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Bestuur
Voorzitter – Michael Breel, Simon Vinkenoogstraat 7, 2353 LG Leiderdorp (071 – 541 22 28), mdbreel@zonnet.nl

Secretaris – Maarten Wals, Anna van Burenstraat 24, 2351 RN Leiderdorp (071 – 523 83 39), zegveld@tref.nl

Penningmeester – Jacques Schijf, Herenhof 21, 2353 SZ Leiderdorp (071 – 589 76 67), j.schijf@hi.nl

Wedstrijdsecretaris – Bert Klompmaker, Annie M.G. Schmidtstraat 1, 2353 LB Leiderdorp (071 - 589 2617),
wedstrijdsecretaris@bv-leiderdorp.nl
Technische Zaken – Ton Kallenberg, Berkenkade 24, 2351 NC Leiderdorp (071 – 589 98 57), kallenberg@oecr.nl

Dames 1 – Rinus Kroon, Bolderikkamp 108, 2353 HP Leiderdorp (071 – 589 40 63), rkroon@office.ndb.nl

Bestuursadviseurs
2e wedstrijdsecretaris – Jochem de Graas, Muzenlaan 12, 2353 KE Leiderdorp, (071 - 541 32 13) hendrika-
reina@hetnet.nl
Adviseur – Jan van den Heuvel, Schapenrustweg 11, 2351 NK Leiderdorp (071 - 541 51 28), jhheuvel@wxs.nl

Ledenadministratie – Ria de Graas, Muzenlaan 12, 2353 KE Leiderdorp, (071 - 541 32 13) hendrika-
reina@hetnet.nl �

Kopy voor uw 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.
Inleveren bij Ton Kallenberg (bij voorkeur 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. �

Van de redactie
Het is lekker weer en terwijl ik dit type, leef ik in de blijde veronderstelling dat ik straks weer de caravan voor de
deur heb en de komende dagen kan gaan inpakken. Dat worden artikelen en boeken t.b.v. nog wat
werkzaamheden, maar vooral ook een (basket)bal, tennis- en badmintonrackets om op daartoe bestemde
plaatsen er eens lekker ‘uit’ te zijn. Dit jaar gaat de reis in eerste instantie naar Parijs. De reis met de mini’s naar
Parijs smaakte eigenlijk naar “meer Parijs” en omdat het al weer enige tijd geleden was geweest dat wij er (nog
met z’n tweeën) waren geweest, was die eerste keuze snel gemaakt. Dan gaan we door naar Zwitserland en de
Franse Alpen om weer eens ouderwets in te bergen te klimmen. We eindigen in de Elzas. Dat begint inmiddels al
een traditie te worden. We staan daar n.l. op een klein campinkje (Saint Martin, 24 plaatsen) in een klein dorpje
(Barr). Het campingveld ligt tegen een school aan waar een prima basketbalveldje ligt (met netjes) en ook nog
eens vier mini-mini baskets. De kinderen kijken daar nu al naar uit! Ik heb er weer zin in.
Ook in het nieuwe seizoen heb ik weer zin (nu al?!). Het afgelopen seizoen is voor de vereniging prima verlopen
en we krijgen meer en meer in sportieve zin “het lek boven”. Afgelopen seizoen zijn we de vereniging gebleken
met het hoogste winstpercentage van dit rayon. Dat is natuurlijk een prima resultaat. Eens kijken hoever we het
komend seizoen komen!
In deze clubkrant vooral wat informatie over de start van het nieuwe seizoen.

Geniet van de vakantie en tot in augustus!!
Ton Kallenberg.

Kijk op de website voor de laatste nieuwtjes:

www.bv-leiderdorp.nl
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Het bestuur is op zoek naar iemand die de “stukjes” voor het Leiderdorps weekblad kan en wil schrijven.
Onderwerpen zijn de wedstrijden die in het weekeinde gespeeld zijn. Dat betreft natuurlijk de eredivisieteams
Damas1 en Meisjes junioren1 maar ook de overige interessante wedstrijden. Heftige, leuke wedstrijdjes van de
welpen etc. Dus ben jij iemand die regelmatig een wedstrijdje ziet of anders instaat is om van een wedstrijdsheet
iets te maken, neem dan even contact op met Michael Breel. Ter info; op zondagavond moeten de
wedstrijdverslagen gemaild worden naar het Leiderdorpertje en als we een foto mee mailen hebben we alle kans
dat deze ook geplaatst wordt. Dus heb je interesse, heb je journalistieke aspiraties of vind je het gewoon leuk, bel
Michael Breel (071-5412228). Mijn persoonlijke ervaring is dat de impact van deze stukjes enorm is, zowel bij de
spelers alsook de buitenwacht.

������	����	���
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Jawel, Heren, u leest het goed. Volgend
seizoen fluiten Dennis en Tim op niveau.
Zij gaan wedstrijden fluiten en starten
daarmee een opleidingstraject dat zou
kunnen eindigen op het hoogste nationale
of misschien wel internationale niveau.
Doordat zij hier voor gekozen hebben zijn
we in staat met twee teams op
eredivisieniveau te kunnen spelen.
Dames1 en Meisjes junioren1 zijn veel
dank verschuldigd aan deze Heren.
Dennis en Tim, wij wensen jullie veel
plezier en succes!

����
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Het feit dat u deze clubkrant krijgt wil zeggen dat u als lid van BV Leiderdorp staat ingeschreven bij de
ledenadministratie en derhalve contributie verplicht bent te betalen in het komende seizoen.
Uitzonderingen hierop zijn de coaches en de leden van de deelnemende verenigingen van het huidige bolwerk
aspirantenteam: BS Leiden, Alphia en Zoebas omdat zij bij hun eigen vereniging contributie betalen.
Wanneer u dus in het nieuwe seizoen geen lid meer bent / wilt zijn van de vereniging dient u zo spoedig mogelijk
contact op te nemen met de ledenadministratie.
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Spelers en publiek willen wij nogmaals attenderen op het feit dat wij bij BV Leiderdorp op een fatsoenlijke wijze
met de scheidsrechters willen omgaan. Het zijn vrijwilligers die, met de beste bedoelingen, het mogelijk maken
dat de wedstrijden doorgang kunnen vinden. Natuurlijk maken zij fouten en emotioneel reageren moet ook
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kunnen, maar laten wij allen dit wel in een fatsoenlijk perspectief plaatsen en desnoods elkaar daar op
aanspreken.
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Al maanden lang wordt er gesleuteld aan een nieuwe website. Dit is een project van de Haagse Hogeschool
geworden dat deze zomer wordt afgerond. Er zullen wat bijzondere, zoals dat in die kringen wordt genoemd,
functionaliteiten worden toegevoegd die als heel handig worden ervaren. Daarnaast is de vormgeving totaal
vernieuwd en zal de site ook zeer regelmatig ge-update worden. Binnenkort meer nieuws.
Wilt u alvast even snuffelen? Kijk even stiekem op: www.bv-leiderdorp.nl/test
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Zaterdag 14 juni hebben wij met een groot deel van onze club een fantastische dag beleefd. Leuke wedstrijden,
veel lachende gezichten, een zonnige bbq en prima disco. Veel spelers en ouders hebben meegedaan aan de
wedstrijden. Een aantal (niet spelende) ouders hebben daar nog dagen van kunnen genieten. Zeer geslaagd

waren ook de traditionele ouder-kind wedstrijden
waar niet alleen de kinderen trots het veld
afstapten. Menig vader of moeder heeft nu
ervaren dat het niet vanzelfsprekend is dat die
bal in dat netje valt. Verder viel het op dat
naarmate de wedstrijden voortduurden, de
kinderen conditioneel beter uit de verf kwamen
dan papa of mama. Geïnteresseerden kunnen
overwegen met een recreantengroep volgend
seizoen een balletje te gaan gooien.
De barbecue was een waanzinnig succes.
Tijdens de inschrijving werd duidelijk dat er meer
mensen dan verwacht, zouden blijven eten maar
daar werd heel snel op geanticipeerd en voor
iedereen was er voldoende te eten. Het terras
van Paul was net een dag eerder voorzien van
nieuw meubilair en daar werd gretig gebruik van
gemaakt. Het weer was perfect en het leek wel
alsof we op een gezellig Leids terras in de
binnenstad zaten. De organisatie van deze dag

was in handen van de activiteitencommissie die spontaan hulp kreeg van ouders op momenten dat het nodig
was. Complimenten en hartelijk dank voor al jullie inspanningen!
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De club wordt al enige tijd door diverse sponsors gesteund. Misschien is het ook iets voor u? Neem eens contact
op met Michael Breel, hij kan in een vrijblijvend gesprek uit de doeken doen wat de mogelijkheden zijn. Zou toch
mooi zijn; een combinatie van “feel good” en commercie? Bedrijfstakken waar we al iets mee hebben zijn;
Koeltechniek, outdoor activiteiten, onderwijs, grafische sector, reclame en communicatie.
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Een aantal oud-speelsters keert terug op het oude nest. In het verleden hebben zij allen op eredivisie- of hoog-
niveau gebald en krijgen nu weer de kriebels. Dus alle kans dat jullie enkele oud-bekenden tegen komen de
komende tijd. Dames veel plezier en succes, jullie zijn van harte welkom.
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Tijdens de pinksterdagen hebben de jongens en meisjes mini’s deelgenomen aan een zeer sterk bezet
internationaal toernooi in Compiegne (Frankrijk). De jongens eindigden als vijfde en de meisjes als zesde.
Belangrijker dan de rangschikking van de beide teams was de ervaring die de spelers en speelsters hebben
opgedaan om tegen Oost- en Zuid-Europese topteams te kunnen spelen. De chef d’equipe Corinne Supper kan
terecht terugkijken op een perfect verlopen toernooi.

Op vrijdagmiddag stond de
bus met buschauffeur John
van Brouwers Tours klaar
om alle speelsters en
spelers en de begeleiding te
kunnen vervoeren.
Uitgezwaaid door de
thuisblijvende ouders
vertrok de bus om kwart
over vier. Na een goede reis
kwam BV Leiderdorp ’s
avonds om half elf in
Compiegne aan. Daar
werden we ontvangen door
Gerard Lelarge van het
Comite de l’Oise de
Basketball. Hij reed met zijn
bus(je) op ons vooruit naar
ons verblijf elders in het
dorp. Door nauwe straatjes
(hij snel, wij minder snel…) kwamen we uiteindelijk aan bij een 18e eeuws herenhuis waar wij in het bijgebouw op
de eerste en tweede etage werden gestationeerd. Voor het internaat (want dat was het) was een kermis aan de
gang, maar we besloten dat we binnen zouden blijven en dus werd het na het kwartier maken en het
kussengevecht, uiteindelijk toch nog redelijk op tijd rustig.

Zaterdagochtend begon het toernooi met een ontvangst op het gemeentehuis van Compiegne waar de delegaties
van alle buitenlandse teams werden toegesproken en verwelkomd met een glaasje champagne. De rest van de
groep bevolkte een terrasje en liep even over de markt. Aan het begin van de middag begonnen de
poulewedstrijden. In het toernooi participeerden bij zowel de jongens als de meisjes teams uit België, Servië,
Engeland, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland en Kroatië. Met name de Oost-Europese teams speelden heel goed
verzorgd basketbal en kondigden zich snel aan als titelkandidaat. Voor BV Leiderdorp bleek al snel dat voor de
jongens (toch behorend tot de subtop in Nederland) dat er een rol in de marge was weggelegd en ook de meisjes
was hetzelfde lot beschoren.
De meisjes kwamen uit in een teamcombinatie tussen BV Leiderdorp en BS Leiden om alvast ervaring op te doen
met de bolwerkvorming. Dat bleek een prima combinatie te zijn. De aanvulling van Renske, Nina en Brigitte aan
het team gaf het team duidelijk wat meer potentie en kwaliteit en dat konden we goed gebruiken. Na de
wedstrijden op zaterdag (die overigens allen verloren werden), mocht het team zich ’s avonds op de kermis
vermaken en vervolgens was het weer op tijd naar bed, want zondag moesten er opnieuw drie wedstrijden
worden gespeeld. Tijdens de kermis werd er vooral veel tijd besteed aan de buldozer-munten, maar natuurlijk
werd ook in afschuwelijk draaiende apparaten lol beleefd (de ouderen beperkten zich tot het toekijken omdat zij
het risico van misselijkheid wilden uitsluiten)
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De temperatuur was perfect. Heerlijk zomerweer leidde ertoe dat het een echte korte vakantie was. Wel was het
zo dat het warme weer een behoorlijke inbreuk op de conditie van de spelers deed. Desalniettemin was de inzet
er niet minder om. Zowel de meisjes als de jongens streden voor elke bal in elk duel. Hierbij werden zij
aangemoedigd door een grote groep meegereisde (en nagereisde!) ouders.

Zondagavond ging de gehele groep met de bus naar Parijs om daar de Eiffeltoren te bezichtigen. Dat bleek een
uitje op zich. Over de Champs d’Elysee en op de rotonde bij de Arc de Triomphe zette buschauffeur John gewoon
zijn auto stil om foto’s te maken (files?, toeteren? Hoezo?) en datzelfde gebeurde vlak voor de Eiffeltoren. Daar
parkeerden we de bus aan de Seine en wandelden enige tijd rondom de Eiffeltoren. De kinderen werden direct
belaagd door allerlei verkopers van kleine snuisterijen zoals zaklampjes, vogeltjes, etc. De
onderhandelingsvaardigheden bleken enorm te zijn, want waar aanvankelijk nog een lampje voor 5 euro werd
gekocht (met een aanbod van 10 euro), daalde de prijs bij bulkafname gestaag tot 2,50 euro. Kortom: een
natuurlijke leeromgeving optima forma!

Nadat we enige tijd hadden rondgelopen en vanzelfsprekend ook foto’s hadden gemaakt, reden we in het donker
weer terug naar Compiegne waar we rustig gingen slapen (en de teambegeleiding natuurlijk nog wel een
afzakkertje nam in de deuropening van het trappenhuis om de rust te bewaren …)
Maandag werden de finales gespeeld. Zowel de jongens als de meisjes hadden zich geplaatst voor de strijd om
de vijfde en zesde plaats. Bij de jongens kon deze niet doorgaan omdat Engeland zich al had teruggetrokken (zij
hadden een te oud team en werden op de zesde plaats gezet. De meiden speelden een heel spannende
wedstrijd tegen de Serven, maar moesten uiteindelijk toch in de laatste periode buigen. De finale bij de jongens
werd gespeeld tussen Drvomarket Belgrado en het organiserende Oise, waarbij de thuisspelende ploeg in de
slotseconden van de sensationeel spannende wedstrijd moesten buigen voor de Serven. Na afloop van de laatste
wedstrijd was de ceremonie protocolaire en kregen alle deelnemers een mooie herinnering.

In de bus naar huis
was de stemming nog
altijd erg vrolijk en ook
buschauffeur John en
vriendin hadden zich
uitstekend vermaakt.
Alhoewel de
thuiskomst wat later
was dan gepland,
werd het voor veel
spelers een reis om
nooit te vergeten!

De buitenlandse reis
smaakte naar meer
(meer, meer, …) voor
iedereen die aan deze
trip heeft
deelgenomen.
Corinne:
buitengewoon veel

dank voor je vele en positieve inzet (en vooral ook vertalingen); Rob: zeker niet onterecht ben je uitgebreid
gehuldigd als beste buitenlandse scheidsrechter; Sjaak: volgens mij verdien jij op grond van de hip-hop geheel
terecht de prijs voor de leukste ploeg; Ronald: mental coach in woord en daad (“wakker worden”); Ton L. en
Paul de hulpen op de achtergrond in een eigen hotel. Allen hartelijk bedankt!

Ton Kallenberg
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Op de foto van links naar rechts (staand): Ton K, Rob, Robin, Sven V, Jacques, Sven B, Jasper, Paul, Wesley, Linda de P,
Ronald, Paul de P, Do, Ton L., Corinne (hurkend of zittend), Amber, Brigitte, Renske, Willemijn, Glen, Haley, Fabio,
Anneloes, Matthijs, Kelsey, Chansu, Nina, Joyce, Mark
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Bert Klompmaker is hard aan het plannen voor de nieuwe competitie. Dit is inmiddels zo goed als klaar. Eind
augustus / begin september zal een nieuwe clubkrant verschijnen, waar in het definitieve programma is
opgenomen, maar nu reeds geven we een overzicht van het programma van wedstrijden voor de eerste
wedstrijdweekeinden van het nieuwe seizoen. Zoek je “favoriete” team en kijk wanneer je moet spelen.

zaterdag 20 september 2003

1000 BS Leiden 2 BVL MK 1 British School, Voorschoten
1130 BS Leiden BVL JB 1 Vijfmeihal, Leiden
1415 BVL JW 1 MSV basketbal Bloemerdhal, Leiderdorp
1415 BVL JM 2 GIBO Groep/Grassho Bloemerdhal, Leiderdorp
1415 BVL JM 1 HBV The Jumpers Bloemerdhal, Leiderdorp
1545 BVL JA 2 BV Alphia Bloemerdhal, Leiderdorp
1545 BVL JA 3 Waddinxveen Fl. 3 Bloemerdhal, Leiderdorp
1730 BVL DS 2 Zoebas 2 Bloemerdhal, Leiderdorp
1730 BVL HS 2 Lokomotief 2 Bloemerdhal, Leiderdorp
1915 BVL HS 3 BS Leiden 7 Bloemerdhal, Leiderdorp
1915 BVL HS 1 Gonini Bloemerdhal, Leiderdorp

zaterdag 27 september 2003

.... Waterdragers BVL DS 3 Parkzoomhal, Nieuwerk ad

.... GIBO Groep/Grassho BVL MM 1 Boorsmazaal, Katwijk
1100 Jump BVL JB 2 De Schelft, Noordwijkerhout
1230 Binnenland BVL JA 1 De Driesprong, Barendrecht
1600 Lokomotief BVL JA 2 Van Zweedenzaal, Rijswijk
1600 DAS BVL JW 1 Brasserskade, Delft
1615 BV Voorburg 3 BVL JA 3 Forum Kwadraat, Voorburg
1630 BVL JB 1 BV Voorburg Bloemerdhal, Leiderdorp
1630 BVL JM 1 DAS Bloemerdhal, Leiderdorp
1630 Zoebas 2 BVL MK 1 Noordhove, Zoetermeer
1630 BVL JM 2 BS Leiden Bloemerdhal, Leiderdorp
1815 BVL JK 2 Waddinxveen Fl. 3 Bloemerdhal, Leiderdorp
1815 BVL JJ 1 Oegstgeest Bloemerdhal, Leiderdorp
1930 MSV basketbal 4 BVL HS 3 De Schelft, Noordwijkerhout
2000 BS Leiden 3 BVL HS 2 De Vliethorst, Voorschoten
2000 BVL DS 2 BS Leiden 2 Bloemerdhal, Leiderdorp

zaterdag 4 oktober 2003

.... Rotterdam Basketbal BVL JA 1 Alexanderhal, Rotterdam

.... Westland Stars BVL DS 3 Westlandhal, 's-Gravenzande

.... GIBO BVL JB 2 Boorsmazaal, Katwijk
1200 Lokomotief 3 BVL MM 1 Van Zweedenzaal, Rijswijk
1330 Springers BVL JK 1 Windwijzer, Gouda
1430 Oegstgeest 2 BVL JK 2 Apollohal, Oegstgeest
1500 BV Juventus BVL JJ 1 Oost Sporthal, Schiedam
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Het nieuwe seizoen start in de week van maandag 18 augustus. Hierbij wordt uitgegaan van het volgende schema:

trainingsschema BV Leiderdorp 2003-2004 (concept 17 juni 2003)

Maandag 18.00-19.30
veld 1 Jongens kadetten bolwerk

trainer: Ben Ponsioen
veld 2 Jongens aspiranten bolwerk

trainer: Ben Ponsioen

veld 3 Dames senioren 1
trainer: Joris Zandbergen

Dinsdag 16.30-18.00 18.00-19.30 19.30-21.00 21.00-22.30
veld 1 Meisjes aspiranten/kadetten Jongens kadetten 2 Dames senioren 1 Heren senioren 3/4

trainer: trainer: trainer: Joris Zandbergen trainer: Roelof Oudhaarlem

veld 2 Jongens aspiranten 2 Jongens kadetten 1 Dames senioren 2/3  
trainer: trainer: David Streets trainer:  

veld 3 Jongens aspiranten 3 Jongens junioren 1 Heren senioren 1 Heren recreanten
trainer: trainer: Rinus Kroon trainer: trainer: n.v.t.

Woensdag 16.00-17.00 17.00-18.00 18.00-19.30 19.30-21.00 21.00-22.30
veld 1 Welpen Meisjes mini's Jongens aspiranten bolwerk Jongens junioren bolwerk Heren senioren 2

trainer: Anouk Breel trainer: Anouk Breel trainer: Ben Ponsioen trainer: Ivo Boom [BS Leiden] trainer: Marc Alessie

veld 2 Benjamins 1 Jongens mini's 2 Jongens kadetten bolwerk
trainer: Hans Kallenberg trainer: Hans Kallenberg trainer: Ben Ponsioen

veld 3 Benjamins 2 Jongens mini's 1 Meisjes junioren 1
trainer:Ton Kallenberg trainer: Ton Kallenberg trainer: Martin Brouwer

Donderdag 18.00-19.30 19.30-21.00
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veld 1 Jongens kadetten 1/2 Dames senioren 2/3

trainer:  David Streets trainer:

veld 2 Jongens junioren 1 Dames recreanten

trainer: Rinus Kroon trainer: Gijs de Weerd

veld 3 Jongens aspiranten 2/3 Dames senioren 1

trainer: Ronald v.d. Meel trainer: Joris Zandbergen

Vrijdag 17.30-19.00 19.00-20.30 20.30-22.00

veld 1 Meisjes junioren 1

trainer: Martin Brouwer

veld 2 Meisjes aspiranten (bolwerk)

trainer: Ton Kallenberg/Lennart Dorrepaal

veld 3 Jongens mini's 1/2

trainer: Ron Schijf

� De trainingen eindigen op 12 juni 2004.

� Dit trainingsschema loopt tot eind april 2004. In de maanden mei/juni hebben we een aangepast trainingsrooster. Dit wordt in een clubkrant te zijner tijd nog bekend
gemaakt.

� Er wordt niet getraind in de vakanties van de basisscholen (incl. 3 oktober).
� Dit met uitzondering van de trainingen van Dames senioren 1 en meisjes junioren 1 (maandag 18.00 - 19.30 (Halve zaal); dinsdag 19.30 - 21.00 (Halve zaal);

woensdag 18.00-19.30 (halve zaal); donderdag 19.30 - 21.00 (halve zaal); vrijdag 17.30 -19.00 (halve zaal))
� Er wordt nooit getraind op feestdagen als kerst/pasen e.d.
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Op vrijdagmiddag 5 september zal een grote groep mini’s, benjamins en welpen (inclusief ouders als begeleiding)
vertrekken naar de jeugdherberg in Elst om daar met elkaar een “trainingsweekeinde” te hebben. Het weekeinde
wordt georganiseerd onder leiding van Gerard van Zwieten en Hans Kallenberg. Gerard heeft al veel ervaring op
dit terrein vanwege zijn betrokkenheid bij de organisatie van de beroemde LCKV-kampen en Hans heeft ook al
veel ervaring op dit terrein vanwege zijn docentschap recreatie/animatie & toerisme op de ROC Leiden. Kortom,
we kunnen en mogen ervan uitgaan dat het een erg leuk weekeinde gaat worden. Alle kinderen uit de welpen,
benjamins en mini’s hebben hierover tijdens de trainingen informatie gekregen en hebben zich moeten inschrijven
bij Gerard en/of Hans. Wanneer je dit nog niet hebt gedaan en toch mee wilt, moet je je zo snel mogelijk
aanmelden (en betalen) bij Gerard van Zwieten. Immers, vol is vol en er zijn 50 plaatsen beschikbaar.
Gerard van Zwieten
Keizershof 10
2353 SR Leiderdorp
071-5895071
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Op zondag 28, maandag 29 en dinsdag 30 december zullen BV Leiderdorp en BS Leiden samen een groot
internationaal jeugdtoernooi organiseren. Dit toernooi zal tegelijkertijd plaatsvinden in drie sporthallen, n.l.
sporthal De Bloemerd, sporthal De Does en de 5 Mei Hal. Het wordt een groots opgezet toernooi waaraan teams
uit verschillende landen zullen deelnemen. Totaal zullen er vijf poules zijn in de categorieën jongens aspiranten,
jongens kadetten, jongens junioren, meisjes aspiranten en meisjes junioren. Vanuit BV Leiderdorp en BS Leiden
zal hieraan in ieder geval worden deelgenomen door de bolwerkteams aan zowel de jongens als meisjeskant.
Om een dergelijk toernooi goed te laten verlopen moet er veel gebeuren. Onder het motto: vele handen maken
licht werk, vragen wij dan ook om medewerking van alle kanten.
Wanneer je zin hebt in een interessante taak bij de organisatie van het toernooi en wilt meewerken, neem dan
even contact op met Ton Kallenberg (071-5899857; kallenberg@oecr.nl ).
Ook op ouders zal een beroep worden gedaan. Zo is het onder meer de bedoeling om alle buitenlandse spelers
zoveel mogelijk onder te brengen bij gastgezinnen. In september / oktober zal aan u het verzoek worden gedaan
of u hieraan wilt meewerken.
Wanneer het lukt om dit toernooi goed te organiseren, zou het wellicht de herinnering aan de roemruchte BV
Leiderdorp paastoernooien weer kunnen terughalen.
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In het onderstaande staan de voorlopige en concept indelingen van de jeugdteams. Deze zijn voornamelijk
gebaseerd op de leeftijdsindeling en zijn bedoeld voor de leden om te weten op welk moment zij worden verwacht
op de trainingen. De definitieve teamindelingen worden door de coaches en trainers in de eerste weken na de
start van het seizoen bepaald.

meisjes junioren jongens junioren
Anouk  Breel Daan  Bäckes
Kee  Brinks Jochem de Graas
Manouk  Bäckes Thijs van den Heuvel
Miriam  Fresco Tim  Hofman
Anouk  Gorter Dave  King
Irene  Goudberg Sebastiaan  Kleiss
Marcia  Huijbregts Stephan  Köhler
Corine  Manuputty Jorge  Liauw
Fleur  Moesker Rene  Ouwerkerk
Marit  Paulides Laurens  Smit

Ilja  Uhlenbeck
Laura  Wijnbelt

meisjes aspiranten/kadetten jongens kadetten  (bolwerk) jongens kadetten 1
Yara  Bäckes (speelt onder naam BS Leiden) Rogier  Geerders
Joyce van Evert Wouter  Breel Bastiaan de Graas
Kim de Groot Michiel  Hey Thomas  Hjortnaes
Aniek van den Heuvel Youri van der Linden Niels van der Klauw
Renske  Kleiss Kevin  Lovink Stijn van Kooperen
Anne van Remundt Jeroen  Roest Lennart  Lammers
Lyn van Remundt Peter van Schie Daan  Rijnders
Cansu  Sen Edwin van der Werff Robbin van der Wal
Maaike  Klompmaker Rudger  Wijnbelt  

jongens kadetten 2

Bart  Bink Adam van Adrichem Gerben  Vlasveld
Tim van Remundt Diederick  Kersten Robert  Volas
Koen  Smolders Burak  Kizir Patrick  Langezaal
Costi  Vakalopoulos Roy van Hemert

jongens aspiranten 1
(bolwerk) jongens aspiranten 2 en 3
Rick  Nathalie Wesly  Crama Rick Nathalie
Sven  Bergsma Boudewijn  Arndt Jim Boere
Wouter van der Eng Sibren  Huysmans Koen  Kallenberg
Raymond  Schijf Fabio  Scaramelli Lee  Tsai
Davy  Gul Robin  Lovink Cagtay  Ertem
Matthijs  Kallenberg Jasper  Mattijssen Raymond Schijf
Jeroen  Kruit Sven  Visser Davy Gul
Ronald  Montesant Niels van der Vlist Matthijs Kallenberg
Kaj van der Vlist Kay van der Vlist
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meisjes mini's jongens mini's 1 jongens mini's 2
Amber  Bavelaar Toni  Javor Armand  Bisoen
Saskia  Bouwman Erjohn  Ocampo Tomas  Breel

Anneloes  Gootjes Broeno  Rijnders Diederick  Hoogland

Anne de Groot Glenn  Schijf Buddy  Jansen
Ilva  Knaap Tilot  Schijf Pieter  Klompmaker
Kelsey De Porte Melvin  Snijder Willemijn  Kallenberg
Lidwien  Arndt Mark  Supper Roy  Vlasman
Sevtap  Bekdemir Darcy  Tomeij Thomas  Weber
Müge  Engin Do  Verhagen Jese  Welman
Nesli  Ertem Thomas  Westerhout Michiel van Zwieten

benjamins benjamins welpen
Philip van Houwelingen Vincent  Antes Deniz  Berkant
Alexandros  Kontis Boris  Crama Mandy  Homan
Bas  Kallenberg Lotte  Broers Isaiha  Libanon
Joey van der Plas Michiel  Jacobi Marco van Winkel
Koen  Rijntjes Bobby de Jong Feliz Doganguzel
Mitch  Schijf Nino van Paridon Eveline Kallenberg

Barry  Schutte Mike van der Vlist

Jeroen  Vos
Jeroen de Water
Emre  Yildiz
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De positieve ervaringen van het afgelopen jaar met de jongens aspiranten krijgt een vervolg. Dit vervolg wordt
niet alleen aan de jongenskant gestalte gegeven, maar ook aan de meisjes kant is het plan opgevat om een
bolwerkteam te vormen samen met BS Leiden. Wat is de bedoeling?
Zowel BS Leiden als BV Leiderdorp heeft voor het komend seizoen ingeschreven in de kadettencompetitie met
een groep speelsters die bestaat uit meisjes aspiranten en meisjes kadetten. Dat betekent dat er bij beide
verenigingen sprake is van een onderbroken lijn tussen mini’s en senioren. Door een bolwerkteam te vormen
krijgen we een kans om die lijn te herstellen.
Een tweede reden om dit te doen is om de kwaliteit die er binnen de beide verenigingen is de kans te geven om
zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Immers onze dames en meisjes junioren spelen op het hoogste niveau in
Nederland en om dat te kunnen blijven waarborgen is het van belang om ook weer nieuwe lichtingen op te leiden.
Dat zal onder andere van start gaan in het nieuwe meisjes bolwerkteam.
Het is de bedoeling om met de meiden (die dit zien zitten) uit het meisjes aspiranten/kadetten team, en met de
meiden uit de meisjes mini’s (die daarvoor in aanmerking komen), tesamen met de meiden van BS Leiden in het
najaar te gaan trainen als een soort “extra training”. Afwisselend (even week in Leiden en de oneven week in
Leiderdorp) zal er getraind worden in De Bloemerd in Leiderdorp en in de Visser ’t Hooft/Mondriaan in Leiden,
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waarbij Ton Kallenberg aan Leiderdorpse zijde en Lennart Dorrepaal aan Leidse zijde zullen optreden als
trainers.
Wanneer we het najaar goed hebben getraind, wordt uit de trainingsgroep een wedstrijdteam samengesteld dat in
de meisjes aspirantenklasse (op rayonniveau) zal worden ingeschreven. Dat team zal dan bestaan uit meiden
kadetten, aspiranten en mini’s van beide verenigingen, die in dit bolwerkteam zullen spelen, naast de wedstrijden
die ze al spelen voor hun “eigen” team. Met de basketbalbond is een afspraak gemaakt dat een dergelijk team
kan en mag meedoen in die klasse.

Concreet betekent dit voor de trainingen van de meiden aspiranten (bolwerk):
Dinsdag 16.30-18.00 uur BV Leiderdorp training De Bloemerd
((Dinsdag 18.00-19.30 BS Leiden training Visser ’t Hooft/Mondriaan in Leiden))
Donderdag 18.00-19.30 uur bolwerktraining (even weken) Visser ’t Hooft/Mondriaan in Leiden
Vrijdag 17.30-19.00 uur BV Leiderdorp training De Bloemerd
Vrijdag 17.30-19.00 uur bolwerktraining (onevenweken) De Bloemerd

De eerste bolwerktraining is dus op vrijdag 22 augustus a.s. in De Bloemerd.
Vanuit BV Leiderdorp worden voor deze training uitgenodigd: alle meiden aspiranten/kadetten en uit de minis:
Amber Bavelaar, Anneloes Gootjes, Anne de Groot, Ilva Knaap, Kelsey de Porte, Lidwien Arndt en Willemijn
Kallenberg.
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Ook het komend seizoen zullen er bolwerkactiviteiten aan de jongenskant zijn. De ervaringen waren dermate
positief dat e.e.a. verder wordt uitgebreid. Naast het jongens aspirantenteam zal er het komend seizoen ook een
bolwerk jongenskadetten team gaan opereren dat in de rayon hoofdklasse zal gaan spelen. Het jongens
aspirantenteam blijft onder de naam van BV Leiderdorp spelen en het jongens kadettenteam zal gaan spelen in
de 5 Mei Hal onder de naam BS Leiden. Coach bij de jongens aspiranten zal Ronald van der Meel zijn. Coach
van het kadettenteam is Ben Ponsioen.
Qua training blijft e.e.a. hetzelfde, n.l. maandag en woensdag van 18.00 tot 19.30 uur. Hoofdtrainer is en blijft Ben
Ponsioen. Op maandag wordt hij geassisteerd door Ronald van der Meel en op woensdag wordt Ben
geassisteerd door Ton Kallenberg. De trainings- en wedstrijdgroep zal weer opnieuw worden samengesteld.
Spelers die voor een van de bolwerkteams in aanmerking willen komen, kunnen vanaf maandag 18 augustus
deelnemen aan de selectietrainingen. Evenals vorig jaar zal er een verschil bestaan tussen de trainingsgroep en
de wedstrijdgroep. Momenteel bestaat de trainingsgroep uit 16 spelers van de verenigingen BS Leiden, Zoebas,
Alphia en BV Leiderdorp. Het is de bedoeling om de trainingsgroep uit te breiden tot tenminste 24 spelers.


