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EDITIE 3, MAART 2016

SPORT     VRIEND

JEUGD IN BEELD: FLEUR EN LOTTE PENNINGS  

NIEUWE RUBRIEK: VOETBALFAMILIE

MET DEZE KEER FAMILIE MIDDAG!
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SPONSORS IN BEELD, JEUGDDIVISIE GROEIT

VERDER IN DIT NUMMER: OME KEESJE!



Visscher Bosch Car Service: 
Een universele garage met de service 
van een dealer. 
Visscher Bosch Car Service is een 
universele garage gevestigd aan 
de Sperwerlaan 118 midden in de 
glasstad Leerdam.  

Na jarenlang officieel merkdealer 
van Peugeot en Citroën te zijn 

geweest, werkt Visscher vanaf april 
2013 onder de Bosch Car Service 
garageformule. Dit houdt in dat wij 
met vakmensen pur sang specialist 
zijn in VAG, Peugeot en Citroën 
én alle merkauto’s onderhouden, 
repareren en APK keuren.

Enkele sterke punten van Visscher 
in Leerdam:

√ Oldtimer onderhoud 

√ Meer dan 50 jaar ervaring

√ Auto’s vanaf €1.000,-

Visscher Bosch Car Service: 
Een universele garage met de service 
van een dealer. 
Visscher Bosch Car Service is een 
universele garage gevestigd aan 
de Sperwerlaan 118 midden in de 
glasstad Leerdam.  

Na jarenlang officieel merkdealer 
van Peugeot en Citroën te zijn 

geweest, werkt Visscher vanaf april 
2013 onder de Bosch Car Service 
garageformule. Dit houdt in dat wij 
met vakmensen pur sang specialist 
zijn in VAG, Peugeot en Citroën 
én alle merkauto’s onderhouden, 
repareren en APK keuren.

Visscher

Bosch Car Service

Sperwerlaan 118

4143 AW Leerdam

www.autovisscher.nl

@AutoVisscher

VisscherAutobedrijven

visscher-autobedrijven

Aan mij is gevraagd om een voorwoord te schrijven voor de 
inmiddels 3de uitgave van de sportvriend. Op dat moment ga 
je nadenken, wat is actueel en waar wil je iets over vertellen in 
het verenigingsbelang. In mijn ooghoek zie ik Joost lopen met 
een groot blad met daarop 15 bekertjes warme thee. Zo iets 
eenvoudigs, maar erg belangrijk tijdens een wedstrijd, bracht 
mij op de titel van dit voorwoord. 

“In zwart witt e kleuren op het groene veld. 
Staat het elft al van Asperen voor de wedstrijd 
opgesteld” Dit zijn de begin regels van ons 
clublied. Bij vele bekend, maar wordt nog 
maar weinig gezongen.  Wat is er allemaal 
nodig om alles in en om deze wedstrijden 
te organiseren, maar vooral wie zijn er erg 
belangrijk in dit proces. Dat zijn de vrijwilligers 
binnen onze vereniging. Bij sommige is dit een 
levenswerk en een levenswijze. Bij andere 
is het de verplichting naar de club en weer 
andere doen het omdat hun zoontje of dochter 
kan blijven voetballen. Vrijwilligers  ze zijn er 
in alle leeft ijden, waarbij een van onze oudste 
vrijwilliger Nico zelfs rond rijdt in zijn karretje 
om een bijdrage te leveren aan het onderhoud. 
Het is voor mij onmogelijk om alle vrijwilligers 
taken apart  benoemen, dat zijn er echt veel. In 
mijn aanhef stel ik of vrijwilliger zijn een keuze 
is of een verplichting. 

Een vereniging zoals vv Asperen is fi nancieel 
afh ankelijk van de contributie inkomsten, 
donateurs en sponsoren. De overheid en de 
gemeentes draaien steeds verder de subsidie 
kranen dicht en je wordt als sportclub steeds 
meer genoodzaakt om je eigen broek op te 
houden. 

Vrijwilligers krijgen een steeds belangrijkere 
rol in het draaiend houden van een sportclub. 
Zij zijn niet alleen van belang om alle activi-
teiten rond een vereniging georganiseerd te 
krijgen, maar ook noodzakelijk om als club de 
kosten zo laag mogelijk te houden en fi nanci-
eel gezond te blijven. 

Eigenlijk kun je dus stellen dat het geen keuze 
meer is, maar een verplichting van elk lid om 
iets voor zijn clubje te doen. Zeg nou zelf, wat 
moet je anders op zaterdag nog gaan doen, als 
je club niet meer bestaat.

Op dit moment hebben we ongeveer 130 
vrijwilligers en dat is natuurlijk al een geweldig 
aantal. Wij zijn hier  erg tevreden mee, maar 
er kunnen er altijd meer bij. Dus ben je speler 
of ouders van een speler meldt je aan. Het 
is geen betaald baan, maar het resultaat is 
blije gezichten op het veld en gegarandeerd 
voortbestaan van onze vereniging. Je kunt je 
aanmelden via het contactformulier op onze 
website.

Dank aan alle huidige vrijwilligers en welkom 
toekomstige vrijwilliger.

Arie van Loopik, Secretaris 

VRIJWILLIGER ZIJN EEN KEUZE 
OF EEN VERPLICHTING.
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SPONSOR IN BEELD

1.  BEDRIJF  
Tandprothese praktijk / 

 Tandtechnisch Laboratorium 2.  NAAM 
Clarie Doorman

3.  WANNEER BENT U GESTART  

MET UW ONDERNEMING?  
30 jaar geleden gestart met  
mijn tandtechnisch  
laboratorium op verzoek van  
3 bevriende tandartsen.

5.   HOE ZOU U, 

 UZELF OMSCHRIJVEN? 

 Lastig om over jezelf te  
 zeggen. Ik hoop dat  
 patiënten mij als  
 betrokken, geduldig en  
 deskundig ervaren.

6.   WAT IS UW LINK MET  

VV ASPEREN? 

 Allebei onze zonen, Timpe  
 en Koen hebben met veel  
 plezier bij de VV Asperen  
 gevoetbald tot ze gingen  
 studeren. In die tijd heb ik  
 al eens hun elftal  
 gesponsord, met  
 shirtreclame.

7.   WIJ ZIJN ERG BLIJ U ALS SPONSOR TE MOGEN  

HEBBEN BIJ VV ASPEREN, WAT IS/ZIJN DE  

REDEN(EN) WAAROM U SPONSOR BENT GEWORDEN  

BIJ ASPEREN? 

 Ik vind het huis aan huis blad van de VV een goed  
 initiatief’, waar ik graag een bijdrage aan lever.

8.   WILT U NOG IETS MEEGEVEN AAN 

DE MENSEN UIT ASPEREN EN/OF 

VAN DE VOETBAL VERENIGING?

 Ik heb veel bewondering voor  
 alle vrijwilligers die met hart en  
 ziel werken voor hun club en  
 wens de VV ook op sportief  
 gebied het allerbeste toe.

4.   KUNT U IETS OVER UW ONDERNEMING 

VERTELLEN EN WAT DE MOTIVATIE WAS HIER 

TE STARTEN?

 De laatste 15 jaar woon en werk ik  
 in Asperen en heb sindsdien naast het 
 tandtechnisch laboratorium ook een  
 tandprothese praktijk. Dit betekent dat  
 patiënten rechtstreeks naar mij toekomen  
 en ik ze volledig aan een nieuwe  
 gebitsprothese kan helpen. Ook werk ik  
 samen men verschillende tandartsen  
 waaronder de uit Asperen afkomstige  
 Ben van Slooten.

E1 KAMPIOEN!

De afgelopen winter is E1 kampioen geworden. 
VV Asperen feliciteerd het elftal met deze 
overwinning!

M.v.H Stucadoorsbedrijf

Burgemeesterschefferhof 18
4247 GA Kedichem
+31 6 20 62 31 89

www.mvhstucadoors.nl
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Om uw bedrijf te 
laten groeien moet 

u de aandacht 
trekken!

SPONSOR E2

Hendrik Middag, trainer/leider van E2, 
sponsort dit elftal met zijn bedrijf Middag 
Advies B.V. (financieel advies op alle gebieden) 

VV Asperen bedankt Middag Advies B.V. met 
het sponsoren van dit elftal! Bekijk ook pagina 
18 over Hendrik en zijn voetbalfamilie.
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Team: MC1
Naam:  Fleur Pennings
Welke positie speel je? Linksback 
Wat is je favoriete club? PSV
En welke speler is je voorbeeld? Neymar
Wat vindt je het leukste aan VV Asperen? 
Het is gezellig en het is leuk dat er nu meer 
meisjesteams zijn dan andere jaren.
Heb je een favoriete speler bij VV Asperen?  
Nee
Wie is je leukste trainer/leider 

tot nu toe?  Rob Pennings
Wil je nog wat vertellen aan de 

mensen uit Asperen en/of van 

de voetbal vereniging? Nee 
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BIJ ONS IN DE JEUGD…

Team: MD1
Naam:  Lott e Pennings  
Welke positie speel je?  Linksback
Wat is je favoriete club? PSV
En welke speler is je voorbeeld? 
Messi
Wat vindt je het leukste aan VV Asperen? 
Het voetballen met elkaar. 
Heb je een favoriete speler bij VV 

Asperen? Weet ik niet
Wie is je leukste trainer/leider tot 

nu toe? Dirk-Jan van Cuylenborg
Wil je nog wat vertellen aan de mensen 

uit Asperen en/of van de voetbal 

vereniging? Kom eens een keer kijken! 
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Mijn geliefden, de eerste maandag van de 
maand is er tegenwoordig tegen betaling in 
het dorpshuis een diner voor ouderen. Zo ook 
veur de kerst. Ditmaal konden de oudjes de 
portemonnaie in de zak houden, want de kèèl 
van Ria de With, vertegenwoordiger van de 
Leyenburgstichting, bood de oudjes gratis 
een 9-gangendiner aan en daar was niemand 
op tegen. Greet Hanegraaf en Ria de Leeuw 
hadden de zaal in kerstsfeer gebracht.

Eén veur één gingen de oudjes aan zitten, want 
zij hebben wel tafelmanieren. Eerst wier- zo-
als het heurt – de soep opgediend. De soep 
was nie eerlijk verdeeld, want m’n buurman 
had twee balletjes meer in de soep. Dus zee 
ome Keesje dat hij op z’n broek geknoeid had. 
Toen de man naar zijn broek keek, heb ik gauw 
twee balletjes uit z’n soep gepikt. We kregen 
èrrepel, mit patat, doperwten en vlees. ’t Leek 
wel een half verke. Het was me daar een getik 
op die borden, want ze aten mit mes en vurk 
zonder op te boeren. Na de warme hap kregen 
we een dessert (t’ is niks anders as een bietje 
pap).

De tafel was keurig gedekt, mit kèèrse en 
servette. Die servette hadden we nie motte 
hebben, want één servet vatte vlam…en nie 
zo’n klein beetje, maar meteen hoog. Greet 
greep een blusapparaat en spoot met witte 
poeier de vlam uit. En wat zeeje de oudjes 
na afloop….’zo hebben we toch nog en witte 
kerst’.

Lieve minsen, na zo’n heldendaad had Ome 
Keesje verwacht dat onze fanfare Greet een 
serenade zou brengen en zo mit z’n alle met 
de muziek veurop naar het stadhuis zouden 
gaan waar ze deur de burgemeester ontvan-
gen zou worden en voor haar heldendaad een 
levensgrote medaille zou krège. Helaas, niets 
van dat al. Och, ’t hoefde allemaal niet voor 
Greet die zelfs Koning Willem Alexander tot 
haar vrienden kring het, getuige de grote foto 
bij de ingang van het dorpshuis.

En wa roept Cornelia nou weer?
‘Jong en oud, op ’t eind wordt alles koud’.

Ome Keesje

DAAR IS TIE WEER:  

OME KEESJE!

 
 

HET SPAN MOORKOPPEN 
     SLIJTERIJ-WIJNHANDEL 

 
            Uw leverancier van kwaliteitsdranken. 

Wanneer? 13, 14 en 15 september 2016

Waar? Evenementenhal Gorinchem

Meer informatie: www.regioplein-zhz.nl

VÓÓR EN DÓÓR BOUW  
GERELATEERDE BEDRIJVEN  
UIT REGIO ZUID-HOLLAND ZUID.
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Op 1 september 2015 ben ik als zelfstandig 
ondernemer gestart. Daarvoor was ik 
al vijf jaar bedrijfsleidster van ‘De Vier 
Heerlijkheden Europaplein’. Dit was de 
voorloper van mijn bedrijf en was ook 
gevestigd op hetzelfde adres.

Kunt u iets over uw onderneming vertellen en 
wat de motivatie was hier te starten?
Mijn onderneming ‘Leerdams Lekkers’ is 
gespecialiseerd in allerlei zaken die het leven 
lekker aangenaam maken. Denk hierbij aan 
heerlijke chocolade, zoetwaren, kwalitatief 
hoogstaande koffi  e- en theesoorten. Maar 
ook kunt u gewoon binnenlopen voor een kopje 
koffi  e of een broodje. Daarnaast verzorgen 
we voor veel organisaties en particulieren 
(relatie)geschenken met een ‘Lekkere 
Leerdamse Touch’.

Al jaren dacht ik erover om voor mezelf 
te beginnen en nu zich de kans concreet 
voordeed heb ik deze gepakt. 

Hoe zou u, uzelf omschrijven?
Sociaal en genietend van het leven. Een 
glimlach is bij ‘Leerdams Lekkers’ inbegrepen!

Wat is uw link met vv Asperen?
Al bijna 17 jaar ben ik een trotse inwoner van 
deze mooie plaats aan de Linge. Dit leidt 
automatisch tot een trots gevoel wanneer het 
over de plaatselijke VV gaat.

Wij zijn erg blij u als sponsor te mogen 
hebben bij vv Asperen, wat is/zijn de 
reden(en) waarom u sponsor bent geworden 
bij Asperen?
Enerzijds draag ik graag bij aan het 
maatschappelijk belang waarin lokale 
verenigingen voorzien. Anderzijds hoop ik 
dat de reclame daadwerkelijk extra klanten 
oplevert. Kortom: ik hoop dat het tot een win-
win situatie komt voor beide partijen.

Wilt u nog iets meegeven aan de mensen uit 
Asperen en/of van de voetbal vereniging?
Dat ik hoop dat de vele vrijwilligers zich willen 
blijven inzett en voor al het moois dat zij voor 
de VV betekenen. Groot respect hiervoor!

ERICA VAN DAL – VAN ZANTEN

LEERDAMS LEKKERSLEERDAMS LEKKERS

Dé kinderopvang 
in Leerdam, 
Lingewaal
en Zederik

(0345) 639 555 / www.skcn.nl

SKCN_Advertentie_85x128_aug_85x128.5  18-08-15  11:38  Pagina 1
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G-TEAM

Voetballen is voor iedereen!
Alle kinderen moeten een kans krijgen om te 
voetballen,  maar als je een handicap hebt, kun 
je niet bij iedere voetbalvereniging terecht.
Kinderen met een beperking en die niet in een 
regulier voetbalteam kunnen meekomen, 
mogen bij ons mee komen trainen in het 
G-team. Het ene kind leert sneller dan het 
andere en heeft  misschien meer moeite door 

zijn beperking. Hierop wordt ingespeeld 
tijdens de trainingen. Dat maakt de manier 
van trainen zo bijzonder. Samen gaan wij hen 
gezellig en op een leuke wijze steeds meer van 
het voetballen leren.

Onze voetbaltrainingen worden gegeven op de
woensdagen van 18:00 tot 19:00 uur

HansIvoMartineWietse

Niels

Jurjen
Sam

Justin

Youray
Ray

Corwin
Prospi
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Met meer dan 40 coaches en trainers, is de 
jeugddivisie van vv Asperen de laatste jaren 
erg gegroeid. Bij deze groei hoort uiteraard 
ook enige professionaliteit en een onderdeel 
hiervan is een gelijke uitstraling  naar de 
buitenwereld toe. Graag helpen Plusmarkt 
Teeuw en Winkelcentrum Europaplein ons daar 
een handje bij. 

Donderdag 17 december kwamen Adri Kleppe 
(WInkelcentrum Europaplein) en Henk Teeuw 
(Plusmarkt Teeuw) naar onze (tijdelijke) 
voetbalkantine en wij wilden beide heren graag 
bedanken voor hun gift, namelijk nieuwe jacks 
voor de begeleiding van onze jeugteams. 

JEUGDDIVISIE GROEIT

WIST JE DAT...

www.dekapperleerdam.nl

Gespecialiseerde

Dames- en

Herenkappers

NATIONAAL ÉN

INTERNATIONAAL

BEKROOND

Zonder afspraak!

Europaplein 19

4142 CC Leerdam

Tel. (0345) 61 49 66

...ambachtsbakkerij De Jager  in week negen 
5 jaar gevestigd was in Asperen en op 
Europaplein?

...Bloem & Zo bij Ilse al weer 5 jaar Creatief 
Actief in Leerdam is ; het succes kwam bij ons.

...de voetbalplaatjesactie van PLUS Teeuw een 
enorm succes is? Binnenkort de ruilbeurs?

...Erica van Dal uit Asperen onder de naam 
“Leerdams Lekkers” sponsor is geworden van 
VV Asperen?

...Keurslagerij Rien Baas een eervolle 
vermelding voor zijn lekkerste grillworst gehad 
heeft?

...DE KAPPER Joop van Kooten al weer bijna 20 
jaar een vaste waarde in ons TOP Team is?

VOOR ALLE BOODSCHAPPEN MOET 

JE ZIJN, AAN HET WINKELCENTRUM 

“EUROPAPLEIN”!

Voor meer informatie kijk op
www.europapleinleerdam.nl



18 19

Voor de nieuwe rubriek Voetbalfamilies 
interviewen we voor iedere editie van de 
Sportvriend  een familie die erg betrokken is 
bij v.v. Asperen. Dat kan op het veld en buiten 
het veld als vrijwilliger of vaste supporter. In 
deze editie: de familie Middag.
 
Hendrik trainer/leider van E2 (zie pagina 7), 
sponsor van dit elftal met zijn bedrijf Middag 
Advies B.V. (financieel advies op alle gebieden) 
, Joa activiteiten commissie en hun vier 
kinderen: Noach speler C2, Boaz speler D1, Isaï 
speler E2 en Rachel supporter van haar broers.
 
Waarom  v.v. Asperen ?
 Club van het mooie stadje Asperen, waar we 
wonen. Hendrik heeft zelf vroeger ook bij v.v. 
Asperen gevoetbald.
 
Wat vinden jullie ervan dat het hele gezin zo 
bij v.v. Asperen verbonden is ? 
Gezellig, leuk, sportief en je kan wat 
betekenen voor de club. Zaterdag is bij ons 
een echte v.v. Asperen dag. Wedstrijden kijken 
van de kinderen en vaak van het eerste elftal. 
Daarnaast is het doordeweeks ook een en al 
v.v. Asperen met trainingen van de kinderen, 
diverse bezigheden zoals wedstrijdverslagen 
maken, wedstrijden doorgeven en trainingen/
wedstrijden voorbereiden. Ook zijn er 
geregeld vergaderingen van de technische- 
en activiteitencommissie of activiteiten 
hiervan. Van de zomer waren er ook de 

clubvoetbaldagen bijvoorbeeld. Dat waren 
niet alleen hele gezellige dagen voor de 
jongens die meededen, maar ook voor Hendrik 
die een groep begeleidde, Joa die bij de 
verzorging van het eten hielp en Rachel die af 
en toe even kwam kijken.
 
Mooiste moment bij de voetbal tot nu toe ?
Voor Hendrik en Isaï is dit toch echt wel het 
winnen van de KNVB beker afgelopen seizoen 
met de F1 in Nieuwendijk. Voor Noach en Boaz 
staat het kampioenschap van het eerste 
bovenaan en de rest vond dit een prachtig 
tweede voetbal moment. Ook vond Isaï  het 
geweldig dat hij tijdens het spelen in de F1 
en later de E2 van v.v. Asperen gescout werd 
door Feyenoord, PSV en Brabant United en 
bij al deze clubs stages mocht lopen. Wat 
een ervaring om bij deze clubs trainingen en 
wedstrijdjes mee te maken. 
 
Toekomst bij v.v. Asperen ?
 Hendrik zijn droom is dat over een aantal 
jaren alle drie de jongens in het eerste van 
v.v. Asperen spelen. Verder hopen we dat v.v. 
Asperen mag blijven groeien als club en dat 
door investering in de jeugd, de club naar een 
nog hoger niveau kan met de diverse elftallen. 
 
De droom van de kinderen voor de toekomst 
van v.v. Asperen is een mooi pannaveld erbij, 
waarop ze in de vrije uurtjes lekker kunnen 
ballen.

NIEUWE RUBRIEK:  

VOETBALFAMILIES



21

Bedrijventoernooi  
VV Asperen 

Wanneer?  Vrijdag 20 mei 2016 

Waar?   VV Asperen, Leerdamseweg 39 te Asperen 

Aanvang?  19.30 uur  

Wie?    Voor alle bedrijven in– en om Asperen! 

Kijk op www.vvasperen.nl voor meer informatie 

...WIJ STAAN TOT
UW BESCHIKKING!

Van Ekeren
 Kuiper
Woning- en Bedrijfsmakelaars

Van Ekeren
Hypotheken en Verzekeringen

VAN HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN, 
TOT AAN DE VERKOOP VAN UW 

WONING OF BEDRIJF...

www.vanekerenkuiper.nl www.vanekeren.nl

0345-632 100 0183-672 999

HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN,
VAN UW 

WONING OF BEDRIJF...
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Ook voor implantologie!
0345-520637

www.tcparijsch.nl

SPORT EN ONTSPANNING VOOR IEDEREEN 

 

 

  Perendreef 1a, 4147 HA  Asperen - telefoonnummer: 0345 - 622 333                                    
       www.healthcenterdeschildkamp.nl 

 
  

   




