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NieuwjaarswensBeste Walking Footballers

Opvallend: de voetbalkooi

We hebben het bij de 1e training 
al gezien. 
We hebben een heel sterk team. 
Iedereen heeft z’n specialiteit. 
Zo blinkt Peter uit in 
wendbaarheid. 
Ad kan passen als geen ander. 
Cees pikt de bal van de 
tegenstander. 
Rien is een ster in koppen. 
Harrie weet elke bal te stoppen. 
Gerrit is een Messi in de dop. 
Jan geeft de bal een harde schop. 
Jo laat zich niet passeren. 
Lauran weet iedereen te 
motiveren. 
Frans verliest de bal nooit uit het 
oog. 
Sjef knalt hem erin met een mooie 
boog. 
Joost is onze  stille kracht. 
Iedereen lacht als Michel een 
Schwalben macht. 
Koos maakt een mooie sliding. 
Ton heeft een perfecte timing.
Wil speelt nog steeds met veel 
gemak.
En dat geldt ook voor Jacques.
Pierre hebben we maar een keer 
gezien.
Martin en Hans komen ook weer 
terug misschien. 
In zo’n team, zo zie je maar, 
is geen enkele speler onmisbaar. 
Zoals Jan D. zegt met een lach...
Was het iedere dag maar 
donderdag!

Een nieuw jaar is weer begonnen. 
Een jaar vol hoop, geduld en 
onzekerheden. Maar ook vol 
goede vooruitzichten, op goede 
werking van de vaccins en weer 
een beetje terug naar ‘normaal’.
We hebben met z’n allen ervaren 
hoe Corona het voetbalseizoen 
vrijwel helemaal heeft platgelegd.
Het ziet er niet naar uit dat we 
binnen afzienbare tijd ons geliefde 
spelletje weer kunnen spelen.
Wanneer kunnen we elkaar weer 
ontmoeten op de groene wei 

en wanneer zijn überhaupt wij 
aan de beurt als de regels weer 
versoepeld gaan worden?  Via 
deze nieuwsbrief houden we toch 
enigszins contact.  Blijf gezond, 
blijf fit!
Misschien helpen de adviezen 
van onze trainers elders in deze 
nieuwsbrief.

Veel leesplezier met alweer de 
vijfde uitgave van onze Walking 
Football nieuwsbrief!

Enige dagen geleden liep ik met 
enkele vrienden aan de buitenkant 
van ons geweldige dorp, om door 
middel van verkenningstochten  
de omgeving te leren kennen.
We wonen nu bijna 1 jaar in Loon 
op Zand en dat bevalt ons nogal, 
al hebben we wel wat medisch 
ongemak gekend, waarin we nog 
steeds enigszins vertoeven.

We liepen ook langs het nieuwe 
trapveldje nabij De Kuip in de 
Klokkenlaan. Mogelijk konden 
wij als walking footballers er ook 
gebruik van maken, als we door 
slecht weer niet op de grasvelden 
van Uno Animo zouden kunnen 
recreëren.

Er was volop bedrijvigheid van 
opgroeiende jeugd, die vanwege 
de Kerstvakantie tijd hadden om 
een lekker potje te voetballen. 
Men speelde er 5:5 en rondom 
het veld stonden enkele groepjes 
te wachten totdat ze waarschijnlijk 
aan de beurt waren.

Onmiddellijk moest ik vaststellen, 
dat het veldje een ongelooflijke 
verkeerde belegging is geweest. 
Het veldje is niet geschikt om 5:5 
te spelen, hooguit 3:3 en zonder 
keepers. Het veld is veel te klein 
om dit te kunnen gebruiken om 
leuke potjes te kunnen spelen. 
Zelfs als je het 2x groter had 
gemaakt, was het nog te klein voor 
het doel, waarvoor het is bedoeld.
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Voor zover ik dit kan beoordelen is 
dit een matige investering van de 
Gemeente geweest.

Wat mij nog meer verbaast, is het 
feit dat Uno Animo, als ik goed 
ben geïnformeerd, al eens een 
verzoek bij de Gemeente heeft 
neergelegd om een kunstgrasveld  
te realiseren op het huidige 
sportpark. De Gemeente kon 
daar destijds geen medewerking 
aan verlenen, vooral ook door de 
minimaal gevulde kas.

Van mijn vrienden vernam ik dat er 
Euro 82.000,- was neergeteld voor 
het kabouterveldje. Zo jammer. 
De functionaris die namens de 
Gemeente heeft toegestemd is 
volgens mij niet echt ingevoerd 
in de voetballerij. Vierkante 
voetbalvelden bestaan niet.

Wanneer er meer communicatie 
zou zijn geweest, wat ik niet weet, 
zou het toch mogelijk moeten zijn, 
dat met vereende krachten een 
multi-functioneel kunstgrasveld 
zou kunnen worden aangelegd.

Overdag zou in zo’n constellatie 
de schooljeugd naar hartenlust 
kunnen spelen, terwijl in de 
avonduren Uno Animo gebruik 
kan maken van het kunstgrasveld. 
Uno is een van de weinige clubs in 
Brabant die nog niet beschikt over 
een dergelijk veld, terwijl daar wel 
heel veel behoefte aan is.

Wij als walking footballers zullen 
weinig kunnen uitrichten op het 
veel te kleine trapveldje. 
Wat een gemiste kans.

Jan van Gool

Van de trainer

Toen we destijds begonnen met 
walking football, hadden we niet 
kunnen vermoeden, dat we er zo’n 
lange tijd uit zouden liggen. 

Nadat we de eerste break 
goed hadden doorstaan, werd 
heel Nederland, dus ook wij, 
platgelegd ivm een 2e toename 
van Covid patiënten. Zonder de 
viroloog te willen uithangen houd 
ik er toch rekening mee, dat we 
dit seizoen niet meer op het veld 
komen. 

Dat is voor ons dubbel vervelend 
omdat wij als oudste generatie er 
niet fitter op zullen worden. Wij 
moeten onze soepelheid, conditie 
en mentale weerbaarheid zo goed 
mogelijk onderhouden, omdat 
er bij ons, vanwege onze leeftijd, 
slijtage aan de orde is.

Een half jaar geleden heb ik 
jullie al eens gewezen op het 
televisieprogramma Nederland 
in Beweging. Wat zij daar 
presenteren heeft natuurlijk 
weinig te maken met hetgeen wij 
plegen te doen, maar het dagelijks 
karakter zorgt er wel voor dat alle 
spiergroepen aandacht krijgen. 
Het gaat om 15 minuten per dag, 
naar ik meen om 9.15 uur. Zelfs 
voor een stijve hark als ik heeft het 
positieve gevolgen.

Overigens zenden zij alleen uit op 
de 5 werkdagen.  Enkele keren per 
week ga ik een stuk(je) wandelen, 
hetgeen ook bijdraagt aan een 
beter positief gevoel, om deze 
pandemie te kunnen bestrijden.

Interview Lauran de Leijer

18 jan. 2021 - Als Corona het leven 
van alledag niet meer verpest en 

we weer kunnen voetballen rijdt 
Lauran iedere donderdagmorgen 
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Vorige week hebben Ton en ik, 
samen met Harrie Daems en Gerrit 
van Lier, gekeken of we in 4- 0f 
2-tallen circuit-oefeningen zouden 
kunnen doen, maar ook die vorm 
van training is voor onze generatie 
niet toegestaan. Op het moment 
dat wij in staat worden gesteld om 
onze hobby op te starten, zullen 
we dat zeker doen.

met veel plezier op zijn brommer, 
een  Tomos, van Kaatsheuvel 
naar Loon. Vanaf zijn 16e rijdt hij 
Tomos. Hij was zogezegd een van 
de eerste “nozems” in Loon op 
Zand. Want pas met een Tomos of 
een Puch telde je mee in de jaren 
60.

Lauran, geboren op 3 december 
1949, was de jongste van 10 
kinderen uit het bekende Loonse 
bakkersgeslacht De Leijer. Het 
was aanpoten in zijn jonge jaren. 
Vroeg op. Iedereen werkte mee 
en had zijn taak. Als manneke van 
een jaar of 10 moest hij eerst 200 
appelflappen maken vooraleer hij 
op woensdagmiddag mocht gaan 
voetballen bij Uno Animo.

Hij had talent èn snelheid en 
zodoende debuteerde hij op 
16-jarige leeftijd al in het eerste 
elftal van Uno Animo.
Altijd in de voorhoede als links- of 
rechtbuiten behoorde hij tot zijn 
27e tot de selectie.
Na zijn actieve voetballoopbaan 
heeft hij nog meegedaan bij de 
veteranen.

Van beroep is hij levenslang 
tandtechniker geweest.
Op z’n 25e verhuisde bij naar 
De Kets en is daarna de dames 
bij Desk gaan trainen omdat 
zijn dochter daar speelde. Bij 
Uno heeft Lauran ook nog de 
jeugd getraind. Hij had speciale 
aandacht voor de keepers. Zijn 
schoonzoon is keeperstrainer 
bij Heerenveen en reist heel 
Europa door op zoek naar goede 
keepers. Al zijn 6 kleinkinderen 
(5 kleindochters en 1 kleinzoon) 
voetballen. Sommigen talentvol, 
aldus Lauran.

Voor Walking voetbal is hij eerst 
bij Desk gaan kijken. Hij zag er 
weinig bekenden. Het sprak 
hem niet zo aan. Hij vernam 
dat ze inmiddels ook bij Uno 
Animo waren begonnen, ging 
ook daar ‘s kijken en trof er wèl 
oude voetbalmaten. Hij vindt het 
hartstikke leuk en gezellig maar 
merkt op dat sommigen te hard 
lopen en onnodige duels aangaan 
met alle risico’s van blessures.
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Nieuwsbrief 5 Walking Football Uno Animo

Loon op Zand, 30 januari 2021

Redactie: Jan van Gool

Ton Janssen

Lay-out: Bregje Damen

Gevraagd naar een hoogtepunt 
in zijn voetballoopbaan: Het 
kampioenschap in 1973 met 
promotie naar de 2e klasse.
Favoriete speler: niet speciaal. 
Cruijff was natuurlijk een klasse 
apart, aldus Lauran.
Hij heeft ook geen uitgesproken 
favoriete club. “Als het maar 
een Brabantse club is die wint en 
kampioen wordt ”.

Alhoewel, zijn favoriete “club”  is 
eigenlijk het Nederlands Elftal. 
Sinds jaar en dag is Lauran lid van 
de Oranje-Supportersvereniging 
en bezocht zodoende wedstrijden 
in Marseille, Dresden, Zürich, 
Dortmund en Bern. Hij vertelt 
enthousiast over de geweldige 

entourage en onderlinge sfeer 
rondom die wedstrijden.

Lauran heeft ons zijn favoriete 
Nederlands Elftal doorgegeven:
Piet Schrijvers in doel
Achterhoede: Suurbier-Stam-Van 
Dijk-Krol
Middenveld: Van Hanegem-Frenky 
de Jong- Neeskens
Aanval: Rene van de Kerk-
hof-Cruijff-Rensenbrink
Wisselspelers: Van Beveren, Willy 
van de Kerkhof-Bergkamp en 
Keizer

Lauran, bedankt voor je 
medewerking en gastvrijheid. Wij 
hopen dat we nog lang samen 
kunnen blijven walking-voetballen.


