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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, voorzitter van de “verbinding”

“Seizoen met een gezamenlijk belang!”
Misschien wel de grootste verdienste van
v.v. Lekkerkerk-voorzitter Frans Braal is zijn positief 
stimulerende aanwezigheid binnen de club. Zijn 
credo ‘wees trots op je club’ is op steeds meer 
plekken binnen de vereniging zicht- en voelbaar.

Toch is de preses nog niet helemaal tevreden. En dat heeft 
alles met de voorbije anderhalf jaar te maken, de periode 
waarin corona met name de gezelligheidsaspecten van het 
sportleven goeddeels lamlegde. “We waren tot die eerste 
lockdown in maart zo geweldig op weg met vv Lekkerkerk”, 
blikt hij terug. “De sfeer werd steeds beter, organisatorisch 
groeiden we, het eerste elftal en verschillende andere teams 
presteerden uitstekend en in financieel opzicht waren we  
bezig het beste jaar uit de clubgeschiedenis neer te zetten. 
Het was knap frustrerend dat daar door omstandigheden 
buiten ons om een rem op kwam. In sociaal en sportief  
opzicht heb ik de voorbije anderhalf jaar als ‘stilstand’  
ervaren. Toch was het geen verloren jaar. Op het vlak van 
onze accommodatie hebben we in verschillende opzichten 
mooie slagen gemaakt. Met dank aan onze werkploeg en 
tal van andere vrijwilligers hebben we het clubgebouw een 
prachtige zwart-witte uitstraling kunnen geven, om maar 
een aansprekend voorbeeld te noemen. Ook zijn we het 
harmoniseringsproject met de gemeente ingegaan. Dat 
plaatje ziet er goed uit. Fijn is verder dat onze jeugdafdeling 
ondanks alle beperkingen flink is gegroeid. Onze jeugd-
commissie en al die helpende handen verdienen een groot 
compliment.”

Frans Braal vindt dat vv Lekkerkerk gesteld staat voor  
seizoen 2021-2022. “Alles is voorhanden om vertrouwen in 
de toekomst te hebben”, zegt hij. “Ook met betrekking tot 
onze selectie. Ik verwacht dat we met ons met het eerste  
elftal zonder nacompetitie gaan handhaven in de derde  
klasse. Ook voor wat betreft de andere teams hoop ik op veel  
punten en vooral plezier én clubbinding. Die laatste twee 
horen onlosmakelijk verbonden te zijn aan het lidmaatschap 
van een vereniging. We vormen met z’n allen vv Lekkerkerk.  
Je mag er trots op zijn lid te zijn van deze club, vind ik.  

Naar mijn mening horen daar zaken bij als ‘open staan voor 
de ander’, ‘vragen wat je voor de vereniging kunt doen’ en  
‘inschikkelijkheid’. We zijn daarmee op de goede weg, maar 
het kan altijd beter. Op dat pad gaan we door. Met iedereen 
in een verbindende rol naar elkaar toe. Dus… niet meer 
vallen over ‘wat een ander niet goed doet’ maar open het 
gesprek aan gaan met de bedoeling er samen uit te komen. 
Wat mij betreft wordt dit het seizoen van het gezamenlijke 
belang: dat van een nóg beter draaiend vv Lekkerkerk!”

“ Je mag er trots op  
zijn lid te zijn van 
deze club, vind ik”
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Rabobank.nl

Rabobank wil graag betrokken zijn bij de lokale 
gemeenschap. Daarom gebruiken wij een deel 
van onze winst om verenigingen en stichtingen 
te ondersteunen in het leefgebied Hollandse IJssel.

Rabobank
ondersteunt graag
lokale activiteiten.

Goed voor verenigingen & geweldig 
voor jouw buurt

Nieuwe trainer v.v. Lekkerkerk 

Verwacht van René Noort geen ‘drukte’ langs de lijn, 
want zo zit de nieuwe trainer van vv Lekkerkerk 1 
niet in  elkaar. “Als speler had ik al een hekel aan 
brullende coaches”, glimlacht de 54-jarige Alblasser-
dammer. “Daar ga je echt niet beter door voetballen. 
Het is in mijn optiek veel beter om een speler bij je te 
roepen en dan op een nette manier te vertellen wat 
goed gaat en wat beter kan. ‘Behandel de mensen 
zoals jezelf behandeld wilt worden’, is mijn motto.”

Noort’s filosofie betekent overigens niet dat we hem als  
softie moeten zien. “Ik zeg wanneer dat nodig is, echt wel 
waar het op staat,” glimlacht hij. “Maar wél op mijn manier. 
Correct dus.”

René Noort groeide als voetballer op bij VVGZ in zijn toen- 
malige woonplaats Zwijndrecht. Hij haalde er het eerste elftal 
om na verloop van jaren zijn geluk te beproeven bij ASWH. 
Vervolgens speelde hij één seizoen bij Alblasserdam-zondag 
om terug te keren naar zijn oude voetballiefde. “Uiteinde-
lijk bracht ik het tot de eerste klasse, vertelt de voormalige 
linksbuiten. “VVGZ heeft nog altijd een speciaal plekje bij mij. 
Een warme, echte familieclub die absoluut overeenkomsten 
vertoont met vv Lekkerkerk. Ik ben daar gevoelig voor, ik vind 
een goede verenigingssfeer enorm belangrijk. In dat opzicht 
zit ik goed bij mijn huidige vereniging. Ik had het vanaf dag 
één naar mijn zin bij vv Lekkerkerk. Ook het werken met de 

selectie bevalt prima. Het is een leuke spelersgroep met  
een aantal specifieke kwaliteiten én een paar zeer ervaren 
voetballers. Het behoort tot mijn taken om mee te helpen 
een eenheid te creëren en de ploeg te laten presteren.”

René Noort begon zijn trainersloopbaan bij VVGZ, waar hij 
ooit samen met zijn broer Hans een jeugdelftal onder zijn 
hoede nam. “Dat hebben we heel wat jaar gedaan, tot onze 
vader kwam te overlijden. Hans nam de zaak over en had 
daardoor geen tijd meer om training te geven. Ik op mijn 
beurt werd assistent bij FC Boshuizen. Begin veertig was ik 
toen. Vervolgens heb ik bij DUNO, GIOS, Swift Boys, VOB, 
Hermes DVS en Nieuw-Lekkerland gewerkt om daarna bij  
vv Drechtstreek in Papendrecht aan de slag te gaan als  
trainer van het tweede elftal. Beviel me prima bij die club, 
maar de ambitie om weer een eerste team te begeleiden 
werd steeds sterker. Vv Lekkerkerk bood me die kans. Super! 
Ik voel me hier erg thuis.”

“ Behandel de mensen 
zoals jezelf behandeld 
wilt worden, is mijn 
motto”

 René Noort 
gaat voor de 
“menselijke maat”
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v.v. Lekkerkerk in Zwart-Wit!
 

  Foto’s van Cees “uit de oude doos”
Oer-Lekkerkerker Cees den Boer begon in 1948 als junior bij v.v. Lekkerkerk

In augustus 1933 werd Cees den Boer (88) geboren
in de Simonshoeve in Lekkerkerk. “Lekkerkerk was in 
die tijd voor de Tweede Wereldoorlog niet veel meer 
dan de Kerkweg en een paar andere straten”, begint 
den Boer. Op het moment dat Cees zijn vijftiende  
verjaardag vierde, werd hij lid van de voetbal.  
“In die tijd mocht je helaas nog niet eerder beginnen, 
dus startte ik als junior op het terrein aan de  
Koninginneweg”, vertelt hij. 

Begin jaren 50 kwam Cees in het eerste van de vereniging te 
spelen. “Ik speelde in mijn eerste seniorjaren als linksbinnen 
of rechtsbinnen samen met o.a. wijlen oud-erelid Piet de 
Bruijn, Wout van Kley en iets later ook de ons recent ontval-
len Bert Rietkerk” zegt den Boer. “Mijn sportieve hoogtepunt 
was in seizoen 1954-1955. In dat jaar werd Lekkerkerk 1 
kampioen in de vierde klasse, met promotie naar de derde 
klasse als beloning”.

In 1958 kreeg Cees de kans om in Uithoorn een nieuw filiaal 
van de Rabobank op te zetten. Hij zou daar vijf jaar blijven. 
“Er waren wat Lekkerkerk-supporters uit die tijd, die vonden 
dat het eerste elftal van Lekkerkerk niet zonder Cees den 
Boer kon. Hannes de Vos, van de voormalige fietsenwinkel 
Van Houten & De Vos, besloot toen om mij elke zondag op 
de motorfiets te halen voor de wedstrijd. Na een keer of vijf, 
toen het te koud werd, voor achterop de motor, zijn we daar 
maar mee gestopt”.

Vervolgens werd Cees lid van een voetbalclub in Uithoorn 
om daar bijna vijf seizoenen in het eerste team te spelen.  
“Ik ben daar zelfs nog één jaar voorzitter geweest omdat er 
wat strubbelingen in die club waren”, vertelt hij.

“In 1963 zijn we met ons gezin verhuisd naar Ridderkerk, 
waar ik als directeur kwam te werken bij de plaatselijke 
Rabobank. “Ik ben daar gebleven tot mijn pensionering in 
1993. Tweedeklasser Slikkerveer kreeg destijds lucht van 
onze verhuizing en benaderde mij om daar te komen spelen. 
In m’n eerste wedstrijd tegen nota bene DCV brak ik mijn  
enkel en was mijn ‘spelerscarrière’ direct voorbij”, zegt  
den Boer.

“Vanaf seizoen 1964-1965 ben ik weer gaan spelen bij  
vv Lekkerkerk in een veteranenteam met onder andere  
Jos van der Laan, Paul van Dam en Melt de Joode. Dat heb  
ik een kleine twintig jaar volgehouden met in die periode 
ook drie kampioenschappen met Lekkerkerk 12”, zegt  
den Boer met een grote glimlach op zijn gezicht.

Ook als vrijwilligers droeg Cees zijn steentje bij aan de  
vereniging, vooral nadat hij in 1995 weer naar Lekkerkerk 
verhuisde. “Ik was een lange periode op maandag- en  
donderdagochtend vooral voor de lol bij de werkploeg  
aanwezig. Verder zat ik jarenlang in de kascontrolecommissie  
en draaide ik ontvangstdiensten op zondag. De toenmalige 
Miss Universe 1989 Angela Visser was wel de bekendste  
persoon die ik die periode heb mogen ontvangen. Ik heb 
haar natuurlijk helemaal in de watten gelegd, hahahaha”, 
lacht den Boer.

Door de corona-maatregelen heeft Cees het complex aan  
de Tiendweg-West de laatste anderhalf jaar niet kunnen  
bezoeken, maar als alles weer een beetje normaal wordt en 
de gezondheid het blijft toelaten, zal hij zoveel mogelijk  
de thuiswedstrijden van het vlaggenschip gaan bezoeken.  
“Ik zie er naar uit om weer eens een wedstrijdje te kijken 
langs de lijn op het mooie complex van de club”.

“ In 1955 
promoveerden we 
met Lekkerkerk 1 
naar de 3e klasse”

“Achter op de motor uit Uithoorn 
 om te spelen”

Veteranen
Staand v.l.n.r.: De spelersvrouwen 
Zittend v.l.n.r.: Melt de Joode, Piet Graafland, Aad van Dijke, Frans Gouwens, Hans de Vos, Jan Stigter, Paul van Dam,  
Joop Penning, Jos van der Laan, Cor van Eeuwijk, Cees den Boer, Jaap Mudde, Cees Borsje, Jaap den Uijl

1982

1954 -1955
Staand v.l.n.r.:
Wim Hoogerdijk, Bert Rietkerk,  
Cees den Boer, Cees de Jong, 
Aart Polderman-de Jong, Arie Mudde,  
Gijs van Leeuwen Leider Lewelink

Zittend v.l.n.r.:
Piet de Bruin, Cees Borsje, Jan de Jager, 
Henk Hofwegen, Wout van Kleij, 
Dirk Breijer

1952
Staand v.l.n.r.:
Cees den Boer, Cees Borsje, Piet de Bruin, 
Jan de Jong, Wout van Kleij, 
Dirk Sluijk, Arie Mudde, Cees Verhey, 
Jan Burger

Zittend v.l.n.r.:
Meester Rebbers, Henk Hofwegen, 
Leen Burger
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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 

 Jan Timmer, spin in het web voor de PR bij v.v. Lekkerkerk 
 

“We mogen trots zijn op deze mooie club”

Na 24 jaar voetballen bij CVV De Zwervers in Capelle
werd Jan Timmer (61) lid bij vv Lekkerkerk. “Ik heb 
altijd drie passies gehad op sportgebied, badminton, 
motorsport en voetballen. In het één was ik aardig 
talentvol en haalde ik een heel behoorlijk niveau.  
Ik speelde badminton op nationaal niveau, waar ik 
ook nog wel eens een prijsje wegkaapte. Voetballen 
deed ik met zeker zoveel plezier, maar een topper 
was ik niet, hahaha. Zowel bij de Zwervers als later bij  
Lekkerkerk was het vijfde elftal mijn absolute top.”

Na zijn verhuizing kwam Jan in het team bij de gebroeders 
Wim en Gerard Visser, Siebe Burggraaf, Jasper Schilt en ook 
de legendarische keeper Jan van Tol. “Dat was een mooie 
start van mijn, in de loop der jaren, opgebouwde liefde voor 
de club aan de Tiendweg-West. Ook toen ik in het zevende 
elftal kwam, met onder andere Arie Graafland, Frank Snoei, 
Martin van Wijnen en Imre Rolleman, heb ik mij altijd  
kostelijk vermaakt. In 2013 ben ik gestopt met voetballen.  
Ik werd bij het afgaan op de keeper van ONA, na een  
voorsprong van zeker 25 meter, alsnog ingehaald door een 
verdediger. Toen kwam het besef dat het beter was om te 
gaan stoppen, hahahaha”, vervolgt Timmer.

In de afgelopen ruim 30 jaar heeft Jan zich ook op het  
vrijwilligersvlak regelmatig van zijn goede kant laten zien  
en is Jan met Timmer Tekst al vijftien jaar lid van de  
Businessclub. “Ik heb vele playbackshows aan elkaar gepraat 
en ook gejureerd. Ook bij andere gelegenheden mocht ik 
als spreekstalmeester mijn steentje bijdragen. Een ander 
hoogtepunt was het schrijven het jubileumboek Zwart-Wit 
op Groen in 2002. Dat heb ik overigens samen met Arjen  
van den Berg gedaan”.

Sinds het begin van seizoen 2020-2021 is de vv Lekkerkerk 
een heuse PR-commissie rijker. “Na het stoppen van de IJssel-  

en Lekstreek in de Krimpenerwaard, had voorzitter  
Frans Braal met de Sponsorcommissie het idee opgevat om 
meer in te spelen op de digitale wereld en vooral via social 
media vv Lekkerkerk meer onder de aandacht te brengen.  
Ik heb daar samen met de medecommissieleden een rol in. 
Via een aantal bedachte items brengen we de club nog  
nadrukkelijker onder de aandacht bij alle leden maar ook  
bij niet-leden. Mijn belangrijkste streven daarbij is om het 
besef te vergroten dat vv Lekkerkerk echt een fantastische 
vereniging is. Men mag zeer trots zijn als men op wat voor 
manier bij de club betrokken is. Items die periodiek terug- 
komen zijn de interviews met de Businessclubleden maar 
ook de rubriek ‘het Lekkerkerk van ……’ , heel leuk om te 
maken. Vooral de versies met Chantal van der Wouden,  
haar man André en ook van Marc van Arendonk zijn echte 
blikvangers geworden die veel gelezen en geliked zijn.  
Leden kunnen mij altijd items en foto’s sturen, daar ga ik  
altijd mee aan de slag. Ik ben te bereiken via Whatsapp op 
06-53794959. De PR-commissie bestaande uit Macy Mak, 
Stefan van der Werken, Fred Alblas en mezelf is te bereiken 
via pr@vvlekkerkerk.nl . Hoe meer we aangeleverd krijgen, 
hoe meer er over vv Lekkerkerk gedeeld wordt”.

“ Ik ben al sinds mijn 
verhuizing in 1989 
betrokken bij deze 
mooie vereniging”
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Edwin van Krimpen en Maarten Timmer gingen viral met Lekkerkerkse Ronaldo-persiflage

Jeugdvrienden herenigd bij v.v. Lekkerkerk

Een hilarische Lekkerkerkse parodie op het beroemde 
EK-filmpje waarbij wereldster Ronaldo tijdens een 
persconferentie een Heineken- én een Coca Cola- 
flesje uit beeld schuift, zorgde er de voorbije zomer 
voor dat Edwin van Krimpen en Maarten Timmer 
meer dan een miljoen views lieten noteren op social 
media en ‘viral’ gingen. 

Dat hun superoriginele post zou gaan scoren, viel te  
verwachten, maar dít succes… nee, daar hadden de in  
Lekkerkerk 3 samenspelende jeugdvrienden niet van durven 
dromen. “Het was écht bizar”, kan Edwin van Krimpen (31) 
nog altijd nagenieten van de video én de vele reacties.  
“Ik word er nog steeds op aangesproken. Laatst nog door  
een zakelijke klant. Echt grappig.” 

Ook Maarten Timmer, in het dagelijks leven social media- 
manager bij de RET, beleefde veel plezier aan het filmpje 
en de opnames. “Een deel van het succes is te danken aan 
ons snelle inspringen op de actualiteit destijds. Daarnaast 
was een sterk punt dat veel amateurvoetballers zich konden 
herkennen in de setting én de hilarische manier waarop 
Edwin ‘zijn Ronaldo-persiflage’ deed, door de cola en een fles 
Heineken terzijde te schuiven en daarvoor in de plaats een 
krat Hertog-Jan te voorschijn te toveren. Het sponsorbord 
met daarop lokale bedrijven die zijn verbonden aan ons 
elftal, maakte het geheel af!”

Edwin van Krimpen en Maarten Timmer kennen elkaar al 
sinds hun peutertijd. “We waren achterburen van elkaar”, 
vertelt Edwin. “Ik kwam al jong bij de familie Timmer thuis 
omdat mijn zus Wendy op dinsdagavonden oppas was voor 
Maarten, Jeroen en Laura. Ik glipte dan naar binnen om een 
stukje Champions League mee te kijken op televisie.”

“En ik kan me nog herinneren hoe we bij jou thuis een keer 
met ballonnen aan het voetballen waren in de huiskamer”, 
grijnst Maarten Timmer (30). “Je moeder Nel had een soort 
karretje staan met glaswerk en waarschuwde ons dat we 
voorzichtig moesten zijn. Niet veel later knalde ik op dat  
karretje…. Als ik er aan terug denk krijg ik nóg een rood 
hoofd!”

Allebei bezochten ze basisschool Het Schateiland en  
werden ze lid van vv Lekkerkerk. Waar Edwin van Krimpen 
zijn voetbalclub altijd trouw bleef, koos Maarten er na een 
aantal mooie pupillenjaren voor om zich verder te ontwik-
kelen als badmintonner. Hij bracht het uiteindelijk tot een 
gewaardeerde speler van het eerste seniorenteam van Sluyk/
Lekkerkerk dat uitkwam in de landelijke competitie. Twee jaar 
geleden besloot Maarten terug te keren naar vv Lekkerkerk, 
daartoe geënthousiasmeerd door zijn jeugdvriend Edwin. 
Sindsdien maken ze deel uit van het fameuze Lekkerkerk 3, 
een voetbalteam waar vriendschap en plezier hand in hand 
gaan. Zelfs het succes van een ‘viral’ filmpje kan daar niet 
tegen op! Hoe mooi wil je het hebben?!

“ Ik word er nog steeds 
op aangesproken. 
Laatst nog door  
een zakelijke klant.  
Echt grappig”
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John Witgoed

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

Reparatie & Verkoop
Huishoudelijke Apparaten
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John Witgoed

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

Reparatie & Verkoop
Huishoudelijke Apparaten

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) 

André van der Wouden: trainer en lid van Jeugd-, Dames- en Technische Commissie

 Bouwen aan steeds sterker 
v.v. Lekkerkerk
Samen werken aan de ontwikkeling van je club.
André van der Wouden kan zich er helemaal in  
vinden. De voormalige selectiespeler van zowel  
v.v. Lekkerkerk als Dilettant maakt ook komend 
seizoen deel uit van de Dames- en Jeugdcommissie 
en heeft daar inmiddels een derde uitdaging aan 
toegevoegd: hij heeft zitting in de nieuwe Technische 
Commissie van onze club.

“Na het afscheid van Ruud Dubbelman is me door voorzitter 
Frans Braal gevraagd om zijn TC-taak over te nemen”, vertelt 
Van der Wouden (41). “Dat wilde ik best doen, maar niet 
alléén. Aan die wens is gehoor gegeven. Piet Kok en Peter 
Nolet kwamen er bij. Ik denk dat we daarmee een goede  
samenstelling hebben. Piet kent de club door en door en 
staat met iedereen in goed contact. Peter Nolet, in het  
dagelijks leven directielid van FC Dordrecht, kan als relatieve  
buitenstaander zaken rondom de selectie ‘blanco’ bekijken 
en ik heb lang deel uitgemaakt van de selectie en sta dicht 
op de spelersgroep. Ik denk dat we op deze manier een 
evenwichtige TC kunnen vormen.”

André van der Wouden blijft ook actief als lid van de Dames-
commissie en de Jeugdcommissie. “Bij het vrouwenvoetbal 
ben ik betroken geraakt door toedoen van mijn vrouw  
Chantal. We vonden met z’n allen dat het vrouwenvoetbal 
wel wat meer structuur kon gebruiken. Dat leidde tot de 
oprichting van de Damescommissie, die Cheryl Ritskes en ik 
samen runnen. Het loopt prima zo. We hebben momenteel 
twee vrouwenteams: het eerste team en de Veteranen 35+.  
"Het is geweldig dat we inmiddels een Meisjes-11 groep 
hebben die al 17 meiden groot is. Het is van belang dat er 
aanwas is." Want jonge speelsters zijn nodig om de toekomst 
te kunnen waarborgen.”

Als lid van de Jeugdcommissie zag André van der Wouden 
de voorbije periode mooie, veelbelovende contouren  
ontstaan. Met dank aan een groeiende groep mensen die 
zich met hart en ziel én met resultaat inzetten voor de jeugd. 
“Onze onderbouw is al best goed bezet”, werpt hij een blik 
op de actuele situatie. “Die lijn hopen we de komende jaren 
door te trekken, waardoor uiteindelijk ook de doorstroming 
naar de senioren hopelijk verder verbetert en er zelfs jeugd-
spelers in het eerste elftal terecht komen. In dat geval is de 
cirkel rond.”

De pure voetballiefhebber André van der Wouden is sinds 
een jaar ook als jeugdtrainer actief. Het voorbije seizoen had 
hij samen met Gert-Jan Rothman JO-11 1 onder zijn goede. 
Voetbaljaargang 2021-2022 gaat hij samen met Ronald de 
Groot JO 13-1 runnen. “Ik wist niet dat training geven zó leuk 
was. Ik ga er dan ook graag mee door. Je ziet het: genoeg te 
doen bij v.v. Lekkerkerk!” 

“ Je ziet het:  
genoeg te doen bij  
v.v. Lekkerkerk!”
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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!

Hagenaar Peter Nolet wil met de Technische Commissie de
Lekkerkerkse cultuur bewaken

Peter Nolet (61), geboren in Scheveningen en opge-
groeid in Den Haag, woont al bijna 30 jaar met vrouw 
en dochter in het oude gedeelte van Krimpen aan 
den IJssel. De voetbalwieg van Peter stond in Den 
Haag. “Op mijn achtste werd ik lid van voetbalvereni- 
ging Quick Step en uiteindelijk kwam ik als super-
snelle slanke rechtsbuiten in het A-regionaal terecht 
van GDS een rasechte Haagse club”, begint Nolet zijn 
verhaal. “Dat slanke en snelle is er de laatste jaren 
wel een beetje af”, zegt Nolet breed lachend. Na het 
jeugdvoetbal in Den Haag volgde de overstap naar 
het Voorburgse TONEGIDO. “Ik heb een paar een paar 
hele mooie jaren bij deze hoofdklasser gehad”, geeft 
Nolet aan.

Na het vervullen van de dienstplicht bij de Landmacht, werd 
Peter tijdelijke beroepsmilitair bij de Koninklijke Marine en 
kwam het voetballen, mede door knieklachten, op een lager 
pitje te staan. “ Als laatste voetbalde ik bij Graaf Willem VAC 
in Wassenaar, een vriendenteam, met veel oud-profs. We 
wonnen alle potjes met grote cijfers”, vertelt Nolet.

Al snel na het dienen bij de Marine begon Peter bij een  
onderdeel van de wereld bank en daarna een eigen onder- 
neming in contract catering. “Helaas heb ik mijn bedrijf na 
een paar jaar, vanwege persoonlijke omstandigheden,  
moeten verkopen. Wel bleef ik bij de onderneming in dienst 
en schopte ik het later weer tot directeur.”

Mede door zijn netwerk kwam Peter een aantal jaar later in 
contact met mensen bij ADO Den Haag. “Ik had altijd al heel 
veel interesse in het betaald voetbal en toen ik het aanbod 
kreeg om Ambassadeur Hospitality & Events te worden bij 
ADO, greep ik die kans met beide handen aan. Ik heb daar 
vele jaren met veel plezier gewerkt”. Dezelfde functie vervul-
de Peter daarna ook nog twee jaar bij SBV Excelsior. 

“Sinds seizoen 2016-2017 ben ik in dienst bij FC Dordrecht  
in de functie van Operationeel Directeur en ben ik verant-
woordelijk voor veiligheid, facilitaire zaken en een aantal 
maatschappelijke trajecten. We hebben vijf seizoenen heel 
veel moeten repareren en zijn nu, in het zesde seizoen, 
eindelijk aan het bouwen aan een stabiele betaald voetbal 

organisatie in Dordt. Het technische gedeelte met TD Leon 
Vlemmings en trainer Michele Santoni en de directie met 
Hans de Zeeuw en mijn persoontje zit goed in elkaar”, zegt 
Nolet glimlachend. 

Een aantal maanden geleden werd Peter benaderd door 
Voorzitter Frans Braal met de vraag of hij interesse had in een 
taak binnen de Technische Commissie van vv Lekkerkerk. 

“Frans Braal wist dat ik een ver verleden wel eens iets  
‘technisch’ gedaan had bij amateurclubs waaronder DCV en 
Dilettant. In de periode bij Dilettant hebben we, door het 
halen van trainer Michel van Noort, mooie ‘meters’ kunnen 
maken. Frans koppelde mij bij Lekkerkerk aan de TC-leden 
Piet Kok en André van der Wouden voor een gesprek.  
Nadat gesprek leek het mij wel leuk om iets bij deze mooie 
vereniging te gaan doen. Ik heb altijd de behoefte om mij  
behulpzaam op te stellen, dat wist Frans natuurlijk als de  
beste. Na het gesprek met André en Piet was ik er snel uit en 
ben ik de uitdaging aangegaan om samen met hen de  
Lekkerkerkse sportieve cultuur te bewaken en daar waar 
mogelijk te verbeteren. Dat moet, in mijn ogen wel gebeuren 
in het tempo dat past bij vv Lekkerkerk. Ook moet ons werk 
in de TC er op gericht zijn om de club minimaal op het niveau 
te houden waarop het nu actief is, waarbij ook de jeugd een 
zeer belangrijke pijler moet worden. De TC moet daarbij 
een luisterend oor zijn voor zowel de spelers als de staf van 
de selectie. Ik hoop en verwacht een mooi seizoen voor de 
selectieteams”.

“Vooruitgang in een passend tempo
 dat past bij v.v. Lekkerkerk”
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Arjen van den Berg aan de slag met Lekkerkerk 2

 Méér dan alleen elftalleider

Arjen van den Berg is een nieuwe uitdaging aan-
gegaan: het elftalleiderschap van Lekkerkerk 2.  
Daarmee voegt de 45-jarige voetballiefhebber een 
nieuw hoofdstuk toe aan een lange reeks vrijwilligers-
werkzaamheden voor zijn club. 

Ik wil graag net iets meer doen dan alleen op zaterdagen 
‘grensrechteren’ en formulieren invullen. Het leek me ook 
leuk om trainer Richard Booy te assisteren. Dat idee viel bij 
hem in goede aarde. Richard traint niet alleen het tweede, 
maar neemt kort tevoren ook de keepers onderhanden.  
Om hem wat te ontlasten kan ik bijvoorbeeld de warming 
up van het tweede elftal ter hand nemen en al een eerste 
oefening uitzetten.”

Over ervaring met het leiden van elftallen beschikt Van  
den Berg al vele jaren. “Ik begon er mee in de tijd dat ik nog 
A-junior was”, vertelt hij. “Toenmalig jeugdvoorzitter Jaap 
Boer maakte me er enthousiast voor. Het bleek een leuke 
bezigheid te zijn. Het mooie er van is om met een groep  
spelers bezig te zijn en ze te helpen met hun ontwikkeling 
als sporter en als team. Bovendien ben ik erg geïnteresseerd 
in tactiek. Maar het allerbelangrijkst voor een elftalleider is 
om plezier in de groep te brengen en vast te houden; ook  
als het qua resultaten even minder gaat.”

“Langs de lijn ben ik in de loop der jaren wel veranderd.  
In mijn beginjaren stond ik soms behoorlijk druk te doen. Ik 
kwam er van lieverlee achter dat zulk gedrag soms averechts 
kan werken, zeker bij jonge voetballers. Veel beter is het 
om rust uit te stralen en niet te veel te praten tijdens een 
wedstrijd. Dat gebrul maakt een ploeg alleen maar onrustig.” 
Arjen van den Berg werkte met verschillende types teams. 
“Van fanatiek prestatief tot en met relaxed recreatief”, heeft 
hij de schakering aan. “Lekkerkerk 2 zit daar een beetje 
tussen in. Het is een relatief jonge en rustige groep met een 
kern die al een aantal jaren samen speelt. Goeie gasten die 
graag voor een goed resultaat gaan maar ook genieten van 
het verenigingsleven. Zo sta ik er zelf ook in. Een positieve 
instelling dus. Alleen daarom al vind ik het leuk om met die 
jongens bezig te zijn. we gaan er met z’n allen een mooi 
seizoen van maken.”

“ Het belangrijkste:  
plezier in een groep 
brengen én  
vasthouden”

Arjen van den Berg is als elftalleider de opvolger van Ronald 
van Put, die eerder dit jaar kwam te overlijden. “Ik ben voor 
deze functie gevraagd door TC-lid André van der Wouden. 
Kort daarna hebben we een gesprek gehad over de invulling. 
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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

 Patrick Kuijf: jeugdcommissielid en trainer

Bevlogen bezig met de jeugd

Eén van die jeugdvoetbalenthousiastelingen is Patrick Kuijf, 
lid van vv Lekkerkerks jeugdcommissie én actief als jeugd-
trainer. “Met het geven van jeugdtraining ben ik een jaar of 
zeven geleden begonnen”, vertelt de 37-jarige inwoner van 
Lekkerkerk. “Maar ik raakte al eerder bij de vereniging betrok-
ken. Mijn vrouw Melissa speelde in Dames 1 en ik ging regel-
matig kijken. Toen er op een gegeven moment geen trainer 
meer voorhanden was, vroegen de dames of ik die taak op 
me wilde nemen. Dat heb ik drie jaar met enorm veel plezier 
gedaan. Vervolgens ben ik er een tijdje tussenuit geweest en 
pakte ik de draad weer op toen onze kinderen Tygo en Fenna 
lid werden van vv Lekkerkerk. Dit seizoen heb ik het JO10-1 
team onder mijn hoede. Wat voor type trainer ik ben? Streng 
en rechtvaardig, ha ha! Als ik aan een nieuw seizoen begin, 
bekijk ik eerst goed wat de spelers goed en minder goed 
kunnen en hoe ze in elkaar steken. Op die kennis baseer ik 
vervolgens de oefenstof. Het allerbelangrijkste vind ik dat de 
kinderen plezier beleven aan hun sport en goed met elkaar 
optrekken. Winnen vind ik eerlijk gezegd minder belangrijk. 
Ik kan me goed herinneren dat ik een jeugdteam leidde dat 
wekelijks verloor en pas in de laatste speelronden een keer 
een zege liet noteren. Dat was natuurlijk geweldig! Maar de 
sfeer was daarvóór ook al uitstekend.” 

Het trainerschap zat er al vroeg in bij Patrick Kuijf. “Als jeugd-
voetballer was ik al erg met tactiek bezig,”, gaat hij terug in 
de tijd. “Had er misschien ook mee te maken dat ik geen 
loopwonder was. Ik moest dus op een andere manier naar 
oplossingen in het veld zoeken. Dat lukte vrij aardig. Nee,  
heden ten dage speel ik zelf niet meer. Een jaar of zes  

geleden werd reuma bij me geconstateerd. Ik moest daar-
door stoppen. Dankzij goede medicatie zit ik inmiddels weer 
op tachtig procent van mijn fysieke kunnen. Ik weet ook vrij 
precies hoe ver ik moet gaan qua lichamelijke inspanningen. 
Training geven gaat gelukkig prima. Ik ben sowieso een type 
dat altijd kijkt naar wat wél kan, in plaats van te somberen 
over beperkingen. Ik geniet dan ook enorm van mijn bezig-
heden bij vv Lekkerkerk. We hebben een fijne groep mensen 
die zich met hart en ziel inzetten voor de jeugd. Het is mooi 
om daar deel van te mogen uitmaken.”

De jeugdafdeling van vv Lekkerkerk groeit als kool. 
Dit seizoen wordt zelfs de magische ‘200’-grens 
overschreden. Een groot compliment voor de jeugd-
commissie en alle andere vrijwilligers die zich zo 
geweldig inzetten voor alle jongens en meisjes van 
onze mooie voetbalclub!

“ Wat voor type trainer 
ik ben? Streng en 
rechtvaardig, ha ha!”
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Bovenste rij van links naar rechts
Maxwell Jansen, Niels Molenaar, Derek de Waal, Jeroen van der Laan, Theo van Milligen (verzorger Zat 2), Richard Booij  
(trainer Zat 2), René Noort (hoofdtrainer), Dennis Burger (assistent-trainer), Piet Sterrenburg (assistent-scheidsrechter Zat 1), 
Fred Alblas (elftalleider Zat 1), Rien Pols (verzorger Zat 1), Mike Heuvelman, Patrick Kleibeuker, Joey Baanen.

Middelste rij van links naar rechts
Ivo Reijmers, Hedrik dos Santos Ribeiro, Ferry den Hoed, Menno Reijmers, Youssef Alsabbag, Matthew Edwards, Dillan Heijnen, 
Denny de Waal, Nils van Niekerk, Kjeld Boers, Jay de Jong, Pieter Otten, Maarten Braal.

Onderste rij van links naar rechts
Danny Hoogendoorn, Marinus Braal, Stijn Ruberg, Patrick Prevo, Kevin van Gent, Marius van der Laan (hoofdsponsor),  
Frans Braal (voorzitter), Bart Sterrenburg, Floyd Versluis, Erwin de Groot, Martijn de Jong, Gertjan Rothman.

Ontbrekend door omstandigheden
Mike van Gent, Youri van Dam, Stan Burggraaf, Faybian Hertstein, Jeffrey Altheer, Jeffrey Brown, Abi Tesfadet,  
Arjen van den Berg (elftalleider Zat 2).

v.v. Lekkerkerk / selectie seizoen 2021 -2022
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Zij moeten het gaan doen
 
Spelers en Technische staf 2021-2022

Jeffrey Altheer Youssef Alsabbag 

Dillan Heijnen Matthew Edwards

Nils van NiekerkPatrick Prevo

Floyd Versluis

René Noort Richard Booij

Kjeld Boers Joey Baanen

Faybian Hertstein Mike Heuvelman

Pieter OttenMenno Reijmers

Arjen van den Berg Theo van Milligen

Stan Burggraaf Maarten Braal

Maxwell Jansen

Ivo Reijmers

Ferry den Hoed

Gertjan Rothman
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Kevin van Gent Mike van Gent Marinus Braal

Patrick Kleibeuker

Abi Tesfadet
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Stijn Ruberg

Fred Alblas Piet Sterrenburg Rien Pols
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Bart Sterrenburg

Spelers Spelers

Begeleiding Begeleiding
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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

DFC
Reeweg Oost 265
3312 LK  Dordrecht
www.dfc-dordrecht.nl

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

v.v. Dubbeldam
Sportcomplex Schenkeldijk 6
3328 LE  Dordrecht
www.vvdubbeldam.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. Schoonhoven
Nieuwe Singel 41
2871 AX  Schoonhoven
www.vvschoonhoven.nl

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

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

v.v. Lekkerkerk 2

b.v.v. Barendrecht 3
Dierensteinweg 6
2991 XJ  Barendrecht
www.bvvbarendrecht.nl

CION 2
Kooikersweg 3
3138 HE  Vlaardingen
www.ciovlaardingen.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. DVO ’32
Marathon 75
3132 LA  Vlaardingen
www.dvo32.nl

C & FC Hermes DVS 2
Trimpad 12
3118 JJ  Schiedam
www.vvhillegersberg.nl

FC Maense 2
Spaanseweg 3
3028 HW  Rotterdam
www.fcmaense.com

MSV’71 2
Dr Albert Schweitzerdreef 501
3146 TA  Maassluis
www.msv71.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

VFC 2
Sportlaan 130
3135 GX  Vlaardingen
www.vfcvlaardingen.nl

s.c. Victoria”04 2
Sportlaan 130
3135 GX  Vlaardingen
www.victoria04.nl

v.v. Zwaluwen 3
Zwaluwenlaan 500
3136 VE  Vlaardingen
www.vvzwaluwen.nl
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BRAM BORSJE > GRAFISCH ONTWERP / ILLUSTRATIE /  DTP
G R OT E K E R K P L E I N  4 4 A  •  3 0 1 1  G E  R OT T E R DA M  •  B R A M 0 1 0 @ X S 4 A L L . N L  •  W W W. B R A M B O R S J E . N L  •  M  + 3 1 ( 0 ) 6 - 2 1  2 5  37  0 2

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

Begonnen aan 46e seizoen als verzorger

Rienes Pols weet van geen ophouden

“Ik heb vele trainers meegemaakt bij deze mooie club.  
De eerste was Aad Jansen, daarmee werd mijn eerste  
hoogtepunt bij club gehaald: promotie naar de derde klasse 
met spelers als Wim Verwaal, Cees en Arie den Besten en 
Siebe Burggraaf”. Later werkte Rienes met, naast de lang 
zittende trainers Koos Burger en Aart Kersbergen, ook met 
verschillende trainers die maar één of twee seizoenen  
bleven. Met sommige coaches-van-toen onderhoudt Pols 
nog steeds een band. “Koos Burger en zijn vrouw Hilda zien 
we nog altijd en zijn al jaren vrienden van ons”.

Naast de eerste promotie naar de derde klasse zijn er nog 
vele andere hoogtepunten gepasseerd in de afgelopen  
45 jaar. “De eerste keer na die promotie dat Lekkerkerk weer 
eens een prijsje pakte, was ergens half jaren negentig. We 
wonnen toen bij Nieuwerkerk een periodetitel met spelers 
als lange Kees den Besten, Bert Verwaal en Alke Staal. Ook 
seizoen 1999-2000 kreeg een mooi einde. Bij DCV werd  
Lekkerkerk tegen Ommoord kampioen in de vijfde klasse 
met een weergaloze Daan de Vos in de ploeg. De promotie 
naar de derde klasse in 2016-2017 was ook fantastisch.  
In een zinderende wedstrijd maakte Pim Molenaar de 2-1 
uit een strafschop in de 90e minuut. Het feest daarna was 
grandioos. Ook de nacompetitiefinales tegen Bergambacht 
in 2017-2018 en 2018-2019 liepen voor mijn cluppie op een 
feest uit. Beide keren versloegen we ‘Bab’, hahahaha!”.

Naast mooie sportieve momenten heeft Rienes ook al  
diverse jubilea meegemaakt. “Ik was erbij toen Koos Alberts 
op het 60-jarig jubileum kwam optreden in de feesttent 

achter het tweede veld. Dat was een paar weekjes voordat 
hij dat ernstige ongeluk kreeg waarbij hij verlamd raakte. 
Ook het grootst gevierde 75-jarig bestaan van vv Lekkerkerk 
was top met vooral de wedstrijd tegen UEFA-cup winnaar 
Feyenoord dat bij onze club kwam spelen voor 5000 toe-
schouwers. Door geweldig keeperswerk van Ron Kersbergen 
bleef de uitslag binnen de perken”, vertelt Pols.

“Ook hebben mijn vrouw Rita en ik in die 45 jaar vele 
bruiloften van spelers bijgewoond en ook vele kraamvisites 
afgelopen. Ik heb het al meegemaakt dat ik drie generaties 
spelers heb mogen verzorgen. Daarbij denk ik aan de familie 
Molenaar met Dolf, Cees, Rick, Pim en Niels”

De vraag hoelang Riens nog de verzorger blijft bij Lekkerkerk 
beantwoordt Pols met: ”Zolang ik het fysiek op kan blijven 
brengen en de fitste verzorger binnen de lijnen ben, blijf ik 
het gewoon doen. Ik wil daar geen jaren aan koppelen.  
Ik bekijk het per seizoen. Ik doe er ook wel veel voor hoor,  
ik sport drie per week in de sportschool om fit te blijven”.

Naast zijn rol als verzorger, is Rienes ook elke maandag- en 
donderdagochtend aanwezig bij de werkploeg. “We hebben 
daar zo verschrikkelijk veel lol met elkaar, dat ik dat voor 
geen goud wil missen. En we doen op die ochtenden heel 
veel goeie belangrijke werkzaamheden voor de club waar ik 
al vele jaren onwijs veel van houd”.

Als verzorger is Rienes Pols (75) nog steeds niet weg
te denken bij de Lekkerkerkse voetbalclub. “Na het 
behalen van mijn masseursdiploma in ergens in 1976 
werd ik al snel benaderd door voormalig voorzitter 
Wim Bons, met de vraag of ik verzorger wilde worden 
bij Lekkerkerk. De rest is geschiedenis”, begint Pols. 

“ In mijn eerste seizoen 
promoveerde  
Lekkerkerk direct naar 
de derde klasse”
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Slijterijlenten.nl
Raadhuisplein 21

Lekkerkerk
 0180-471149 

a

Trotse
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v.v. Lekkerkerk
zaterdag 3
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Ondernemers Erard en Lenneke dragen v.v. Lekkerkerk een warm hart toe

 Echtpaar De Graaff: sociaal 
betrokken sponsoren

Ook echtpaar Erard (45) en Lenneke (39) de 
Graaff, beiden werkzaam in de ‘groene’ sector, 
zijn belangrijke sponsoren van de Lekkerkerkse 
 voetbalclub.

“In 1995 ben ik begonnen als hovenier. In die tijd was ik 
nog zzp-er. Van beginnend hovenier ben ik in de afgelopen 
25 jaar doorgegroeid tot een ondernemer met een aantal 
personeelsleden. Mijn bedrijf De Graaff Tuin & Landschap/
Infra BV verzorgt naast alle hovenierswerkzaamheden ook 
infrastructuurwerkzaamheden door heel Nederland.  
Daarbij horen alle grond-, wegen- en waterbouw zaken.  
De verhouding in die werkzaamheden ligt ongeveer fifty- 
fifty”, vertelt Erard.

“Het ondernemersbloed in de  
familie De Graaff heeft één  

generatie overgeslagen.  
Mijn ouders waren geen 

ondernemers, maar mijn groot-
vader weldegelijk. Die kwam voort 

uit een bakkersfamilie en later waren 
er ook tuinderijen in de familie. Ik weet 
ook bijna zeker dat ik niet geschikt zou 
zijn om als werknemer in loondienst 
te werken. Ik ben altijd op zoek naar 
nieuwe uitdagingen en heb altijd weer 
nieuwe plannen. Daar haal ik mijn 

energie en motivatie vandaan om ook 
met toch wel lastige zaken zoals wetgeving 

en handhavers om te kunnen blijven gaan”.

Lenneke is in 2004 kleinschalig begonnen met ondernemen. 
“Ik kom uit een ondernemersnest. Mijn vader runde Slachterij 
De Jager op het industrieterrein en mijn moeder de bijbe- 
horende Slagerij. In mijn pubertijd hielp ik mijn moeder in de 
winkel. Ook mijn broer Jan heeft samen met zijn compagnon 
Marinus Braal het goedlopende Braal & De Jager Metsel- 
werken opgebouwd. Dus dat ik sinds 2015 een mooi bedrijf 
De Graaff Planten & Diervoeders heb mogen opbouwen, daar 
word ik wel heel blij van” vertelt Lenneke.

“In het begin verkocht ik vooral planten, bloemen en bijbe-
horende accessoires. Ook kon ik mijn grootste passie daarbij 
uitoefenen: ‘het opmaken van trouwboeketten en ook 
rouwstukken’. Een paar jaar gelden ben ik ook begonnen met 
het verkopen van voer voor dieren. Toen Dirk ‘Dierenwinkel’ 
Korevaar stopte met zijn winkel op het dorp, ben ik dat, na 
overleg met Dirk, erbij gaan doen. Het mooie van een dorps-
winkel zoals ik die run, is het dagelijks contact met klanten 
met wie ik altijd graag een ‘praatje pot’ doe over van alles 
en nog wat. Ook dat je nooit weet hoe een dag eruit zal zien 
en elke dag dus anders is, vind ik één van de aantrekkelijke 
kanten van het ondernemen”.

Erard en Lenneke zijn met hun eigen onderneming al een 
aantal jaren sponsor bij vv Lekkerkerk. “Wij vinden het 
belangrijk dat wij als ondernemers verenigingen steunen. 
Verenigingen zijn nodig in de Lekkerkerkse gemeenschap. 
Uiteraard kijken wij in eerste instantie naar de verenigingen 
waar onze kinderen hun sport bedrijven. Onze zoon voetbalt 

heel graag en onze dochters zijn lid bij de Lekruiters. Deze 
twee clubs ondersteunen wij dan ook met zeer veel plezier 
op deze manier. Veel vrije tijd om als vrijwilliger een bijdrage 
te leveren, hebben we niet als ondernemers, maar op deze 
manier dragen we wel ons steentje bij”, legt Lenneke uit.

“Ik heb als vader van een voetballende zoon niet zo heel veel 
met voetbal, ik doe zelf aan offroad rijden op m’n quad en ik 
volg alles wat met Formule 1 te maken heeft. Maar ik moet 
wel zeggen dat ik de bijeenkomsten van de Businessclub van 
vv Lekkerkerk zeer leuk en gezellig vind, zeker ook omdat je 
daar toch in contact komt met mede-ondernemers. Ook de 
drive van de sponsorcommissie en de aandacht die zij aan 
ons sponsoren geeft, zijn belangrijke factoren om de voet-
balclub te blijven sponsoren”, sluit Erard af.

Bij vv Lekkerkerk zijn een
aantal echtparen lid van de 
nog steeds florerende 
Businessclub, zoals 
hoofdsponsor Marius 
van der Laan & echtgenote 
Jacqueline van der Laan-van 
Vugt van Administratiekantoor van 
Vugt en ook Theo Kik van Mr Fill & 
Annelies Kik van Kik Sales.

“ Lenneke: Ik had  
altijd al de droom  
om iets voor mezelf  
op te bouwen”

“ Erard: Ruim twintig 
jaar gelden was het 
bouwen van het 
orang-oetanverblijf  
in de Apenheul mijn 
eerste grote klus’”
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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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Lekkerkerks echtpaar De Jong geniet van het vrijwilligerswerk

Eind jaren tachtig begon Geja de Jong (65) in de
keuken van de kantine. “Ik werd destijds tijdens een 
familiesportdag gevraagd door onze buurman Cees 
den Besten. Ook Janny Alblas vroeg ons om iets te 
gaan doen bij de voetbalclub. De kantine was in die 
tijd nog niet verbouwd en de keuken bevond zich 
achter een paar klapdeuren. Ik ben begonnen op de 
zaterdagmiddag”, vertelt Geja. Al snel kwam ze achter 
de bar terecht. “Dat vind ik nog nét iets leuker dan de 
keuken”, zegt ze. “Want: meer drukte en gezelligheid.” 

In 1998 werd Geja gevraagd om deel uit te gaan maken  
van de Barcommissie. “Coby de Groot stopte als voorzitter 
daarvan. Men vroeg mij als opvolgster, maar ik zag mezelf 
niet plaatsnemen in het Algemene Bestuur. Uiteindelijk kwam 
Fred Alblas toen als opvolger van wijlen Henk Hoogerwerf  
in de barcommissie terecht en die wilde wel in het bestuur, 
dus daar kwam ik mooi onderuit, hahaha”, geeft Geja  
breed lachend aan. Tot op de dag van vandaag maakt de  
Lekkerkerkse deel uit van de barcommissie. In de loop der 
tijd maakte ze verschillende mede commissieleden mee.  
“In de huidige commissie zit ik met Erica Mak, Piet Mudde  
en Carla Mudde. Helaas zijn Koos en Joke Aarnoudse  
recent gestopt.”

Als reactie op de vraag ‘hoe de leden van vv Lekkerkerk  
weten dat Geja ‘dienst’ heeft’, begint ze hard te lachen.  
“Ik breek nog wel eens wat achter de bar, dus als er rinkelend 
glas te horen is, roepen ze altijd ‘Ga je lekker Geja’, zelfs als 
ik er niet ben, ha ha ha! Ook sta ik bekend als de grootste 
plakker van iedereen. Ik doe 99 van de 100 keer dat ik in de 
kantine ben, het licht uit”.

Gea’s man Leo de Jong (68) raakte in 2000 betrokken de 
voetbalvereniging. “De eerste paar keer was ik als bbq- 
vrijwilliger actief tijdens de familiesportdag en het  
veteranentoernooi. Zo ben ik er een beetje ingerold. Al snel 
werd ik ook gevraagd voor een reguliere keukendienst”.

“ Geja: In 1998 nam  
ik het stokje in de  
Barcommissie over 
van Coby de Groot”

“ Leo: Net na de  
eeuwwisseling ben  
ik begonnen als  
bbq-er bij diverse 
evenementen”

Al jarenlang zijn de vertrouwde
gezichten van Geja en Leo aanwezig
achter de bar en in de keuken

Achter de bar staan, heeft Leo nooit geambieerd. “Ik vind 
het leuker om me verdienstelijk te maken in de keuken, dan 
dat ik achter de bar ga staan. Aan de andere kant van de bar 
heeft meer mijn voorkeur”, zegt Leo schaterlachend. 

Leo vindt zelf dat zijn grootste specialiteit is dat hij zich  
nooit op laat jagen, hoe druk en hectisch het soms ook is in 
de keuken. Leuke anekdotes heeft hij natuurlijk ook. “Er was 
eens een, niet met name genoemde, dame die mij toesprak 
met ‘Een broodje kroket, en gauw’. Ik heb daarop een bevro-
ren kroket in een broodje gedaan. Bij het overhandigen zei ik 
vervolgens ‘Gauwer kan ik het niet’. Als ik aan haar gezichts-
uitdrukking denk, schiet ik weer in de lach”.

“Ook herinner ik mij een voormalige selectietrainer, die altijd 
korting vroeg bij het bestellen van een mandje snacks. Die 
korting gaven we altijd, maar dat we in keuken dan een paar 
hapjes zelf opaten, dat hebben we nooit verteld”.

In de afgelopen decennia zijn er vele hoogtepunten gepas-
seerd bij de vereniging. “Activiteiten waar we in het verleden 
zelf aan meededen waren diverse familiesportdagen. Met 
name de bijbehorende Playback Shows hebben we altijd 
zeer serieus aangepakt”, geeft Leo aan. “Ik herinner me nog 
dat we met onze vriendengroep een nummer uit Sister 
Act playbackten, ook de act van Shaka Zoeloe met Leo als 

koning van het Zoeloe Koninkrijk was een hele gebeurtenis 
en niet te vergeten Jail House Rock van Elvis Presley, geplay-
backt door Koos den Hertog”, vult Geja aan. 

Als laatste benoemt Geja nog een feestavond in de kantine 
met als thema Boerenbruiloft, ergens rond 2005. “Op die 
avond ben ik als boerin getrouwd met boer Koos Aarnoudse. 
Die avond hebben we met alle aanwezigen zo gigantisch 
veel lol gehad, dat vergeet ik nooit meer.” ‘Onze zonen  
Dennis en Sander hebben nog jaren om zakgeld gebedeld 
bij hun papa Koos”, aldus de schaterlachende Leo.
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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 JO11-3 de Onderlingen

Lekkerkerk JO13-2 Star

Lekkerkerk JO15-1 Müller Fresh Food Logistics

Lekkerkerk JO9-1 Autobedrijf de Boei

Lekkerkerk JO9-3 WEKA Boxcoolers

Lekkerkerk JO8-1  Autoservice JD

Lekkerkerk JO11-2 Wisja.net

Lekkerkerk JO13-1 Inter Fastfood

Lekkerkerk JO13-3              Koeriersdienst Marius van der Laan

Lekkerkerk JO17-1 Verhoeff Auto's

Lekkerkerk JO9-2 Inter Fastfood

Lekkerkerk JO10-1 WD Trading BV
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Lekkerkerk Zat 2 Drukzo Lekkerkerk G1 Van Herk Glas

Lekkerkerk JO17-2              Koeriersdienst Marius van der Laan Lekkerkerk JO23-1 ip onderhoud

Lekkerkerk Zat 1 Koeriersdienst Marius van der Laan Lekkerkerk VR1 P. Vermeulen Heiwerken BV

Lekkerkerk Zat 4 Yanneaks Lekkerkerk TG Lekkerkerk 7-7 ASH Hoveniers

Lekkerkerk Zat 3 Slijterij Lenten Lekkerkerk WF Rabobank

Lekkerkerk Vr 35+ T. de Waard Wonen & Slapen

Lekkerkerk Zon 2 Luijten Verwarming

Lekkerkerk MO11-1 Star
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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

Bestuur
Frans Braal
voorzitter@vvlekkerkerk.nl

Chris den Hoed
penningmeester@vvlekkerkerk.nl

Martijn Stout
secretaris@vvlekkerkerk.nl

Erik-Jan Heuvelman
jeugdvoorzitter@vvlekkerkerk.nl

Fred Alblas
sponsoring@vvlekkerkerk.nl

Facilitaire Commissie
Jasper Schilt
facilitair@vvlekkerkerk.nl

Bar Commissie
Erica Mak
barcommissie@vvlekkerkerk.nl

Wedstrijdsecretariaat
Vacant
wedstrijdsecretaris.vvl@gmail.com

Technische Commissie
André van der Wouden
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 2021-2022
LED-voetbal 10-2021
Boterletteractie  11-2021
Sinterklaas 12-2021
Jeugdzaalvoetbaltoernooi JO8-JO19 12-2021
Oliebollenbingo 12-2021
Nieuwjaarsreceptie 01-2021
Jeugdbosloop 01-2022
Klaverjasmarathon 01-2022
LED-voetbal 02-2022
Paastoernooi jeugd 04-2022
Jeugd/ukkentoernooi 06-2022
Zeskamp 06-2022
Jeugd/ukkentoernooi 06-2022
G-toernooi 07-2022
Invitatietoernooi 07-2022

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

NNF Sumer Camp 2021 bij v.v. Lekkerkerk
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