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1. 

Aftrap van het nieuwe seizoen met de 34ste  

Voetbal Vakantie Week 2108! 
 
Maandag 20 augustus begonnen we met ruim 110 enthousiaste 
deelnemers aan een warming-up o.l.v. Bouwie de Vries van Body 
Bouw, hij zorgde dat de kinderen lekker warm aan de VVW begon-
nen. De groepen werden opgesplitst op leeftijden, de jongste Ukken 
gingen met Jaap mee om daar hun kunsten te vertonen. Hoofdtrainer 
Henk Wisman en Jan Blankespoor namen ook een groep waar zij de 
jongens en meiden onder handen namen. En de jongste groep gingen 
een circuit vorm spelen op veld 2. Na de heerlijke lunch werd dit 
omgedraaid. 
 
Dinsdag 21 augustus kwam BBFreestyle wederom 
hun skills laten zien en daagden ze een aantal 
kinderen uit om tegen hun te voetballen. 
 
Woensdag 22 augustus kregen de kinderen de 
ochtend vrij om er weer om 13 uur fris en fruitig 
aan te treden voor het 4 tegen 4 toernooi en de 
lang naar uitgekeken tentennacht! Ook hebben zij genoten van een 
heerlijke barbecue en een gave 10 kamp georganiseerd door Patty 
Batenburg in de avond. Om 22.15 uur ging tent 1 tanden poetsen en 
naar bed, later volgde tent 2 en tent 3. Na nog wat snoepen en pra-
ten in de tenten was het om 01.30 uur stil!!! 
 
Donderdagochtend 23 augustus 7.30 uur kwamen de eerste kin-
deren uit de tenten en al snel was iedereen wakker. 8.30 uur stond er 
een heerlijk ontbijt klaar om daarna een potje pyjama voetbal te 
spelen met een rugbybal en soort skippybal.  
 
Vrijdag 24 augustus finaledag!!! Ook de Ukken van Jaap waren weer 
van de partij om te trainen en de finale penalty bokaal te spelen. En 
voor de 5 daagse kinderen stond vandaag in het teken van 8 tegen 8 
finale. Rond 15.30 uur sloten we af met de prijsuitreikingen en een 
praatje van onze jeugd voorzitter Michiel Rambat. Al met al het was 
weer een geweldige week voor de kinderen en de organisatie! 
 
Op naar de 35ste VVW 2019!!! 

 
Wil je volgend jaar helpen om weer een mooie VVW te organise-
ren? Afgelopen jaren heeft een groep ouders en vrijwilligers deze 
week met veel liefde georganiseerd, maar het wordt na zoveel jaar 
wel tijd voor vernieuwing binnen de organisatie. De huidige organi-
satie heeft aangegeven om de 35ste VVW als laatste keer te organi-
seren, zij hopen dat er ouders zijn die al aankomend jaar willen 
aansluiten! Zij kunnen zo achter de schermen meekijken/denken 
over hoe we de 35ste VVW gaan organiseren. 
 
Lijkt het je leuk? meldt je aan bij Mariska Blankespoor. 

 
 
 

   Voorwoord van de jeugdvoorzitter Michiel Rambat. 

Ut giet oan!! 

Bij uitzondering horen we dit nog in het winterseizoen voor het schaat-

sen. Bij de voetbal "giet" het uiteraard bijna altijd oan! Vanaf septem-

ber is het elk jaar weer die gezellige bedrijvigheid bij de club. Volle 

parkeerplaats, druk in de kantine, alle velden bezet. Gezellig weer veel 

mensen tegenkomen en lekker voetballen/voetbal kijken. 

Dat dit allemaal echter niet vanzelfsprekend is kan ik na 1 jaar als 

jeugdvoorzitter volop beamen. Je kunt er bij de vereniging een dagtaak 

van maken en dan zijn er nog altijd wel zaken die nog opgepakt kunnen 

worden. Naast het opstarten en regelen van de voetbal waarin Frans 

Verschoor in zijn nieuwe rol als technisch coördinator samen met de 

coördinatoren, trainers, ouders etc etc weer een enorme klus gehad 

hebben is er gedurende de zomer ook hard gewerkt aan onze nieuwe 

jeugdbestuurskamer. Deze ziet er echt super uit en ik denk dat we hier 

als vereniging enorm trots op mogen zijn en veel plezier van gaan bele-

ven. En zo zijn er nog een legio voorbeelden te noemen zoals het voor-

bereiden van de kledingtassen, scheidsrechterszaken, wedstrijdsecre-

tariaat etc etc voordat "ut oan giet". 

Naast mijn dank hiervoor uit te spreken kan ik mij enorm vinden in de 

laatste column van onze "Don Leo". Lezen jullie ze ook elke keer met 

net zoveel plezier als ik? Hij prikkelde hierin mooi met de vraag of wij 

wel een vereniging waren. In ieder geval was voor mij de conclusie dat 

samenwerking en zaken voor elkaar over hebben om het voetbal goed 

geregeld te hebben kern is in het verenigingsleven. 

Ik ben van mening dat het bij Ter Leede goed loopt maar dat het zeker 

ook nog beter kan. Wij kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebrui-

ken en met name ben ik op dit moment op zoek naar vrijwilligers die 

de toernooicommissie en de PR en communicatie binnen de jeugd 

verder zouden willen ondersteunen.  

We hebben ook de ambitie om de zaken eerder en meer structureel te 

organiseren. Vanuit technisch beleid gaan we ons vooral richten op 

twee onderdelen: 1. Opstart van het volgende seizoen en 2. Trainin-

gen/trainers. Doel van het eerste is om te zorgen dat we volgend jaar 

nog eerder alles voor spelers, begeleiders en trainers geregeld hebben 

en we ons uiteindelijk echt alleen nog met laatste moment uitzonderin-

gen hoeven bezig te houden. Doel van het tweede is om nog betere 

trainingen voor iedereen binnen de jeugd te kunnen garanderen en om 

het aantrekkelijker te maken voor ouders, jeugdspelers, misschien ook 

mensen van buiten om trainer bij Ter Leede te worden.  

Nog veel om over te schrijven maar genoeg voor deze nieuwsbrief. 

Veel (voetbal) plezier in dit nieuwe seizoen! 

 

Voorwaarts Ter Leede 

 

Michiel Rambat 

Jeugdvoorzitter 
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Pupil van de Week! 

Ook dit seizoen kunnen er kinderen uit de  JO11, JO12 

en JO13 in aanmerking  komen om pupil van de week 

te worden bij de thuis wedstrijden van onze heren 1 

en dames 1. Dit wordt per team random gekozen, zodat iedereen 

eerlijk in aanmerking komt om pupil te worden. Bij de heren gebeurd 

dit iedere competitie thuiswedstrijd en bij de dames als er een “meet 

and greet “is.  

Het team waar de pupil van de week in speelt is dan tevens het 

“team van de week”, dit houdt in dat er 6 jongens of meiden ballen-

jongens/meiden zullen zijn tijdens de wedstrijd. De begeleider van 

het team is uiteraard ook aanwezig! Ter leede zorgt voor de trainings-

jasjes en de kinderen nemen alleen een zwarte korte of lange broek 

mee. Na de wedstrijd gaan ze nog met elkaar een patatje eten en een 

drankje doen voor de “derde helft!”!! 

Er zijn 15 thuiswedstrijden, het kan dus zijn dat een team 2x aan de 

beurt is om ballenjongen/meisje te zijn. 

Voor vragen over de pupil: Nienke Heskens(06-13033696) bij de heren 

en bij de dames Miranda de Zwart (06-22541996) 

2. 

Teamfoto’s 

Helaas is het vorig jaar niet gelukt om aan het begin van het seizoen 

de teams foto`s te maken voor op de website. Maar  het is ons gelukt! 

Evelyne Otto heeft afgelopen weken 2 zaterdagochtenden vrijgemaakt 

om ieder team strak op de foto te krijgen. Deze zullen binnenkort 

worden geplaatst op de website van Ter Leede. 

Heb je een probleem om op de website te komen, geef dit dan z.s.m. 

aan bij je begeleider of trainer, dan zorgen wij ervoor dat je niet her-

kenbaar wordt op de foto. 

Onze dank gaat uit naar Evelyne Otto voor de mooie foto`s. 

www.evelyneotto.nl fotografie 

 

 

Hulp gezocht voor activiteitencommissie 

 
Ik ben Bianca Wilschut-van Harskamp. Ik heb een zoon Tim Wilschut, 
die voetbalt in de J-09. Ik heb me onlangs aangesloten bij de activitei-
tencommissie. Mijn wens is om meer activiteiten te organiseren voor 
de jeugd bij Ter Leede. De activiteitencommissie kan nog meer hulp 
gebruiken. Wie vindt het leuk om samen met mij en de andere leden, 
nieuw leven in te blazen? Je hoeft niet alles te regelen, het hoeft niet 
veel tijd te kosten, alleen meedenken over nieuwe activiteiten is al 
heel welkom. Ik hoop op een paar enthousiaste aanmeldingen. 
Voorwaarts Ter Leede!! 
Groeten, 
Bianca       

 

biancavanharskamp@hotmail.com  of  

via 06-14478743 

 

Shake hands 

Nog even een reminder! 

Agelopen 21 maart jl. is het bestuur bijeen gekomen met andere clubs 

uit onze regio. Met elkaar is nog een keer de afspraak bevestigd dat 

bij alle jeugdwedstrijden in de regio voorafgaand aan de wedstrijd alle 

spelers/sters, begeleiders en scheidsrechter elkaar een hand geven. 

Na afloop van de wedstrijd geven we elkaar allemaal een high-five. 

Wij als Ter Leede staan hier ook helemaal achter! 

Ouders, spelers, trainers en begeleiders zorg dat iedereen binnen 
onze mooie club hiervan op de hoogte is. 

 

Nieuws items  

Nieuws op onze website www.terleede.nl  

Het zal de meeste van u niet zijn ontgaan dat alle nieuwsitems van 

de jeugd staan vermeld op onze website www.terleede.nl. Het is 

dan ook belangrijk om hier wekelijks op te kijken en op de hoogte te 

blijven van het nieuws wat de vereniging u te vertellen heeft. Deze 

nieuwsbrief staat ook op deze website maar wordt ook door de 

begeleiders via de mail naar u verstuurd als ‘extra’ informatie om u 

optimaal te voorzien van de nieuwtjes binnen de vereniging.  

 Jeugdtrainer Steven Harteveld naar Australië! 

Steven Hartevelt gaat vanaf januari naar Australië om daar training te 

geven, Jimmy Brugman neemt de trainingen over van Steven. Wij 

wensen Steven heel veel plezier in Australië en hopen hem na zijn 

avontuur weer terug te zien bij Ter Leede. 

 

 



Nieuwsbrief 

FIFA 19 spelen voor een goed doel! 

Op vrijdagavond 19 oktober a.s. organiseert 

Danny Zwaan speler uit de JO19 met groep stu-

denten een FIFA 19 toernooi bij Ter Leede. Zij hebben dit als opdracht 

gekregen van school om voor een goed doel iets te organiseren.  

Ter Leede werkt hier graag aan mee en zal het inschrijfgeld en 2 con-

sumpties sponsoren voor het goede doel Dirk Kuyt foundation.  

 

Schrijf je in voor 18 oktober samen met je partner! 

Inschrijven via: dannyzwaan@gmail.com 
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3. 

Aankondiging sinterklaasviering 30 november 

  
De gure wind waait weer door de bomen. 

Voor we het weten zitten we aan de warme 

chocolademelk en pepernoten. Ook dit jaar 

komen de Pieten de jonge kinderen van Ter 

Leede weer bezoeken. Ze denken na over 

een vernieuwde vorm. Hoe en wat houden ze nog even geheim. 

Spannend!! Noteer vrijdag 30 november aan het einde van middag 

in uw agenda, dan kan jouw kind erbij zijn. De officiële uitnodiging 

volgt later.   

Hou de website en fb in de gaten! 

Vrijdag 19 oktober 

18.30-22.00 uur 

FIFA 19 toernooi 

Spelen voor een 

goed doel! 

Voor alle leden 

van Ter Leede. 

Jong en oud! 

Vrijdag 2 november  

17.00 - 21.30 uur 

Medewerkers 

avond 

Voor alle vrijwil-

ligers 

Vrijdag 30 novem-

ber 

Sinterklaas viering Allerkleinste 

jeugd t/m JO10-

MO10 

Donderdag 27 de-

cember 

9.00-17.00 uur 

Gerrit van Hars-

kamp toernooi 

Sporthal  

de Wasbeek. 

De column van Don Leo!  

De column waar onze jeugdvoorzitter het eerder over heeft gehad in 

zijn stukje…. 

‘Is Ter Leede een vereniging?’ Dat lijkt mij wel, we heten toch officieel: Voet-

balvereniging Ter Leede. En de definitie van vereniging is; ‘een organisatie 

met leden die een gemeenschappelijk doel nastreven’.  

De vraag die ik mezelf nu stel is; ‘zijn wij dan nu ook echt een vereniging en 

voelen de leden zich ook echt verplicht om de voetbalsport en de vereniging 

niet te schaden?’  

Natuurlijk zien we op de zaterdag een fantastisch onderhouden accommoda-
tie, een kantine met enthousiaste mensen achter de bar, een scheidsrechters-
korps dat weer klaar staat om de wedstrijden in goede banen te leiden, bege-
leiders die hun team proberen te motiveren en ondersteunen tijdens de wed-
strijden, pupillen die onbevangen ‘de wei’ in gaan om te voetballen, junioren 
die op een groot veld acteren, dames- en herenselectieteams die voor het oog 
van de supporters hun best doen om een goed resultaat te verkrijgen en de 
niet selectieteams die voor de lol maar zeker ook voor de winst het veld betre-
den. Een echt verenigingsbeeld toch?  

Maar af en toe bekruipt mij ook het gevoel dat al die genoemde groeperingen 
eilandjes vormen waarbinnen men een (eigen) belang probeert na te streven. 
Met regelmaat zie ik op de Ter Leede site een oproep staan voor een helpende 
hand. Dat kan zijn om in de kantine te helpen, als begeleider een team op je 
te nemen, een wedstrijdje te fluiten als scheidsrechter, een groepering trai-
ning te geven, als coördinator te helpen in een toernooicommissie deel te 
nemen, te helpen om de accommodatie op en top te houden.  

Of dat ik op zaterdag hoor dat een team niet kan spelen omdat ze niet vol-
doende spelers hebben en er uit een ander team (dat soms niet eens zelf hoeft 
te voetballen) niemand bereid is om in te vallen …..?!   

Juist dan vraag ik me af zijn we een echte vereniging en voelen de leden zich 
(moreel) verplicht om de belangen van de club niet te schaden? Ik hoop dat 
daar waar om hulp en ondersteuning in de club gevraagd wordt dat leden 
spontaan de helpende hand willen bieden en zich mede verantwoordelijk 
voelen voor het reilen en zeilen van deze prachtige roodgele voetbalvereni-
ging.  

Dus roep ik een ieder op om met verenigingskracht Ter Leede VOOR-
WAARTS te brengen. Want zeg nou zelf een groep eilanden kan 
toch samen een fantastisch mooie archipel vormen? 

Verenigingen doen we met zijn allen! 

Samen hebben we bij Ter Leede al heel veel bereikt, maar er zijn nog steeds 
zaken die beter kunnen of waar we meer of nieuwe hulp voor nodig heb-
ben. Kijk op de vernieuwde vacaturepagina Vacatures  of er iets voor jou bij 
staat, want ‘Verenigen doen we met z’n allen!!!’ 

Vragen of ideeën, of wil je mee doen? Bel of mail ons! 
0651350465 / vrijwilligerscommissie@terleede.nl 

Groet, namens vrijwilligers commissie 

Peter Bergman 

https://terleede.nl/vereniging/overige-informatie/vacatures/

