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Kopy voor clubblad

Zo levert u uw kopy aan:
Op diskette: type de teksten zo ‘plat’ mogelijk; schrijf het bestand weg in Microsoft Word of als algemeen tekstbestand.
Handgeschreven kopij: duidelijk leesbaar s.v.p.
Aanleveren van kopy voor het februari nummer kan tot uiterlijk 15 mei 2001
Inleveren: in de kopybus in de kantine Op Dreef of bij Ton Kallenberg
Kopy per e-mail: kallenberg@oecr.nl
N.B. vragen over het inleveren van kopy? Bel ’s avonds met Ton Kallenberg, tel 071 - 5899857 of stuur hem een e-mail bericht. Voorkom 
problemen met het aanleveren van documenten. Bij het niet goed aanleveren bestaat er de kans dat het document niet wordt geplaatst. De 
redactie behoudt zich het recht voor kopy in te korten, aan te passen of – in het uiterste geval – te weigeren. v
 

Van de redactie
Zoals jullie de laatste keren hebben gemerkt is de printkwaliteit van de clubbladen behoorlijk toegenomen. Deze kwaliteit is te danken aan 
Demmenie drukkerijen. Daar ben ik nu twee keer ’s ochtends vroeg geweest om onder het genot van een kopje koffie de clubkrant te laten 
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drukken. Ik geef de floppy’s daar af, zij maken er een mooi printer bestand van en een uur later liggen de 300 exemplaren keurig op een 
stapel te wachten. Klantvriendelijke benadering (Joop en Ruud) en snel gedaan. Nou, dat scheelt behoorlijk met het gedoe van de afgelopen 
tijd waarin we ergens moesten zien te regelen dat we een hele dag over een kopieerapparaat konden beschikken. We gaan nog een stapje 
verder, want vanaf nu mail ik het printerbestand aan hen toe en zij bellen dat het klaar ligt. Fluitje van een cent! Dus: heb je digitale foto’s o.i.
d.? schroom niet en mail naar mij zodat ik het in de clubkrant kan plaatsen.
Deze clubkrant bevat veel ‘officieel’ materiaal. Het verslag van de ledenvergadering staat erin. Veel krantenverslagen, maar ook alvast 
zoveel mogelijk informatie over de afronding en de opstart van het nieuwe seizoen. Veel plezier!
 
Ton Kallenberg.

Van de Voorzitter: Sponsoren en spijtoptanten gezocht 
BVL: een kleine vereniging met grote ambities. Zo zou ik onze vereniging willen omschrijven. De opgave waar we als vereniging elke dag 
weer voor staan, is dat “kleine” met dat “grote” te verbinden. Om onze ambities te kunnen realiseren moet aan een aantal randvoorwaarden 
worden voldaan: voldoende kader, een perfecte organisatie en voldoende financiële middelen. En dat in deze volgorde. Want aan de 
organisatie kun je pas werken als er mensen zijn om te organiseren. En financiële middelen genereer je pas als de organisatie er staat. Ik 
heb hier al eerder geschreven dat dit seizoen voor BVL een overbruggingsjaar zal zijn. Aan het begin van het jaar werden we geconfronteerd 
met domweg veel te weinig kader,  waardoor alle andere plannen eigenlijk meteen in het water vielen. In plaats van dat we als bestuur met 
de toekomst van de vereniging bezig waren, waren we vooral bezig met er voor te zorgen dat het komend weekend de wedstrijden weer 
konden worden gespeeld, en dat er trainers waren om de trainingen door te laten gaan. 

Dit zal ons niet nogmaals overkomen. Dat is althans de 
rotsvaste instelling waarmee wij naar het komend seizoen kijken. 
De voorbereidingen voor het volgend seizoen zijn inmiddels in 
volle gang en er wordt keihard gewerkt om de zaak in technisch-
organisatorische zin stevig op poten te zetten. Velen van jullie 
zullen de komende tijd worden benaderd om daaraan een 
bijdrage te leveren, en mocht daarop het woord nee worden 
uitgesproken, dan zullen we vragen dat toch voor de zekerheid 
even voor ons te spellen. In ons woordenboek komt het namelijk 
niet voor.

Nu we er vast en zeker in gaan slagen de boel op orde te krijgen, dienen we ook te denken aan de financiële kant daarvan. Het is een illusie 
te veronderstellen dat de huishouding die hoort bij een vereniging met onze ambities kan draaien op alleen de contributies en het oude 
papier. Prestatiesport kan niet meer zonder steun van het bedrijfsleven. Gelukkig beschikken wij over een aantal trouwe sponsoren, die ik 
hier nog maar eens hartelijk dank voor hun belangstelling en financiële ondersteuning. Net als een echt bedrijf zal BVL echter moeten 
groeien, en daarmee dus ook de begroting. Om “bij te blijven”, maar ook om ons te verbeteren. Een sponsor benaderen heeft pas zin als je 
een goed product kunt aanbieden. Vandaar dat het zo belangrijk is om de zaak organisatorisch weer in het gareel te krijgen. Want als die 
organisatie er staat, dan heeft BV Leiderdorp een product dat er niet om liegt: teams die op het hoogste niveau spelen, teams met regionale 
uistraling, en een juniorenafdeling die keer op keer prestaties levert die respect en ondersteuning afdwingen. En dat straks allemaal tegen 
het decor van een schitterende sporthal, in een ambiance waar sponsoren zich graag zullen willen laten zien. 
Wij willen graag in contact treden met potentiële sponsoren om de mogelijkheden te bespreken. Vaak al relatief bescheiden bijdragen kunnen 
voor de vereniging belangrijke positieve ontwikkelingen voortbrengen. Ons bestuurslid Michael Breel is van harte bereid u nader te 
informeren.
 
En dan is er nog een groep tot wie ik me wil wenden. Tot onze grote spijt hebben het afgelopen seizoen een aantal leden de vereniging 
verlaten omdat zij – of hun ouders - ontevreden waren over de organisatie binnen de vereniging. Hoe begrijpelijk soms ook, jammer is het 
wel als je om die reden de sport, die je zo graag beoefent, vaarwel moet zeggen. Tegen deze spijtoptanten wil ik zeggen: denk er nog eens 
over na of je niet alsnog wilt terugkeren. We doen er echt alles aan om de organisatie zo te verbeteren, dat het volgend jaar allemaal veel 
soepeler loopt. Dus als jullie voormalige team- of trainingsgenoten kennen, die het lidmaatschap hebben opgezegd, vraag eens of ze  
wellicht zin hebben weer lid te worden. Wie dit seizoen zijn lidmaatschap heeft opgezegd, en weer lid wordt, hoeft uiteraard niet opnieuw 
inschrijfkosten te betalen. 
 
Jan van den Heuvel



Van de ledenadministratie

 
De volgende leden zijn nieuw:

Raymond Schijf
Jeroen de Water
Thomas Weber
Philip van Houwelingen
 
De opzeggers zijn:
Geen

Uit het bestuur:
§          Start competitie seizoen 2001-2002 – De competitie in het nieuwe seizoen zal voor de meeste teams starten op zaterdag 22 
september. Het weekeinde ervoor (15 september) wordt de eerste bekerronde of voorronde gespeeld.
§          Start trainingen in de nieuwe sporthal – Na de zomervakantie start BVL in de nieuwe sporthal De Bloemerd. De trainingen zullen 
officieel starten in de week van maandag 3 september. Mogelijk dat de trainingen van de selectie-teams iets eerder starten, maar 
hiervoor zullen de spelers en speelsters apart worden benaderd.
§          Sportbaanderij 2001 – Net als vorig jaar zal BV Leiderdorp meedoen aan de Sportbaanderij. Dit jaar is de sportbaanderij op 24 
juni.
§          Wanbetalers – Het bestuur zal actie maken om ‘oude’ contributie alsnog te verhalen. Voor notoire wanbetalers zal een 
incassobureau worden ingeschakeld.
§          Wedstrijdsecretariaat – Winfred Borreman zal het bestuur gaan verlaten en zijn functie als wedstrijdsecretaris gaan neerleggen. 
Winfred gaat verhuizen naar Wageningen, waardoor hij zijn taken zal gaan neerleggen. Dit zal gebeuren direct na de zomervakantie. 
Wel zal Winfred nog zorg dragen voor de organisatie en voorbereiding van het nieuwe seizoen. Het bestuur benadert momenteel 
kandidaten om zijn vacature op te vullen.

Verslag Algemene Ledenvergadering 22 april 2001
Aanwezigen:
J. vd. Heuvel (voorzitter), A. van Dijk, T. Kallenberg, W. Borreman, M. Wals, M. Breel, Jacques Schijf, R. Kroon, D. Langerhorst, R.vd Meel, 
W. Baars, R. Heruer, T. Bavelaar, M. Van Zegveld, F. Kuipers, M. Ginter, R. Pinas, J. Lambregts, P. Simon, M. Erkelens, T. vd Heuvel, D. 
Rijnders, A. Gorter, A. Breel, B. Beumer, G. de Weerd, A. Polet.
 
Afwezig met bericht:
A. v.d Plaat, E. Bunnig, S. Budding, A. kroon, B. van Rooyen, L. van Zegveld, R. Biemans, H. Kallenberg, R. van Dijk, L. vd Meel, W. Hey, A. 
de Groot, M. Hemelop. 
 
Opening
De voorzitter opent de vergadering.
 
Agenda
De agenda wordt zodanig gewijzigd dat na agendapunt 6 wordt ingevoegd punt 6a: enquête en na agendapunt 8 wordt ingevoegd 8A:  
”teams volgend jaar”
 
Ingekomen post en Mededelingen

§          De afmeldingen voor de vergadering worden voorgelezen.
§          Diploma’s voor de geslaagden van de F. scheidsrechterscursus. Aan het einde van de vergadering zullen de diploma’s worden 
uitgereikt.
§          De voorzitter deelt mede dat Bert van ‘t Veer vanaf 1 mei a.s. niet meer werkzaam zal zijn voor BV Leiderdorp. Bert heeft een 
nieuwe baan gevonden. 



 
Goedkeuring notulen ALV 19 november 2000
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.
 
Begroting 2000-2001

De voorzitter legt uit dat pas nu de begroting voor dit seizoen op de 
agenda staat. In de vorige vergadering kon het bestuur geen sluitende 
begroting aan de leden voorleggen. De afspraak is toen gemaakt dat 
het bestuur zal pogen om alsnog een sluitende begroting aan de 
leden voor te leggen. 

De voorzitter is dan ook tevreden dat er nu een sluitende begroting aan de leden kan worden voorgelegd. 
Ronald van der Meel geeft aan dat hij een toelichting op de begroting mist. Vervolgens vraagt hij wat het bestuur gedaan heeft om de 
begroting sluitend te krijgen. De voorzitter geeft aan dat door een aantal nieuwe aanmeldingen en een aantal extra sponsors het nu gelukt is 
de begroting sluitend te krijgen.
Ronald van der Meel zegt een bedrag van fl. 4000,- aan boetes veel te hoog vinden. Hij weet dat er dit jaar veel boetes zijn uitgedeeld aan 
BV Leiderdorp en is van mening dat het bestuur er alles aan dient te doen om dit in de toekomst te voorkomen. De voorzitter is het met hem 
eens en geeft aan dat dit in de komende jaren een speerpunt zal worden.
Reinier Heruer vraagt wat er onder de post reiskosten valt. Uitgelegd wordt dat dit vooral de reiskosten dames 1 betreffen.
Rinus Kroon vraagt zich af wat er met de fl. 500,- kampioenschappen gebeurd. De secretaris geeft aan dat dit bedrag bedoeld is om de 
teams die kampioen worden iets (een bloemetje) te geven.
De voorzitter meldt dat het bestuur gepoogd heeft om ook de begroting voor volgend seizoen te maken, maar gelet op alle veranderingen en 
de onduidelijkheden daarmee gepaard gaande, is dit nog niet gelukt. Vooral onduidelijkheid is er nog over de barinkomsten en de zaalhuur.
De voorzitter geeft aan dat het onvermijdelijk zal zijn om de contributie te verhogen gelet op de sterk stijgende zaalhuur van de nieuwe 
sporthal. Het bestuur zal hiertoe in de volgende ALV, als de daadwerkelijke kosten bekend zijn, een voorstel doen. Gedacht moet worden 
aan een verhoging van tenminste 5%.
Bas Beumer en Wout Baars geven beide aan september erg laat te vinden voor het bekend maken van een contributieverhoging. De 
voorzitter legt uit dat juist daarom nu al bekend wordt gemaakt, dat er een contributieverhoging gaat aankomen. Het is helaas niet eerder 
mogelijk doordat de begroting nog niet gemaakt kan worden (zie boven). Voorgesteld wordt om uiterlijk in september een ALV te houden 
waar de verhoging aan de orde kan komen.
 
Verslag kascommissie over jaarrekening 1999-2000
De voorzitter deelt mede dat de Kascommissie (Dick Pol en Ed de Kler) helaas nog steeds niet naar de stukken heeft kunnen kijken. De 
reden is dat er in de interne communicatie binnen het bestuur iets fout gegaan is. De penningmeester (Erik Bunnig) heeft vanwege zeer 
drukke werkzaamheden één en ander niet voor elkaar gekregen. Mede door deze drukke werkzaamheden zal in de volgende ALV afscheid 
genomen van Erik Bunnig als penningmeester. De penningmeester zal nog wel zorgen dat de kascommissie nu spoedig de cijfers zal kunnen 
beoordelen.
Op de volgende ALV zal het punt wederom op de agenda staan.
 
Enquête
Jacques Schijf deelt namens het bestuur mede dat er inmiddels een compleet overzicht gemaakt is van de mensen die bereid zijn om iets 
voor de vereniging te gaan doen. Veel van de mensen die de enquête hebben ingevuld zijn al actief binnen de vereniging. De mensen die de 
enquête positief hebben ingevuld zullen de komende maanden benaderd worden voor de diverse taken binnen de vereniging.



Tom Bavelaar merkt op dat hij het plaatsen van de mensen die niet gereageerd hebben op een soort “zwarte lijst” in de clubkrant geen stijl te 
vinden. Bovendien staan er mensen op die al geen lid meer zijn, al veel zaken doen en zelfs jonge kinderen. Ronald van der Meel is het 
volledig met Ton Bavelaar eens en stelt dat persoonlijk contact met de leden een veel betere stimulans is dan briefjes en stukjes in de 
clubkrant.
De voorzitter geeft nog maar eens aan wat de achtergrond was van de enquête. Er was een afspraak met de leden gemaakt en dan is het 
teleurstellend dat veel leden niet reageren. Wel geeft de voorzitter aan, dat het plaatsen in de clubkrant wellicht niet helemaal juist was.
In de clubkrant zullen ook de mensen geplaatst gaan worden die wel bereid zijn om taken binnen de vereniging te gaan doen.
 
Samenstelling bestuur / Commissie
Ton, Jacques, Ane, Michael, Jan en Maarten blijven in het bestuur. Ook Akos zal blijven, maar hij krijgt een wat aangepaste functie.
Van Winfred zullen we, zoals hij al eerder aangekondigd had, in de volgende vergadering afscheid nemen. Ook Erik zal dan aftreden. De 
taken van Erik zullen worden overgenomen door Jacques.
Rinus Kroon zal tot het bestuur toe treden en zich bezig gaan houden met o.a. de selectieteams en de overgang van het 
wedstrijdsecretariaat aan de nog te benoemen wedstrijdsecretaris. De voorzitter stel dan ook voor om Rinus officieel te kiezen als 
bestuurslid. 
Met applaus wordt zijn toetreden tot het bestuur aanvaard.
Met betrekking tot de commissies wordt opgemerkt dat het volgend seizoen weer een invulling aan deze commissies dient te worden 
gegeven. Aan de hand van de ingevulde enquête zal gepoogd worden om de commissies weer te gaan bemannen. Het bestuur zal een en 
ander de komende maanden gaan uitwerken.
 
Voortgang Bolwerk
De voorzitter geeft het woord aan Rinus Kroon die het één ander over het bolwerk zal vertellen. Rinus deelt mede dat het verzoek om te 
komen tot een bolwerk inmiddels bij de bond is ingediend. Mondeling is inmiddels aangegeven door de bond dat de aanvraag akkoord is 
bevonden. Er is inmiddels een invulling gegeven aan de verdeling van de teams. 
Schematisch als volgt:

 
1.(Bolwerk)teams  

Categorie hoeveel Nivo team 1 Nivo team 2 Nivo team 3 Nivo team 4/5
Jongens junioren 4 eredivisie Rayon 1e klasse Rayon 1e klasse kern
Jongens kadetten 4 Rayon 1e klasse Kern 1e klasse Kern 2e klasse kern

Jongens aspiranten 5 Kern 1e klasse Kern 2e klasse Kern 3e klasse kern
Meisjes junioren 2 eredivisie Kern 1e klasse - -
Meisjes kadetten 2 Kern 1e klasse Kern 2e klasse - -

Meisjes aspiranten 2 Kern 1e klasse Kern 2e klasse - -
 
2.vereniging
Categorie hoeveel Team 1 Team 2 team 3 team 4/5
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De trainers van de teams selecteren de spelers. Meedoen aan de selectietrainingen gaat op vrijwillige basis. Als een speler niet wil blijft hij 
of zij bij de eigen vereniging. De selectieperiode van de aspiranten begint eind april. Voor de overige teams begint de selectie midden mei. 
Deze periode kan tot in juli duren. Trainingen beginnen weer half augustus voor de eerste senioren en junioren teams. De overige teams 



beginnen de eerst week van september.
 
Teams volgend jaar
Ton Kallenberg neemt het woord en geeft aan dat wellicht het een ander duidelijk is geworden door de uitleg over de bolwerkteams. Op dit 
moment wordt druk gezocht naar trainers voor de teams die volgend jaar geen trainer meer hebben. Bij de jongste jeugd lijkt een en ander 
reeds nu al goed geregeld. Problemen liggen meer bij de junioren en seniorenteams. Het bestuur hoopt spoedig een aantal geschikte 
kandidaten te vinden.
Met betrekking tot dames 1 merkt de voorzitter op de dames 1 helaas officieel gedegradeerd is. Toch is besloten om dames weer in te 
schrijven in de eredivisie, uiteraard onder een aantal voorwaarden. Zo moeten er een herkenbaar “Leiderdorp team zijn” dat 
eredivisiewaardig is. Ook moeten er voldoende sponsorinkomsten zijn. Joris Zandbergen is gevraagd een team te formeren. A.s. dinsdag is 
er een eerste selectietraining.
Ronald van der Meel is van mening dat het bestuur dit jaar veel te veel tijd in dames 1 heeft gestoken. De voorzitter beaamt dat en geeft aan 
dat er daarom nu een helder tijdspad is uitgezet. Bovendien kunnen er nieuwe afspraken gemaakt worden en hebben we niet meer te maken 
met “oude afspraken”.
 
Ontwikkelingen nieuwe sporthal

Ane van Dijk geeft een toelichting. De sporthal is bijna gered. 
Begin september zal de opening plaatsvinden. Het probleem op 
dit moment zit hem vooral in de kantine. De gemeente is op 
zoek gegaan naar een commerciële uitbater. Dit betekent dat de 
verenigingen de barinkomsten gaan missen. De wethouder heeft 
aangegeven dat de verenigingen gecompenseerd gaan worden. 
De wijze waarop wordt nu door de gemeente nader uitgewerkt. 
Indien de compensatie niet voldoende is, dan zullen de 
verenigingen vasthouden aan het principe van een eigen bar. In 
de komende weken zal hier meer duidelijkheid over komen.

In de nieuwe hal zijn straks 8 baskets verdeeld over drie trainingsvelden (2 wedstrijdvelden).
In september zal er een feestelijke opening plaatsvinden. Rinus deelt mede dat hij bezig is om te regelen dat het Nederlands Damesteam op 
die dag een wedstrijd in onze nieuwe hal te laten spelen.
 
Rondvraag
Gijs de Weerd deelt mede dat de zaal in Op Dreef op vele momenten niet gebruikt wordt. Helaas is daar niets aan te doen doordat de zaal 
reeds ingehuurd is. Volgend jaar zal hier goed naar gekeken worden.
Gijs deelt mede op 9 juni a.s. een verenigingsdag te willen organiseren. Wellicht komt er in juli, met de andere verenigingen nog een slotfeest.
Bas Beumer vraagt of het voorkomen kan worden dat seniorenteams vroeg trainen. 18.00 uur is voor veel senioren niet haalbaar. Ton 
Kallenberg deelt mede dat dit volgend jaar eenvoudiger voorkomen kan worden, doordat we op meerdere avonden de zaal zullen hebben.
Ronald van der Meel vraagt of er al iets bekend is over de trainingstijden in het volgend seizoen Ton Kallenberg deelt nogmaals mede dat we 
meerdere avonden de zaal zullen hebben. Ieder team zal dan ook in de nieuwe hal gaan trainen.
Digna Langerhorst vraagt of het scorebord de 30 secondeapparatuur en andere zaken nog vervangen worden. Rinus Kroon legt uit dat het 
scoreboard nog gerepareerd zal worden. Voor het internationaal toernooi zal 30 seconden apparatuur bij één van de buurverenigingen 
geleend worden.
Ronald van der Meel vraagt waar de ledenadministratie gehuisvest gaat worden nu Bert de vereniging gaat verlaten. De voorzitter geeft aan 



dat er inderdaad naar een nieuwe ledenadministrateur gezocht zal worden. Jacques Schijf neemt tijdelijk de honneurs waar.
Rinus Kroon vraagt of er nog iets met de kampioen van de vereniging gaat gebeuren. Afgesproken wordt dat er bekeken wordt of de 
kampioenen op 9 juni op de verenigingsdag gehuldigd kunnen gaan worden.
Rinus Kroon geeft aan dat hij van mening is dat alle prijzen mee moeten naar de nieuwe sporthal. Hier zal voor worden zorggedragen.
Kort wordt nog gesproken over het nieuwe logo van de vereniging en de naam Leiderdorp Wolves. De vraag van Thijs van de Heuvel is hoe 
het bestuur tot deze naam en logo is gekomen. Michael Breel antwoordt dat er door het bestuur een afweging heeft plaatsgevonden, 
waarvan deze naam en logo het resultaat zijn.
De voorzitter besluit de vergadering met het uitreiken van de F-diploma's aan de nieuwe geslaagden van de scheidsrechterscursus. Digna 
Langerhorst en Thijs van de Heuvel nemen onder applaus de diploma’s in ontvangst. 
 
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Eindstanden competities seizoen 2000 – 2001
Landelijk 

Dames Eredivisie
(degradatiepoule)
Binnenland          6 – 10    85           410 - 325
BV Hoofddorp      6 – 6       -26          317 - 343
BV Leiderdorp     6 – 4       -20          353 - 373
DrFoots/Lieshout               6 – 4       -39          310 - 349

Meisjes junioren Eredivisie kampioenspoule
BV Den Helder                       14-24   508   1228-720
Univentio/Grasshoppers     14-20   395   1068-673
Perik Jumpers                       14-20   324   1143-819
BC Shooters                           14-20   70     913-843
BC Utrecht                              14 14    -8      907-915
Van Doesburg Sharks          14- 8     -252  777-1029
BV Leiderdorp                        14-4      -282  751-1033
PSV-Almonte                          14-2      -755  540-1295
 
 
 
 

Rayon

0003 Rayon heren 2e klasse B
B.O.B. 1                               20-34   301     1641-1340
Team Dreamers 1            20-30   211     1633-1422
Quick Runners 1               20-28   63       1384-1321
Crackerjacks 2                   20-24   105     1323-1218
Blue Herons 1                    20-24   74       1332-1258
Green Eagles 1                 18-18   38       1292-1254
BV Alphia 1                         19-14   -127    1223-1350
Divine 1                               20-14   -104    1138-1242
L.U.S.V. 1                            19-10   -154    1152-1306
BV Leiderdorp 1                 20-10   -198    1149-1347
The Dragons 1                   20-8      -209    1339-1548



0006 Rayon jongens junioren 1e klasse
Rotterdam-Zuid 1              22-38     388   1456-1068
MSV 1                                   22-34     383   1689-1306
Bourgondie 1                     22-28     81     1310-1229
BS Leiden 2                        22-26     113   1431-1318
Almaar Meer 1                    22-22     -15    1272-1287
Springers 1                         22-20     14     1394-1380
Red Stars 1                        22-20     17     1338-1321
New Stars 1                        22-20     -52    1387-1439
Hurricanes 1                      22-18     -143  1336-1479
BV Leiderdorp 1                 22-14     -152  1351-1503
Cady 73 1                            22-10     -358  1114-1472
BV Juventus 1                    22-8        -276  1236-1512
 

Kern Den Haag

 

1002 Heren 2e klasse
BV Alphia 2                       22-40   434     1575-1141
Jump 1                              22-30   256     1447-1191
BV Voorburg 3                  22-28   174     1276-1102
Luba Zoeterwoude 1      22-20   103     1622-1519
Springers 3                       21-26   100     1410-1310
Gymnova 1                        22-26   104     1641-1537
BS Leiden 3                      22-20   -13      1415-1428
Waddinxveen Fl. 2           21-24   166     1370-1204
Punch 3                             22-16   -22      1435-1457
Westland Stars 1             22-12   -153    1211-1364
Lokomotief 2                    22-10   -607    993-1600
BV Leiderdorp 2               22-0      -542    1082-1624
 

1003 Heren 3e klasse
L.U.S.V. 2                          19-32     359     1264-905
HBV The Jumpers 4       19-30     254     1157-903
BS Leiden 5                      19-28     212-1147-935
BS Leiden 4                      19-24     68       1083-1015
MSV 2                                 19-18     6          1097-1091
BV Leiderdorp 3               19-18     -20      1043-1063
Team Dreamers 2          18-12     -114    1051-1165
Punch 4                             19-12     -82      999-1081
HBV The Jumpers 8       9-8          -26      357-383
The Hooters 2                  19-8        -342    966-1313
DAS 2                                 19-2        -310    895-1205
Sieca Repro/Fun 1          0-0          TR       0 – 0
 

1005 Heren 5e klasse
Blitz 3                                     20-38   569   1488-919
Univentio/Grasshoppers 3              20-36      388         1316-928
Springers 5                           20-22   42     1147-1105
Gymnova 2                            20-20   96     1298-1202
Zoebas 2                               20-20   57     993-936
Punch 6                                 20-18   -20    886-906
L.U.S.V. 4                              20-18   -89    1077-1166
BV Leiderdorp 4                   20-18   -139  1015-1154
HBV The Jumpers 6           20-12   -169  1064-1233
Punch 7                                 20-8      -171  928-1099
DAS 3                                     20-2      -564  937-1501
 
 
 
 
 



1101 Dames 1e klasse (combinatie kern Den Haag/Rotterdam)
Westland Stars 1             19-36   453     1134-681
Zoebas 1                           21-32   296     1220-924
DAS 2                                 21-24   139     1053-914
BS Leiden 1                      21-24   111     1032-921
Punch 1                             21-22   5          1058-1053
BV Leiderdorp 2               21-16   -204    924-1128
Waterdragers 1                20-8      -409    846-1255
Green Eagles 1               20-2      -391    724-1115
 

2203 Jongens Jun 3e klasse
Univentio/Grasshoppers 1  12-22 192   777-585
Westland Stars 1                   11-16 177   727-550
BV Leiderdorp 2                     12-14 64     745-681
Waddinxveen Fl. 1                 12-10 38     692-654
Forwodians 1                         12-10 -88    498-586
Lokomotief 1                          12-8    -187  541-728
Dunkinn 1                               11—2 -196  415-611
 

Jongens kadetten 2e klasse
BV Leiderdorp 1                     7-14    262   584-322
HBV The Jumpers 2             8-10    -10    448-458
Springers 1                             7-6      -11    428-439
Team Dreamers 2                6-6      -9      390-379
BS Leiden 1                            8--2     -232  307-539
 

2502 Meisjes kadetten 2e klasse
BV Leiderdorp 1                     8-16    387   636-249
BV Alphia 1                             7-6      -71    236-307
Jump 1                                    8-6      -86    298-384
Forwodians 1                         8-6      76     372-296
Dunkinn 1                               7-2      -306  166-472
 

2601 Jongens Asp 1e klasse
BV Oegstgeest 1                   10-16 228   649-421
BV Voorburg 1                        10-12 173   700-527
BV Leiderdorp 1                     10-12 83     640-557
Team Dreamers 1                10-10 233   707-474
Jump 1                                    10-8    -171  541-712
Univentio/Grasshoppers 1  10-0    -546  369-914
 
 
 
 

2701 Meisjes Asp 1e klasse
Zoebas 1                                 8-14    155   490-335
BV Leiderdorp 1                     8-10    74     479-405
BS Leiden 1                            8-8      1        382-381
DAS 1                                       8-6      -90    332-422
BV Voorburg 1                        8-2      -140  246-386

2803Mini’s 3e klasse
Waddinxveen Flyers 1          10-16 65     597-532
BS Leiden 1                            10-15 167   571-404
Springers 1                             10-13 172   588-416
BV Leiderdorp 1                     10-6    -84    481-565
HBV The Jumpers 2             10-4    -172  379-551
Univentio/Grasshoppers 2  10-4    -148  438-586



2806 Mini’s 6e klasse
HBV The Jumpers 4           10-20 487   740-253
BV Leiderdorp 2                   10-10 120   428-308
Springers 3                           10-10 -88    320-408
Jump 3                                  10-6    -309  321-630
DAS 3                                     10-6    -54    398-452
BV Voorburg 3                      10-4    -156  294-450

2901 Benjamins 1e klasse
BV Voorburg 1                        9-16  395     661-266
BV Leiderdorp 1                     9-14  204     490-286
Univentio/Grasshoppers 1  8-6    -198    296-494
Team Dreamers 1                8-4    -216    270-486
HBV The Jumpers 2             8-2    -185    231-416

2903 Benjamins 3e klasse
Jump 2                                  11-20 256     471-215
Zoebas 1                               11-18 219     569-350
BV Leiderdorp 2                   10-10 17       412-395
Westland Stars 1                 10-6    94       348-254
BS Leiden 2                          10-4    -219    264-483
HBV The Jumpers 3           10-2    -367    168-535

3101 Welpen 1e klasse
BV Leiderdorp 1                   12-24 228   433-205
HBV The Jumpers 1           12-20 218   452-234
DAS 1                                     12-10 -122  298-420
Univentio/Grasshoppers 1            12-10        -31          343-374
BV Leiderdorp 2                   12-7    -84    298-382
Woody Blues 1                     12-6    -111  356-467
Jump 1                                  12-5    -98    244-342
 
 
*              = niet opkomen + 2 punt in mindering
BM          = buiten mededinging
TR           = teruggetrokken
K             = kampioen
 
 
 
 

 

Sportschoenen met luchtkussentjes funest
Atleten die sportschoenen met luchtkussentjes in de hiel dragen, lopen vier keer meer risico op enkelblessures. De 
compartimenten met lucht, bedoeld als schokdempers, zouden de stabiliteit van de hiel dusdanig verstoren dat de enkels 
gevoeliger voor blessures worden.
 
Dat blijkt uit onderzoek van Australische wetenschappers gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift the British Journal of Sports 
Medicine.
Het Australische team, werkzaam aan de La Trobe Universiteit in Victoria bekeek ruim 10.000 basketballers, voornamelijk recreatiespelers, 
maar ook professionals. In totaal werden er 37 enkelblessures gevonden.
Uit de studie bleek dat basketbalspelers die schoenen met luchtkussentjes in de hiel droegen, vier keer meer kans op een enkelkwetsuur 
hebben. De onderzoekers constateerden verder dat spelers die van tevoren geen rekoefeningen (stretching) hadden gedaan, 2½ keer vaker 
schade aan hun enkels opliepen. Bij spelers die al eerder met enkelblessures te kampen hadden gehad, was dit risico zelfs vijf keer zo groot.
Meer dan de helft van de enkelblessures ontstond tijdens het ‘landen’ op de grond, waarvan een deel door het landen op andermans voeten. 
De snelle korte draaibewegingen die tijdens het spel zo belangrijk zijn, namen eenderde van het aantal blessures voor hun rekening.
(Bron: medische redactie De Telegraaf, donderdag 29 maart 2001)
 

Jongens kadetten kampioen !!
Afgelopen zaterdag gingen de al kampioen geworden jongens kadetten naar de 'Springers' uit Gouda om ervoor te zorgen dat zij ongeslagen 



de competitie konden afsluiten. Toen iedereen bij 'Op Dreef' was verzameld, was het wachten nog op Rinus. En wat schetste onze 
verbazing? Rinus kwam aanrijden met een busje! Dat was wel ff wat anders dan Ference z'n nieuwe Maserati. Maar toch even lachen zeg. 
Veel lol hadden we natuurlijk toen we naar Gouda toereden. Maar, zoals dat meestal is bij uitspelende teams die naar Gouda gaan is, 
konden we de sporthal niet vinden. Na wat researchwerk toch eindelijk dat akelig kleine gebouwtje gevonden. FF omkleden, inlopen, en de 
wedstrijd kon beginnen. 

In de basis stonden Jochem, Dave, Looy, Rick en Sebastiaan. We begonnen redelijk aan de wedstrijd, het verschil in klasse was wel 
duidelijk, we waren beter. Maar, zoals coach Ference al tegen ons zij, waren het allemaal dravers die jongens van Springers. Steeds 
moesten we ze afstoppen als ze weer eens naar de overkant van het veld dribbelden. En daarbij maakten we erg veel persoonlijk fouten. Zo 
kon de tegenstander veel vrije worpen nemen, en ze ook benutten, zodat we niet verder kwamen dan een voorsprong van twee punten bij de 
rust bij eens stand van 34-36.
 
De tweede helft begonnen we erg slecht, zodat Springers volgens het scorebord uitliep tot 8 punten voorsprong. Volgens het scorebord ja. 
Want coach Rinus had een aantal fouten opgemerkt op het sheet. Wedstrijd stil, en tot onze grote verbazing, maar wat ook klopte, stonden 
we ineens twee punten voor. Dit was een grote motivatie voor ons, en ineens begonnen we erg goed te spelen, dit alles na 10 minuten in de 
tweede helft. We verdedigden goed, maakten minder persoonlijke fouten, en de aanval ging goed. Vooral Looy liet weer wat mooie staaltjes 
van het basketball zien. Zo liepen we uit naar 16 punten voorsprong bij het eindsignaal, waardoor de eindstand op 62 voor de 'Springers' 
was, en 76 voor ons (BVL dus).
 
De scores:
Robert Jan van Baalen (2), Loek van Hijningen (2), Laurens Smit (2), Sebastiaan Kleiss (5), Lucas van Driel (4), R van Rooijen (4), Looy 
Graspar (8), Jochem de Graas (9), Dave King (10), Rick van Dijk (22). En de rest van de punten zijn verkeerd op het sheet geschreven, ook 
bij de tegenstander.
 
Rick en Sebastiaan
 

Hoge scores in de NCAA Pool 2001



Dit jaar zijn records gesneuveld. Of dat nu kwam doordat er zo duidelijk was dat Duke als 
torenhoge favoriet voor de eindzege nu ook echt het toernooi won, of dat het kwam omdat de 
deelnemers van de pool steeds beter de kwaliteiten van de teams kunnen inschatten laat ik nog 
maar even in het midden. Duke was overigens weer het eerste nummer 1 geklasseerde team 
sinds 1995 (UCLA) dat ook de titel won. Ook dit jaar was de deelname aan de pool niet zo groot. 
Dat is jammer. Kennelijk leeft het NCAA March Madness toernooi niet zo bij basketballers. In 
Amerika is het stil op straat als de wedstrijden zijn. Desondanks draait de wereld door.

 
Coach Mike Krzyzewski behoort nu ook tot de grote coaches der aarde omdat hij voor de derde keer in zijn loopbaan (1991, 1992, 2001) bij 
Duke het NCAA toernooi op zijn naam schreef als coach. Daar zag het in februari nog niet naar uit toen Duke geteisterd werd door blessures. 
Iedereen schatte de kansen van Duke voor de NCAA laag in, maar die periode maakte het team welmentaal sterker. "I'm just glad we 
brought the championship back where it needs," verklaarde guard Jason Williams (let op hem in de toekomst!). 
Coach Mike Krzyzewski zou graag nog met dit team verder willen gaan, maar hij moet in ieder geval All-American Shane Battier laten gaan 
die ongetwijfeld hoog in de NBA-drafts zal komen. Battier speelde in de finale wedstrijden de volledige 80 minuten in twee wedstrijden. Het 
werk is Battier is gedaan "It's complete," zegt Duke's all-everything senior forward "All that's left for me is to ride off into the sunset on a white 
horse." Tja, met een titel in zijn handen dan natuurlijk…
 

Toch behoudt Duke nog veel spelers over waardoor coach Mike Krzyzewski ook volgend 
jaar weer hoge ogen gaat gooien. All-American point guard Jason Williams, ook pas 
sophomore, zal het komend seizoen opnieuw uitkomen voor de Blue Devils (35-4 record 
overall). Jason Williams zette een Duke seizoens score record met 841 punten neer en 
verbeterde het 50 jarig oude record van 831 punten van Dick Groat. "It will be interesting to 
see next year how much of Shane is still with the team," vertelt Krzyzewski "I wonder how 
Nick Horvath or Mike Dunleavy will react without Shane there. It's already something I'm 
looking forward to." 

Of het team er inderdaad zo sterk uitziet, wacht coach Krzyzewski rustig af "We'll know about everything in a couple of months." Hij is 
voorzichtig geworden sinds hij in 1999 ook zo’n situatie had (na een verloren NCAA finale tegen Connecticut) en plotseling drie spelers Elton 
Brand, William Avery en Corey Maggette naar de NBA zag vertrekken en dus weer aan een nieuw team moest gaan bouwen. Brand en 
Avery zouden nu pas seniors zijn geweest en Maggette zou nu nog zelfs junior zijn! 
 
De meest interessante verrassing voor Krzyzewski was de ontwikkeling van freshman Chris Duhon. De 18-jarige Duhon speelde 39 minuten 
tegen Arizona scoorde 9 punten en gaf 6 assists, maar zijn belangrijkste bijdrage lag in het feit dat hij topschutter Jason Gardner van de 
Wildcats tot slechts 7 punten liet komen. Krzyzewski: "He is only 18 years old, he's playing in front of 46,000 people, and the guy he depends 
on most in the backcourt -- Jason Williams -- is in foul trouble. I mean he has six assists and one turnover and makes a big 3-point play. I 
could not have done that at 18. I couldn't have done it at 28. Any coach watching the game had to be mesmerized by Duhon and what he 
accomplished." 
 



Voor Arizona was het een emotioneel jaar. Na een slechte start overleed tot overmaat 
van ramp Bobbi Olson, de vrouw van coach Lute Olson op 1 januari. Zij was voor het 
team een soort overall-mother en een grote motivator in het spel. Haar overlijden had 
een grote impact op de spelers, die graag een eventuele toernooioverwinning hadden 
willen opdragen aan haar. Het mocht niet zo ver komen. "All the emotions they had to 
go through and they withstood them and did a great job to get to the final game," zei 
Olson "It's tough. Someone's got to lose it. Duke is deserving. We gave them a good 
run and couldn't get it done." 

 
Het toernooi kende dit jaar een primeur omdat het niet 64 maar 65 teams kende die aan het toernooi meededen. Voor het eerst in de 
geschiedenis werd een voorronde gespeeld: Northwestern State en Winthrop (71-67). In de eerste ronde was de grootste verrassing in West 
te noteren namelijk dat Hampton (15e geplaatst) Iowa State (2e geplaatst) versloeg. In South deed Temple (11e geplaatst) goede zaken door 
de big eight te halen en uiteindelijk door Michigan State te worden uitgeschakeld voor de final four. Maryland behaalde voor het eerst de 
Final Four. Helaas voor de Terrapins was Duke daar de tegenstander en de Blue Devils wonnen overmachtig doordat zij al bij rust meer dan 
22 punt voor stonden. 
 
Duke startte in de finale tegen Arizona met een starting lineup met een senior, drie sophomores en een freshman. In die basis speelde niet 
sophomore Carlos Boozer, de starting center die in februari zijn rechtervoet brak en ook niet de geblesseerde sophomore Nick Horvath. 
Lange tijd speelden de teams tegen elkaar op en om en om hadden zij een kleine voorsprong. De beslissing viel (zoals zo vaak) pas in de 
tweede helft. Blue Devil forward Dunleavy, speelde voor het oog van zijn vader, Portland Trail Blazers coach Mike Dunleavy, en leidde Duke 
met 21 punt, waarvan 18 in de tweede helft. Dunleavy had een “career-high” met vijf driepunters, terwijl Boozer, die net terug kwam van een 
blessure 12 punt en 12 rebounds pakte. Wiliiams, die in foutenlast speelde, 16 punt scoorde. 
Door drie driepunters van Dunleavy nam Duke een 11-2 run in de vierde minuut van de tweede helft en kwam daardoor op 50-39. Toch 
kwam Arizona door Loren Woods (22 punt; 11 reb) al weer snel terug tot 50-48. Maar even later was het weer Dunleavy die met zijn twee 
laatste driepunters het verschil weer optrok naar 61-51. Maar opnieuw kwamen de Wildcats terug tot op drie punten. Dat gebeurde vier keer, 
maar iedere keer was het Battier, de MVP van de Final Four, die Duke in de race hield. Een dunk van Battier zette Duke op 77-72, gevolgd 
door een driepunter van Williams met een kleine twee minuten te spelen zette Duke op 80-72 en was de wedstrijd beslist.
 
Krzyzewski start aan zijn 21e jaar bij Duke als een van de vier coaches ooit die drie keer NCAA kampioen werden. Natuurlijk zal het nog wel 
even duren voordat hij de legende van John Wooden (10 * bij UCLA) inhaalt, maar met als collega’s Adolph Rupp (Kentucky) en Bobby 
Knight (Indiana) staat hij dus nu op drie en wie weet wat er nog komen gaat. "I just try to sing my song for this performance and not worry 
about things," 
Coach Krzyzweski heeft een wijze raad: "At times it's not your time, it's someone else’s time. That's why I tell our guys, always surround 
yourself with good people. It may not be your time, but if you're with them, it happens to you." 
Volgend jaar, wanneer de Final Four in het Philips Stadion (de thuishaven van de Atlanta Hawks) of op campus van de VanderBilt University 
plaatsvinden (I’ve been there both!!) hoopt Duke coach Krzyzewski weer van de partij te zijn.
 
In de pool was het duidelijk erg spannend tot en met de finale. Dit keer waren er hogere scores dan vorig jaar. Michael Breel was vorig jaar 
winnaar met 100 punt. Met dat aantal zou hij nu niet verder zijn gekomen dan de middenmoot. Matthijs Kallenberg was de jongste deelnemer 
en zeker in de eerste ronde deed hij het behoorlijk goed (21 goede voorspellingen). Pech voor hem was dat zijn favoriet Nortch Carolina 
verrassend in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Pennsylvania State.
Dit jaar ook twee deelnemers van buiten de club (Lodewijk Bottelier en Klaas Zandstra). Zij bleken direct hoge ogen te gaan gooien, met 
name doordat zij goede voorspellingen deden voor de Final Four. Aan het eind van de rit zou de beslissing pas vallen in de finale. Ronald v.
d. Meel stond op kop en had als winnaar Arizona getipt. Klaas Zandstra stond op de tweede plaats en hij had Duke als winnaar getipt. 
Doordat Duke de finale won, passeerde Klaas met zijn 32 punten die voor een goed voorspelde winnaar in het vooruitzicht lagen, Ronald. 
Klaas Zandstra voorspelde als eerste de juiste vier ploegen voor de Final Four èn de juiste finale èn de juiste winnaar. Met een score van 
147 (.76) is dat een nieuw record. Gefeliciteerd!
 
Eindstand in de pool:

1.       Klaas Zandstra                           147 punt (.76)
2.       Lodewijk Bottelier                      133 punt (.69)
3.       Ton Kallenberg                           131 punt (.68)
4.       Ronald van der Meel                 123 punt (.64)
5.       Michael Breel                              117 punt (.60)
6.       Hugo van Leest                          99 punt (.51)



7.       Fred Kallenberg                         82 punt (.42)
8.       Matthijs Kallenberg                    49 punt (.26)

Scheidsrechterscursussen
F-cursus september
In september zal de volgende F-cursus worden gegeven. Data en lokatie zijn nog niet bekend. 
De volgende BVL-leden hebben zich reeds voor deze cursus aangemeld:
Hele team meisjes kadetten, Jurre Terken, Paulien de Vlaming, Margot Barreveld, Maarten Bekker, Manouck Backes, Bart Epskamp, Anouk 
Gorter, Sabine Gorter, Hester Krijgsman, Patrick Rytayisire, Cheryl Simson, Dennis Starrenburg, Kika Stijger.
 
In november zal nog een tweede F-cursus georganiseerd worden. Daarnaast zal er in oktober ook nog een E-cursus worden gegeven. 
Informatie hierover zal in de volgende clubkranten worden gegeven.
 
 
 
 

Stuur je tekeningen, verslagen, foto’s
Naar de clubkrantredactie!

We maken er met z’n allen een mooi blad van!
 

 

 

 
 

 

Prima weekeinde voor BVL (23/24 maart 2001)
 
Leiderdorp - Het was voor alle spelende jeugdteams van BV Leiderdorp een prima weekeinde. Alle thuisspelende teams wonnen 
hun wedstrijden en ook in de uitwedstrijden werd goede resultaten behaald. 
 
Alleen Dames senioren 1 was een dissonant in dit rijtje. Zij gingen onverwacht onderuit tegen de hekkensluiter in de eredivisie Hoofddorp 
met 65-61. Een nederlaag die vooral in eerste periode tot stand kwam omdat het team van coach Laki Lakner kennelijk de tegenstander 
onderschatte na de prima overwinning van vorige week tegen Lieshout Lions. De 10-0 achterstand aan het begin van de wedstrijd werd nooit 
meer goed gemaakt. Nog even kreeg Leiderdorp aan het eind van de wedstrijd in de laatste minuut kansen, maar een dubieuze call van de 
scheidsrechter voor een aanvallende fout van Mariska van Zegveld deed de deur dicht.
De jongens benjamins gingen bij Grasshoppers in Katwijk op bezoek en beleefden daar een eenvoudige ochtendwedstrijd. Al in de eerste 
periode was het verschil snel opgelopen tot 4-18. Via 9-30 en 15-35 wonnen de benjamins uiteindelijk ruim met 24-56. Sven Visser (18 punt) 
en Matthijs Kallenberg (16 punt) waren de topscorers. 
De meisjes junioren wonnen hun eerste wedstrijd in de landelijke eredivisie kampioenspoule. PSV/Almonte uit Eindhoven was de te 
kloppen ploeg. Mede door scores van Marijke Goudberg (15 punt) bouwde BVL naar een 29-25 ruststand in het voordeel van de ploeg van 
coach Akos van der Plaat. In de derde periode, kende BVL een slecht kwart toen een 39-33 voorsprong verloren ging tot een 41-47 
achterstand. Een driepunter van Jona Heskes (10 punt) bracht BVL bij 55-54 weer voor het eerst op voorsprong en door 9 punt op rij van 
Cheryl Simson (14 punt) liep BVL vrij door naar een 65-54 overwinning.
De jongens junioren speelden tegen Almaar Meer een goede wedstrijd. Van 16-14 liep de ploeg van coach Assaf Senft door naar een 34-
24 ruststand. Die voorsprong kwam in de tweede helft niet echt meer in gevaar. Wanneer er wat scherper was verdedigd en aanvallend met 
meer overleg was gespeeld had de overwinning nog veel ruimer kunnen uitvallen. Door goed verdedigend werk van Eurvin Morman en Rick 
van Dijk konden de schutters van de ploeg uit Almere weinig uitrichten en won BVL verdiend met 62-50.
De jongens junioren 2 wonnen ook. Zij speelden tegen de reserves van Dunkinn en legden de basis voor hun overwinning in de eerste 
helft. Toen waren Joost van Rijn (27 punt) en Jesper Hjortnaes (16 punt) niet af te stoppen. In de tweede helft kwam de overwinning niet 
meer in gevaar: 66-46.



De welpen boekten op zondagmiddag een eenvoudige overwinning tegen Jump uit Noordwijkerhout. Nadat het in de eerste twee perioden 
moeizaam ging en er maar weinig werd gescoord (10-6 bij rust), werd Jump in de derde periode volledig opzij gezet. Diederick Hoogland en 
Willemijn Kallenberg (beiden 12 punt) en Michiel van Zwieten (8 punt) legden in die periode de basis voor een 40-19 overwinning en 
daarmee verlenging van de ongeslagen status.
De jongens aspiranten wonnen op hun beurt tegen Jump uit Noordwijkerhout. De aspiranten namen in eerste instantie een comfortabele 
voorsprong, maar naarmate de wedstrijd vorderde gingen zij meer tegen zichzelf spelen. De ruime voorsprong slonk en het leek er steeds 
meer op alsof de aspiranten hun meerdre moesten gaan erkennen. Goed spel van onder andere Laurens Smit bracht BV Leiderdorp alsnog 
de verdiende zege: 59-53.
Tot slot hadden de jongens kadetten totaal geen moeite met de kadetten van streekgenoot BS Leiden. In een straf tempo werden de 
Leidenaren van het veld gelopen in de eerste helft, waarbij de Leiderdorpers Dave King en Rick van Dijk letterlijk en figuurlijk te groot waren 
voor hun Leidse tegenstrevers. Direct vanaf het begin van de wedstrijd namen de kadetten het initiatief en speelden zij een aantal tempo’s 
hoger. Via een 48-21 ruststand werd een 88-31 eindstand bereikt.

Coach Laki Lakner vertrekt bij BV Leiderdorp
 
Leiderdorp – Aan het eind van de competitie vertrekt coach Laki Miljenko Lakner bij het eerste damesteam van BV Leiderdorp. Dit gebeurt in 
goed overleg tussen coach en bestuur van BV Leiderdorp. Zowel Lakner zelf als ook het bestuur van BV Leiderdorp waren van mening dat 
het beter was om niet over contractverlenging te praten.
 
Laki Lakner is fanatiek. Hij leeft van basketbal en naast de dames van BV Leiderdorp waarmee hij op dit moment nog volop strijd tegen 
degradatie, is hij ook coach van de jongens junioren van BV Lely waarmee hij kampioen is geworden waardoor dit team promoveert naar de 
jongens eredivisie. Hij is dagelijks in de basketbaltempel van Nederland, de Apollohal te vinden. Daar geeft hij verschillende teams training 
en staat regelmatig naast basketbalcoach Ton Boot bij de trainingen van de Ricoh Astronauts. De Kroaat speelde in zijn geboorteland lange 
tijd op een hoog niveau. Nadat hij zich in Nederland vestigde is hij direct met verschillende basketbalteams aan de slag gegaan. Hij haalde 
zijn B-licentie zodat hij ook op het hoogste niveau mocht coachen.

Vorig jaar werd hij door BV Leiderdorp aangetrokken in de hoop dat hij de successen 
van enkele jaren eerder kon evenaren. Maar al snel werd duidelijk dat die mogelijkheid 
er niet inzat omdat Leiderdorp al vanaf het begin van het seizoen werd geconfronteerd 
met tegenslagen. Maar liefst drie speelsters haakten af door ernstige blessures 
waardoor Lakner noodgedwongen moest werken met een beperkte selectie. Veel 
wedstrijden werden in het derde kwart van de wedstrijd verloren doordat er teveel van 
een te kleine selectie werd gevraagd. Lange tijd werd gezocht naar uitbreiding van de 
selectie, maar vanwege de grote concurrentie in deze streek (Grasshoppers, BV Lisse), 
werden geen geschikte speelsters meer gevonden. Omdat ook de junioren van BV 
Leiderdorp in de eredivisie speelden en ook daar de selectie niet altijd even breed was, 
kon Lakner ook niet structureel zijn team uitbreiden met jeugdspeelsters. De laatste tijd 
gaat de uitwisseling overigens beter omdat de meisjes junioren zich hebben geplaatst 
voor de kampioenspoule in de eredivisie, maar daar inmiddels zijn uitgeschakeld voor 
het landskampioenschap. Vandaar dat speelsters als Cheryl Simson, Marijke Goudberg 
en Kee Brinks veelvuldig meespelen met dames 1.

Het spel van de dames heeft ondanks de achterblijvende resultaten toch een groei doorgemaakt. Ook individueel hebben de speelsters zich 
ontwikkeld. Met name Annet Haan, die aan het begin van het seizoen overkwam vanuit rayonploeg US Amsterdam, heeft zich dit seizoen 
ontwikkeld tot een volwaardige eredivisiespeelster.
 
Vanaf komende week start de nacompetitie waarin lijfsbehoud in de eredivisie op het spel staat. BV Leiderdorp maakt samen met Dr. Foots/
Lieshout Lions, Binnenland en BV Hoofddorp uit, welk team zal degraderen naar de eerste divisie. BV Hoofddorp – dat afgelopen week nog 
van BV Leiderdorp won – staat er het slechtst voor. Het gat met Leiderdorp is vier punten, dus de strijd is (nog) niet gestreden. Leiderdorp zal 
niet alleen in de onderlinge confrontaties moeten winnen, maar daarnaast ook van de andere teams. Coach Lakner heeft er alle vertrouwen 
in dat zijn opdracht (niet degraderen) zal lukken. “Het team beschikt over voldoende kwaliteiten om zich te handhaven. We zijn beter dan de 
andere ploegen in deze nacompetitie. We hebben laten zien dat we van Lieshout en Binnenland gemakkelijk kunnen winnen. Dus dat gaan 



we ook doen in de nacompetitie,” aldus een strijdvaardige Lakner.
Voor het komend seizoen heeft Lakner al verschillende aanbiedingen van zowel dames als heren teams op zak. Wat hij gaat doen, weet hij 
nog niet. “Ik ga niet meer zomaar ergens op in omdat ze op een bepaald niveau spelen. Ik ga kijken of de organisatie rondom het team, maar 
ook binnen de vereniging goed is. Pas als ik zie dat dat goed is, stap ik er in. Het niveau is daarbij van minder belang. Ik voel mij niet te goed 
voor een aspirantenteam. Het gaat erom dat ik zie dat je er wat van kunt maken.” Bij BV Leiderdorp is Lakner niet voldoende tot zijn recht 
gekomen. Dat gevoel is niet alleen bij Lakner aanwezig, maar ook bij de technische commissie. “Het is jammer dat Laki met een zo smalle 
basis moest werken. Bepaalde trainingsprincipes zijn daardoor moeilijker te handhaven en dan begeef je je al op een hellend vlak om het 
schip drijvend te houden. Lakner heeft continu moeten manoeuvreren tussen de beperkte mogelijkheden die er waren en dat is voor de 
inhoudelijke kwaliteit nooit goed. Hierdoor was het moeilijk om topprestaties neer te zetten. Misschien is het wellicht al een topprestatie te 
noemen wanneer het team lijfsbehoud behaald in de eredivisie. Laki had beter verdiend,” aldus Ton Kallenberg, voorzitter van de technische 
commissie. 
 
Ook BV Leiderdorp heeft zich inmiddels georiënteerd over de opvolging van coach Laki Lakner. Ex-Leiderdorp coach Joris Zandbergen heeft 
het verzoek gekregen om de mogelijkheden te onderzoeken voor de aanvulling, uitbreiding en opbouw van een nieuw team. Het ligt in de 
rede dat Zandbergen als opvolger van Lakner het komend seizoen weer zal gaan optreden als hoofdcoach van de dames van BV 
Leiderdorp. Op dit moment volgt Zandbergen de trainer B-cursus die door BV Leiderdorp onder auspiciën van de Nederlandse Basketbal 
Bond in Leiderdorp en Leiden wordt gegeven. Deze B-cursus, de hoogste cursus in Nederland, biedt Zandbergen voldoende 
aanknopingspunten om het komend seizoen met nieuwe en frisse ideeën aan een nieuw avontuur in de – dan nieuwe – sporthal De 
Bloemerd te beginnen.

Meisjes kadetten BV Leiderdorp kampioen 
 
Leiderdorp – De wedstrijden verliepen dit weekeinde voor BVL met wisselend succes. Verschillende teams liepen tegen een (on)verwachte 
nederlaag op, maar er werden zo vlak voor pasen ook leuke resultaten neergezet.
 
De grootste overwinning werd behaald door de meisjes kadetten die op overtuigende wijze hun kampioenschap glans gaven door een 106-
33 overwinning op Jump uit Noordwijkerhout. Het team van coach Marieke Tol was al voor aanvang van de wedstrijd kampioen geworden, 
maar wilde het kampioenschap ongeslagen vieren. Vandaar dat de wil om te winnen hoog was. Het arme Jump werd het slachtoffer van de 
basketbalmeiden van Leiderdorp. Het was een spel tussen kat en muis waarbij het team van coach Marieke Tol veelvuldig intercepties pakte 
en op de fastbreak (Anouk Gorter) de scores pakte. En ook wanneer het eens een keer niet op de fast-break lukte dan waren er inside 
(Anouk Breel) en van afstand (Irene Goudberg) voldoende mogelijkheden om tot scoren te komen. Via een 47-11 ruststand was de vraag in 
de tweede helft vooral of het team de magische honderd puntengrens zou gaan halen. De jacht op die grens werd onvermoeibaar gevolgd en 
uiteindelijk ook vlak voor tijd bereikt. Het was Anouk Breel die twee minuten voor tijd met een lay up het honderdste punt scoorde. Het werd 
uiteindelijk 106-33 en toen werd de beker en de medailles overhandigd waarna de meisjes de champagne en de taart zich wel lieten gevallen.
Het jongste welpenteam verloor nipt van DAS Delft. Het team van coach Anne Polet speelde lange tijd gelijk op tegen de Delftse talentjes en 
het bleef spannend tot en met de laatste minuut. Na een 16-21 ruststand leek het eerst even alsof DAS gemakkelijk weg zou lopen, maar 
Leiderdorp kwam goed terug tot 38-41, maar miste net het geluk om toe te slaan in de slotfase.
Heren 3 speelde ongelukkig tegen Jumpers uit Den Haag. In een wedstrijd waarin erg weinig werd gescoord en beide teams het ook redelijk 
rustig aan deden, bleken de Hagenaars toch over wat meer ervaring te kunnen beschikken. De thuisploeg keek bij rust tegen een 17-26 
achterstand aan. Een achterstand die alleen maar groeide tot een 38-57 eindstand.
De jongens junioren speelden in het rayon een goede wedstrijd tegen New Stars uit Nieuwegein. Het team van coach Assaf Senft speelde 
gedreven in de strijd om de degradatie te ontlopen en had de gehele wedstrijd het initatief van het spel in handen. Dat uitte zich in een 
voorsprong die eigenlijk geen moment in gevaar kwam. Vooral Maarten Bekker (23 punt; 14 reb) speelde een goede wedstrijd en mede 
dankzij zijn scoreinbreng liep Leiderdorp uit naar een 44-25 ruststand en was de wedstrijd eigenlijk al wel gespeeld. In de tweede helft bleef 
het team van coach Assaf Senft op snel tempo spelen en liep via scores van Jurre Terken (16), Joost Schaacke 14 punt;9 reb) en Bart 
Epskamp (11 punt, 12 reb) uit naar een 91-54 overwinning.
De jongens benjamins speelden in Voorburg tegen Voorburg Cobra’s de topper in de eerste klasse benjamins. De beide teams die 
oppermachtig zijn in de competitie vochten op het scherpst van de snede tegen elkaar op. Door de winst in de thuiswedstrijd van BV 
Leiderdorp (51-50) zou het team van coach Hans Kallenberg bij winst ook kampioen zijn. Zo ver kwam het echter niet. De benjamins van BV 
Leiderdorp konden het minst hun zenuwen de baas en speelden daardoor onder hun kunnen.
Bij Voorburg waren het Van der Weerdt (25 punt) en Philippe (12 punt) die voor verreweg de meeste scores zorgden. Bij Leiderdorp was Do 
Verhagen (8 punt) topscorer. Via 18-11 en 34-20 bij rust liep Voorburg verder uit naar 43-27 aan het eind van de derde periode. In de laatste 
periode kwam Leiderdorp pas beter in het eigen spel en werd de schroom afgeworpen. Het was te laat, waardoor Voorburg met 49-37 won. 
Een beslissingswedstrijd tussen de beide teams zal in mei gaan uitmaken wie zich kampioen bij de benjamins mag gaan noemen.
 
Staand vlnr: Miriam Fresco, Ilja Uhlenbeck, Amy Gottenbos, Sanne Verra, Marit Paulides
Zittend vlnr: Charlotte Scoff-Wilson, Sabine Leichtfuss, Marcia Huijbregts, Marieke Tol, Lieke van Bohemen, Irene Goudberg, Anouk Gorter, 
Anouk Breel
 

Meisjes BVL kampioen



De meisjes kadetten van Basketbal Vereniging 
Leiderdorp zijn zaterdag 7 april kampioen 
geworden.

BVL speelde de wedstrijd zonder Amy Gottenbos en Marit Paulides, zij zaten wel op de bank en moedigden het team goed aan. BVL begon 
de wedstrijd met een snel team dat bestond uit Marcia Huijbregts, Irene Goudberg, Anouk Gorter, Anouk Breel en Sanne Verra. De meiden 
wisten niet hoe hun tegenstander Jump speelde, want BVL had in de competitie nog niet tegen Jump gespeeld. Maar doordat de 
Leiderdorpse meiden een goede start hadden stonden ze na 5 minuten al voor met 14-2. Door een paar goede rebounds van Sanne Verra, 
die ervoor zorgde dat Anouk Breel en Anouk Gorter een paar mooie scores konden maken was de score bij de rust 47-14 in het voordeel van 
Leiderdorp.
Nadat de meiden te horen kregen van hun coach Marieke Tol dat ze goed hun best deden, begon BVL met frisse moed aan de 2e helft. In de 
2e helft waren er vooral veel scores van Lieke van Bohemen, Marcia Huijbregts, Miriam Fresco, Sabine Leichtfuss, Sanne Verra, Anouk 
Breel, Anouk Gorter en Irene Goudberg.
Door 2 mooie driepunters van Irene Goudberg kwam BVL op een voorsprong van 85-18. De einduitslag was uiteindelijk 106-33 voor de 
Leiderdorpse meiden.
De scores waren van Anouk Breel (36), Anouk Gorter (22), Irene Goudberg (12), Marcia Huijbregts (10), Ilja Uhlenbeck (8), Lieke van 
Bohemen (7), Miriam Fresco (4), Sabine Leichtfuss (4), Sanne Verra (3).
Na de beker en medailles in ontvangst te hebben genomen, werden de Leiderdorpse meiden getrakteerd op champagne en taart en als 
afsluiting hebben zij hun coach Marieke Tol onder de douche gezet. 
 

BV Leiderdorp weekeinde 21/22 april
 
Leiderdorp – De competitie loopt voor de basketballers van BV Leiderdorp naar een einde toe. De laatste competitiewedstrijden die door de 
verschillende teams in sportzaal Op Dreef worden afgewerkt, verlopen redelijk positief. Over enkele weken worden de competities afgesloten 
en zullen enkele afrondende toernooien de zomerperiode inluiden, waarna BV Leiderdorp vanaf het nieuwe seizoen in de nieuwe sporthal De 
Bloemerd naar nieuwe successen zal werken.
 



De Meisjes Junioren hadden in hun wedstrijd tegen de koploper in de 
meisjes eredivisie weinig in te brengen. Het team van coach Akos van 
der Plaat, die overigens de afgelopen wek in de USA verbleef om 
basketbalwedstrijden te bekijken, keek al na de eerste periode tegen 
een 14-26 achterstand aan. Het verschil tussen beide teams liep snel 
op. Bij rust was het 26-48 en ondanks goed spel van Cheryl Simson 
(18 punt) en Martine Buys (11 punt) liepen de Twentse 
kampioenkandidaten door naar een 62-92 overwinning.

Heren Senioren 4 begin erg slecht aan de wedstrijd tegen Blitz 3. Na 7 minuten keken de senioren al tegen een 2-18 achterstand aan. Pas 
daarna hervonden de senioren zich enigszins en ontstond een gelijk opgaande strijd tot bij rust (19-38). In de tweede helft liep het verschil 
tussen beide teams verder op naar een 43-76 eindstand.
De Jongens mini’s speelden een goede eerste helft tegen BS Leiden. Na een 19-17 voorsprong leidde het team van coach Robert van der 
Vlist ook nog bij rust (39-33) mede door goed spel van Sibren Huysmans (14 punt). In de tweede helft buitten de Leidenaren het verschil in 
lengte goed uit en via 47-58 verloor het team van Robert van der Vlist uiteindelijk met 57-76.
De jongens benjamins moesten hun laatste reguliere competitiewedstrijd tegen Team Dreamers winnen om samen met Voorburg als eerste 
te eindigen in de eerste klasse. Een bliksemstart van de benjamins bracht hen feitelijk al de zege. Geconcentreerd werd er fel op de bal 
gespeeld en ook aanvallend werd er snel gespeeld (22-2 na eerste periode). De tweede en derde periode vervielen de benjamins in wat 
wisselvalliger spel (42-22) om vervolgens in de vierde periode het verschil weer te vergroten tot 56-32. Matthijs Kallenberg (24 punt) en 
Wesley Crama (8 punt) waren de topscorers. Halverwege mei zal een beslissingswedstrijd tegen Voorburg moeten uitmaken wie zich 
kampioen in de eerste klasse benjamins mag noemen.
De Meisjes aspiranten verloren hun laatste competitiewedstrijd tegen BS Leiden. Het team van Gijs de Weerd dat vorige week het 
kampioenschap nipt misliep tegen Zoebas, kende nog wel een voorsprong tot bij rust (30-24), mede door goed spel van Saskia Volwater (21 
punt waarvan 18 in de eerste helft). Maar liet het aan het begin van de tweede helft liggen, waardoor de Leidse meisjes in een ruk naar 30-39 
doorliepen. Pas toen herstelde de meisjes zich en via Manouk Backes (14 punt) kwam Leiderdorp nog wel tot 51-56 en werd het uiteindelijk 
53-68.
Dames 2 won van koploper Punch Delft. Na een moeilijke start (10-20) hervonden de dames zich, mede door scores van Sandra Buddingh 
(16 punt) en Marijke Goudberg (17 punt). Na een 36-28 ruststand kwamen de bezoekers nog wel terug tot 46-44 maar het team van coach 
Ronald van der Meel speelde het goed uit tot een 66-58 overwinning.
De jongste welpen verloren hun wedstrijd tegen Jumpers in Den Haag. In de eerste periode kende het team van coach Anne Polet nog een 
kleine voorsprong (8-5), maar in de tweede en derde periode bleken de jongens en meisjes uit Den Haag duidelijk sterker en liepen zij naar 
een 18-34 voorsprong. In de laatste periode kwam Leiderdorp door scores van Willemijn Kallenberg (9 punt) nog terug tot een 29-40 
eindstand.

Leiderdorp tussen hoop en vrees.
 
Leiderdorp – Het lot van de dames basketbalsters van BV Leiderdorp ligt in handen van de Nederlandse Basketbal Bond. Door de nederlaag 
tegen Hoofddorp is de ploeg van Laki Lakner als laatste geëindigd in de eredivisie en daarmee formeel gedegradeerd naar de eerste divisie. 
Of het ook zo zal uitkomen is nog even de vraag omdat er in de eredivisie een aantal verenigingen overweegt zich terug te trekken.
 



Dinsdagvond speelde BV Leiderdorp in feite de beslissende wedstrijd tegen concurrent Hoofddorp. Winst zou betekenen dat 
Hoofddorp zou degraderen. Verlies zou degradatie voor Leiderdorp betekenen. Kortom een onvervalste kraker. Het team van 
Laki Lakner was in het voordeel vanwege het feit dat Leiderdorp een eigen thuiswedstrijd had. In een gezellige sportzaal Op 
Dreef bonden beide teams de strijd aan die – een degradatiewedstrijd getrouw – niet overliep van de kwaliteit. Beide teams 
speelden slecht, maar Leiderdorp wellicht wel het meest. Allerlei eenvoudige schoten werden gemist, terwijl daarnaast 
wanhoopsschoten juist goed vielen. Hoofddorp had in de wedstrij het beste van het spel. Halverwege keken de Hoofddorpsen 
al naar een positieve voorsprong (18-27) die in de derde periode alleen maar groter werd tot 38-55 in het laatste kwart. Er 
leek niemand meer in de zaal te zijn die Leiderdorp nog enige kansen gaf, maar toen was het opeens alsof de dames zich 
realiseerden dat het nu toch nog kon gebeuren. Alle schoten vielen en in het momentum waren het Cheryl Simson (15 punt) 
en Annet Haan (16 punt) die Leiderdorp op sleeptouw namen en de twee teams bij elkaar brachten. Vlak voor tijd kwam 
Leiderdorp op gelijke hoogte en kreeg het in de laatste seconden zelfs nog de kans om de wedstrijd winnend af te sluiten, dat 
lukt echter net niet (59-59) waardoor een verlenging de beslissing moest brengen. In die verlenging liep het voor Leiderdorp 
verkeerd af. Er werd te weinig druk gezet op inside spel waardoor Hoofddorp als meest gelukkige de wedstrijd winnend 
afsloot (64-66).

 

In de laatste wedstrijd van het seizoen speelde Leiderdorp tegen Dr. Foots/Lieshout. In deze wedstrijd die feitelijk om de spreekwoordelijke 
keizers baard ging, kende Leiderdorp opeens wel die felheid die het in de wedstrijd tegen Hoofddorp grotendeels ontbrak. Via 19-17 na het 
eerste kwart bleef Leiderdorp ook in het tweede kwart van de wedstrijd druk geven op de tegenstanders en werden vooral inside veel 
mogelijkheden benut. Mariska van Zegveld (15 punt; 14 reb) en Vivien Beerends (16 punt; 7 reb) hadden veel ruimte in de bucket en werden 
van buiten goed aangespeeld door Cheryl Simson (8 punt). Via 31-27 halverwege de wedstrijd leek het in de derde periode dan toch nog 
verkeerd af te lopen omdat het team van coach Laki Lakner in die periode een ‘traditionele’ terugval kende, waardoor de Brabantsen het 
initiatief in de wedstrijd konden overnemen (37-40). In de laatste periode zette Leiderdorp dan toch nog een mooi slotaccoord van de 
competitie neer. Er werd op hoog tempo gespeeld en binnen enkele minuten werd Dr. Foots opzij gezet tot een mooi 57-49 overwinning.
Of BV Leiderdorp het komende seizoen ook in de eredivisie zal kunnen uitkomen is van een aantal factoren afhankelijk. Natuurlijk speelt het 
financieel aspect een rol (Er is nog geen sponsor voor het damesteam), maar de eerste beslissing moet genomen worden door de 
basketbalbond. De beslissing hierover wordt begin mei reeds genomen, zodat er slechts een beperkte periode is waarin Leiderdorp tussen 
hoop en vrees zal zitten. Teams als Celeritudo, Filtech Five en Binnenland overwegen zich om verschillende redenen terug te trekken uit de 
eredivisie. Indien dit het geval mocht blijken dan zal Leiderdorp het komend seizoen weer eredivisie spelen. Dan is ook de kans groot dat er 
een zeer representatief team op de been zal worden gebracht, waarbij de inzet gericht zal zijn op het bereiken van een subtop positie in de 
eredivisie.

Clinic recreanten BVL



De snelheid is er dan misschien een beetje uit, 
en afgemeten aan de ingepakte knieën, enkels, 
vingers en andere lichaamsdelen zou het team 
niet misstaan op de mummieafdeling van het 
rijksmuseum van oudheden. Maar als het gaat 
om inzet, techniek en uithoudingsvermogen (de 
heren spelen altijd wedstrijden met drie helften)  
kan het recreantenteam van BVL nog wedijveren 
met elk ander team binnen de vereniging. De 
basis voor het succesvolle opereren van dit team 
wordt jaarlijks gelegd gedurende een clinic in 
ressort Stroombroek. De heren trekken zich daar 
gedurende een lang weekend terug. Dit jaar 
werd het weekend gekenmerkt door bezinning en 
meditatie. Een beperkt aantal thema’s werd in 
gespreksgroepjes uitgediept. Thema’s dit jaar 
waren: “heeft de fax nog toekomst” en 
“emancipatie van de kip”. Tussen de gesprekken 
door genoot het team van sportieve ontspanning 

op de mountainbike, en vond men rust en 
ontspanning in de sauna. Hoogtepunt was ongetwijfeld het onderlinge basketbalduel. Het team van IBG (Van Dijk, Kleiss, De Winkel, Mulder 
en Hoogenboom) ging kansloos ten onder tegen de jeugd van Power Paint (Breel, Schijf, Albertsboer, Kruis en Van den Heuvel). Op de foto 
(copyright faxbureau Pol) staan de teams nog gebroederlijk bijeen, voordat de strijd ontbrandde. 
Overigens bestaat de indruk dat er zich binnen de vereniging nog menig ouder bevindt die goed zou kunnen meedoen met de recreanten. De 
groep gooit wekelijks een balletje op dinsdagavond. Om mee te kunnen doen is enige basketbalervaring meegenomen, maar zelfs als u 
daarover niet beschikt bent u van harte welkom om een training bij te wonen. Piet Kleiss is altijd bereid tot het verstrekken van nadere 
informatie.
 

Het afscheid van sportzaal Op Dreef

Afronding seizoen
De laatste competitiewedstrijden hebben plaatsgevonden in sportzaal Op Dreef (op de laatste wedstrijddag van de competitie [zaterdag 12 
mei 2001] werden de Welpen van de derde achtereenvolgende keer kampioen in de eerste klasse). Nu gaan we langzaam naar het eind van 
het basketbaljaar. Omdat dit jaar bijzonder is en we nu nog de gelegenheid hebben om afscheid te nemen van de hal waarin wij menig 
zweetdruppeltje hebben laten vallen, zullen er de komende tijd veel activiteiten worden georganiseerd. Hieronder een opsomming en een 
oproep.

Zaterdag 2 juni 2001: Ouder – kind toernooi
Graag willen wij u uitnodigen om, samen met uw kind(eren), een paar basketbalwedstrijden te spelen. Gewoon gezellige wedstrijden met een 
beetje inspanning en vooral ontspanning. We formeren teams en spelen enkele korte wedstrijden met de kinderen, tegen de kinderen en 
tegen elkaar. Kunt u uw kind laten zien van wie hij of zij het talent heeft! Dus haal die oude gymschoenen uit de kast, strijk een “cool” T-shirt 
en combineer dat met een sportbroek.
Laten wij er een leuke middag van maken. Om vooraf een inschatting te kunnen maken van het wedstrijdschema en de speelduur, moeten 
we een inzicht hebben in het aantal personen dat meedoet. Ik verwacht iedereen maar misschien heeft een enkeling een goede smoes. 
Daarom vragen wij aan te melden bij Michael Breel, Simon Vinkenoogstraat 7, 2353 LG Leiderdorp. 

Zondag 3 juni 2001: veteranen toernooi
Zondag 3 juni wordt een toernooi in Op Dreef georganiseerd waarbij de oude sterren en allerlei oud leden van BV Leiderdorp voor het laatst 
hun kunnen zullen laten zien in de sporthal. Velen van hen hebben liters zweet verloren, liters bier ingenomen, hoogte- en dieptepunten 
beleefd in “onze” Op Dreef. Alle redenen om een soort afscheidstoernooitje te spelen met een aantal oude rotten die op een of andere 
manier bij BVL gespeeld hebben (of spelen) en de 30 (ruim?) gepasseerd zijn. Om wat namen te noemen: Wij hopen op de komst van enkele 
Paulidessen, Van Rooyen, Van Cleef, Zaag, Sommeling, etc.
Het toernooi vindt plaats tussen 15.00 en 18.00 uur. Daarna zal er wat te eten klaar staan.
Iedereen die dit leest en ook wil langskomen en een “oude rot” is, is welkom. Neem een licht en donker gekleurd shirt mee en een fl. 10,- om 
de kosten voor de vereniging beheersbaar te maken.
Omdat niet iedereen viel te traceren, doen we hierbij het verzoek om het vooral door te vertellen!

Zaterdag 9 juni 2001: verenigingsdag
Het is tijd om het seizoen met z’n allen goed af te sluiten. Hiervoor staat een ouderwets gezellige verenigingsdag op het programma. Spelen, 
barbecuen en afsluitend een knalfeest. Deze dag staat gepland op zaterdag 9 juni. We zullen even een korte toelichting geven op wat jullie 
deze dag allemaal te wachten staat.
15.00 uur              verzamelen in Op Dreef
15.15 uur              start spelen in en rond de sporthal
18.00 uur              barbecuen
21.30 uur              een tropisch feest in de kantine



 
Deze dag is een leuke dag voor alle leden van de aspiranten tot de senioren van onze vereniging. De kosten voor de hele dag zijn fl. 15,-. De 
aspiranten en kadetten betalen fl. 10,-. De betaling kan je voldoen op 9 juni bij binnenkomst.
Natuurlijk is het ook mogelijk om alleen te komen barbecuen (kosten zie hierboven), om alleen bij de spelen aanwezig te zijn of om alleen op 
het feest te komen. Lever daarom het strookje in die op de brief – die alle aspirant-leden en ouder hebben gekregen – in, zodat de 
organisatiecommissie rekening kan houden met het inkopen en met de teamindelingen.
 
Ouders, supporters, breors/zussen, scharrels, oud-leden, sponsoren, chauffeurs, ehhhh, nou gewoon dus andere gezellige mensen die deze 
dag ook willen meebeleven … geen probleem. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Schrijf wel even de namen erbij op het 
aanmeldingsformulier. De organisatiecommissie is ook nog op zoek naar een aantal enthousiaste mensen om deze dag tot een succes te 
maken. Te denken valt b.v. aan het begeleiden van een spel, op- en afbouwen spelen en kantine, barmensen enz. Geeft u ook dat even door 
aan de organisatiecommissie.

Mis deze laatste feestelijke dag in onze sporthal niet!!!

Organisatie comité: Reinier Heureur, Wendy Bavelaar, Mariska van Zegveld en Gijs de Weerd (Jonkerhof 9, 2353 VT Leiderdorp)
 

BVL Welpen 2 – The Jumpers (uitwedstrijd)
Zaterdag 21 april 2001
Aantreden tegen de nummer 2 in de poule, waarvan we vorige keer verloren toen ze maar 5 spelers hadden, dat is geen vooruitzicht dat 
optimistisch stemt. Toch valt bij onze jongste Welpen op dat ze zich beslist niet uit het veld laten slaan of bij voorbaat opgeven. Integendeel: 
in de 1e periode gingen we zeer goed van start en begonnen we zelfs met een voorsprong! 
Het spel was wat rommelig en er waren wat blessures, waardoor in de eerste 2 periodes enkele van onze spelers tijdelijk geblesseerd 
uitvielen. De 2e en de 3e periode waren zwaar voor ons team: The Jumpers wisten het spel steeds over te nemen en veel punten te scoren. 
Toch bleven onze spelers bruisen van enthousiasme en inzet! En dat leverde alsnog een flitsende laatste periode op, waarin we toch nog 
een flink aantal doelpunten wisten te maken. Er waren een aantal mooie acties te bewonderen tijdens deze wedstrijd. Zo wist in de laatste 
minuut van de 1e periode Koen in zijn tactische opstelling te slagen: slim naast de basket gaan staan, bal afvangen na een gemist schot en 
alsnog een doelpunt scoren. Goed bekeken! Armand, Joey en Roy blonken uit in hun razendsnelle bewegen over het veld, het afhandig 
maken van de bal van de tegenstanders en het uitvoeren van aanvallen op de vijandelijke basket. Vincent en Mike zetten zich vooral in bij 
het verdedigen en trachten te onderscheppen van de bal. Willemijn blonk in de 4e periode 
uit bij een aantal fantastische fast breaks, waarbij ze zeer fraai dribbelwerk liet zien. Mitch en Victor kampten met fitheidsproblemen, maar 
Mitch ging er toch de laatste minuten nog even flink tegenaan.
Al met al mogen we dan verloren hebben, we hebben in elk geval gevochten voor wat we waard waren en dan is verliezen van een 
tegenstander die gewoon sterker is absoluut geen schande. Ik ben zeer trots op de prestaties van Welpen 2 in deze wedstrijd: prima gedaan, 
spelers!
De periodestanden waren 3-6, 20-2, 14-4 en 5-17. Eindstand 42 – 29 voor The Jumpers.
Anne Polet

Bert van ‘t Veer weg bij BV Leiderdorp.
Zoals jullie ongetwijfeld hebben gehoord heb ik me werkzaamheden bij BV Leiderdorp beëindigt.  Ik heb ruim twee en een half jaar voor de 
basketball vereniging gewerkt en met veel plezier. Ik heb ander werk gevonden en de salariëring is voor mij een stuk gunstiger dan bij een ID-
baan die ik bij BVL had. Dat is ook de enige reden dat ik me werk bij BVL heeft opgezegd. 
 
Ik wil dan ook langs deze weg alle mensen die mij de kans hebben gegeven om bij BVL te werken hartelijk bedanken, ook de mensen die mij 
hebben geholpen om mijn werk goed uit te oefenen wil ik bedanken. Denk daarbij aan het bestuur die altijd achter mij heeft gestaan en de 
mensen die me hielpen met het sorteren en nieten van de clubbladen en de mensen die ze verspreiden. En natuurlijk de mensen achter de 
bar en de mensen die hun zaaltaak verrichten. De mensen die niet kwamen opdagen voor achter de bar en of voor hun zaaltaak brachten 
veel ergernis zowel bij mij als bij de teams die moesten spelen. Dat heeft ook me gezondheid geschaad het laatste half jaar. 
Maar goed dat is verleden tijd en vooruit kijken is altijd het beste dus doe dat nu ook.
Ik ga nu werken bij een benzinepomp, als verkoopmedewerker in Voorschoten. Het lijkt mij een hele mooie job en zal er alles aan doen om 
ook die job succes vol uit te oefenen. Heb er zin in dus dat zal best lukken.
Als jullie denken voorgoed van mij af te zijn hebben jullie het mis, want ik zal zeker regelmatig komen kijken naar wedstrijden en kijken hoe 
het gaat in de nieuwe sporthal. Hoop ook dat de dames 1 in de eredivisie kunnen blijven spelen en volgend seizoen voor weer hele mooie 
wedstrijden kan gaan zorgen. Een nieuwe sporthal en dan in de eredivisie spelen moet fantasties zijn, lijkt mij. Maar lukt dat niet het komend 
seizoen, dan toch gewoon weer dat volgend seizoen. Ik wil ook betrokken blijven bij de basketball vereniging, want BVL heeft ook een 
plaatsje in mijn hart veroverd. Hoe dat moet ik nog maar eens bespreken met het bestuur.
Ik wens B.V. Leiderdorp heel veel geluk en sportieve geluk toe. Ook alle leden veel geluk met het beoefenen van jullie sport. En het bestuur 
veel wijsheid en plezier bij het besturen en de momenten die jullie in de nieuwe sporthal zijn.
BV Leiderdorp maak een nieuwe start in een nieuwe sporthal en ga er voor om BV Leiderdorp tot een nog grotere en mooiere vereniging te 
maken
B.V. Leiderdorp bedankt!
 
Groetjes Bert van ‘t Veer
 



Zeer voorlopig trainingsschema De Bloemerd
Het bestuur wil onder voorbehoud alvast een zeer voorlopig trainingsschema publiceren, dat in werking zal gaan vanaf maandag 3 
september a.s.. Er kan nog van alles veranderen. Onder meer hangt dit af van bijvoorbeeld wel of niet eredivisie spelen met dames 1; de 
mogelijkheden van nog te benaderen trainers/coaches etc; de hoeveelheid (jeugd)teams; nieuwe spelers en leden die zich juist afmelden bij 
de vereniging. Informatie over de trainingsschema’s zal ook in de volgende clubbladen worden gegeven.
 
Maandag 16.30-18.00 18.00-19.30   
veld 1  MJ1    
veld 2  MK1    
veld 3  JJ1    

      
Dinsdag 16.30-18.00 18.00-19.30 19.30-21.00 21.00-22.30  
veld 1  JA1 DS1 HS3  
veld 2  JK1 HS1 HS2  
veld 3  MA1 DS2 Recr  

      
Woensdag 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.30 19.30-21.00 21.00-22.30
veld 1 Welpen Benjamins1 MJ1 DS1 (Blitz jj1)
veld 2 Benjamins2 Mini's3 JA2   
veld 3 Mini's2 Mini's1 JJ1   

      
Donderdag 17.15-18.45 18.45-20.15 20.15-21.30 21.30-23.00  
veld 1 MA1 MK1 DS2 HS5  
veld 2      
veld 3      

      
Vrijdag 16.00-17.30 17.30-19.00 19.00-20.30 20.30-22.00 22.00-23.00
veld 1 Mini's 1 MJ1 DS1 HS1 HS4
veld 2 Mini's 2+3 JK1    
Veld 3 JA2 JA1    
 

Team indelingen
Hieronder zijn voorlopige teamindelingen voor het komend seizoen aangegeven. Deze teamindeling is gebaseerd op de ledenlijst van april 
2001. Hierdoor kan het zijn dat er namen genoemd staan, die geen lid meer zijn, maar ook namen van personen die inmiddels lid zijn 
geworden niet staan genoemd. Voor zover e.e.a. bij mij bekend is heb ik geprobeerd het te verwerken. Omdat de namen bij de seniorenteam 
mij niet allemaal bekend voorkwamen, kan het zijn dat er daar indelingsfouten zijn gemaakt. Waarvoor reeds excuses.
Daarnaast merk ik op dat de teamindelingen nog sterk beïnvloed worden, door de uiteindelijke keuzes die door trainers/coaches gemaakt 
worden. Tenslotte zal de indeling bij de jeugdteams vooral ook nog beïnvloed worden door de samenwerking met BS Leiden en Blitz. Ook 
bankspelers e.d. zijn niet aangegeven. Het bestuur vond het desondanks toch handig e.e.a. reeds te publiceren om daarmee een ieder 
duidelijkheid te geven over de trainingsgroepen voor de start van het komend seizoen.
 
Ton Kallenberg.

Heren 1
Tjebbe Terken
Bastiaan Beumer
Just Blom
Frank Mollee
Tim Zandvliet
Ruud van der Hoeven
Jonne Stijger
Bas Wirtz
Rudo Pinas
Assaf Senft
Prank Kuipers

Heren 2
Marcel Baars
Andre van Boggelen
Reinier Heruer
Richard Hoogstraten



Harre van der Nat
Michael Rampersad
Patrick Rvtayisire
Roland Rotmensen
Joost Schaacke
Dennis Starrenburg
Ken Verstegen
Niels Wallaard

Heren 3
Ton Buskens
Wilbur Gans
Michael Ginter
Edwin Groeneveld
Patrick Kraan
Martin van Leest
Bart van Liefland
Ronald van der Meel
Roelof Oudhaarlem
Dave Ouwehand
Edward van der Poort
Jeroen van Stijn
Erik Zaadnoordijk

Heren 4 (+ trainingsgroep)
Marc Alessie
Michael Breel
Paul Broers
Fred Kallenberg
Ton Kallenberg
Bastiaan Selier
Ben Smit
Maarten Wals
Eric Witteman
 
Rene Paulides
Marcel Sommeling
Dennis van Kommer
Jeroen van Dusseldorp
Aad Verboon
Hans Kallenberg
Joris Zandbergen
Jaap van der Zwan
Pim Fretz

Heren 5
Ron Biemans
Aad de Groot
Ed de Kler
Rinus Kroon
Michiel Hagebeek
Wim Heij
Marcel Hemelop
Leendert van der Luit
Gijs de Weerd

Recreanten veteranen
Gerard Albertsboer
Evert Jan Bik
Michael Breel
Ane van Dijk
Peter Hoogenboom
Jan van den Heuvel
Piet Kleiss
Chris Kruis
Enrico Mulder
Sjaak Schijf



Ramon van Winkel
 

Dames 1
Margot Barreveld
(Lonneke Bransz)
Martine Buijs
(Liesbeth Faber)
Marijke Goudberg
Annet Haan
Cheryl Simson
Kika Stijger
Birthe van der Voort
(Renske van der Voort)
Mariska van Zegveld

Dames 2
Wendy Bavelaar
Tjitske de Boer
Sandra Budding
Astrid Kroon
Yvonne van der Kwaak
Mary Martin
Pauline de Vlaming
Barbara van Rooijen
Marije de Groot
Marieke Tol
Ingeborg Versprille
Liset van Zegveld

Meisjes junioren 1
Geboren in 1982, 1983 of 1984
Kristel Braun
Manouk Backes
Marcia Huijbregts
Ilja Uhlenbeck
Miriam Vogels
Sabine Gorter
Kee Brinks
Fleur Moesker
Hester Krijgsman
Jona Heskes
 

Jongens junioren 1
Geboren in 1982, 1983 of 1984
Leonard van Driel
Jesper Hjortnaess
Rene Dawson
Sebastiaan Kleiss
Robert Jan van Baalen
Rick van Dijk
Jordy Vuijk
Jeroen van Rijn
Bart Epskamp
Jurre Terken
Maarten Bekker
Bart van Zonneveld
Eurvin Morman
Edwin Reinders
 
 
 

Meisjes kadetten
Geboren in 1985 of 1986



Anouk Gottenbos
Marit Paulides
Charlotte Scoff-Wilson
Sanne Verra
Mirjam Fresco
Sabine Leichtfuss
Irene Goudberg
Anouk Gorter
Kim Hagenaars
Anouk Breel
Kirsten Paulides

Jongens kadetten
Geboren in 1985 of 1986
Daan Backes
Jeroen Buurs
Jochem de Graas
Looy Graspar
Louk van Heijningen
Thijs van den Heuvel
Dave King
Stephan Kohler
Thomas Meijer
Sandro de Meza
Daan Miedema
Richard van Rooijen
Serhan Sagdic
Laurens Smit
Pepijn van Straelen

Meisjes Aspiranten
Geboren in 1987 of 1988
Saskia. Volwater
Sanja Javor
Jikke de Lange
Linda Keijzer
Lieke van Bohemen
Renske Kleiss
Marlies van Beek
Sophie de Groot
Joyce van Evert
Yara Backes
Kim de Groot
Aniek van den Heuvel
Sarah Khalil
Iris Amirmoradi

Jongens Aspiranten 1
Geboren in 1987 of 1988
Pedram Besharaty
Bastiaan de Graas
Daan Rijnders
Wouter van Teylingen
Tom Constandse
Wouter Breel

Jongens Aspiranten 2
Geboren in 1987 of 1988
Stijn van Kooperen
Rogier Geerders
Tomek Jankowski
Dennis van Rossen
Robin van der Wal
Robert Volas
Konstantijn Cheritis



Mini’s 1
Geboren in 1989 of 1990
Adam van Adrichem
Oscar Bos
Sibren Huysmans
Matthijs Kallenberg
Diederik Kersten
Patrick Langezaal
Do Verhagen
Sven Visser
Niels van der Vlist
Kay van der Vlist

Mini’s 2
Geboren in 1989 of 1990
Boudewijn Arndt
Wesley Crama
Davy Gul
Boris van den Heuvel
Koen Kallenberg
Jasper Mattijssen
Rang Omar-Shera
Rozh Omar-Shera
Sven de Ridder
Lee Tsai

Mini’s 3 (meisjes)
Geboren in 1989 of 1990
Anne de Groot
Ilva Knaap
Amber Bavelaar
Maaike Klompmaker
Sarah Khalil
Iris Amirmoradi

Benjamins 1 
Geboren in 1991 of 1992
Armand Bisoen
Tomas Breel
Nick Dompeling
Diederik Hoogland
Willemijn Kallenberg
Broeno Rijnders
Glenn Schijf
Mark Supper
Do Verhagen
Michiel van Zwieten

Benjamins 2
Geboren in 1991 of 1992
Roy Blokker
Toni Javor
Pieter Klompmaker
Kelsey de Porte
Titot Schijf
Darcy Tomeij
Liesbeth Veugen
Roy Vlasman
Jesse Welman
Jordan Witteman
 

Welpen (geb. na 01.01.93)
Lidwien Arndt
Vincent Antes



Victor Dekker
Bas Kallenberg
Joey van der Plas
Koes Rijntjes
Mitch Schijf
Mike van der Vlist
Sem Welman

 

Voorlopige competitie-indelingen seizoen 2001-2002
0003 - Rayon Heren Senioren 2e klasse B
Crackerjacks HS 2 ; Rowic HS 2; Hurricanes HS 1; HBV The Jumpers HS 2; BS Leiden HS 2; BV Leiderdorp HS 1; Divine HS 1; Zoebas HS 
1; Green Eagles HS 1; Team Ten Dreamers HS 1; BV Leerdam HS 1; Springers HS 1
Heren 3e klasse (1003)
Lokomotief H2;BS Leiden H5; Punch H4; HBV the Jumpers H4; Springers H3; BV Leiderdorp H2; Grasshoppers H2; MSV H3; Gonini H2; 
Team Ten Dreamers H2; BV Leiderdorp H3; 
Heren 4e klasse (1004)
Grasshoppers H3; Blitz H3; Dunkinn H2; Punch H5; Hooters H2; Forwodians H1; DAS H3; LUBA ZW H2; Gonini H3; Punch H6; 
Waddinxveen Flyers H2; BV Leiderdorp H4
Heren 6e klasse (1006)
Woody Blues H2; LUSV H4; Fun H1; Punch H9; Waddinxveen Flyers H3; BV Leiderdorp H5; LUBA ZW H3; BV Alphia H3; HBV the Jumpers 
H6; DAS H4; Forwodians H3
Dames 1e klasse (1101), gezamenlijke klasse met Kern Rotterdam.
Green Eagles D1; Juventus D1; BV Alphia D1; Rowic D2; Punch D1; DAS D2; BS Leiden D1; Westland Stars D1; BV Leiderdorp D2; 
Waterdragers D1
Jongens Junioren 1e klasse B (1202)
Zoebas JJ1; Team Ten Dreamers JJ1; Gymnova JJ1; Grasshoppers JJ1; BV Leiderdorp JJ1; BV Alphia JJ1
Jongens Kadetten 1e klasse A (1401)
BV Voorburg JK2; BV Leiderdorp JK1; BV Alphia JK1; Waddinxveen Flyers JK1; HBV the Jumpers JK1; Springers JK1
Meisjes  Kadetten 1e klasse(1501)
Grasshoppers MK1; BV Voorburg MK1; Jump MK1; DAS MK1; Zoebas MK1; BV Leiderdorp MK1; BV Oegstgeest MK1
Jongens Aspiranten 1e klasse A (1601)
BV Oegstgeest JA1; HBV the Jumpers JA1; Blitz JA1; Jump JA1; MSV JA1; BV Leiderdorp JA1
Meisjes  Aspiranten 1e klasse(1701)
Grasshoppers MA1; Zoebas MA1; BV Leiderdorp MA1; Team Ten Dreamers MA1; BS Leiden MA1; BV Voorburg MA1
Welpen (3001)
BV Oegstgeest JW1; BV Leiderdorp JW1; BV Voorburg JW1; DAS JW1; Zoebas JW1
 
De onderstaande indelingen zijn zeer voorlopig en worden beïnvloed door de resultaten van het indelingstoernooi dat in september 
gehouden wordt.!!!
Mini 1e klasse(1801)
DAS JM1; BV Leiderdorp JM1; Team Ten Dreamers JM1; Grasshoppers JM1; BV Oegstgeest JM1; BV Voorburg JM1
Mini 5e klasse(1805)
Woody Blues JM1; HBV the Jumpers JM3; Blitz JM1; Springers JM2; Grasshoppers JM3; BV Leiderdorp JM2; BV Oegstgeest JM2
Mini 7e klasse(1807)
Grasshoppers JM4; BV Leiderdorp JM3; BS Leiden JM2; Zoebas JM4; Forwodians JM3; Waddinxveen Flyers JM2
Benjamin 1e klasse(1901)
Jump JB1; DAS JB1; Team Ten Dreamers JB1; BV Leiderdorp JB1; BV Voorburg JB1
Benjamin 4e klasse(1904)
Woody Blues JB1; BV Oegstgeest JB1; MSV JB1; Jump JB3; BV Leiderdorp JB2; BS Leiden JB1
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