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Met onze moderne online software heeft u uw 
gehele administratie altijd binnen handbereik.

FF Boekhouden (eff e boekhouden) is onderdeel 
van Frietman & Van Vugt Bedrijfsadvisering.

Wij bieden een snelle, 
eenvoudige en digitale ver-
werking van uw volledige 
boekhouding d.m.v. de Yuki 
webtool.
Wilt u meer informatie of 
een persoonlijk gesprek? 
Neem dan contact op via 
onze website of bel ons op 
nummer (0180) 525 555.

Uw boekhouding deskundig verzorgd voor een vaste lage prijs!

www.ffboekhouden.nl

Ries de Ridder, secretaris met clubliefde

Vanzelfsprekend actief
‘Iets doen voor je club’. Voor Ries de Ridder is het een vanzelfsprekendheid. Toen Piet Kok zijn afscheid als
secretaris aankondigde, meldde de Lekkerkerker zich aan als diens opvolger. “Ik weet wat er in die taak van je 
verwacht wordt en ik vind het simpelweg leuk en fijn iets voor de vereniging te kunnen betekenen.”

Ries de Ridder en v.v. Lekkerkerk; ze vormen al een twee- 
eenheid sinds 1972, het jaar waarin hij als voetbalpupil zijn  
eerste stappen zette op het veld. “De club was toen bezig 
aan haar laatste seizoen aan de Koninginneweg”, herinnert 
Ries de Ridder zich nog goed. “Een jaar later gingen we naar 
een gloednieuw sportpark aan de Tiendweg-West. Ik begon 
in de E2. Siebe Burggraaf en Dirk van der Velden waren mijn 
leiders. Nee, ik was geen grootse voetballer, ha ha!  
Uiteindelijk bracht ik het tot de lagere seniorenteams. Prima, 
ik heb het altijd met veel plezier gedaan en daar gaat het 
om, toch?!”

Ries de Ridder hield zich al op relatief jonge leeftijd bezig 
met het scheidsrechtersvak. “Op mijn 17e ben ik daarmee 
begonnen. Bij toeval. Een team zat zonder scheidsrechter 
en toen besloot ik het maar te gaan doen. Dat is nu 37 jaar 
geleden. Ik fluit nog steeds al is het niet meer elke week.” 
Zijn club v.v. Lekkerkerk diende hij in de loop der decennia 
in tal van functies: jeugdleider, jeugdtrainer, jeugdvoorzitter, 
jeugdsecretaris, grensrechter, lid van de toernooicommissie, 
organisator van het zaalvoetbaltoernooi op Koninginnedag; 
Ries de Ridder deed het allemaal. Tegenwoordig bekleedt 
hij naast zijn functie als secretaris ook het trainerschap van 
het Dames-veteranenteam van zijn club. “Heerlijk om te 
doen!”, glimlacht hij breeduit. “Wat een geweldige groep is 
dat! Het is een feest om met ze op het veld te staan! En wat 
ook zo leuk is: dit team geldt echt als een verrijking voor de 
vereniging. Ze zorgen met hun enthousiasme voor extra 
gezelligheid en zijn bereid om leuke dingen te organiseren. 
Ik ga straks samen met de dames jeugdtoernooien op touw 
zetten, waar ook naast het voetbal van alles te beleven is. 
Het moeten echte ‘events’ worden.”

Het doet Ries de Ridder deugd dat v.v. Lekkerkerk na een 
aantal moeilijke jaren de weg omhoog heeft ingeslagen. 
“Die mindere periode heeft er bij mij ook best ingehakt”, 
zegt hij terugblikkend. “Je wilt dat het je club goed gaat hè? 
Daarom ben ik blij dat de sfeer inmiddels weer verbeterd is 
en we onze organisatie weer goed op orde hebben. En nu 
verder bouwen. Ik werk er graag aan mee.”

“ En nu verder 
bouwen.  
Ik werk er graag  
aan mee”
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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.

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
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De top kunnen
bereiken

     Marc van der Zee aan de slag als hoofdtrainer

 ‘Ik wil er nog wat 
 meer voetbal inbrengen’ 

Training geven. Een team sterker maken. Presteren. 
v.v. Lekkerkerk heeft in de persoon van Marc van der 
Zee een nieuwe trainer waar de bevlogenheid van 
afdruipt.

“Een nieuwe fase in mijn voetballeven”, stelt de 48-jarige 
oefenmeester vast wanneer hij het over zijn werkzaamheden 
bij de zaterdagderdeklasser heeft. “Wat ik tot nu toe beleefd 
heb bij v.v. Lekkerkerk maakt me enthousiast. Een mooie, 
echte voetbalclub met een selectie die het voorbije seizoen 
zeker in de nacompetitie heeft laten zien dat ze over karakter 
en vechtlust beschikt. Op die basis is het team uiteindelijk 
keurig overeind gebleven en is degradatie afgewend. Nu 
moeten we een stapje verder denken. Ik wil de jongens nog 
wat meer aan het voetballen krijgen. Dat willen ze zelf óók. 
Gedurende de eerste trainingsweken werd me duidelijk dat 
er voldoende rek in de spelersgroep zit. We zouden een goed 
jaar hebben als we ons in de middenmoot weten te spelen. 
Dat is dan ook hét doel voor dit seizoen. Ook willen we 
proberen om het tweede en derde elftal naar een wat hoger 
plan te trekken, waardoor het verschil met de hoofdmacht 
kleiner wordt. Mooie uitdagingen kortom.”

Als voetballer was Marc van der Zee actief bij verschillende 
clubs. Hij begon ooit in de jeugd van DCV, om vervolgens 
over te stappen naar Spirit. Daar ontwikkelde hij zich tot een 
sterke middenvelder met veel loopvermogen en een hard 
schot. Zijn talent voerde hem naar Capelle, waar hij drie 
seizoenen in het eerste elftal zou spelen. In een later stadium 
van zijn carrière was hij actief voor VVOR, TOGR om uiteinde-
lijk terug te keren naar Spirit.

In Ouderkerk trainde hij ook diverse jeugdteams en het 
tweede elftal. “Ik had de hoop dat ik na het afscheid van 

Kees van der Poel als hoofdtrainer gevraagd zou worden om 
hem op te volgen”, zegt Van der Zee. “Men koos echter voor 
Warry van Wattum en vervolgens voor Richard van Capellen. 
Het goed recht van het bestuur uiteraard, maar ik vond het 
wél teleurstellend dat men het niet nodig vond om mij te 
vertellen waarom ik het níet geworden was. Maar goed, dat 
soort dingen gebeuren kennelijk in de voetballerij. Ik ben er 
uiteindelijk overheen gestapt.”

V.v. Lekkerkerk is Van der Zee’s tweede club waar hij het  
eerste elftal gaat trainen en coachen. Eerder was hij in die 
functie met succes actief bij FC Perkouw. “We werden  
kampioen op de laatste speeldag. Onvergetelijk!” Een titel 
lijkt er met v.v. Lekkerkerk vooralsnog niet in te zitten. “Wij 
doen het goed als we ons in de middenmoot weten te  
spelen”, herhaalt Marc van der Zee. “De jongens en ik gaan  
er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen!”

“We zouden een goed 
  jaar hebben als we 
  ons in de midden-  
  moot weten te spelen”
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Lekkerkerk 1 handhaaft zich in 3e klasse

3-1 winst op Bergambacht in finale
Na een redelijk seizoen kwam Lekkerkerk 1 helaas
één punt tekort voor rechtstreekse handhaving.  
De noodzakelijke nacompetitie met drie finales werd 
uiteindelijk succesvol afgesloten. Achtereenvolgens 
Gouda (3-0), CKC (2-1 na verlenging) en Bergambacht 
(3-1 na verlenging) werden verslagen. De finale- 
wedstrijd tegen Bergambacht werd gespeeld in een 
fantastische sfeer met ruim 700 toeschouwers langs 
de lijn. Na 90 minuten stond het 1-1. In de 110e  
minuut maakte Martijn de Jong op prachtige wijze 
2-1. Stan Burggraaf maakte in de 123e minuut aan 
alle onzekerheid een eind door zijn 2e goal van de 
dag te maken.
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VOOR VERHUUR VAN CONTAINERS VOOR:
• BEDRIJFSAFVAL
• BOUW- EN SLOOPAFVAL
• PUIN
• DAKAFVAL 
• HOUT

CONTAINERS VAN
3M3 TOT 40 M3

LKOK.NL  •  TEL 0624 711 187  •  INFO@LKOK.NL

adv_KOK.pdf   1   07-03-17   14:39

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 

  Jeroen Visser begint aan tweede seizoen als jeugdsecretaris

‘Nog genoeg uitdagingen bij de
 jeugdcommissie’ 

Organisatieadviseur Jeroen Visser is sinds seizoen 2017-2018 jeugdsecretaris in de jeugdcommissie van
v.v. Lekkerkerk. Na een relatief korte ‘voetbalcarrière’, die eindigde op zijn elfde, is Jeroen na vele jaren weer 
actief bij de voetbalclub van het dorp. 

Na het vroegtijdig stoppen met voetbal waren er vele  
andere sporten die hij beoefende, zoals: tennissen, schaatsen 
en taekwondo. Ook heeft hij, naast zijn dagelijkse werk-
zaamheden, bij de Nationale Reserve in het recente verleden 
mooie taken kunnen vervullen. “Van mijn voetballichting 
zie ik alleen André van de Wouden nog echt bezig met het 
voetbalspelletje”, geeft Jeroen lachend aan.

“In het dagelijks leven kom ik voorzitter Siebe Burggraaf 
wel eens tegen. Hij vertelde mij dat er bij de voetbal altijd 
wel vrijwilligers nodig zijn. Na een goed gesprek ben ik als 
jeugdsecretaris aan de gang gegaan”, vertelt de 38-jarige 

Jeroen. “Vooral doordat ons zoontje bijna de leeftijd heeft 
om te gaan voetballen, wilde ik de club vast wat beter leren 
kennen. Ik kende de vereniging wel vanuit een eerdere  
periode doordat mijn vader Willem vele vrijwilligerstaken 
heeft vervuld, zoals helpen bij sportdagen en toernooien, 
maar hoe de club heden ten dage functioneert wist ik  
natuurlijk niet”. 

De taken die van de jeugdsecretaris zijn zeer divers. “Ik heb 
natuurlijk te maken met de overige leden van de jeugdcom-
missie, zoals jeugdvoorzitter Jeroen van Arendonk, maar 
ook met de diverse coördinatoren. “We vormen een leuke, 
enthousiaste groep die vele zaken voor de jeugd van  
v.v. Lekkerkerk oppakt en uitvoert. Denk daarbij aan het 
verzorgen van een cursus voor pupillentrainer bij ons op de 
vereniging, de AH-voetbalplaatjes-actie, de hele AVG-proble-
matiek, maar ook het nieuw leven inblazen van de jeugd-
toernooien. En natuurlijk de ‘dagelijkse beslommeringen’ die 
er altijd zijn bij een voetbalvereniging”, zegt Jeroen. 

Het contact met de KNVB blijft voor Jeroen wel een puntje 
van zorg. Vooral het gebrek aan daadkracht en snel kunnen 
handelen en beslissen maakt die organisatie tot een lastige 
partner. “Toch gaan we dit seizoen wel gewoon proberen om 
die contacten wat soepeler te laten verlopen. Ook willen we 
met de jeugdcommissie de puntjes op de i gaan zetten bij 
opgestarte acties van vorig seizoen, zoals het organiseren 
van de jeugdtoernooien, de opgeleide jeugdtrainers moge-
lijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen en de con-
tacten met de diverse ouders nog beter te gaan verzorgen. 
Er blijft altijd heel veel te doen voor de jeugd, maar ik zet me 
daar heel graag voor in”.

“Er blijft altijd heel 
  veel te doen voor de
  jeugd. Ik zet me daar
  graag voor in”
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Benefietwedstrijd om geld in te zamelen voor KiKa

 Lekkerkerk JO19 – FC De Rebellen
Op 7 september jl. speelden de JO19-teams van 
2017-2018 tegen FC De Rebellen met als doel om 
weer zoveel mogelijk geld in te zamelen. Bij de  
gasten deden o.a. Andy van der Meijde, Ruben  
Schaken, Romano Denneboom, Marcel Meeuwis, 
Leo Koswal, Ricky van den Bergh en René van Dieren 
mee. De ploeg stond onder leiding van Mario Been 
en de wedstrijd werd gefloten door Roelof Luinge. 
Door verkoop van ruim 400 entreekaarten, veel 
sponsoring door diverse ondernemers en een grote 
verloting werd liefst € 9,436,50 opgehaald voor KiKa. 

Door een sponsor, die anoniem wenst te blijven, is 
het bedrag nog aangevuld tot € 10.000. Na deze  
wedstrijd staat de teller op ruim € 50.000 voor KiKa.
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sanitair

deuren

horren

vloeren

www.bruynzeelhomeproducts.nl

John Witgoed

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

Reparatie & Verkoop
Huishoudelijke Apparaten
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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

Lonneke Ruberg en Marjolein Molemaker: toppers voor het goede doel 

 KiKa-pioniers van het eerste uur!
De start van het KiKa-project bij v.v. Lekkerkerk was voor zowel Lonneke Ruberg als Marjolein Molemaker de
eerste kennismaking met ‘commissie-werkzaamheden’. Na de eerste aanzet van Edwin Ruberg om geld voor 
KiKa te genereren door spelers uit JO19 via acties in te zetten, werd een KiKa-commissie gevormd die, samen 
met de spelers van JO19, de uitvoering van de acties ging begeleiden, uitvoeren, etc. Als tegenprestatie  
werden alle JO19-teams door Edwin compleet in het nieuw gestoken met als reclame-uiting ‘KiKa’.

“Wat heel veel indruk maakte in het eerste seizoen, was de 
presentatie over KiKa en kinderkanker die Davey van Herk 
en mijn man Edwin gaven in de kantine” vertelt Lonneke. 
“Vooral de stilte bij al die gasten van 17 en 18 jaar gaf duide-
lijk aan dat het verhaal binnen kwam” vervolgt Lonneke.
 Marjolein ziet de ontwikkeling en bewustwording op 
sociaal-maatschappelijk gebied van de JO19-jeugd als een 
belangrijk aspect van het gehele project. “Wat mij ook nog 
goed bijstaat, is de enorme betrokkenheid die alle vrij- 
willigers en JO19-spelers en –begeleiders vanaf het begin 
toonden. Tot op de dag van vandaag is nog 90% van de  
vrijwilligers van het eerste uur betrokken bij het hele  
KiKa-gebeuren”. 

Hoogtepunten waren er plenty de afgelopen drie seizoenen. 
“Ik weet nog dat de eerste grotere actie, boterletters ver- 
kopen, plaatsvond in de stromende regen. Toch kreeg de 
JO19 het voor elkaar om alle 1000 boterletters te verkopen. 
Ik werd daar toen echt gewoon een beetje trots op die 
gasten” geeft Lonneke lachend aan. Marjolein vult aan: “Ook 
het benefietgala met veiling en loterij in Amicitia met super 
medewerking van Ad Scheer & Jan Dirk Stouten en de soms 

stuntelige maar zeer gedreven bediening door de JO19- 
spelers was een hoogtepunt. Het leverde toch maar even 
ruim € 24.000 op”. Ook de benefietwedstrijd van JO19 tegen 
Oud-Feyenoord in 2016 was prachtig. “Voor 900 toeschou-
wers en met prachtig weer werd die wedstrijd en de aan- 
sluitende feestavond een groot succes” is Lonneke nog 
steeds enthousiast. Mede door de fantastische schenking 
van 1000 liter bier door Francis en Coby Hoogerwerf van 
Café ’t Veerhuys werd deze avond ook voor KiKa een  
prachtige actie met een opbrengst van ruim € 11.000. 

Ook afgelopen seizoen springen er weer twee acties uit. 
Marjolein geeft aan: “Achttien spelers van JO19 hebben de 
kwart marathon van Rotterdam gelopen. Via zelf geworven 
sponsoren hebben zij met deze actie ook nog eens € 1.700 
bij elkaar gelopen”. Ook de Moederdag-braderie was een 
prima actie voor het goeie doel (€ 1000). Enkele moeders en 
spelers verkochten alle orchideeën en andere geschonken 
planten binnen no time.

Als laatste geven Marjolein en Lonneke aan dat na seizoen 
2018-2019 de KiKa-commissie, in ieder geval, voorlopig gaat 
stoppen. Lonneke zegt: “Na vier seizoenen met prachtige 
acties en een opbrengst van ruim € 50.000 voor KiKa, komt 
voor de huidige commissie een mooi moment om er een 
punt achter te zetten. Onze kinderen zijn inmiddels al geen 
speler meer van JO19, dat maakt het iets gemakkelijker”. 
Marjolein vult aan: “Het waren prachtige seizoenen waarbij 
zeker binnen onze commissie een hechte saamhorigheid 
is gegroeid. De mensen van het  eerste uur, Carola van den 
Bosch, Anita Burggraaf, Wilma van Herk, Jan Blanken en  
ook de later toegetreden leden, hebben met elkaar een 
schitterend resultaat neergezet met ook nog eens een zeer 
positieve uitstraling voor de v.v. Lekkerkerk”.

“KiKa en v.v. Lekkerkerk 
  al vier seizoenen aan 
  elkaar verbonden”
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Burgemeester van der Willigenstraat 51, 2941 ES Lekkerkerk  •  Tel. 0180 - 66 97 05
info@ster-� etsen.nl  •  www.ster-� etsen.nl

Welkom bij Ster Fietsen
Ruim assortiment:
• stads� etsen
• kinder� etsen
• elektrische � 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!

     Ruud Dubbelman in technische functie terug bij zijn cluppie

 ‘Het plaatje ziet er goed uit’
Ruud Dubbelman gaat zijn eerste officiële seizoen in als TC-lid van voetbalvereniging Lekkerkerk. Hij houdt
zich vooral bezig met zaken rondom het eerste en tweede elftal. “Het komt er op neer dat ik mede een klimaat 
creëer waarin mensen goed kunnen functioneren. Een leuke en interessante uitdaging.”

Dubbelman (64) vervulde een soortgelijke functie in zijn 
vorige woonplaats Berkenwoude: FC Perkouw. “Was leuk om 
te doen”, zegt hij terugblikkend. “Mijn taak houdt in dat ik 
dicht op de teams zit, weet wat er speelt en meebouw aan 
een stabiele organisatie. Met betrekking tot de selectieteams 
van v.v. Lekkerkerk heb ik me de laatste tijd bezig gehouden 
met het mede invullen van de technische staf. Dus ook bij 
het aantrekken van Mark van der Zee, de nieuwe hoofd-
trainer. Van de drie overgebleven kandidaten maakte hij de 
beste indruk. Ik ken Mark nog van zijn tijd bij FC Perkouw. 
Een prima trainer/coach die voort kan bouwen op wat er de 
voorbije seizoenen is neergezet. Ik verwacht van hem vooral 
dat hij het elftal in voetballende zin gaat ontwikkelen. Op 
het gebied van wedstrijdmentaliteit en inzet zit het al aardig 
goed met de ploeg. Nu is het zaak om nog wat meer rust in 
het spel te krijgen. Om die reden had ik graag wat ervaren 
spelers met een Lekkerkerkse achtergrond aan de selectie 
zien toegevoegd. Jammer genoeg is dat tot op heden nog 
niet gelukt. Zonde is ook dat we in de persoon van Kevin 
Liefhebber juist zo’n speler zijn kwijtgeraakt. Hij kon voorin 
een balletje vasthouden en had scorend vermogen. Zijn 
nieuwe functie binnen zijn werk zorgde er echter voor dat  
hij nu is gestopt.”

Om de staf van het eerste elftal te versterken werd Gerard 
Schiedon toegevoegd. Hij is de nieuwe assistent-trainer van 
Mark van der Zee. Dennis Burger werd als trainer van het 
tweede elftal benoemd. “Ook een coach van wie de jongens 
kunnen leren”, schat Dubbelman in. “Kortom: het plaatje 
ziet er goed en degelijk uit. En nu afwachten hoe het in de 
praktijk gaat werken. Want voetbal blijft voetbal hè. Je kunt 
in deze sport nooit zaken voorspellen.”

Ruud Dubbelman, die door Piet Kok werd gestrikt voor zijn 
TC-taak, is een geboren Eindhovenaar die op zijn 12e naar 
Lekkerkerk verhuisde en bij de plaatselijke club in de jeugd 
voetbalde. Na zijn trouwen woonde hij acht jaar in Capelle 
aan den IJssel om vervolgens naar Berkenwoude te verhui-
zen. “En nu ben ik terug in Lekkerkerk”, glimlacht de oud- 
medewerker van Havenbedrijf Rotterdam. En dan ook nog 
bij mijn oude cluppie. Voelt goed!”

“Voetbal blijft voetbal
  hè. Je kunt in deze
  sport nooit zaken 
  voorspellen”
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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

   Koos Brand (70) en Dirk de Jager (68): Al jaren vaste waardes bij de werkploeg!

‘Saamhorigheid binnen
 werkploeg heel belangrijk’

Koos Brand en Dirk de Jager gelden als een representatieve afvaardiging van de werkploeg van v.v. Lekkerkerk.
Beide zijn inmiddels gepensioneerd en al vele jaren actief bij de vereniging waar ze al zolang lid van zijn. Dirk 
vertelt: “Samen met nog een achttal andere verenigingsleden, die vanwege hun leeftijd niet meer deelnemen 
aan het arbeidsproces, vormen we een hechte maar zeker ook vrolijke en humorvolle groep die vele onder-
houdswerkzaamheden bij de club volbrengt.” Koos vult aan: “Dat klopt inderdaad. Samen met Rien Pols, Jasper 
Schilt, Jan Verwaal, Nico Kreukniet, Hans van der Wouden, Peter van de Berg, Koos Aarnoudse en Jan van Tol 
vormen we een mooi groepje, ha ha!”

contact en de grappen en de grollen zijn belangrijke rede-
nen voor Dirk om elke week twee keer naar het complex aan 
de Tiendweg-West te gaan. 

Koos heeft in ver verleden een aantal jaren in de jeugd van 
de club gespeeld. “Sinds 1992 ben ik, als leider van onze 
zoon, als vrijwilliger actief bij v.v. Lekkerkerk. In 1998 ben ik 
ook als clubscheidsrechter aan de gang gegaan, dat heb ik 
volgehouden tot 2012.” Koos kon op z’n 60e stoppen met 
werken, en was vanaf die tijd een aantal jaren zes tot zeven 
dagen per week bij de club te vinden. “Ik zorgde vooral voor 
de gras- en kunstgrasvelden door ze te maaien, te krijten, te 
vegen en schoon te blazen.” vertelt Koos. De laatste jaren is 
hij vooral op de maandag- en donderdagochtend aanwezig.

Koos en Dirk krijgen allebei glimoogjes als ze beginnen te 
vertellen over de koffiepauzes en het samen een biertje 
drinken aan het eind van de ochtenden. Dirk: “Omdat we 
elkaar al zo lang kennen, worden er diverse ouwe koeien uit 
de sloot gehaald.” Koos vult aan: “Er vloeien dan wel eens 
tranen van het lachen, daarbij plagen we elkaar graag, maar 
iemand beledigen dat doen we natuurlijk nooit.” Dirk sluit af: 
“We hebben het leuk met elkaar en dat willen we heel graag 
nog vele jaren voortzetten, waarbij we ook nog eens werk-
zaamheden bij onze club met elkaar blijven uitvoeren. De 
saamhorigheid binnen onze werkploeg is ons allemaal heel 
veel waard.” 

“Tien gepensioneerden 
   en VUT-ers zeer actief 
   bij v.v. Lekkerkerk”

“Na 20 jaar selectievoetbal en twintig jaar veteranenvoetbal 
heb ik ruim tien jaar geleden de schoenen aan de wilgen ge-
hangen.” zegt Dirk. Als vrijwilliger is Dirk in een ver verleden 
jeugdtrainer en keeperstrainer geweest en op vele donder-
dagavonden heeft hij achter de bar gestaan als er klaverjas 
gespeeld werd in de kantine. “Toen ik op m’n 62e met vroeg-
pensioen kon, sloot ik me direct op de maandag- en donder-
dagochtend aan bij de werkploeg.” Vooral het buiten bezig 
zijn voor de club en het daardoor fit blijven, het onderlinge 
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DAG IN DAG UIT
OP PAD MET  
DE STERKSTE
Ondernemen is risico’s nemen. Maar het liefst heb je 
natuurlijk gewoon zekerheid. Elke dag weer. Met een 
HAPERT aanhangwagen kies je voor die zekerheid en 
kun je je volledig concentreren op je werk. Wil jij ook 
werken met de sterkste? Ga naar www.hocar.nl
BRING IT ON!

WWW.HOCAR.NL

        Kees Luijten versterkt Sponsorcommissie

 ‘Leuk om iets te doen 
  voor de club’

Veel moeite kostte het de sponsorcommissie van 
v.v. Lekkerkerk niet om Kees Luijten te strikken als 
versterking. “Ik zei meteen ja”, glimlacht de oud- 
ondernemer. “Het is leuk om op deze manier iets te 
doen voor de club.”

Geboren en getogen Lekkerkerker Kees Luijten werd pas 
op latere leeftijd lid van de plaatselijke voetbalclub. “In mijn 
jeugdjaren was ik lid van gymnastiekvereniging KdO”, gaat 
hij terug in de tijd. “Vroeger mocht je van je ouders één sport 
beoefenen. Een tweede was geen optie. Toch heb ik voetbal 
altijd erg leuk gevonden. Uiteindelijk ben ik er aan begonnen 
doordat Jan van Arendonk me enthousiast maakte om toe 
te treden tot het veteranenelftal. Daar heb ik nooit spijt van 
gehad. Man, man wat hadden we een gezellige team! Nee, 
als voetballer had ik weinig toe te voegen aan de ploeg. 
Ik kon er eigenlijk niks van, ha ha! 

Uiteindelijk ben ik gedegradeerd tot grensrechter. Maar dat 
mocht de pret niet drukken. Het ging vooral om de lol die je 
samen beleefde.

Op zondagen waren we destijds van 10 tot 6 op het sport-
park te vinden. Je speelde je potje voetbal en ging dan de 
kantine in. Vrouwen en kinderen erbij en plezier maken. 
Dat was onze wekelijkse voetbaldag.” Tussendoor had  Kees 
Luijten in een technische functie ook twee jaar zitting in het 
bestuur van v.v. Lekkerkerk. Daarnaast fungeerde hij met het 
mede door hem opgerichte bedrijf Klimakon jarenlang als 
sponsor. Kees’ zoon Patrick zette die lijn overigens ‘naadloos’ 
voort met diens onderneming Luijten Verwarming. 
Kees Luijten zélf houdt zich tegenwoordig bezig met onroe-
rend goed en de verhuur daarvan.

“Kees heeft veel contact met Lekkerkerkse ondernemers”, 
weet Fred Alblas, voorzitter van v.v. Lekkerkerks Sponsor-
commissie. “Met name die op het bedrijventerrein in ons 
dorp. Daarnaast geldt hij als gepokt en gemazeld in het 
zakenleven en heeft hij een ‘zwart-witte’ achtergrond. Een 
droomkandidaat dus voor onze sponsorcommissie. We zijn 
enorm blij dat hij zich bij ons heeft aangesloten.”

Op het vlak van sponsoring gaat het v.v. Lekkerkerk voor 
de wind. “Je merkt aan alles dat de economie weer op volle 
toeren draait”, stelt Alblas tevreden vast. “Wij zien dat onder- 
meer aan de groei van onze businessclub. We tikken momen- 
teel het aantal van zestig leden aan. Bij onze laatste Business- 
clubdag mochten we weer dertien nieuwe leden begroeten! 
Fantastisch! De Businessclub geldt naast de contributie- 
inkomsten en de kantine als een belangrijke pijler onder de 
vereniging. Een groot deel van de gelden wordt ingezet om 
te zorgen dat v.v. Lekkerkerk goed blijft draaien. Het is fijn 
dat ook Kees daarin een rol wil spelen. Zijn aanwezigheid 
zorgt voor extra impulsen.”

“Zijn aanwezigheid 
  zorgt voor extra  
  impulsen”
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Bovenste rij van links naar rechts
John Streefland, Pieter Otten, Rien Pols (verzorger Zat 1), Piet Sterrenburg (assistent-scheidsrechter Zat 1), Gerard Schiedon 
(assistent-trainer), Oscar Hofstede (keeperstrainer), Marc van der Zee (hoofdtrainer), Fred Alblas (elftalleider Zat 1),  
Dennis Burger (trainer Zat 2), Theo van Milligen (verzorger Zat 2), Kenny de Wild, Rick Mesker, Thom Boom.

Middelste rij van links naar rechts
Jeroen van der Laan, Maxwell Janssen, André van der Wouden, Stijn Ruberg, Mark de Jager, Martijn de Jong, Matthew Edwards, 
Timo de Jongh, Robin Schiedon, Davey van Herk, Ferry den Hoed, Thijs Kuik, Patrick Prevo, Yourik Neven, Arian Broere. 

Onderste rij van links naar rechts
Senna van den Bosch, Nils van Niekerk, Kevin van Gent, Youri van Dam, Luke Sitskorn, Floyd Versluis, Marius van der Laan 
(hoofdsponsor), Neo van der Laan (kleinzoon hoofdsponsor), Siebe Burggraaf (voorzitter), Stefan Verwaard, Tristan de Bruijn, 
Brian Martens, Stan Burggraaf, Bart Sterrenburg, Pim Molenaar. 

Ontbrekend door omstandigheden: Mike van Gent, Alex Velsink, 
Hamid Sarrafzadeh, Robin Velsink, Joost van Mullem, Stan Molemaker, 
Quinten Stam, Ronald van Put (assistent-scheidsrechter Zat 2).

v.v. Lekkerkerk / selectie seizoen 2018 -2019
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Zij moeten het gaan doen
 
Spelers en Technische Staf 2018-2019

Thom Boom Bart Sterrenburg

Mathew Edwards Kenny de Wild

Maxwell Janssen

Rick Mesker Fred Alblas

Patrick Prevo Gerard Schiedon

Senna van den Bosch John Streefland

Kevin van Gent André van der Wouden

Martijn de Jong

Pim Molenaar Dennis Burger

Stijn Ruberg Piet Sterrenburg

Arian Broere Alex Velsink

Mike van Gent

Timo de Jongh

Joost van Mullem Oscar Hofstede

Hamid Sarrafzadeh Marc van der Zee

Tristan de Bruijn Robin Velsink

Davey van Herk

Thijs Kuik

Yoerik Neven Theo van Milligen

Robin Schiedon

Stan Burggraaf Floyd Versluis

Ferry den Hoed

Jeroen van der Laan

Nils van Niekerk Rien Pols

Luke Sitskoorn

Youri van Dam Stefan Verwaard

Mark de Jager

Brian Martens

Pieter Otten Ronald van Put

Quinten Stam

Spelers

Technische staf

24 25
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Wij wensen voetbalvereniging
Lekkerkerk een sportief seizoen!

Tegenstanders Lekkerkerk 1 & 2

v.v. Lekkerkerk 1

CION Vlaardingen 
Kooikersweg 2 
3138 HE  Vlaardingen 
www.cionvlaardingen.nl

CSV Zwarte Pijl 
Prinsenlaan 991
3062CT Rotterdam
www.zwartepijl.nl

FC IJsselmonde
Buitendijk 100b
3078 XC  Rotterdam
www.fcijsselmonde.nl

FC Perkouw
Dreef 75
2825 AN  Berkenwoude
www.perkouw.nl

IJVV de Zwervers
Smeetslandseweg 15
3079 CR  Rotterdam
www.ijvvdezwervers.nl

RKSV Leonidas
Erasmuspad 9
3052 KP  Rotterdam 
www.rksvleonidas.com

SC Excelsior Rotterdam
Honingerdijk 110
3006 AJ  Rotterdam
www.scexcelsior.nl

SV Charlois
Oldegaarde 665
3084 AA Rotterdam
www.svcharlois.nl

SV DRL
Spinozaweg 498
3076 ET  Rotterdam
www.svdrl.nl

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

VV DVO’32 
Marathonweg 75
3132 LA  Vlaardingen
www.dvo32.nl

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

VVOR 
Prinsenlaan 991
3062 CT  Rotterdam
www.vvor.nl

v.v. Lekkerkerk 2

Bergambacht 2
Sportlaantje 1
2861 GJ  Bergambacht
www.vvbergambacht.nl

CVV Be Fair 2 
Toernooiweg 101
2742 LE  Waddinxveen
www.cvvbefair.com

CVV De Jodan Boys 3
Sportlaan 8
2806 HC  Gouda
www.cvvdejodanboys.nl

DCV 3
Waalplantsoen 3
2921 AT  Krimpen a/d IJssel 
www.dcvkrimpen.nl

FC Oudewater 3
Waardsedijk 213
3421 NE  Oudewater
www.fcoudewater.nl

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

SV Ommoord 2
Heidekruid 5 
3068 RT  Rotterdam 
www.svommoord.nl

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

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

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

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

14.30 uur
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14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

15.00 uur

15.00 uur

14.30 uur
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14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

11.30 uur

12.30 uur

11.45 uur

14.30 uur

13.00 uur

14.30 uur

11.30 uur
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Aanvangstijd Aanvangstijd
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BRAM BORSJE > GRAFISCH ONTWERP / ILLUSTRATIE /  DTP
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BRAM BORSJE > GRAFISCH ONTWERP / ILLUSTRATIE /  DTP

•  Grafische vormgeving / logo’s

• Desk Top Publishing / print / online / offline

• Webdesign / Social Media

• Illustratie / strip / cartoons

• Visualizing / ontwerpschetsen 

• Beeldbewerking / retouche

Ik ben een veelzijdig grafisch vakman, met veel 

passie, enthousiasme, ervaring en creativiteit.  

Grafisch ontwerp, illustratie en dtp zijn mijn  

specialiteiten. Ik ben altijd op zoek naar de  

perfecte balans tussen ontwerp, strategie,  

concept en techniek. Service en vriendelijkheid 

staan altijd ‘hoog in het vaandel’. 

CHECK MIJN SITE:BRAMBORSJE.NL

Voor de lekkerste stroopwafels en koeken!
In November en December natuurlijk ook voor de 

lekkerste Oliebollen en Appelbeignets!

Fantastisch weekend o.l.v. Ryan Koolwijk en Luigi Bruins

Summer Camp bij v.v. Lekkerkerk
Op 20 t/m 22 juli jl. werd op het complex aan de
Tiendweg West een Summer Camp georganiseerd. 
Tijdens dit driedaagse voetbalkamp, voor jonge 
voetballiefhebbers in de leeftijd van 7 tot en met 
12 jaar, stond toernooivoetbal constant centraal. 
Elke dag werd feestelijk afgesloten met een leuke 
ceremonie en werden alle teams, die in de prijzen 
gevallen waren, in het zonnetje gezet tijdens de 
uitgebreide prijsuitreiking. Een uitgebreide lunch, 
water en gezonde fruitsnacks waren prima verzorgd. 
Het gehele kamp werd op initiatief van o.a. 
Lekkerkerkse profvoetballer Ryan Koolwijk en zijn 
Excelsior-maatje Luigi Bruins bij v.v. Lekkerkerk 
georganiseerd.



V.V. LEKKERKERK MAGAZINE 2018/2019

31

SEIZOEN 2018 -2019

30

Service en OnderhOud

van Markenstraat 15 - 2941 BX Lekkerkerk - (0180) 66 41 41

WIJ HELPEN U ONDERHANDELEN
VOOR DE HOOGSTE KORTING

www.fysiotherapie-lek-yssel.nl

Kinderfysiotherapie
Manuele Therapie

Oncologie / Oedeemfysiotherapie
Hart / Vaat / Long Fysiotherapie

Psychosomatische Fysiotherapie
Orofaciale (kaak) Fysiotherapie

Bekkenfysiotherapie
Geriatrie Fysiotherapie

Sportfysiotherapie
Revalidatie Training

Lekkerkerk  |  Tel. 0180 - 66 37 64  |  Burg. v.d. Willigenstr. 47 

Krimpen a/d IJssel  | Tel. 0180 - 51 41 49  |  IJsseldijk 198 en 
Groenendaal 1 (Gezondheidscentrum Krimpen) 
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Drie broers tegelijk lid van de businessclub!

  Driemaal Braal is  scheepsrecht

“We werden zo’n beetje tegelijk benaderd door Fred Alblas, 
voorzitter van de sponsorcommissie”, glimlacht Marinus 
Braal, met zijn 31 jaar de jongste van het trio. “En we hebben 
eigenlijk meteen ja gezegd. Om de eenvoudige reden dat 
het leuk is om op deze manier de vereniging te ondersteu-
nen waar je al jaren zo graag komt en in mijn geval zelfs 
voetbalt.”

Marinus is mede-eigenaar van Braal & De Jager Metsel- 
werken, een bloeiende onderneming die hij zeven jaar gele-
den samen met zijn compagnon begon. “In eerste instantie  
waren we vooral inzetbaar voor het metselen van aanbouw- 
ingen bij woningen”, vertelt hij. “Daarna kwamen er de  
grotere projecten en ontwikkelden we ons tot een metsel- 
bedrijf dat ook lijmwerk, steigerwerk, voegwerk en isoleer-
werk voor zijn rekening neemt. Een totaalpakket dus.”  
Braal & De Jager beschikt inmiddels over een team van 35 
metselaars , waarvan tien in vaste dienst. “We zijn inderdaad 
sterk gegroeid in de loop der tijd”, stelt Marinus Braal  
glimlachend vast. “Een kwestie van kwaliteit leveren en altijd 
strikt je afspraken nakomen. Dat wordt gewaardeerd in de 
markt. Overigens kunnen we altijd nieuwe medewerkers 

gebruiken. Dus, ben je metselaar 
of wil je ervoor opgeleid worden: 
meld je dan bij me aan!”  
Frans Braal, met zijn 41 de oudste van 
de drie broers, runt twee bedrijven: 
DGM Bemiddeling en Prijsonder- 
handelen.nl. “Met DGM Bemiddeling 

bemiddel ik business-to-business 
tussen bedrijven die iets speciaals nodig 

hebben en mij vragen om het te zoeken.  
Een voorbeeld: een ondernemer wil een restau- 

rant starten en zoekt naar een professionele keuken 
voor een redelijke prijs. Ik breng hem dan in contact met 
een andere partij. Daarbij maak ik gebruik van een groot 
persoonlijk netwerk. Met DGM Bemiddeling ontzorg ik mijn 
opdrachtgevers maximaal.”

Met Prijsonderhandelen.nl richt Frans Braal zich vooral op 
de particulier. “Die krijgt bijvoorbeeld in een keukenzaak of 
bij een autobedrijf een offerte voorgeschoteld en schakelt 
mij in om namens hem of haar te gaan onderhandelen over 
de prijs. Deze service is gratis. Ik vraag alleen twintig pro-
cent van de korting die ik weet te bedingen. De formule van 
Prijsonderhandelen.nl is nieuw én uniek. Ik ken geen tweede 
bedrijf dat dit doet. Mijn zaak is nog jong, maar het loopt al 
heel aardig.”

De 33-jarige Maarten Braal timmert stevig aan de weg met 
Braal Sloopwerken. “Op school koos ik destijds voor een  
opleiding in de bouw”, vertelt hij. “Via stages deed ik vervol- 
gens de nodige ervaring op. Ik kwam er gaandeweg achter 
dat het vak van sloper me het meeste aan stond. Tien jaar 
geleden besloot ik voor mezelf te gaan beginnen. Nooit spijt 
van gehad. Ik vind het een mooi vak.” Maarten Braal was de 
eerste van de in totaal acht zonen en vier dochters tellende 
familie Braal die als ondernemer het avontuur aan ging.  
“Eén moest er de pionier zijn, hè”, glimlacht hij “Hoewel 
slopen de core-business is van Braal Sloopwerken, krijgt 
het zeven teamleden tellende bedrijf ook steeds meer de 
gelegenheid om specialismen toe te passen op het gebied 
van boren en zagen. “We worden steeds vaker gevraagd om 
uitsparingen in te zagen in bijvoorbeeld betonnen muren 
van bijvoorbeeld woonkamer en keuken”, vertelt Maarten 

Braal. “Zeker ook particuliere huizenbezitters weten ons  
goed te vinden.”

Nu ze als broers alle drie sponsorlid zijn geworden bij  
v.v. Lekkerkerk, is het aantrekkelijk om de vergelijking te  
maken met Jos, Bas en Marius van der Laan, óók drie broers 
die in vele hoedanigheden -en zeker ook als sponsors –  
van grote betekenis waren en zijn voor v.v. Lekkerkerk.  
“Wij mogen niet in hun schaduw staan”, stelt Frans Braal  
vast. “Ze hebben niet voor niets hun eigen tribune op  
het complex! Of het ooit ook van een ‘Braal-tribune’ komt?  
Je weet maar nooit hè, ha ha! Maar alle gekheid op een  
stokje: we vinden het enorm leuk om met z’n drieën de club 
te ondersteunen. We hebben alle drie een goed gevoel bij  
v.v. Lekkerkerk. Dát is het verhaal. Dus is driemaal Braal 
scheepsrecht!”

De Businessclub van 
v.v. Lekkerkerk floreert 
volop. In de slotfase van het 
vorige seizoen sloten zich 
liefst dertien ‘nieuwe’ firma’s 
aan bij het sponsorgezelschap 
van sportpark Tiendweg-West. 
Drie daarvan worden geleid door 
even zoveel broers: Frans, Maarten en 
Marinus Braal.

“We hebben 
  een goed gevoel 
  bij v.v. Lekkerkerk. 
  Dát is het verhaal”
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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

Da Costastraat 6 
2941 GM Lekkerkerk
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Voor het eerst op trainingskamp in Spanje

Selectie Lekkerkerk geniet in Benidorm
In Januari 2018 is de Selectie van Lekkerkerk op 
trainingskamp geweest in Benidorm in Spanje. Het 
was de allereerste keer dat het winterse trainings-
kamp werd belegd in het buitenland. Mede door de 
inbreng en aanwezigheid van hoofdsponsor Koeriers-
dienst Marius van der Laan is het een fantastische 
ervaring geworden voor de 40 deelnemers. 

Er werd een wedstrijd gespeeld tegen 1e klasser 
GRC’14 uit het Brabantse Giessen (uitslag 2-1 winst). 
Tevens werd er voetvolley, voetgolf en Padèl (een 
Spaanse variant van tennis/squash) gespeeld. 
Ook het weer was prima. Met 24 graden in januari 
mochten de Lekkerkerkers zeker niet klagen.
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Alle Jeugd- en Seniorenteams van
v.v. Lekkerkerk op een rijtje

Lekkerkerk JO 11-2 Lekkerkerk JO 11-3

Lekkerkerk MO 11-1Lekkerkerk JO 6 Lekkerkerk JO 13-1

Lekkerkerk JO 13-2Lekkerkerk JO 8-1 Lekkerkerk JO 15-1Lekkerkerk JO 9-1

Lekkerkerk JO 15-2Lekkerkerk JO 9-2 Lekkerkerk JO 17-1Lekkerkerk JO 11-1
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Lekkerkerk Zondag 1

Lekkerkerk G1 Zaterdag Lekkerkerk Zaterdag 5

Lekkerkerk JO 19-1

Lekkerkerk Zaterdag 4

Lekkerkerk JO 19-2

Lekkerkerk Zaterdag 2
Lekkerkerk Trainingsgroep Lekkerkerk Vrouwen 35+

Lekkerkerk Zaterdag 3Lekkerkerk Vrouwen Zondag Lekkerkerk Zaterdag 1
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DRUKZO WENST ALLE SPELERS EN TOESCHOUWERS
VAN V.V. LEKKERKERK EEN FANTASTISCH SEIZOEN!

Opgericht
1 september 1927

Accommodatie
Tiendweg-West, Lekkerkerk

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

Website
www.vvlekkerkerk.nl

Dagelijks bestuur
Siebe Burggraaf
voorzitter@vvlekkerkerk.nl

Chris den Hoed
penningmeester@vvlekkerkerk.nl

Ries de Ridder
secretaris@vvlekkerkerk.nl

Algemeen Bestuur
Jasper Schilt
facilitair@vvlekkerkerk.nl

Erica Mak
barcommissie@vvlekkerkerk.nl

Jeroen van Arendonk
jeugdvoorzitter@vvlekkerkerk.nl

Fred Alblas
sponsoring@vvlekkerkerk.nl

Wedstrijdsecretariaat
Piet Sterrenburg
wedstrijdsecretaris.vvl@gmail.com

Technische Commissie
Ruud Dubbelman
tc@vvlekkerkerk.nl

Activiteiten Commissie
Edo van Veen
activiteiten.vvlekkerkerk@outlook.com

Businessclub
Fred Alblas, Arie den Besten, Bas van der Laan, 
Carola van den Bosch, Kees Luijten, Bert Schilt 
sponsoring@vvlekkerkerk.nl

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

Contributie

Senioren € 189,00

Actieve Rustende Leden € 106,00

Inactieve Rustende Leden € 77,00

Donateurs € 30,00

Gezin € 376,00

JO19-junioren € 150,00

JO17- / JO15-junioren € 136,00

JO13- t/m JO8-pupillen € 124,00

Ukken € 80,00

Verenigingsinfo

Alles wat u moet weten over v.v. Lekkerkerk

Activiteitenkalender 2018-2019
Kika-FC de Rebellen avond 07-09
Oktoberfest 13-10
Lasergamen JO11/13 09-11
Sinterklaasfeest pupillen onder 7 27-11
Pieten lichttoernooi JO6/8/9 28-11
Jeugdzaalvoetbaltoernooi JO8/9/11 27-12
Jeugdzaalvoetbaltoernooi JO19 27-12
Jeugdzaalvoetbaltoernooi JO13/15/17 28-12
Seniorenveldvoetbaltoernooi heren 29-12
Seniorenveldvoetbaltoernooi dames 29-12
Oliebollenbingo 29-12
Jeugdbosloop 05-01
Klaverjasmarathon 05-01
Lkk selectie – Lkk oud-selectie 06-01
Nieuwjaarsreceptie 06-01
FIFA toernooi JO8/9/11/13 08-03
Paastraining JO6 17-04
Veteranentoernooi 09-06
Kika jeugd/ukkentoernooi 15-06
Jeugdtentenkamp 15-06
G- toernooi 23-06
Invitatietoernooi 23-06
Zeskamp 30-06
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