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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

Frans Braal ziet uitdaging in voorzitterschap

 Ambitieus aan de slag
Aan enthousiasme en ambitie geen gebrek bij Frans 
Braal, de nieuwe voorzitter van v.v. Lekkerkerk. 

“Ik streef er naar om een verbindende factor te zijn”, zegt 
Braal (41), wanneer hij het over zijn leidende functie heeft. 
“Het is mijn grote doel om v.v. Lekkerkerk te laten winnen 
aan eenheid, uitstraling en trots. We voelen ons met z’n 
allen verbonden aan deze club en moeten ook vanuit die 
gezamenlijke verbondenheid bouwen aan een nog mooiere 
vereniging. Nu wordt er over v.v. Lekkerkerk wel eens gezegd 
dat zij uit verschillende groepjes bestaat. Ik vind het belang- 
rijk om daar een eenheid van te smeden zodat we niet  
alleen intern maar zeker ook naar buiten kracht uitstralen. 
Ook mogen we best wat trotser zijn op onze identiteit.  
V.v. Lekkerkerk is een mooie club waar heel veel goede  
dingen gebeuren. Dat mogen we best meer laten zien én 
waar mogelijk zelfs nog verbeteren.”

De eerste maanden van zijn voorzitterschap benut Frans 
Braal vooral om te observeren en gesprekken aan te gaan. 
“Zo hoop ik een helder beeld te krijgen hoe dingen functio- 
neren”, legt hij uit. “Daarna kunnen we kijken waar verbe-
teringen gewenst zijn en hoe we daar vorm aan kunnen 
geven. Duidelijk is voor mij nú al dat we onze focus voor een 
belangrijk deel moeten richten op onze jeugdafdeling. Daar 
ligt mijns inziens de basis van een goede en bloeiende club. 
Je hoort om je heen regelmatig dat jonge Lekkerkerk-spelers 
naar andere clubs vertrekken. Dat kun je natuurlijk consta- 
teren, maar het is beter om te kijken hoe je die situatie kunt 
keren. Een kind gaat niet zomaar in een ander dorp voet- 
ballen. Dat heeft een reden. Wij moeten er als vereniging 
voor zorgen dat de jeugd geen redenen heeft om te ver- 
kassen. Hoe? Door onze jonge leden top te faciliteren.  
Waarom zouden wij dat niet kunnen?! Met elkaar kunnen  
we deze club verder versterken.” 

De voorbije jaren was Frans Braal lid van de Businessclub van 
v.v. Lekkerkerk, de club waar hij nooit zélf heeft gevoetbald. 
“Dat had te maken met het feit dat v.v. Lekkerkerk vroeger 
een zondagvereniging was”, vertelt hij. “Vanuit de geloofs-
overtuiging bij ons thuis mocht ik geen lid worden. Voet- 
ballen deed ik als kind dan ook voornamelijk op een trap-
veldje. Of ik talentvol was? Ja joh, ik was ontiegelijk goed ha 
ha! Dat kan ik lekker zeggen, omdat het toch niet meer te 
verifiëren is. Op juniorenleeftijd heb ik toch nog twee jaar bij 
een club gevoetbald: zaterdagvereniging Nieuw-Lekkerland. 
Maar Lekkerkerk ben ik altijd blijven volgen. Die club had 
destijds een erg sterk A-regionaal team. Daar ging ik graag 
kijken. Mooie tijd. Van daaruit geredeneerd is het spijtig 
dat onze club momenteel geen JO19-elftal op de been kan 
brengen. Extra reden om nog krachtiger de schouders onder 
onze jeugdafdeling te zetten!”

“ Het is mijn grote doel  
om bij v.v. Lekkerkerk  
te laten winnen aan  
eenheid, uitstraling en 
trots”
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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

     Nieuwe jeugdvoorzitter Erik-Jan Heuvelman

  Vol enthousiasme aan de slag! 
Het gebeurt niet zo vaak dat een bestuurslid zichzelf
aanbiedt. Erik-Jan Heuvelman vormt de uitzondering 
op die regel. Hij is als nieuwe jeugdvoorzitter van v.v. 
Lekkerkerk de enthousiaste opvolger van Jeroen van 
Arendonk.

Heuvelman (42) kan enige ervaring in het jeugdvoetbal niet 
ontzegd worden. De voorbije zeven seizoenen fungeerde hij 
als trainer/begeleider van verschillende jeugdteams. “Zo heb 
ik deze mooie club van lieverlee steeds beter leren kennen”, 
vertelt hij. “Ik deed hele positieve indrukken op, maar had bij 
sommige dingen ook kritische kanttekeningen. Die mix van 
ervaringen zorgde ervoor dat ik me beschikbaar stelde toen 
de functie van jeugdvoorzitter beschikbaar kwam. Vanuit die 
taak kan ik mede sturing geven en waar nodig helpen om 
verbeteringen door te voeren.”

Erik-Jan Heuvelman geeft leiding aan een nieuw jeugdbe-
stuur, inclusief een nieuwe jeugdsecretaris. “Een prima groep 
mensen vol elan en ideeën”, stelt hij tevreden vast. “We willen 
als jeugdbestuur bereiken dat iedere jeugdvoetballer met 
plezier lid is van v.v. Lekkerkerk. Dat klinkt als een ‘open deur’ 
maar alles begint met een goed gevoel. Waar dat ontbreekt 
proberen wij de juiste invulling te geven. Dat willen we doen 
door goede trainers en leiders neer te zetten bij elke groep 
en de juiste begeleiding vanuit de vereniging aan te bieden 
aan spelers, trainers, leiders en ouders. Onze jeugdcoördina-
toren vervullen daarin een spilfunctie. Bij hen kun je terecht 
met al je voetbal- en club-gerelateerde vragen en opmerkin-
gen. De jeugdcoördinatoren fungeren ook als vraagbaak en 
klankbord voor de trainers en de leiders. Ik ben vanaf de  
achtergrond inzetbaar als er zaken zijn die nog verder be-
sproken dienen te worden. Door deze manier van organise-
ren verwachten we dat de communicatie verder zal verbete-
ren en we eventuele problemen snel kunnen tackelen.”

Een ander doel van de nieuwe jeugdcommissie is om een 
groei in het ledenaantal te realiseren. “Ook daarin zijn orga-
nisatie en communicatie twee sleutelwoorden”, weet Erik-Jan 
Heuvelman.  “Als die goed geregeld zijn, heb je een prima  
basis. Daarnaast moeten we zorgen voor extra gezelligheid 
in de vorm van activiteiten naast het voetbal. Ook op dat  
vlak leven er leuke plannen.”

De eerste maanden sinds hij tot jeugdvoorzitter van  
v.v. Lekkerkerk werd benoemd, bracht Erik-Jan Heuvelman 
veelvuldig door met gesprekken en vergaderingen. Resultaat 
is dat de jeugdafdeling sinds het eind van de zomer gesteld 
staat voor voetbalseizoen 2019-2020. “Het plaatje ziet er 
goed uit”, glimlacht de jeugdpreses. “En ik geniet van mijn 
taak. Het training geven heb ik even ‘on hold’ gezet nu ik 
bestuurlijk actief ben geworden. Over een aantal jaren pik 
ik dat wel weer op, denk ik. Eerst wachten er nieuwe uitda-
gingen. Ik hoop de komende jaren veel vrolijke gezichten te 
zien bij de jeugdafdeling. We gaan er alles aan doen om dát 
te bereiken.”“ Ik hoop de komende 

jaren veel vrolijke  
gezichten te zien bij 
de jeugdafdeling”
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Lekkerkerk 1 handhaaft zich wederom in 3e klasse via nacompetitie

 1-2 winst op Bergambacht in finale bij Perkouw
Na een beter seizoen dan 2017-2018 kwam
Lekkerkerk 1 ook in seizoen 2018-2019 helaas een 
paar punten tekort voor rechtstreekse handhaving. 
Er werden zeven punten meer gehaald dan het 
seizoen ervoor, maar dat bleek niet voldoende. De 
noodzakelijke nacompetitie met drie finales werd, 
net als in 2017-2018, uiteindelijk succesvol afgeslo-
ten. Achtereenvolgens PPSC (2-1), Victoria’04 (1-2) 
en Bergambacht op neutraal terrein bij FC Perkouw 
(1-2 na verlenging) werden verslagen. De finale- 
wedstrijd tegen Bergambacht werd gespeeld in een

fantastische sfeer met ruim 1000 toeschouwers
langs de lijn. Gastheer FC Perkouw had de organisa-
tie prima in orde. Na 90 minuten stond het 1-1. 
Lekkerkerk had in het eerste uur niet veel in te 
brengen. In de vijfde minuut redde keeper Robin 
Schiedon door een strafschop te keren. In de 45e 
minuut werd het, op dat moment verdiend, 1-0 voor 
Bergambacht. In de 85e minuut schoot aanvoerder 
Pim Molenaar een terechte strafschop binnen. Good 
old Hamid Sarrafzadeh maakte in de 115e minuut 
met een prachtige treffer de winnende goal.
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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 

Rudy Vriens (46) toegetreden tot jeugdbestuur

 Nieuwe jeugdsecretaris met 
veel vernieuwende IT-ideeën
In het voorjaar van 2019 heeft Rudy Vriens de belangrijke functie als jeugdsecretaris op zich genomen. 
“Een goede vriend van mij, Erik-Jan Heuvelman, was begin januari 2019 als jeugdvoorzitter van onze club 
begonnen. Het duurde niet lang totdat hij mij vroeg om jeugdsecretaris te worden” vertelt Rudy met een lach 
op zijn gezicht.

“In 2011 begon onze zoon Sebastiaan bij de vijfjarigen met 
trainen. Twee weken later was ik meehelpende leider” vult 
Rudy aan. Tot en met seizoen 2018-2019 heeft Rudy, bij alle 
 teams waar zijn zoon in speelde, als leider zijn steentje 
bijgedragen. “Afgelopen seizoen heb ik ook de taak als jeugd 
coördinator bij de JO15 teams voor mijn rekening genomen, 
en dit seizoen ben ik dan toegetreden tot het jeugdbestuur. 
Ik heb dus een mooi rijtje doorlopen” geeft Rudy lachend aan. 

In het dagelijks leven werkt Rudy als Change-coördinator bij 
zijn werkgever KPN. Zijn werk bestaat uit het leveren van alle 
gewenste connectiviteit bij de Nationale Spoorwegen. 

“Denk daarbij aan Wifi op stations, maar ook aan alle niet 
zichtbare automatiseringsoplossingen die we de NS te 
bieden hebben. Omdat ik al sinds 1995 werkzaam ben bij de 
KPN, heb ik inmiddels veel ervaring maar ook affiniteit met 
automatisering opgebouwd” vult Rudy aan.

Naast het vervullen van zijn dagelijkse werkzaamheden, 
geeft het Rudy veel plezier en voldoening om zich in te 
zetten voor de v.v. Lekkerkerk. Vanuit zijn werkachtergrond 
ziet Rudy een aantal zaken die bij de v.v. Lekkerkerk beter ge-
structureerd kunnen worden en dan met name op automa-
tiseringsgebied. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van 
vele aanvullende pakketten die Sportlink beschikbaar heeft. 
“Naast het oppakken van dat soort zaken, wil ik me, samen 
met de vernieuwde jeugdcommissie, ook inzetten om de 
structuur van de jeugdafdeling door te lichten en daar waar 
nodig aan te passen. Ook de communicatie tussen de vele 
vrijwilligers bij de jeugd verdient aandacht” vult Rudy aan. 

Tot slot komen ook nog even de sportactiviteiten van  
Rudy ter sprake. “Ik heb in mijn jonge jeugd twee jaar bij de 
pupillen van v.v. Spirit gespeeld. Ik was helaas geen groot 
talent, ha ha. Daarna heb ik nog een aantal jaar waterpolo 
gespeeld” geeft Rudy lachend aan. Na zijn verhuizing naar 
Lekkerkerk in 1999, kwam Rudy al wel regelmatig op club 
om te kijken naar zijn zwager Tjeerd den Oudsten, die in die 
periode in het eerste elftal speelde. Op dat moment kon hij 
nog niet bevroeden dat hij 20 jaar later een kaderfunctie bij 
v.v. Lekkerkerk zou gaan bekleden.

“ Ook ik ben door een 
voetballende zoon 
besmet geraakt met het 
v.v. Lekkerkerk-virus”
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Nico Kreukniet (67) op zijn plek bij de werkploeg

 Elektra-specialist heeft plezier op 
maandag- en donderdagochtend
Sinds twee jaar is Nico Kreukniet actief bij de werk-
ploeg van v.v. Lekkerkerk. “Na mijn pensionering ben 
ik direct elke maandag- en donderdagochtend aan-
gesloten bij de bestaande werkploeg die bestaat uit 
een kern van elf pensionado’s en VUT-ers. Afgelopen 
jaar is Kees Koolwijk onze vaste groep komen ver-
sterken.” Voordat Nico uiteindelijk bij de werkploeg 
terecht kwam, had hij al een heel leven doorgebracht 
bij v.v. Lekkerkerk. 

“Ik ben op mijn elfde begonnen met voetballen op het oude 
complex aan de Koninginneweg. Op mijn achttiende werd 
ik selectiespeler en werd ik in de jaren daarna het heen-en-
weer bootje tussen het eerste en het tweede” zegt Nico  
lachend. Op zijn 36e is Nico gestopt met selectievoetbal. 
Nico vertelt “Ik heb daarna nog vele jaren met heel veel  
plezier in het derde en vierde gespeeld voordat ik op mijn 
50e naar de veteranen ging. Wat heb ik veel plezier gehad in 
die periode na de selectie.” Na een paar jaar als jeugdtrainer 
en -leider te zijn geweest, is Nico rond zijn 40e begonnen 
met fluiten van jeugd- en seniorenwedstrijden. “Ik heb dat 
altijd met zeer veel plezier gedaan en dan ook lang volge-
houden. Ik ben helaas drie jaar geleden gestopt, omdat het 
lichamelijk niet meer zo gemakkelijk ging” zegt Nico met 
enige weemoed in zijn stem.

Nico’s eerste ervaringen met de werkploeg dateren al uit 
1972-1973. “Bij de nieuwbouw van de kantine werd ik door 
de toenmalige voorzitter Wim Bons gevraagd om de aanleg 
van de elektra voor mijn rekening te nemen. Ik was toen  
begin twintig en zag er wel een beetje tegen op om dat  
alleen op te pakken. Samen met Gerrit van der Panne heb-
ben we het uiteindelijk toch maar gefikst.” spreekt Nico met 
gepaste trots. Ook bij de bouw van de extra kleedkamers 
begin jaren 80 was Nico aanwezig om de benodigde elektra 
aan te leggen. “Bij die verbouwing heb ik het overgrote deel 
alleen geïnstalleerd” geeft Nico aan.

Na zijn pensionering is Nico in ieder geval elke maandag-  
en donderdagochtend op de vereniging te vinden. “Ik heb 
zoveel plezier met die andere tien leden van de werkploeg, 
dat ik het voor geen goud zou willen missen. Vooral de lol en 
de grappen en grollen onder elkaar is onbetaalbaar” geeft 
Nico met een grote lach op zin gezicht aan. “Mijn ‘specialiteit’ 
is en blijft elektra, maar eigenlijk maakt het me helemaal 
niets uit wat ik moet doen. Oude kranten ruimen met Hans 
van der Wouden, Jasper Schilt helpen met buitenwerk, ik 
vind alles prima en allemaal net zo leuk” geeft Nico aan. Zelfs 
als er op andere dagen dan de maandag of donderdag iets 
te doen is op de club, dan is Nico altijd bereid om te komen. 
Nico is een zeer gewaardeerde kracht binnen de werkploeg!

“ Op de tractor mag ik 
niet, daar zijn chauf-
feurs voor, ha ha ha!”
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Makkelijk
punten sparen
voor korting
bij Hairstyle
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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

 Aan de slag met bredere selectie

 Marc van der Zee gaat voor 
directe handhaving
Weer een seizoen besluiten met een hemeltergend
spannende nacompetitie waarmee degradatie uit de 
derde klasse op het nippertje kon worden afgewend? 
Lekkerkerk-trainer Marc van der Zee moet er niet 
aan denken! “We streven er dit voetbaljaar naar om 
bovenin het rechterrijtje te eindigen. Dat voorkomt 
een hoop sores.”

Van der Zee wil dat gaan doen met een selectie van achttien 
à twintig spelers. “Een wat grotere groep is fijner werken 
en wakkert de onderlinge concurrentie aan”, weet hij. “De 
combinatie van stevig trainen en de wetenschap dat je moet 
knokken voor je plekkie, moet het niveau verder omhoog 
stuwen.” Marc van der Zee wordt in zijn drang om betere 
resultaten te boeken ondersteunt door een nieuwe assistent- 
trainer Maarten Adriaanse. Het tweede elftal wordt getraind 
en gecoacht door Durando Keenswijk, net als Adriaanse 
afkomstig van FC Perkouw. “Twee sympathieke kerels die 
enorm van voetbal houden en wat vragen van de jongens. 
Dat moet leiden tot een verder verbeterd sportklimaat  
binnen v.v. Lekkerkerk. De vereniging an sich bevalt me 
overigens uitstekend. Dit is een nog een echte dorpsclub 
en mijn elftal is een hecht vriendenteam. Zo’n sfeer heeft 
verschillende voordelen, maar zorgt er soms ook voor, dat de 
kool en de geit gespaard worden. Dat laatste mag er van mij 
wel af. We mogen best wat kritischer naar elkaars functione-
ren kijken als de situatie daar om vraagt. Dat geldt overigens 
ook in relatie speler naar trainer. Als het in het belang van de 
ploeg is, kan ik best tegen een stootje hoor, ha ha!”

In vergelijking tot het voorbije seizoen heeft de Lekkerkerk-  
selectie er vier spelers bij gekregen Kevin Liefhebber is  
terug als spits en Gianni Wijting kwam over van FC Perkouw. 
Daarnaast stroomden de talentvolle JO19-junioren Jack Booij 
en Kjeld Boers door naar de senioren-selectie. “Wat Kevin  
kan weten veel mensen hier al”, zegt Van der Zee over de 
makkelijk scorende routinier. ”Gianni op zijn beurt is een 
multi-inzetbare terriër, een leiderstype ook die zijn mond 
open doet in het veld en medespelers coacht. Zo’n voetballer 
heb ik er graag bij.”

Lekkerkerk 1 nam afscheid van Roy den Besten, Jeffrey 
Altheer, Stan Burggraaf en Brian Martens. Het viertal geeft  
er de voorkeur aan om lager te gaan spelen. “Jammer, maar 
het is niet anders”, zegt Marc van der Zee. “Ze hebben alle 
vier plausibele redenen aangevoerd voor hun besluit, maar 
als trainer en voetbaldier heb ik er wel wat moeite mee.  
De tijden zijn veranderd. Er wordt eerder gekozen voor ‘leuk’ 
en ‘gezellig’, vaak ook omdat de privé- en werksituatie voor 
sommige mensen niet goed te combineren is met de  
trainingsverplichtingen. Die keuze respecteer ik, maar  
jammer vind ik het wel.”

“ We mogen best  
wat kritischer naar 
elkaars functioneren 
kijken als de situatie 
daar om vraagt”
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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!

     Durando Keenswijk: nieuwe trainer van Lekkerkerk 2

 ‘Mijn gevoel was meteen goed’
Het tweede elftal van v.v. Lekkerkerk heeft in de
persoon van Durando Keenswijk een nieuwe trainer. 
De 54-jarige inwoner van Hoogvliet kwam over van 
FC Perkouw, waar hij eenzelfde functie bekleedde.

“Bij Perkouw heb ik twee jaar gewerkt”, vertelt Keenswijk, 
in het dagelijks leven buschauffeur bij de RET. “Het eerste 
seizoen verliep uitstekend, het tweede wat moeizaam.  
Dat had te maken met het overhevelen van vijf jongens naar 
het eerste team, de gewenningsperiode die een groep door- 
gestroomde A-junioren had én een flinke reeks blessures.  
Er waren trainingsavonden waarin je met acht man stond. 
Dat kán het lot zijn van een tweede elftaltrainer hè, maar 
leuk is dat niet. Vandaar ook dat ik van plan was niet wéér 
een tweede team te gaan trainen. Dat voornemen veran- 
derde echter toen ik benaderd werd door Lekkerkerks  
technisch coördinator Ruud Dubbelman en met hem en 
Marc van der Zee in gesprek raakte. Dat contact verliep  
allerhartelijkst en die twee lieten echt merken dat ze heel  
blij zouden zijn als ik de klus op me nam. Ook mijn gevoel 
was meteen goed. Ik besloot aan de slag te gaan met  
Lekkerkerk 2 en ik moet zeggen: het is een leuke groep.  
En mooie mix tussen jonge voetballers en wat meer ervaren 
krachten. Ze hebben in mij een trainer die ze wat wil leren  
en van verzorgd, aanvallend voetbal houdt. Ik ben een  
enthousiast aanhanger van 4-4-2, omdat dat een systeem 
is met veel dynamiek.”

Durando Keenswijk geldt als een vrolijke, goedlachse man; 
eigenschappen die hij ook als trainer inbrengt. “Daartegen-
over staat dat ik op de training ook streng ben en met de 
mannen wil presteren. Ik ben een Surinamer die houdt van 
hard werken en een hekel heeft aan te laat komen, ha ha!  
En ik wil dat mijn spelers vooruit gaan, zich ontwikkelen in 

hun spel én samenspel.” Zelf voetbalde Durando Keenswijk 
bij een flink aantal clubs. “Ik begon bij Transvaal, dé club van 
Suriname. Nadat ik naar Nederland verhuisde speelde ik 
bij PEC Zwolle, maar aan mijn profdroom kwam een einde 
vanwege een afgescheurde achillespees. Na twee jaar herstel 
ging ik naar HBSS. Daarna voetbalde ik bij TOGR en werd ik 
aanvoerder en trainer van Zwarte Pijl. Als trainer heb ik ook 
de jeugd en het tweede elftal van NBSVV en de dames van 
VDL onder mijn hoede gehad. En nu dus Lekkerkerk 2.  
De club ken ik inmiddels al een beetje. Een mooie en ook 
best grote vereniging met prettige mensen. Ik heb zin in de 
competitie en in de samenwerking met mijn collega-trainers 
en Ruud Dubbelman. Laat dus maar rollen die bal!”

“ Ik ben een trainer  
die spelers wat wil  
leren en van  
verzorgd, aanvallend 
voetbal houdt”
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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
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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

   Rokus en Jopie den Besten (71 & 69) al dertien jaar drijvende krachten

‘Klaverjassen bij de voetbal
 leeft als nooit tevoren’

Rokus en Jopie den Besten hoeven binnen de v.v. Lekkerkerk geen introductie. Beiden zijn al vele jaren actief
als vrijwilligers bij de club. Rokus vele jaren als bestuurder, waarvan ruim tien jaar als voorzitter, en Jopie als 
trainster, barvrouw en nog vele andere taken. “De laatste jaren zijn we vooral als gastheer en -vrouw op de 
club aanwezig als het eerste thuis speelt” vertelt Jopie. Rokus vult aan “Ook bij uitwedstrijden van het eerste 
vertegenwoordigen we het Dagelijks Bestuur. Naast deze bezigheden regelen Rokus en Jopie ook al dertien 
jaar de tweewekelijkse klaverjasavonden op de donderdag en de 12-uurs Klaverjasmarathon op de eerste of 
tweede zaterdag in januari.

winst te maken. We vragen elke donderdag een inschrijf- 
bijdrage van € 3,50 van elke deelnemer. Met die bijdragen 
kopen we elke donderdag de dagprijzen. De marathon- 
bijdrage is € 15,00. Daarvoor krijg je de gehele morgen gratis 
koffie en tijdens de avondpauze een warm en koud buffet. 
Jopie vult aan “Voor alle prijzen voor de diverse verlotingen 
en de prijzen bij de marathon zijn we ook onze vele vaste 
sponsoren heel erg dankbaar. Zonder iemand te willen 
vergeten, wil ik toch één sponsor wel even bij naam noemen. 
Marius van der Laan met zijn koeriersbedrijf is, net als voor 
de v.v. Lekkerkerk, ook voor de klaverjasclub van onschat- 
bare waarde”.

Bij het verschijnen van deze glossy is de “reguliere” kaart-
competitie alweer een paar weken aan de gang. Rokus zegt 
lachend “Ik hoop de we ook seizoen 2019-2020 weer een 
kleine stijging van het aantal deelnemers mogen noteren.  
In onze begin jaren hadden we altijd een aantal van 40  
kaarters, de laatste jaren toch meestal 52 en soms wel 56 
kaarters. Het zou mooi zij als we elke tweewekelijkse donder-
dag met vijftien tafels met vier spelers kunnen kaarten. 
Bij de marathon schuiven al sinds jaar en dag 80 spelers  
aan, rond de tafels in de kantine van v.v. Lekkerkerk”. 
Jopie sluit af  “Bij de marathon komende januari gaan we 
zien wie de opvolger wordt van laatste winnaar Jan Dekker 
en in april weten wie de opvolger wordt van klassements-
winnaar 2018-2019, Hans Erkelens”.

“ Zeventien donderdag- 
avonden en één marathon- 
zaterdag zijn we er voor  
de klaverjassers”

Rokus vertelt: “De klaverjasavonden vinden al 45 jaar plaats. 
De eerste organisator was ouwe Jan de Jager, die later het 
stokje overdroeg aan Gerrit Rozendaal. Na Gerrit namen 
Frans Gouwens en Melt de Joode de organisatie op zich”. 
Jopie vult aan: “Zo’n veertien à vijftien jaar geleden werd 
ik door Melt gevraagd om hem een beetje te helpen met 
het kopen van de prijzen voor het kaarten en ook voor de 
verlotingen met Sint-Nicolaas, de Kerst en de Pasen die elk 
seizoen plaatsvinden. Omdat Melt al een beetje op leeftijd 
kwam, hebben Rokus en ik de organisatie dertien jaar gelden 
op ons genomen”. Rokus vult aan “Melt is met zijn 87 jaar  
nog steeds elke kaartdonderdag aanwezig hoor”.

De “taakverdeling” tussen Jopie en Rokus op de donderdag-
avonden is wel duidelijk. De inschrijvingen doen ze samen. 
Vervolgens kaart Rokus zelf mee en is Jopie de gehele avond 
bezig om de kaarters, daar waar gevraagd, tijdens de speel-
rondes te voorzien van de nodige drankjes. De prijsuitrei- 
kingen doen ze dan weer samen.

Rokus vertelt “De klaverjasavonden en de marathon zijn zelf 
bedruipend. We maken geen verlies en hoeven ook geen 



V.V. LEKKERKERK MAGAZINE 2019/2020

21

SEIZOEN 2019-2020

20

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

v.v. Lekkerkerk start met walking football

Zestig-plussers in beweging!

Je voetballeven hoeft na je zestigste niet over te zijn! 
Met dank aan ‘walking football’, de nieuwe loot aan 
de Lekkerkerkse voetbalstam. Een interview met Teus 
Polderman de Jong, Cees den Besten én (vijftiger) 
Piet Kok.

Eerst een korte uitleg over walking football. Deze voetbal- 
variant wordt gespeeld op een verkleind veld met teams van 
minimaal drie spelers. “Bij walking football’ is het de bedoe-
ling dat je niet rent”, legt Piet Kok uit. “Je speelt elkaar als het 
ware ‘wandelend’ de bal toe. Een keeper en een scheids- 
rechter ontbreken. Er wordt gewerkt met kleine doelen en 
de bal mag niet hoger dan op heuphoogte worden gepasst.”
Het idee om walking football bij v.v. Lekkerkerk te introdu- 
ceren is afkomstig van Piet Mak en Henk Paaij. “Zij kwamen 
met het plan om de sport op de dag van de Nieuwjaars- 
receptie van 2020 op onze club te introduceren”, vertelt Piet 
Kok. “Daaruit ontstond zoveel enthousiasme dat we besloten 
hebben al eerder met ‘walking football’ te beginnen. We 
worden daarin ondersteund door Team Sportservice Krimpe-
nerwaard. Zij hebben met ons samen de introductiedag op 
15 september jongstleden georganiseerd.”

Cees den Besten en Teus Polderman de Jong zien zichzelf 
als potentiële ‘walking footballers’. Beide hebben een lange 
geschiedenis als actief speler bij v.v. Lekkerkerk, maar zijn  
een aantal jaren geleden gestopt omdat het reguliere voetbal 
fysiek te veel van ze vergde. “Het plezier van een balletje 
trappen en de lol in de kleedkamer heb ik de voorbije jaren 

best gemist”, zegt Teus Polderman de Jong (79). “Met walking 
football krijg je dat gevoel weer terug. Het lijkt me geweldig 
om te doen! En ik weet zeker dat er meer 60-plussers zo over 
denken! Zet eventuele schroom dus maar van je af en doe 
mee! Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.”

Voor Cees den Besten (69) geldt hetzelfde. “Ik heb nu een jaar 
of zes niet meer gevoetbald”, vertelt de oud-eerste elftalspeler 
van v.v. Lekkerkerk. “Die inactiviteit brengt met zich mee dat 
je zo stijf wordt als een plank, ha ha! Walking football is voor 
mij een uitkomst. Lekker rustig wandelend voetballen zonder 
fysiek contact. Da’s zelfs voor mij met mijn twee nieuwe  
heupen prima te doen. Ik vind het een uitkomst!”

“We gaan er van uit dat er meer mensen zo over denken”,  
zegt Piet Kok. “In dat geval krijgen we straks een mooie 
walking football-afdeling van de grond en kunnen we als v.v. 
Lekkerkerk zeggen dat we werkelijk alle doelgroepen bedie-
nen met deze club: de jeugd, meiden en vrouwen, recreatieve 
en prestatief ingestelde seniorenvoetballers, mensen met een 
verstandelijke beperking én zestig-plussers. Geweldig toch”!!

“ Straks kunnen we als v.v.  
Lekkerkerk zeggen dat we 
werkelijk alle doelgroepen 
bedienen met onze club”
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Bovenste rij van links naar rechts
Ivo Reijmers, Joey Baanen, Ferry den Hoed, Theo van Milligen (verzorger Zat 2), Ronald van Put assistent-scheidsrechter  
Zat 2), Durando Keenswijk (trainer Zat 2), Marc van der Zee (hoofdtrainer), Fred Alblas (elftalleider Zat 1), Piet Sterrenburg  
(assistent-scheidsrechter Zat 1), Rien Pols (verzorger Zat 1), Derek de Waal, Mark van Arendonk, Jay de Jong, Quinten Stam.

Middelste rij van links naar rechts
Jeroen van der Laan, Niels Molenaar, Youri van Dam, André van der Wouden, Senna van den Bosch, Danny de Waal,  
Floyd Versluis, Robin Schiedon, Patrick Prevo, Kjeld Boers, Mike van Gent, Thijs Kuik, Menno Reijmers, Maxwell Jansen.

Onderste rij van links naar rechts
Stijn Ruberg, Gianni Wijting, Pieter Otten, Stan Molemaker, Kevin van Gent, Bart Sterrenburg, Marius van der Laan  
(hoofdsponsor), Frans Braal (voorzitter), Kevin Liefhebber, Alex Velsink, Tristan de Bruijn, Nils van Niekerk, Pim Molenaar,  
Hamid Sarrafzadeh.

Ontbrekend door omstandigheden
Martijn de Jong, Mark de Jager, Luke Sitskoorn, Jack Booij, Yonis Mohammed, Thom Boom, Jeffrey Brown, Timo de Jongh,  
Rick Mesken, Matthew Edwards, Maarten Adriaanse (assistent-trainer Zat 1).

v.v. Lekkerkerk / selectie seizoen 2019 -2020



V.V. LEKKERKERK MAGAZINE 2019/2020

25

SEIZOEN 2019-2020

24

Zij moeten het gaan doen
 
Spelers en Technische staf 2019-2020

Kjeld Boers Youssef Alsabagg

Martijn de Jong Jay de Jong

Ivo ReijmersPatrick Prevo

Alex Velsink

Marc van der Zee Durando Keenswijk

Senna van den Bosch Mark van Arendonk

Kevin Liefhebber Timo de Jongh

Menno ReijmersStijn Ruberg

Floyd Versluis

Ronald van Put

Tristan de Bruijn Joey Baanen

Thijs Kuik

Quinten Stam

Stan Molemaker

Hamid Sarrafzadeh

Gianni Wijting

Fred Alblas Theo van Milligen

Kevin van Gent Youri van Dam

Jeroen van der Laan

Danny de Waal

Pim Molenaar

Robin Schiedon

Piet Sterrenburg Rien Pols

Mike van Gent Ferry den Hoed

Rick Mesken

Derek de Waal

Nils van Niekerk

Luke Sitskoorn

Mark de Jager Maxwell Jansen

Niels Molenaar

André van der Wouden

Pieter Otten

Bart Sterrenburg

Spelers Spelers

Begeleiding Begeleiding

24 25
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Tegenstanders Lekkerkerk 1 & 2

v.v. Lekkerkerk 1

v.v. De Alblas
Bas Verhoevenweg 6
2952 AV  Alblasserdam
www.vvdealblas.nl

v.v. Alblasserdam
Bas Verhoevenweg 5
2952 BV  Alblasserdam
www.vvalblasserdam.nl

v.v. Ameide
Tiendweg 3
4235 VW  Tienhoven
www.vvameide.nl

v.v. Groot-Ammers 
De Boomgaard 1
2964 AV  Groot-Ammers
www.vvgroot-ammers.nl

s.v. Hardinxveld
Sluisweg 131A
3371 ET  Hardinxveld-Giessendam
www.vvhardinxveld.nl

s.v. Lopik
Rolafweg-Zuid 1A
3411 ND  Lopik
www.svlopik.nl

s.v. Meerkerk
Burggraag 5
4231 ZJ  Meerkerk
www.svmeerkerk.nl

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

v.v. Schelluinen
Sportlaan 1
4209 AX  Schelluinen
www.vvschelluinen.nl

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

v.v. Streefkerk
Beneden Tiendweg 4
2959 BA  Streefkerk
www.vvstreefkerk.nl

g.v.v. SVW
Kleine Schelluinsekade 5C
4204 TZ  Gorinchem
www.gvvsvw.nl

v.v. AC
Bloklandsekade 2
2975 LA  Ottoland
www.vvac.nl

v.v. Lekkerkerk 2

Alexandria 3
Leningradweg 50
3066 SH  Rotterdam
www.a66.nl

b.v.v. Barendrecht 4
Dierensteinweg 6
2991 XJ  Barendrecht
www.bvvbarendrecht.nl

v.v. CKC 2
Giraffestraat 71
3064 LE  Rotterdam
www.vvckc.nl

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

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

v.v. Hillegersberg 2
Duivenpad 11
3055 VE  Rotterdam
www.vvhillegersberg.nl

v.v. Nieuwerkerk 2
Sportpark Dorrestein 2
2912 TL  Nieuwerkerk a/d IJssel
www.vvnieuwerkerk.nl

r.v. & a.v. Sparta 2
Bok de Korverweg 1 
3056 PD  Rotterdam
www.sparta-rvav.nl

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

v.v. SVS 3
Capelseweg 31
2907 XA  Capelle a/d IJssel
www.svsvoetbal.nl

r.c.s.v. Zestienhoven 2
V/d Duijn van Maasdamweg 601
3045 PE Rotterdam
www.rcsvzestienhoven.nl

14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

15.00 uur

14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

15.00 uur

14.30 uur

14.30 uur

14.30 uur

11.30 uur

12.30 uur

12.15 uur

12.00 uur

14.30 uur

11.00 uur

12.00 uur

11.30 uur

10.00 uur

14.45 uur

11.30 uur

12.00 uur

Aanvangstijd Aanvangstijd



V.V. LEKKERKERK MAGAZINE 2019/2020

29

SEIZOEN 2019-2020

28

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

Jubileumwedstrijd Lekkerkerk-Feyenoord n.a.v. 75 jarig bestaan

 Foto’s uit de oude doos: 2002
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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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Vier familieleden, allemaal lid van v.v. Lekkerkerk’s Businessclub

 De Kik-connection: 
 succesvol in zaken

Johan Lever is met zijn onderneming Kick  
Collection succesvol in de meubelbranche. 
Lever’s schoonzus Annelies Kik leidt autobedrijf 
Kik Sales, haar man Theo runt het innovatieve, in afval-
oplossingen gespecialiseerde, Mr. Fill en diens broer Jeroen 
timmert stevig aan de weg met Autocentrum Krimpener-
waard. Ook leuk: het ondernemende kwartet familieleden is 
collectief lid van de Businessclub van v.v. Lekkerkerk.

Johan Lever was de eerste van de vier die zich aansloot bij 
het voetbalclub ondersteunende gezelschap. “Dat is nu een 
jaar of zeven geleden”, vertelt hij. “Bas van der Laan stapte 
destijds mijn zaak binnen. Dan weet je genoeg, hè. Een paar 
minuten later was ik lid, ha ha! De toetreding van Annelies, 
Jeroen en Theo Kik volgde de voorbije jaren. Theo was de 
laatste in de rij. Met Mr. Fill prijkt hij sinds een half jaar op 
de ‘Businessclublijst’. “Het enthousiasme van Johan speelde 
daar een belangrijke rol in”, glimlacht Theo. “Hij vertelde ons 
hoe leuk het is om op deze manier medeondernemers te 
ontmoeten. Ik heb inmiddels ervaren dat hij gelijk heeft!”

Theo Kik staat aan het hoofd 
van Mr. Fill, een onderne-

ming die innovatieve en 
duurzame afvaloplossingen 

ontwikkelt, fabriceert en -via 
partners – distribueert in binnen- 

en buitenland. “Wij hebben de zelf 
persende afvalbak bedacht”, vertelt 
hij. “Deze werkt op zonne-energie én 
is ‘slim’. Dat laatste houdt in dat de bak 
een signaal afgeeft aan ons platform 
als ie vol zit. Vanaf dat moment treedt 

een persmechanisme in werking die het 
afval comprimeert. In de praktijk komt het 

er op neer dat een bak met een inhoud van 
100 liter met liefst 700 liter aan volume gevuld 

kan worden. Het grote voordeel: je kunt met veel minder 
legingen toe. Een voorbeeld: in Amsterdam heeft Mr. Fill 400 
van deze afvalbakken staan. De gemeente hoeft deze nu nog 
maar één keer per dag te legen. Vroeger was dat zeven keer. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat er enorm veel vraag is 
naar Mr. Fill. Onze producten zijn duurzaam, zorgen voor een 
flinke CO2-reductie en leveren forse kostenbesparingen op.”

Annelies Kik beweegt zich met Kik Sales in een heel andere 
‘tak van sport’. Zij verkoopt jonge gebruikte auto’s en koopt 
auto’s in met haar in Lekkerkerk gevestigde bedrijf. Kik Sales 
bestaat inmiddels vier jaar en heeft zich een sterke positie 
verworven. “Onze kracht zit hem in onze eerlijkheid en de 
nette prijzen”, vertelt ze. “En daarnaast speelt de persoonlijke 
component een belangrijke rol. Het feit dat een vrouw deze 
zaak runt, vinden veel klanten mooi. Klanten voelen mijn 
passie voor het vak en dat ik ze een goede, probleemloze 
auto lever met een complete onderhoudshistorie en een 
compleet onderhoudspakket. Daarnaast voeren we steeds 
meer zoekopdrachten voor klanten uit. Je vertelt ons waar je 
voorkeur naar uit gaat en wij duiken ons netwerk in om de 
auto te vinden die helemaal aansluit bij wat jij wilt.”

Annelies zwager Johan Lever geldt als een succesvol onder-
nemer in de meubelbranche. Met Kick Collection ontwerpt 
en produceert hij met name eetkamerstoelen, tafels en  
kasten. De verkoop daarvan vindt voor het grootste deel  
online plaats via webshops. “Een paar jaar geleden besloot ik 
de omslag te maken van ‘winkel’ naar ‘webshop’”, vertelt hij. 
“Die transformatie heeft tot stevige groei geleid. Reden om 
met Kick Collection te verhuizen naar een nieuw onderko-
men aan de Twijnstraweg 2 in Lekkerkerk. Daar hebben we 
vanaf oktober meer ruimte en een betere doorloopsnelheid.”

Ook bij Autocentrum Krimpenerwaard speelt internet een 
belangrijke rol. “Klopt”, reageert eigenaar Jeroen Kik van de 
in Krimpen aan den IJssel gevestigde onderneming. “Op die 
manier krijgen we veel klanten binnen. Maar voor verkoop 
is alleen dát gegeven niet voldoende. Je moet zorgen dat je 
zaak tot in detail klopt qua aanbod, uitstraling, ontvangst, 
prijs en zekerheden voor de klant. Daar slagen we kennelijk 
uitstekend in, want mensen komen van heinde en verre om 
met Autocentrum Krimpenerwaard zaken te doen. Ze zijn 
vaak al enthousiast als ze onze site hebben bezocht en  
worden nog blijer als ze in onze showroom hun beoogde 

auto zien staan. Het mooie plaatje blijkt dan in de praktijk 
nóg mooier! We slagen er als het ware in om de verwach-
tingen van de klant te overtreffen. En dat doen we ook 
nog eens op een gastvrije en eerlijke manier. Die wijze van 
ondernemen is ook meteen wat Johan, Theo, Annelies en 
mij – naast onze familieband- onderling bindt. We denken 
over veel dingen hetzelfde en sparren regelmatig. Mooie, 
open gesprekken zijn dat. En nog fijner: je leert van elkaars 
ervaringen en tips!”

Kick Collection, 
Kik Sales, Mr. Fill 
en Autocentrum 
Krimpenerwaard. Vier 
verschillende bedrijven 
met een hechte familieband: 
De Kik-connection!
Drie daarvan worden geleid 
door even zoveel broers: 

“ Je leert van elkaars 
ervaringen en tips!”

“ We slagen er als  
het ware in om de 
verwachtingen  
van de klant te 
overtreffen”
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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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Wederom mede mogelijk gemaakt door Hoofdsponsor Marius van der Laan

Selectie Lekkerkerk legt basis in Benalmádena
In Januari 2019 is de Selectie van Lekkerkerk voor de tweede keer op rij op trainingskamp geweest in Spanje.
Deze keer was Benalmádena de plaats van bestemming. Mede door de inbreng en aanwezigheid van hoofd-
sponsor Koeriersdienst Marius van der Laan en zijn vrouw Jacqueline is ook dit trainingskamp een zeer  
geslaagde onderneming geworden. De wedstrijd Feyenoord-Dortmund werd bezocht, er werd een wedstrijd 
gespeeld (2-2 gelijk tegen SV Madestein), er werd op het strand getraind en er werd een training afgewerkt  
op een prachtig complex in de bergen.



V.V. LEKKERKERK MAGAZINE 2019/2020

39

SEIZOEN 2019-2020

38

Alle Jeugd- en Seniorenteams van
v.v. Lekkerkerk op een rijtje

Lekkerkerk JO6-1  DGM Bemiddeling

Lekkerkerk JO10-2              Koeriersdienst Marius van der Laan

Lekkerkerk JO11-2 Wisja.net

Lekkerkerk JO13-2 De Onderlingen

Lekkerkerk JO15-2 John Witgoed

Lekkerkerk JO8-2 Autoservice De Boei

Lekkerkerk JO9-2 Weka Boxcoolers

Lekkerkerk JO8-1 JD Autoservice / Kapsalon van Bavel 

Lekkerkerk JO11-1 Ster Fietsen

Lekkerkerk JO13-1              Koeriersdienst Marius van der Laan

Lekkerkerk JO15-1 Inter Fastfood

Lekkerkerk JO17-1 Verhoeff Auto’s

Lekkerkerk JO9-1 Inter Fastfood

Lekkerkerk JO10-1 WD Trading
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Lekkerkerk Zat G1 Van Herk Glas (VHG)

Lekkerkerk Zat 1 Koeriersdienst Marius van der Laan

Lekkerkerk Zat 7 DW AutoverhuurLekkerkerk Zat 2 Drukzo

Lekkerkerk Zat 5 ip Onderhoud

Lekkerkerk Zat 4 KiKa Lekkerkerk Vr 35+ De Waard Wonen

Lekkerkerk Zat 3 Arno Snoek Hoveniers (ASH)

Lekkerkerk Zat Vr 1   Vermeulen Heiwerken

Lekkerkerk Zon 1 Luiten Verwarming / Lint Notarissen

Lekkerkerk Zat 6 Yeanicks
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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
Frans Braal
voorzitter@vvlekkerkerk.nl

Chris den Hoed
penningmeester@vvlekkerkerk.nl

Piet Sterrenburg
secretaris@vvlekkerkerk.nl

Algemeen Bestuur
Jasper Schilt
facilitair@vvlekkerkerk.nl

Erica Mak
barcommissie@vvlekkerkerk.nl

Erik-Jan Heuvelman
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, 
Gerard Visser
Vriendenvanvvlekkerkerk@hotmail.com

Contributie

Senioren € 193,00

Actieve Rustende Leden € 108,00

Inactieve Rustende Leden € 78,50

Donateurs € 30,00

Gezin € 383,50

JO19-junioren € 153,00

JO17- / JO15-junioren € 139,00

JO13- t/m JO8-pupillen € 126,50

Ukken € 81,50

Verenigingsinfo

Alles wat u moet weten over v.v. Lekkerkerk

Activiteitenkalender 2019-2020
Seniorenveldvoetbaltoernooi heren 28-12
Seniorenveldvoetbaltoernooi dames 28-12
Oliebollenbingo 28-12
Jeugdzaalvoetbaltoernooi JO8-JO19 30-12
Lkk selectie – Lkk oud-selectie 04-01
Nieuwjaarsreceptie 04-01
Jeugdbosloop 11-01
Klaverjasmarathon 11-01
Jeugdtentenkamp 13-06
Zeskamp 20-06
Jeugd/ukkentoernooi 27-06
G-toernooi 04-07
Invitatietoernooi 04-07

De Ukken van Lekkerkerk in actie!!
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