
25: Errie de Leeuw 
 
Lid van SPV ’81 in Polsbroek. Nu heb ik altijd gedacht dat de “V” in SPV voor “voetbal” of “vereniging” 
stond. Maar het is dus voor “Vlist”. Zo leer je altijd wat als je deze verhaaltjes schrijft. En voor die 
Sportvereniging Polsbroek en Vlist heeft Errie in 2006 nog de plaatselijke trots tegen Lucky Ajax 
mogen fluiten. Vorig jaar hadden we met Fred Zwarteveld ook al zo iemand in de gelederen. 
 
Maar goed, Errie is dus al 25 jaar lid van onze vereniging en ik heb het gevoel alsof dat nooit anders is 
geweest. Nu ben ik zelf niet veel langer lid dan Errie, dus dat is niet zo vreemd. Maar toch. Errie was 
nooit een superbezoeker van de training of onze avonden, maar als hij er was, dan merkte je hem 
wel op. Iemand die voor iedereen open staat, niemand te na komt en altijd fijne verhalen heeft. 
 
En natuurlijk, net als zo veel scheidsrechters, is hij actief in de samenleving. Naast zijn lidmaatschap 
van SPV ’81, is Errie ook lid van de plaatselijke CDA-afdeling en lid van de Sportraad van de gemeente 
Lopik. 
 
Vorig jaar schrokken wij even, want Errie had wat cardiologische problemen. Gelukkig is hij er weer 
bovenop en traint hij sindsdien ook weer geregeld mee. Zo kon hij ook mee met ons Technisch 
Weekend. Hopelijk volgen er nog vele, Errie! 

 



 



  



25: André Lenting 

  
 
Op zoek naar foto’s van André is een trip door de tijd. Maar het was niet lastig, want in de jaren 90 
en begin jaren 0 (zeg je dat zo?) stond André op bijna elke elftalfoto (veld en zaal). 
 
Vanaf zijn eerste jaar als lid een centrale figuur geweest in ons voetbalteam, letterlijk en figuurlijk, 
want André stond meestal mid-mid. Een echte nr. 7 (of 6, of hoe dat ook heet tegenwoordig). Vaste 
strafschopnemer. De prestaties van die teams zijn nog altijd onovertroffen binnen onze club. Diverse 
finales gehaald (helaas nooit gewonnen) en veel (sportiviteits)prijzen gewonnen. 
 
Jammer genoeg waren Andrés knieën niet bestand tegen de druk van het voetbal; hij raakte vaak 
geblesseerd. Anders zou hij nog steeds van waarde zijn voor ons team. 
 
André is tegenwoordig leraar en trainer/elftalleider bij Nicolaas Boys. Zijn sportgenen zijn kennelijk 
overgegaan op zijn zoon, want die kan heel aardig fietsen. André, we weten dat je het druk hebt, 
maar toch hopen we je wat vaker te mogen begroeten. Voor nu krijg je een mooie speld en applaus. 
  

 



 

 

  



25: Aad van de Sande 
 
Zelfs in het kleine Hekendorp hebben wij leden. In ieder geval Aad van de Sande. Eerlijk gezegd 
kende ik Aad niet, totdat ik hem vorig jaar bij een themabijeenkomst van de KNVB ontmoette. Zo 
wist ik dat hij lid was bij ons. Daarna hebben we ook op de spelregelavond aan het eind van de zomer 
nog een tijdje gepraat, waarbij ik hem wat meer leerde kennen. En daar ben ik blij om, want het is 
fijn iets van je mede-leden te weten.  
 
Toch even een zoektocht over het internet gemaakt, want je wilt meer kunnen vertellen. Zo kwam ik 
erachter dat Aad, net als veel scheidsrechters, een sociale instelling heeft en het nodige doet om de 
samenleving net dat ene beetje beter te maken. Aad, en zijn vrouw Nelleke, zijn ook voor de kerk 
actief en Aad is zelfs wat politiek geëngageerd. Nelleke zit op een zangkoor en Aad had het koor hier 
graag gehad om “Hand in hand, kameraden” te zingen, maar het mocht niet zo zijn. 
 
Aad tot een paar jaar geleden docent VMBO – Bouwtechniek was. Nu is hij gepensioneerd, maar nog 
is hij steeds actief om jeugd met praktijkonderwijs kennis te laten maken. Niet iedereen zal met zijn 
hoofd zijn geld kunnen verdienen, dus dat is een mooi initiatief.  
 
Het mooiste dat ik over Aad kon vinden, was een verhaal in het Algemeen Dagblad over een aantal 
vreemde kostgangers in het huis van Aad en Nelleke. Er kwam een vreemde geur van achter zijn 
schoorsteen vandaan. Tja, je wilt daar geen gaslek hebben, dus de schouw werd opengebroken. Tot 
grote verbazing ging het om twee – gelukkig al overleden – ringslangen. 
 
Onlangs is Aad bij Feyenoord gehuldigd voor 30 jaar fluiten. Daar was hij zeer mee in zijn nopjes. En 
het mooie is dat hij altijd de jeugd heeft gefloten. Die hebben immers de beste scheidsrechters 
nodig. Hopelijk blijft Aad nog heel wat jaren op de velden aanwezig en zien we hem hier ook wat 
vaker. Mensen, handen op elkaar voor Aad! 
 

 
 



 
 

 
  



41: Bert Hoogenboom 
 
Bert Hoogenboom moest vorig jaar door vakantie verstek laten gaan.  
 
Ik denk niet dat veel mensen hier Bert zullen kennen. Ikzelf ook niet. Bij de 
voorbereiding van de ALV van vorig jaar ben ik natuurlijk de archieven ingedoken, 
maar ook 16 jaar geleden, toen hij 25 jaar lid was, had onze toenmalige voorzitter Jan 
van Rooijen, moeite iets over Bert te zeggen. 
Wat weten we wel? Welnu, Bert is in een grijs verleden begonnen te voetballen bij 
Soccer Boys, en daar heeft hij ook voor het eerst het scheidsrechterstenue 
aangetrokken. Over zijn verdere loopbaan vertellen de annalen helaas niets.  
 
Bert en zijn vrouw Adriënne zijn overigens eigenaar en beheerders van zorgboerderij-
complex Swaenensteijn in Zoetermeer, waar kinderen en jongeren met een 
ontwikkelingsachterstand activiteiten krijgen aangeboden die hun helpen bij hun 
ontwikkeling. Intussen is er in Hazerswoude een tweede locatie begonnen. Zo verlenen 
Bert en zijn familie de gemeenschap bijzonder goede diensten.  

  



 
50: Jaap den Bleker 

 
 
Omdat we met dit jonge bestuur niet zo heel veel weten van Jaap, is onze secretaris eens wat gaan 
Googelen. Een van de eerste zaken die naar boven kwamen, was de vermelding dat ene Jaap den 
Bleker in 1963 als jonge knaap de tweede plek behaalde bij ijswedstrijden op het Aarkanaal. Was jij 
dat ook, Jaap, of had onze secretaris een andere Jaap den Bleker te pakken? 
 
Maar gelukkig was er meer te vinden. Allereerst Jaaps adres. Misschien wel de mooiste straatnaam 
van Nederland: Gloeiende Spijker in Nieuwerbrug. Over woningen gesproken, Jaap is voorzitter 
(geweest?) van de huurdersvereniging Bodegraven. Dat is niet de enige maatschappelijke 
betrokkenheid die hij toont, want ook Stichting Puree en de kerk kunnen op hem rekenen. En dan 
hebben we nog niet genoemd dat hij redacteur is van de “Nieuwsbrug”, het nieuwsblad van zijn 
woonplaats. Verder is hij van veel waarde gebleken voor de plaatselijke voetbalclub, De Rijnstreek. 
 
Voor onze vereniging heeft Jaap, in een ver verleden, in de Ontspanningscommissie gezeten. En 
verder altijd keurig zijn contributie betaald. Nu al 50 jaar. We zouden hem en zijn vrouw Joke graag 
wat vaker zien, maar misschien laat hij zich wel verleiden door onze zomerbarbecue. Maar goed, het 
is al fijn hem hier vanavond te zien en hem deze speld op de revers te spelden. Van harte, Jaap! 
 



  
 
 



50: Kees Zeltenrijch 
 
Een begrip in Bergambacht, waar hij de plaatselijke vereniging altijd trouw is gebleven. Eerst als 
speler, later ook als lid van het materiaalteam, dat hem zelfs nog een mooi interview in een online 
voetbalmagazine heeft opgeleverd.  
 
Kees is heel lang scheidsrechter geweest, een bekend gezicht in de Krimpenerwaard. Als jonge 
scheidsrechter kwam ik geregeld bij clubs als Ammerstol, Lekkerkerk en Bergambacht en heel vaak 
kwam ik Kees dan tegen. Kan ik me vergissen of fungeerde je ook als rapporteur, Kees? 
 
Bij de Goudse scheidsrechters hebben we Kees al een tijdje niet meer gezien. Sterker nog, de meest 
recente foto die we in ons archief van hem hebben, is van 10 jaar geleden, toen hij de speld van 40 
jaar mocht ontvangen. 
 
Ook is Kees een van de drie (!) leden die geen e-mailadres hebben. Dat betekent dat alle 
aankondigingen, alle post nog in een envelop met postzegel richting Bergambacht gaan. Kees, we zijn 
blij dat je nog steeds lid bent en we hopen dat je nog heel lang lid mag blijven, maar probeer eens 
aan de computer te gaan. Dat scheelt onze secretaris het nodige werk! J 
 
Mensen, een applaus voor Kees is zeker op zijn plaats! 

 
 


