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Frans van Leeuwen

André den Edel 
in gesprek met  

Frans van LeeuwenFC TOMA zaalvoetbal 
Het werd een jarenlange mooie 
samenwerking met fantastische 
herinneringen.

Voetbal Moordrecht

Moordrecht 6. Met hen werd ik kampioen in hun klasse. 
Frans van Leeuwen (2e van rechts staand)

“Door mijn sportprestaties had ik mij goed in the 
picture gewerkt.

De selectie van voetbalvereniging Moordrecht zag 
mij als de gedoodverfde conditietrainer”.
Frans ging de voetballerij in.  
Samen met Piet de Jong trainde Frans de selectie 
van Moordrecht 1.

Met de Molukkers erbij gooiden hij hoge ogen. 
Frans kon uitstekend met de Molukse jongens 
overweg.

Moordrecht 2. Kampioen in de klasse. 
(Frans 4e van rechts staand)

Thoma-Datarex zaalvoetbal
Vervolgens trainde Frans zeven enerverende jaren de 
Molukse zaalvoetbalclub “Thoma-Datarex”.

Het Nederlands- en Benelux-kampioenschap  
werd hun deel. 

Frans: “Het waren prachtvoetballers, een enorme inzet 
vertoonde zij. We behaalde vele kampioenschappen. 
Als we weer met een titel thuiskwamen kon ik ‘s nachts 
niet slapen.  

Die periode wil ik best als één van mijn mooiste jaren 
rekenen”.



Ze kregen van mij een  
keiharde conditietraining die 
de basis legde voor hun  
succes. 

Frans is nog steeds een graag 
geziene gast op alle feestelijk-
heden van de Molukkers.



Bijgaand artikel heeft als bron: 

“Een Molukse thuishaven aan de  
Hollandse IJssel” van R.R.F. Habiboe;  
50 jaar Molukkers in Moordrecht 1961-2011.

“Een andere betrokkene bij VV Moordrecht,  
Frans van Leeuwen, kan zich nog wel het één en 
ander herinneren uit die tijd.

Nieuwe wijk
Frans was met zijn vrouw Miep in Moordrecht komen 
wonen juist voor de Molukse gezinnen zich in de nieuwe 
wijk vestigden. Zij werkten samen in de slagerij en 
leverden veel en regelmatig vlees aan de Molukkers ten 
behoeve van feesten, bruiloften en begrafenissen. 

Frans was daarnaast conditietrainer en verzorger bij  
VV Moordrecht en weet nog dat trainer van der Wel 
spelers op basis van hun kwaliteit liet spelen in het  
eerste elftal van VV Moordrecht.  
Frans droeg zelf destijds Bobby Leiwakabessy voor bij 
van der Wel, die speelde in het derde elftal, om in het 
eerste te spelen. 
 
Molukse spelers
Bobby was al snel niet de enige die in het eerste 
speelde en het bestuur vond het aantal Molukse spelers 
te groot worden. In die tijd wist men eigenlijk nog niet 
zoveel over en van de Molukkers, hun achtergronden 
en gewoonten. Toen trainer van der Wel vertrok vernam 
Frans dat het bestuur hoopte dat de nieuwe trainer meer 
Nederlanders zou gaan selecteren. Dit was tegen het 
zere been en de principes van Frans.

FC TOMA landskampioen
Kennelijk verliep het contact tussen Molukkers en 
Nederlanders niet zo goed en midden jaren zeventig 
vertrokken veel Molukse veldspelers. 
Velen stapten over naar het zaalvoetbal van FC TOMA. 
Deze Molukse club nam deel aan de KNVB-competitie 
derde klasse. De KNVB afdeling Gouda was in eerste 
instantie wat huiverig voor deze vereniging vanwege 
eerdere vechtpartijen in de regio tussen Molukkers en 
Nederlanders.

De huivering sloeg al snel om naar bewondering want 
TOMA speelde zich al snel naar de top.
De club won achtereenvolgens de competitie,  
de landelijke beker, werd landskampioen, en won de 
Benelux-beker.
Frans werd destijds de conditietrainer, masseur,  
verzorger.  
 
Het werd een jarenlange mooie samenwerking met 
fantastische herinneringen. Nog steeds koestert 
Frans die tijd als één van zijn mooiste jaren.

Vijf bussen
“Het waren louter hoogtepunten vond ik....’s maandags 
na een wedstrijd kon ik niet slapen van de euforie van 
de dag ervoor!! Het was zo’n sensatie, zo mooi, zo 
betrokken.  
Met vijf bussen naar de wedstrijden met Hollanders, 
Molukkers. Niet te geloven”.

Turijn
Zo maakte Frans het Landskampioenschap en  
Benelux-kampioenschap mee; de wedstrijden in het 
Italiaanse Turijn.  
Frans draagt ZVV TOMA (later DATAREX) niet alleen 
mee in zijn hart. Op zijn zolder bewaart hij een enorme 
stapel kranten-artikelen bekers, vaantjes en wat dies 
meer zij over zijn glorie tijd bij TOMA-DATAREX.
 
Als je Frans vraagt hoe TOMA dit heeft kunnen 
bereiken krijg je als antwoord:  
Molukse voetballers zijn van nature speels en  
hebben weinig zin in training.  
Ze kregen van mij echter een keiharde  
conditietraining die de basis legde voor  
hun succes.
Frans is nog steeds een graag geziene gast op alle 
feestelijkheden van de Molukkers.



Het Toma-Datarex kampioensteam rechts staand  
Frans van Leeuwen

Note van de schrijver:  
Vele jaren heb ik bij Frans getraind. Nooit heb ik 
hem kunnen betrappen op enige vorm van  
discriminatie in wat voor vorm dan ook, of voorkeur 
voor iemand. Frans ziet alleen maar mensen die al 
naar gelang hun kunnen hun favoriete sport  
bedrijven.  
Of je nou wereldkampioen wordt of laatste in de 
onderste regionen maakte voor hem niets uit.  
Wel moest je gedreven zijn en de juiste inzet en 
mentaliteit tonen. Sterallures kon je maar beter 
thuislaten want anders pakte hij je wel even en zette 
je “met beide benen op je plekkie”. 

Vijfkamp
In Moordrecht werd elk jaar een soort Vijfkamp- 
Sterrenslag georganiseerd.
Nu had het districts-politiekorps deze wedstrijd al twee 
keer gewonnen.  
Frans wilde ook wel eens winnen.  
Hij formeerde een team sporters bestaande uit atleten, 
hardlopers motorcrossers en zijspanbakkenisten.

Toen het team op de wedstrijd kwam werden zij al 
smalend naar de underdog positie verwezen door de 
Politiemensen.
Hoe verder echter de wedstrijd volgde hoe bleker het de 
tegenstanders om de neus werd.

Het resultaat was dat TEAM- FRANS 
VAN LEEUWEN 5 jaar achter elkaar 
de beker won.

Het vijfkampteam. Staand links o.a. Ben Rapis, Frans.  
Zittend Dick Steenbergen, Ron Verweij.

Leo IJzerman van Team-Frans wint zijn onderdeel

Frans toont trots met enig sarcasme de beker die 
hij 5 maal won
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Trainingsmethode
Als je bij Frans ging trainen moest je bijna van staal en 
beton zijn. Niks geen verfijnde toestellen.  
Een oud zwemvest waar het kurk was vervangen door 
vijf kilo zand. Gewichtjes in je hand; vergeet het maar, 
een flinke boomstam in je nek of zes keer met je maatje 
op de rug de dijk op en neer.

Trekveren een lachertje: voorhamers van kilo’s zwaar 
en slaan op die zandzak. Maar wel onder goede  
begeleiding. Hij hield iedereen nauwlettend in de gaten 
en als je een keer niet zo goed ging dan kreeg je een 
aangepast schema.

Dit was ook de basis waarmee de motorcrossers 
van M.C.C.Holland nationaal en internationaal tot 
grote prestaties kwamen.

Wordt vervolgd (deel 3)


