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Rokus den Besten vol vertrouwen in toekomst

Hans Scheffer meer dan alleen hoofdtrainer

Klaas Kooijman en Han van Harselaar:

Businessclub is goud waard voor v.v. Lekkerkerk

Peter van den Berg over uitbreiding sportcomplex

Ook bij Lekkerkerk is het niet anders

G-voetbal is niet meer weg te denken bij Lekkerkerk

Commissie Sportiviteit en Respect:

Selectie seizoen 2012-2013

Zij moeten het gaan doen

Vrouwenvoetbal viert 40-jarig bestaan

Erica Mak over indele ‘verplichte werkzaamheden’

Een voetbalclub is meer dan een sportvereniging

Fred van Zon wil jeugd naar hoger plan brengen

Kijk snel of je er bij staat!

Alles wat je wilt weten over v.v. Lekkerkerk
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Voorzitter Rokus den Besten ziet toekomst vol vertrouwen tegemoet

‘Zaterdag wordt een mooie voetbaldag 
vol sfeer en ambiance’

Het is voor veel mensen even wennen nu het eerste elftal 
van Lekkerkerk zijn opwachting maakt in het
zaterdagvoetbal. Seniorenvoetbal is er al enige jaren op
zaterdag, maar de overstap van het standaardelftal was 
tot dusver niet aan de orde. De wens om op zaterdag te 
voetballen kwam bij het bestuur van de dorpsclub dan
ook als een verrassing. “Dat kwam bij de spelers vandaan. 
Dat kwam voor ons als bestuur als een donderslag bij 
heldere hemel. Uit navraag binnen de selectie,
technische staf en ook bij de A-junioren bleek dat een
grote meerderheid liever op zaterdag speelde. Dan moet 
je als bestuur gaan nadenken hoe je daar tegenover staat 
en vervolgens kijken of er binnen de club draagvlak is om 
die overstap te maken,” blikt Den Besten terug. Dat bleek 
er te zijn en het bestuur van Lekkerkerk kon de volgende 
stappen zetten richting prestatief zaterdagvoetbal. “Je 
moet dan je persoonlijke gevoelens opzij zetten en
rationeel denken. Dat traject hebben we goed
doorlopen,” legt de voorzitter uit. Een speciale algemene
ledenvergadering werd begin maart belegd. De
stemming was overduidelijk. “Het was bijna een
hamerstuk. Negentig procent van de aanwezigen stemde 

Voor voetbalvereniging Lekkerkerk is 2012 het begin van een nieuwe periode in de clubgeschiedenis.
De dorpsclub maakt de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal, treedt toe tot de stichting Servicepunt 
Verenigingen Nederlek (SVN) en werkt hard aan het professionaliseren van de eigen organisatie. Gebeurtenissen die 
de clubcultuur beïnvloeden en de organisatie naar een hoger plan brengen. Voorzitter Rokus den Besten is vol
vertrouwen dat deze ontwikkelingen de club ten goede komen. “Ik ben ervan overtuigd dat we als vereniging een 
mooie toekomst tegemoet gaan.”
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Voorzitter Rokus den Besten: “Lekkerkerk is een sterke en sociale club
die vooral om de mensen draait.”

voor de overstap.” Deze beslissing 
bleek toch gevoelig te liggen
binnen de club. Dat is begrijpelijk, 
want Lekkerkerk neemt na 85 jaar 
afscheid van het prestatief
zondagvoetbal. “Vooral de oudere 
leden en supporters spraken me 
daar over aan. Voor hun is de
zondag toch de voetbaldag. Zelf 
ben ik ook een echte zondagman, 
maar heb geen moeite om de 
overstap te maken. Daar moet je 
rationeel in zijn. Er moest een keuze 
worden gemaakt. Je kunt ook niet 
op twee paarden wedden en op
zaterdag en op zondag met een
standaardelftal uitkomen. Daarvoor 
zijn wij als vereniging simpelweg te 
klein,” weet de preses.

Traject
Er moest vervolgens in korte tijd 
veel gebeuren om er klaar voor te 
zijn. “Er is door alle commissies hard

gewerkt, want er komt veel op je af. Wedstrijdschema’s 
en trainingsschema’s moeten helemaal opnieuw ge-
maakt worden. En ook voor de kantinebezetting heeft 
het enorm veel impact. Dat traject hebben we goed
doorlopen en op dat vlak zijn we zo ver.
De accommodatie is er zo goed als klaar voor. We
beschikken over drie velden, dus daar ligt geen
probleem. Wel moet er meer kleedruimte komen.
Daarvoor liggen al plannen, die we versneld gaan
uitvoeren.” Den Besten kijkt vol vertouwen naar de 
toekomst. “De zaterdag wordt een echte voetbaldag vol 
sfeer en ambiance. En gelukkig blijven we ook op zondag 
open. Er zijn een aantal recreatieve teams die op zondag 
blijven spelen. Dat vind ik erg belangrijk. Daarvoor
houden we die mogelijkheid open, zodat er in ieder 
geval op zondag gevoetbald kan worden en het een 
voetbaldag kan zijn. Dat is wel de traditie en de
cultuur van de club”.

Doorontwikkeling
In de drie jaar dat Den Besten voorzitter is werkt hij
samen met zijn collega-bestuurders hard om de
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organisatie van de club naar een hoger plan te tillen. 
“Daarin hebben we al enorme stappen gemaakt. Ik heb 
het idee dat de club tien of vijftien jaar heeft stilgestaan. 
Niet alleen in fysiek onderhoud, maar ook in de
ontwikkeling van beleidsstukken. Daar is geen
doorontwikkeling in
geweest. Dat zijn we nu aan het doen. Dat is een proces 
van jaren. Het zijn allemaal zaadjes die je moet planten 
en die tot ontwikkeling moeten komen,” zegt Den Besten.
Er is een technische commissie opgezet, de facilitaire 
zaken worden anders gestructureerd, sportiviteit en
respect krijgt een prominente plaats en op het gebied 
van PR is een slag gemaakt. “Wij zijn in alle geledingen 
bezig met die doorontwikkeling. Dat is een proces van 
jaren voordat je echt de resultaten gaat zien. Er is in 
drie jaar al veel gebeurd in de organisatie, maar er moet 
nog veel meer gebeuren. Het kan altijd beter en het 
moet fijngeslepen worden. Het is ook een heel bedrijf 
tegenwoordig. Ik kan me ook niet voorstellen dat je een 
voorzitterschap doet als je er nog een baan bij hebt. Dat 
zou kunnen als je hele organisatie heel goed staat. Zover 
zijn we nog niet en daar werken we hard aan.” 
Ook binnen het bestuur is er werk aan de winkel. Den 
Besten wil het algemeen bestuur uitbreiden van de hui-
dige vijf naar negen personen. “We zijn hard op zoek naar 
een nieuwe jeugdvoorzitter en willen het
wedstrijdsecretariaat anders invullen. We willen
toegroeien naar negen bestuursleden om een goede 
structuur neer te zetten. Zes commissies die de peilers
van de club zijn en daarboven een dagelijks bestuur.”

Stichting SVN
Lekkerkerk is ook toegetreden tot de stichting
Servicepunt Verenigingen Nederlek (SVN). Den Besten 
legt uit hoe de vereniging daarvan de vruchten gaat 
plukken: “Deze stichting is een tussenlaag tussen de 
gemeente en de verenigingen. De gemeente wil zich 
ontlasten van de gesprekken met de verenigingen. Daar 
is een stichting tussen gezet. Naar de clubs toe geeft het 
zekerheid en continuïteit. Wij hebben het voordeel van 
een geweldige werkploeg die veel werk verzet en dat 
blijft ook zo. Maar hebben we dat over tien jaar nog?
En als je dat niet meer hebt, dan gaat SVN dat
oppakken. Je hebt je verzekerd van een stuk continuïteit 
dat je complex goed onderhouden wordt.
Alle faciliteiten die met sporten te maken hebben
worden door SVN op peil gehouden. Daar betalen we 
een onderhoudsbijdrage voor. Daarvan betalen zij het
onderhoud en reparaties. Wij gaan het wel zelf doen. 
Daardoor is onze onderhoudsbijdrage relatief laag. Als de
maaimachine bijvoorbeeld kapot gaat, dan zorgt SVN 
voor de reparatie en betaalt die. Nu hebben we ons
verzekerd van die continuïteit. Als onze werkploeg 
wegvalt, dan zijn we gedekt. Dan zal de contributie wel 
omhoog gaan, omdat ook die onderhoudsbijdrage
omhoog gaat. Dat is dan de consequentie. Als we niet 
meer de mensen hebben om het zelf te doen, dan
moeten we daar als vereniging voor betalen.
En je kunt er niet buiten.
Als je het niet doet, dan zet je jezelf buitenspel.” 
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Hans Scheffer is meer dan alleen hoofdtrainer bij Lekkerkerk

‘We hebben de fundamenten gelegd
om op door te bouwen’

Scheffer maakte vijf jaar geleden de overstap van
Dilettant naar Lekkerkerk Hij was in Krimpen aan de Lek 
drie jaar werkzaam geweest als trainer van het tweede 
elftal en als assistent bij de hoofdmacht. “Ik werd toen 
benaderd door Lekkerkerk met de vraag of ik openstond 
voor een nieuwe uitdaging. Dat paste toen goed in mijn
ontwikkeling. Ik wilde wat nieuws. De ambitie om
hoofdtrainer te worden had ik toen nog niet. Daarvoor 
vond ik mezelf nog te jong, maar een tweede elftal wilde 
ik wel doen,” weet de Krimpenaar nog. Hij trof bij
Lekkerkerk een jonge en enthousiaste groep aan die echt 
als tweede elftal fungeerde. “In mijn optiek is het altijd 
een doel om met een selectie te werken waarbij zowel 
een tweede elftal speler als een eerste elftal speler allebei 
een kans hebben om uiteindelijk in het eerste elftal te 
spelen,” legt Scheffer zijn werkwijze uit. Na drie seizoe-
nen trainer van het tweede elftal kreeg Scheffer van de 
club de kans hoofdtrainer te worden. “Ik was toen 29 en 
vond het tijd om die stap te maken. Vanaf mijn vijftiende 
ben ik trainer. Eerst van jeugdelftallen en de laatste tien 
jaar van seniorenteams. Dan vind je het op een gegeven 
moment tijd om helemaal op eigen benen te staan en 
de club vond dat ook. Het paste goed in het beleid van 
de club om te kiezen voor iemand die wat langer bij de 
vereniging is en wil blijven en gevoel voor de club heeft 
ontwikkeld. Ik denk dat ik zeker mag zeggen dat ik wel 
een beetje Lekkerkerker ben geworden.”

Zwaar seizoen
Zijn eerste jaar als hoofdtrainer werd meteen het

Hans Scheffer is dit seizoen voor het vijfde jaar verbonden aan Lekkerkerk. De 30-jarige Krimpenaar had drie jaar 
lang het tweede elftal onder zijn hoede en is nu voor het tweede seizoen hoofdtrainer van de club. Met Lekkerkerk 
begint Scheffer aan het avontuur in het zaterdagvoetbal. Hij wil vooral attractief voetbal zien met veel passie en
beleving en dat moet resultaten brengen. “Ik denk dat we een periodetitel moeten kunnen halen, maar het
belangrijkste is dat het publiek een elftal ziet waar de vonken en het spelplezier vanaf spatten.”

zwaarste dat Scheffer had meegemaakt, omdat hij ook 
de opleiding voor Trainer/Coach 2 ging volgen. “De 
belasting met die cursus erbij was erg zwaar. Het was 
een jaar lang zeven dagen in de week voetbal. Dat paste 
gelukkig goed in mijn schema met mijn werk. Het is een 
zware belasting, maar ook erg leuk om elke dag op het 
veld te staan met passie en beleving.”
Scheffer beschrijft het afgelopen seizoen dan ook als een 
jaar van bouwen. Samen met de club wilde de
oefenmeester afstappen van korte termijn politiek en iets 
neerzetten voor de lange termijn. “We zijn samen met de 
technische commissie rustig gaan nadenken over een 
technisch beleidsplan waarin de doorstroming van jeugd 
centraal staat. Als dat goed staat, kun je doelstellingen 
formuleren. En niet in omgekeerde volgorde. We hebben 
bewust gezegd dat het een bouwjaar werd. Dat moet 
in het tweede en derde jaar resultaten opleveren. Over 
het eerste jaar moeten we ontevreden zijn met de zesde 
plaats op ranglijst. We hadden zeker met de bovenste 
vier mee moeten spelen en dus nacompetitie moeten 
halen. Maar er ligt nu een goede basis om op verder te 
borduren,” legt hij de plannen uit. 

Zaterdagvoetbal
Daarbij werd Scheffer geconfronteerd met de overstap 
naar het zaterdagvoetbal. “Het is een tendens in het 
voetbal en het aantal zondagclubs neemt drastisch af. 
Zaterdagvoetbal past tegenwoordig beter in het sociale 
klimaat.” De roep om prestatievoetbal kwam vanuit de
spelersgroep zelf en daar heeft de vereniging vervolgens
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Hoofdtrainer Hans Scheffer: “Spelen in de selectie van Lekkerkerk brengt bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee.
Daar moet iedereen voor willen gaan”.
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Meer dan hoofdtrainer
Hans Scheffer is geen hoofdtrainer die zich wil beperken 
tot het eerste elftal. Dat past niet in zijn karakter en
ambitie en volgens hem ook bij die van de vereniging. 
“Als je hier komt om uit zestien spelers elke week de
beste elf te kiezen, dan moet je niet bij Lekkerkerk 
komen. Ik kies ervoor om het breder te trekken. Hoe 
ontwikkelt de selectie zich, maar ook hoe ontwikkelt de 
jeugd zich? Daar moet de basis worden gelegd voor wat 
wij bij het eerste elftal willen zien. Als je daar niet aan 
werkt, dan gaat het nooit wat worden. Ik wil vooruit en 
de club ook.”
Daarvoor is over de gehele breedte van de club een 
goede staf nodig. Daarin zijn wat mutaties geweest en 
daar is Scheffer blij mee. “We hadden al een goede staf, 
maar we zijn erin geslaagd goede opvolgers te vinden 
om de opengevallen plaatsen te bezetten. Dat brengt 
ook nieuw elan.”
Ook juicht hij de komst van oud-hoofdtrainer Fred van 
Zon toe. De Rotterdammer krijgt een dubbelrol en gaat 
de positie van Technisch Jeugd Coördinator combineren 
met het trainersschap bij de A-junioren. “Hij gaat zorgen 
voor die ‘zwart-witte draad’ en daar kunnen we als club 
en als eerste elftal gewoon heel veel plezier aan beleven. 
Het is belangrijk om volgens een bepaald beleidsplan 
te werken en ons niet laten afleiden door de waan van 
de dag. Dan kom je verder. Op termijn ga je zien dat je 
eerste en tweede elftal, maar zeker ook de jeugd stappen 
gaan maken.”
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naar gehandeld. “Het is op korte termijn gebeurd en 
ik vond dat heel besluitvaardig. Het getuigt van moed 
van het bestuur. Ik kan me goed voorstellen dat oudere 
supporters er heel veel moeite mee hebben. Ik vind dat 
spelers zich bewust moeten zijn dat dit impact heeft en 
dat het ookverantwoordelijkheid met zich mee brengt,” 
vindt Scheffer.
Afstappen van zijn eerder uitgestippelde
beleidsplan en doelstellingen doet Scheffer niet. “Ik denk 
dat we vorig jaar de fundamenten hebben gelegd om 
door te kunnen bouwen. We hebben duidelijk
aangegeven hoe we willen werken en wat we willen 
bereiken en wat we van de spelers verwachten en
iedereen heeft op basis hiervan de keuze kunnen maken 
om wel of niet prestatief bij Lekkerkerk te willen spelen. 
Het spelen in de selectie van Lekkerkerk brengt bepaalde 
verantwoordelijkheden met zich mee. Bepaalde rechten 
en plichten. Daar moet iedereen voor willen gaan en dan 
moet je gretigheid tonen.” 

Spelen in een totaal nieuwe afdeling maakt het stellen 
van een verwachtingspatroon moeilijk. Toch wil Scheffer 
zich eraan wagen. “Ik denk dat we met deze groep mee 
moeten kunnen spelen voor een periode. Daar zullen we 
keihard voor moeten knokken. We hebben een aantal 
nieuwe en vooral jonge spelers, maar wel spelers die de 
potentie hebben om zich te ontwikkelen tot dragers van 
het elftal. Die spelers moeten nu opstaan en laten zien 
dat ze het elftal op sleeptouw kunnen nemen.” 



Klaas Kooijman en Han van Harselaar nieuwe gezichten in technische staf

‘We werken als trainers naast elkaar
en dat maakt het echt heel prettig’

die inmiddels ter ziele is gegaan.“Ik was op het laatst het 
plezier kwijtgeraakt want je weet dat het over is aan het 
einde van het seizoen.
Ik dacht zelfs aan stoppen. Hans Scheffer benaderde 
me om bij Lekkerkerk te komen en zo weer het plezier 
terug te vinden. Eerst heb ik dat een beetje afgehouden, 
maar Hans wist me uiteindelijk te overtuigen,” vertelt Van 
Harselaar.

Rolverdeling
De rolverdeling binnen de technische staf is duidelijk. 
Scheffer, Kooijman en Van Harselaar werken zoveel
mogelijk samen met de hele selectie. “We staan echt 
naast elkaar. Ik ben veel met spelers aan het praten, maar 

De technische staf rond de selectie van Lekkerkerk kent twee nieuwe gezichten. Klaas Kooijman neemt de rol van assistent-
trainer bij de hoofdmacht op zich en Han van Harselaar is trainer van het tweede elftal. De samenwerking met hoofdtrainer 
Hans Scheffer verloopt erg goed en dat maakt het voor zowel Kooijman als Van Harselaar prettig om bij Lekkerkerk bezig te 
zijn. “We werken echt met zijn drieën op basis van gelijkwaardigheid en dat voelt erg goed,” vinden beide trainers.

krijg ook de ruimte zelf trainingen te geven. We
overleggen veel en er is een goede klik met Hans,” vindt 
Kooijman.
Ook Van Harselaar ervaart de samenwerking als
bijzonder prettig.
“Trainen doen we gewoon met de grote groep. Er zal vast 
een keer een scheiding gaan komen. De trainingen wor-
den door Hans opgezet en wij mogen daar op schieten 
en onze eigen inbreng in doen. Ik kom hier blanco bin-
nen en dat is voor iedereen prettig. Het is wel eens goed 
als er mensen zijn die een andere keuze willen en durven 
maken,” merkt hij op. 

Verwachtingen
Wat er dit seizoen van Lekkerkerk mag worden verwacht 
is moeilijk te zeggen, maar Kooijman hoopt dat
Lekkerkerk een rol kan spelen. “Als we compleet zijn en 
het zit met deze jonge groep een beetje mee, dan
kunnen we best eens bij de eerste drie komen.”
Het tweede elftal
sloot haar laatste
seizoen in de
zondagcompetitie af
als kampioen in de
reserve derde klasse,
maar moet in het
zaterdagvoetbal
starten in de vierde
klasse.
Dat was voor de club
en zeker voor
Van Harselaar een
tegenvaller.
“Als kampioen van de
derde klasse moet je
ook minimaal in de
derde klasse
uitkomen.
De jongens hebben
een jaar bewezen
dat ze dat aankunnen
en dan is het wel
even een klap.
Maar het zij zo.
We gaan vooruit
kijken en gaan zo
hoog mogelijk
eindigen.”
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Kooijman maakte 
dit seizoen de over-
stap van
Dilettant waar hij 
trainer was van het 
tweede elftal. “Ik 
was een jaar eerder 
ook al gevraagd, 
maar toen had ik 
net mijn jawoord 
aan Dilettant
gegeven. Na een 
half seizoen ben ik 
daar door
omstandigheden 
gestopt en vroeg 
Hans Scheffer of ik 
hem bij Lekkerkerk 
1 wilde assisteren. 
Ik heb dit
voorjaar een paar 
keer meegelopen 
bij het elftal voor 
spelers tot 23 jaar. 
Dat was
positief en heeft 
me over de streep
getrokken,” zegt
Kooijman.
Han van
Harselaar kwam 
over van DCV waar 
hij hoofdtrainer was 
van de zondagtak 

Klaas Kooijman

Han van Harselaar
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Business Club is goud waard voor voetbalvereniging Lekkerkerk

‘Het is een inkomstenbron geworden 
waar je als club niet meer buiten kan’

De geschiedenis van de Business Club van
voetbalvereniging Lekkerkerk begint in 1998. Tot die tijd 
had de vereniging de beschikking over een grote
hoofdsponsor. Van der Laan Transport was in die
periode al 21 jaar hoofdsponsor en geldschieter, maar 
toen het bedrijf in 1996 werd overgenomen door een 
Franse firma besloot de nieuwe directie het
sponsorcontract niet te verlengen. “Toen gingen bij de 
vereniging de rode lampjes branden, want de grote 
sponsor ging verloren. Gelukkig besloot het
transportbedrijf nog twee jaar door te gaan als
afbouwperiode.”  Die periode bood de vereniging de 
kans op zoek te gaan naar een andere manier om geld 
binnen te halen. Tijdens een algemene ledenvergadering 

Lekkerkerk kan op commercieel gebied al jarenlang bouwen op haar Business Club. Dit fenomeen deed in 1998 voor 
het eerst haar intrede binnen de vereniging en is sindsdien bijzonder succesvol. Het bedrijfsleven steunt de
vereniging via haar Business Club en de formule blijkt nog altijd goed te werken. Bas van der Laan, Arie den Besten 
en Bert Schilt zijn dan ook bijzonder trots op de Business Club. “We doen weliswaar ook wat terug voor de bedrijven, 
maar per saldo blijft er een flink bedrag over waar de hele vereniging van profiteert,” meldt Den Besten.
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Bas van der Laan (links) en Arie den Besten poseren vol trots voor het bord in de kantine waar alle leden van de businessclub op staan.
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lanceerde Phlip Bruijs het idee een Business Club op te 
richten met het idee de geldstromen meer te spreiden. 
“Ik heb toen tegen Phlip gezegd dat als hij de
voortrekker werd ik hem zou helpen. We hebben
vervolgens die twee jaar waarin Van der Laan Transport 
nog actief was gebruikt om nieuwe sponsors te vinden. 
Ik heb dus de opzet van de Business Club meegemaakt 
en ben er nog steeds actief in,” zegt Den Besten. Het idee 
achter de Business Club is dat bedrijven een bepaald 
bedrag betalen aan de vereniging en daarvoor ‘exposure’ 
terug krijgen. “Daarbij moet je denken aan een
advertentie in de IJssel en Lekstreek, uitingen in het 
maandblad en de weekbrief van de club en een
reclamebord. Vanaf dit seizoen is het maandblad
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verdwenen, maar zorgen we via een lichtkrant in de 
kantine dat de leden zichtbaar zijn. En eens per jaar een 
uitje dat vooral in het teken staat van het netwerken. 
Daardoor snijdt het mes aan twee kanten,” legt
Den Besten uit. 
Bas van der Laan nam medio 2000 het stokje als
voorzitter van de Business Club over van Bruijs, die 
stopte vanwege verhuizing uit Lekkerkerk. Een groot 
deel van de opbrengsten die de Business Club genereert 
komt ten goede aan de club. “We willen dat het geld ten 
goede komt aan de hele club. Investeren in de jeugd en 
het aantrekken van goede trainers vinden we erg
belangrijk,” licht Van der Laan toe.

Succesformule
De formule bleek bijzonder succesvol, want al snel had 
de Business Club twintig leden en dat aantal bleef
groeien. “In 2004 hadden we al 35 leden en dat is
inmiddels gegroeid tot meer dan 65. Ondanks de slechte 
economische omstandigheden weten we dat aantal 
constant te houden,” zegt Van der Laan.
Het binnenhalen van nieuwe sponsors is een taak die
Van der Laan met zijn achtergrond in het bedrijfsleven 
op het lijf is geschreven. “We proberen bedrijven bij de 
club te betrekken. Je probeert een relatie met een bedrijf 
op te bouwen en de vereniging kan via die contacten 
gebruik maken van hun diensten.”
Van de aangesloten bedrijven heeft lang niet iedereen 
een directe binding met de club. “De gunfactor is heel 
groot om lid te worden van de Business Club. Ze hebben 
vaak niet specifiek een binding met de club, maar wel

met het dorp. Met name het netwerken dat tijdens een 
bijeenkomst of uitje mogelijk is spreekt ze aan. Ze
spreken andere bedrijven en dat levert dan weer handel 
op,” zegt Den Besten.

Trouw
De Business Club kan inmiddels rekenen op een trouw 
gezelschap van aangesloten bedrijven. Veel mensen zijn 
al langere tijd lid en zijn graag op deze manier betrokken 
bij de club. Trots zijn Van der Laan en Den Besten op de 
twee hoofdsponsors van de club. “We hebben al acht jaar 
dezelfde twee hoofdsponsors. Koeriersdienst Marius van 
der Laan en Fikszo Home Design hebben elkaar daarin 
helemaal gevonden. Dat is best uniek te noemen. We 
sluiten telkens overeenkomsten van drie jaar, dus deze 
bedrijven zijn al aan hun derde termijn bezig,”
roemt Den Besten de hoofdsponsors.
Het streven van Van der Laan en Den Besten is om het 
huidige aantal leden minimaal in stand te houden. 
“Er vallen af en toe wel eens bedrijven weg, omdat ze 
verhuizen of ophouden te bestaan. Inmiddels gaan we 
al richting de zeventig leden en natuurlijk is meer altijd 
welkom,” merkt Van der Laan op.
De Business Club vormt een goed georganiseerd
onderdeel van de club en is zo goud waard voor
voetbalvereniging Lekkerkerk.

Wilt u meer informatie over de Business Club van
v.v. Lekkerkerk of meteen lid worden, neem dan contact 
op met Bas van der Laan via tel. 06-21800643 of email. 
bas.laan34@upcmail.nl
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Bestuurslid Peter van den Berg over uitbreiding van sportcomplex

‘Met twee extra kleedkamers is het
complex in het voorjaar helemaal af’
De overstap van Lekkerkerk naar het zaterdagvoetbal heeft ook gevolgen voor het complex aan de Tiendweg-West. 
Door de drukte op de zaterdag zijn de acht kleedkamers die het complex heeft niet voldoende om alle teams goede 
kleedruimte te bieden. Er is een nieuwbouwplan opgesteld om het capaciteitsprobleem op te lossen. Bestuurslid
facilitaire zaken Peter van den Berg gaat ervan uit dat er in het voorjaar twee extra kleedkamers bijgebouwd zijn.
“Het zal tot die tijd passen en meten worden, maar daarna moet het capaciteitsprobleem opgelost zijn.”

Het bouwplan op het complex aan de Tiendweg-West 
behelst twee fases. In eerste instantie zijn de oude 
bergingen vervangen. “Dat was hard nodig vanwege de 
slechte staat waarin deze verkeerden. Die fase is in
september 2011 afgerond en alles is al in gebruik tot 
grote tevredenheid van iedereen,” zegt Van den Berg.
In de tweede fase wordt het kleedkamerblok waarin ook 
de EHBO-ruimte, administratieruimte en werkplaats zit-
ten aangepakt en uitgebreid met twee extra
kleedkamers. “De EHBO-ruimte wordt vergroot en de 
administratieruimte wordt verkleind. Daarnaast wordt de 
werkruimte zoals die nu is omgebouwd tot was- en
kledingruimte en komen er aan de kant van de ingang 
aan de Berlagestraat twee nieuwe kleedkamers. Die zijn 
hard nodig. Daarmee gaan we eind september van start 
en we gaan ervan uit dat we in maart klaar zijn. Dat is 
haalbaar en dan is in het voorjaar het
capaciteitsprobleem opgelost en is het complex
helemaal af,” legt Van den Berg uit.
Tot die tijd wordt het passen en meten met omkleden 
op zaterdag. “We zijn in gesprek met de gemeente om in 
noodgevallen gebruik te maken van de kleedruimte van 
de gymzaal aan de Jan Ligthartstraat. Ik denk dat we die 
niet nodig hebben, maar dat weet je maar nooit.
We willen voorkomen dat teams op elkaar moeten
wachten met omkleden.”

Peter van den Berg is binnen het bestuur
verantwoordelijk voor de facilitaire zaken. Er zijn binnen 
de vereniging drie werkgroepen en Van den Berg staat 
als bestuurslid aan het hoofd van die groepen.  “Je hebt 
een groep die gaat over het onderhoud van de velden, 
een groep die de materialen verzorgt en een groep die 
gaat over het onderhoud van de gebouwen. Die hebben 
allemaal hun eigen werkzaamheden en planningen. Ik 
probeer dat te coördineren en te structuren en ben voor 
hun aanspreekpunt binnen het bestuur. Dat is mijn taak, 
maar ik werk er ook zelf aan mee. Mijn vakgebied ligt 
meer in de bouw dan in het groen. Ik heb
regelmatig overleg met de groepen en daar proberen we 
alles te doen. Voor de nieuwbouw heb ik planningen en 
begrotingen gemaakt en hebben we een
bouwcommissie waar een aantal mensen in zitten. Ik ben 
een soort facilitair manager,” vertelt hij over zijn rol.
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Bestuurslid Peter van den Berg: “Mijn rol is een beetje die
van facilitair manager. Maar ik werk zelf ook graag mee.”
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De Vrijwilligers van Lekkerkerk in beeld gevangen

Een vereniging kan niet zonder zijn vrijwilligers. 
Ook bij Lekkerkerk is dat niet anders.
Op deze twee pagina’s hebben we ze zoveel
mogelijk in beeld gevangen tijdens hun
werkzaamheden voor de club.
We hebben daarbij een selectie moeten maken 
en dat maakt degene die zich ook met hart en ziel 
inzetten voor Lekkerkerk niet minder belangrijk. 
Vrijwilligers zijn dankzij hun inzet het kloppend 
hart van een vereniging en verrichten
met zijn allen veel werk voor de club. 
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G-voetbal is niet meer weg te denken bij Lekkerkerk

‘Iedereen is altijd positief en dat maakt het 
ook erg uniek en schitterend om te doen’

Het Lekkerkerkse G-voetbal is voort gekomen uit de sportdag die jaarlijks voor mensen met een verstandelijke beperking 
wordt gehouden in sporthal De Bakwetering. Vanuit de stichting ‘Met elkaar, voor elkaar’ zijn zes jaar geleden een aantal 
activiteiten opgestart. Het begon met een orkest en een zwemclub, maar tijdens de sportdag bleek voetbal enorm
populair. Timmer besloot bij voetbalvereniging Lekkerkerk te informeren of de club G-voetbal wilde realiseren. “De 
voorzitter was toen enthousiast en nodigde me uit om tijdens een bestuursvergadering mijn ideeën te bespreken,” weet 
Timmer nog. Die bestuursvergadering staat haar nog helder voor de geest. “Ik had me goed voorbereid en was best
nerveus, maar binnen tien minuten stond ik alweer buiten. De reacties waren zo enthousiast. We waren er eigenlijk zo uit. 
De vereniging wilde zorgen voor de faciliteiten en ik moest zorgen voor trainers en vrijwilligers. Daar kreeg ik twee weken 
de tijd voor. Dat vond ik zo’n leuke start.”  Twee weken later verscheen Arjenne Timmer weer in de bestuurskamer van 
Lekkerkerk. “Ik ben druk gaan bellen met mensen die konden helpen en iedereen zei meteen ja. Ik had ze ook allemaal 
meegenomen die avond. Dat was in maart en ik geloof dat we in april toen voor het eerst zijn gaan trainen en in
september al de eerste competitiewedstrijd speelden. Echt een mooie begin,” blikt Timmer vol plezier terug.

Extra organisatie
Bij de organisatie rond het G-voetbal komt veel meer kijken dan bij ‘normale’ voetbalteams. “Neem bijvoorbeeld een 
jeugdteam. De kinderen worden ingedeeld en de ouders zorgen dat ze op tijd bij de training en de wedstrijden zijn. Onze 
spelers komen overal vandaan en worden met taxi’s gebracht en gehaald of moeten worden opgehaald. En er moeten 
zowel bij trainingen als wedstrijden minimaal twee begeleiders zijn. Dat moet je elke week weer regelen en je moet er
bovenop zitten. Ik stuur altijd nog een mail naar iedereen wanneer we spelen en trainen en houd ook de taxi’s in de
gaten. Dat vergt veel meer in de organisatie, maar ik doe het graag. De integratie binnen de club is perfect verlopen en 
daar mag menig voetbalclub een voorbeeld aan nemen. Daarbij moet ik ook het bestuur een groot compliment geven, 
want als we ergens mee zitten, kunnen we altijd bij ze aankloppen.”  

In de prijzen
Arjenne Timmer maakt de laatste jaren ook buiten het voetbal om leuke dingen mee met het G-team. Tijdens de
Rabobank Sportgala van afgelopen jaar viel het Lekkerkerkse G-team in de prijzen. “We wonnen de aanmoedigingsprijs. 
Dat voelde voor iedereen alsof er kampioen waren geworden.” Ook werd het team uitgenodigd om bij Capelle de
nieuwjaarswedstrijd te komen spelen. Om het seizoen af te sluiten organiseerde de G-afdeling voor het eerst een

Lekkerkerk heeft al zes jaar een G-team
-een elftal voor mensen met een verstandelijke
beperking- binnen haar gelederen en dat team
heeft zich inmiddels helemaal genesteld
binnen de clubcultuur.
Er is zelfs ook alweer twee jaar een jeugdteam
dat alleen traint en geen competitiewedstrijden
speelt. Initiatiefneemster Arjenne Timmer is
dan ook bijzonder trots op het Lekkerkerkse
G-team en geniet er nog elke week van.
“Bij elke thuiswedstrijd komen zoveel mensen
en leden kijken en ze kennen ook al die
spelers bij naam en reageren erg enthousiast.
Dat is zo leuk om te zien,” zegt Timmer.

17

familietoernooi. Ouders, ooms, tantes,
vrienden en kennissen werden opgetrommeld 
om samen met de G-voetballers een gemixed 
toernooi te spelen. “Dat is zeker voor herhaling 
vatbaar. Vooral de bereidheid van iedereen om 
mee te doen is erg mooi om te zien.” Het
G-team heeft haar plek binnen de vereniging
verworven. “Ik denk dat het op zou vallen als 
we er niet meer zijn”.
We zullen echt gemist worden.”
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Commissie Sportiviteit en Respect wil niet alleen maar met vinger wijzen

‘Je moet excessen voorkomen door sfeer
te verhogen en mensen erbij te betrekken’

zijn vinger wijst, maar om aan te geven hoe wij hier met 
elkaar om willen gaan,” zegt Van der Wouden.  Daaruit 
is het Protocol Sportiviteit en Respect voort gekomen. 
Samen met Johan Klaassen en Carol Westerduin is
Van der Wouden verder gegaan. “De bedoeling is dat alle 
leden een certificaat ondertekenen en zich daarmee
conformeren aan de regels en zich daarnaar gedragen. Lid 
zijn van Lekkerkerk wordt op die manier minder
vrijblijvend,” vervolgt Van der Wouden.
Daarmee waren de officiële stappen gezet. “Nu kun je 
verwijzen naar een concreet stuk. Wat ik belangrijk vind is 
dat wij als commissie geen bewakingsinstituut zijn.
Dat is het absoluut niet,” legt Klaassen uit.
Juist door een prettige sfeer binnen de club en in en om 
het voetbalveld te creëren kun je volgens hem vervelende

De KNVB heeft sportiviteit en respect hoog op de agenda staan. De voetbalbond treedt hard op bij excessen op
en rond het voetbalveld. Ook binnen Lekkerkerk neemt dit thema een belangrijke plaats in. Een speciale commissie 
heeft daarvoor een beleidsstuk ontwikkeld, maar wil in de uitvoering een stap verder gaan. “We zijn geen strenge 
meester die met de vinger wijst, maar we willen vooral een cultuuromslag teweeg brengen,” vat initiatiefnemer
Hans van der Wouden de doelstelling samen.
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De commissie Sportiviteit en Respect met van links naar rechts
Hans van der Wouden, Carol Westerduin en Johan Klaassen.

“De KNVB  wil duidelijk stelling nemen tegen excessen. 
Door een streng sanctiebeleid zijn de verenigingen ook 
min of meer verplicht daar serieuzer mee bezig te zijn. 
Mijn idee was om huis- en gedragsregels te verzamelen 
en overzichtelijk maken. Niet een strenge meester die met 

zaken voor zijn. “Je moet mensen meer betrekken bij de 
club. Hoe meer contact men onderling heeft hoe beter 
dat gaat. Dat heeft volgens mij niet alleen uitwerking op 
de eigen leden, maar werkt ook richting tegenstanders, 
toeschouwers en richting tegenstanders,

toeschouwers en scheidsrechters.”
Daarover heeft de commissie ook al 
ideeën die verder uitgewerkt
moeten worden. “Het zijn vaak 
kleine dingen. Denk aan het
overhandigen van een vaantje voor 
de wedstrijd, een gastouder die de 
tegenstander ontvangt en
begeleidt en een teambijeenkomst 
aan het begin van het seizoen met 
ouders, spelers, leiders en trainers.”
Maar ook het plaatsen van bordjes 
met pictogrammen in plaats van 
lange opsommingen van regels. 
“Mensen gaan niet een heel bord 
lezen, maar als ze het in een
oogopslag kunnen zien, is het
meteen duidelijk.” Je moet probe-
ren excessen te voorkomen door 
dingen te veranderen. “Het doel van 
de commissie moet zijn zichzelf op 
te heffen. Dat zal waarschijnlijk niet 
lukken. Je moet zo min mogelijk in 
beeld komen. Alleen op een
positieve manier. Het gaat niet
alleen op en om het veld, maar ook 
in de kantine en in de kleedkamer,” 
zegt Klaassen.

Naast deze preventieve functie heeft de commissie
Sportiviteit en Respect ook zijn rol wanneer het wel mis 
gaat. In die gevallen bekijkt de commissie objectief wat er 
is gebeurd en adviseert het bestuur. “Je probeert een sfeer 
te kweken dat mensen zich normaal gedragen en als ze 
daar vanaf wijken, dan komen wij in beeld en geven een 
bindend advies aan het bestuur. De commissie treedt als 
onafhankelijk orgaan op in geval van zware excessen,” legt 
Van der Wouden uit.
Aan de andere kant is voorkomen beter dan genezen. 
“Men moet ook niet schromen ons te benaderen en dan 
vooral met ideeën en suggesties. We zijn hard bezig om de 
commissie uit te breiden en hopen dat meer mensen zich 
willen inzetten om ons doel te bereiken,” besluit Klaassen.
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Bovenste rij van links naar rechts:
Marco Bekker (assistent-scheidsrechter), Ronald de Groot, Daan Breedveld, Eelco van Viersen, Arian Broere, Danny Hoogendoorn, Tim Tegelaar, Erwin Paaij, Mark de Jager, Ferry den Hoed,

Bas Breedveld, Jamie Uland en Ronald van Put (assistent-scheidsrechter).
Middelste rij van links naar rechts:

Rienes Pols (verzorger), Tristan de Bruijn, Reinier Slabbekoorn, Hamit Sarafsadeh, Niels de Vos, Koen van de Heerik, Tom van Kleij, Andre van der Wouden, Rick de Jager, Thijs Kuik, Bart Sterrenburg en Theo van Milligen (verzorger).
Voorste rij van links naar rechts:

Elton Derby, Rick Molenaar, Mark Zegers, Sander Jansen, Han van Harselaar (assistent-trainer), Hans Scheffer (hoofdtrainer), Klaas Kooijman (assistent-trainer), Henk Paaij (elftalleider), Pim Molenaar,
Davey van Herk, Tom de Vos en Kees Boers.
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Han van Harselaar
Assistent trainer

Hans Scheffer
Hoofdtrainer

André v.d. Wouden
Verdediger

Daan Breedveld
Middenvelder

Danny Hoogendoorn
Middenvelder

Davey van Herk
Verdediger

Ronald de Groot
Verdediger

Hamit Sarafsadeh
Aanvaller

Tim Tegelaar
Middenvelder

Rienes Pols
Verzorger

Tom de Vos
Middenvelder

Henk Paay
Elftalleider

Sander Jansen
Middenvelder

Ferry den Hoed
Verdediger

Erwin Paaij
Verdediger

Eelco van Viersen
Verdediger

Arian Broere
Aanvaller

Mark de Jager
Aanvaller

Mark Zeegers
Verdediger

Niels de Vos
Middenvelder

Bart Sterrenburg
Aanvaller

Bas Breedveld
Verdediger

Pim Molenaar
Middenvelder

Marco Bekker
Assistent-scheidsrechter

Reinier Slabbekoorn
Middenvelder

Rik de Jager
Verdediger

Koen v.d. Heerik
Keeper

Tristan de Bruijn
Aanvaller

Ronald van Put
Assistent-scheidsrechter

Klaas Kooijman
Assistent trainer

Rik Molenaar
Middenvelder

Tom van Kleij
Keeper

Jaimy Uland
Verdediger

Theo van Milligen
Verzorger

Thijs kuik
Verdediger

Cees Boers
Aanvaller

Zij moeten het gaan doen

Spelers en technische staf nader bekeken
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Alle gegevens op een rijtje

Tegenstanders Lekkerkerk 1 en 2
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LEKKERKERK-1

Alphia  
Alphen aan den Rijn

Sportpark De Bijlen, Sportlaan 7, 0172-492713

Bergambacht  
Bergambacht

Sportpark Hofkamp, Sportlaantje 1, 0182-352232 

Hazerswoudse Boys  
Hazerswoude

Sportparklaan 15, 0172-588312

Linschoten  
Linschoten

De Beide Vlooswijkerlaan 46, 0348-483855

Moerkapelle  
Moerkapelle

De Wilde Veenen, Raadhuisstraat 42, 079-5933000

Rijnstreek  
Nieuwerbrug

Weypoort 24a, 0348-688544

Siveo’60  
Zegveld

Milandweg 1, 0348-691715

Sportief  
Noorden

Floraweg 1, 0172-408411

SPV’81  
Polsbroek

Noordzijdseweg 97a, 0182-309604

SVS  
Capelle aan den IJssel 

Sportpark Schenkel, Capelseweg 31, 010-4511125

WDS  
Driebruggen

Burgemeester Doormanstraat 2, 0348-501523

Zestienhoven  
Rotterdam

Van der Duyn van Maasdamweg 203, 010-4225602

WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013

Moerkapelle

Bergambacht LINSCHOTEN

SPORTIEFSIVEO’60

Hazerswoudse boys

KAMERIK

SVS Zestienhoven Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT

LEKKERKERK-2

Bergambacht 2  
Bergambacht

Sportpark Hofkamp, Sportlaantje 1, 0182-352232

Berkel 4  
Berkel en Rodenrijs

Westersingel 121, 010-5114795

Capelle 4  
Capelle aan den IJssel 

Sportpark ‘t Slot, P.C. Boutenssingel 1, 010-4505519

DCV 2  
Krimpen aan den IJssel

Waalplantsoen, Waalplantsoen 3, 0180-512397

Dilettant 1  
Krimpen aan de Lek

Tiendweg 10, 0180-513545

Oudewater 2  
Oudewater

 Waardsedijk 209, 0348-561544

Perkouw 2  
Berkenwoude

Over de Wetering, Dreef 73, 0182-362867

Schoonhoven 3  
Schoonhoven

Het Hofland, Opweg 2, 0182-382778

Spirit 4  
Ouderkerk aan den IJssel

Sportlaan 3, 0180-681607

SVS 2  
Capelle aan den IJssel 

Sportpark Schenkel, Capelseweg 31, 010-4511125

Swift Boys 6  
Rotterdam

Prinsenlaan 991, 010-4212766

WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013
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WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013

Moerkapelle

Bergambacht LINSCHOTEN

SPORTIEFSIVEO’60

Hazerswoudse boys

KAMERIK

SVS Zestienhoven
WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013

Moerkapelle

Bergambacht LINSCHOTEN

SPORTIEFSIVEO’60

Hazerswoudse boys

KAMERIK

SVS Zestienhoven

WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013

Moerkapelle

Bergambacht LINSCHOTEN

SPORTIEFSIVEO’60

Hazerswoudse boys

KAMERIK

SVS Zestienhoven

WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013

Moerkapelle

Bergambacht LINSCHOTEN

SPORTIEFSIVEO’60

Hazerswoudse boys

KAMERIK

SVS Zestienhoven

WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013

Moerkapelle

Bergambacht LINSCHOTEN

SPORTIEFSIVEO’60

Hazerswoudse boys

KAMERIK

SVS Zestienhoven
WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013

Moerkapelle

Bergambacht LINSCHOTEN

SPORTIEFSIVEO’60

Hazerswoudse boys

KAMERIK

SVS Zestienhoven

WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013

Moerkapelle

Bergambacht LINSCHOTEN

SPORTIEFSIVEO’60

Hazerswoudse boys

KAMERIK

SVS Zestienhoven

WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013

Moerkapelle

Bergambacht LINSCHOTEN

SPORTIEFSIVEO’60

Hazerswoudse boys

KAMERIK

SVS Zestienhoven

WDS

ALPHIA

AARLANDERVEEN

SPV’81

RIJNSTREEK

Lekkerkerk 1 seizoen 2012-2013

Moerkapelle

Bergambacht LINSCHOTEN

SPORTIEFSIVEO’60

Hazerswoudse boys

KAMERIK

SVS Zestienhoven

Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT

Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT

Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT

Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT

Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT

Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT

Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT

Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT
Spirit

Bergambacht

AARLANDERVEEN

Schoonhoven

Oudewater

Lekkerkerk 2 seizoen 2012-2013

Berkel DCV

SPORTIEF

Perkouw

Capelle

KAMERIK

SVS Swift boys

DILETTANT



26

1927

V.V. L E K K E R K

E
R

K LEKKERKERK
MAGAZINE



Vrouwenvoetbal viert veertigjarig bestaan bij Lekkerkerk

“Het zou mooi zijn als er over een paar 
jaar een tweede vrouwenelftal is”

het vrouwenvoetbal haar mooiste periode. Toen
vertegenwoordigden twee seniorenteams, een
juniorenelftal en een pupillenteam Lekkerkerk. Daarna 
liep het ledenaantal terug, maar de laatste jaren kan
Lekkerkerk weer bouwen op een hecht vrouwenteam. 
Henk Snoei is de laatste drie jaar trainer en ziet het 
enthousiasme groeien. “We hebben nu ruim twintig 
speelsters. En ze willen allemaal hartstikke graag spelen. 
Dat is voor mij als trainer wel eens lastig, maar geeft wel 
aan dat het een echt team is,” zegt Snoei.

Het vrouwenvoetbal bij Lekkerkerk viert in 2013 haar veertigjarig jubileum. Wat in 1973 ontstond 
uit toernooivoetbal met een vrouwenteam van de firma Van Zoest is in de afgelopen decennia
uitgegroeid tot een volwassen sectie binnen de vereniging. Lekkerkerk kent een hechte groep 
voetbalsters en heeft sinds een paar jaar ook weer een jeugdteam binnen haar gelederen. “De 
groep is standvast en ik verwacht dat we over een paar jaar een tweede seniorenteam hebben,” 
zegt de huidige trainer Henk Snoei.

Het Lekkerkerkse vrouwenelftal viert uitbundig het
zojuist behaalde kampioenschap.

Trainer Henk Snoei: “We hebben
een hechte groep meiden

waar de vereniging
nog lang plezier van heeft.”

Het vrouwenvoetbal in
Lekkerkerk is geïnspireerd 
door toernooien die een 
vrouwenteam van de firma 
Van Zoest in die tijd speelde. 
Ineke Berger en Jenny van 
Zoest besloten de stoute 
schoenen aan te trekken 
en een poging te wagen 
competitievoetbal
mogelijk te maken. Ze 
werden in die tijd met de 
nodige scepsis begroet, 
maar hun missie slaagde. 
Met dertien vrouwen startte 
Lekkerkerk in 1973 in de 
vrouwencompetitie.
In de jaren tachtig beleefde 

Kampioenschap
Dat enthousiasme was mede de basis voor het
kampioenschap dat het Lekkerkerkse vrouwenelftal
afgelopen seizoen behaalde. “Een mooi en vooral erg 
goed seizoen. Deze groep is een hechte
vriendinnengroep en ik verwacht dat de vereniging nog 
lang plezier van ze heeft,” complimenteert Snoei zijn 
elftal.
Snoei hoopt over een paar jaar dat er een tweede team 
geformeerd kan worden. Lekkerkerk heeft sinds een paar 
jaar ook een juniorenteam dat nu speelt in de B-junioren. 
“Die meiden trainen nu al regelmatig mee en het zou 
mooi zijn als we er een nieuw seniorenteam bij kunnen 
krijgen op den duur. Als die meiden blijven spelen,
hebben we genoeg speelsters voor twee elftallen. De 
grote vraag is dan wel hoe we ze moeten verdelen, maar 
dat is voor later zorg. Iedereen heeft het naar zijn zin en 
er wordt ook nog goed gevoetbald. Dat is het
belangrijkste.”
Het veertigjarig jubileum van het Lekkerkerkse
vrouwenvoetbal wil het elftal niet roemloos voorbij laten 
gaan. Er zijn plannen om het jubileum luister bij te
zetten. “We zijn hard bezig met de voorbereidingen van 
een jubileumtoernooi en misschien bloeien er in de loop 
van het seizoen nog wel meer ideeën op,” besluit Snoei.
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Bestuurslid Erica Mak over indelen ‘verplichte werkzaamheden’

‘Het is soms als een puzzel waarvan je aan 
het einde merkt dat er stukjes ontbreken’
Bij Lekkerkerk is het de gewoonte dat alle spelende leden iets terug doen voor de vereniging. Ze 
staan achter de bar, zijn gastheer of gastvrouw op wedstrijddagen, fluiten wedstrijden, trainen en 
begeleiden jeugdteams of assisteren de werkploeg bij werkzaamheden op het complex. Bestuurs-
lid Erica Mak is belast met de taak om alle seniorleden in te roosteren, zodat alle werkzaamheden 
gedaan worden. “Dat is een hele klus. Het is als een legpuzzel van duizend stukjes waarvan je op 
het einde merkt dat er nog stukjes ontbreken,” spreekt ze uit ervaring.

Een vereniging kan niet alleen maar draaien op
vrijwilligers. Daarvan zijn er simpelweg te weinig om alle 
werkzaamheden binnen een voetbalvereniging te
verrichten. Daarom hanteert Lekkerkerk al jaren een
systeem van ‘verplichte werkzaamheden’ voor haar
seniorleden. Eens in de vier of zes weken doen de
spelende seniorleden iets terug voor de vereniging.
Ze draaien bardiensten, zijn gastheer of gastvrouw op 
wedstrijddagen, fluiten wedstrijden, trainen en
begeleiden de jeudgteams en helpen mee met
werkzaamheden op en om het complex. “Op die manier 
kunnen we samen met de vele vrijwilligers de vereniging 
draaiend houden. Ieder lid is zes of zeven keer per
seizoen aan de beurt,” weet Mak die als voorzitter van de
barcommissie in het bestuur zit. Ieder seniorlid kan
aangeven welke werkzaamheid hij of zij wil doen
gedurende het seizoen. Erica Mak probeert dit systeem 
in goede banen te leiden. Zij coördineert wie zich voor 
welke taak heeft opgegeven en zorgt samen met bestuur 
en jeugdcommissie dat de verdeling van die taken goed 
is, zodat er zoveel mogelijk werkzaamheden worden
verricht. “We proberen het goed te verdelen.
Dat gaat gelukkig redelijk goed. Er vallen wel eens gaten, 
maar daarvoor proberen we dan weer een oplossing te
vinden,” legt ze uit.

Roosters
Al ver voordat een seizoen begint buigt Mak zich al 
over de planning van de werkzaamheden. Zij neemt 
de indeling van het barpersoneel en de gastheren en 
gastvrouwen voor haar rekening en verzorgt de algehele 
coördinatie. De jeugdcommissie verzorgt de indeling van 
scheidsrechters en leiders en trainers. “Iedereen moet iets 
doen en het is een hele klus om daarvan het overzicht te 
houden. We willen voorkomen dat er leden niet worden 
ingedeeld en zo de dans kunnen ontspringen. Dan krijg 
je scheve gezichten bij de anderen en dat wil je
voorkomen. Gelukkig beseft iedereen dat ze iets terug 
moeten doen voor de club en komt dit weinig voor. En 
als het wel zo is, worden ze alsnog ingedeeld,” zegt Mak. 
Het maken van de roosters is daarom een tijdrovende en 
lastige klus. “Vergelijk het maar met een legpuzzel van 
duizend stukjes die je in elkaar moet leggen. En net als 
je denkt dat je de laatste puzzelstukjes erin kunt leggen, 
kom je erachter dat er nog een aantal ontbreken. Dat 
maakt het extra lastig. Je probeert het zo zorgvuldig
mogelijk te doen. Iedereen heeft zijn favoriete dag 
waarop hij of zij iets wil doen, maar daar is gewoon niet 
altijd rekening mee te houden.
Gelukkig komt dat weinig voor en zit de puzzel na een 
tijd goed in elkaar.”
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Erica Mak buigt zich achter de computer  over het inroosteren van de ‘verplichte werkzaamheden’.
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Activiteiten naast competitievoetbal ben  adrukken sociale functie van Lekkerkerk

Het hoogtepunt daarvan vormen de laatste weken van 
het voetbalseizoen, want met twee jeugdtoernooidagen, 
een tentenkamp voor pupillen, het traditionele
veteranentoernooi en een zeskamp voor jeugd- en 
seniorleden bruist het aan de Tiendweg-West ook in een 
periode dat het competitievoetbal achter de rug is. 
Eerste Pinksterdag is al jaren de dag dat een groot aantal 
veteranen afreist naar Lekkerkerk voor het traditionele 
veteranentoernooi. In 2012 kende dit evenement alweer 
haar 45e editie. De meeste deelnemende verenigingen 
zijn al jaren van de partij en maken van dit evenement 
een ware traditie. Tijdens de laatste editie streden elf 
ploegen in een ontspannen voetbalsfeer om de
toernooiwinst. Na afloop van de voetbalwedstrijden is 
er altijd volop gelegenheid om met een hapje en een 
drankje te genieten van live muziek waardoor er nog 
lang een gezellige en ontspannen sfeer op het
voetbalcomplex hangt. Naast een evenement voor de 
oudere voetballer heeft Lekkerkerk ook aandacht voor 
de jongste leden van de club als het gaat om activiteiten 
naast het competitievoetbal. Een aantal jaren ontbrak 
het tentenkamp voor pupillen op de Lekkerkerkse
activiteitenagenda. In 2012 was het weer zover. In twee 
grote tenten verbleven de pupillen een nacht op het 
voetbalcomplex. Voor deze jonge voetballers een
belevenis, die zeker weer haar plaats heeft verworven 
tussen de andere activiteiten. Al jaren wordt het
voetbalseizoen in Lekkerkerk afgesloten met een 
zeskamp. Op deze dag werken eerst de pupillen een 
zeskamp af en later is het de beurt aan de junioren en 
senioren. Levend sjoelen en een parcours afleggen op 
een rare fiets vormen onderdelen die afgewerkt worden. 
Bij de junioren en senioren vormt een playbackshow het 
afsluitende onderdeel. In een overvolle kantine treden de 
teams op tijdens de seizoensafsluiting. Niet alleen in de 
laatste fase van het voetbalseizoen worden er activiteiten 
georganiseerd bij Lekkerkerk. De winterperiode biedt 
vanwege het ontbreken van competitievoetbal de
mogelijkheid om andere dingen te organiseren. Een
bosloop in januari voor de jeugd met aansluitend een 
zwemmiddag en een onderling zaalvoetbaltoernooi 
tijdens de kerstvakantie in sporthal De Bakwetering 
vormen voor de jeugd de belangrijkste activiteiten in die 
periode.  Dit is slechts een greep uit activiteiten die
Lekkerkerk naast het competitievoetbal organiseert. 
Zoals eerder al aangegeven heeft een voetbalvereniging 
ook een sterke sociale functie. Activiteiten naast het 
competitievoetbal maken een vereniging aantrekkelijk 
om lid van te zijn en binden de leden.

Een voetbalvereniging is meer dan een sportvereniging 
alleen. Omdat een vereniging ook een sterke sociale 
functie heeft, is het belangrijk dat er naast het voetbal 
ook andere dingen worden georganiseerd. Gedurende 
het voetbalseizoen zijn een groot aantal vrijwilligers 
druk bezig om naast het competitievoetbal andere 
activiteiten te organiseren voor alle leeftijden.

Het weer was uitstekend tijdens de jeugdtoernooien,
dus een beker limodate gaat er altijd wel in

Er was weer volop strijd
tijdens de jeugdtoernooien.

In twee grote tenten verbleven de pupillen een nacht op het
voetbalcomplex tijdens het tentenkamp.

Volop actie tijdens het veteranentoernooi dat
traditiegetrouw op Eerste Pinksterdag wordt gehouden.

Volop concentratie en balans tijdens het sjouwen van kazen.

Na afloop van het veteranentoernooi 
is er volop gezelligheid.

Tijdens het laatste ten-
tenkamp voor pupillen 
was de catering voor de 
deelnemers uitstekend 

verzorgd.

Levend sjoelen is 
altijd een

spectaculair 
onderdeel van de 

zeskamp.

Jong en oud vermaakt zich bij de zeskamp 
waarmee het voetbalseizoen traditioneel wordt 

afgessloten.
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Tentenkamp voor pupillen
in Oranjesfeer
Voor de E- en F-pupillen wordt traditiegetrouw aan het 
einde van het seizoen een tentenkamp georganiseerd. 
Omdat het WK voetbal in Brazilië in volle gang was, 
had de organisatie er een oranjegekleurd evenement 
van gemaakt. Op het programma stond allereerst een 
zeskamp met diverse spellen. Nadat er een lekkere 
hamburger was geserveerd volgde het bekijken van 
de wedstrijd tussen Nederland en Spanje. Gelukkig 
wist Oranje met grote cijfers te winnen waardoor het 
eeen echt ornajefeest werd. Na een nacht kamperen 
op het trainingsveld konden alle pupillen de volgende 
ochtend weer naar huis en konden ze terugkijken op 
een bijzonder geslaagd tentenkamp.

Het tentenkamp op het trainingsveld.
De pupillen konden in vijf kleine tenten overnachten op het complex.

Iedereen vermaakte zich opperbest tijdens de zeskamp 
waarin diverse spellen moesten worden gespeeld.

De dag werd besloten met het kijken naar de wedstrijd tus-
sen Nederland en Spanje. Het werd een echt oranjefeest!

Het weer was prachtig,
dus er kon heerlijk buiten worden gegeten.

Voor alle deelnemers was er een mooie prijs na de
zeskamp: een eetbare medaille en een oorkonde.



Technisch Jeugdcoördinator Fred van Zon wil jeugd naar hoger plan brengen

‘Ik ben niet gekomen om mijn visie op te 
leggen, maar om samen iets neer te zetten’

een aantal mensen binnen de club en zo kwamen we in 
gesprek over deze functie bij Lekkerkerk. Ze vroegen of 
het niks voor mij was. Daar heb ik goed over nagedacht. Ik 
vond het wel interessant, ben de gesprekken met de club 
aangegaan en heb er ja tegen gezegd. Daarnaast ga ik ook 
de A1 trainen en begeleiden,” vertelt Van Zon.
De functie die hij bekleedt is nieuw binnen de organisatie 
van de club. Er waren al drie coördinatoren binnen het 
technisch jeugdkader, een voor de junioren, de D-pupillen 
en de E- en F-pupillen. “Dat blijft ook gewoon zo. Mijn taak 
is om als aanspreekpunt te fungeren voor trainers en
coördinatoren en met zijn allen proberen we meer
structuur in de voetbalopleiding te brengen. Samen met 
hun en de technische commissie gaan we aan de slag.”
Van Zon ziet zijn zichzelf niet als iemand die komt

Binnen v.v. Lekkerkerk wordt op technisch gebied hard gewerkt om stappen vooruit te maken. Er is een technisch be-
leidsplan geschreven waarin een goede doorstroming van jeugdspelers een belangrijke rol speelt. Sinds dit seizoen 
is oud-hoofdtrainer Fred van Zon aan de slag gegaan als Technisch Jeugdcoördinator. “Ik ben niet gekomen om de 
trainers mijn ideeën op te leggen, maar wil samen met het technisch kader aan de slag gaan om stappen te zetten,” 
legt hij zijn werkwijze uit.
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Technisch Jeugdcoördinator Fred van Zon: “We moeten eerst bepalen waar
we heen willen met de jeugdopleiding en dan de route uitstippelen.”

Fred van Zon was vijf jaar geleden al eens een seizoen 
in dienst van Lekkerkerk. De Rotterdamse oefenmeester 
was toen hoofdtrainer, maar vertrok na een jaar naar 
DEHMusschen waar hij nog altijd het eerste elftal onder 
zijn hoede heeft. “Ik heb altijd contact gehouden met 

vertellen hoe het allemaal moet. “Zo wil ik ook niet zijn. 
Het idee is niet dat ik hier even de lijnen kom uitzetten 
en iedereen ga vertellen hoe het moet. Er ligt een
technisch plan en dat moet verder uitgewerkt en
bijgeslepen worden. Dat is wat we gaan doen en mijn 

taak is ervoor te zorgen dat we
stappen maken,” legt Van Zon uit.
Dat Van Zon naast zijn functie bij 
Lekkerkerk ook nog hoofdtrainer 
is bij DEHMusschen is, is volgens 
hem geen belemmering. “Ik ben 
op dinsdag en donderdag niet bij 
Lekkerkerk te vinden, want dan sta 
ik in Rotterdam op het veld. Op die 
dagen zijn de trainers en
coördinatoren mijn ogen en oren bij 
Lekkerkerk.”
Voor aanvang van het seizoen heeft 
de Rotterdammer al een avond 
belegd met de jeugdtrainers van 
Lekkerkerk. “De opkomst was heel 
groot en dat deed mij goed. Het is 
goed om te zien dat veel mensen 
zich wilen inzetten voor de club. Ik 
heb ze toen gevraagd wat ze van 
mij verwachtten. De meeste hadden 
het beeld van iemand die zijn visie 
neerlegt als manier van werken. Ik 
heb ze meteen al duidelijk gemaakt 
dat ik zo niet wil werken. Er ligt een 
beleidsplan en dat is de lijn die we 
volgen. Natuurlijk heb ik daar ideeën 
over, maar het is belangrijk dat we 

allemaal hetzelfde willen. Dat alle neuzen dezelfde kant 
op staan. Als dat zover is, kunnen we de volgende stap 
maken,” vindt Van Zon. Hij wil de eerste periode vooral
gebruiken om de organisatie te bekijken en
gesprekken aan te gaan met de selectietrainers. “Ik zal tijd 
nodig hebben om iedereen te leren kennen en de manier 
van werken te bekijken en beoordelen. Dat gebeurt
uiteraard samen met de technische commissie. Daarna wil 
ik vaker met de selectietrainers bij elkaar komen en een 
visie uitstippelen die binnen het beleidsplan past. Dan wil 
ik ook trainingen van ze zien en kijken of we samen een 
planning kunnen maken. Dat moet zich allemaal nog gaan 
ontwikkelen en het kan ook niet allemaal tegelijk. Laten 
we eerst bepalen waar we heen willen en van daaruit de 
route uitstippelen. Ik ben er om die te begeleiden.”
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De teams van Lekkerkerk op een rij

ZATERDAG 5

ZATERDAG 3

LEKKERKERK A1

ZATERDAG 4

ZONDAG 1

LEKKERKERK VE1

In dit magazine hebben we de twee selectieteams, het vrouwenelftal en de G-afdeling al de revue laten passeren.
Ter afsluiting stellen we ook de andere teams aan u voor op de komende vier pagina’s.

Naast twee selectieteams zijn er drie seniorenelftallen en het G-elftal die op zaterdag op recreatief niveau spelen
en op zondag spelen drie seniorenteams hun competitiewedstrijden:

het vrouwenelftal, een recreatief elftal en het veteranenelftal.
De jeugdafdeling telt maar liefst 22 competitieteams.

Ook beschikt de vereniging over een Ukkie-team.
Dit zijn de jongste F-spelers, die alleen trainen en vriendschappelijke wedstrijden spelen.
De verwachting is dat er uit deze groep in het najaar een extra F-team wordt geformeerd

om in de competitie uit te komen.   
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LEKKERKERK C2 LEKKERKERK C3
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LEKKERKERK B3LEKKERKERK B2
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LEKKERKERK E1

LEKKERKERK D3 LEKKERKERK D4

LEKKERKERK D2

LEKKERKERK E3LEKKERKERK E2

LEKKERKERK D1
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MINI F-PUPILLEN

LEKKERKERK F3

LEKKERKERK F4

LEKKERKERK F2

LEKKERKERK F1LEKKERKERK E4

MEISJES B1
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Verenigingsinfo

Alles wat u moet weten over Lekkerkerk
Opgericht:
    1 september 1927
Accomodatie:
    Tiendweg-West, Lekkerkerk

Correspondentie adres:
    Postbus 2538, 2940 AA Lekkerkerk
    Telefoon: 0180-661632

Website:
    www.vvlekkerkerk.nl

Dagelijks bestuur:
    Rokus den Besten (voorzitter)
    Fred Alblas (penningmeester)
    Piet Sterrenburg (secretaris)
Algemeen Bestuur:
    Peter van den Berg (facilitaire zaken)
    Cees van der Laan (technische zaken)
    Erica Mak (voorzitter barcommissie)

Wedstrijdsecretariaat Senioren:
    Piet Sterrenburg – secretaris.vvlekkerkerk@gmail.com

Wedstrijdsecretaris Jeugd:
    Edo van Veen – edovanveen1990@hotmail.com 

Toernooicommissie Jeugd:
    Tom Burggraaf
    Adrie Klip
    lkktoernooien@gmail.com

Contributie:
    Senioren   € 164,00
    Actieve Rustende Leden € 90,00
    Inactieve Rustende Leden € 67,00
    Donateurs   € 25,00
    Gezin    € 327,00
    Gezin met student  € 285,00
    Student   € 130,00
    A-junioren   € 130,00
    B & C-junioren   € 118,00
    Pupillen   € 109,00
    5,5 jarigen (per kwartaal) € 17,00 

Inschrijfgeld nieuwe leden € 15,00
Extra kosten bij aanmaning € 5,00


