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Verschijnt 20 x per seizoen Kopij inleveren vóór maandag 19.00 uur

Clubhuis (kantine) v.v. LEO E-mail vóór maandag 19.00 uur

Postadres: Parelstoep 30, 9403 SZ, Assen   Telefoonnummer kantine: 0592 - 343012
Website: www.vvleo.nl E-mailadres: redactie@vvleo.nl 

Foto's voor de website mogen worden gestuurd naar: website@vvleo.nl

P/maand:   P/ jaar: Maand: Jaar:

Donateur n.v.t. 10,00€     Minipupillen* 5,60€          67,20€             

Donateur + clubblad n.v.t. 25,00€     7  t/m 9 jaar 11,15€        133,80€           

Alleen clubblad n.v.t. 20,00€     10 t/m 13 jaar 13,35€        160,20€           

Niet spelend lid 9,05€     114,00€  14 t/m 17 jaar 14,55€        174,60€           

Zaalvoetbal 15,75€  189,00€  18 jaar en ouder 17,75€        213,00€           

7 tegen 7 12,45€  149,40€  * eerste maand gratis 

Hoofdbestuur hoofdbestuur@vvleo.nl Technisch Coördinator technischecommissie@vvleo.nl

Voorzitter Henrian Klok 06-43825359 Jan Willem de Haan jwjdehaan69@msn.com06-22192769

Penningmeester Thorsten van Dalen penningmeester@vvleo.nl

Secretaris Jan Ubels 374696 Technische commissie technischecommissie@vvleo.nl

Lid / Algemene zaken Arend Ringnalda 372041/06-81640685 Voorzitter Henri Kalishoek 06-10531021

Lid-/Jeugdzaken Björn van Dalen 06-29492594 hkalishoek@gmail.com  

Secretaris en algemeen Lid Hans Derks 06-23116086

Jeugdcommissie jeugdbestuur@vvleo.nl Keepers Henri Kalishoek 06-10531021

Jeugdvoorzitter Björn van Dalen 06-29492594 Lid/TC JO17&JO19/senioren Kevin Kok 06-82676999

Jeugdsecretaris Renate van Osch 06-29324423 Lid/TC JO13 & JO15 Rayomond Gersonius 06-50241322

Jeugdwedstrijdsecretaris Harry van der Wijk 06-11717610 Lid/TC JO11&JO9/kabouter Stefan Wagenaar 06-57337885

Coördinator JO19/JO17 Dick Vink 06-19826691 Meiden en damesvoetbal Martijn de Haan 06-28762580

Coördinator JO15 Henk Anton Vellinga 06-46635345

Coördinator JO13 Jaap Braam 06-14203107 Hoofdtrainer Heiko van de Berg

Coördinator JO11 Marjan van Maurik 06-50569401 Keepers selectie

Coördinator JO9/JO7 Carla Christ 06-15192345 George Kuntz., Patrick Bos, Jasper Dussel

Coördinator Meiden Marijke Smeenge 06-15380446 Keepers breedte (niet selectie)

Lid algemene zaken Thea Harmelink Evert Smeenge, Henri Kalishoek

Seniorencommissie seniorencommissie@vvleo.nl

Wedstrijdsecretaris Albert Talens 371441/06-25367579 Trainingsschema beheerder bjorn_dalen@outlook.com

Voorzitter Cornelis Dussel Bjorn van Dalen 06-29492594

Overgang jeugd naar seniorenLars ten Brink en Maarten Schepers Verzorger

Vrouwenvoetbal Angelique Oldenhuizing Inge Beenen 0592-354151

Veldenbeheer

Ledenbeheer vvLEO ledenbeheer@vvleo.nl

Berry van der Ploeg / Anita Erfmann 06-26218540 / 06-23979186 Scheidsrechterscommissie bjorn_dalen@outlook.com

Wedstrijd Secretaris Senioren & Dames a.talens@ziggo.nl Voorzitter Björn van Dalen 06-29492594

Albert Talens 0592-371441 / 06-25367579 Opleidingscoörd. Tom Scheers 06-53435061

Wedstrijd Secretaris Jeugd jeugdwedstrijdsecretaris@vvleo.nl Coörd. Jeugd Björn van Dalen a.i. 06-29492594

Harry van der Wijk Coörd. Senioren Vacature Vacature

Coach C, B, A Hobie Huizer 06-29028325

Sponsorcommissie sponsor@vvleo.nl Coach D, E Joshmar Doornbosch 06-37458679

Bart Grezel 06-15409807 Coach E, F, MP Mark Bos 06-36204789

Materiaalcommissie vacature

Toernooi Commissie toernooicommissie@vvleo.nl

Kledingbeheer senioren 0592-342177 Rene Panneman 06-19949753

Roelie Boelens roelieboelens@gmail.com

Materiaalbeheer Jeugd jeugdmaterialen@vvleo.nl Kantine Commissie kantine@vvleo.nl

Geert Bouma en Johan van Wijk Dineke Dijk, Gina Biemold, Bert de Weerd,

Kledingbeheer jeugd kledingbeheer@vvleo.nl Dientje Oldenhuizing, Marjan Nanninga, Dineke de With, 

Jolanda Rats-van Lint 06-42175952 Roelie Boelens, Jan Wendeling

Thea Harmelink, Liesbeth Kalsbeek

Meldpunt storingen storing@vvleo.nl

Vrienden van Leo vrienden@vvleo.nl Roelie Boelens 0592-342177

Henrian Klok,  Jan Wendeling, Roelof oldenhuizing en

Angelique oldenhuizing (email beheer) Redactie Clubblad redactie@vvleo.nl

Vrijwilligerscommissie vrijwilligers@vvleo.nl Koen Vos en: vacature

Activiteiten Commissie ac@vvleo.nl Website-, sociaal media beheer website@vvleo.nl

Bjorn van Dalen, Thorsten van Dalen, Dineke Dijk, Lars Uineken, Jolanda Rats Cor Weersing 06-44617035

Alice Jobing, Marc Lameijer en Marjan Nanninga

Bijzondere Activiteiten Commissie bac@vvleo.nl Vertrouwens Commissie tom.scheers@live.nl

Miranda Wendeling 0592-342759 Tom Scheers, Roland Schipper, Nelie Schouten

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:

Betaling via een maandelijkse automatische incasso. Bij geen automatische incasso wordt een jaarnota verstuurd, welke in één keer moet worden 

betaald. Het l idmaatschap geldt tenminste 1 verenigingsjaar, eindigend op 31 mei en wordt telkens met een jaar verlengd. Tot die datum dient men aan 

de verenigingsplichten te voldoen. Opzeggingen uitsluitend schriftelijk bij het secretariaat voor het eind van het verenigingsjaar (1 juni). Bankrekening 

v.v. LEO: NL02 RABO 0302 8090 90

Contributie per jaar:
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VAN HET HOOFDBESTUUR  
 

Vacature Jeugd coördinator  

Vacature  

 

De Jeugdcommissie is op zoek naar versterking van een lid voor de volgende 

functie: 

 

Jeugdcoördinator JO17/JO19 

 

 

Organisatie 

De jeugdcommissie van LEO is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gehele jeugdafdeling. Het JC-team bestaat 

op dit moment uit negen mensen en vergadert één keer per maand op maandagavond om 20:30 uur. Voor taken met 

betrekking tot jeugdteams wordt de JC ondersteund door de vijf leeftijdscoördinatoren. De prioriteit van de JC is dat de 

vvLEO jeugdorganisatie volgens de vastgestelde vvLEO beleidslijnen en procedures (jeugdplan) functioneert. De 

voetbaltechnische zaken worden door de Technische Commissie uitgevoerd. Verstand van voetbal hebben is dus geen 

vereiste. 

Als lid van de JC draai je mee in het roulatieschema voor de ‘Bestuurslid van Dienst’. Een dagdeel op wedstrijdzaterdagen met 

ruime tussenpozen, ben je ‘host’ in de vvLEO bestuurskamer voor de scheidsrechters en de teamleiders van vvLEO en de 

bezoekende verenigingen. Je bent dan het aanspreekpunt voor het jeugdvoetbal bij vvLEO. In praktijk is ieder JC-lid 2 keer 

per half jaar aan de beurt.  

Taakomschrijving  

➢ Deel uitmaken van de JC en daarmee ook bij toerbeurt BVD-diensten draaien; 

➢ Toezien en zorgdragen opdat richtlijnen en procedures worden gevolgd; 

➢ Zorgdragen voor de correcte uitvoering van het jeugdplan op operationeel niveau via leiders en trainers; 

➢ Oplossen van spelers- of teamconflicten die buiten het vermogen liggen van leiders/trainers; 

➢ Zorgdragen voor teamindelingen in samenspraak met trainers en leiders; 

➢ Behandelen van dispensatieverzoeken; 

➢ Uitdragen van jeugdbeleid met hulp van leiders en trainers; 

➢ Uitdragen van jeugdbeleid met hulp van jeugdscheidsrechters; 

➢ Plaatsen van nieuwe leden in samenspraak met leiders en trainers; 

➢ Zorgdragen voor het aanvullen van spelers volgens leenbeleid bij incidentele onderbezetting van een team; 

➢ Rekruteren van jeugdleiders en trainers in samenspraak met TC; 

➢ Communiceren/overleggen tussen JC en leiders en trainers binnen een leeftijdscategorie; 

➢ Behandelen van problemen bij teams of spelers; 

➢ Betrekken van jeugd bij verenigingsactiviteiten. 

 

Interesse? 

Mocht u vragen of interesse hebben, neem dan contact op met Björn van Dalen, Jeugdvoorzitter, via 

bjorn_dalen@outlook.com of telefoonnummer 06-29492594.  

mailto:bjorn_dalen@outlook.com
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Vacature Lid Algemene zaken 

Vacature  

 

 

De Jeugdcommissie is op zoek naar versterking van een lid voor de volgende 

functie: 

 

Lid Algemene Zaken 

 

 

 

Organisatie 

De jeugdcommissie van LEO is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de gehele jeugdafdeling. Het JC-team bestaat 

op dit moment uit negen mensen en vergadert één keer per maand op maandagavond om 20:30 uur. Voor taken met 

betrekking tot jeugdteams wordt de JC ondersteund door de vijf leeftijdscoördinatoren. De prioriteit van de JC is dat de 

vvLEO jeugdorganisatie volgens de vastgestelde vvLEO beleidslijnen en procedures (jeugdplan) functioneert. De 

voetbaltechnische zaken worden door de Technische Commissie uitgevoerd. Verstand van voetbal hebben is dus geen 

vereiste. 

 

Als lid van de JC draai je mee in het roulatieschema voor de ‘Bestuurslid van Dienst’. Een dagdeel op wedstrijdzaterdagen met 

ruime tussenpozen, ben je ‘host’ in de vvLEO bestuurskamer voor de scheidsrechters en de teamleiders van vvLEO en de 

bezoekende verenigingen. Je bent dan het aanspreekpunt voor het jeugdvoetbal bij vvLEO. In praktijk is ieder JC-lid 2 keer 

per half jaar aan de beurt.  

 

Taakomschrijving  

➢ Maakt deel uit van JC en draait daarmee ook bij toerbeurt BVD-diensten; 

➢ Coördinatie teamindelingsproces; 

➢ Coördinatie LEO-toernooien (ontbijt, kerstlicht etc.); 

➢ Aansturen kleding, materiaal, gebouw, terrein en sponsoring zaken, waar het jeugdspecifieke zaken betreft. 

 

Interesse? 

Mocht u vragen of interesse hebben, neem dan contact op met Björn van Dalen, Jeugdvoorzitter, via 

bjorn_dalen@outlook.com of telefoonnummer 06-29492594.  

 

 

mailto:bjorn_dalen@outlook.com
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Omgang even leeftijdscategorieën seizoen 2018-2019 
Afgelopen periode heeft een werkgroep met afgevaardigden van JC, TC, selectie- en niet-selectietrainers zich bezig gehouden 

met de omgang met even leeftijdscategorieën voor komend seizoen. Aan het begin van het seizoen hebben de JC en de TC 

een gezamenlijk standpunt ingenomen dat door de werkgroep opnieuw bekeken is.  

De werkgroep is unaniem van mening dat het voor de individuele ontwikkeling beter is om daar waar het kan, zo veel 

mogelijk naar even leeftijdscategorieën te gaan. De volgende richtlijnen/uitgangspunten worden voor seizoen 2018-2019 

gehanteerd: 

● Uitgangspunt is dat een speler voetbalt met zijn leeftijdsgenoten en dus ingedeeld wordt in de leeftijdscategorie 

waarin hij of zij thuishoort.  

● Uitzondering op bovenstaande is dat wanneer een speler qua niveau zijn eigen categorie ontstijgt, hij of zij geplaatst 

wordt in een oneven categorie. 

● De even leeftijdscategorie wordt gezien als opleidingscategorie voor de oneven categorie. De even categorie bestaat 

met name uit spelers die er nog niet aan toe zijn om in een hogere groep te spelen. Fysieke, motorische en sociaal-

emotionele redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen.  

● Per seizoen wordt bekeken welke even leeftijdscategorieën op te richten zijn. Dit betekent dus dat het per seizoen 

kan veranderen of er een bepaalde even categorie aanwezig is. Het aantal teams per categorie kan ook per seizoen 

veranderen. 

● Het aantal teams per leeftijdscategorie kent geen minimum of maximum.  

● De 'werkgebieden' van de verschillende coördinatoren blijven onveranderd. O12 blijft bijvoorbeeld 

verantwoordelijkheid van de JO13-coördinator.  

In praktijk: 

● Het aantal teams dat normaliter in een oneven categorie thuishoorde, wordt gesplitst in 2 categorieën (het oude 

eerste- en tweedejaars).  

● De selectietrainers van de oneven categorie selecteren de beste spelers van 2 categorieën voor het oneven eerste 

team. Spelersinventarisatie, spelersrapporten en input technisch coördinator en jeugdcoördinatoren ondersteunen 

de selectietrainer hierbij.  

● De selectietrainers van de even categorie zijn vervolgens aan de beurt en selecteren daarna de beste spelers voor 

het eerste even team. Uiteraard komen alleen die spelers hiervoor in aanmerking, die in deze betreffende 

leeftijdscategorie vallen.  

● Mocht het voorkomen dat er een 2e selectietrainer/team wordt benoemd voor een bepaalde oneven categorie, dan 

is diegene vervolgens aan de beurt om het 2e selectieteam in te delen.  

● De indelingsvergadering deelt vervolgens, met behulp van advies van de selectietrainer, TC, JC, spelersrapporten en 

spelersenquêtes de overige oneven en even categorieën in. 

● Op basis van de huidige spelersaantallen starten we komend seizoen met JO7, JO8, JO9, JO10, JO11 en JO12. Er 

wordt geen JO14, JO16 en JO18 opgericht. 

We hebben gesproken over het voorkomen van het feit dat het laagste team in een bepaalde categorie ‘het afvoerputje van 

de vereniging wordt’. Ons inziens zal dit met deze nieuwe manier van indelen minder aan de orde zijn, omdat men beter 

ingedeeld zal worden naar leeftijd (en daarmee naar sterkte). Zo is het op dit moment bijvoorbeeld het geval dat JO13-3 

bestaat uit het grootste deel eerstejaars spelers. Zij waren achteraf gezien beter op hun plek geweest in een JO12-2 team, 

omdat ze dan tegen alleen leeftijdsgenoten hadden gespeeld (en bovendien op kleiner veld in een 8x8 setting). Met name in 

de jongere leeftijdscategorieën is het verschil tussen eerste- en tweedejaars groot. Dit speelt bijvoorbeeld minder in een 

JO17-categorie.  

Deze omgang met de even leeftijdscategorie geldt voor komend seizoen als pilot bij de genoemde categorieën. Uit evaluaties 

zal moeten blijken of deze manier van indelen ook voor de verdere toekomst zal gelden. We denken dat de noodzaak voor 

even leeftijdscategorieën op dit moment veel meer bij de lagere leeftijdscategorieën (dan de hogere) aanwezig is, omdat 

daar de onderlinge verschillen veel groter zijn. Spelersaantallen per categorie spelen ook een belangrijke rol.  

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, schroom dan niet contact op te nemen met de betreffende leeftijdscoördinator.  

Ook namens de Technische Commissie, Vriendelijke groet,           Björn van Dalen, Jeugdvoorzitter vvLEO (Loon) 06-29492594 
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Ledenvoordeel bij 123inkt.nl 

Beste leden, ouders en vrijwilligers, 

Als lid van vvLEO profiteer je van extra ledenvoordeel bij onze hoofdsponsor jeugd 123inkt.nl . Je kunt al je 

cartridges, toners, (foto)papier en kantoorartikelen nu extra voordelig bestellen bij 123inkt.nl.  

Natuurlijk mogen familieleden ook gebruik maken van deze voordelen.  

Je ontvangt 10% korting op alle 123inkt.nl huismerk producten. 

Voor elke bestelling (ook op origineel) ontvangt vvLEO een extra geldbonus van 123inkt.nl. 

Je bestelt jouw producten dus extra voordelig en steunt tegelijkertijd vvLEO! 

Zo werkt het: 

Klik op de 123inkt.nl banner op onze website. 

Je wordt nu doorgestuurd naar de club welkomstpagina op 123inkt.nl. 

Gebruik het menu of de zoekfunctie om de producten te vinden. 

Bij het afrekenen wordt de 10% korting automatisch verwerkt op huismerk artikelen. 

De club ontvangt voor iedere bestelling een extra bonus van 123inkt.nl. 

Let op: De 10% korting en de bonus voor de club worden alleen verrekend wanneer je op de 123inkt.nl banner 

klikt en vervolgens uw bestelling plaatst bij 123inkt.nl. 

 

http://www.123inkt.nl/vvleo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.123inkt.nl/vvleo
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Kaartclub Leuk En Ontspannend 

 

Kaartclub “Leuk en ontspannend” 

 

Op zaterdag 17 maart werd de zevende klaverjasavond van dit seizoen gehouden. 

De uitslag van deze avond was als volgt : 

 

     Punten 

 

1.  Jan van der Veen   5353 

2.  Ingrid Veenstra   5227 

3.  Albert Talens   4996 

4.  Albert Meems   4937 

5.  Jan de Weert   4904 

6.  Jacob Jan Bakker   4818 

  

De poedelprijs was voor Aart van der Steeg met : 3991 punten. 

 

De laatste kaartavond van dit seizoen is op zaterdag 28 april a.s.. Op die avond worden 

ook de seizoensprijzen uitgereikt. 

Noteer deze datum alvast in Uw agenda. Ook dan bent U van harte welkom om een kaartje te komen leggen. Er 

ligt dan weer een rollade of een andere prijs voor U klaar. 

 

Luitje en Albert. 
 

Laatste kaartdatum dit seizoen :  28 april a.s.. 
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Jumbo spaaractie  

 

Hallo leden, familie, vrienden en een ieder die nauw betrokken is bij onze vereniging…….. 

Het gaat goed met het sparen van de punten voor de sportvereniging bij de JUMBO!!! 

 

Het invoeren van de punten kunt U ook zelf doen, zie hiervoor de informatie op de website. Daarnaast halen wij 

regelmatig de bakjes bij de Jumbo’s leeg, om zo ook de tussenstand bij te houden. 

Tot nu toe bedankt voor u inzet voor de club! 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8osbtxvLYAhUCmrQKHR85C34QjRwIBw&url=http://www.rodebo.nl/index.php?page%3Dcontact&psig=AOvVaw10hx5nFWR49fi3-IZR0FnI&ust=1516950408054646
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De scheidsrechtersvraag 
‘De scheidsrechtersvraag’ is een terugkomend element in het clubblad waarbij we iedere keer een lastige 

spelregelvraag stellen en behandelen. Iedere week wordt er één nieuwe vraag 

gesteld en wordt de vraag die in het vorige clubblad stond, behandeld.  

Weet de schreeuwende ouder langs de lijn het juiste antwoord eigenlijk wel? En 

hoe is het eigenlijk gesteld met de kennis van onze eigen scheidsrechters, trainers, 

leiders en clubbestuurders?  

Vraag – Week 11 

Bij een doelschop loopt een aanvaller te vroeg toe. Een verdediger ziet dit en 

blokkeert hem de weg naar de bal. De scheidsrechter wacht tot de bal buiten het 

strafschopgebied is gekomen, onderbreekt dan het spel, zendt de verdediger van 

het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met een 

strafschop voor de aanvallende partij. Zijn deze beslissingen juist? 

a. de verdediger had niet van het speelveld moeten worden gestuurd (een 
geval van obstructie) 

b. nee, op het moment van de overtreding was de bal nog binnen het strafschopgebied, zodat de doelschop 
moet worden overgenomen. De persoonlijke straf is afhankelijk van de ernst van de overtreding 

c. ja, de scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het wegzenden van de speler door het tonen van de rode 
kaart is juist, doch de doelschop moet worden overgenomen 

d. ja, de scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het toekennen van de strafschop is juist, de rode kaart niet, 
want de speler was niet doorgebroken 

Antwoord - Week 11 

Bij een doelschop loopt een aanvaller te vroeg toe. Een verdediger ziet dit en blokkeert hem de weg naar de bal. 

De scheidsrechter wacht tot de bal buiten het strafschopgebied is gekomen, onderbreekt dan het spel, zendt de 

verdediger van het speelveld door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met een strafschop voor de 

aanvallende partij. Zijn deze beslissingen juist? 

a. de verdediger had niet van het speelveld moeten worden gestuurd (een geval van obstructie) 
b. nee, op het moment van de overtreding was de bal nog binnen het strafschopgebied, zodat de doelschop 

moet worden overgenomen. De persoonlijke straf is afhankelijk van de ernst van de overtreding 
c. ja, de scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het wegzenden van de speler door het tonen van de rode 

kaart is juist, doch de doelschop moet worden overgenomen 
d. ja, de scheidsrechter had gedeeltelijk gelijk; het toekennen van de strafschop is juist, de rode kaart niet, 

want de speler was niet doorgebroken 
Het antwoord moest B zijn: Zolang de bal niet buiten het strafschopgebied is geweest, is hij niet in het spel en elke 

aanraking door welke speler dan ook betekent dat de doelschop opnieuw moet worden genomen. Daar de bal niet 

in het spel is, kunnen geen spelstraffen worden gegeven. Zou een tegenstander – tegen de voorschriften – binnen 

het strafschopgebied komen en door een verdediger ongeoorloofd worden aangevallen, dan kan geen strafschop 

worden toegekend. Wel kan de betrokken overtreder een waarschuwing ontvangen of van het speelveld worden 

gezonden. 

Vraag – Week 13  

Op het moment dat de doelman de bal wil vangen in zijn eigen doelgebied, krijgt hij van een aanvaller een 

schouderduw. Daardoor krijgt de aanvaller de bal vrij voor het doel. Op het moment dat hij de bal in het doel wil 

schieten, pakt de doelman zijn been vast. De scheidsrechter fluit. Wat is de spelhervatting? 

a. strafschop voor de aanvaller 

b. directe vrije schop voor de doelverdediger 

c. indirecte vrije schop voor de doelverdediger 

d. indirecte vrije schop voor de aanvaller 
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Poiesz Jeugdsponsoractie 
                                            

                                            

Loon,  19 maart 2018 

Poiesz Jeugdsponsoractie  

Tijdens de actie van vv Leo op zaterdag 24 februari hadden we ook een raadspelletje. Er moest geraden worden 

hoeveel paaseitjes erin de pot zaten. Het werkelijke aantal was 415 stuks……..Afgelopen week hebben we de 

gesigneerde bal van het eerste van vv Leo mogen overhandigen aan mevr. Hoogeveen. 

 

Deze week bij veel producten extra munten, zoals Page toiletpapier 1+ 1 en 10 extra munten.……..Zeker de moeite 

waard om deze week daar even te winkelen!! 

En bij elke Poiesz winkel krijg je 1 jeugdsponsormunt bij 10 euro aan boodschappen.  

De spaarsprinter is deze week 4 gevulde roomboterkoeken + 15 jeugdsponsormunten 

voor €2,00. 

Hoe meer sponsormunten worden toegekend aan vv LEO, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie 

door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Miranda Wendeling  miranda.wendeling@tele2.nl Tel: 06-30175868 

Alvast heel hartelijk bedankt voor jullie support! 

BAC vv LEO (Bijzondere Activiteiten Commissie) 

  

  

mailto:miranda.wendeling@tele2.nl
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           Wedstrijdverslag vv leo jo15-3-fc Assen jo15-4         

KOUD,WIND EN -2!!!voetballen!! 

Zaterdag 17 maart,het is koud er staat een hele harde wind en wat doen jo15-3??spelen hun wedstrijd tegen fc 

Assen!We gaan om 11.45 van start en gebruiken het euro gooien goed door 

de eerste helft de wind in de rug te kiezen. 

Dit geeft gelijk aanvallend spel voor ons .we spelen goed samen en een 

schotkans van Janet mag er net niet in.Ook de voorzet van Thomas op Janet 

gaat er net naast.   

De uitschot van de keeper van fcAssen komt gewoon terug met de wind,gaat 

via Janet op Stijn en dan door naar Vincent,schieten…getsie weer naast. 

Dan een Corner maar,deze komt bij Gijs en boem,,,Yess deze gaat er wel 

in.Ook als Jeroen de bal meegeeft aan Stijn weet deze zijn voet er achter te 

zetten,en ja hoor nummer 2. 

Zo wordt het een beetje een eenzijdig 

verhaal want fc Assen doet echt wel zijn 

best maar de wind speelt echt parten,de 

bal blijft gewoon steeds terug komen en wij profiteren daar goed van,ook als 

Pascal van linksachter mee op komt en de bal bij Jeroen weet te krijgen wordt 

het weer een doelpunt.en ook nummer 4 volgt snel.nu zet Vincent zijn voet er 

achter.  

Zo gaat het wel even door,de heren en dames moeten er echt wel voor voetballen 

en samenspelen maar fc Assen weet het niet goed te 

onder scheppen en zo komt ook nummer 5 nog voor 

de pauze.   

Dan is het echt tijd voor warme thee en voor de supporters ook wat warms,op 

naar de tweede helft! 

Gelijk bij het fluit signaal gaan wel ondanks de tegenwind nu;gelijk weer vol in de 

aanval en ja ook nu komt daar een doelpunt uit..6-0  voelt wel lekker! 

Maar we moeten ook oppassen en flink blijven verdedigen want nu heeft fc Assen de wind mee,dus slim spelen 

en de bal echt laag houden.Marit heeft het nu wat drukker maar dat wordt samen met het team netjes opgelost 

en Marit schiet de ballen over de grond weg dus dan zijn ze ook echt even weg..ook deze helft mooi gevoetbald 

nog enkele keren gevaarlijk in de buurt van nog een doelpunt geweest maar we gaan met een 6 tegen 0 het 

koude en winderige veld af!!TOP GEDAAN ALLEN!! 

Groet George en  peter 
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Wedstrijdverslag vv leo jo15-3- Gieten jo15-3 

Top gespeeld!! 

Vandaag mogen we van vvleo jo15-3 tegen Gieten jo15-3 spelen. Vandaag is Janet er helaas niet bij. Om 11.45 

beginnen we gelijk  aan de wedstrijd. Het gaat in het begin mooi gelijk op,we spelen bij Gieten voor het doel en zij 

komen terug en dan mogen wij ervoor zorgen dat hij er niet in komt. 

Als Gieten een mooie corner heeft wordt er bij Marit voor het doel wat gerommeld maar gelukkig uiteindelijk de 

bal toch weggewerkt en kunnen we even weer adem halen. 

Dan mogen wij er weer voor gaan en een mooie kopbal gaat net over het doel. En 

ook als de keeper van Gieten uitglijd gaat het schot van ons net voor  het doel 

langs. 

Dan mag Vincent een Corner nemen en ja die draait 

er mooi in,wij staan wat vertwijfeld te kijken als de 

scheidsrechter fluit;doelpunt hij is over de lijn..YESS 

1 tegen 0.  

Dan komt Gieten even weer sterk terug en moeten we goed verdedigen,wat een 

overtreding op Pascal oplevert,even de watertas en dan snel een vrije trap 

nemen,Vincent schiet deze er super mooi in,nu is het gewoon 2 tegen 0. Zo mogen we met een mooie voorsprong 

lekker pauze nemen. 

Na de pauze hebben we er zin in en spelen we sterk door,Stijn heeft 

helaas zijn dag niet vandaag want hij schiet over. Maar Jeroen weet ons 

derde doelpunt wel te maken.  

Ook een corner;die Stijn wel heel mooi geeft,komt goed terecht en nu 

mag Thom een schot op het doel doen en ook deze gaat er gewoon in. 

Gieten blijft het proberen maar Thomas van rechtsachter onderschept 

daar de bal,neemt hem mooi zelf mee en schiet dan ook maar eens op het 

doel;ja hoor daar is nummer 5! 

Zo blijven we druk zetten bij Gieten en zijn ze vaak genoodzaakt om de bal over de lijn te schieten,wat ons weer 

een corner oplevert;ook deze neemt Stijn en nu komt hij bij Jeroen;boem…jaja nummer 6.Als de keeper van 

Gieten een foutje maakt met uitschieten let Jeroen goed op en onderschept deze gelijk,doet een schot en ja ook 

deze gaat achter in het net.Ook nummer 8 komt dan nog langs,deze keer mag Vincent een flinke knal geven en 

hem tussen de palen laten gaan.Maar vvleo vind het nog niet oke,want Vincent weet de bal nogmaals te 

onderscheppen en geeft hem netjes mee aan Gijs,deze zet zijn hoofd er onder en weet hem erin te koppen.dat is 

nummer 9!   

Toch geeft Gieten het niet op en blijven zij ook voetballen en komen ze echt 

wel eens door en mag de verdediging ook echt wel wat doen,en als het dan 

even goed lukt bij Gieten hebben we bij vvleo toch wel pech want nummer 1 

van Gieten moeten we toch echt weg geven,niemand die het kan 

voorkomen,hij zit in ons doel.  Mooie pot dames en heren en verdiend 

gewonnen met een heel mooi samenspel!! 
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Toernooien seizoen 2018  
De toernooicoördinatie bij vv LEO wordt gedaan door René Panneman. Het verzamelen van en inschrijven voor 

toernooien wordt geregeld door hem. In overleg met trainers en leiders kunnen teams voor toernooien worden 

ingeschreven. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat teams vooraf voldoende inventariseren of spelers beschikbaar 

zijn op de betreffende toernooidag. 

Ten aanzien van meerdaagse toernooien en buitenlandse toernooien dient het team vanwege praktische redenen 

dit zelf te regelen. Uiteraard wel de toernooicommissie informeren wanneer men deelneemt. 

Aanmelden is ook deelnemen. Mochten er onverhoopt  onvoldoende spelers zijn dan dient men in de eerste 
plaats een beroep te doen op andere teams. Eventuele afzegging voor deelname aan een toernooi (alleen bij 
overmacht) dient door de leider van het desbetreffende team te gebeuren. Bovendien dient de leider de 
toernooicommissie hierover te informeren. 

Uitnodigingen voor toernooien die rechtstreeks bij de trainer of leider terecht komen s.v.p. ook doorsturen naar 
het e-mailadres van toernooicoördinatie, toernooicommissie@vvleo.nl  

Aangemeld: 

Team  Toernooi / vereniging  Plaats   Datum 
JO09-1  Rabotoernooi Zuidlaren  Zuidlaren  16 juni 2018 
JO09-1  ACV jeugdtoernooi  Assen   10 mei 2018 
JO09-1  Rabotoernooi vv Annen  Annen   02 juni 2018 
JO09-3  LTC toernooi   Assen   23 juni 2018 
JO09-3  Rabotoernooi Zuidlaren  Zuidlaren  16 juni 2018 

Team  Toernooi / vereniging  Plaats   Datum 
JO11-1  jeugdtoernooi vvNieuweschoot Nieuweschoot  09+10 juni 2018 
JO11-1  DZOH toernooi   Emmen   16 juni 2018 
JO11-2  Achilles 1894 toernooi  Assen   16 juni 2018  
JO11-2  jeugdtoernooi vvNieuweschoot Nieuweschoot  09+10 juni 2018 
JO11-2  jeugdtoernooi ACV  Assen   10 mei 2018  
JO11-3  Ger Kleefmantoernooi / SJS Stadskanaal  16 juni 2018 
JO11-6  Draaijer TurboPaascup   Delfzijl   02 april 2018  
JO11-6  Barteldstoernooi / vv Glimmen Glimmen  02 juni 2018 
JO11-6  Ger Kleefmantoernooi / SJS Stadskanaal  16 juni 2018  
JO11-8  Plus De Weerdtoernooi  Peize   02 juni 2018 

Team  Toernooi / vereniging  Plaats   Datum 
JO13-1  Rabotoernooi vv Annen  Annen   02 juni 2018 
JO13-1  Rabotoernooi SV Yde De Punt Yde   09 juni 2018  

Team  Toernooi / vereniging  Plaats   Datum 
JO15-1  toernooi v.v. Angerlo  Angerlo   16 juni 2018*  
JO15-3  jeugdtoernooi MOVV  Midwolda  16 juni 2018 

Team  Toernooi / vereniging  Plaats   Datum 
JO17-1  Alsace Cup   Imbsheim (Frankrijk) 30 maart t/m 
         2 april 2018 

Team  Toernooi / vereniging  Plaats   Datum  

mailto:toernooicommissie@vvleo.nl
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UITSLAGEN KOMPETITIEWEDSTR. SENIOREN/DAMES 17/18 MAART 2018  

 

wedstrijd uitslag 

LEO 6 Haulerwijk 2 afgelast 

Peize VR1 LEO VR1 afgelast 

Kwiek 1 LEO 1 1 – 5 

Surhuisterv. 2 LEO 2 0 – 8 

Smilde'94 2 LEO 3 afgelast 

LEO 4 Makkinga 3 1 – 1 

LEO 5 Achilles 1894 2 afgelast 

 

UITSLAGEN KOMPETITIEWEDSTR. SENIOREN/DAMES 24/25 MAART 2018 

 

wedstrijd uitslag 

LEO 6 ACV 8 4 – 2 

J-V- Oostenb. VR2 LEO VR1 0 – 3 

LEO 1 Veendam 1894 1 1 – 1 

Marum 2 LEO 2 0 – 5 

Ruinen 3 LEO 3 4 – 2 

LEO 4 LTC 7 3 – 1 

LEO 5 Annen 4 0 – 5 

 

KOMPETITIEWEDSTRIJDEN SENIOREN/DAMES 31 MAART 2018 

 

wedstrijd aanv. aanw. vertr. veld kleedk. scheidsrechter 

Waskemeer 3 LEO 6 16:00  14:30    

LEO VR1 vrij       
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KOMPETITIEWEDSTRIJDEN SENIOREN 01 APRIL 2018 

 

wedstrijd aanv. aanw. vertr. veld kleedk. scheidsrechter 

Siddeburen 1 LEO 1 14:00  12:00    

LEO 2 Niekerk 1 12:00 11:00  KG 11 / 12  

LEO 4 Asser Boys 5 10:00 09:15  GV 5 / 6  

 

KOMPETITIEWEDSTRIJDEN 45+ 06 APRIL 2018 

 

wedstrijd aanvang terrein 

Peize 45+ 2 LEO 45+ 19:30 Peize 

VAKO 45+ LEO 45+ 20:00 Peize 

LEO 45+ Gomos 45+ 20:30 Peize 

 

KOMPETITIEWEDSTRIJDEN SENIOREN/DAMES 07 APRIL 2018 

 

wedstrijd aanv. aanw. vertr. veld kleedk. scheidsrechter 

LTC 5 LEO 6 14:30  13:15    

LEO VR1 vrij       
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KOMPETITIEWEDSTRIJDEN SENIOREN 08 APRIL 2018 

 

wedstrijd aanv. aanw. vertr. veld kleedk. scheidsrechter 

LEO 1 ZFC Zuidlaren 1 14:00 12:00  HV 11 / 12  

LEO 2 Actief 3 12:00 11:00  KG 5 / 6  

LEO 3 Rolder Boys 3 10:00 09:15  GV 11 / 12  

HH Combi 2 LEO 4 10:00  08:45  Hijken  

Valtherm. 4 LEO 5 10:00  08:30    

 

KOMPETITIEWEDSTRIJD SENIOREN 12 APRIL 2018 

 

wedstrijd aanv. aanw. vertr. veld kleedk. scheidsrechter 

LEO 2 Zevenhuizen 2 18:30 17:30  HV 11 / 12  

 
 
 

WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD VELD ZATERDAG 31 MAART 

Wedstr.nr. Aanvang Thuis team Uit team Veld Kleedkamer Scheidsrechter 

38937 16:00 Waskemeer 3 LEO 6    

94426 13:00 LEO (Loon) JO19-2 Zuidlaren JO19-2 GV 11B/12B  

96848 14:45 LEO (Loon) JO17-2 SJO OFW JO17-1 KG 7A/8A  

96633 13:00 LEO (Loon) JO17-3 Eext JO17-1 HV 5B/6B  

98257 15:00 Roden JO15-2 LEO (Loon) JO15-2    

98844 11:00 LEO (Loon) JO15-4 Peize JO15-3 HV 5A/6A  

101130 13:00 LEO (Loon) JO15-5 Wildervank JO15-4 KG 7B/8B  

35773 11:45 LEO (Loon) JO13-1 Gorecht JO13-1 KG 7A/8A  

102918 11:45 LEO (Loon) JO13-3 Assen FC JO13-8 GV 11A/12A  

108304 11:00 LEO (Loon) JO11-2 WVV JO11-2 PV 1A/2A  

106520 12:00 LEO (Loon) JO11-4 VAKO JO11-3 PV 1B/2B  

107298 13:00 LEO (Loon) JO11-6 Beilen JO11-3 PV 1A/2A  

107605 14:00 LEO (Loon) JO11-7 Hoogezand JO11-4 PV 1B/2B  

91803 09:15 ACV JO9-1 LEO (Loon) JO9-1    

93282 10:15 Gomos  JO9-2 LEO (Loon) JO9-4    

112142 10:00 LEO (Loon) MO17-1 Eenrum MO17-1 GV 3A/4A  

Weco – lid van dienst morgen: Arend Ringnalda    

WeCo – lid van dienst middag: Arend Ringnalda 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD VELD ZATERDAG 07 APRIL 

Wedstr.nr. Aanvang Thuis team Uit team Veld Kleedkamer Scheidsrechter 

121367 19:30 LEO (Loon) JO17-1 ACV JO17-2 HV 11A/12A H.L.M.M. Koerntjes 

 

WEDSTRIJDPROGRAMMA JEUGD VELD ZATERDAG 07 APRIL 

Wedstr.nr. Aanvang Thuis team Uit team Veld Kleedkamer Scheidsrechter 

38549 14:30 LTC 5 LEO 6    

95337 12:45 Velocitas 97 JO19-2 LEO (Loon) JO19-1    

95570 11:00 SVBO JO17-1 LEO (Loon) JO17-1    

97503 12:15 SJS JO17-2 LEO (Loon) JO17-3    

96110 10:00 LEO (Loon) JO17-4 Achilles 94 JO17-3 HV 11B/12B  

101334 10:00 LEO (Loon) JO15-1 VKW JO15-1 KG 5B/6B  

101001 10:00 LEO (Loon) JO15-2 Velocitas 97 JO15-2 GV 7B/8B  

99798 09:30 SJO BBC JO15-1 LEO (Loon) JO15-3    

98270 14:30 Zuidhorn JO15-4 LEO (Loon) JO15-4    

35825 08:45 LEO (Loon) JO13-1 Heiligerlee JO13-1 HV 11A/12A  

105131 08:45 LEO (Loon) JO13-2 Gieten JO13-2 GV 7A/8A  

106517 09:00 ACV JO11-1 LEO (Loon) JO11-1    

106683 08:45 LEO (Loon) JO11-3 BSVV JO11-1 PV 3A/4A  

107941 09:45 LEO (Loon) JO11-5 Achilles ‘94 JO11-4 PV 3B/4B  

107575 09:00 Donkerbroek JO11-2 LEO (Loon) JO11-6    

109396 11:15 Borger JO11-5 LEO (Loon) JO11-8    

93847 09:00 Dwingeloo JO9-1 LEO (Loon) JO9-1    

92896 08:45 LEO (Loon) JO9-2 Assen FC JO9-2 KG1 1A/2A  

92068 08:45 LEO (Loon) JO9-3 Gieten JO9-1 KG2 5A/6A  

89974 10:00 Peize JO9-2 LEO (Loon) JO9-4    

93319 09:00 Annen JO9-3 LEO (Loon) JO9-6    

88924 09:00 Annen JO8-2 LEO (Loon) JO8-1    

112048 10:00 Helpman MO17-2 LEO (Loon) MO17-1    

112856 11:00 Westerwolde MO15-1 LEO (Loon) MO15-1    

  

NA 11:45 UUR GEEN WEDSTRIJDEN MEER BIJ LEO (LOON) IVM DE TRIATLOON 

Weco – lid van dienst morgen: Henk Anton Vellinga  

WeCo – lid van dienst middag: NVT 
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