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Cees van der Laan wil stappen maken

Het kloppend hart van de vereniging

Voetbalmateriaal is in goede handen bij Jan van Tol

‘Vrienden van v.v. Lekkerkerk’ steunen vereniging

Fred van Zon gaat voor plezier en prijzen

Peter Roos maakt rentree

Ondanks nederlaag in bekerfinale . . .

Selectie seizoen 2012-2013

Zij moeten het gaan doen

Speciale wedstrijden, High Tea en afsluitende receptie

Tijdens WK voetbal in Brazilië:

‘Juf’ Jopie den Besten geniet van de allerjongsten

Kijk snel of je er bij staat!

Alles wat je wilt weten over v.v. Lekkerkerk



4

1927

V.V. L E K K E R K

E
R

K LEKKERKERK
MAGAZINE



Samenwerking met Stichting SVN en herinrichting sportpark

We zijn zeer tevreden over de
samenwerking en de geweldige groep 
vrijwilligers van de club’

SVN heeft in 2009 op verzoek van de gemeente de
exploitatie, ontwikkeling en management van het
sportpark overgenomen. De stichting wil op deze manier 
de sportverenigingen in de gemeente helpen. Dat doet 
SVN dus door sportaccommodaties in beheer te nemen, 
maar ook door de sportinfrastructuur te verbeteren en

lokale verenigingen te ondersteunen. De stichting kan 
ook taken van een vereniging uit handen nemen en 
kostenvoordeel behalen, omdat een stichting een lager 
BTW-tarief betaalt. “We willen de verenigingen zoveel 
mogelijk zorgen uit handen nemen. Daardoor kan een 
club zich meer richten op haar hoofdtaak - het sporten-  
en hoeft de club zich minder met randzaken als
onderhoud van de accommodatie bezig te houden.
Wij proberen te zorgen voor een kwalitatief goed 
sportpark dat betaalbaar is, nu en in de toekomst”, legt 
Koutstaal uit.
Stichting SVN werkt nauw samen met de mensen binnen 

Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek (SVN) heeft sinds 2009 het beheer van het complex van Lekkerkerk in 
handen genomen. In overleg met de vereniging en met de hulp van de vrijwilligersgroep blijft het onderhoud
betaalbaar en wordtv gekeken of het sportpark in de toekomst nog beter kan worden benut. Hoe verloopt de
samenwerking en wat zijn de plannen voor de toekomst? We spraken hierover met Johan Koutstaal, die als algemeen 
medewerker van SVN de ontwikkeling van het Lekkerkerkse sportpark in zijn portefeuille heeft.
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Een van de wensen van Lekkerkerk bij de herinrichting van het
sportcomplex is het aanleggen van een tweede kunstgrasveld

 Het hoofdveld zou dan in de zomer van 2015 op de schop gaan. 

de sportverenigingen. Over de manier waarop dat bij 
Lekkerkerk gaat, is Koutstaal bijzonder te spreken. “We zijn 
als SVN zeer tevreden over samenwerking met Lekkerkerk 
en de geweldige groep vrijwilligers die rondloopt bij de 
club. Er is regelmatig overleg waarbij de lopende zaken 
worden besproken, maar ook gekeken wordt naar de 
toekomst en de faciliteiten die dan nodig zijn.”

Herinrichting
Een actueel thema is de herinrichting van het
sportcomplex aan de Tiendweg-West, waar naast de 
voetbalvereniging ook Jeu de Boules Vereniging
Nederlek is gehuisvest. Er moet de komende periode veel 
gebeuren op het sportpark en bovendien hebben beide 
verenigingen wensen voor de toekomst.

Zo wil Lekkerkerk graag een tweede kunstgrasveld en wil 
de Jeu de Boules Vereniging graag een aantal overdekte 
banen erbij hebben. Maar ook de toegang via de
Berlagestraat moet aangepakt worden en is er
onvoldoende parkeerruimte, waardoor er
parkeeroverlast op de Tiendweg-West ontstaat.
“In overleg met alle partijen is er voor gekozen om al 
deze zaken bij elkaar te voegen en een compleet plan te 
realiseren voor de herinrichting van het sportpark”, legt 
Koutstaal uit.

Dat proces is dit seizoen begonnen en inmiddels in volle 
gang. Er is een projectgroep opgezet waarin leden van 
Lekkerkerk, JBV Nederlek en SVN overleggen over hoe 
zaken het beste kunnen worden aangepakt en waarbij 
wordt gekeken naar de wensen van de verenigingen. 
“Er zijn al meerdere bijeenkomsten geweest en het is de 
bedoeling dat het merendeel van de onderdelen van het 
project volgend jaar voor het einde van de
zomervakantie zijn uitgevoerd.”
Of aan alle wensen van de verenigingen kan worden 
voldaan, kan Koutstaal nog niet zeggen. “Om alles te 
kunnen realiseren moet er nog menig uur in dit project 
worden gestoken door alle partijen. Ook zal hier en daar 
een compromis moeten worden gesloten om uiteindelijk 
een sportpark te hebben dat weer helemaal klaar is voor 
de toekomst.”
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Bestuurslid Technische Zaken Cees van der Laan wil stappen maken met Lekkerkerk

‘Iedereen moet hier met plezier en op een zo 
hoog mogelijk niveau kunnen voetballen’

Van der Laan begon vijf jaar geleden met zijn
technische commissie bij Lekkerkerk met als hoofddoel 
het prestatievoetbal naar een hoger niveau te tillen.
Omdat er destijds nog geen echte scheiding tussen 
prestaief en recreatief voetbal was op technisch gebied, 
moest er in de organisatie wat veranderen. “De
bedoeling was dat er ook een commissie voor het
recreatieve voetbal kwam, maar dat is nog niet helemaal 
van de grond gekomen. Daardoor kon de technische 
commissie zich niet alleen met prestatief voetbal bezig 
houden. Er is hard gewerkt om dat veranderen en dat 
gaat steeds meer vorm krijgen”, vertelt Van der Laan.

Doelstellingen
Het nieuwe technisch plan omvat een aantal concrete 
doelstellingen. Het niveau van alle selectieteams
omhoog brengen is daarvan de belangrijkste. De
aansluiting vanuit de jeugd met de hoofdselectie moet 
verbeteren. “Er moet continuïteit zitten in het
selectiebeleid. Het mooiste is als er ieder jaar een paar 
jeugdspelers doorstromen naar de selectie. Dat willen we 
bereiken.” Het bekijken en beoordelen van trainingen en 
wedstrijden is een onderdeel. Samen met
commissiegenoten Arie den Besten, Piet Kok en Fred van 

Binnen Lekkerkerk wordt op voetbaltechnisch gebied hard gewerkt om de club naar een hoger niveau te tillen. 
Bestuurslid Technische Zaken Cees van der Laan is met zijn commissie druk bezig om een duidelijke visie op het 
prestatieve voetbal neer te zetten en daar uitvoering aan te geven. Zowel organisatorisch als technisch komt er meer 
structuur binnen de vereniging en dat is de kant die Van der Laan op wil. “Duidelijkheid scheppen over onze rol, 
zodat mensen weten waarvoor ze de technische commissie kunnen benaderen. Dat gaat gelukkig steeds meer vorm 
krijgen.”
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Bestuurslid Technische Zaken Cees van der Laan:
“Met plezier zo hoog mogelijk voetballen met Lekkerkerk, 

daar moeten we voor gaan!”

Zon doet Van der Laan dat. “We gaan ook regelmatig met 
de trainers in gesprek om dit te evalueren.
Daarvan moet iedereen groeien.” Om goed selectiebeleid 
te kunnen voeren is het volgens Van der Laan belangrijk 
dat alle selecties uit twee teams bestaan en met elkaar 
trainen. “Je kunt beter selecteren en daardoor wordt het 
niveau hoger. Er moet een lijn zitten in een training die 
je in wedstrijden terug gaat zien. Ook dat is een doel. Het 
moet ook zo zijn, dat als ze bijvoorbeeld in A1 een
middenvelder tekort komen, dat een trainer weet wie hij 
vanuit A2 of B1 door kan schuiven om die plek in te
vullen. Dat is niet makkelijk, maar daar moeten we heen.”
Het aanstellen van trainers voor alle selecties van
Lekkerkerk is ook een taak van de technische commissie. 
“We proberen gediplomeerde trainers binnen te halen en 
onze eigen mensen ook op te leiden. Dat is een streven 
en dat lukt niet altijd. Nu staan er op de jeugdselecties 
een aantal spelers uit het eerste of tweede elftal. Dat is 
niet erg, maar ze kunnen er vaak bij wedstrijden niet bij 
zijn bij hun team. Daar proberen we een weg in te vin-
den”, legt Van der Laan uit. Daarnaast moet de technische 
commissie ook een klankbord zijn voor zowel spelers 
als trainers. “Als ze ergens mee zitten of iets kwijt willen, 
moeten ze ons benaderen. Wij kunnen als technische 
commissie dan ook een visie vormen en het gesprek aan 
gaan. Dat gebeurt nu nog te weinig.”

Zo hoog mogelijk
Het streven is om zo hoog mogelijk te spelen en daarbij 
natuurlijk ook plezier te hebben. “Spelers moeten graag 
naar Lekkerkerk gaan en graag bij Lekkerkerk
voetballen. Daarvoor moeten wij de voorwaarden
scheppen”, benadrukt Van der Laan. Het binnenboord 
houden van talent is voor hem een speerpunt. “Het
overstappen van jeugdspelers naar omliggende
verenigingen moet afgelopen zijn. Als ze zich sportief 
kunnen verbeteren, is dat goed. Het moet niet zo zijn dat 
iemand die in Lekkerkerk geboren en getogen is ergens 
anders gaat voetballen, omdat het daar beter geregeld 
is. Dat zijn wel zaken waar wij ons mee bezig houden. 
Wat kunnen wij daaraan doen om te voorkomen dat het 
weer gebeurt? Talentjes willen we graag in huis houden. 
Natuurlijk is het een ander verhaal als ze worden gescout 
door Feyenoord, Sparta of Excelsior. Iemand die goed in 
zijn vel zit en goed presteert gaat ook niet zomaar weg. 
Dat moet de insteek zijn.” 
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De Vrijwilligers van Lekke rkerk 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.

De kantine van een vereniging is de plek waar iedereen samenkomt.
Ook bij Lekkerkerk is dat niet anders. De medewerkers van de bar en de keuken 

staan altijd klaar om iedereen van een hapje en een drankje te voorzien.

Er kan geen voetbalwedstrijd gespeeld worden zonder scheidsrechter.
Lekkerkerk beschikt over een enthousiaste groep arbiters die wekelijks alle

wedstrijden leiden. 
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De Vrijwilligers van Lekke rkerk 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.

Er kan geen voetbalwedstrijd gespeeld worden zonder scheidsrechter.
Lekkerkerk beschikt over een enthousiaste groep arbiters die wekelijks alle

wedstrijden leiden. 

Op een voetbalcomplex is altijd wat te doen. Of het nu gaat om het dagelijks 
onderhoud van velden en groen of bouwwerkzaamheden om het complex

verder te verfraaien. Lekkerkerk kan al jaren bouwen op een groep vrijwilligers
die deze werkzaamheden voor hun rekening nemen.
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Voetbalmateriaal is in goede handen bij clubvrijwilliger Jan van Tol

‘Mensen beseffen vaak niet hoeveel werk 
het is, maar het is wel altijd netjes geregeld’

Als spelers en trainers voor hun eerste training het
complex aan de Tiendweg-West betreden is er al veel 
werk verzet. Naast het zomerse onderhoud van de
velden is ook het voetbalmateriaal dan volledig klaar 
voor gebruik. Van Tol is daar in de voorbereiding op een 
nieuw voetbalseizoen al druk voor in de weer geweest. 
Zodra hij weet wanneer de teams trainen zorgt hij 
ervoor dat alles klaar ligt. “Het trainingsschema is voor 
mij daarvoor leidend. Aan de hand daarvan kan ik alle 

hokken vullen met ballen en nieuwe ballen inkopen. 
Daarbij houd ik rekening met teams die met dezelfde 
soort ballen trainen. Teams die op verschillende dagen 
trainen, kunnen dan elkaars ballen gebruiken. Dat vergt 
nog een hele organisatie, maar dat houd ik allemaal bij”, 
legt hij uit.

Zuinig
Even een kleine indicatie om hoeveel ballen het gaat. 
Jaarlijks worden er bij Lekkerkerk ruim 350 ballen
gebruikt om te trainen en gaan er ook nog ruim 100 
ballen met de teams mee om wedstrijden mee te spelen. 
Neem dan nog het gebruik van hesjes en pilonnen daar-
bij en je merkt dat er veel materiaal nodig is bij een

Voordat het voetbalseizoen in augustus kan beginnen, moet er al veel werk worden verzet. Een van deze dingen is het 
verzorgen van het materiaal. Ballen moeten voor de eerste trainingen voor alle teams klaarliggen, alle doelen gecon-
troleerd en ook andere materialen zoals hesjes en pilonnen moeten worden klaargezet. Jan van Tol is bij Lekkerkerk 
verantwoordelijk voor deze taken en steekt er veel tijd in om alles op orde te houden. “Daar ben ik constant mee bezig 
en gelukkig krijg ik ook van thuis de ruimte om dit te doen.”
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Jan van Tol houdt zich voor het tweede seizoen bezig
met facilitaire zaken binnen de werkploeg. 
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voetbalclub en dat dit veel kost. Van Tol predikt dan ook 
dat iedereen zuinig moet zijn op het materiaal. “Als je 
soms ziet hoe er mee omgesprongen wordt, dan laat dat 
nog wel te wensen over. Maar gelukkig gaat het steeds 
beter.” Ook gedurende het seizoen is Van Tol bezig om 
het arsenaal aan ballen in de gaten te houden. “We
controleren ze regelmatig om te kijken wat er mist en of 
er lekke ballen in de ballenhokken zitten. Die vervangen 
we dan meteen.”
Ook het controleren van alle doelen die op het complex 
aanwezig zijn, is een taak die Van Tol op zich neemt in 
de voorbereiding. Samen met Jan van Limborgh kijkt hij 
alle wedstrijd- en trainingsdoelen in de zomerperiode na. 
“Daar zijn we wel een aantal zaterdagen mee bezig. We 
vervangen ook meteen kapotte netten.

Vrijwilligerscarrière
Van Tol is voor het tweede seizoen verantwoordelijk voor 
het voetbalmateriaal, maar de 63-jarige clubman heeft 
al een hele carrière als vrijwilliger achter zich. Vanaf zijn 
vijftiende is hij al als vrijwilliger actief voor Lekkerkerk. “Ik 
ben toen begonnen als jeugdleider. Verder ben ik actief 
geweest in de jeugdcommissie, als keeperstrainer en 
technisch coördinator”, begint hij op te sommen. Inmid-
dels is Van Tol al meer dan vijftien jaar actief voor de 
werkploeg. Ook heeft Van Tol tien jaar lang de inzameling 
van oude kranten op zich genomen. “Door weer en wind 
vulden we de papiercontainer op de parkeerplaats. Dat 
was soms wel zwaar, maar voor de club is het altijd een 
goede bron van inkomsten.”

Veteranentoernooi
Sinds Jan van Tol op zijn 35e bij de veteranen ging
voetballen, is hij betrokken bij de organisatie van het
veteranentoernooi. Sinds 2002 is hij
eindverantwoordelijk voor de organisatie van dit
succesvolle en langlopende Pinkstertoernooi. “Dat is ook 
alweer een lange periode. Ik ben nu 63 en wil daarmee 
een stapje terug doen. Ik blijf wel betrokken, maar niet 
meer als organisator, meer in een adviserende rol.” Een 
van de zaken die Van Tol naast het beheer van het
voetbalmateriaal nog wel blijft doen, is het verzorgen 
van entertainment voor de club. “Ik regel samen met 
DDD Entertainment al jaren de muzikale omlijsting van 
onder andere het veteranentoernooi, de jaarlijkse
familiesportdag en vrijwilligersavond. Dat blijft leuk om 
te doen. Het is altijd leuk om voor de club bezig te zijn.”   
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  Kinderfysiotherapie
  Manuele therapie

  Oncologie / oedeem fysiotherapie
  Hart / vaat / long fysiotherapie

  Psychosomatische fysiotherapie
  Orofaciale (kaak) fysiotherapie

  Bekkenbodem fysiotherapie
  Geriatrie fysiotherapie

  Sportfysiotherapie
  Sportief Wandelen, Nordic Walking

  Revalidatie Training
  ZwangerFit®

Maandagavond van 17.30 - 18.30 uur
      voetbalspreekuur bij Remy Olsthoorn

Wij zijn gespecialiseerd in:

Lekkerkerk  | Burg. v.d. Willigenstraat 47  |  T 0180 - 663764
Krimpen a/d IJssel  | IJsseldijk 198 & Groenendaal 1 | T 0180 - 514149
www.fysiotherapie-lek-yssel.nl



‘Vrienden van v.v. Lekkerkerk’ steunen vereniging

‘We willen vooral dingen doen
die ten goede komen aan de hele club’
Veel clubs hebben een Club van Honderd, een Club van Vijftig of een soortgelijke organisatie die op die iets extra’s 
voor de vereniging doet. Bij Lekkerkerk zijn dat de ‘Vrienden van v.v. Lekkerkerk’. Inmiddels heeft Lekkerkerk meer 
dan 120 ‘vrienden’, die op deze manier de vereniging extra steunen. “Wij willen ons inzetten om dingen te doen waar-
voor geen geld is vrijgemaakt binnen de begroting van de vereniging. Daarbij moet je vooral denken aan het ver-
fraaien of verder inrichten van het complex met zaken die ten goede komen aan iedereen”, legt initiatiefnemer Henk 
Paaij uit.

“Het idee om bij Lekkerkerk zo’n club op te richten komt 
voort uit het lidmaatschap dat Piet Mak heeft bij de Club 
van 100 van PFC uit Geervliet. Ik ben een aantal keer 
meegeweest naar avonden die daar werden
georganiseerd voor de leden. Daar kwamen meer dan 

300 mensen op af. Toen zijn we met de mensen van PFC 
om de tafel gaan zitten om te vragen hoe je zoiets kunt 
organiseren. Daar zijn we toen op door gegaan,” vertelt 
Paaij.
De bedoeling is dat iedereen die lid wordt van
 ‘Vrienden van v.v. Lekkerkerk’ jaarlijks vijftig euro
betaald. Dat geld kan dan voor goede doelen binnen de 
vereniging worden gebruikt. De leden krijgen daar twee 
keer per jaar een gezellige avond voor terug. “Gewoon 
een leuke avond met een hapje en een drankje. Daar 
kunnen mensen ook ideeën aandragen om geld aan te 
besteden en op de tweede avond maken we dan bekend 
welke doelen we gaan steunen. We streven ernaar om 
de organisatie van die avonden weinig te laten kosten, 
zodat het overgrote deel van het geld ten goede aan de 
vereniging komt.”

Gerealiseerde doelen
De ‘Vrienden van v.v. Lekkerkerk’ bestaat al sinds 2010 
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en inmiddels zijn er al een aantal zaken gerealiseerd.

“We zijn begonnen met een bijdrage voor de bosloop 
van de pupillen.
Dat was een eenmalige bijdrage om dat evenement een 

impuls te geven. Verder hebben we twee hangtafels op 
het terras voor de kantine geschonken, belettering op de 
kantine mogelijk gemaakt en is er een bijdrage geleverd 
aan de commissie Sportiviteit en Respect voor
reclamborden met de tekst ‘Zonder respect geen voetbal’ 
langs het hoofdveld.
Verder zit er nog een bijdrage aan een nieuwe keuken en 
een pannaveld voor de jeugd in het vat”, vat Paaij samen. 

Wel benadrukt hij dat niet alle doelen zonder meer 
op steun van de ‘Vrienden van v.v. Lekkerkerk kunnen 
rekenen. “Ons doel is om wanneer iemand een aanvraag 
doet, er ook iets voor terug te zien. De bestedingen
moeten ten goede komen aan de vereniging.
Een feestavond van een team hoort daar bijvoorbeeld 
niet bij, maar je kan wel denken aan bijdragen in nieuw 
meubilair, speeltoestellen, dug-outs enzovoorts. En zijn 
er geen doelen voorhanden, dan blijft het geld netjes in 
de kas en kan het een volgende keer besteed worden.”

De initiatiefnemers van de ‘Vrienden van v.v. Lekkerkerk’: van links naar rechts 
Erwin Paaij, Siebe Burggraaf, Henk Paaij, Gerard Visser en Piet Mak.
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John Witgoed

Burg. v.d. Willigenstraat 1
2941 ES Lekkerkerk
Telefoon : 0180-661142
Fax : 0180-660108
E-mail : info@johnwitgoed.nl
Website : www.johnwitgoed.nl

Reparatie & Verkoop
Huishoudelijke Apparaten



Fred van Zon wil met plezier voor de prijzen spelen met eerste elftal

‘Vorig seizoen hebben we gezaaid,
nu wordt het tijd om te oogsten’
Fred van Zon begint aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van Lekkerkerk. Het afgelopen seizoen verliep met
wisselend succes voor de Lekkerkerkse hoofdmacht. Na een stroeve seizoensstart volgde na de winterstop een
uitstekende serie met een plaats in de bekerfinale als hoogtepunt. Van Zon wil dit seizoen doorpakken met zijn elftal 
en meedoen om de prijzen in de vierde klasse D. “Ik heb het afgelopen seizoen geprobeerd te zaaien om dit seizoen te 
kunnen oogsten”, zegt de 49-jarige Rotterdammer.

Krappe selectie
Lekkerkerk begint het seizoen met een selectie van 29 
spelers. Van Zon beseft dat dit erg krap is, maar de oe-
fenmeester wanhoopt niet. “Daarmee gaan we proberen 
de lijn voor het eerste elftal door te trekken om in ieder 
geval om de prijzen te gaan spelen. Dat moet de groep 
gaan uitspreken en laten zien. Ik kan dat als trainer wel 
willen, maar dat ligt bij de groep. Dat besef is er wel. 
Het tweede elftal moet weer plezier gaan krijgen. Dat 
was er vorig seizoen mede door de prestaties niet meer. 
Er is met Hans den Besten een nieuwe trainer voor het 
tweede elftal. Hij heeft een lastige taak, maar ik ga hem 
daar zoveel mogelijk in ondersteunen. We hebben aan 
het einde van het seizoen uitvoerig gesproken met de 
leiders en aanvoerders van de lagere elftallen. We wilden 
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Hoofdtrainer Fred van Zon wil dit seizoen met Lekkerkerk meedoen om de bovenste plaatsen.
“Deze groep heeft het in zich om voor de prijzen te spelen.”

Terugkijkend op het afgelopen seizoen staat de moei-
lijke start Van Zon nog helder voor de geest. Lekkerkerk 
kende een zwaar seizoen waarin drie hoofdtrainers voor 
de groep hebben gestaan. “Daar heb je best last van als 
je gaat beginnen. Ik heb geprobeerd de jongens weer 
plezier terug te geven in combinatie met voetbal. Dat 
is toch het allerbelangrijkste, want plezier krijg je als je 
wint. Dat is de eerste seizoenshelft nog niet eens goed 
gegaan, want we hadden eigenlijk veel te weinig punten. 
Na de winterstop zijn we met de eerste groep wel de 
goede kant op gegaan. We maakten een goede serie en 
ook in de beker ging het goed. Dan is het toch teleurstel-
lend dat je niet weet te halen waar je van tevoren op in 
zet, een periodetitel. Maar dat is niet anders. Helaas is het 
tweede elftal gedegradeerd uit de vierde klasse. Dat had 
deels ook te maken met een tekort aan kwaliteit. Dat was 
zonde, blikt Van Zon terug. VERVOLG OP PAGINA 16
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toch dertig spelers in de selectie hebben. Het leek er aan 
het einde van het seizoen op dat we dat niet zouden 
halen. We moeten met deze krappe selectie voorkomen 
dat het tweede elftal met te weinig spelers komt te staan. 
De andere elftallen hebben aangegeven bij te willen 
springen. Dat zal aan het begin nog niet nodig zijn, maar 
als je maar 26 veldspelers hebt komt dat moment
ongetwijfeld.” 

Nieuwe namen
De selectie van Lekkerkerk kent drie nieuwe namen. Tom 
Dijksman kwam over van het Rotterdamse
DEHMusschen, Peter Roos keerde terug van Dilettant en 
Roy den Besten maakt na een uitstapje in een lager elftal 
een terugkeer in de hoofdmacht. Van Zon is blij met zijn 
nieuwe krachten. “Tom Dijksman is een rustige jongen 
zonder veel bravoer. Hij heeft bij DEHMusschen tweede 
klasse gespeeld en is nog naar TOGB gegaan. Hij heeft 
daar een knieblessure gehad en is er lang uitgeweest. Hij 
heeft het in zich om in de tweede klasse te spelen, maar 
is een hele gevoelige jongen. Hij vindt mij een prettige 
trainer en heeft gezegd dat hij weer plezier terug wil 
krijgen. Ik denk dat ik hem dat weer kan geven. Hij heeft 
einde van het seizoen al een toernooi meegespeeld met 
het elftal onder 23 jaar en dat beviel hem goed. Peter 
Roos is een speler met ervaring. Hij is nog niet fit, maar 

VERVOLG VAN PAGINA 15 dat gaat hij zeker worden en dan is Peter een uitstekende 
speler om erbij te hebben. Deze jonge groep heeft zijn 
ervaring nodig. Roy den Besten speelde in een lager 
elftal, maar heeft bij Lekkerkerk en Dilettant in het eerste 
elftal gespeeld. Hij wil graag weer in de selectie spelen, 
maar moet wel zijn plezier kunnen vinden. Dat moet hij 
zelf doen. Als dat lukt ben ik daar erg blij mee, want hij 
kan een meerwaarde zijn voor het eerste elftal. Daar ben 
ik van overtuigd. Vorig jaar hadden we er al een aantal 
jeugdspelers erbij. Die moeten nu door gaan groeien.” 

Meedoen om de prijzen
Fred van Zon wil dit seizoen meedoen om de prijzen in 

de vierde klasse D. “Ik denk dat deze groep zich minimaal 
moet opleggen om voor een periode te gaan.
We moeten de lijn van vorig seizoen zien door te trekken 
en dan zien we wel waar we terecht komen. Deze groep 
heeft in ieder geval de kwaliteiten om voor de prijzen te 
spelen. Het tweede elftal moet vooral plezier
terugkrijgen en proberen bovenin mee te draaien om 
terug te keren naar categorie A. Dat zal lastig zat worden 
vanwege de bezetting, maar daar gaan we wel met zijn 
allen voor.”

‘Ik heb geprobeert de jongens weer
plezier terug te geven

in combinatie met het voetbal’
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Teruggekeerde Peter Roos wil van waarde zijn voor Lekkerkerk

‘Fit worden en belangrijk zijn
                              voor het elftal is wat ik wil’

Peter Roos verruilde vijf jaar geleden Lekkerkerk voor 
Dilettant. Dat was destijds een bewuste keuze. “Ik wilde 
zo hoog mogelijk spelen. Dilettant speelde toen in de 
tweede klasse, dus het was voor mij een stap hogerop,” 
legt hij uit. De eerste kennismaking met voetballen op 
dat niveau staat de middenvelder nog helder voor de 
geest. “Mijn eerste wedstrijd met Dilettant was uit tegen 
Sparta, een ploeg die voor het kampioenschap ging. Ik 
speelde links op het middenveld en heb alle kanten van 
het veld gezien zonder dat ik wist waar ik stond. Het was 
direct aanpoten. In de loop der jaren heb ik wel de
ervaring opgedaan om ook op dat niveau het team neer 
te zetten. Ik heb mooie momenten gekend bij Dilettant. 
We degradeerden uit de tweede klasse, maar een jaar 

later promoveerden we meteen weer terug. Dat was wel 
een hoogtepunt in deze periode voor mij.”

Blessureleed
De laatste twee seizoenen in Krimpen aan de Lek kende 
Roos blessureleed. “Ik had een ontsteking in een pees 
in mijn knie. Daar ben ik in juni 2013 aan geopereerd. 
Daarna heb ik een half jaar moeten revalideren en kon 
ik pas na de winterstop weer een beetje speelminuten 
maken.” Die blessure heeft meegespeeld in de keuze om 
terug te keren naar Lekkerkerk. “Topfit was ik het laatste 
seizoen niet en de vraag was of ik dat ooit kon worden. 
Daarnaast koos ook Dilettant ervoor om over te
stappen naar het zaterdagvoetbal. Een aantal jongens 
koos ervoor om lager te gaan spelen, te stoppen of over 
te stappen naar een andere vereniging. We hadden een 
hechte ploeg en die viel ook een beetje uit elkaar. Ik heb 
toen gekozen om terug te keren naar Lekkerkerk. Niet 

Een van de nieuwe gezichten in de selectie van Lekkerkerk is Peter Roos. De middenvelder keerde deze zomer na vijf 
jaar bij Dilettant te hebben gespeeld terug aan de Tiendweg-West. Roos hoopt met zijn ervaring op een hoger niveau 
van waarde te zijn voor het elftal van Fred van Zon. “De ene keer met een belangrijk doelpunt en de andere keer door 
juist de balans in het elftal te bewaren om een resultaat te halen.”
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dat ik het niet naar mijn zin had, maar in combinatie met 
mijn blessure wist ik niet waar ik aan toe was. Bovendien 
ging Dilettant door de overstap naar het zaterdagvoetbal 
ook weer in de vierde klasse spelen. Het niveauverschil 
tussen Lekkerkerk en Dilettant is er nu ook niet meer.
Dus was de tijd rijp om terug te keren.”

Fit worden
Het eerste doel dat Roos zichzelf heeft gesteld is weer 
helemaal fit worden. “Ik merkte in het laatste deel van 
het vorige seizoen dat de kracht weg was uit mijn knie. 
Ik heb ook maar weinig kunnen spelen na de winterstop. 
Nu wil ik eerst weer helemaal fit worden. Dat gaat steeds 
beter. Ik hoop met de winterstop echt weer helemaal 

topfit te zijn en daarvoor steeds meer
minuten te kunnen maken. Ik heb door 
mijn blessure een tijd achter de feiten 
aangelopen. . Het hoofd wil wel, maar het 
lijf nog niet. Fit worden en van waarde zijn 
voor het elftal, dat is mijn rol. De ene keer is 
dat door een belangrijk doelpunt te maken 
en de andere keer door de balans in het 
elftal te bewaren.”
Roos verwacht dat de jonge spelersgroep 
van Lekkerkerk zich in de vierde klasse kan 
meten met de bovenste ploegen. “Ik zeg 
niet dat we kampioen moeten worden, 
maar meedoen om de bovenste plaatsten 
moet kunnen. We moeten zo lang mogelijk 
in de race blijven voor promotie en dan 
maar zien waar het schip strandt.”
Er staan voor Roos in ieder geval twee 

mooie duels op het programma, want zijn oude club 
is ingedeeld in dezelfde competitie. “Dat vind ik alleen 
maar leuk. Ik ben daar niet op een vervelende manier 
weggegaan, dus ik kijk wel uit naar die wedstrijden. 
Bovendien zijn streekderby’s altijd leuk.”

Werken met jeugd
Naast voetballen in de selectie gaat Roos ook binnen de 
jeugdafdeling een rol vervullen. De middenvelder was 
voor zijn vertrek al een aantal jaar jeugdtrainer, maar 
kiest nu voor een rol meer langs de lijn. “Zelf ga ik ook op 
zaterdag spelen, dus een elftal trainen is geen optie. Dan 
zou ik de wedstrijden vaak moeten missen en dat wil ik 
niet. Als je ergens voor gaat, moet je je er honderd pro-
cent voor kunnen geven. Daarom kies ik ervoor om de 
coördinatie bij de D- en C-jeugd te doen. Natuurlijk ben 
ik er dan ook om eens een training over te nemen, maar 
mijn rol ligt meer in het contact met trainers en leiders. 
Zo hoop ik ook de jeugd een boost te kunnen geven.”

Peter Roos keerde terug in het shirt van Lekkerkerk en wil van waarde zijn voor het elftal.
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onderdeel van:

WWW.ARTIESTENZUIDHOLLAND.NL

Telefoon:
06 22 73 26 95
E-mail:
info@artiestenzuidholland.nl

Bezoek nu onze site:
WWW.DJDIRK.INFO

Voor boekingen: T 06 22 73 26 95 - E info@djdirk.info E info@djdirk.info

Wij maken uw feest

tot een muzikaal succes!!

DJ’s - Drive in shows - Artiesten - Bands



Lekkerkerk voegt ondanks nederlaag in
bekerfinale mooi hoofdstuk toe aan clubhistorie
Het eerste elftal van Lekkerkerk kende het afgelopen 
seizoen een succesvolle bekercampagne. De ploeg van 
trainer Fred van Zon wist door te dringen tot de finale 
van het distritsbekertoernooi. Op zaterdag 17 mei 
reisde Lekkerkerk af naar Leiden om op het terrein van 
UVS te strijden om bekerwinst. Het Lekkerkerkse
vlaggenschip wist knap terug te komen van een
achterstand, maar moest uiteindelijk na strafschoppen 
haar meedere erkennen in het Haagse KSD Marine.
Een terugblik op een bijzondere dag uit de
clubgeschiedenis.
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Trainer Fred van Zon troost zijn 
spelers na afloop.

Verliezend bekerfinalist Lekkerkerk van het seizoen 2013/2014.

De supporters van Lekkerkerk zorgden met fakkels voor een 
echte cupsfeer die past bij een finale.

Lekkerkerk arriveerde met twee bussen in Leiden.
Niet alleen voor de spelers was busvervoer geregeld, 

maar er was ook een supportersbus.

Lekkerkerk knokte zich na een achter-
stand terug in de wedstrijd. Martijn 
de Jong is hier twee spelers van KSD 

Marine de baas..

Het vertrek vanaf het eigen sportpark aan de
Tiendweg West richting het terrein van UVS in Leiden.

De wedstrijd werd uiteindelijk via strafschoppen be-
slist. Doelman Koen v.d. Heerik kon niet verhinderen 

dat KSD Marine er met de winst vandoor ging.

Tijdens de prijsuitreiking toonde aanvoerder 
Andre van der Wouden de tweede prijs aan 

de supporters.
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Bovenste rij van links naar rechts:
Rokus den Besten (voorzitter), Floyd Versluis, Robin Velsink, Ferry den Hoed, Tristan de Bruijn, Martijn de Jong, Rick Molenaar, Tom Dijksman, Patrick Prevo, Bart Sterrenburg en Davey van Herk.

Middelste rij van links naar rechts:
Rienes Pols (verzorger), Tim Tegelaar, Tom de Vos, Andre van der Wouden, Sander Jansen, Remco Blom, Tom van Kleij, Mattew Edwards, Peter Roos, Erwin Paaij, Hamit Sarrafsadeh, Taco van Daalen en Piet Mak (elftalleider).

Onderste rij van links naar rechts:
Marco Bekker (assistent-scheidsrechter), Kevin van Gent, Yoerik Neven, Eelco van Viersen, Roy den Besten, Fred van Zon (hoofdtrainer), Marius van der Laan (hoofdsponsor), Hans den Besten (assistent-trainer), Brian Martens,

Mark de Jager, Quinten Stam, Thijs Kuik en Ronald van Put (assistent-scheidsrechter).
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Bovenste rij van links naar rechts:
Rokus den Besten (voorzitter), Floyd Versluis, Robin Velsink, Ferry den Hoed, Tristan de Bruijn, Martijn de Jong, Rick Molenaar, Tom Dijksman, Patrick Prevo, Bart Sterrenburg en Davey van Herk.

Middelste rij van links naar rechts:
Rienes Pols (verzorger), Tim Tegelaar, Tom de Vos, Andre van der Wouden, Sander Jansen, Remco Blom, Tom van Kleij, Mattew Edwards, Peter Roos, Erwin Paaij, Hamit Sarrafsadeh, Taco van Daalen en Piet Mak (elftalleider).

Onderste rij van links naar rechts:
Marco Bekker (assistent-scheidsrechter), Kevin van Gent, Yoerik Neven, Eelco van Viersen, Roy den Besten, Fred van Zon (hoofdtrainer), Marius van der Laan (hoofdsponsor), Hans den Besten (assistent-trainer), Brian Martens,

Mark de Jager, Quinten Stam, Thijs Kuik en Ronald van Put (assistent-scheidsrechter).
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Hans den Besten
Assistent trainer

Fred van Zon
Hoofdtrainer

André v.d. Wouden
Verdediger

Martijn de Jong
Middenvelder

Peter Roos
Middenvelder

Davey van Herk
Verdediger

Piet Mak
Elftalleider

Eelco van Viersen
Verdediger

Patrick Prevo
Aanvaller

Mark de Jager
Aanvaller

Mattew Edwards
Doelman

Ferry den Hoed
Middenvelder

Kevin van Gent
Middenvelder

Roy den Besten
Verdediger

Remco Blom
Doelman

Tom Dijksman
Aanvaller

Rick Molenaar
Middenvelder

Tom van Kleij
Doelman

Zij moeten het gaan doen

Spelers en technische staf nader bekeken
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23Brian Martens
Verdediger

Hamit Sarafzadeh
Aanvaller

Tim Tegelaar
Middenvelder

Rienes Pols
Verzorger

Tom de Vos
Middenvelder

Sander Jansen
Middenvelder

Quinten Stam
Verdediger

Erwin Paaij
Middenvelder

Robin Velsink
Middenvelder

Bart Sterrenburg
Aanvaller

Yoerik Neven
Verdediger

Marco Bekker
Assistent-scheidsrechter

Tristan de Bruijn
Aanvaller

Ronald van Put
Assistent-scheidsrechter

Floyd Versluis
Verdediger

Theo van Milligen
Verzorger

Thijs kuik
Verdediger

Taco van Daalen
Aanvaller

Zij moeten het gaan doen

Spelers en technische staf nader bekeken
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Lekkerkerk 
Raadhuisplein 2 
2941 BR Lekkerkerk 
0180 - 66 16 44 
 

Schoonhoven 
Doelenplein 11 
2871 CV Schoonhoven 
0182 - 38 69 99 
 

Benschop 
Dorp 201 B 
3405 BD Benschop 
0348 - 45 13 39 
 

www.onderlingen.nl 

Financiële  
dienstverleners  

in de buurt 

woningbouw

utiliteitsbouw

stadsvernieuwing

projectontwikkeling

vastgoedbeheer

Jan Tomstraat 6 - Lekkerkerk - Telefoon: (0180) 66 17 66
E-mail: aannemingsbedrijf@martens-bouw.nl - Website: www.martens-bouw.nl

Bouwers in kwaliteit !
Vanaf de oprichting in 1970 is het leveren van kwaliteit de rode draad
geweest die Martens gemaakt heeft tot wat het nu is;
een in alle opzichten goed geoutilleerde en moderne onderneming.
De altijd aanwezige ambitie om kwaliteit te leveren en te voldoen aan de
wensen van de klant, samen met de ISO 9001-2008 certificering,
zijn het solide fundament van waaruit gewerkt wordt.
De mensen van Martens beschikken over veel kennis, zijn flexibel en zien
vakmanschap en het leveren van kwaliteit als een persoonlijke voldoening.
Mede daardoor kan Martens elke opdracht in zijn sector aan. 

0052335.indd   1 22-12-2010   11:06:40
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Tegenstanders Lekkerkerk 1 en 2
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LEKKERKERK 1

Bergambacht  
Bergambacht

Sportpark Hofkamp, Sportlaantje 1, 0182 35 22 32 

Dilettant
Krimpen aan de Lek

Tiendweg 10, 0180 51 35 45

IFC
Hendrik Ido Ambacht

Sportpark Schildman, Reeweg 1, 078 681 35 52

Kamerik
Kamerik

Sportpark Myzyde, Overstek 2, 0348 40 19 06

Linschoten  
Linschoten

De Beide Vlooswijkerlaan 46, 0348 48 38 55

Lopik  
Lopik

Rolafweg Zuid 1a, 0348 55 14 70

Moerkapelle  
Moerkapelle

De Wilde Veenen, Raadhuisstraat 42, 079 593 30 00

Noordeloos
Noordeloos

De Noordeloos, Nieuwendijk 8, 0183 58 17 50

Oudewater  
Oudewater

 Sportpark Markveld, Waardsedijk 209, 0348 56 15 44

Rijnstreek  
Nieuwerbrug

Weypoort 24a, 0348-688544

ROHDA ‘76  
Bodegraven

 Sportpark Broekvelden, Broekveldselaan, 0172 61 49 59

SPV’81  
Polsbroek

Noordzijdseweg 97a, 0182-309604

Streefkerk
Streefkerk

Beneden Tiendweg 1, 0184 68 14 99

LEKKERKERK 2

Capelle 4  
Capelle aan den IJssel 

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

DCV 3  
Krimpen aan den IJssel

Waalplantsoen, Waalplantsoen 3, 0180-512397

Dilettant 2  
Krimpen aan de Lek

Tiendweg 10, 0180-513545

Jodan Boys 6  
Gouda

Sportpark Oosterwei, Sportlaan 6, 0182 51 15 76

Perkouw 2  
Berkenwoude

Over de Wetering, Dreef 73, 0182-362867

Spirit 4  
Ouderkerk aan den IJssel

Sportlaan 3, 0180-681607

SVS 2  
Capelle aan den IJssel 

Sportpark Schenkel, Capelseweg 31, 010-4511125

VVOR 4  
Rotterdam

Langelandsepad 48, 010 421 14 44

Xerxes DZB 3  
Rotterdam

Igor Stravinskisingel 1, 010 455 86 09

Zwarte Pijl 1  
Rotterdam

Sportpark De Boszoom, Prinsenlaan 902, 010 456 10 82
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Recreatief seniorenvoetbal groeit en levert mooie prestaties

Recreatief seniorenvoetbal groeit
en levert mooie prestaties

Naast een toename van het aantal recreatieve senioren-
teams kent deze afdeling ook sportieve successen. Het 
afgelopen seizoen behaalden twee teams het kampioen-
schap in hun afdeling en daarmee stijgt ook het niveau 
van de recreatieve seniorentak.
Lekkerkerk Zaterdag 3 en Lekkerkerk Zaterdag 4 wisten al 
ver voor het einde van de competitie het kampioenschap 
in hun afdeling binnen te halen. Lekkerkerk Zaterdag 4 
wist de titel met overmacht binnen te halen en daardoor 
te promoveren naar de zesde klasse. Zonder een wed-
strijd te verliezen kon de champagne al in maart ontkurkt 
worden en de bloemen worden uitgereikt. Een paar 
weken later was het de beurt aan Lekkerkerk Zaterdag 3 
om het kampioenschap te vieren. Ook dit elftal eindigde 
de competitie met een fikse voorsprong op de concur-
rentie en promoveerde naar de vierde klasse. Deze suc-
cessen geven aan dat het niveau binnen het recreatieve 
seniorenvoetbal stijgt en daarmee de aansluiting met de 
selectieteams beter wordt.

Sinds Lekkerkerk een aantal jaar geleden recreatievoetbal op zaterdag voor senioren mogelijk maakte, kent deze tak 
van de vereniging een flinke groei. Inmiddels heeft Lekkerkerk vier seniorenelftallen die op recreatief niveau uitko-
men voor de club en de verwachting is dat het aantal elftallen de komende jaren nog gaat toenemen. Tel daar nog 
twee teams op die nog altijd op recreatief niveau uitkomen op de zondag en je ziet de het recreatieve seniorenvoetbal 
in de lift zit.

27
Afsluiting
Naast de prestaties binnen het veld is voor de recreatieve 
seniorentak ook de gezelligheid een belangrijk thema. 
Ter afsluiting van het seizoen spelen deze elftallen sinds 
een paar jaar een onderling toernooi. Afgelopen seizoen 
is er voor het eerst voor gekozen om van deze dag geen 
echt toernooi, maar een serie invitatiewedstrijden te 
maken. Ieder team kreeg de gelegenheid om zelf een te-
genstander uit te nodigen om het seizoen op een mooie 
manier af te sluiten. Dit konden onderlinge wedstrijden 
worden, maar deze opzet gaf ook de mogelijkheid voor 
de teams om een speciaal voor de gelegenheid samen-
gesteld team te formeren. Het werd een mooie dag met 
een weerzien met vele oude bekenden en deze opzet is 
dan ook zeker voor herhaling vatbaar.

Vol trots poseert Lekkerkerk Zaterdag 4
met de uitgereikte kampioensschaal.

Het mooie weer zorgde voor ruime belangstelling tijdens het invitatietoernooi voor recreatieve seniorenteams.

Ondanks dat het een gezelligheidstoernooi is, werd tijdens de 
wedstrijden wel volop strijd geleverd.
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Speciale wedstrijden, een High Tea en afsluitende receptie

Vrouwenvoetbal viert 40-jarig jubileum
Het Lekkerkerkse vrouwenvoetbal bestond afgelopen seizoen veertig jaar. Op 31 mei vierden de 
Lekkerkerkse voetbalvrouwen het robijnen julieum met een speciale jubileumdag.
Veel voetbalsters die de afgelopen veertig jaar deel hebben uitgemaakt van het Lekkerkerkse 
vrouwenvoetbal waren aanwezig om er een onvergetelijke dag van te maken. Een terugblik op de 
viering van dit jubileum mag in dit magazine uiteraard niet ontbreken.

In het kader van het 40-jarig jubileum speelden
Lekkerkerk Vrouwen 1 en Lekkerkerk Meisjes B1 een
toernooi. Bij Lekkerkerk Vrouwen 1 waren Oegstgeest, 
CKC en Smishoek de tegenstanders. De Lekkerkerkse 
formatie wist het toernooi op deze feestelijke dag
winnend af te sluiten. Lekkerkerk Meisjes B1 nam het op 
tegen Jodan Boys, De Jonge Spartaan en CKC. De
jeugdige Lekkerkerkse vrouwenploeg eindigde tijdens 
haar jubileumtoernooi op de tweede plaats. Speciaal 
voor de gelegenheid verzorgde de Lekkerkerkse
profvoetballer Ryan Koolwijk en judoka Deborah
Gravenstijn de prijsuitreiking.

Het jubileumtoernooi was niet het enige evenement 
op deze jubileumdag. Halverwege het toernooi stond 
een High Tea klaar voor alle deelnemers. Ook speelden 
een aantal corryfeeën uit de rijke geschiedenis van het 
Lekkerkerkse vrouwenvoetbal een speciale wedstrijd. Na 
afloop van het toernooi was 
er een receptie georganiseerd 
om officieel stil te staan bij 
deze mijlpaal in de
clubgeschiedenis. Veel
oud-speelsters hadden waren 
aanwezig om het 40-jarig 
jubileum te vieren. Het was 
een mooie reunie voor velen 
en het Lekkerkerkse
damesvoetbal kijkt alweer uit 
naar de viering van het
volgende jubileum.
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Veel oud-speelsters waren aanwezig tijdens de viering van het 40-jarig jubileum van het vrouwenvoetbal,
die voor velen ook een onvergetelijke reunie was.

De Lekkerkerkse profvoetballer Ryan Koolwijk en judoka 
Deborah Gravenstijn verzorgden de prijsuitreiking.

Lekkerkerk Vrouwen 1 viert de toernooiwinst samen met 
Koolwijk en Gravenstijn. 

Een aantal corryfeeën speelden tijdens de pauze van het toernooi een speciale wedstrijd.
Na afloop was er uiteraard tijd voor een groepsfoto.
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Even voorstellen:

De jeugdcommissie van v.v. Lekkerkerk
Wekelijks zijn vele jongens en meisjes actief als voetballer van v.v. Lekkerkerk.
Ook voor hen moet een hoop worden geregeld, zodat iedereen binnen de jeugdafdeling volop 
met plezier zijn of haar hobby kan uitoefenen.
De jeugdcommissie maakt dit mogelijk. Daarom stellen we graag de jeugdcommissie van
v.v. Lekkerkerk voor.

Dennis Burger
Voorzitter
jeugdvoorzitter.vvlekkerkerk@gmail.com

1927

V.V.L

E K K E R K E R
KLEKKERKERK

MAGAZINE

31

Jan Blanken
Coördinator A/B-jeugd
blanken51@kpnplanet.nl

Tom Burggraaf
Activiteitencommissie
tom_burggraaf@hotmail.com

Tim Tegelaar
Activiteitencommissie
timtegelaar90@hotmail.com

Paolo Griotti
Coördinator E/F-jeugd
paolo.griotti@upcmail.nl

Martijn Stout
Coördinator scheidsrechterszaken
martijn_stout@hotmail.com

VACANT
Wedstrijdsecretaris Jeugdzaken

Uw foto hier?

Arie Vermeulen
Coördinator Jeugdkeepers

Peter Roos
Coördinator C/D-jeugd
peter_roos@hotmail.com
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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.



‘Juf’ Jopie den Besten geniet van het trainen van de allerjongsten

‘Je bent constant met de bal met ze bezig 
en alleen maar egootjes maken’

Jopie den Besten weet nog goed hoe ze op het idee kwam 
om te starten met de Welpentraining. “Mijn kleinzoon ging 
voetballen en er was toen een trainer die met ruim 25 
kinderen op het veld stond. Niemand had er plezier in.
Dat was geen doen. Niet alleen voor de kinderen, maar 
ook voor de trainer. Toen heb ik thuis gezegd dat ik de 
jongste groep wilde trainen en zo ben ik begonnen”, blikt 
ze terug. De Welpen zijn de kinderen die echt hun eerste 
stappen zetten op het voetbalveld. Bij Lekkerkerk mogen 
kinderen vanaf vijf jaar meedoen op de woensdagmiddag. 
Ze spelen nog geen competitie, maar trainen vooral. “Ze 
moeten alles met de bal doen. Eigenlijk ben je als trainer 
alleen maar egootjes aan het maken. Samenspelen komt 

Jong geleerd is oud gedaan. Dat gaat zeker op voor de allerjongste voetballers van Lekkerkerk, de Welpen. Voor het 
derde seizoen geeft Jopie den Besten op woensdagmiddag training aan deze kinderen vanaf vijf jaar die hun eerste 
stappen op het voetbalveld zetten. Den Besten geniet nog elke week als ze met haar Welpen op het veld staat. “Ik 
vind het zo geweldig om te doen. Vooral het plezier wat je terugkrijgt na iedere training en het enthousiasme.”
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Jopie den Besten geniet van het trainen van de
Lekkerkerkse Welpen: “Het plezier en enthousiasme

dat je ervoor terugkrijgt is geweldig.”

later wel. Het is belangrijk om veel te trainen op
balbeheersing.”

Spelenderwijs
Belangrijk in de opzet van de trainingen is dat alles
spelenderwijs gebeurt. Overal moet ook een spelelement 
in zitten. Dat heeft Den Besten geleerd tijdens een cursus 
die ze speciaal voor de welpentraining bij de KNVB heeft 
gevolgd. “We hebben een aantal dvd’s met oefenstof en 
we werken echt volgens de methode van de KNVB. Ik heb 
vorig jaar ook een tijd begeleiding gehad. Daar heb ik echt 
veel aan gehad. Je krijgt zoveel handige tips. Bijvoorbeeld 
om op je knieeën te gaan zitten als je met een spelertje 
praat. Dat zijn kleine dingen, maar wel erg nuttig.”
Den Besten zet haar trainingen ook zorgvuldig op
volgens deze methode. “Ik neem op woensdagochtend 
altijd even de tijd om een training te maken. Die doen 
we dan een paar weken achter elkaar, want herhalen is 
ook heel belangrijk. En na een paar weken volgt dan een 
nieuwe training.”
De kinderen genieten elke week weer als ze op het
trainingsveld staan. “Ik ben voor de kinderen ook geen 
trainster, maar juf Jopie. Ze hebben er zoveel plezier van. 
Na de training komen we altijd nog even bij elkaar en dan 
geven we een high-five en sluiten we af. Als er iemand 
jarig is, wordt er bij mij ook altijd gezongen. Dat maakt het 
juist zo leuk om te doen.”
Inmiddels staat Den Besten op woensdagmiddag niet 
meer alleen voor de groep, maar krijgt ze hulp van enkele 
junioren. “Zij zijn begonnen dit te doen voor hun
maatschappelijke stage op school, maar ze vinden het zo 
leuk dat ze het blijven doen. Het gaat ook erg goed en ze 
zijn erg enthousiast. Ik laat ze ook regelmatig een training 
leiden. Dat is in het begin best eng, maar nu loopt dat 
fantastisch”, zegt Den Besten vol trots.

Geen competitie
De Welpen spelen geen competitievoetbal. Dat is in de 
afgelopen jaren wel gedaan, maar dat bleek geen
succes. “Het zijn allemaal kinderen van vijf of zes jaar en 
we kwamen dan tegen teams met kinderen van zeven of 
acht jaar te staan. Dat was helemaal niks. Daar leren ze 
niks van en je loopt het risico ze kwijt te raken.” In plaats 
daarvan spelen de Welpen regelmatig een
vriendschappelijk wedstrijdje vier tegen vier. “We pro-
beren dat met omliggende clubs te regelen, want elke 
vereniging heeft wel een welpengroep. Dat is veel beter 
en leerzamer voor deze kinderen. Competitievoetbal komt 
vanzelf.”
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De teams van Lekkerkerk op een rij
In dit magazine hebben we de twee selectieteams al de revue laten passeren.

Ter afsluiting stellen we ook de andere teams aan u voor op de komende vier pagina’s.
Naast de twee selectieteams zijn er vier seniorenelftallen,

een vrouwenelftal en het G-elftal die op zaterdag op recreatief niveau in de competitie uitkomen .
Op de zondag spelen drie seniorenteams hun competitiewedstrijden:

het vrouwenelftal, een recreatief elftal en het veteranenelftal.
De jeugdafdeling van Lekkerkerk telt 18 competitieteams.

Ook beschikt de vereniging over een Welpenteam.
Dit zijn de jongste F-spelers, die alleen trainen en vriendschappelijke wedstrijden spelen.   

LEKKERKERK Zondag 1 LEKKERKERK  Veteranen 1

LEKKERKERK Zaterdag 5 LEKKERKERK Zaterdag 6

LEKKERKERK Zaterdag 3 LEKKERKERK Zaterdag 4
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LEKKERKERK C1 LEKKERKERK  C2

LEKKERKERK B1 LEKKERKERK B2

LEKKERKERK A1 en A2

VROUWEN Zaterdag 1 VROUWEN Zondag 1
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LEKKERKERK D1LEKKERKERK C3

LEKKERKERK E4 LEKKERKERK F1

LEKKERKERK E3

LEKKERKERK E1LEKKERKERK D2

LEKKERKERK E2
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LEKKERKERK G1

LEKKERKERK F4

WELPEN

LEKKERKERK F3LEKKERKERK F2
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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 66 16 32

Website:
 www.vvlekkerkerk.nl

Dagelijks bestuur:
 Rokus den Besten (voorzitter)
 Chris den Hoed (penningmeester)
 Piet Sterrenburg (secretaris)

Algemeen Bestuur:
 Peter van den Berg (facilitaire zaken)
 Cees van der Laan (technische zaken)
 Erica Mak (voorzitter barcommissie)
 Dennis Burger (voorzitter jeugdcommissie)
 Fred Alblas (voorzitter commissie sposoring)

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

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

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

Contributie:
 Senioren €  182,-
 Actieve Rustende Leden €  102,-
 Inactieve Rustende Leden € 74,-
 Donateurs €  28,-
 Gezin €  362,-
 Student €  144,-
 A-junioren €  144,-
 B & C-junioren €  131,-
 Pupillen €  120,-
 5 jarigen  €  77,- 

Activiteitenkalender:
Sinterklaasfeest E en F Pupillen
 Woensdag 3 december 2014
Kerstzaalvoetbal Jeugd    
 Maandag/Dinsdag 22 en 23 december 2014
Oliebollenbingo    
 Zaterdag 27 december 2014
Nieuwjaarsreceptie    
 Vrijdag 2 januari 2015
Bosloop Jeugd    
 Zaterdag 3 januari 2015
Klaverjasmarathon    
 Zaterdag 10 januari 2015
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