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Het verhaal van Lido 

door Til Rooijmans -van Asten en Martien Jaspers

Zondag 17 september 2017
 

Martin:  Zeg Til ik hoor dat jij bij de oprichters van Lido 
hoort. Vertel eens hoe ging dat toen? 
Til: In 1952 kwam Kapelaan v.d. Broek (later onze geestelijke  
adviseur) met het idee om een handbalclub op te richten. 
Er was voor meisjes vanaf 16 jaar niet veel te beleven in 
ons dorp. De jeugdvereniging  Genovevagilde en de Gidsen 
waren we ontgroeid dus moest er ander vertier komen. Wij 
hadden hier wel oren naar en al snel werden enkele dames 
benaderd t.w. Doka Versteijnen, Jet van Eert,  Frida Bos, Go 
Kerkhofs en ik dus en binnen enkele weken werden er nog 
meer dames benaderd en hupsakee daar was ons eerste elf-
tal,  klaar voor de start. 
Er werd subsidie aangevraagd bij de Gemeente en na veel 
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zeuren ging de raad akkoord met een bedrag van let wel 
….25 gulden. 
Het allereerste elftal bestond uit Nel Bos, Mien van Asten, 
Nel van Lieshout, Ria van Kuijk, Doka Versteijnen, Jet van 
Eert, Frida Bos, Jaan v.d. Laak, Toos v.d. Laak, Lies van Zon, 
Dina van Zon, Go Kerkhofs en ikzelf.  Als trainer hadden we 
Janus Meulendijks uit Valkenswaard. 
De oprichters  op 25 juni 1952 waren dus naast kapelaan 
van den Broek, Doka Versteijnen, Jet van Eert,  Frida Bos,  
Go Kerkhofs en ik. 

Het eerste elftal 
De Naam werd Lende in de overwinning. Lido.

Martin: Waar lag jullie eerste handbalveld?  
Til: Het eerste probleem toen was inderdaad het speelter-
rein. Dosl speelde in de Broekakkers (waar nu de Linde-en 
Beukenlaan liggen}Zij hadden langs het grote veld ook nog 
een oefenterrein en daar mochten wij voorlopig  op spe-
len. Maar dat ging niet zomaar. Als er een voetbalwedstrijd 
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werd gespeeld mochten wij niet op ons handbalveld, want 
volgens de voetbalfanaat Pietje Baudoin kwamen ze in de 
war met de fluitjes!!!!. Je begrijpt dat dit geen prettige start 
was en wij gingen naarstig op zoek naar een oplossing 

Martien: Jullie zijn dus niet lang in de Broekakkers geble-
ven?
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Til: Nee.. Nee we vonden een betere oplossing.  Dat was een 
veldje aan de Strijperstraat. De rijvereniging had aan de Strij-
perstraat  een oefenterrein in bruikleen van Rein Meeuwsen. 
Dat konden wij tegen een kleine vergoeding huren maar het 
stond vol vuiligheid. Dus we konden de mouwen opstropen. 
Het allerhoogste onkruid de zogenaamde  “mannen” moes-
ten we met de blote handen uittrekken en daarna heeft een 
boer het veld omgeploegd en ingezaaid. Het platwalsen  na-
men we zelf voor onze rekening. Het was een goede training. 
We moesten het  hele terrein voetje voor voetje  aanstam-
pen.  Iedere avond waren we te vinden aan de Strijperstraat, 
waar we ook zelf de netten knoopten. De netten werden 
over de heg van de tuin van Frans van Kuijk gehangen en zo 
knoopten we tot de voorgeschreven lengte en breedte ge-
haald was. De goalpalen werden weer door de vrienden en 
broers van de speelsters geplaatst. De goal en het veld had-
den  dezelfde afmeting als bij het voetbal veld.  
Een kleedlokaal was er niet aanwezig en al helemaal geen 
douches. Zelf kwamen we in sporttenue naar het veld en 
voor de bezoekers werden er 15 tinnen wasbakjes klaarge-
zet in de garage van F. van Kuijk (later het huis van Tonni en 
Lies Hikspoors) en daar moesten onze gasten  het mee doen. 
Onder de rust was er geen thee. Bij warm weer werd er een 
emmer met schoon water en een pollepel erin klaargezet 
langs de lijn. Maar dat vonden we allemaal prima. Oh wat 
waren we trots op ons veld!!!! 
 
Toos met stukje  ED 11- 4 1968

Martien: Jullie moesten aan het veld werken en trainen 
voor het handballen. 
En toen alles eenmaal klaar was, was het toen saai? In 1954 
Til:  
Het veld werd ingezegend door Hr. Pastoor de Wijs. De af-
gooi werd gedaan door Burgemeester v.d. Lokkant en de 
geestelijk adviseur Kapelaan v.d. Broek. Een van de trouwste 
supporter was Jan Verhoeven (Jan den Bels van de Broeker-
straat) we kregen van hem altijd kauwgom. 
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De eerste wedstrijden werden gespeeld in trainingsbroeken 
later werden dit broekrokken, zelfgemaakt en op de bloezen 
een eigen geborduurd Lido embleem, ontworpen door Mar-
got van de Kerkhof.  Er werd in het begin elfhandbal gespeeld 
op een groot veld, later werd dat in de 70er  jaren zeven-
handbal. Er werd een keer per week getraind. Dat betekende 
rondjes lopen en gymoefeningen doen. 
Toos stukje over kleding. 
Martien Omkleden was er dus niet bij. 
Nee dat niet. Toch waren we eigenlijk wel een moderne da-
mesclub. Zondag ‘s morgens moest je eerst naar de kerk en 
daarna mocht je ‘s middags gaan handballen.  
Til: Martin heb jij ook nog in de Broekakkers gehandbald? 
Of kwamen jullie pas toen wij het veld aan de Strijperstraat 
al  hadden? 

Martin: De heren zijn pas veel later begonnen.  Harrie Bax 
noemde pas nog de  namen van het 1e herenteam team. 
Frans van Eert, Frans  Geboers, Noud Verberne, Jan Verber-
ne, Cor Frencken, Jan Sofie, Henk van Mierlo, Tiny Bosman, 
Gerrit Kamps, die met Dina van Zon was getrouwd. Sjaak 
Peeters, die later met Toos van Zon trouwde was ook bij het 
handballen. 
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We waren één keer op stap  met onze dames. Dat was in 
1957 omdat er een 5-jarig jubileum was. We gingen naar de 
Efteling.  

Martien: En tegen wie handbalden jullie zoal? 
Til: De tegenstanders van die tijd waren ondermeer: VHC Val-
kenswaard, Woensel, Budel en Budelschoot, RPC (Stratum) 
en dan natuurlijk de daar bijbehorende uitwedstrijden. We 
deden die op de fiets. 
Martin: En hoe kwamen jullie aan geld?  
Til: Omdat er in die jaren geen sponsors waren moesten we 
rond voor donateurs. Bij Mevr.v.d.Lokkant (onze Bescherm-
vrouw) kregen we  10 gulden, maar helaas (het weer was 
barslecht) toen we thuis kwamen was ’t tientje weg, wij 
zochten  in de sloten langs de V’waardseweg en vonden het 
terug. Bij de Pastoor kregen we 2,50 gulden. Een week later  
kwam hij op huisbezoek bij ons, bij Peerke van Asten (hij had 
al enkele borreltjes gehad) en zag mij binnenkomen en hij 
zei: “Tilda van de handbal; ik zeg DOSL 2,50,  Lido ook 2,50 “ 
en sloeg met de vuist op tafel
Iedere week kwam er een blaadje uit (gestencild door Frida 
Bos, gesponsord door een e grote lampenfabriek in Eindho-
ven, hiervoor nog veel dank Frits)  
Martin: Maar ook zonder geld floreerde de club? 
Til: Ja, de club groeide en er kwam al snel een tweede 
elftal. Later kwam er dus ook een herenteam bij. In 1956 
werd het eerste elftal kampioen. De wedstrijd werd thuis 
gespeeld, het was nog steeds gelijk, maar wonder boven 
wonder kwam ineens Mien van Asten spelend in de achter-
hoede naar voren, niemand had het in de gaten maar Mien 
gooide op goal en doelpunt… en gewonnen. Het eerste 
kampioenschap was een feit!!!!!!! De dames mochten in Am-
sterdam voor het landskampioenschap spelen. Er moest in 
Oisterwijk  nog een mannenteam opgehaald worden, dat 
scheelde weer in buskosten (os waren zunig)  De chauffeur 
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dacht dat we in het Olympisch Stadion moesten zijn, maar 
we moesten naar de Meern. We kwamen uiteindelijk veel te 
laat aan. Er was geen tijd voor voorbereiding. We moesten 
onmiddellijk het veld op. We speelden wedstrijden tegen 
Wilhelmus en V.& L. (Vlug en Lenig) De wedstrijden werden 
verloren en weg was het landskampioenschap. Maar toch 
hadden we heel veel plezier gehad.
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In 1954 vierde DOSL haar 25-jarig jubileum. Wij Lido, be-
stonden toen net 2 jaar. Er werd door Riek Baudoin en an-
dere speelsters een vlag voor DOSL gemaakt bij Adriaan 

Baudoin in de keuken. We hadden er veel lol. Zelf hadden 
wij meisjes, helemaal geen geld. Zondags kregen we een 
gulden mee. Daar moesten we het mee doen.

Martin; Ja eenmaal aan de Strijperstraat kwamen wij daar 
ook handballen. Zo rond 1966. Met Jack van Baar en Jan 
Sophie in het bestuur.

Maar wij waren niet zo van het trainen als de dames.

Er werd bij ons weinig getraind. Trainen vonden we niet be-
langrijk. Het ging ons meer om mee te doen op zondag en 
dan met name om de derde helft. Eenmaal op het veld wil-
den we altijd wel winnen. Harrie Bax ging wel altijd trainen. 
Toen  hij trainer was van de dames, was daar de regel ‘als je 
niet getraind hebt, wordt je niet opgesteld’. Bij de mannen 
speelden de beste 7 altijd omdat ze vooral wilden winnen. 



Witte nog ....

9verhalen van vroeger uit Leende

Er zou dan gewisseld worden, maar vaak werd er gewoon 
niet gewisseld. De wisselspeler kwam dan  niet in het veld. 
Hij bleef als wisselspeler vaak de hele wedstrijd op de bank 
zitten .De heren waren niet altijd even sterk. Ze hebben 
zelfs  ooit met  0- 40  verloren. 

 
Martin: Maar terug naar jullie Til 
Til: Ik wil eerst nog iets leuks vertellen. In 1957 vierden we 
ons 5-jarig bestaan. We zijn ze met z’n allen naar de Efteling 
geweest. Toen we iets gingen drinken vroeg de ober aan 
Toon van Asten , de vriend van Jaan v.d. Laak, wat hij wilde 
drinken. Geef mij maar negerinnenmelk zei hij. De serveer-
ster bloosde,  maar kwam toch met chocomel. 
Omdat er weinig  tegenstand was  werd Lido 1 ingedeeld in 
de Noord Limburgse Bond, zo moesten er wedstrijden ge-
speeld worden in Herten, Linnen, Posterholt, Maasbracht 
e.a. De reis er naartoe was een probleem, We gingen meest-
al met een bus van Indekeu uit Eindhoven. die was het goed-
koopste voor ca. 30 of 35 gulden. Alle speelsters betaalden 
1 gulden en de vriendjes en  andere supporters betaalden 2 
gulden. Onze vrienden,  (vrijers), van die eerste handbalsters,  
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zijn altijd fans gebleven en zijn later ook met de handbalsters 
getrouwd.
Martin: Bij jullie ging het echt om handbal, om de sport, niet 
om wat er omheen hing.
Til Ja bij ons  werd er eenmaal in de week getraind. Dat 
gebeurde ’s avonds  Trainen betekende rondjes lopen en 
gymoefeningen doen. Er werd competitie gespeeld tegen 
Heeze, Budel en Budelschoot, Valkenswaard en Eindhoven-
se clubs zoals Woenselse boys en Stratum. Ook moesten 
we tegen Heeze spelen. De handbal van Heeze liep niet zo 
goed in die tijd.  
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Er waren in tijd 2 bonden. De RK Nederlandse handbalbond 
en de Algemene Nederlandse Handbalbond. Leende was 
bij de RK bond. Later ging alles op in het Nederlands Hand-
bal Verbond NHV 
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Toos met stukje  Orgaan van de RK HV 17-2-1966 
 
De leden hadden ledenpasjes. Bij wedstrijden  moest je 
je legitimeren als lid van Lido. Meestal regelde dat de 
aanvoerder. Dat deed de aanvoersters. Je kon ook BBlid 
zijn. Dat was als je wel lid was, maar nog geen pasje had. 
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Deze leden mochten al wel meedoen aan wedstrijden. For-
muleren moesten uitgewisseld en ingeleverd worden.  De 
ontvangende club moest het opsturen. Je kreeg boete als 
je dat formulier niet op tijd verstuurd had. De aanvoersters 
moesten tekenen en de gastclub zorgde voor verzending.

 
Til  Bij Lido waren er geen feestavonden. Wel was er een 
jaarvergadering. Go Kerkhof was secretaris. Iedereen kwam 
naar de jaarvergadering. Het was bij iemand thuis. Feestjes 
vanwege kampioenschappen? Na het kampioenschap gin-
gen ze enkel een frietje eten. 
 
Iedereen wilde altijd wel meespelen. Daarom  moest ieder-
een op toerbeurt  op de reservebank. Til van Asten maakte 
de opstelling. Iedere week maakten we een handbalblaad-
je. Daarin stond de opstelling van de komende week en een 
verslag van de vorige wedstrijd. 
Til:  Wij waren hele fanatieke handbalvrouwen. Jullie man-
nen waren dus niet zo fanatiek. 

Martin nee, een voorbeeld: Als we ’s zondag gingen hand-
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ballen moesten we onze leden gaan verzamelen. Jan Bax 
uit de  Langstraat moest zou ooit nog onder de koeien van-
daan moeten komen toen ze hem kwamen ophalen. 
 Na de wedstrijd gezellig nakaarten het clubhuis dat wel. 
Eerst bij Mina’s en later met Ria van Hoof, daar waren we 
goed in.

 
Het herenhandbal kwam voort uit de KPJ. De KPJ richtte op 
zeker moment een 7 handbal op voor haar leden. Dat was 
voor de jonde kpj’rs. Als je trouwde mocht je daar geen lid 
meer van zijn. Die mannen wilden toch blijven handballen. 
Zo ontstond een heren team bij Lido. We hebben daarvan 
foto’s vanaf 1979,  gemaakt door Ria van Hoof. Hotel Kem-
penland, met Ria als uitbaatster, als gastvrouw, was het 
clubhuis van Lido. 

Ook wij mannen kregen een bakje water om ons in te was-
sen. Dat werd gehaald bij Tony Hikspoors, Met name de 
gasten kregen dat. De Leendenaren konden zich wel thuis 
wassen. In de Strijperstraat moesten we soms het gras nog 
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maaien voordat er gepeeld kon worden. 
Toos met stukje  Parel van Brabant 10-8-1966 

Een anekdote uit het herenhandbal: Peer van Dijk uit Strij-

perstraat was ook bij de handbalclub. We moesten in Eind-
hoven gaan handballen. Achter het handbalveld was een 
gebouw met ramen. De goal waarin Lido de doelpunten 
moest maken was vóór deze ramen. We zeiden nog: als dat 
maar goed gaat. Onze mannen waren bang dat het glas 
aan diggelen zou gaan. De gasten zeiden, och dat gaat vast 
goed, maar helaas het ging fout. Peer gooide op goal en 
rindekinkel daar ging het raam. Pech. 

Anekdote: Harrie Bax was een scheidsrechter en moest flui-
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ten. PSV tegen Valkenswaard. Iemand misdroeg en Harrie 
zei: Jij kunt je stropdas alvast aandoen. Hij bedoelde na-
tuurlijk: Ik stuur je van he veld. Je kunt gaan omkleden. De 
speler kwam echter terug met stropdas om en wilde weer 
verder spelen. Ook zei hij wel eens  Ga jij maar douchen. De 
speler douchte en kwam weer het veld op. 
Na het trainen was de kantine niet open. We gingen dan 
maar langs ons clubhuis, Kempenland. 
Een anekdote bij de heren in Stratum. Er kwam een hoc-
keybal in het handbalveld. Iemand schopte met zijn zachte 
handbalschoenen tegen die  hockeybal. Dat heeft hij gewe-
ten. Zo’n bal is zo hard, dat hij er een gekneusde voet aan 
overhield. Hij heeft een hele tijd niet kunnen handballen. 

Martin: Per team moest je een scheidsrechter leveren. Har-
rie Bax was voor ons vaak scheidsrechter en zelf ben ik ook 
lang scheidsrechter geweest.

Harrie zijn scheidsrechter kleren werden een keer wegge-
haald in de kleedkamer, Waar??Waarom??.  Hij zal wel niet 
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goed gefloten hebben

Het gedrag op het veld kan ooit heel gemeen zijn. Handbal 
is een fysieke, een lijflijke sport. Je maakt veel contact met 
elkaar. Het kan er gemeen aan toe gaan. Voorbeelden van 
gemene sport trucjes??? . Er was ook soms fysiek geweld 
ten opzichte van de scheidsrechter.  
Verbaal geweld. Verhaal Martien Jaspers.

 
 
In 1974/75  zijn zo’n 100 meisjes wekelijks actief in diverse 
teams tussen de 8 en 23 jaar. Er worden stencils huis aan 
huis bezorgd. Het is de tijd van Carol Schutters, Corrie (van 
Tongerloo) de Werdt

Vader en moeder Kuijpers kwamen vroeger samen op de 

brommer naar wedstrijden  van Lies kijken. Riek Baudoin 
had  Lies gevraagd om lid te worden van de handbalvereni-
ging. Lies ontpopte zich als een hele goede handbalspeelsters. 
 
Til Anekdote uit de  vrouwencompetitie. De dames moes-
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ten spelen in Stratum. De dames van Stratum vonden dat 
die dorpsmeisjes uit Leende ook moesten komen douchen 
.Ze stonden zowat naks in de deur van de kleedkamers te-

gen de Lidodames te roepen dat ze ook moesten komen 
douchen. De dames van Leende vonden dat maar niets en 
wisten niet hoe ze zo snel ze daar weg konden komen. 
Til: In 1961 werd na 9 jaar, door Lido het eerste kampioens-
feest gevierd voor 11 handbal

Wij, de dames van Lido handbalden heel erg goed en we 
hadden zoals gezegd hier in deze omgeving weinig tegen-
stand. Dus … we wonnen veel.

We waren ijverige dames.  
 
In 1962 hadden we het 10-jarig bestaan. 
Er was een groot internationaal handbal-
toernooi in Leende. Zo’n 30 teams deden 
mee. 

Martin: In 1977 was er bij het 25-jarig be-
staan ook  een groot jubileumtoernooi, 
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maar nu  op het gemeentelijk sportpark.

 
 Vanaf toen ontstond de accommodatie aan de Groote 
Speel.  
9 april 1977 werden ook de meisjespupillen kampioen van 
Zuid-Nederland.

Er was een keer een extra wedstrijd van het voormalige eer-
ste elftal tegen het tweede team van de club vanwege het 

jubileum. Dat was dus al op De Groote Speel.  De oude trai-
ner kwam ook weer fluiten. Ze wonnen. Toos van der Laak 
maakte 3 goals. Harrie Bax zei: Voor elke goal krijg je van mij 
een rondje. Ze aten die avond bij de  Schammert en gingen 
’s avonds naar De Vier Linden.

De meisjes van Weert  Tineke en Bertha, waren ook goede 
en fanatieke handbalsters, vooral ook samen Miep van Eert, 
Gerry Sprankenis en Miep Hikspoors, Geleen Bijnnen, Petra 
Beliën. 
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Lies Kuipers  (Bosman) ging trouwen. Haar vader had er een 
hekel aan dat ze bleef handballen. Hij zei; Als je stopt met 
handballen dan krijg je de naaimachine. Ze zei dan hou het 
naaimachine maar.  
Lies ging op de brommer met Siem Rutten naar de scheids-
rechter cursus in Eindhoven.  
Vanaf 1960 was de generatie van Lies Kuijpers aan de lei-
ding bij Lido. Lies stond achter in het veld, moest ook vaak 
keepen.  
 

 Het liefst speelde ze voorin. Maar ze was vaak achterin no-
dig.
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Andere namen uit die tijd zijn: Anita Schutters, Toosje en 
Nel Bax. Ria Rutten uit de Dorpsstraat. Geleen Bijnnen, 
keeper. Miriam Bijnen, Angelique Beliën, Petra en Tosca,  
Mirjam Barten, Wilma van Meijl, Toos van Mierlo van Frits 
van Mierlo en Annie Wijffelaars.  
Frans Bax heeft hen vaak met zijn busje naar de wedstrijden 
gereden.

 
Toos met stukje  Kempener  Koerier 8-9-1976 

Toos met stukje  Parel van Brabant rond 1976?? 
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De dames van Lido waren een vooruitstrevende groep. 
Lies Bosman heeft nog eens in de krant gestaan omdat ze 
een herenwedstrijd had gefloten. De scheidsrechter was 
niet komen opdagen. De organisatie vroeg of  Lies de he-
renwedstrijd niet wilde fluiten. De volgende dag schreef de 
krant: één meisje de baas over 22 mannen. 
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Toos met stukje  ED? 23 oktober 1961 
1977 was een bijzonder jaar 

 
Mannen in 1977

In 1977 kwamen daar ook Ria van Hoof bij, Leny van Eert, 
de tweeling De Waal,  Miep van Eert, Riny Hendriks, Julia 
van der Heijden,  Mia Bloemers, Joke Hanique,  
1980 Dames 1 kampioen. 
Vanaf hier was mijn batterij leeg. Ik weet niet of dit goede 
fotonummers zijn, maar dat wijst zichzelf
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Nawoord van Til Rooijmans-van Asten:
Als oprichters van Lido zijn wij heel trots op deze club, 
dit is vooral te danken aan de bestuursleden, trainers en 
coaches, spelers en en vooral aan de vele vrijwilligers, 
donateurs en supporters.
Zonder hen was de club die wij in 1952 oprichtten niet zo 
groot geworden. Hiervoor hartelijk dank en ga zo door.


