto, in- en 
verkoop van auto’s en herstel van elke autoschade. Onze allround service is er voor alle 
merken voertuigen. Door persoonlijke dienstverlening en betrouwbare kwaliteit bent u 
verzekerd van optimale zorg voor scherpe prijzen. 

Kijkt u rustig rond op onze website voor informatie over onze werkzaamheden en diensten. 
Uiteraard bent u van harte welkom voor een kopje koffie in onze garage. Heeft u nog 
vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan vandaag nog contact met ons op. 

 
Hereweg 115                       9651 AD  Meeden 

T: 0598-616959        E: autobedrijfsmid@gmail.com 

Ook zo verrast?



 
WWW.ING.NL

 

 

Kerkstraat 49-51 
9641 AM Veendam 

0598-631800 
info@valkemasport.nl 
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Sponsors VV Meeden
Dit blad is mede tot stand gekomen met 
dank aan onze sponsoren:

 A. Braams TIB
 A.K. Helmantel 
 ABF Verzekeringen
 Adam & Partners
 Alders Makelaars
 Argo Schoonmaakbedrijf
 Autobedrijf Smid
 Autohuis Bouwsema Veendam BV
 Bakkerij Geertsema 
 Becker Installatietechniek
 Bessembinders Hoveniersbedrijf
 Bouwbedrijf D. Smid
 Bouwbedrijf Gervas
 Bouwbedrijf Westerman Winschoten BV
 Buitenkamp BV
 Business Networking & More
 CV Montagebedrijf R. Kor
 CV WarmtePlus
 CV-ketelplaza.nl
 Decarme BV
 E.A. Broekema BV
 Eethuuske Meeden
 Elektro Techniek Boerema
 Faber reclame
 Glazenwasserij Glimmers
 H. Drenth BV
 Harms Bouwtechniek
 Houtletshop.nl
 Hut’s Tuinshop
 Interoffice
 Jeugdsoos Malgre Tout
 Juwelier Bakker
 Kiemkracht

 Kijf installatietechniek
 Koetje Installatietechniek
 Kuramo
 Loonbedrijf van Oosten
 Menterwolde.info
 Natuursteenbedrijf Tonkes
 Nomden Zonwering 
 Optimal Coffee
 Paraat Uitzendbureau 
 Prins Electrotechniek
 Provitaal
 Rainbow Events
 Recopyshop
 Reisiger Schildersbedrijf
 Remmers Transport
 Reym
 Rijschool Anne
 Scheper ClinMon
 Schildersbedrijf Alle Blaauw
 Slagerij Kuipers
 Sport 2000 Valkema
 Staalservice Zuidbroek BV
 Sterenborg Transport
 Tankstation Eden
 Telecombinatie Bono
 Toorn en Boer Consultancy
 United Care Products
 Van Ringh Optiek BV
 Veolia
 Visser Smit Hanab BV
 Vrumona
 Walvius Garage
 Wellnesscentre Mobile
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Heul graog tot ziens bie ons op 
de Bouwte. Kom je ook moal 
bie ons kiek’n laangs l iene?


