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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

   Voorzitter Frans Braal wil meer betrokkenheid

“v.v. Lekkerkerk zijn we samen”
Zijn eerste jaar als voorzitter van v.v. Lekkerkerk is
omgevlógen, mag Frans Braal vaststellen. “Het bevalt 
me overwegend goed”, zegt hij. “Ik geniet van het 
clubleven en al die vrijwilligers die zich met grote 
toewijding inzetten voor de club.”

“Er is het voorbije jaar veel positiefs gebeurd. Zo heeft ons 
clubgebouw, dankzij de inzet van een groepje geweldige 
mensen, nu de trotse zwart-witte looks van onze vereniging. 
Ook de renovatie van veld 3 is ter hand genomen, veld 2 
wordt vernieuwd en er komen binnenkort nieuwe warmte- 
bronnen en leidingen in de kleedlokalen waarmee het  
legionellaprobleem is opgelost. 

Daarnaast staat er nu een heel aardige seniorenselectie en 
hebben we tal van andere pracht teams en een solide jeugd-
bestuur dat zeer goed bezig is. Het zijn zomaar wat voor- 
beelden van wat onze club heeft bereikt de voorbije tijd. 
Toch moet me ook van het hart dat er jammer genoeg veel 
leden zijn die slechts lid zijn van v.v. Lekkerkerk en niets of 
weinig voor hun club doen. Je zou meer betrokkenheid  
verwachten, meer trots ook. Een vereniging zijn we sámen. 

Nu rust er te veel druk op een relatief kleine groep mensen. 
Een verbreding is wenselijk. Daar willen het bestuur en ik 
dan ook serieus op gaan inzetten. Net zoals we onze  
vereniging ambitieuzer willen maken. Dan praat ik niet 
alleen over de drang om een zo hoog mogelijk spelniveau 
te bereiken, maar vooral ook over de wil om onze club nog 
beter op de kaart te zetten. De voorwaarden in faciliterende 
zin zijn er. De organisatie staat in grote lijnen goed, we heb-
ben dit seizoen weer een -JO19 elftal, kunnen bogen op de 
grootste G-afdeling van de Krimpenerwaard, een bloeiende 
7-tegen-7 tak op donderdag, prima senioren- en jeugdteams, 
een leuk Damesteam én een Walking Football-afdeling die 
het prima doet. Allemaal zaken waar we trots op mogen zijn 
en een prima basis vormen om ons verder te ontwikkelen. 

Het is mijn grote doel om over twee jaar te mogen vast-
stellen dat we wéér nieuwe vooruitgang hebben geboekt 
en meer mensen iets voor de vereniging zijn gaan doen. 
Een proces dat begint met het iedereen persoonlijk bewust 
maken dat v.v. Lekkerkerk ook van hem of haar is. Deze club 
is het ten volle waard om je voor in te zetten; dat heb ik het 
voorbije jaar ontdekt. 

Spijtig genoeg kregen we in maart jongstleden met de 
corona-crisis te maken. Dat was niet alleen zuur voor al onze 
spelende leden en vrijwilligers, het betekende ook dat er 
een vroegtijdig einde kwam aan een voetbaljaargang die in 
financieel opzicht alle positieve records leek te gaan breken. 
Uiteindelijk verdampten die mooie cijfers door overmacht. 
Zonde, maar het leidt ons niet af van onze missie: Lekkerkerk 
verder uitbouwen tot een voetbalbolwerk waar je bij wilt 
horen!”

“ Deze club is het  
ten volle waard om  
je voor in te zetten”
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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

Marius van der Laan heeft contract wederom met drie seizoenen verlengd

Trotse hoofdsponsor ziet toekomst 
met vertrouwen tegemoet
In december 2019 heeft hoofdsponsor Marius van 
der Laan (73) van het gelijknamige Koeriersbedrijf 
voor de zoveelste keer zijn contract met  
v.v. Lekkerkerk voor drie seizoenen verlengd.  
Ook in de periode 2020-2023 is Marius de trotse 
hoofdsponsor van zijn club. 

In een wat verder verleden was hij samen met zijn broers  
Jos en Bas al eens voor een periode van 22 jaar hoofdsponsor 
van v.v. Lekkerkerk met het familiebedrijf Van der Laan  
Transport. Recenter was het duo-hoofdsponsorschap van 
het Koeriersbedrijf van Marius met de Lekkerkerkse onderne-
ming Fikszo in de periode 2005-2014. Vanaf 2015 is Koeriers-
bedrijf Marius van der Laan exclusief hoofdsponsor.

“Gelukkig zijn mijn vrouw Jacqueline en ik met onze kinderen 
de Corona-tijd in goede gezondheid doorgekomen, maar 
wat een gekke periode was het zeg” begint Van der Laan.  
“Zakelijk gezien heeft het koeriersbedrijf de Corona-crisis 
goed doorstaan. Op een enkele verdwaalde dag na, konden 
de koeriersbussen goed aan het werk blijven. “Vooral m’n 
twee voetballiefdes heb ik enorm gemist. De tweewekelijkse 
bezoeken aan de Kuip maar zeker ook de wedstrijden van 
mijn eigen dorpsclub Lekkerkerk. Wel zorgde de Corona- 
uitbraak ervoor dat ons eerste elftal dit seizoen zich zonder 
nacompetitie kon handhaven in de derde klasse. Dat was 
een klein gelukje voor mijn clubje in een bijzonder zware en 
stressvolle tijd waarin heel Nederland op zijn kop stond”.

Marius geeft aan dat hij zeer tevreden is hoe v.v. Lekkerkerk 
zijn naam als hoofdsponsor van de club uitdraagt en hoe  
zijn koeriersbedrijf op het complex en in alle berichtgeving 
op onder andere social media goed zichtbaar maakt. “Het is  
gewoon fijn om als clubmens maar zeker ook als hoofd- 
sponsor bij vele zaken betrokken te worden. En als er eens 

iets gemist wordt door mij, heb ik altijd nog mijn vrouw 
Jacqueline en m’n broer Bas die alles in de gaten houden, 
hahaha” vervolgt Van der Laan lachend.

“De komst van nieuwe voorzitter Frans Braal, een jaar  
geleden, heeft de v.v. Lekkerkerk goed gedaan,” vindt hij.  
“Er waait een frisse wind door de vereniging. Kijk alleen maar 
eens naar de nieuwe zwart-witte look van de kantine en 
kleedkamers. Prachtig vind ik het!”

De toekomst van het vlaggenschip van v.v. Lekkerkerk  
ziet Marius van der Laan met vertrouwen tegemoet. “Het 
beschikbaar zijn van een aantal oudgedienden zoals Gertjan 
Rothman, Jeffrey Altheer en de, sinds kort, in Lekkerkerk  
wonende Samuel de Almeida Seip Cardoso geeft een brok  
ervaring mee aan de ploeg. Ook de terugkeer van de  
Lekkerkerkse keeper Dillan Heijnen en de komst van diens 
maatje Faybian Hertstein zijn prima versterkingen. De be-
staande groep aangevuld met deze nieuwe spelers zou zich 
zonder problemen moeten kunnen handhaven in de derde 
klasse. Ik hoop op een mooi seizoen voor de gehele club in 
het algemeen en voor het eerste elftal in het bijzonder”

“ Komst van nieuwe  
voorzitter Frans Braal 
brengt leven in de  
brouwerij”
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Oud-Lekkerkerker Bram Borsje betrokken bij het magazine

 Enthousiaste v.v. Lekkerkerk
 illustrator aan het woord

v.v. Lekkerkerk nostalgie ten top!

  Illustraties uit Bram’s archief

Vanaf de opening van het complex aan de Tiendweg-West in 1973 speelde Bram Borsje (54) in alle jeugdteams
in de lichting van onder anderen Cees den Besten (Tzn), Theo Bronsema en Rik Ros. Na twee ernstige blessures 
(enkelbreuk en knieletsel) moest Bram in 1988 stoppen met voetballen. “Daarna heb ik nog vele jaren bij de 
club rondgelopen als grensrechter bij verschillende teams. Het pad van mijn vader, Hans Borsje, heb ik echter 
nooit gevolgd. Die was altijd maar aan het fluiten, ha ha”, begint Borsje.

Oudere clubmensen zouden Bram nog moeten kennen uit 
de periode dat de LFC-er nog elke maand uitkwam. “Ik was 
de vaste illustrator van het maandblad. Ik ben daarmee  
begonnen toen ik een jaar of veertien was. Ik maakte op  
verzoek allerlei tekeningen voor die LFC-er. Voor de dames, 
voor de jeugd, je kan het zo gek niet opnoemen, of ik heb  
er wel eens een tekening van gemaakt”, vertelt hij.

Zijn tekenkunst had Bram ontwikkeld door elke week de 
‘Appie-Happie tekeningen’ van Dik Bruynesteyn uit de krant 
na te tekenen. “Die man was geniaal, ik was helemaal idolaat 
van zijn illustraties. Dick Oskam heeft zelfs nog wel eens een 
ontmoeting met hem georganiseerd. Man, man, ik was in de 
zevende hemel toen ik mijn held mocht ontmoeten”. 

Na het volgen van een opleiding aan de Reproductie Teken 
Opleiding in Rotterdam (nu het Grafisch Lyceum) heeft Bram 
bij diverse reclamebureaus in deze stad gewerkt. “In 1999 
trok ik de stoute schoenen aan en begon ik mijn eenmans-
zaak ‘Bram Borsje – Grafisch Ontwerp / Illustratie / DTP’. 
In die ruim 21 jaar heb ik voor vele bedrijven gewerkt. De 
bekendste zijn wel Radio Rijnmond, Café de Ouwehoer op 
Katendrecht, de Erasmus Universiteit en Nedcargo”, vertelt 
Bram. Ook het Lekkerkerkse businessclublid Quality Steel is 
één van Bram’s vaste klanten.

Sinds 2001 is Bram weer betrokken geraakt bij de  
v.v. Lekkerkerk. “In de voorbereiding op het 75-jarige  
jubileum is mij gevraagd om een jubileumlogo te ontwer-
pen. Dat heb ik uiteraard met veel plezier gedaan voor de 
club waar ik vroeger speelde. Uit dat jubileumlogo is  
uiteindelijk het algemene clublogo ontstaan. Elke keer als 
ik op het complex ben, voel ik me supertrots als ik dat logo 
overal terugzie”, zegt Bram breed lachend. Ook de logo’s van 
het 90-jarige bestaan, de Businessclub en de PR-commissie 
zijn van de hand van Bram.

Sinds een paar seizoenen is hij ook betrokken bij het  
jaarlijkse magazine van de club. “Een supermooi en  
kwalitatief zeer goed magazine waar ik met veel plezier  
mijn steentje aan bijdraag als vormgever en DTP-er.”

“ Sport-striptekenaar  
Dik Bruynesteyn was 
mijn grote held”

Persoonlijke boodschap voor Bram van Dik Bruynesteyn

Keeper Dirk Noorlander in actie ! Lenie van Wensveen in haar Lekkerkerkse periode

Illustratie voor de oude LFC’er
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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 

Edward Knook, de nieuwe hoofdtrainer van Lekkerkerk

 Stabiliteit de basis voor prestaties

Het heeft er alle schijn van dat v.v. Lekkerkerk 1 dit 
seizoen eens niet hoeft te strijden tegen degradatie. 
Nieuwe trainer Edward Knook is zelfs zó optimistisch 
gestemd dat hij een eindklassering diep in het linker 
rijtje ziet weggelegd voor zijn team.

“Ik heb de beschikking over een selectie met jong talent, 
spelers die nog flink vooruit kunnen en een aantal routiniers 
die precies weten wat er in het voetbal te koop is”, zegt 
Knook (48). “Met zo’n mix kunnen we een eind komen, al 
besef ik ook dat de derde klasse C waarin Lekkerkerk uitkomt, 
een enorm zware afdeling is. Veel clubs ken ik nog vanuit 
mijn verleden als trainer van De Zwerver. Twee jaar geleden 
promoveerde ik met die club na een bloedstollende finale die 
we op neutraal terrein wonnen van Meerkerk. Die kennis kán 
een voordeel zijn, hoewel verschillende clubs in onze poule 
zich ondertussen flink versterkt hebben. Alblasserdam en 
De Alblas hebben een sterke ploeg. Hardinxveld is degelijk. 
Schoonhoven is er op vooruit gegaan, en zo kan ik nog wel 
een paar clubs noemen. Zeker, ook wij hebben een prima 
selectie. Ik vergelijk Lekkerkerk een beetje met De Zwerver 
op het moment waarop ik het overnam van mijn voorganger 
Jan Verveer. De club bivakkeerde onderin de derde klasse en 
leek op degradatie af te stevenen. Door wat aanpassingen  
te doen ging het steeds beter draaien met een uiteindelijke 
promotie als eindresultaat. Zo’n scenario is ook mogelijk 
bij Lekkerkerk. De aanwezigheid van onze routiniers zorgt 
ervoor dat er meer rust en overleg binnen de lijnen is. Daar- 
naast trekken ze het algemene niveau op de trainingen 

omhoog, waardoor diverse ploeggenoten beter gaan voet-
ballen. Je ziet de groep zich ontwikkelen. Mooi om mee te 
maken.”

Knook wil met Lekkerkerk spelen vanuit een verdedigende 
organisatie, “Maar zónder verdedigend te voetballen”,  
voegt de coach er meteen aan toe. “Ik vind het belangrijk  
dat we, terwijl we de aanval zoeken de verdediging niet  
vergeten, met andere woorden: alert zijn op een tegenstoot 
en snel kunnen omschakelen zodat we altijd goed staan en 
ons niet laten verrassen. Met andere woorden: de basis  
moet kloppen.”

V.v. Lekkerkerk is Knook’s tweede club als hoofdtrainer. 
Eerder werkte hij een kleine drie seizoenen bij De Zwerver en 
was hij assistent-trainer bij DCV. Als voetballer werd hij groot 
bij Dilettant in Krimpen aan de Lek. Op zijn 32e hing hij zijn 
kicksen aan de wilgen en startte hij zijn eigen bedrijf.  “Onder- 
tussen was ik ook al als jeugdtrainer actief en behaalde ik 
mijn eerste coachdiploma. De cursusleider overhandigde  
me naast het certificaat een envelop. ’Je mag die pas open 
maken als je thuis bent’, zei hij. Eenmaal in mijn woning las  
ik het briefje waarin hij me sterk adviseerde om vervolg- 
opleidingen te gaan doen. Een prima advies waar ik nu nóg 
plezier van heb. In dit geval bij Lekkerkerk. Mooie club!”

“ Met deze mix kunnen 
we een eind komen”
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Faybian Hertstein is Lekkerkerk komen versterken

 Supersnelle linksbuiten voelt  
zich al helemaal thuis
Op de laatste dag van de overschrijvingen voor 
seizoen 2020-2021 meldde zich de zeer rappe  
buitenspeler Faybian Herstein (27) nog aan bij  
v.v. Lekkerkerk. Faybian, afkomstig van Neptunus- 
Schiebroek, kwam naar onze club op initiatief van  
de eveneens teruggekeerde keeper Dillan Heijnen. 

“Als jong ventje van vijf jaar ben ik begonnen met voetballen 
bij het inmiddels niet meer bestaande Schiebroek’94. Daar 
heb ik tot mijn zestiende jaar in de jeugd gespeeld. Het was 
een mooi cluppie hoor!” vertelt Hertstein. In die jeugdjaren 
kwamen ook de Rotterdamse profclubs scouten. “Bij alle drie 
heb ik stagegelopen. Sparta wilde mij graag toevoegen aan 
de jeugdselectie, maar het ontbrak me aan ‘durf’ om te gaan. 
Ik bleef lekker bij het vertrouwde Schiebroek.” 

Op zijn zestiende trok Faybian Hertstein de stoute schoenen 
aan en meldde zich aan bij eersteklasser BVCB. “Ik begon 
daar in de B1, maar na een paar maanden speelde ik al in  
het eerste team. Na twee seizoenen stapte ik over naar  
Neptunus. Daar had ik heel snel spijt van, reden om nog 
datzelfde seizoen terug naar BVCB te gaan.”

Op z’n twintigste maakte Faybian Hertstein wederom de 
overstap naar Neptunus. Daar, in de zondagselectie, kwam 
hij voor het eerst in contact met Dillan Heijnen. “We werden 
gelijk goeie maatjes en zijn dat tot op de dag van vandaag 
gebleven,” vertelt Hertstein.

Afgelopen seizoen raakte Faybian Hertstein zijn plezier in 
voetbal enigszins kwijt en dacht hij aan stoppen. “Dillan wist 
zich in die periode nog een uitspraak van mij te herinneren 
van een jaartje geleden. Ik zei toen in een jolige bui dat ik 
ook bij Lekkerkerk zou gaan voetballen als hij dat ging doen. 
Daar heeft hij me mooi aan herinnerd en aan gehouden” 
lacht Hertstein.

Faybian kende Lekkerkerk tot dan alleen nog maar van  
de beroemde tentfeesten en van Hemelvaartsdag. Nu hij  
er ook traint en speelt, leert hij ook de spelersgroep en de  
begeleidingsstaf beter kennen. “Ik voetbal voor het eerst  
van mijn leven bij een ‘dorpsclub’, en dat bevalt uitstekend,” 
glimlacht de aanvaller. “Ik ben goed opgevangen door  
de groep en blij dat ik weer de wei in mag. Ik hoop mijn  
snelheid te gebruiken zodat Lekkerkerk een extra wapen 
heeft in de wedstrijden.”

“Mijn voetbalgenen heb ik van mijn pa, die altijd bij EDS  
gespeeld heeft, geërfd. Ook leerde hij mij om altijd ambitie 
te hebben. Daarom wil ik met Lekkerkerk voor plaats in 
het linker-rijtje gaan. En wanneer het lekker loopt en we 
compleet blijven, hoop ik zelfs dat we meedoen voor een 
periode.”

“ Ik ben klaar voor een 
frisse start. Linker rijtje 
moet het doel zijn”
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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

              Clubman Dennis Burger is de nieuwe assistent-trainer

 “ Kan zomaar een positief bijzonder  
seizoen worden”
Lekkerkerker Dennis Burger (48) begint in seizoen
2020-2021 aan weer een nieuwe uitdaging bij  
v.v. Lekkerkerk. Dennis wordt assistent-trainer bij 
het eerste elftal naast hoofdtrainer Edward Knook. 
Na vele jaren jeugdtrainer en trainer van het tweede 
elftal te zijn geweest, zou Dennis seizoen 2019-2020 
een stapje terug doen. Echter door vakantie en  
vervolgens ziekte van Durando Keenswijk stond 
Dennis in januari, samen met Davey van Herk, ineens 
weer als interim-trainer bij het tweede elftal op het 
veld.

Dennis Burger bracht zijn jeugdjaren tot en met de B-juni-
oren bij v.v. Lekkerkerk door. “Na mijn tweede jaar B ben ik 
bij Xerxes in de landelijke jeugd gaan spelen om vervolgens 
nog twee jaar in het eerste elftal te voetballen” vertelt hij. “Na 
Xerxes verbleef ik achtereenvolgens bij v.v. Capelle, waarmee 
we in 1991-1992 kampioen werden en promoveerden naar 
de eerste klasse, VVOR, RVVH, CVV Zwervers en op het laatst 
nog een half seizoen Lekkerkerk. Dat was in 2002. Na een 
pittige knieblessure restte me niets anders dan mijn voetbal-
schoenen aan de wilgen te hangen.”

Na een aantal jaren kwam Dennis in 2008 weer in beeld bij 
v.v. Lekkerkerk. “Onze zoon Mick ging op voetbal en al heel 
snel werd ik trainer bij zijn team. Zo gaat dat hè, als oud- 
speler word je vaak meteen gestrikt” Tot aan 2018-2019 was 
Dennis Burger vrijwel onafgebroken jeugdtrainer en vierde 
hij onder andere kampioenschappen met F4 en C2. 

“Voorafgaand aan seizoen 2018-2019 werd door hoofd-
trainer Marc van de Zee gevraagd of ik interesse had om 
het tweede van Lekkerkerk te gaan trainen. Na een korte 
bedenkperiode heb ik toegezegd en ben ik in 2018-2019 

verantwoordelijk geweest voor het tweede team. Het was  
in sportief opzicht een super seizoen, afgesloten met een 
vierde plaats in de reserve derde klasse. Helaas waren er 
door talrijke blessures ook veel ‘personele problemen’.  
Tijdgebrek en deels de bezettingssores lieten me besluiten 
om niet verder te gaan”. 

Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Na een  
telefoontje van de nieuwe hoofdtrainer Edward Knook 
volgden twee enthousiasmerende gesprekken waarin heel 
duidelijk bleek dat beide trainers op één lijn zaten voor wat 
betreft voetbalideeën. “Na een korte bedenkperiode heb ik 
‘ja’ gezegd en kreeg ik direct heel veel zin in deze nieuwe 
uitdaging”, zegt Burger breed glimlachend.

De taak als assistent ziet hij met vertrouwen tegemoet. 
“Ik kan m’n voetbalervaring delen, de randzaken op voet-
baltechnisch gebied in de gaten houden en dienen als 
klankbord voor zowel de hoofdtrainer als de spelersgroep,” 
vervolgt Burger. Ook de aandacht die een eerste elftal trekt 
en zijn rol iets meer op de achtergrond spreken hem aan.
 
Met de huidige spelersgroep verwacht Dennis Burger dat  
het zomaar eens een mooi seizoen zou kunnen worden, 
waarin hij naast de technische verwachtingen ook andere 
aspecten heel belangrijk vindt. “Harmonie en saamhorigheid 
zijn heel belangrijk en zullen een belangrijke basis vormen 
voor sportief succes.”

“ Met de huidige selectie 
moet probleemloze  
handhaving minimaal  
het doel zijn”
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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!

      Tweede elftal trainer Richard Booij voelt zich welkom bij v.v. Lekkerkerk

 “Dorpsclub past mij veel beter”
Door de versoepelingen van de Corona-maatregelen
kon de geheel nieuwe trainersstaf van de selectie 
van Lekkerkerk vanaf half juni al aan de slag met de 
groep voor het seizoen 2020-2021. Daarmee kreeg 
ook de nieuwe trainer voor Lekkerkerk 2, Richard 
Booij (43) al een redelijk beeld van het spelersmate- 
riaal, vooral ook door de hoge trainingsopkomst in 
die bijzonder tijd.

Het voetbalverleden van Richard Booij speelde zich bijna 
volledig af in Rotterdam. “Mijn jeugd heb ik tot aan de  
A-junioren doorgebracht bij voormalige vereniging De  
Musschen op Zuid. Doordat mijn vader keeper was, was  
het voor mij vanzelfsprekend dat ik ook op doel zou gaan 
staan. Vanaf de A-jeugd heb ik een beetje rondgezworven 
bij Kralingen, DEH, Meeuwenplaat en Zuiderpark”, vervolgt 
Booij. Bij al deze clubs stond Richard in het eerste elftal.  
“Ik ben gestopt op m’n 31e, het gezinsleven werd toen een 
stuk belangrijker door de geboorte van onze dochter”.

Na een aantal jaren zijn dochter gesupport te hebben bij 
een korfbalvereniging, ging het toch wel weer kriebelen 
om iets in de voetballerij te gaan doen. “In 2016 zag ik een 
advertentie waarin de Nieuw-Beijerlandse club NBSVV een 
keeperstrainer zocht voor zijn selectie”, geeft Booij aan. “Na 
een goed gesprek aldaar werd ik in 2016-2017 aangesteld 
als keeperstrainer. In 2017 heb ik vervolgens mijn UEFA C 
diploma gehaald”. De laatste twee seizoen was Richard Booy 
trainer van het tweede elftal van NBSVV. “Na vier seizoenen 
leek het beter om mijn horizon wat te gaan verbreden”, 
vervolgt Booij.

Bij het zien van de advertentie, waarin v.v. Lekkerkerk zocht 
naar een trainer voor het tweede elftal, twijfelde Richard 
geen moment en solliciteerde hij direct. “De reden dat ik heel 
graag naar Lekkerkerk wilde, was dat ik veel liever bij een 
dorpsclub wil trainen omdat de organisatie in dat soort clubs 
veel beter is en ook de saamhorigheid en gezelligheid veel 

vanzelfsprekender zijn dan in de grote stad”, geeft Booij  
lachend aan. Ook het feit dat het tweede elftal van  
Lekkerkerk een paar niveaus hoger speelt dan zijn vorige 
club geeft Richard weer een mooie uitdaging om zichzelf 
te ontwikkelen. Ook de samenwerking met de hoofdtrainer 
Edward Knook en assistent-trainer Dennis Burger is vanaf  
het allereerste begin prettig en fijn.

De doelstelling die Richard zichzelf heeft gesteld, is om  
met het tweede elftal aan het eind van het seizoen op de 
plaatsen 5 tot en met 9 uit te komen. “Een plezierige sfeer 
zorgt voor overwinningen en overwinningen zorgen voor 
een nog betere sfeer”.

“ Plezier en over- 
winningen gaan  
hand in hand”
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Artiesten Zuid Holland 
Hét online boekingskantoor van Zuid Holland!
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    Ryan Koolwijk en Dwight Krolis en de stip aan de horizon

 “Aan de slag met de jeugdafdeling”

“Het is heel belangrijk om een stip aan de horizon te
zetten en daar met elkaar naar toe te werken.”  Het  
zijn de woorden van Dwight Krolis, die zich vanaf  
dit seizoen samen met Ryan Koolwijk en de jeugd- 
trainers/begeleiders gaat inzetten om het jeugdvoet-
bal bij v.v. Lekkerkerk een nieuwe, perspectiefrijke 
toekomst te verschaffen.

doen. De jeugdafdeling dient niet in alleen in beweging te 
komen, maar ook in beweging te blijven! Met NNF gaan we 
de trainers helpen om hun trainingen beter en gerichter te 
maken. Dat doen we niet door allerlei schema’s uit te delen 
die ze vervolgens uit gaan voeren. We zijn geen trainers die 
bij een club binnen stappen en gaan vertellen hoe de boel 
gerund moet worden. Wij willen de trainers vooral bege- 
leíden en helpen om zélf de trainingen te maken die hun 
team en de spelers beter maken. Uiteraard komen we met 
aanbevelingen, maar we luisteren zeker óók naar wat de 
trainers ervaren en hebben een vraagbaakfunctie.” 

Koolwijk: “Om een voorbeeld te geven: een jeugdteam  
krijgt elke wedstrijd enorm veel goals tegen omdat de 
spelers te ver uit elkaar staan. Aan de oplossing van zo’n 
probleem kun je vervolgens met elkaar gericht werken door 
samen oefeningen te maken en deze uit te rollen op het 
veld. Zo werken wij. En onderweg schakelen we terug of bij. 
Uiteindelijk telt dat ene doel: v.v. Lekkerkerk een sterke basis 
geven voor de toekomst!”

“ Uiteindelijk telt dat  
ene doel: v.v. Lekkerkerk 
een sterke basis geven 
voor de toekomst!”

Ryan Koolwijk heeft al vanaf zijn jongste jeugdjaren een 
sterke affiniteit met v.v. Lekkerkerk. Zelfs in de permanente 
hectiek dat een bestaan als profvoetballer met zich mee-
brengt, bleef hij zijn cluppie volgen en liet hij regelmatig 
zijn gezicht zien op sportpark Tiendweg-West. “Het is mooi 
om nu met onze organisatie NNF écht iets te kunnen gaan 
bijdragen aan de ontwikkeling van het jeugdvoetbal hier”, 
zegt hij. “Er lopen hier leuke talenten rond, de accommodatie 
is prachtig en de mensen zijn van goede wil. Dat is een prima 
basis. Het is echter wél van groot belang dat we met elkaar 
gaan formuleren waar we met z’n allen naar toe willen  
werken en hoe we dat gaan doen. Kortom: er moet een  
duidelijke structuur ontstaan.”

“Klopt”, reageert Dwight Krolis, oud-speler van onder meer 
Zwart-Wit’28, Katwijk, Noordwijk, Capelle en nu actief als 
voetbaltechnische coördinator bij Charlois in Rotterdam. 
“Ryan en ik hebben een idee over hoe Lekkerkerk kan 
groeien in spel en prestatie. Dat gaan we voorleggen aan de 
club en haar jeugdtrainers en jeugdbegeleiders. En uiteraard 
willen we ook van hen input, want we moeten het sámen 
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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

 Erik-Jan Heuvelman en Rudy Vriens spenderen veel tijd aan v.v. Lekkerkerk 
 maar genieten met volle teugen

 De Jeugdcommissie krijgt  
steeds meer vorm

“We zijn tegelijk in december 2019 ingestapt in het Jeugd- 
bestuur” vertelt Heuvelman. “Na een half jaartje ‘indribbelen’ 
zijn we eigenlijk met ingang van seizoen 2019-2020 echt  
begonnen met de wederopbouw van de jeugdcommissie” 
vult Vriens aan. “Toen we de uitdaging aangingen in  
december 2019, bleek al heel snel dat de Jeugdcommissie al 
een aantal jaar niet echt optimaal functioneerde” vervolgt  
Heuvelman. Samen met de eveneens toen ingestapte  
commissieleden André van der Wouden en Patrick Kuif  
werden al snel snode plannen gemaakt om vooral de jeugd- 
leden beter te binden en het gevoel te geven dat zij als  
bouwstenen van v.v. Lekkerkerk heel belangrijk waren.”

“In seizoen 2019-2020 waren we heel enthousiast begonnen 
om de technische vaardigheden van jeugdspelers maar ook 
de ontwikkeling van jeugdtrainers te stimuleren door het 
inhuren van het concept ‘Complete Techniek’. Echter door  
alle Corona-perikelen werd dat abrupt gestopt in maart jl.”, 
geeft Vriens aan. Toch is er in het huidige seizoen een  
vervolg gegeven aan de ingezette weg. “NNF is dit seizoen 
onze partner om de Lekkerkerkse jeugdleden en jeugd- 
trainers te stimuleren in hun ontwikkeling. Een groot voor- 
deel daarbij is dat NNF-boegbeeld en Lekkerkerkse profspeler 
Ryan Koolwijk heel nauw betrokken is bij het gehele project”, 

vult Heuvelman aan. Verder heeft Rudy Vriens veel tijd gesto-
ken in het verder digitaliseren van vele zaken die de jeugd-
commissie in zijn portefeuille heeft. Denk daarbij aan het 
opgeven als lid van v.v. Lekkerkerk, maar ook inschrijvingen 
voor het zaalvoetbal, het tentenkamp, het lasergamen en de 
opgaves voor de trainingspakken die alle jeugdleden krijgen 
uitgereikt; ze gaan allemaal via de digitale snelweg. “Deze  
manier van werken kost uiteindelijk vele malen minder tijd 
voor de organiserende vrijwilligers”, verduidelijkt Heuvelman.

Erik-Jan geeft aan dat de Jeugdcommissie heel veel tijd kost 
en heel intensief is, maar dat hij er ook heel veel energie door 
krijgt. Voor Rudy geldt datzelfde, hij komt tijd tekort, maar ook 
hij blijft heel enthousiast en geniet van alle blije jeugdleden. 
Toch blijven er ook voor het huidige seizoen nog wel doelen 
en wensen die heel graag gerealiseerd worden. “De zichtbaar-
heid van de jeugdafdeling van v.v. Lekkerkerk moet nog beter 
worden en ook moeten de jeugdleden weer een trots gevoel 
hebben dat ze bij v.v. Lekkerkerk voetballen”, zegt Rudy Vriens. 
“En we moeten ervoor zorgen dat we de oudere jeugdleden 
van 15+ langer behouden voor onze club”, geeft Heuvelman 
als laatste nog aan.

“ Mede door de inbreng  
van hoofdsponsor Marius 
van der Laan dragen alle 
jeugdleden in seizoen  
2020-2021 een mooi  
trainingspak van vaste  
kledingleverancier Quick”

Erik-Jan Heuvelman en Rudy Vriens zijn in seizoen
2020-2021 aan hun tweede volledige seizoen  
begonnen als respectievelijk jeugdvoorzitter en 
jeugdsecretaris. 
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Bovenste rij van links naar rechts
Niels Molenaar, Derek de Waal, Jeroen van der Laan, Theo van Milligen (verzorger Zat 2), Richard Booij (trainer Zat 2),  
Edward Knook (hoofdtrainer), Dennis Burger (assistent-trainer), Fred Alblas (elftalleider Zat 1), Piet Sterrenburg  
(assistent-scheidsrechter Zat 1), Rien Pols (verzorger Zat 1), Menno Reijmers, Patrick Kleibeuker, Joey Baanen.

Middelste rij van links naar rechts
Rick Mesken, Marinus Braal, Thom Boom, Ivo Reijmers, Youssef Alsabbag, Floyd Versluis, Ferry den Hoed, Patrick Prevo,  
Stijn Ruberg, Nils van Niekerk, Kjeld Boers, Pieter Otten, Rick Maaskant, Maarten Braal, Maxwell Jansen.

Onderste rij van links naar rechts
Danny Hoogendoorn, Martijn de Jong, Jay de Jong, Kevin van Gent, Pim Molenaar, Denny de Waal, Marius van der Laan 
(hoofdsponsor), Frans Braal (voorzitter), Dillan Heijnen, Bart Sterrenburg, Jeffrey Altheer, Faybian Hertstein, Sammuel de  
Almeida Seip Cardoso, Gertjan Rothman.

Ontbrekend door omstandigheden
Mike van Gent, Youri van Dam, Jeffrey Brown, Matthew Edwards, Hamid Sarrafzadeh.

v.v. Lekkerkerk / selectie seizoen 2020 -2021
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Zij moeten het gaan doen
 
Spelers en Technische staf 2020-2021
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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. Dilettant
Tiendweg 10
2931 LC  Krimpen a/d Lek
www.dilettant.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. 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

v.v. Vuren
Sportlaan 2
4214 LJ  Vuren
www.vvvuren.nl

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

v.v. Lekkerkerk 2

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

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

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

v.v. Dilettant 2
Tiendweg 10
2931 LC  Krimpen a/d Lek
www.dilettant.nl 

v.v Haastrecht 2
Provincialeweg west 3
2851 EH  Haastrecht
www.vvhaastrecht.nl

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

v.v. NSVV 3
Wilhelminastraat 1
3281 BZ  Numansdorp
www.vvnsvv.nl

v.v. Schoonhoven 2
Nieuwe Singel 41
2871 AX  Schoonhoven
www.vvschoonhoven.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
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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 / animatie / 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

v.v. Lekkerkerk Zaterdag 1 gedurende seizoen 2019-2020

 Het “Corona-seizoen” in beeld
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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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   De klik tussen Patrick Luijten en Jan Dirk Stouten

 “We hebben niets
 cadeau gekregen”

Patrick Luijten is mededirecteur van Luijten 
Verwarming en Installatietechniek, een onder-
neming die hij twaalf jaar geleden oprichtte. Met het 
vak kwam hij al op jonge leeftijd in aanraking. “In eerste 
instantie droomde ik ervan om piloot te worden”, vertelt hij. 
“Maar helaas waren mijn ogen te slecht voor dat beroep. Zo 
kwam ik terecht in de in warmtetechniek gespecialiseerde 
zaak van mijn vader. Pa liet me van onderaf beginnen en gaf 
me mee dat ik al mijn diploma’s moest behalen. Ik was dus 
allesbehalve ‘het zoontje van’, en stond net als mijn collega’s 
met mijn poten in de modder en in weer en wind mijn werk 
te doen als monteur.”

Jan Dirk Stouten herkent  
het verhaal. “Ook ik heb 

niets cadeau gekregen”, 
vertelt de directeur van  

JDS en medeeigenaar/hoofd-
redacteur van magazine Friends in 

Business en de internetzender RUR 
(Recht Uit Rotterdam). “Op mijn 20e 
kwam ik na een tip bij RTV Rijnmond 
terecht. Een journalistieke achter-
grond had ik geenszins, maar ik was 
wél bezeten van sport. Er waren zo’n 

500 mensen geïnteresseerd in de  
functie van sportverslaggever, dus dichtte 

ik mezelf geen al te grote kans toe om de 
 job te krijgen. Tot mijn blije verrassing bleek  

ik al snel doorgedrongen tot de laatste twaalf en werd  
ik uiteindelijk samen met Frank Vijg aangenomen door  
‘Rijnmond-icoon’ én Lekkerkerker Hans van Vliet. Op  
7 september 1990 maakte ik mijn radio-debuut met een  
verslag van de voetbalwedstrijd Fortuna Vlaardingen –TOGB. 
Eindstand 1-3. Mijn werk voor RTV Rijmond combineerde  
ik vijf jaar lang met een baan bij de gemeente Rotterdam. 
Daarna trad ik vast in dienst bij de zender. In 2016 nam ik 
afscheid. Ik wilde de bakens verzetten. Een gevoelskwestie. 
Het afscheid was mooi en groots. Ik kijk er met veel plezier 
op terug. Ik ben daarna verdergegaan met JDS. Ik presenteer 
bijeenkomsten, organiseer van alles en heb een heel leuk 
leven.”

Dat ‘altijd bezig’ zijn, is ook van toepassing op Patrick Luijten, 
die samen met collega-directeur Martin Kaman zijn bedrijf 
ontwikkelde tot een vooraanstaande speler op het gebied 
van verwarming en installatietechniek. “Ondernemen is  
geweldig!”, stelt de Lekkerkerker glimlachend vast. “In mijn 
vak doen zich voortdurend nieuwe ontwikkelingen voor. 
Nieuwe verwarmingstechnieken bijvoorbeeld. Bij nieuw-
bouwprojecten is ‘gasloos’ de norm geworden. Dat was tien 

jaar geleden nog ondenkbaar. Wij gaan mee in die ontwik- 
keling, zitten overal bovenop en bevinden ons qua kennis 
zelfs in de voorste wagons van de trein. Natuurlijk: het is  
hard werken, maar je krijgt er ook veel voldoening voor 
terug. Samen met ons team zijn we erin geslaagd om een 
solide en mooi bedrijf neer te zetten.”

Patrick Luijten en Jan Dirk Stouten kennen elkaar inmiddels 
een kleine vijf jaar. Zo presenteerde Stouten de feestelijke 
bijeenkomst vanwege het tienjarig bestaan van Luijten 
Verwarmig en Installatietechniek in 2018. De eerste kennis-
making echter dateert van een door Stouten gepresenteerde 
businessclubbijeenkomst in 2014. “Dat was sowieso een 
memorabele avond”, grijnst hij. “Al tijdens het voorgesprek 
met de sponsorcommissie viel me één lid extra op: Carola.  
Ik vond haar meteen erg leuk, maar kwam pas echt met 
haar in contact na afloop van mijn presentatie. We hebben 
toen aan de bar een paar uur zitten praten. Ik werd me toch 
een partij verliefd, ha ha! Korte tijd later spraken we samen 
af in Het Zalmhuys. Sindsdien hebben we een relatie. In de 
slipstream daarvan leerde ik ook de voetbalclub en het dorp 

Lekkerkerk beter kennen. Bij beide voel ik me echt thuis.”
Patrick Luijten voetbalde zelfs ooit bij de zwart-witten.  
“Van mijn 12e tot mijn 16e”, gaat hij terug in de tijd. “Een 
geweldige speler was ik zeker niet en eerlijk gezegd vond ik 
volleybal leuker. Ik kwam bij VC Lekkerkerk in een vrienden-
team terecht. Mooie tijd was dat. Tegenwoordig tennis  
ik hier op het dorp. En raadt eens wie ik daar regelmatig 
tegen kom: Jan Dirk Stouten! En deze zomer in Italië hebben 
we elkaar ook gezien. We zaten allebei in de buurt van Trento 
en dat ‘toeval’ wilden we uiteraard samen vieren. Vooral de 
wijnavond was erg gezellig, ha ha!”

Er is onmiskenbaar een klik 
tussen Patrick Luijten 
en Jan Dirk Stouten. En 
eigenlijk is dat ook niet zo 
vreemd. Beide runnen ze een 
bedrijf, houden ze van sport en 
zijn ze lid van de Businessclub van 
v.v. Lekkerkerk. Een interview met 
twee ‘self made- ondernemers’ die 
elkaar via v.v. Lekkerkerk hebben 
leren kennen.

“ Een journalistieke  
achtergrond had  
ik geenszins, maar  
ik was wél bezeten 
van sport”

“ Natuurlijk: het is hard 
werken, maar je krijgt 
er ook veel voldoening 
voor terug”
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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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Vrijwilligers leveren topprestatie

Trots op ons zwart-witte clubgebouw!
Clubvrijwilligers hebben in de Corona-tijd het clubhuis Zwart-Wit geverfd

Metamorfose van de kantine

Iedereen die sportpark Tiendweg-West de voorbije 
maanden op wandelde, bleef even stilstaan bij de 
aanblik van v.v. Lekkerkerk’s clubgebouwen. Om ver-
volgens blij te worden van de vernieuwde uitstraling. 
Het gedateerde ‘rood’ werd ingeruild tegen zwart en 
wit, precies: de trotse clubkleuren van onze vereni-
ging. Met dank aan Jan Blanken en Jasper Schilt, die 
bij het verven van het clubhonk werden bijgestaan 
door leden van de werkploeg en een groep andere 
vrijwilligers.

“Het was een behoorlijke klus, maar we hebben hem met 
plezier uitgevoerd”, glimlacht prille zestiger Jan Blanken.  
“dat is ook logisch omdat je het gebouw elke dag een stukje 
meer zag opknappen. Dat motiveert hè! Dat laatste geldt 
zeker ook voor de vele positieve reacties. Er wordt écht veel 
over gesproken. Mensen vinden de nieuwe uitstraling erg 
mooi. En ik ben het met ze eens, ha ha!”

Het project startte in mei van dit jaar en zou uiteindelijk  
ruim vier maanden in beslag nemen. “We zijn iedere avond 
en op zaterdag bezig geweest”, vertelt Jan Blanken. “Jasper  
en ik hebben er, denk ik, de meeste uren in gestoken, maar 
ook andere mensen hebben zich geweldig ingezet. Jasper 
nam een groot deel van de planning voor zijn rekening.  
Zo regelde hij bijvoorbeeld dat het straatwerk was open-
gebroken als we onderzijden van de muren wilden verven 
en dat de platen van het gebouw werden verwijderd om 
schoongemaakt, geschuurd en geschilderd te worden.  
Als we daarmee klaar waren zorgden Jasper en de werk- 

ploeg ervoor dat de panelen weer gemonteerd werden.  
Zo maakten vele handen licht werk. Iedereen die hierbij 
betrokken was, verdient een grote pluim. Ook Fred Alblas 
die ook heel wat vrije uren heeft geïnvesteerd in deze klus. 
Zelf heb ik erg genoten van het project. Niet alleen geeft het 
eindresultaat veel voldoening, ook tussendoor was het erg 
leuk. Even een ouwehoerpraatje tussendoor met een beker 
koffie in je hand; dat maakte het extra gezellig.”

Voor Jan Blanken is het sowieso haast een vanzelfsprekend- 
heid om zich in te zetten voor zijn club. “Een jaar of 25 gele-
den ben ik bij Lekkerkerk met vrijwilligerswerk begonnen. 
Mijn zoon werd toen lid en ik werd leider van zijn team.  
Vervolgens heb ik allerlei functies gedaan: het jeugdtrainer-
schap en in het jeugdbestuur gezeten. Tegenwoordig ben  
ik coördinator voor JO17 en JO19. Nee, gevoetbald heb ik 
nooit bij Lekkerkerk. Dat doe ik bij ‘de buurman’ Dilettant. 
Ik ben daar al tientallen jaren lid en speel nog steeds bij de 
veteranen op zondag. Goed verdeeld toch, dáár voetballen 
en bij Lekkerkerk als vrijwilliger actief!”

“ Iedereen die  
hierbij betrokken 
was, verdient een 
grote pluim”
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Alle Jeugd- en Seniorenteams van
v.v. Lekkerkerk op een rijtje

Lekkerkerk JO6-1  DGM Bemiddeling

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 JO9-3 Koeriersdienst Marius van der Laan

Lekkerkerk JO8-1  Kapsalon van Bavel 

Lekkerkerk JO11-2 Wisja.net

Lekkerkerk JO13-2 De Onderlingen

Lekkerkerk JO15-2 John Witgoed

Lekkerkerk JO19-1 KiKa

Lekkerkerk JO9-2 Weka Boxcoolers

Lekkerkerk JO10-1 WD Trading



V.V. LEKKERKERK MAGAZINE 2020 /2021

41

SEIZOEN 2020-2021

40

Lekkerkerk Zat G1 Van Herk Glas (VHG)

Lekkerkerk Zat 1 Koeriersdienst Marius van der Laan

Lekkerkerk Walking Football Rabobank KrimpenerwaardLekkerkerk Zat 2 Drukzo

Lekkerkerk Zat 5 ip Onderhoud

Lekkerkerk Zat 4 DW Autoverhuur Lekkerkerk 7-7 Marktjuwelier Wientjes Lekkerkerk Trainingsgroep

Lekkerkerk Zat 3 Yanneaks

Lekkerkerk Vr 35+ De Waard WonenLekkerkerk Zat Vr 1 Vermeulen Heiwerken

Lekkerkerk Zon 1 Luijten Verwarming / Lint Notarissen
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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

PR-Commissie:
Jan Timmer, Macy Mak, Stefan van der Werken, Fred Alblas
pr@vvlekkerkerk.nl

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

Contributies 2020-2021
Senioren €  193,00
Actieve Rustende Leden €  108,00
Inactieve Rustende Leden €  78,50
Donateurs €  30,50
Gezin €  401,00
Studenten €  153,00
JO19-junioren €  170,50
JO17- / JO15-junioren €  156,50
JO13- t/m JO8-pupillen €  144,00
Ukken €  99,00

Verenigingsinfo

Alles wat u moet weten over v.v. Lekkerkerk

Activiteitenkalender 2020-2021
Boterletteractie  11-2020
Seniorenveldvoetbaltoernooi heren 12-2020
Seniorenveldvoetbaltoernooi dames 12-2020
Oliebollenbingo 12-2020
Jeugdzaalvoetbaltoernooi JO8-JO19 12-2020
Lkk selectie – Lkk oud-selectie 01-2021
Nieuwjaarsreceptie 01-2021
Jeugdbosloop 01-2021
Klaverjasmarathon 01-2021
Jeugdtentenkamp 06-2021
Zeskamp 06-2021
Jeugd/ukkentoernooi 06-2021
G-toernooi 07-2021
Invitatietoernooi 07-2021

Note: Exacte data worden gecorrespondeerd via de website, social media  
en de diverse groepsapp’s

NNF Sumer Camp 2020 bij v.v. Lekkerkerk
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