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het allerliefst zou Jeroen van Arendonk nog 
lekker tegen een balletje trappen, maar die 
optie is niet reëel gezien zijn onder druk moei-
zaam functionerende rechterknie. De nieuwe 
jeugdvoorzitter van vv Lekkerkerk houdt het 
daarom bij kijken naar de voetbalverrichtingen 
van zijn zoon en het spelen van een wekelijks 
partijtje tennis.

“Ik ben de laatste zeven jaar regelmatig langs de lijn te 
vinden als Marc speelt”, vertelt Jeroen van Arendonk. “Het 
is genieten om te zien hoe hij geniet”. vv Lekkerkerk is 
bovendien een mooie vereniging die ik al sinds mijn eigen 
jeugd goed ken. Toen er een appél op mij werd gedaan 
om jeugdvoorzitter te worden heb ik om die redenen ‘ja’ 
gezegd. Ik zal geen jeugdvoorzitter zijn die elke dag op 
de vereniging vertoeft en hele zaterdagen rond het sport-
veld te vinden is. Dat is nu eenmaal onmogelijk omdat ik 
een drukke baan heb, een studie volg en ook nog enkele 
andere maatschappelijke nevenfuncties vervul. Je moet me 
daarom meer zien als iemand die de lijnen helpt uitzetten, 
managend actief is, namens de jeugdafdeling direct 
communiceert met het bestuur en vrijwilligers ondersteunt. 

Ik verwacht dat ik het jeugdvoorzitterschap toch adequaat 
kan gaan invullen, omdat de jeugdcommissie inmiddels 
weer goed gevuld is met mensen die kwaliteit, kennis van 
zaken, liefde voor club en sport en enthousiasme op een 
mooie manier combineren. Die goede bezetting vormt een 
prima uitgangspunt om in de jeugdafdeling ideeën die er 
zijn op te pakken en te zien of we nog meer kinderen aan 
het voetballen kunnen krijgen. 

Ik heb er veel zin in om mijn steentje daar aan bij te dragen. 
Met elkaar zorgen we ervoor dat het heel aanlokkelijk is om 
lid te worden van vv Lekkerkerk. Niet alleen vanwege de 
goede voetbalfaciliteiten, maar ook omdat we daarnaast 
leuke dingen organiseren. Er zijn genoeg leuke plannen, 

met genoeg helpende handen kunnen we ze ten uitvoer 
brengen. We willen zeker ook de ouders van de (nieuwe) 
jeugdleden daar meer in gaan betrekken.”

In het dagelijks leven runt Jeroen van Arendonk een 
adviesbureau. Hij laat zich inzetten als interim-manager bij 
banken. “Het is een boeiend en gevarieerd bestaan”, zegt de 
Lekkerkerker. “Je komt op veel verschillende plekken, soms 
voor de duur van zes maanden, soms langer”. Behalve zijn 
interim-managementactiviteiten biedt Van Arendonk ook 
bedrijfskundige adviezen rond overnames en financieringen. 
Hij woont al vanaf zijn 9e in Lekkerkerk, is getrouwd met 
Narda heeft naast zoon Marc een dochter, Iris.

Jeroen van Arendonk: nieuwe jeugdvoorzitter van vv Lekkerkerk

Prima basis voor mooie toekomst

“Met elkaar zorgen 
we ervoor dat het 
heel aanlokkelijk is 
om lid te worden van 
vv Lekkerkerk”
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Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we allemaal
graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Rabobank Krimpenerwaard sponsort Voetbalvereniging Lekkerkerk

door klein te
beginnen.

De top kunnen
bereiken

High Tea
Geniet van een heerlijke High Tea met 
diverse zoete en hartige lekkernijen

Geniet van onze heerlijke High Tea en klets gezellig bij onder
het genot van een kopje thee en diverse zoete en hartige lekkernijen.

Gelieve te reserveren

Meer informatie of reserveren? Bel +31 (0)180 - 663 344 of mail naar info@hoteldewittebrug.nl
Kerkweg 138 | 2941 BP | Lekkerkerk | www.hoteldewittebrug.nl

€15P.P.



7

LEKKERKERK
MAGAZINE

Piet Kok was vele jaren actief als voetballer, had 
diverse technische functies binnen de club en 
is onlangs een nieuwe uitdaging aangegaan als 
secretaris.

“Ik zag een tijdje geleden de oproep staan”, vertelt hij. “De 
club was al een tijd op zoek naar een secretaris en de 
situatie begon steeds nijpender te worden. Voorzitter Siebe 
Burggraaf liet al weten dat hij, bij een incompleet blijvend 
bestuur, weinig heil zag om nog langer door te gaan in zijn 
functie. Ik snap dat best. Op een gegeven moment komt 
er zoveel werk op je af dat besturen niet langer leuk is. Om 
een vereniging goed te kunnen managen is de volledige 
bezetting van bestuur, commissies en andere vrijwilligers- 
functies van groot belang. Na een periode waarin het 
aantal vacatures voor zorgelijke gezichten zorgden, heeft 
vv Lekkerkerk zijn zaakjes in dat opzicht gelukkig weer 
prima voor elkaar.”

Of zijn secretaristaak hem op het lijf geschreven is? Piet 
Kok moet glimlachen om die vraag. “De tijd zal het leren”, 
zegt hij. “Ik heb afgesproken dat ik het in ieder geval een 
jaar ga doen. In februari gaan we eens kijken of het tot 
dan toe wederzijds bevallen is. Dat ik deze taak op me 
neem heeft alles te maken met mijn verbondenheid met 
de club. Ik loop hier al een kleine vijftig jaar rond, hè. Als 
ik ‘terugblader’ dan kan ik niet anders dan concluderen 
dat de vereniging me heel veel moois gegeven heeft. Ik 
vind het niet meer dan vanzelfsprekend dat je dan ook 
iets terugdoet, je steentje bijdraagt als je dat kunt. Hoe 
meer mensen die inzet tonen, des te gemakkelijker je de 
verschillende taken kunt uitvoeren. Ze worden dan minder 
tijdrovend en belastend. Probleem bij vv Lekkerkerk was 
dat er in de afgelopen jaren te veel terecht kwam op de 
schouders van te weinig mensen. Dat probleem hoopt de 
vereniging nu getackeld te hebben, zowel bij de Jeugd als 
bij het Algemeen Bestuur.”

Dat betekent overigens niet dat de vereniging nu geen 
uitdagingen meer kent. “De onlangs in de ALV aan de leden 
gepresenteerde financiele cijfers laten zien dat er volop 
werk ligt om het tij te keren”, weet Piet Kok. “De voorwaarden 
om optimistisch naar de toekomst te kunnen kijken zijn 
er gelukkig ook. De sfeer binnen de club geeft een goede 
basis en zelfs met slecht zicht zie je op ons mooie sportpark 
veel vrolijke gezichten. Dat heeft zeker ook te maken met 
de prestaties van het eerste elftal. Die promotie van die 
groep jonge Lekkerkerse voetballers konden we uitstekend 
gebruiken met z’n allen.”

Piet Kok aan de slag als secretaris

“De uitdagingen van Zwart en Wit”

“De vereniging heeft 
me heel veel moois 
gegeven”
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Formeel is Marius van der Laan met zijn bedrijf 
hoofdsponsor van vv Lekkerkerk en fungeert Arie 
den Besten als lid van de sponsorcommissie. De 
heren hebben echter veel meer gemeen. Ze zijn 
generatiegenoten, hebben allebei een lang ver-
leden bij de club én ze voetbalden ooit samen.

We treffen Marius van der Laan in één van de mooiste fases 
van zijn leven. Dit voorjaar trouwde hij niet alleen met zijn 
Jacqueline, hij zag ook nog eens Feyenoord kampioen 
worden en vv Lekkerkerk promoveren. “En ik moet daar 
nog aan toevoegen dat Dilettant kampioen is geworden”, 
glimlacht hij. “Want daar doe ik Jacqueline een plezier 
mee, ha ha!”

Arie den Besten maakte in 1977 deel uit van het Lekkerkerk-
team dat naar de derde klasse promoveerde. Hij is verheugd 
dat de geschiedenis na veertig jaar van een herhaling is 
voorzien. “Een mooie prestatie”, zegt hij. “Van een elftal dat 
het beste voetbal speelde van zijn afdeling. Ik heb veel 
wedstrijden gezien en vooral genoten.”
“Wat was het loeispannend, hè”, glimlacht Marius van der 
Laan. “Vooral die laatste partij tegen Spartaan’20 had ik het 
niet meer. Wat een finale! En wat een heerlijk einde: 2-1 
winnen en promoveren. Dikverdiend hoor! Dit team kan 
volgens mij prima mee in de derde klasse. Nee, niet in de 
bovenste regionen, maar dat hoeft ook niet. Handhaven 
zou al een mooi resultaat zijn. Ik heb vertrouwen in deze 
jonge spelersgroep en in trainer Arian van Herk. Er zit 
toekomst in deze selectie.”

Eind jaren zeventig lukte het Lekkerkerk niet om zich veilig 
te spelen in de derde klasse. Volgens Arie den Besten had 
dat alles te maken met de te rigoureuze verjonging van de 
ploeg destijds. “Die verliep te plotseling”, zegt hij. “Je hebt 
nu eenmaal ook ervaring nodig in een team. In de huidige 
selectie heb ik vertrouwen. Je merkte het het voorbije 
seizoen al: de groep heeft aan rijpheid gewonnen. De 

kern stáát. Er is slechts één punt van zorg: de selectie is vrij 
smal. Je zult straks moeten afwachten hoe ze schorsingen 
en blessures doorstaan. Ook krijg je te maken met meer 
weerstand van sterkere tegenstanders. Aan de andere kant: 
Lekkerkerk heeft een ‘voetballende ploeg’ die prima kan 
‘ingroeien’ in de derde klasse.”
 
Ooit speelden Marius van der Laan en Arie den Besten 
samen bij vv Lekkerkerk. Twee onvergelijkbare voetballers, 
zo wordt duidelijk als we de heren over hun gezamenlijke 
sportverleden horen. “Arie was een echte nummer 10, een 
statige voetballer met een prachtige techniek en een goed 
spelinzicht”, weet Marius van der Laan. “Zelf was ik vooral 
een ‘werker’ op het middenveld. Een tegenstander moest 
mij drie keer voorbij voor ie van me af was, ha ha. Veel meer 
bracht ik niet. Ik was geen groots talent.”

Marius van der Laan en Arie den Besten blikken terug en vooruit

Een jaar om niet te vergeten

“Dit team kan prima 
mee in de derde klasse”
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“Marius gold aan een ‘bijter’”, herinnert Arie den Besten 
zich nog goed. “Ideaal om in je team te hebben. Zijn inzet 
was geweldig. Dergelijke spelers zijn en waren onmisbaar 
in een team.”

Heden ten dage is Marius van der Laan met zijn koeriers-
bedrijf al jaren hoofdsponsor van vv Lekkerkerk. Arie den 
Besten op zijn beurt is actief binnen de businessclub. “Deze 
ontstond in de periode waarin van der Laan Transport na 
tientallen jaren afscheid had genomen als hoofdsponsor 
van de vereniging, nadat de broers Van der Laan hun bedrijf 
hadden verkocht”, vertelt Arie den Besten. “Philip Bruijs 
kwam toen met het plan om een businessclub op te zetten. 
Onder andere ik hielp hem daarbij. Nadat Philip op een 
gegeven moment afscheid had genomen als businessclub-
voorzitter volgde Bas van der Laan hem op. Toen hij drie 
jaar geleden te kennen gaf na vele jaren te willen stoppen, 
werd Fred Alblas de nieuwe bc-preses. Ik heb altijd zitting 
gehouden in de commissie.”

De businessclub telt momenteel ruim vijftig leden. Het 

bedrijvencollectief is onmisbaar voor de voetbalclub. “We 
zijn qua ledental wel wat teruggelopen”, zegt Arie den 
Besten. “Dat had alles met de economische crisis te maken. 
Gelukkig is het herstel weer ingetreden. Ook het feit dat het 
eerste elftal is gepromoveerd zou best eens een positieve 
werking kunnen hebben op het ledental.”

“Ik heb veel respect voor het enthousiasme waarmee de 
businessclub wordt gerund”, zegt Marius van der Laan. “En 
zeker óók voor huidig voorzitter Fred Alblas. “De bevlogen-
heid waarmee hij zich inzet vind ik een groot compliment 
waard. Dat soort mensen verdienen alle waardering.”

Aan het eind van het interview komt het seizoensboek 
op tafel. Met daarin foto’s van alle wedstrijden die vv Lek-
kerkerk het voorbije jaar speelde op weg naar de derde 
klasse. Marius van der Laan koestert het fraaie album. Net 
zoals de elftalfoto in de gang van zijn appartement. Het 
zijn beelden van de club die hem zo na aan het hart ligt. 
Een liefde die hij deelt met mensen zoals Arie den Besten. 
Een levenslange overeenkomst met zwart en wit. 

Foto: John Wijntjes Fotografie
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MAKKELIJK BOODSCHAPPEN DOEN 
 

OP COOP.NL 

 Gemakkelijk en snel  

 Groot assortiment en dagverse producten  

 Laten bezorgen op een moment dat het jou uitkomt  

 Haal op bij jouw Coop  
 

Lekkerkerk raadhuisplein 9 
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Voetballers in de bloei van hun carrière, fanatieke 
balafpakkers en spijkerharde verdedigers hebben 
niets te zoeken bij de zondagochtendgroep van 
vv Lekkerkerk. “Wij willen vooral in een gemoe-
delijke sfeer lekker anderhalf uur tegen een bal-
letje trappen”, vertelt Arie Graafland, één van de 
oprichters van ‘Team Zondag’. “Vaak weten we niet 
eens de eindstand na een partijtje.”

Zes jaar geleden namen Arie Graafland, Jan-Aart Berger en 
Cees de Jong het initiatief om een zondagochtend groepje 
op te richten. “We hadden alle drie een veldvoetbalachter-

grond van vele tientallen jaren, maar géén zin meer om op 
een groot veld competitie te spelen tegen veelal jongere 
teams of onbehouwen tegenstanders”, vertelt prille vijftiger 
Graafland. “Ik kwam een aantal jaren eerder al tot de con-
clusie dat ik klaar was met het standaard-seniorenvoetbal. 
Dat gebeurde tijdens een wedstrijd  waarbij ik de bal 
aan mijn voet had er een tegenstander als een idioot in 

kwam vliegen. Hij raakte me gelukkig niet, maar als dat wél 
gebeurd was dan had ik weken thuisgezeten met mijn poot 
omhoog. Ik ben meteen na die wedstrijd gestopt. Ik miste 
het voetbal echter daarna wél. Team Zondag was daarom 
een uitkomst. Onze groep telt zestien man. We ‘trainen’ 
elke zondag, ook in de zomermaanden. Via een groepsapp 
laten we elkaar weten of we wél of niet van de partij zijn 
zondagochtend om 11.00 uur. De sessies gaan door bij een 
deelname van minimaal zes man. Aan dat aantal komen we 
vrijwel altijd. De keren dat ons sportieve samenzijn moest 
worden geannuleerd zijn op één hand te tellen.”

Team Zondag voetbalt wekelijks anderhalf uur op een klein 
veld met minidoeltjes. “Het spelniveau is krankzinnig slecht”, 
schatert Arie Graafland het uit. “Maar wat maakt het uit?! 
We hebben er lol in! Dat komt ook omdat iedereen hier met 
dezelfde instelling rondloopt. Spelers die vol fanatisme op 
jacht willen naar winst, zullen zich hier niet thuis voelen. 
Enig relativeringsvermogen is op zijn plaats als je met ons 
meedoet. Wat wij doen is simpelweg bewegen, tegen een 
balletje trappen en veel lachen. Na afloop blijven er spelers 
hangen, anderen douchen en gaan snel naar huis. Het mag 
allemaal. Vrijheid blijheid. Je bent ook niet verplicht om 
elke zondagochtend van de partij te zijn. Als je je maar 
netjes afmeldt als je niet kunt.”

“Voor mij is Team Zondag precies wat bij me past”, weet Arie 
Graafland. “Dit is puur genieten. Je hebt nu wél de lol maar 
niet de mindere kanten van het voetbal. Beter kan niet.”

Team Zondag brengt sport terug tot de essentie

Gewoon genieten van voetbal

“Bewegen, tegen een 
balletje trappen en veel 
lachen”
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Op 1 en 2 september jl. werd het 90-jarig jubileum gevierd

VV Lekkerkerk jubileert: 90 JAAR



14

LEKKERKERK
MAGAZINE

sanitair

deuren

horren

vloeren

www.bruynzeelhomeproducts.nl

Makkelijk
punten sparen
voor korting
bij Hairstyle

Makkelijk
punten sparen
voor korting
bij Hairstyle

WWW.KAPSALON-HAIRSTYLE.NL

Bergambacht

Hoofdstraat 76a

Tel. 0182 - 35 35 39

Lekkerkerk

Schoolweg 4

Tel. 0180 - 66 36 79

Capelle a/d IJssel

Puccinipassage 32

Tel. 010 - 20 20 698

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

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

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
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Gedurende het seizoen 2016-2017 is bij een aantal 
pupillenmoeders het idee ontstaan om met elkaar 
een trainingsgroep te starten. 

Lonneke van Zuylen vertelt: “Eind maart, langs de lijn bij 
een wedstrijd van onze zoon, opperde ik het idee om zelf 
ook eens tegen een balletje te gaan trappen. De andere 
aanwezige moeders waren direct enthousiast”. Priscilla 
Verwaal vult aan: “We hebben gelijk een app-groep 
samengesteld met veertien moeders waarvan wij dachten 
dat ze het wel leuk zouden vinden om te gaan voetballen. 
De overgrote meerderheid leek het wel wat”. 

Lonneke van Zuylen nam vervolgens contact op met 
wedstrijdsecretaris Piet Sterrenburg om te vragen of er 
tijd en ruimte was om te gaan trainen. “Piet was gelijk zeer 
enthousiast en  zo zijn we vanaf begin april begonnen met 
trainen met een stuk of tien deelnemers”, geeft Lonneke 
lachend aan.

Tijdens het indrinken als voorbereiding op een Oh-Ja-Party 
in huize de Ridder is de man des huizes, Ries de Ridder 
gestrikt als trainer voor de 35+ Dames. Ries geeft aan: “Ik 
werd voor het blok gezet door de dames, maar ja, ik kon 
de vraag natuurlijk niet weigeren. De dames waren zo 
enthousiast dat het gewoon oversloeg op mij, ha ha ha” 
Naast het trainen van de dames is Ries ook nog leider bij 
JO13-2. “Ik vind beide vrijwilligerstaken zeer leuk om te 
doen, dus het kost mij geen moeite” vertelt Ries.

Tijdens de gesprekken met Piet Sterrenburg was ook 
duidelijk geworden dat er door de KNVB een 7 tegen 7 
competitie is opgestart voor 35+ Damesteams. “Het leek 

ons een leuk idee om daar aan mee te gaan doen,” zegt 
Lonneke. Priscilla vult aan: “We zijn nu met tien dames, maar 
we kunnen nog wel wat aanwas gebruiken hoor. Vrouwen 
die geïnteresseerd zijn hoeven maar aan twee voorwaarden 
te voldoen; ze moeten 35+ zijn en ze moeten graag Jilzz 
drinken in de derde helft, ha ha”. De wedstrijden worden 
gespeeld op vrijdagavond, zowel uit als thuis.”

Ries geeft aan dat de verwachtingen voor de competitie 
nog niet heel erg hooggespannen zijn, maar door de 
gedrevenheid bij de dames zal het uiteindelijk wel goed 
komen. “Ik ben begonnen met trainingen die ik bij de 

jongste jeugd ook gegeven heb, maar na een paar maanden 
waren ze al toe aan oefenstof die bij de jongere junioren 
ook niet misstaat”. “We hebben nog veel te leren, maar we 
leren wel snel, dus de tegenstanders zijn gewaarschuwd,” 
reageert Lonneke van Zuylen lachend.

“Het sociale aspect van het deelnemen aan een teamsport 
vinden we heel belangrijk. Ook aan verenigingsfeestjes 
zoals de Familiesportdag doen we natuurlijk mee. We willen 
graag in alle opzichten onderdeel zijn van vv Lekkerkerk,” 
geeft Priscilla aan.

De dames gaan spelen in tenues die gesponsord worden 
door Cor van Herk Sloopbedrijf uit Ouderkerk aan den IJssel. 

Lonneke van Zuylen & Priscilla Verwaal: Pupillenmoeders gaan 7 
tegen 7 voetballen op vrijdagavond

Plezier staat voorop bij 35+ Dames

“We hebben nog veel te 
leren, maar we leren snel”



16

LEKKERKERK
MAGAZINE

Burgemeester van der Willigenstraat 51, 2941 ES Lekkerkerk  •  Tel. 0180 - 66 97 05
info@ster-fi etsen.nl  •  www.ster-fi etsen.nl

Welkom bij Ster Fietsen
Ruim assortiment:
• stadsfi etsen
• kinderfi etsen
• elektrische fi etsen
• mountainbikes
• diverse accessoires

Onze merken:
Gazelle, Batavus,
Cortina, Rock Machine

Full service:
Ook voor een onderhoudsbeurt en 
alle reparaties het juiste adres. 
Kortom, kom gerust eens langs!



17

LEKKERKERK
MAGAZINE

Bij VV Lekkerkerk wordt jaarlijks een uitstapje georganiseerd 
voor de Businessclubleden. Afgelopen seizoen werd een 
bezoek gebracht aan het Nationaal Militair Museum in 
Soesterberg. In het museum werd onder leiding van een 
aantal gidsen een rondleiding langs de topstukken van 
het museum verzorgd. De diverse gidsen wisten met hun 
mooie verhaal de aandacht van onze BC-leden zeker vast 
te houden. Na het bezoek aan met museum werden de BC-
leden in Lekkerkerk getrakteerd op een zeer goed verzorgd 
koud, warm en toetjes buffet bij ons zeer gewaardeerde 
BC-lid Eetcafé de Nar van eigenaar Patrick Weijnen. Al met 
al wederom een zeer geslaagd BC-dag. Ook seizoen 2017-
2018 wordt weer een aantrekkelijk uitstapje georganiseerd. 

‘De Business-club op stap’

Voor VV Lekkerkerk zijn sponsoren heel be-
langrijk. Voor het faciliteren en organiseren 
van de diverse activiteiten (zie activiteiten-
kalender op blz. 38) wordt een deel van de 
sponsorinkomsten gereserveerd. Daarom 
heeft VV Lekkerkerk naast reclamebord- en 
shirtsponsoring ook een Businessclub. Op 
dit moment heeft de Businessclub tussen 
de 50 en 60 leden. Ieder jaar wordt er voor 
deze belangrijke leden een dagdeel en 
avond georganiseerd. het is een niet alleen 
een avond om gezellig met de ‘club’ uit te 
gaan, maar ook een ideale mogelijkheid 
om te netwerken. De Businessclub in het 
algemeen en de Businessclub-dag in het 
bijzonder blijken prima mogelijkheden te 
bieden voor ondernemers om contacten te 
onderhouden en nieuwe contacten op te 
doen. heeft u interesse voor de Business-
club van VV Lekkerkerk, dan kunt u contact 
opnemen met: Fred Alblas (06-54940704), 
Arie den Besten (06-46287848) of carola 
van den Bosch-Bol (06-54344392).
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Artiesten Zuid Holland 
Hét online boekingskantoor van Zuid Holland!

onderdeel van:

WWW.ARTIESTENZUIDHOLLAND.NL

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

Wij maken uw
feest tot een

muzikaal succes!!

DJ’s - Drive in shows - Artiesten - Bands

Voor boekingen:
06 22732695 - info@dddentertainment.nl

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.DDDENTERTAINMENT.NL

Artiesten Zuid Holland 
Hét online boekingskantoor van Zuid Holland!

onderdeel van:

WWW.ARTIESTENZUIDHOLLAND.NL

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

Wij maken uw
feest tot een

muzikaal succes!!

DJ’s - Drive in shows - Artiesten - Bands

Voor boekingen:
06 22732695 - info@dddentertainment.nl

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.DDDENTERTAINMENT.NL
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Yoerik Neven (23) en Ronald de Groot (28) zijn 
beide in 2009 begonnen met vrijwilligerswerk-
zaamheden bij de jeugd van VV Lekkerkerk. 

Yoerik vertelt: “Ik was 15 jaar en werd toen gevraagd om 
te komen helpen bij de trainingen van F3. Ik vond dat zo 
leuk om te doen dat ik het seizoen erna samen met Kevin 
de Pater een ‘eigen’ team kreeg: weer F3! Samen met Kevin 
heb ik dat een seizoen of vijf gedaan. Was altijd erg leuk. 
Ook sloot het prima aan bij mijn MBO-opleiding Sport en 
Bewegen”. Ronald: “Ik werd in 2009 gevraagd door Dennis 
Burger om hem te komen helpen bij een D-team. Al snel 
daarna kreeg ook ik een ‘eigen’ ploegje. In totaal heb ik zes 
jaar diverse D-teams en twee jaar E1 getraind en gecoacht.”

Beide geven aan dat ze het vooral heel erg leuk vinden 
om jongere leden de beginselen van het voetbal bij te 
brengen. “Het enthousiasme en de gedrevenheid van die 
kids geven heel veel voldoening en werken met die jonge 
gastjes houdt jezelf ook een soort van jong” vertelt Ronald. 
“Het is wel heel erg leuk om te zien dat jongens die ik in 

het begin van mijn ‘trainerscarrière’ heb begeleid, nu in de 
hoogste jeugdelftallen of de selectie spelen,” vult Ronald 
met een lach op zijn gezicht aan. 

Zowel Ronald de Groot als Yoerik Neven voetballen beide 
zelf ook nog steeds graag. Ronald stopte een paar jaar 
geleden, vanwege tijdgebrek in verband met studie, met 
selectievoetbal en speelt tegenwoordig in Lekkerkerk 4. 
Yoerik maakt alweer een paar jaar onafgebroken deel uit 
van Lekkerkerk 2. Desondanks willen ze hun taken bij de 
jeugd in geen geval loslaten. 

Yoerik is afgelopen seizoen zelfs als coördinator bij de 
jongste pupillen bij de club begonnen en zal dat ook dit 
seizoen voortzetten. “Een paar jaar geleden is de club 
begonnen met een technisch beleidsplan voor de jeugd. 
Daarbij waren voor de diverse leeftijdsgroepen coördinatoren 
nodig. Zo ben ik er in gerold. Onder leiding van Davey van 
Herk, die algeheel jeugdcoördinator is, komen we regelmatig 
bij elkaar voor overleg”. Naast deze taak wacht Yoerik een 
stevige klus met de JO17-1. “Het lijkt me erg leuk en uitdagend 
om ook eens met gasten in de leeftijd van 16–17 te werken,” 
zegt hij. Ronald blijft de jongere jeugd trouw. “Ik train en 
coach de JO13-3 dit jaar. Dat zijn de eerstejaars in deze 
leeftijdsgroep. Mijn hart ligt toch meer bij die jongere 
gasten” geeft Ronald aan.
Ambities om ooit eens bij een andere vereniging als trainer 
aan de slag te gaan, hebben beide heren totaal niet. “Lek-
kerkerk is en blijft toch echt onze club, daar willen we de 
jeugd beter leren voetballen.” 

Ronald de Groot & Yoerik Neven: clubmensen met grote betrokkenheid 
bij de jeugd 

“Jongere jeugd beginselen 
van het voetbal bijbrengen 
blijft het leukste dat er is”

Stabiele factoren in Jeugdkader
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Bovenste rij van links naar rechts:
Davey van Herk, Thijs Kuik, Stan Molemaker, Patrick Verwei  
(assistent-trainer), Oscar Hofstede (keeperstrainer), Arian 
van Herk (hoofdtrainer), Hans den Besten (trainer Zat 2), 
Fred Alblas (elftalleider Zat 1), Yourik Neven, Patrick Prevo, 
Stein Ruberg.

Middelste rij van links naar rechts:
Rien Pols (verzorger Zat 1), Piet Sterrenburg (assistent-
scheidsrechter Zat 1), Quinten Stam, Sander Jansen, Robin 
Velsink, Robin Scheidon, Joost van Mullem, Luke Sits-
korn, André van der Wouden, Pieter Otten, Ronald van 
Put (assistent-scheidsrechter Zat 2), Theo van Milligen 
(verzorger Zat 2). 

Selectie seizoen 2017-2018
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Onderste rij van links naar rechts:
Bart Sterrenburg, Pim Molenaar, Peter Roos, Brian Martens, 
Stan Burggraaf, Mike van Gent, Alex Velsink, Floyd Versluis, 
Rick Molenaar, Martijn de Jong, Nils van Niekerk, Kevin van 
Gent, Senna van den Bosch

Ontbrekend door omstandigheden: 
Mike van Eesteren, Hamis Sarrafzadeh, Mark de Jager, Ferry 
den Hoed, Sylvano Jonker, Esley van Praag, Tristan de Bruijn
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Mike van Eesteren

Martijn de Jong

Senna van den Bosch

Pieter Otten

Kevin van Gent

Silvano Jonker

Tristan de Bruijn

Esley van Praag

Thijs Kuik

Stan Burggraaf

Patrick Prevo

Alex Velsink

Brian Martens

Peter Roos

Robin Velsink

Stan Molemaker

Stijn Ruberg

Floyd Versluis

Zij moeten het gaan doen
Spelers en Technische Staf 2017 - 2018

André van der Wouden
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Pim Molenaar

hamid Sarrafzadeh

Oscar hofstede

Ronald van Put

Mark de Jager

Rick Molenaar

Robin Schiedon

Piet Sterrenburg

hans den Besten

Joost van Mullem

Quinten Stam

Rien Pols

Theo van Milligen

Yoerik Neven

Luke Sitskoorn

Fred Alblas

Patrick Verwei

Nils van Niekerk

Bart Sterrenburg

Arian van herk

Mike van Gent Davey van herk Ferry den hoed
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Wij wensen voetbalvereniging
Lekkerkerk een sportief seizoen!
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     Aanvangstijd

 VV Lekkerkerk  14.30 uur
 
 cSV Zwarte Pijl   14.30 uur
 Prinsenlaan 991
 3062 CT Rotterdam
 www.zwartepijl.nl

 Fc Perkouw   14.30 uur
 Dreef 75
 2825 AN Berkenwoude
 www.perkouw.nl
 
 RcSV Zestienhoven  14.30 uur
 v.d. Duijn v. Maasdamweg 601
 3045 PE Rotterdam
 www.rcsvzestienhoven.nl

 RKSV Leonidas   15.00 uur
 Erasmuspad 9
 3052 KP Rotterdam
 www.cvvdejodanboys.nl

 Sc Excelsior Rotterdam  15.00 uur
 Honingerdijk 110
 3006 AJ Rotterdam
 www.scexcelsior.nl

 SV Bolnes   14.30 uur
 Kievitsweg 153
 2987 VM Ridderkerk
 www.svbolnes.nl

 SSV hBSS    14.30 uur
 Olympiaweg 41
 3118 JD Schiedam
 www.hbss.nl

 VV Dilettant    15.00 uur
 Tiendweg 10
 2931 LC Krimpen a/d Lek
 www.dilettant.nl 

 VV DVO’32    14.30 uur
 Marathonweg 75
 3132 LA  Vlaardingen
 www.dvo32.nl
 
 VV Kethel Spaland  14.30 uur
 Schiedamseweg 87
 3121JG Schiedam
 www.kethelspaland.nl 

 VV Schoonhoven  15.00 uur
 Nieuwe Singel 41
 2871 AX  Schoonhoven
 www.vvschoonhoven.nl

 VV Spirit    15.00 uur
 Sportlaan 3
 2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel
 www.vvspirit.nl 

 VVOR     14.30 uur
 Prinsenlaan 991
 3062 CT  Rotterdam
 www.vvor.nl

     Aanvangstijd

 VV Lekkerkerk 2  11.30 uur
     
 cVV Berkel 2   11.30 uur
 Het Hoge Land 25
 2652 EA  Berkel & Rodenrijs 
 www.vvberkel.nl 

 cVV De Jodan Boys 3  14.30 uur
 Sportlaan 8
 2806 HC  Gouda
 www.cvvdejodanboys.nl

 Fc Oudewater 3   14.30 uur
 Waardsedijk 213
 3421 NE  Oudewater
 www.fcoudewater.nl

 RcSV Zestienhoven 3  14.30 uur
 v.d. Duijn v. Maasdamweg 601
 3045 PE  Rotterdam
 www.rcsvzestienhoven.nl
 
 SV Soccer Boys 3  14.30 uur
 Götzenhainsingel 14
 2665 KP  Bleiswijk 
 www.cvvdejodanboys.nl

 SVS 2    11.30 uur
 Capelseweg 31
 2907 XA  Capelle a/d IJssel
 www.svsvoetbal.nl

 VV capelle 4   13.00 uur
 P C Boutenssingel 1
 2902BG Capelle a/d IJssel
 www.vvcapelle.nl 

 VV Dilettant 3   15.00 uur
 Tiendweg 10
 2931 LC  Krimpen a/d Lek
 www.dilettant.nl 

 VV Schoonhoven 2  12.45 uur
 Nieuwe Singel 41
 2871 AX  Schoonhoven
 www.vvschoonhoven.nl

 VV Spirit 3   14.30 uur
 Sportlaan 3
 2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel
 www.vvspirit.nl 

 VVOR 2    12.00 uur
 Prinsenlaan 991
 3062 CT  Rotterdam
 www.vvor.nl

Tegenstanders Lekkerkerk 1 & 2
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U vindt ons op het winkelcentrum
Raadhuisplein 21 Lekkerkerk

www.slijterijlenten.nl   0180-471149 

Open: di. t/m do. 9:00 tot 18:00,
vrij. 9:00 tot 21:00, za. 9:00 tot 17:00

Service en OnderhOud

van Markenstraat 15 - 2941 BX Lekkerkerk - (0180) 66 41 41
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het oudste nog actieve lid van vv Lekkerkerk, Teus 
Polderman-de Jong, begon ooit op zijn twaalfde 
met voetballen bij de plaatselijke club. De jongste 
telg bij VV Lekkerkerk, Jesse Gelderblom, is al op 
z’n vierde jaar begonnen bij de ukken. Een dub-
belinterview.

Teus kan het zich nog goed herinneren; zijn eerste schreden 
op het voetbalveld. ”Ik  werd in 1952 lid van vv Lekkerkerk. 
Met mijn tweedehands voetbalschoenen begon ik bij de 
C-tjes. Mijn eerste trainer was Klaas Mudde, die woonde 
toen aan de Schoolweg. Uiteindelijk heb ik van m’n 17e 
tot m’n 38e in het eerste elftal gespeeld, met onder andere 
Lies Breijer - de beste speler met wie ik ooit gespeeld heb-, 
Cees de Boer, Bert Rietkerk en de broers Cees en Arie den 
Besten.”  Na zijn lange loopbaan in de hoofdmacht bouwde 
Teus Polderman-de Jong af via het tweede elftal naar de 
veteranen. Op zijn 53e stopte hij als actief voetballer.

Na zijn actieve voetbalperiode bij VV Lekkerkerk is Teus 
altijd betrokken gebleven bij de club. “Ik ben onder meer 
veertien jaar jeugdtrainer geweest en heb de alle leeftijds-
groepen wel eens getraind, van de allerkleinsten tot aan 
de A-jeugd toe. Daarnaast ben ik ook altijd clubscheids-
rechter geweest, dat doe ik nu nog steeds met heel veel 
plezier.” Ondanks zijn leeftijd kan Teus wedstrijden op het 
grote veld nog steeds prima aan. “Zolang ik het fysiek op 
kan blijven brengen, wil ik het graag blijven doen” zegt hij.

Jesse Gelderblom ging met zijn broer Thomas mee naar de 
training bij de ukken. “Ik mocht gelijk meedoen” vertelt hij. 
“Ik was wel de jongste, maar dat maakte mij niets uit hoor”. 
Op de vraag wat Jesse het leukste vindt aan voetballen 
geeft hij breed grijnzend aan dat dat natuurlijk het maken 
van doelpunten is. Bij de ukkencompetitie bij Spirit, waar 
een flink aantal verenigingen aan mee doet, heeft Jesse 

al regelmatig gescoord. “Dat komt omdat mijn papa Ferry 
en mijn opa Cees ook altijd al doelpunten maakten” zegt 
Jesse enthousiast. 

Jesse is een echt voetbaldier die het liefst heel de dag met 
een bal bezig is. “Ik vind de woensdagmiddagtrainingen 
van onze trainer André de Jong echt heel erg leuk” zegt 
Jesse. “We doen altijd eerst een warming-up en daarna de 
echte voetbaltraining, dat is echt genieten”. Na de laatste 
training van vorig seizoen kregen alle ukken een persoon-
lijke voetbalbeker van de trainer. “Daar was ik echt heel blij 
mee, zo’n mooie beker” zegt Jesse breed lachend. Als hij 
‘groot is’, wil hij graag in het eerste elftal gaan spelen. “Net 
als mijn papa heeft gedaan” lacht Jesse.

Teus wil als laatste nog even kwijt dat hij VV Lekkerkerk 
als vereniging heel erg belangrijk vindt voor de sociale en 
emotionele ontwikkeling van de jeugd. “Sporten in team-
verband heeft mij voor een groot gedeelte gevormd tot 
de persoon die ik nu op 77 jarige leeftijd ben” zegt Teus. “Je 
leert elkaar met respect te behandelen bij een vereniging” 
vervolgt Teus. “Vv Lekkerkerk is nog steeds een prachtige 
club waar ik nog steeds heel graag ben.” 

Jesse Gelderblom (5) & Teus Polderman-de Jong (77)

Jong en Oud; enthousiasme druipt er af!!

“Voetballen bij VV 
Lekkerkerk is het 
leukste wat er is”
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Kerkweg 12, Lekkerkerk
T 0180 - 66 47 46
www.EetcafeDeNar.nl 
       Facebook.com/EetcafedeNar

♦ Brunch
♦ Lunch
♦ Diner
♦ Birthdayparty
♦ Receptie
♦ Vergadering
♦ Bedrijfsborrel

Buffetten om je 
vingers bij af 
te likken. 

Geen stress en 
geen troep in huis.
De Nar doet de 
boodschappen èn 
de afwas!

Reserveer tijdig
of vraag naar de 
mogelijkheden.

Altijd een feestje

Leuke en zinvolle dagbesteding voor mensen 
met een verstandelijke beperking; wij bieden 
het op verschillende plekken in de regio.

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op: 06-28682464 of arjenne.tw@gmail.com
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De eerste kennismaking met de Familiesportdag 
dateert voor Wendy van Krimpen en Romina 
Verwaal van meer dan tien jaar terug. 

“In die tijd deden we zelf met een team vrienden en familie 
mee met de sportdag” vertelt Wendy van Krimpen. Romina 
Verwaal vult aan dat zij er toen ook al bij was als de vriendin 
van Erwin Verwaal. “Dat was wel mijn eerste kennismaking 
met VV Lekkerkerk, voordat ik met Erwin meeging was ik 
er nog nooit geweest.”

Wendy geeft aan dat in die tijd dat ze zelf meededen het 
enthousiasme voor de Familiesportdag wel is ontstaan. 
“Ons hoogtepunt was in 2006, toen wonnen we de altijd 
spannende playbackshow” vertelt Wendy met een big 
smile. Ook Romina kan het zich nog goed herinneren. “Met 
een gecombineerde act met de mannen in ons team als 
Spice Girls en Back Street Boys waren we het eerste team 
dat zo’n double act deed”. 

Drie seizoenen geleden hebben Wendy en Romina het 
organisatiestokje overgenomen van Erwin (de echtgenoot 
van Romina) en van Sander de Jong. Wendy vertelt: “Wij 
liepen al vele jaren mee als ‘hulpjes’ van Sander en Erwin. 
Die vonden dat er na vele jaren organiseren wel eens vers 
bloed met nieuwe ideeën mocht komen” Romina: “En 
toen hebben wij het stokje maar overgenomen, met als 
voorwaarde dat Erwin en Sander ons wel zouden blijven 
helpen. De rollen werden gewoon omgedraaid, ha ha.”

De Familiesportdag is altijd eind mei/begin juni. De voor-
bereiding begint echter al vele maanden eerder. “We begin-
nen al in september met brainstormen over het thema van 
de dag”, vertelt Romina. “Ook de datum moet vastgesteld 

worden in overleg met de Activiteitencommissie en het 
bestuur. In januari gaan we dan weer verder met onze 
voorbereidingen”. Al snel daarna worden de jeugd- en 
seniorenteams benaderd. De spellen worden altijd gehuurd 
bij  Businesssclublid Arie Kok. Romina zegt: “Met dit bedrijf 
is in al die jaren een goede relatie opgebouwd, daar zijn 
we zeer blij mee”. 

“Op de Familiesportdag staat de wekker altijd op 6 uur”, weet 
Wendy. “Dan beginnen we omstreeks half 7 met het klaar-
zetten van de spellen. Op de dag zelf hebben we gelukkig 
heel veel vrijwilligers die ons helpen de dag tot een succes 
te maken. Zonder hen zou er geen Familie-sportdag zijn!” 

Op de vraag of ze nog steeds het enthousiasme kunnen 
blijven opbrengen om de Familiesportdag te organiseren 
antwoorden Wendy en Romina bevestigend. “Natuurlijk 
willen we dat blijven doen, in ieder geval zolang er vol-
doende animo bij de leden is. Het eerste lustrum gaan 
we sowieso halen, ha ha! En elk jaar leren we weer nieuwe 
mensen kennen, zoals het afgelopen jaar, toen we veel 
hulp kregen van een flink aantal moeders van jeugdleden”. 

Als laatste geven de dames aan dat ze nog even willen 
benadrukken dat het echt een Familiesportdag is en geen 
Zeskamp. De intentie is dat spelende leden hun familie 
meenemen naar de vereniging op deze dag. Uiteraard 
kunnen de familieleden zelf meedoen met de diverse 
onderdelen, of ze kunnen als toeschouwer naar de ver-
richtingen van familieleden komen kijken. 

Wendy van Krimpen & Romina Verwaal: Vast vrijwilligerskoppel 

Familiesportdag blijft een feestje!

“De Familiesportdag is 
bedoeld om hele families 
op het Lekkerkerk-
complex te krijgen”
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Piet en Bart Sterrenburg hebben diverse geza-
menlijke voetbalherinneringen. De mooiste is 
ongetwijfeld de promotie van Lekkerkerk 1 naar 
de derde klasse afgelopen voorjaar. Vader Piet 
(56) was er bij als assistent-scheidsrechter, zoon 
Bart (25) als speler.

De euforie was groot die machtig mooie zaterdagmiddag 
in juni toen Lekkerkerk 1 met 2-1 won in een loeispan-
nend duel met Spartaan’20. “Onvergetelijk” klinkt het bij 
Piet en Bart uit één mond. “We hebben eindelijk de stap 
kunnen zetten en dat voelt goed”, zegt Bart. “Dat het nu 
wél lukte en de voorgaande jaren niet heeft met een paar 
factoren te maken. We zijn individueel en als team rustiger 
en wat rijper geworden. Dat heeft met ervaring te maken. 
Die hadden we destijds niet en dit seizoen wat meer. De 
voorgaande seizoenen waren we ook al vaak beter dan 
onze tegenstanders maar gingen we te snel over de rooie 
wanneer het tegenzat. Ik ben daar een goed voorbeeld 
van, ha ha! Ik pakte veel te veel kaarten en liep regelmatig 
tegen een schorsing aan. De voorbije competitie ging het 
op dat vlak een stuk beter. De teller stopte bij drie keer 
geel. Ik heb geen wedstrijd hoeven missen.”

Piet Sterrenburg herkent de felheid waarover Bart het had. 
“Die zit namelijk óók in mij”, grijnst de buiten de lijnen altijd 
aimabele Lekkerkerker. “Als ik onrechtvaardigheid bespeur 
kan ik soms flink uit mijn dak gaan. Een tijdje geleden over-
kwam het me weer tijdens een partijtje zeven-tegen-zeven 
waar ik aan meedeed. Ik ben dan ook niet de aangewezen 
persoon om mijn zoon corrigerend toe te spreken. Mijn 
vrouw is daar beter in, ha ha!”

Piet Sterrenburg is al zo’n 48 jaar lid van vv Lekkerkerk. Een 
groots voetballer was hij niet, maar in diverse vrijwilligers-
functies geldt hij op het sportpark aan de Tiendweg-West 

als een steunpilaar waar je echt op kunt bouwen. “Ik vind 
het belangrijk om iets voor de vereniging én daarmee de 
samenleving te doen”, zegt hij. “Ik verbind graag mensen 
onderling en geniet van de gezelligheid die het clubleven 
met zich mee brengt.”

Sportief plezier maakt daar onmiskenbaar deel van uit, 
weten Piet en Bart. Laatstgenoemde mag het met zijn 
elftal gaan proberen in de derde klasse. “We treffen straks 
clubs als Spirit, Perkouw en Dilettant; duels om je op te 
verheugen”, glimlacht de aanvaller. “Hoe ver we zullen 
reiken? Laat ik het er op houden dat we voor rechtstreekse 
handhaving gaan. Als dat lukt mogen we tevreden zijn.”

“Die felheid van Bart zit 
ook in mij”

Piet en Bart Sterrenburg delen één passie

Zo vader, zo zoon
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Op 3 juni jl. speelde Lekkerkerk 1 de allesbeslissende 
thuiswedstrijd tegen Spartaan’20. De inzet was promotie 
naar de 3e klasse van de KNVB. Na een bloedstollende wed-
strijd, waarin de bezoekers na 25 minuten op 0-1 kwamen, 
trok Lekkerkerk uiteindelijk toch aan het langste eind. Voor 
rust maakte topscoorder Martijn de Jong de gelijkmaker. 

In de 89e minuut verdiende Lekkerkerk een strafschop 
na een overtreding op Martijn de Jong. Pim Molenaar liet 
zich de kop niet gek maken en schoot de bal onberispelijk 
binnen. Na ruim 10 minuten durende blessuretijd mocht 
Lekkerkerk zich na 40 jaar weer 3e klasser noemen.

Na 40 jaar terug in de 3e klasse

‘Lekkerkerk 1 promoveert’
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Foto’s Blz 33: John Wijntjes Fotografie
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Lekkerkerk Zaterdag 1

Lekkerkerk Zaterdag 4

Lekkerkerk Zaterdag 3

Lekkerkerk Zondag 1

Lekkerkerk Zaterdag 2

Lekkerkerk Zaterdag 5

Lekkerkerk Begeleiding

Lekkerkerk Vrouwen Zondag
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Lekkerkerk Trainingsgroep

Lekkerkerk JO19-1

Lekkerkerk G1 Zaterdag

Lekkerkerk JO17-1 

Lekkerkerk “7 tegen 7”

Lekkerkerk JO19-2

Lekkerkerk JO17-2
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Lekkerkerk JO15-1

Lekkerkerk JO13-3

Lekkerkerk JO13-1

Lekkerkerk JO11-2

Lekkerkerk JO15-2

Lekkerkerk JO11-1

Lekkerkerk JO13-2

Lekkerkerk JO11-3
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Lekkerkerk MO11-1

Lekkerkerk JO8-1 

Lekkerkerk ukken

Lekkerkerk JO9-2 

Lekkerkerk JO9-1

Lekkerkerk JO8-2 

Lekkerkerk steunt KiKa!!!

Lekkerkerk JO9-3 
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Opgericht:
1 september 1927

Accomodatie:
Tiendweg-West, Lekkerkerk

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

Website:
www.vvlekkerkerk.nl

Dagelijks bestuur:
Siebe Burggraaf
voorzitter.vvlekkerkerk@gmail.com

Chris den Hoed
penningmeester.vvlekkerkerk@gmail.com

Piet Kok
secretaris.vvlekkerkerk@gmail.com

Algemeen Bestuur:
Jasper Schilt
facilitair.vvlekkerkerk@gmail.com

Cees van der Laan
tc.vvlekkerkerk@gmail.com

Erica Mak
barcommissie.vvlekkerkerk@gmail.com

Jeroen van Arendonk
jeugdvoorzitter.vvlekkerkerk@gmail.com

Edo van Veen
activiteiten.vvlekkerkerk@outlook.com

Fred Alblas
sponsoring.vvlekkerkerk@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat:
Piet Sterrenburg
wedstrijdsecretaris.vvl@gmail.com

Businessclub:
Fred Alblas, Arie den Besten, Bert Schilt,
Carola van den Bosch, Bas van der Laan, 
sponsoring.vvlekkerkerk@gmail.com

Vrienden van VV Lekkerkerk
Henk Paaij, Piet Mak, Siebe Burggraaf, 
Erwin Paaij, Gerard Visser
Vriendenvanvvlekkerkerk@hotmail.com

contributie:
Senioren     € 187,00
Actieve Rustende Leden   € 105,00
Inactieve Rustende Leden   € 76,00
Donateurs    € 29,00
Gezin     € 372,00
A-junioren    € 148,50
B & C-junioren    € 135,00
Pupillen     € 123,00
5½ jarigen    € 79,00

Activiteitenkalender 2017-2018:
Sinterklaasfeest JO7  15-11
Algemene Ledenvergadering 30-11
Kerstborrel Jeugdkader   20-12
Kerstbingo    23-12
Kerstjeugdveldtoernooi   28-12
Kerstjeugdveldtoernooi   29-12
Jeugdbosloop   06-01
Klaverjasmarathon   06-01
Nieuwjaarsreceptie  07-01
Veteranen/recreantentoernooi 20-05
Fietsen voor je club  26-05
Ukken- toernooi   26-05
Jeugdtentenkamp   26-05
Zeskamp    02-06
G- toernooi   09-06
Seizoenafsluiting Jeugdkader 15-06
Jeugdtoernooi-dag  16-06
Damestoernooi   16-06
Algemene Ledenvergadering 07-06

Verenigingsinfo

Alles wat u moet weten over Lekkerkerk
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Drukzo wenst alle spelers 
en toeschouwers van 
v.v. lekkerkerk een 
fantastisch seizoen!
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Wist u het al ? Techhandel - Mudde
verkoopt ook raamdecoratie !

rolgordijnen - duoshades - lamellen - vouwgordijnen - shutters - jalouzieën 

Lage prijzen
Gratis meten

Gratis montage

Unieke
oplossing

voor
draai / kiep


