
ijn achtergrond bij de club uit 

Sassenheim, die momenteel 

met het vlaggenschip in de 

race is om de prijzen in de 

zaterdag hoofdklasse A, gaat 

veel langer terug. ‘Ik ben al 

vanaf mijn zevende lid en ben nu 

vijftig jaar. Tot vorig seizoen speelde 

ik zelf ook nog.’ Als voetballer maakte 

Vonk de hele sportieve opmars van 

de club mee. Het begon nog met 

een degradatie van de derde- naar 

de vierde klasse, maar daarna ging 

het crescendo met Ter Leede. ‘Ook 

heb ik altijd vrijwilligerswerk voor 

de club gedaan. Ik gaf onder meer 

training en ben een periode bestuurslid 

technische zaken geweest.’ Ook zijn 

twee dochters Bo en Noa hebben de 

liefde voor de club meegekregen. De 

oudste speelt, ondanks dat Ter Leede te 

boek staat als een vereniging met een 

bloeiende en sterk presterende meisjes-

vrouwenafdeling, in de J017-1.  

De functie van voorzitter was voor 

Vonk niet direct een positie waar hij op 

aasde. ‘Mijn voorganger Jaap Wijntjes 

benaderde mij om het van hem over 

te nemen. Ook binnen de vereniging 

werd al weleens gezegd dat ik het 

ooit een keer zou gaan doen. Voor mij 

was het toch best spannend, maar het 

voelde eigenlijk direct goed. We hebben 

een kundig bestuur dat het goed met 

elkaar kan vinden. Tijdens overleggen 

wordt ook zeker gelachen. Dat is heel 

belangrijk, want het moet wel leuk 

blijven.’ 

Waarom doen we dingen zoals we 

ze doen?  Het is de hamvraag die 

ze bij Ter Leede zichzelf stellen en 

waarop het een visie op een breed 

spectrum ontwikkelde. Een onder 

alle leden door een externe partij 

uitgevoerd belevingsonderzoek 

vormt de rode draad voor de koers 

die de club momenteel vaart. Vooral 

voor de niet-selectievoetballers in 

de jeugd, de overige seniorenteams 

en het meisjes/vrouwenvoetbal is 

Ter Leede aan de slag gegaan. ‘Zo 

hebben we sinds vorig jaar met 

Pasen een internationaaltoernooi 

voor de lagere jeugdteams op ons 

complex. Voor komende editie 

kunnen we zelfs al 29 buitenlandse 

ploegen verwelkomen. Ook zijn we 

meer activiteiten gaan organiseren 

zoals een FIFA-gametoernooi onder 

professionele begeleiding en gaan 

we met de niet-selectieteams 013 en 

015 op voetbalkamp naar Austerliz. 

Daarnaast zijn we ook gestart met het 

intern opleiden van ons eigen kader. 

Door ons grote vrijwilligersbestand 

kunnen we alle teams twee keer in 

de week laten trainen.’ Het spelend 

aantal leden van Ter Leede schommelt 

momenteel zo rond de 800. Het aantal 

vrijwilligers ligt rond de 300. ‘Het is hard 

werken, maar over het volume mogen 

we heel tevreden zijn. Problemen 

over bijvoorbeeld een te kort aan 

bar- keukenpersoneel kennen we niet. 

Op bepaalde fronten kunnen we wel 

nog wat extra expertise gebruiken. 

Zo willen we graag een specialist op 

het gebied van communicatie die een 

soort verbindende schakel kan zijn 

tussen de verschillende commissies. 

Doelen voor 2017 zijn er genoeg. Zo 

zijn er concrete plannen voor een 

samenwerking met Ajax op het gebied 

van meiden- en vrouwenvoetbal. Ook 

zal een voetbalschool een opleiding 

voor meiden starten op het complex 

van Ter Leede.

Bij voetbal draait het om veel meer 

dan alleen de bal. Ook sociale cohesie 

binnen een vereniging is goud waard. 

Een initiatief wat op dit gebied zeker 

haar vruchten afwerpt, is de start van 

een onderlinge zeven- tegen- zeven 

competitie. Kort na de start waren 

er al dik dertig aanmeldingen. ‘De 

wedstrijden gaan helemaal nergens 

over, maar het kleedkamergevoel na 

afloop is geweldig. Na een biertje 

lijkt het net of de Champions League 

is gewonnen en wordt heerlijk 

gediscussieerd over een geweldige 

pass.’ Uiteraard mogen de prestaties/

ambities met het eerste team in 

een interview met de voorzitter niet 

ontbreken. ‘Gezien de budgeten van 

de tegenstanders in de hoofdklasse 

mogen we als Ter Leede tevreden zijn 

met een plaats in het linkerrijtje. Maar 

ook in ben heel prestatiegericht. We 

staan nu (18 januari, red.) bovenaan en 

uiteraard willen we dat dan ook blijven. 

De derde divisie is zeker een uitdaging 

die we graag willen aangaan. Het 

zou ons ook een aantal extra derby’s 

opleveren. De mooiste is voor ons altijd 

die tegen FC Lisse. Daar willen we graag 

in competitieverband weer eens tegen 

spelen.’  n

Sportpark De Roodemolen, de thuisbasis 
die Ter Leede deelt met Teylingen, is op 
deze koude woensdagmorgen nog in 
nevelen gehuld. Het vormt voor een groepje 
trouwe vrijwilligers geen belemmering 
om de dagelijkse hand- en spandiensten 
op de club te verrichten. ‘Ze zorgen dat 
het complex goed onderhouden blijft. 
Fantastisch toch?, zegt Ronald Vonk. 
Sinds tweeënhalf jaar is hij de bestuurlijke 
‘aanvoerder’ van Ter Leede.
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Bij Ter Leede gaan 
prestaties en gezelligheid 
hand in hand 
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