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VOORWOORD
Beste sportvrienden,

Zaterdag 16 Mei 2015 is een unieke dag voor onze 
sportvereniging. Deze dag nemen we afscheid van onze 
verdediger en rots in de branding, Patrick Leeflang.
Patrick heeft een rijk (prof)voetbalverleden en speelde o.a. voor 
FC Volendam, SV Spakenburg, AFC’34, VV Katwijk,
Zwaluwen’30 en tenslotte SV Marken.

Patrick is in 2010 bij onze vereniging gekomen en heeft ruim 
135 wedstrijden voor onze vereniging gespeeld. Patrick was 
een zeer nuttige aanvulling op onze jonge generatie spelers. 
Voor menig jonge speler was hij een soort  vaderfiguur. Als 
robuuste verdediger is hij in de periode bij SV Marken slechts 
één wedstrijd geschorst geweest. Patrick had een uitzonderlijke 
sprongkracht , timing en een geweldige winnaars mentaliteit.

Wij als vereniging zijn blij en dankbaar dat Patrick Leeflang bij 
ons heeft gespeeld en zijn ook trots dat hij, als “vreemde”, zijn 
actieve voetbalcarrière bij onze vereniging wil afsluiten.

Wij wensen hem, samen met zijn gezin, veel geluk voor de 
toekomst toe en hopen hem nog vaak terug te zien op ons
sportcomplex “Nooitgedacht”.

Jan Peereboom
voorzitter SV Marken 



FC VOLENDAM (1993–1999 en 2001–2003)
In het seizoen 1993-1994 komt Patrick bij de 
selectie van FC Volendam. Zijn debuut bij de 
‘FC’ komt op negentienjarige leeftijd, op 21
november in de thuiswedstrijd tegen MVV 
Maastricht (5-0 zege). Echte ‘stamspeler’ wordt 
hij vanaf 1996-1997 in de eredivisie, waar hij 
alle grote stadions van binnen heeft gezien. 
Persoonlijk hoogtepunt vindt plaats op 14 maart 
1998, toen Patrick in de met 6-1 verloren 
uitwedstrijd bij Ajax in de Arena kon scoren 
tegen Edwin van der Sar. Een prestatie waar hij 
nog steeds (en terecht) enorm trots op is! In 
zijn eerste periode bij FC Volendam speelde 
Patrick in de eredivisie en toen hij terug kwam 
bij de ‘FC’ speelde het Andere Oranje in de 
eerste divisie. In 2003 promoveerde Patrick via 
de nacompetitie naar de eredivisie, dus ook de 
‘Heen en Weer' heeft hij van dichtbij gezien! In 
totaal speelde Patrick ruim tachtig wedstrijden 
in het betaalde voetbal.

SV SPAKENBURG (1999 – 2001) 
Een van de hoogtepunten in zijn 
voetballoopbaan beleefde Patrick bij SV 
Spakenburg. Bij de ‘Blauwen’ uit dit vissersdorp 
werd hij namelijk kampioen van Nederland 
door, onder leiding van trainer Tijs Schipper, 
het kampioenschap in de Hoofdklasse B te 
bewerkstelligen. Het algehele 
landskampioenschap moest toen aan VV 
Katwijk gelaten worden. 
Een jaar later deed SV Spakenburg het 
opnieuw prima door op de tweede plaats te 
eindigen in de Hoofdklasse B.

AFCʼ34 (2003 – 2005)
Bij AFC’34 speelde Patrick in de seizoenen 
2003-2004 en 2004-2005 in de Hoofdklasse A 
van het zondagvoetbal.
In het eerste jaar speelde hij 28 officiële 
wedstrijden voor de Alkmaarders en eindigde 
AFC’34 op de achtste plaats. Het seizoen erna 
waren dat er 27 en eindigde AFC’34 op de 
twaalfde plaats. 



Programma 
13:00 uur: ontvangst deelnemers met koffie en gebak 

13:30 uur: toespraken 

14:30 uur: wedstrijd SV Marken 1 – Team Patrick (twee maal 35 
minuten) 

16:00 uur: muziek met DJ Ray 

17:30 uur: koud buffet voor de deelnemers

 17:00 uur: optreden Kees Noor

 

 

 

 

  



SV MARKEN 
 
Michiel Appel 
Peter Bakker 
Arno Boes 
Guido Boes 
René Commandeur 
Melvin de Groot 
Robin Kaars 
Thomas Kaars 
Tijs Klaver 
Patrick Leeflang 
Mike Oudshoorn (K) 
Sebastiaan Peereboom 
Kay van Rheenen 
Robert Schouten (K) 
Roy Springer 
Erik Teerhuis 
Ramon Visser 
Dominic Zeeman 
Ricardo Zeeman 

 
Trainer: Martin Boes 
Assistent-trainer: Jan Peereboom 
Assistent-trainer: Peter Visser 
Keeperstrainer: Cornelis Teerhuis 
Leider: Jacob de Weijze 
Leider: Sander Kammerer 
Materiaalman: Dennis Commandeur 

 

 

 

  

Nick Tuyp
Stefan Plat



TEAM PATRICK

Hans Bond
Michel Bos
Hugo van Duijn
Daniel Hensen
Niels Joren
Ferdy Kaleveld
Patrick Koekenbakker
Marcel Koning
Sander Molenaar
Arie Obdam
Patrick Onsia
Daan Schüszler
Leon Spoorenberg
Jeffrey Veerman
Menno Veldhuizen
Juan Viedma

Trainer: Alex Pastoor

Scheidsrechter: 
Cees Marees uit Schermerhoorn
Assistent scheidsrechter SV Marken: 
Klaas Teerhuis
Assistent scheidsrechter Team Patrick: 
Jacob de Weijze
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Jelle Schut
Nico Keijzer
Hans van der Woude
Jürgen Rozendaal.



VV Katwijk (2005 – 2008) 
Na het uitstapje naar de 
zondagamateurs keerde Patrick in 
2005 terug naar het 
zaterdagamateurvoetbal door te gaan 
voetballen bij VV Katwijk. 
In Katwijk bleef Patrick drie seizoen 
voetballen. Op Sportpark ‘De Krom’ 
eindigde hij achtereenvolgens op de 
vierde, zevende en zesde plaats in de 
Hoofdklasse A. 

 

 
 

Zwaluwenʼ30 (2008 – 2010) 
Na zijn periode in Katwijk zocht 
Patrick het wat dichterbij en belandde 
bij Zwaluwen’30 uit Hoorn, in die tijd 
uitkomend in de Hoofdklasse B. In het 
eerste seizoen reikte Zwaluwen’30 tot 
de tiende plaats, maar in het tweede 
seizoen ging het beter en eindigden 
ze als vijfde. Ook werd toen de eerste 
periode gewonnen. 
 

 

SV Marken (2010 – 2015) 
Vanaf het seizoen 2010 – 2011 
verdedigde Patrick de kleuren van SV 
Marken. SV Marken, net 
gepromoveerd naar de eerste klasse 
wist zich twee seizoenen, net aan, te 
handhaven, in 2011-2012 via de 
nacompetitie. Het seizoen erna ging 
het alsnog mis, toen tegen Aalsmeer 
in de finale werd verloren en de 
degradatie een feit was. Gelukkig 
voor SV Marken bleef Patrick bij de 
club en plakte hij er nog twee en een 
half seizoen aan vast in de tweede 
klasse.  

 
 

 
  



Op 10 augustus 1974 zag Patrick Jacobus Johannes Leeflang het levenslicht 
in Purmerend. Wat toen nog niet bevroed kon worden is dat deze sportman 
pur sang pas ruim veertig jaar later zou stoppen met voetballen. 
In 1993 kwam hij bij de selectie van het eerste elftal van FC Volendam. Op 21 
november van dat jaar was het zover. Op een bevroren veld maakt Patrick 
Leeflang zijn debuut in het betaalde voetbal. De tegenstander van die dag, 
MVV, wordt met een 5-0 nederlaag de bus naar Maastricht in gestuurd. De 
eerste goal die Patrick scoorde was op de openingsdag van het seizoen 1996 
– 1997, toen hij scoorde tegen De Graafschap. Dat Leeflang nog wel eens 
scoorde demonstreerde hij in de Arena, toen hij de enige Volendammer goal 
scoorde in de met 6-1 verloren wedstrijd tegen Ajax.  Indien u die goal nog een 
keer wil zien, ga dan naar https://www.youtube.com/watch?v=OYL3kmRUlTo.
De goal wordt gescoord na ongeveer 6.45 minuten. Saillant detail aan die 
wedstrijd was ook dat de trainer van FC Volendam De Boer heette... Bij Ajax 
zat ene Marco van Basten op de bank. Een dieptepunt was de 10-0 nederlaag 
bij PSV in 1998. Vijftien jaar later was er een quizvraag in de VI-kalender over 
die wedstrijd. En, geloof het of niet, één van de antwoorden was Patrick 
Leeflang… Veelgehoord bij FC Volendam is overigens dat er na Patrick’s
vertrek niet meer uit een corner is gescoord door de ‘FC’.
Na zijn profloopbaan speelde Patrick op het hoogste niveau in het 
amateurvoetbal. Hij kwam uit voor achtereenvolgens SV Spakenburg, AFC’34, 
VV Katwijk, Zwaluwen’30 en SV Marken. Behalve AFC’34 allemaal 
zaterdagclubs. Wat opvallend is, is dat bijna alle clubs waar Patrick gespeeld 
heeft een link hebben met de visserij. Eigenlijk heeft alleen AFC’34 die link 
niet, die houden het meer bij kazen. Het zal wel toeval zijn, maar grappig is het 
wel. Ook speelde hij drie keer in een plaats waar twee grote amateurclubs 
vandaan komen. 
Het feit dat Patrick een voetballiefhebber is blijkt wel dat hij tot zijn veertigste is 
blijven voetballen bij SV Marken. Van afbouwen is ook nooit sprake geweest 
want altijd stond hij zijn mannetje en geschorst was hij bijna nooit. Zijn liefde 
voor het spelletje bleek ook uit het feit dat hij als speler van VV Katwijk voor de
Gejle Gympies meerdere keren meedeed aan het Groen = Gras Toernooi op 
Marken. Hoewel de derde helft van dat toernooi vast ook wel meegespeeld zal 
hebben… Door zijn drukke werkzaamheden heeft Patrick zijn voetballoopbaan 
begin januari beëindigd. Hiermee kwam er een eind aan een indrukwekkend 
voetballeven. 
Patrick, het ga je goed met vrouw Merith en dochter Sara. Hopelijk kunnen we 
je een onvergetelijke afscheidswedstrijd bieden en we hopen je nog vele keren 
bij SV Marken te zien!
Jacob de Weijze, Leider SV Marken 1
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Camping “De Badhoeve”
Uitdammerdijk 10, 1026 CP Durgerdam-Amsterdam

Telefoon 020 490 42 94 / 020 490 42 83 
www.campingdebadhoeve.nl

Camping “De Badhoeve” is gelegen aan de rand van Amsterdam

Noord. Grenzend aan het Kinselmeer en het IJsselmeer in een

vogelrijk natuurgebied. U heeft de mogelijkheid om te zwemmen,

te vissen, of een roeibootje te huren. Ook kunt u gaan surfen. Op

tien minuten loopafstand ligt een golfbaan en een manege. Tevens

kunt u op deze mooie camping lekker eten in het restaurant of

genieten van een drankje in het gezellige café. Voor de kinderen is

er een speeltuin waar ze zich goed kunnen vermaken.

“De Badhoeve” ist ein Camping am Rande von Amsterdam. Er ist

am schönen Kinsel-See gelegen, in dem man herrlich schwimmen

kann oder die Angel auswirft um zu entspannen. Natürlich gibt es

auf dem Camping ein nettes Restaurant für einfache Mahlzeiten,

oder eine Bar um gemütlich von einem Gläschen zu genießen. Für

die Kinder gibt es eine Spielwiese wo sie sich prima austoben

können.

Campsite “De Badhoeve” is atthe urban agglomeration of

Amsterdam. Next to the beautiful lake “het Kinselmeer”and the

“IJsselmeer” in a beautiful bird-sanctuary. You have the possibility

to go swimming or fishing, hire a rowboat and also windsurfing.

At ten minutes walking-distance there is a golf-course and a

manège. You can also enjoy a good dinner at our beautiful

restaurant, or have a refreshing drink in our cosy bar. For the

children there is a playing garden where they can enjoy themselves.

ANWB CAMPING

AMSTERDAM NOORD

MARKEN-VOLENDAM 5 KILOMETER
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