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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 is trots op zijn club

 Er zit volop leven in v.v. Lekkerkerk

Enthousiaste leden, een uitstekend draaiende 
jeugdafdeling, een mooi vrijwilligerskorps, volop 
activiteiten en een populaire businessclub; voorzitter 
Frans Braal mag constateren dat v.v. Lekkerkerk zijn 
zaakjes goed voor elkaar heeft.

“Er zit volop leven in de club”, stelt de preses, die inmiddels 
aan zijn vierde jaar ‘in functie’ is begonnen, met de van hem 
zo bekende glimlach vast. “Het is prachtig om te zien dat zo 
veel mensen een warme band met de vereniging hebben  
en zich voor v.v. Lekkerkerk willen inzetten. We hebben 
de voorbije jaren écht in positieve zin aan onze uitstraling 
gewerkt en dat heeft er onder meer toe geleid dat onze 
jeugdafdeling flink gegroeid is en ook bedrijven graag ge- 
afficheerd worden aan de club. Wat de jeugd betreft kan ik 
als voorzitter blind varen op mensen als Erik-Jan Heuvelman 
en Rudy Vriens en hun mede jeugdcommissieleden. Zij doen 
met z’n allen geweldig werk! Daar mogen we erg blij mee 
zijn.” 

Ook het meisjes- en vrouwenvoetbal alsmede de senioren- 
afdeling draaien goed, al wenst Frans Braal wat die laatste 
categorie wél een aantekening te maken. “Qua ledental  
hebben we daar andermaal ingeleverd. Dat is echt jammer. 
Het bijzondere er van is dat veel mensen het heel leuk 
vinden om langs de lijn te staan om voetbal te zien, maar  
er klaarblijkelijk minder voor voelen om zelf de voetbal-
schoenen aan te trekken. Hopelijk komt daar een keer 
verandering in.

Hoewel v.v. Lekkerkerk geweldige vrijwilligers heeft die 
fantastisch werk doen voor de vereniging, zou Frans Braal 

ook daar graag een nieuwe ontwikkeling zien. “Wat zou het 
mooi zijn als ook meer jonge mensen taken gaan verrichten 
binnen bijvoorbeeld het kantinegebeuren, de werkploeg en 
het maandagse schoonmaakteam.”

Op het sportieve vlak ziet Frans Braal mooie ontwikkelingen. 
Met de komst van de nieuwe trainers Dennis Schoonewil en 
Romeo El Bouazzati, en het aanblijven van Dennis Burger 
en Arjen van den Berg, heeft de selectie vier enthousiaste 
en ter zakekundige mensen voor de groep staan. “We zien 
veel lachende gezichten op het trainingsveld en er wordt 
hard gewerkt”, constateert de voorzitter. “Ik hoop dat een en 
ander leidt tot een eindklassering in de middenmoot van de 
derde klasse. Ons dameselftal zie ik na de promotie naar de 
vierde klasse, opnieuw meedoen in de bovenste regionen.”

Mooie nieuwe uitdagingen zijn er ook op het gebied van de 
accommodatie. “Het opknappen van de kleedkamers en een 
verdere opfrisbeurt van de kantine staan op het programma”, 
weet Frans Braal. “Daarnaast komen er zonnepanelen, met 
dank aan Rabobank dat zorg draagt voor de helft van het  
benodigde bedrag. Kortom: ook rondom het voetbal 
gebeurt er hier genoeg. Het is nooit saai bij v.v. Lekkerkerk. 
Prachtig toch?!”

“ Ook rondom het 
voetbal gebeurt er 
hier genoeg”
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Stel Dennis Schoonewil aan als trainer en je kunt
verzekerd zijn van leven in de brouwerij. De 42- 
jarige Alblasserdammer houdt van mensen, voetbal 
en lachen en is bovendien bloedfanatiek als het om 
presteren gaat. “Ik wil altijd winnen”, zegt hij. “Pas als 
mijn elftal er alles voor over heeft om voor de punten 
te gaan, ben ik tevreden.”

Het was even wennen voor de selectie van v.v. Lekkerkerk, 
toen men kennismaakte met hun nieuwe hoofdtrainer.  
“We moesten even aan elkaar snuffelen”, grijnst de coach 
die het voorbije seizoen v.v. Alblasserdam kampioen maakte 
van de derde klasse C. “Inmiddels is dat stadium ruimschoots 
voorbij en zijn we hard aan het werk om zo goed mogelijk 
voor de dag te komen. Ik was al meteen positief verrast door 
de kwaliteit van deze spelersgroep. De basis van het team  
is sterk. We hebben een mooie mix van routiniers, een brede 
middengroep en wat jongere spelers. Een voetballer als 
Erwin de Groot is écht een parel voor deze club en de beste 
speler van de derde klasse. Ook ervaren krachten als  
Gert-Jan Rotman en Jeffrey Altheer brengen extra kwalitei-
ten. En zo kan ik nog wel meer sterkhouders noemen.  
Het is lekker en leuk werken met deze groep en ik zie  
positieve ontwikkelingen op allerlei vlak. Ik voel me dan  
ook thuis bij v.v. Lekkerkerk.”

Dennis Schoonewil stond bij v.v. Alblasserdam bekend als 
een echte clubman, nauw verweven van alles wat zich op 
voetbalgebied afspeelde bij zijn club. Bij v.v. Lekkerkerk is 
zijn insteek hetzelfde. “Mijn interesse gaat verder dan alleen 
het eerste elftal”, zegt hij. “Ook Lekkerkerk 2, het JO19 team 
en de jeugd hebben mijn aandacht. Ik kan me natuurlijk be-
perken tot de korte termijn, maar daar is de vereniging niet 
mee gediend. We willen ook proberen om een permanente 
brug te slaan tussen de selectie en de jeugd. 

Dat doen we bijvoorbeeld door junioren één keer per week 
met ons mee te laten trainen. Blij ben ik ook dat Dennis  

Burger behouden is gebleven voor de technische staf en de  
club Romeo El Bouazzati heeft weten te strikken als trainer 
voor het tweede elftal. Met elkaar en de mensen rondom  
de teams willen we er een mooi seizoen van maken. Hoever 
we gaan reiken is koffiedik kijken. Dat we over kwaliteit  
beschikken, staat voor mij vast. Maar dat alleen is niet 
genoeg. We zullen er elke training en wedstrijd voor elkaar 
moeten staan en vol overgave moeten strijden voor de  
punten. Als dat lukt kan het een topjaar worden.”

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

Dennis Schoonewil brengt enthousiasme terug

 Fanatiekeling en mensenmens

“ Dat we over  
kwaliteit beschikken, 
staat voor mij vast”
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‘Oude glorie’ en huidige generatie hebben veel gemeen

Wilma Snoei (60), Tiffany van den Berg (34) en Annita
den Besten (64) schuiven aan om herinneringen te 
delen over 50 jaar damesvoetbal bij vv Lekkerkerk.

Annita den Besten steekt van wal. “Ik weet nog dat Joske 
Borsje, Jenny Gouwens en Ineke Berger de initiatiefnemers 
waren voor damesvoetbal bij onze club. De eerste wed- 
strijden werden in het voorjaar van 1973 gespeeld, nog op 
het oude veld aan de Koninginneweg. Zelf kwam ik bij de 
start van seizoen 1973-1974 bij de ploeg. Ik was 15 en mocht 
als linksbuiten aantreden. Dat ging best goed hoor ha ha 
ha! Ik weet ook nog dat ik een ‘contractje’ moest tekenen 
van mijn vader. Daarin stond dat ik minimaal een half jaar lid 
moest blijven, anders moest ik de rekening  voor mijn eerste 
voetbalschoenen alsnog zelf betalen.”

“Ik kwam een jaartje later bij de voetbal,” vertelt Wilma 
Snoei. “ Als twaalfjarige ben ik begonnen in Dames 2. Er was 
toen nog geen meisjesteam, dus ik kon gelijk met de ‘grote 
meiden’ mee, ha ha ha! Al snel kwam ik in het eerste elftal, 
want ik kon wel een aardig balletje trappen. Onze spits in die 
tijd, Atti Klerk, schoot ze er heel makkelijk in. Samen met de 

ervaring van onder meer Lenie van Wensveen en de jongere 
meiden hadden we een goed team. In 1983-1984 werden  
we zelfs kampioen in de eerste klasse van de KNVB. De toen-
malige voorzitter van de KNVB-Gouda, meneer Bredie, kwam 
zelf de kampioensschaal brengen.”

Tiffany van den Berg kwam in 2011-2012 bij vv Lekkerkerk 
voetballen, na in haar jeugdjaren en als prille senior bij 
Montfoort te hebben gespeeld. “Door de liefde kwam ik in 
Lekkerkerk terecht. Cor van der Wouden kreeg mij zover om 
het in Lekkerkerk te gaan proberen. Tien jaar later ben ik er 
nog steeds; inmiddels helemaal gesetteld met Cor en twee 
kinderen rijker. In mijn eerste seizoen bij Lekkerkerk werden 
we gelijk kampioen in de vijfde klasse, ik maakte er in dat 
seizoen een stuk of 30. Ook afgelopen seizoen zijn we met  
de Vrouwen, zoals het nu bij de KNVB heet, kampioen  
geworden. Ik beleef nog steeds veel plezier aan het spelletje 
en kan het nog zeker niet missen.”

Wilma en Annita zijn er maar wat trots op dat ze op latere 
leeftijd nog met hun respectievelijke dochters Chantal, Lyn 
en Mandy hebben kunnen voetballen. “Wel vind ik het nog 
steeds jammer dat ik vanwege een knieblessure nooit met 
mijn jongste dochter Bo in het veld heb gestaan” zegt Wilma 
Snoei.

Ook het vrijwilligerswerk bij de club is de drie dames niet 
vreemd. “Ik weet nog dat we in onze beginjaren een heuse 
damescommissie hadden, met zelfs een eigen budget,” gaat 
Annita den Besten terug in de tijd. “Wilma en ik hebben  
beide zitting gehad in die commissie. Twee voorzitters van 
die commissie springen er wel uit hoor. Hans van Wensveen 
en Rokus den Besten hebben in die periode veel geregeld 
voor het damesvoetbal bij Lekkerkerk. Wilma heeft jaren 
later nog vele jaren de contributieadministratie uitgevoerd 
voor toenmalige penningmeester Fred Alblas.

Damesvoetbal jubileert:
50 jaar voetbalplezier

“ Jubileumcommissie 
gaat voor mooie  
viering van halve 
eeuw damesvoetbal”

“ Voetballen met 
onze dochters was 
toch wel een hoogte-
puntje”

In april 2023 bestaat het Vrouwenvoetbal bij vv Lekkerkerk 
50 jaar. Dat jubileum wil de huidige generatie niet zomaar 
voorbij laten gaan. Tiffany van den Berg: “Samen met een 
aantal meiden uit het huidige team zit ik in de jubileumcom-
missie. De plannen die we hebben, zijn we aan het uitwerken. 
We willen een reünie organiseren voor alle dames die in de 
afgelopen 50 jaar bij Lekkerkerk gespeeld hebben. Ook een 
jubileumtoernooi voor alle vrouwen en meisjes die bij de 
club spelen, mag niet ontbreken. En uiteraard gaat er een 
feestavond komen. Er moeten nog wel wat puntjes op de 
spreekwoordelijke i gezet worden, maar we gaan ervoor.” 

“ Kampioen worden  
in de eerste klasse, 
dat is de mannen 
nooit gelukt”
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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 

Marius van der Laan sponsort al ruim 45 jaar zijn cluppie 

Trouwste hoofdsponsor uit de regio
nog steeds heel betrokken

Marius van der Laan, inmiddels vijfenzeventig jaar en
alweer vijf jaar getrouwd met zijn Jacqueline, loopt 
nog elke week tevreden en trots rond bij de voetbal-
club uit zijn Lekkerkerk.

“Ondanks de moeilijke afgelopen jaren met de Corona- 
ellende staat de organisatie bij de vereniging er florissant bij. 
Het huidige bestuur heeft veel zaken heel goed opgepakt. 
Ik denk daarbij aan de positieve ontwikkelingen bij onze 
jeugdafdeling, maar ook aan de onderhandelingen met de 
gemeente bij de harmonisatie en de zwart-witte metamorfose 
van ons clubgebouw en kleedkamers” vindt Van der Laan.
 
Eind jaren zeventig was Marius, met zijn broers Bas en Jos,  
één van de eerste shirtssponsors bij een voetbalvereniging. 
Hun familiebedrijf Van der Laan Transport prijkte toen al op 
alle voetbalshirts bij v.v. Lekkerkerk. “Na verkoop van ons 
bedrijf eind jaren negentig ben ik al heel snel begonnen met 
mijn koeriersbedrijf. Dat bestaat ook alweer bijna vijfentwin-
tig jaar. De laatste zeventien jaar daarvan ben ik als hoofd-
sponsor betrokken bij de club waar ik zelf ooit het eerste elftal 
heb gehaald” geeft Van de Laan toch wel trots aan. 

In al die jaren is niet alleen gebleven bij alleen dat hoofd-
sponsorschap maar heeft Marius tal van andere zaken 

ondersteund, zoals bijvoorbeeld shirtsponsoring van vele 
jeugdteams waarin zijn kleinkinderen speelden en trainings-
kampen voor de selectie. “Afgelopen seizoen heb ik ook mijn 
naam verbonden aan de jeugdtoernooien voor alle jeugd-
teams tot aan de JO13, bestel ik al sinds jaar en dag boter- 
letters waarbij de opbrengst voor de jeugd is en dit seizoen 
doe ik een bijdrage voor de winterjassen voor alle jeugd- 
trainers en -leiders” somt Van der Laan op.

Al vele jaren is Marius eveneens trouw supporter van  
Lekkerkerk 1. “Afgelopen jaren was het een aantal keren 
onnodig spannend of we in de derde klasse zouden blijven. 
Voor dit seizoen hoop en verwacht ik dat we een ‘rustig’ jaar 
draaien waarin we een goeie middenmoter blijken te zijn. 
Met de nieuwe trainer Dennis Schoonewil, zijn staf en de  
huidige spelersgroep moet dat goed mogelijk zijn. Ik heb  
er veel vertrouwen in.”

“ v.v. Lekkerkerk mag 
blij zijn met dit  
actieve bestuur”
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André de Jong zet zich breed in bij zijn club

Bevlogen bezig voor de jongste
jeugd van Lekkerkerk

Vijftiger André de Jong woont inmiddels ruim twintig
jaar in Lekkerkerk, nadat hij de eerste 30 jaar van  
zijn leven altijd in Gouda had gewoond. “Ik voetbalde  
in mijn jeugd bij DONK, maar door ernstige knie- 
problemen moest ik helaas al op mijn zeventiende 
stoppen met het mooie spelletje” vertelt De Jong. 
“Na de eerste operaties heb ik nog wel een paar jaar 
gevoetbald in vriendenteams bij DONK en later bij 
Gouda”. Later heeft André ook nog gefungeerd als 
grensrechter bij Gouda 1.

Samen met vrouw Lauriann verhuisde André naar Lekkerkerk 
en verwelkomden daar al snel hun dochter en zoon. “Ook ik 
ben uiteraard als vader van een op voetbal zittende zoon al 
heel snel betrokken geraakt bij de vereniging Lekkerkerk” 
geeft De Jong lachend aan. “Zo gaat dat op een dorp, hè.”.
Van het één kwam het ander. André is inmiddels al weer bijna 
tien jaar bij de jongste jeugd van v.v. Lekkerkerk betrokken. 
“Ik ben begonnen als leider en trainer bij het F-team van 
onze zoon Max. Al snel daarna heb ik de ukken-training van 
Jopie den Besten overgenomen en deed dat erbij” begint de 
Jong zijn opsomming. “De laatste jaren geef ik de ukken- 
training samen met ouwe Cees de Pet. Ook zijn we begon-
nen met ‘trainingen’ voor peuters. Dit seizoen hebben we 16 
ukken en 14 peuters die we enthousiast proberen te maken 
voor het spelletje.” Samen met zoon Max en Tygo Twigt traint 
André ook nog de JO9-1. Ook het coördinatorschap voor de 
jongste voetballers bij de Lekkerkerkse club is bij André in 
uitstekende handen. 

Sinds het huidige seizoen heeft André zijn blik ook verruimd. 
“Ik werd gevraagd als opvolger van Henk Snoei en Chris 
den Hoed om de vrouwen van Lekkerkerk te gaan trainen” 
vertelt De Jong. “Ik heb daar even over na moeten denken. 
Uiteindelijk heb ik toegezegd, en ik moet zeggen: het bevalt 
uitstekend. De vrouwen hebben een leuk team dat graag 
komt trainen, dus we gaan er een mooi seizoen van maken”. 
Chris den Hoed blijft de back-up voor het geval André een 
keer niet aanwezig kan zijn.

De focus ligt voor het allergrootste gedeelte bij de jonge 
spelertjes en speelstertjes van onze mooie club, maar het 
trainerschap bij de vrouwentak, maakt het voor André lekker 
afwisselend.

“Ik zie al een aantal jaren een zeer gedreven jeugdcommissie 
die de jeugdtak weer perspectief heeft geboden. Ik ben echt 
superblij met die gasten en hoop dat zij zo door gaan voor 
de jeugd van v.v. Lekkerkerk!”

“ Naast de jongste 
jeugd train ik  
inmiddels ook het 
vrouwenteam”
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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) 

 Kevin de Pater speelt al z’n leven lang bij Lekkerkerk

“De recreatieve voetballer bij uitstek”
Kevin de Pater (28) speelt vanaf zijn zevende jaar bij
de v.v. Lekkerkerk. “Ik begon destijds in de F-jes. In 
mijn eerste jaren speelde ik in het tweede team van 
mijn leeftijdsgroep, maar vanaf het tweede jaar C 
kwam ik in C1 terecht. De laatste jaren in mijn jeugd 
was ik te vinden in B1 en A1” vertelt De Pater.

“Eénmaal ben ik kampioen geworden in de jeugd, dat was 
in D2. Dat weet ik me nog goed te herinneren. Dat was echt 
heel leuk”. Al op relatief jonge leeftijd werd Kevin gevraagd 
om te helpen bij het trainen geven bij de jongste jeugd-
teams. “Ik werd samen met Yoerik Neven gevraagd om 
assistent-trainer te worden bij F3 en F4. Patrick Weijnen en 
Dennis Burger waren toen de trainers van die kleine gastjes. 
Het was leerzaam en leuk om met die oudere gasten mee te 
lopen” vertelt De Pater.

Na de jeugdjaren kwam hij in Zaterdag 5 te voetballen. “Ik 
speelde vanaf die tijd altijd samen met Nick Snoek, Wouter 
de Wit en Arian Broere, en dat is nog steeds zo. Naast mijn 
wedstrijden in mijn eigen team speel ik al vele jaren ook met 
de Zondag mee” vertelt De Pater. “Er zijn zelfs weken geweest 
dat ik drie wedstrijden per weekend speelde! Eerst met 
m’n eigen team, dan nog even bij het tweede of het derde 
aansluiten en dan op zondag nog een keer. Hét hoogtepunt 
was toch wel het kampioenschap met Zondag 1 in seizoen 
2017-2018” 

Kevin de Pater heeft ook zijn bijdrage geleverd inzake vrij-
willigerswerk bij v.v. Lekkerkerk. “Ik was onder meer actief als 
jeugdtrainer en –leider en scheidsrechter bij de jeugd. Alleen 
achter de bar zal je mij niet vinden, wel voor de bar hoor!  
De derde helft hoort zeker ook bij mij.”

Na zijn middelbare schooltijd ging Kevin de Pater al snel 
bij Businessclublid Inter Fastfood aan de slag. “Ik ben daar 
begonnen als magazijnmedewerker en via orderpikker en 
hefttruckchauffeur door gegroeid naar inkoper voor de 
fastfood-artikelen. Het is een drukke baan, maar door de 
afwisseling ook erg leuk.”

Als laatste wil Kevin kwijt dat hij na de corona-periode een 
andere beleving constateert bij de recreatieve tak van de 
club. “Ondanks dat er veel spelers op papier staan bij de 
lagere teams, komt het steeds vaker voor dat we toch te 
weinig spelers hebben om te kunnen voetballen. Ik maak me 
daar zorgen over. Het spelletje is veel te leuk om te moeten 
missen. Dus medespelers, zeg niet te gemakkelijk af voor een 
lekker potje voetbal.”

“ Voetballen is  
geweldig, maar  
zonder de derde helft 
zou ik niet kunnen”
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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!

Brigitta Boer en Priscilla Verwaal zijn de drijvende krachten

Brigitta ‘Brio’ Boer (46) en Priscilla ‘Pris’ Verwaal (44)
spelen samen met nog veertien vrouwen actief bij 
het Lekkerkerkse Vrouwen Team voor vijfendertig-
plussers.

“Onze ploeg voetbalt sinds een jaar of vijf zijn wedstrijden 
in een vrijdagavondcompetitie en we trainen elke dinsdag-
avond bij ons cluppie” begint Verwaal. “Na veel aandringen 
ben ik vier jaar geleden ook weer gaan voetballen. Vanaf mijn 
negende tot en met mijn achtentwintigste had ik al vele jaren 
gevoetbald bij Lekkerkerk. Ik wist dus wel iets van de club, 
hahaha! Ons Vrouwenteam is echt een hechte en gezellige 
groep. Ik heb er zeker geen spijt dat ik weer ben begonnen” 
geeft Boer aan. 

Vanaf het moment dat het team startte werden de vrouwen 
regelmatig benaderd om te helpen met vrijwilligerstaken bij 
de vereniging. “Door onze toenmalige trainer Ries de Ridder 
werd ik gevraagd om hem te helpen bij het organiseren van 
jeugdtoernooien op ons complex. Dat was in seizoen 2018-
2019. Na die eerste keer stopte Ries de Ridder bij onze vereni-
ging en heb ik daarna de organisatie op me genomen. Helaas 
waren alle voorbereidingen voor de edities van 2019-2020 en 
2020-2021 voor niets door Corona” vertelt Boer. 

Door de opgedane ervaring met het organiseren in die af- 
gelaste seizoenen heeft Brio wel een afgemeten draaiboek 
kunnen maken. “Dat draaiboek van Brio zit zo goed in elkaar 
dat het afgelopen seizoen de organisatie een stukje een- 

voudiger was,” weet Priscilla Verwaal.” Dat is wel prettig met  
60 teams en 700 deelnemers op de toernooidag. Ik houd me 
de op dag zelf vooral bezig met allerlei randzaken, zoals de  
ontvangst van de teams, het regelen van een springkussen  
en een slush-puppy apparaat. Ook fungeer ik als spreekstal- 
meester gedurende de dag en bij de prijsuitreikingen.”

“Ook moet ik nog wel even alle vrouwen van ons team  
benoemen. Zonder hun hulp zou deze dag niet te organise-
ren zijn. En ook de bijdrages van hoofdsponsor Koeriersdienst 
Marius van der Laan en de Vrienden van v.v. Lekkerkerk zijn 
fantastisch.”

Brigitte Boer: “Het vergt een flinke inspanning en best veel tijd 
om het toernooi tot een succes te maken, maar uiteindelijk is 
dit het allemaal waard. Vooral al die tevreden gezichten van 
alle deelnemers geeft ons dan weer energie om het in het 
volgende jaar minimaal net zo goed te doen.”

Organisatie jeugdtoernooien 
staat als een huis

“ Sponsoring van de  
Koeriersdienst Marius van  
der Laan en van de  
Vrienden van v.v. Lekkerkerk 
is fantastisch”
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 Romeo El Bouazzati: trainer van Lekkerkerk 2

 Plezier en presteren 
als twee-eenheid

Waar Romeo El Bouazzatti ook rondloopt in de regio
Krimpenerwaard/Gouda, altijd zijn er mensen die 
hem nog herkennen uit de tijd waarin hij als gemak-
kelijk scorende spits uitkwam voor clubs als GSV,  
DCV en SV Gouda.

je als trainer kunt bedenken. Je hebt soms te maken met een 
categorie spelers die nét niet goed genoeg is om het eerste 
te hallen en daar soms teleurgesteld over zijn. Ook komen 
spelers uit de hoofdmacht bij jouw elftal te spelen in de  
laatste herstelfase van een blessure, waardoor je andere 
voetballers op de bank moet zetten. Wat ik bij mijn spelers 
probeer te bereiken is dat ze plezier beleven aan hun  
trainingen en wedstrijden en het met elkaar werken aan  
een goed team dat optimaal presteert. ‘Er alles uithalen wat 
er in zit’, heet dat. Daar gaan we met z’n allen voor.”

Als actief voetballer gold Romeo El Bouazzati als een veel- 
belovende speler die het volgens kenners had kunnen 
schoppen tot het betaalde voetbal. Dat het nooit zo ver 
kwam heeft volgens hem alles te maken met zijn te gemak-
kelijke insteek. “Ik heb heel wat seizoenen geteerd op mijn 
talent en de wetenschap dat ik tóch wel werd opgesteld 
omdat ik belangrijk was voor het elftal”, zegt hij terugkijkend. 
“Als het regende of als ik geen zin had om te trainen, dan 
bleef ik rustig weg. Met de wijsheid van nu besef ik dat ik 
stom bezig ben geweest toen. Die ervaringen neem ik mee 
in mijn trainerschap. Ik druk mijn spelers op het hart om alles 
te geven, omdat ik er spijt van heb dat ik dat destijds heb 
nagelaten te doen.”

Romeo El Bouazzati debuteerde al vroeg als trainer. Vijfen-
twintig was ie toen hij bij zijn toenmalige club SV Gouda 
de D-tjes onder zijn hoede nam. Voor hij bij vv Lekkerkerk 
tekende was hij twee seizoenen tweede trainer bij YVV De 
Zwerver. “Dat ik met veel plezier met vv Lekkerkerk in zee 
ben gegaan heeft zeker ook te maken met de aanwezigheid 
van hoofdtrainer Dennis Schoonewil”, zegt hij. “We hebben 
exact dezelfde instelling: we willen presteren en een hoop 
plezier maken met de groep en hopen te bewijzen dat die 
twee hand in hand kunnen gaan.”

Ook bij de wat oudere Lekkerkerkers is er dat ‘aha-gevoel’. “Ik 
heb het al een paar keer ondervonden sinds ik hier als trainer 
van het tweede elftal aan de slag ben gegaan”, glimlacht de 
Gouwenaar. “Hartstikke leuk natuurlijk! Voelt toch ook als een 
stukje waardering.”

Plezier beleeft Romeo El Bouazzati ook aan het trainerschap 
van vv Lekkerkerk 2. “Vanaf de eerste training was er een klik 
met de jongens,” zegt hij. “Natuurlijk, een tweede team bij 
een voetbalclub leiden is niet de gemakkelijkste klus die je 

“ Mijn ervaringen als 
speler neem ik mee 
in mijn trainerschap”
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  Martijn Stout alweer een jaar in functie

Secretariaat bij v.v. Lekkerkerk 
in goeie handen

Martijn Stout (35) is al vanaf zijn achtste jaar lid bij
Lekkerkerk. “Ik ben al op jonge leeftijd begonnen  
met voetballen en heb daarbij alle leeftijdscategorie-
en doorlopen,” vertelt hij. “Begonnen bij de F-jes en 
uiteindelijk na de A-jeugd doorgestroomd naar de  
senioren. Een echte supertalent was ik niet, maar ik 
heb altijd met heel veel plezier gevoetbald. En dat  
doe ik nog steeds in Zondag Twee, het enige recrea-
tieteam op zondag.”

In zijn laatste jaren als jeugdvoetballer werd Martijn enthou-
siast gemaakt voor vrijwilligerstaken bij de club. “Via het 
speciale A-Sociaal-project werden jeugdleden betrokken bij 
de vele vrijwilligersbezigheden binnen de vereniging. Ook 
ik werd daarbij gevraagd en ben, samen met Kevin Hoogen-
doorn, begonnen als leider/trainer van de F5.”

Al snel kreeg Martijn in de gaten dat vooral het fluiten van 
wedstrijdjes erg leuk was. “Als begin twintiger schreef ik me, 
samen met Edo van Veen, in voor een KNVB scheidsrechter-
cursus in Den Haag. Na deze cursus heb ik altijd wedstrijden 
bij onze vereniging geleid. Ik ben vooral een clubscheids-
rechter en heb nooit de ambitie gehad om voor de KNVB te 
gaan fluiten” geeft Stout lachend aan.

“Van het één komt het ander en al heel snel werd ik gevraagd 
om scheidsrechtercoördinator voor de jeugdwedstrijden te 

worden. Wat later ben ik dat ook gaan doen voor de senio-
ren. Ik doe dat nog steeds met veel plezier, maar vooral na  
de Corona-pandemie is het wel lastiger geworden om alle  
wedstrijden gevuld te krijgen. Als er mensen zijn die graag 
willen komen fluiten bij onze club, aarzel dan niet en neem 
contact met mij op” zegt Stout.

Bij het bestuur van v.v. Lekkerkerk was Martijn al een poosje 
in beeld voor een bestuursfunctie. Zijn bezigheden in de 
activiteitencommissie, samen met Edo van Veen en Tom 
Burggraaf, en zijn rol als scheidsrechtercoördinator lieten 
duidelijk zien dat Martijn er ‘aan toe was’. “Op de Algemene 
ledenvergadering van november 2021 was het dan zover. 
Vanaf dat moment ben ik Piet Sterrenburg opgevolgd als 
secretaris van de club. Ik heb het afgelopen jaar ervaren  
hoe leuk ik het mede besturen van de vereniging vind.  
Het huidige bestuur met vijf leden is een mengelmoes van  
ervaring en frisse ideeën van relatief nieuwe bestuursleden. 
Ik voel me er als een vis in het water.”

“ Mee besturen van  
de club bevalt mij  
uitstekend”
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Bovenste rij van links naar rechts
Marinus Braal, Jeroen van der Laan, Jeffrey Brown, Arjen van den Berg (elftalleider Zat 2), Fred Alblas (elftalleider Zat 1),  
Dennis Schoonewil (hoofdtrainer), Piet Sterrenburg (assistent-scheidsrechter Zat 1), Rien Pols (verzorger Zat 1), Ivo Reijmers, 
Abi Tesfadet, Jay de Jong.

Middelste rij van links naar rechts
Pieter Otten, Niels Molenaar, Maarten Braal, Faybian Hertstein, Matthew Edwards, Bart Sterrenburg, Denny de Waal, Jeffrey 
Altheer, Ferry den Hoed, Luc Verwaal, Nils van Niekerk.

Onderste rij van links naar rechts
Kevin van Gent, Gertjan Rothman, Floyd Versluis, Patrick Prevo, Mike van Gent, Frans Braal (voorzitter), Marius van der Laan 
(hoofdsponsor), Martijn de Jong, Rick Looren de Jong, Michael Lambermont, Erwin de Groot, Youri van Dam.

Ontbrekend door omstandigheden
Dennis Burger (assistent-trainer), Kjeld Boers, Senna van den Bosch, Stan Burggraaf, Dylan Cornelisse, Dillan Heijnen,  
Theo van Milligen (verzorger Zat 2), Mike Heuvelman, Maxwell Jansen, Menno Reijmers, Youssef Alsabbag.

v.v. Lekkerkerk / selectie seizoen 2022 -2023
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Zij moeten het gaan doen
 
Spelers en Technische staf 2022-2023

Jeffrey Altheer Youssef Alsabbag 

Kevin van Gent Maxwell Jansen

Ivo Reijmers Menno ReijmersMartijn de Jong

Floyd Versluis

Dennis Schoonewil Romeo El Bouazatti

Kjeld Boers Maarten Braal

Mike van Gent Jay de Jong

Abi TesfadetMichael Lambermont

Arjen van den Berg Theo van Milligen

Senna van den Bosch Marinus Braal

Jeroen van der Laan

Luc Verwaal

Erwin de Groot

Rick Looren de Jong

Dennis Burger

Stan Burggraaf Dylan Cornelisse Jeffrey Brown

Niels Molenaar

Danny de Waal

Dillan Heijnen

Patrick Prevo

Fred Alblas Piet Sterrenburg Rien Pols

Matthew Edwards

Nils van NiekerkFaybian Hertstein

Gertjan Rothman

Youri van Dam Mike Heuvelman

Pieter OttenFerry den Hoed

Bart Sterrenburg

Spelers Spelers

Begeleiding Begeleiding

24 25
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Tegenstanders Lekkerkerk 1 & 2

v.v. Lekkerkerk 1

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

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

a.s.v. Arkel
Parallelweg 2
4241 XS  Arkel
www.dfc-dordrecht.nl

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

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

v.v. Drechtstreek
Parkweg 7
3356 LM  Papendrecht
www.vvdrechtstreek.nl

s.c. Everstein
Lekdijk 49a
4121 KH  Everdingen
www.everstein.nl

v.v. Haastrecht
Provincialewegweg West 3
2851 EH  Haastrecht
www.vvhaastrecht.nl

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

HSSC’61
Hei- en Boeicopseweg 27
4126 RD  Hei- en Boeicop
www.hssc61.nl

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

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

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

v.v. Lekkerkerk 2

s.v. Bolnes 2
Kievitsweg 153
2987 VM  Ridderkerk
www.svbolnes.nl

v.v. Capelle 3
P C Boutenssingel 1
2902BG Capelle a/d IJssel
www.vvcapelle.nl

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

Neptunus-Schiebroek 3
Hazelaarweg 40
3053 PM  Rotterdam
www.neptunus-schiebroek.nl

s.v. Ommoord 2
Heidekruid 5 
3068 RT  Rotterdam 
www.svommoord.nl

PPSC 2
Parkweg 421 5 
3121 KK  Schiedam 
www.ppsc.nl

Rotterdam United 2
RFC-weg 155 
3022 EZ  Rotterdam 
www.rdamunited.nl

VVOR 3
Prinsenlaan 991
3062 CT  Rotterdam
www.vvor.nl

Zwarte Pijl 2
Prinsenlaan 991
3062CT Rotterdam
www.zwartepijl.nl
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PKN-gemeente en v.v. Lekkerkerk werken samen bij inzameling oud-papier

Bijzondere band tussen kerk en voetbalclub

“Het werkt prima zo”, stellen Chris den Hoed (namens  
v.v. Lekkerkerk) en Marius Slingerland (vrijwilliger bij PKN- 
gemeente Lekkerkerk) tevreden vast. “En het levert een door 
gemeente Krimpenerwaard gegarandeerd vast bedrag op. 
Geld dat we allebei goed kunnen gebruiken.” “Bovendien 
zorgt deze oplossing ervoor dat het goed behapbaar blijft 
voor onze vrijwilligers”, voegt Marius Slingerland er aan toe. 
“Wij zijn er erg blij mee.”

Zowel ‘de dorpskerk’ als v.v. Lekkerkerk hebben een lang 
verleden als het gaat om het inzamelen van oud-papier en 
karton. “Wij hadden jarenlang een eigen zeecontainer op 
het industrieterrein staan”, vertelt Marius Slingerland. “Elke 
zaterdag kon men de spullen daar brengen. Er was een 
supervisor aanwezig om te zorgen dat dat netjes gebeurde.” 
V.v. Lekkerkerk zamelde decennia lang oud-papier en karton 
in op het parkeerterrein bij sportpark Tiendweg-West. “Een 
belangrijke inkomstenbron”, weet Chris den Hoed, al jaren 
penningmeester van de voetbalclub. “Er zaten echter ook  
nadelen aan vast. Zo werd de boel een paar keer in de fik  
gestoken en bood niet iedereen zijn spullen op de juiste  
manier aan. Het feit dat er niet altijd toezicht was, heeft  
daarbij zeker meegespeeld.”

Toen gemeente Krimpenerwaard enkele jaren geleden 
besloot om de oud-papier inzameling anders vorm te willen 
geven, veranderde de situatie. Kerk ’t Venster en de ANBO 
besloten er mee te stoppen en PKN-gemeente Lekkerkerk en 
de lokale voetbalvereniging bleven over en zochten onder-
ling toenadering. Sindsdien beheren zij samen het inzamel-
punt op het industrieterrein dat elke zaterdag van 09.00 uur 
tot 12.00 uur beschikbaar is om oud-papier en karton te 
 komen afleveren en voorzien is van een drukpers en boven-
laders.

De samenwerking verloopt soepel, stellen Chris den Hoed en 
Marius Slingerland vast. De wederzijdse waardering is groot. 
“Het is mooi dat een voetbalvereniging en een kerk op deze 
manier met elkaar optrekken”, glimlacht Slingerland (69). 
“Het contact is goed. Nee, zelf heb ik in principe niet veel met 
voetbal. Ik heb nooit in clubverband tegen een bal getrapt. 

Alleen als het Nederlands Elftal een belangrijke wedstrijd 
heeft, wil ik de tv nog wel eens aan zetten.” Voor Chris den 
Hoed geldt het tegenovergestelde: hij ‘ademt’ voetbal en 
heeft een lang verleden als speler, trainer en vrijwilliger bij 
zijn grote zwart-witte liefde. Dat hij en Marius Slingerland 
elkaar desondanks toch treffen, heeft alles te maken met een 
passie die ze wél gezamenlijk beleven: het vrijwilligerswerk 
in het algemeen en het oud-papier in het bijzonder. Samen 
voor hun club. Is dat mooi of niet!

PKN gemeente Lekkerkerk en v.v. Lekkerkerk hebben
elkaar gevonden in een mooie samenwerking. Beide 
‘clubs’ leveren de vrijwilligers die het inzamelen van 
oud-papier mogelijk maken. De opbrengst wordt ver-
deeld tussen de dorpskerk en de voetbalvereniging.

“ Het is mooi dat een 
voetbalvereniging  
en een kerk op deze 
manier met elkaar 
optrekken”
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Slijterijlenten.nl
Raadhuisplein 21

Lekkerkerk
 0180-471149 

a

Trotse
shirtsponsor

v.v. Lekkerkerk
zaterdag 3
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Nieuw Businessclublid met een naam in varkensvleesverwerking

 Werken bij Wellink: 
 baan met perspectief

“Het genoegen is geheel wederzijds”, zo stelt 
algemeen directeur Peter Pronk. “Wij willen als 
bedrijf graag wat bijdragen aan de lokale samen-
leving en krijgen die gelegenheid via de voetbalvereni-
ging. Daarnaast kunnen we het businessclub lidmaatschap 
benutten om in contact te komen met mensen die bij ons 
willen komen werken en zich verder willen ontwikkelen. We 
hebben altijd wel vacatures en zoeken nieuwe medewerkers 
op het vlak van productie, logistiek, technische dienst en 
algemene dienst. We bieden ze een mooie baan en carrière- 
kansen binnen ons bedrijf. Verschillende medewerkers  
begonnen hier ooit onder aan de ladder en werkten zich 
op tot leidinggevende functies. Sommige van hen maken 
inmiddels zelfs deel uit van het managementteam en zijn 
net als ik aandeelhouder van het bedrijf.”

 Werken bij F. Wellink Lekkerkerk 
betekent ook dat je in een  

onderneming actief bent 
zonder strikte hiërarchie  

en met ruimte voor eigen  
inbreng en initiatief. “Natuurlijk 

wordt er hier hard gewerkt”, zegt  
commercieel directeur en oud- 
v.v. Lekkerkerk voetballer Laurens  
Blanken. “Maar er is absoluut ook  
kameraadschap en onderlinge  
solidariteit. Gewoon een prima sfeer 
waarin mensen zich thuis voelen.  

Niet voor niets is zo’n tachtig procent  
van ons vaste medewerkersteam hier bijna 

25 jaar in dienst. Dat zegt genoeg, hè!?”  
Zelf werkt Laurens Blanken inmiddels tien jaar bij  

F. Wellink Lekkerkerk. Hij begon er als commercieel planner, 
promoveerde naar het commerciële team en maakt heden 
ten dage deel uit van managementteam en directie. Peter 
Pronk werd twee jaar geleden binnengehaald als algemeen 
directeur. Hij nam een schat aan ondernemerservaring en 
expertise mee, in de loop der decennia opgebouwd in 
verschillende branches waaronder de vleessector. 

Bij F. Wellink geeft hij samen met het MT richting aan een 
goede toekomst voor het al zo florerende bedrijf. “Dat is 
buitengewoon boeiend en plezierig om te doen”, glimlacht 

Pronk. “Komt ook omdat we als management een ‘samen- 
sturende’ organisatie zijn. We ondernemen als het ware met 
elkaar waardoor de betrokkenheid van eenieder groot is. 
Ook onze vaste medewerkers voelen dat commitment met 
de zaak. Doordat we een platte organisatie vormen weten 
ze dat de deur voor iedereen open staat om met ideeën te 
komen of zorgen te uiten. Elk mens wordt hier gelijkwaardig 
behandeld en, als het in ons vermogen ligt, geholpen.”

F. Wellink Lekkerkerk bestaat inmiddels 43 jaar. De onder-
neming werd ooit gestart door Frank Wellink. Tot twee jaar 
geleden voerde Paul Wellink de regie over het op bedrijven-
terrein Lekkerkerk gevestigde concern dat als core-business 
de inkoop van varkensvlees heeft en daar mooie producten 
van maakt die wereldwijd worden afgezet. “We kopen vers 
varkensvlees in vanuit een netwerk aan gecertificeerde 
slachterijen uit heel Europa,” vertelt Laurens Blanken.  

“Wij verwerken het vlees en verpakken naar wens van  
onze klanten. Vervolgens worden de producten vanuit onze  
vestiging naar de plaats van bestemming getransporteerd. 
Ons team werkt er, samen met ons, elke dag aan om de  
processen perfect te laten verlopen. We kennen geen avond- 
of nachtdiensten. ’s Avonds sluiten we gewoon, net als vrij-
wel elk ander Lekkerkerks bedrijf. Ook dat maakt het prettig 
werken bij F. Wellink. Dus wie zich aangesproken voelt: neem 
gerust contact met ons op!

Met tachtig vaste krachten en
 zo’n 170 ‘inleners’ behoort 
het vleesverwerkend 
bedrijf F. Wellink  
Lekkerkerk tot de grotere 
ondernemingen die de 
Krimpenerwaard rijk is. Alleen 
daarom al is v.v. Lekkerkerk ver-
heugd dat het deze organisatie 
wist te strikken als lid van haar 
businessclub

“ We ondernemen als 
het ware met elkaar 
waardoor de  
betrokkenheid van 
een ieder groot is”
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Kerkweg 12, Lekkerkerk
T 0180 - 66 47 46
www.EetcafeDeNar.nl 
       Facebook.com/EetcafedeNar

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

Buffetten om je 
vingers bij af 
te likken. 

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

Reserveer tijdig
of vraag naar de 
mogelijkheden.

Altijd een feestje

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

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op: 06-28682464 of arjenne.tw@gmail.com

Da Costastraat 6 
2941 GM Lekkerkerk
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Jan en Ina Verwaal: vrijwilligersechtpaar

Voor sommige mensen is het allemaal ‘heel vanzelf-
sprekend’: je pakt je sporttas in, wandelt het sport-
park op, kleedt je om, speelt een lekker potje voetbal 
en drinkt een biertje na afloop. Om vervolgens weer 
moe en voldaan huiswaarts te keren. Wat niet  
iedereen beseft is dat er heel wat vrijwilligers aan te 
pas komen om je je voetbalplezier te verschaffen.  
We noemen ze ‘de stille krachten van v.v. Lekkerkerk’.  
Jan en Ina Verwaal behoren tot deze o zo waardevolle 
en onbetaalbare groep mensen.

Jan Verwaal was een jaar of twaalf toen hij lid werd van  
v.v. Lekkerkerk. Hij belandde er in de C-tjes en is daarna nooit 
meer weggegaan bij de club. “’De voetbal’ loopt als rode 
draad door mijn leven”, zegt de 71-jarige Lekkerkerker. “Nee, 
ik was geen goede voetballer. Hoger dan het vierde elftal en 
af en toe een invalbeurt in het derde zat er niet in. Ik deed 
mijn best en was er altijd. Dat wel.”

Als vrijwilliger maakt Jan Verwaal zich inmiddels al weer  
45 jaar verdienstelijk voor de vereniging. Tweeëntwintig jaar 
daarvan fungeerde hij als jeugdleider bij de junioren, vijftien 
jaar was hij wedstrijdsecretaris. Een taak waarvoor hij werd 
gevraagd omdat toenmalig wedstrijdsecretaris Rokus den 
Besten doorschoof naar de functie van voorzitter. “Het wed-
strijdsecretariaat was in die tijd nog een behoorlijk omvang-
rijke klus”, herinnert Jan Verwaal zich. “V.v. Lekkerkerk had 
bijvoorbeeld in de vroege jaren negentig iets van dertien 
seniorenelftallen en een damesteam. Er was veel te doen  
en te regelen, soms zelfs op het laatste moment. Dan kreeg 
je op zaterdagavond een telefoontje van de KNVB dat de 
scheidsrechter voor de wedstrijd van ons tweede elftal had 
afgezegd, met de toevoeging dat de bond geen vervanger 
had weten te vinden. Dan wist ik dat ik de rest van mijn  
zaterdagavond aan de telefoon zat om alsnog een scheids-
rechter te strikken. Tja, dat soort dingen hoorden er bij, hè.”

Na een jaar of vijftien vond Jan Verwaal het welletjes. Dat 
besef daalde bij hem neer toen hij tijdens een zomervakantie 
voortdurend werd bestookt met telefoontjes van mensen die 
moeite hadden met de nieuwe teamindelingen. “Ina zei toen 
tegen me: ‘laten ze je dan nooit even met rust?’ Het werd 
me toen écht even wat te veel. Uiteindelijk ben ik er mee 
gestopt.”

Na een korte periode zonder vrijwilligerswerk besloot Jan 
Verwaal toe te treden tot de werkploeg van v.v. Lekkerkerk. 
Elke maandag en donderdag is hij op het sportpark te 
vinden om samen met verschillende clubgenoten hand- en 
spandiensten te verrichten voor de club.

Jan’s vrouw Ina (65) werd in haar jeugd enthousiast lid van 
gymnastiekvereniging KdO. Later deed ze nog een flink 
aantal jaren aan korfbal, hardlopen en aerobics. Een onwil-
lige knie zorgde ervoor dat ze afscheid nam van het actieve 
sporten. In de tussentijd kwam ze ook al regelmatig bij v.v. 
Lekkerkerk om naar de voetbalactiviteiten van haar man, 
en later, haar zoon Erwin te kijken. “Van het een kwam het 
ander”, glimlacht ze. “Mij werd gevraagd of ik me wilde 

 Stille krachten van v.v. Lekkerkerk

aansluiten bij de ‘Kantine Ladies’; een groep vrouwen die 
op maandagochtend allerlei schoonmaakwerkzaamheden 
verrichten in kantine en kleedkamers. Ik kwam terecht in een 
super gezellige groep vrouwen. We werken hard en maken 
veel plezier met z’n allen. Ik zou het niet graag willen missen. 
Jammer is alleen wél dat we nét wat helpende handen  
tekort komen. Het zou geweldig zijn als zich een paar verse 
krachten aanmelden, maar ik besef ook dat veel jongere 
vrouwen niet staan te springen om elke maandagochtend 
aanwezig te zijn. De meeste van hen hebben een baan,  
anderen zijn actief als mantelzorger. En dan is er ook een  
categorie die er simpelweg geen zin in heeft om als vrij- 
williger dingen voor een ander te doen.”

Met de voetbalsport en v.v. Lekkerkerk heeft Ina Verwaal 
naar eigen zeggen niet veel. “Je zult mij niet langs de lijn zien 
staan bij het eerste elftal”, zegt ze. “Het interesseert me niet 

echt. Wel vind ik het leuk om op maandagochtend met  
‘de ladies’ op te trekken en met elkaar de voldoening te  
delen wanneer de kantine weer blinkend schoon is.  
Daar doen we het voor, hè!”

“ De voetbal’ loopt  
als rode draad door 
mijn leven”

“ Optrekken met de 
‘Kantine Ladies’ geeft 
mij veel voldoening”
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Alle Jeugd- en Seniorenteams van  v.v. Lekkerkerk op een rijtje

Lekkerkerk JO 6-1  DGM Bemiddeling

Lekkerkerk JO 5  Braal Sloopwerken Lekkerkerk JO 11-2 Wisja.net

Lekkerkerk JO 11-4G Star

Lekkerkerk JO 13-1 Inter Fastfood

Lekkerkerk MO 13-1 Marius van der Laan

Lekkerkerk JO 9-1 Autobedrijf de Boei

Lekkerkerk JO 9-3 WEKA Boxcoolers

Lekkerkerk JO 8-1  Zoekt een sponsor ;-)

Lekkerkerk JO 6  Trainingsgroep Lekkerkerk JO 11-3 De Onderlingen

Lekkerkerk JO 11-5 WD Trading

Lekkerkerk JO 13-2 Star

Lekkerkerk JO 15-1 Müller Fresh Food Logistics

Lekkerkerk JO 9-2 Inter Fastfood

Lekkerkerk JO 11-1 Ster Fietsen
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Lekkerkerk Zat 1 Koeriersdienst Marius van der Laan Lekkerkerk Trimgroep

Lekkerkerk JO 15-2             Koeriersdienst Marius van der Laan Lekkerkerk JO 17-1             Koeriersdienst Marius van der Laan

Lekkerkerk JO 17-2 Verhoeff Auto’s Lekkerkerk JO 19-1 Wellink Lekkerkerk VR P. Vermeulen Heiwerken BV

Lekkerkerk Zat 3 Slijterij Lenten Lekkerkerk G1        Van Herk Glas Lekkerkerk WF Rabobank

Lekkerkerk Zat 2 Drukzo Lekkerkerk 7-7 ASH Hoveniers

Lekkerkerk Vr 35+ T. de Waard Wonen & Slapen

Lekkerkerk Zat 4 Yanneaks

Lekkerkerk Zon 2 Luijten Verwarming
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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

Bar Commissie
Erica Mak
barcommissie@vvlekkerkerk.nl

Werkploeg
Siebe Burggraaf
facilitair@vvlekkerkerk.nl

Wedstrijdsecretariaat
Martijn Stout
wedstrijdsecretaris.vvl@gmail.com

Technische Commissie
André van der Wouden
tc@vvlekkerkerk.nl

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

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

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

Vrienden van v.v. Lekkerkerk
Henk Paaij, Piet Mak, Siebe Burggraaf, Gerard Visser,
Edwin van Krimpen 
vriendenvanvvlekkerkerk@hotmail.com

Contributies 2022-2023
Senioren €  199,00
Actieve Rustende Leden €  111,00
Inactieve Rustende Leden €  81,00
Donateurs €  31,50
Gezin €  412,50
Studenten €  159,00
JO19-junioren €  175,50
JO17- / JO15-junioren €  160,50
JO13- t/m JO8-pupillen €  147,50
JO6- t/m JO7-pupillen Ukken €  101,50
Pukken (5½ jaar en jonger)  €  30,00

Verenigingsinfo
 Alles wat u moet weten over v.v. Lekkerkerk

Activiteitenkalender 2022-2023
Jeugdbingo 10-2022
Boterletteractie  11-2022
Sinterklaas 11-2022
Jeugdzaalvoetbaltoernooi 12-2022
Oliebollenbingo 12-2022
Nieuwjaarsreceptie 01-2023
Jeugdbosloop 01-2023
Klaverjasmarathon 01-2023
LED-voetbal 02-2023
Avondje Vrienden van Lekkerkerk 04-2023
Jubileum Lekkerkerk Vrouwen 04-2023
Oranjefestival 04-2023
Lasergamen jeugd 04-2023
Jeugd/ukkentoernooi 06-2023
Vrouwenvoetbaldag 06-2023
Invitatietoernooi 07-2023
Zeskamp 07-2023

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



Wist u het al ? Techhandel - Mudde
verkoopt ook raamdecoratie !

rolgordijnen - duoshades - lamellen - vouwgordijnen - shutters - jalouzieën 

Lage prijzen
Gratis meten

Gratis montage

Unieke
oplossing

voor
draai / kiep

SEIZOEN 2022-2023


