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Team LEBO een begrip binnen S.V. Hoofddorp Verlies voor De Kikkers
‘Het is mooi geweest’
HOOFDDORP -Het was nog
één keer feest voor Team
LEBO en dat werd vorige week
in de voetbalkantine bij S.V.
Hoofddorp gevierd. Tijdens
het feest werd een fotoboek
over de zeven seizoenen die
dit team gespeeld heeft – samengesteld door teammanager Peter Zwetsloot – gepresenteerd. Het unieke boek
werd aan een aantal betrokkenen overhandigd.
Daarmee kwam een ofﬁcieel
einde aan een memorabele periode waarin Team LEBO is uitgegroeid tot een begrip binnen
s.v. Hoofddorp. Het team begon onder leiding van Henk
van Teeffelen en Wim Zonneveld aan het seizoen 2010-2011
als de zondag A3 van SV Hoofddorp. Later dat seizoen sloot
ook Peter Zwetsloot aan, die tot

NIEUW-VENNEP – De mannen van De Kikkers verloren
het afgelopen weekend met
3-1 van Alphen. Het team van
coach Peter Hortulanus liet
net als vorige week te weinig
inzet zien.

moment sprak niemand meer
over de A3 of de A2, of later
over Zondag 14, 12 of 8.

LEBO man of the Match
Het team stond bekend als
Team LEBO. Die naamsbekendheid werd versterkt door
de eigen Facebook pagina
waar na iedere wedstrijd een
verslag op kwam en/of bekend gemaakt werd wie er die
wedstrijd werd uitgeroepen
tot ‘LEBO man of the Match’.
In totaal hebben er gedurende zeven voetbalseizoenen 50
jongens korter of langer in het
team gespeeld. Het speelplezier en het respect voor elkaar,
de tegenstander, de scheidsrechter, de toeschouwers en
andere betrokkenen bij het
team hebben altijd voorop gestaan. De normen en waarden van S.V. Hoofddorp wa-

Het werd voor de tegenstander daarom ook een makkelijke middag. Hortulanus
zal ongetwijfeld niet tevreden zijn geweest.
Wilma Brugman ontvangt het fotoboek van teammanager Peter Zwetsloot.
(Foto: aangeleverd)

Vrijwilligers van de club
De feestavond ter afsluiting
van zeven mooie seizoenen
begon met een ‘potje voetbal’, zeven tegen zeven. Daarna werden in de kantine een
aantal fotoboeken uitgereikt
aan vrijwilligers van de club,
zoals scheidsrechters-coördinator John Hulsebosch, wed-

Feestavond ter afsluiting mooie seizoenen Team LEBO. (Foto: aangeleverd)

het einde van het bestaan van
Team LEBO teammanager was.
De meeste jongens kenden elkaar van de jeugdteams daarvoor. Trainer Henk van Teeffelen en directeur bij LEBO werd
shirtsponsor. Dat was het begin
van een groeiende bekendheid
binnen de plaatselijke voetbalclub. Want vanaf een bepaald

ren binnen Team LEBO tot het
laatste ﬂuitsignaal goed verankerd. Er werd door de sponsor
op aangedrongen dat alle spelers ook ‘iets terugdoen’ voor
de club in de vorm van vrijwilligerswerk. Dat gebeurde ook,
bijvoorbeeld als scheidsrechter tijdens de 433 Toernooien
voor de allerjongste jeugd.

strijdsecretaris Piet Balk en bestuurslid Jeroen van der Werff.
Niet iedereen kon op het afscheidsfeest van de partij zijn,
dus een aantal houdt het 108
pagina’s tellende fotoboek met
een harde cover nog te goed.
Dat geldt ook voor de spelers,
die een boek als aandenken
willen. Die kunnen binnen-
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kort een exemplaar bestellen,
met hun eigen afbeelding op
de cover. Dat is uniek.

Door weer en wind
Uiteraard werd er een boek
overhandigd aan Henk van
Teeffelen, founder en loyale sponsor van Team LEBO.
Henk heeft zelf de eerste jaren
de groep getraind en gecoacht,
maar kon dit niet blijven combineren met zijn werkzaamheden. Inmiddels waren Geale
Kuiken en Albert Roso toegetreden tot de staf, dus de organisatie was gewaarborgd, die is
altijd goed geweest.
Bij de thuis- en uitwedstrijden
van team LEBO stond altijd een
‘harde kern’ vaste supporters
langs de lijn. Dat is best bijzonder voor een breedtesport team
van jong volwassenen. Daarom
werd er ook een boek uitgereikt aan één van de ‘trouwste’
supporters: Wilma Brugman.
Zij was er, vaak samen met
dochter Marlies, om zoon Erwin en zijn teamgenoten aan
te moedigen. Door weer en
wind, Wilma was er altijd en
heeft in zeven seizoenen weinig wedstrijden overgeslagen.
Wilma Brugman: “Ik mis het
wel, Team LEBO was een geweldig team, met echte voetbalvrienden. Gelukkig heb ik
nu een prachtig aandenken,
maar het is mooi geweest!”

E-BIKE

presteerd. Er is nog een duel,
uit tegen Purmerend te spelen. De Kikkers staat op de
zevende plek van de ranglijst.

Forse winst
voor De Reigers

De Reigers - Bennebroek 2-5. (Foto: Rowin van Diest)

HOOFDDORP – De vrouwen van De Reigers versloegen Bennebroek afgelopen
zondag met 2-5. Het team
van coach Floris Dam liet
een prima indruk achter en
had nog de kracht om er volop tegen aan te gaan.
Door Froukje Bosma werd
het in eerste instantie 0-1.
Er waren daarna aan beide
zijden kansen maar voor de
pauze werd er echter niet
meer gescoord. In de twee-

de helft lieten de Reigers wederom zien de beste te zijn.
Door Fleur Leichel, Jeanine
Bakx (2 punten) en aanvoerder Saskia Lodders werd de
overwinning hierna veilig gesteld. Lodders was na aﬂoop
zeer tevreden. Ze zag een
stijgende lijn in het spel.
Het doelsaldo van het team
van De Reigers is 42-41. Het
Hoofddorpse team van Floris Dam staat op de zevende plek van de ranglijst.
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Aan de andere kant begrijpt
iedereen bij de club dat het
een lang seizoen is geweest
en dat er best redelijk is ge-
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MATRABIKE IS GEVESTIGD AAN DE: KRUISWEG 969C

OPEN OP: DI-DO : 14.00 -19.00 | VR: 13.00 -20.00 | ZA: 10.00 -17.00
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