
Ankie de Jong 

 

Ik woon in Gorredijk en ben getrouwd met Meine. We 

hebben 2 kinderen: Jurrit Jan, woont in Utrecht  en 

Fenna, woont met Marc Blaauw in Gorredijk. Ik heb in 

mijn werk pedagogische begeleiding gedaan. De laatste 

16 jaar werk ik geregeld op school Lyndensteyn te 

Beetsterzwaag. Zelf heb ik altijd gevolleybald. Naast 

spelen, ben ik actief geweest in de TC en de 

jeugdcommissie en ben ik 10 jaar voorzitter van 

volleybalvereniging Reva geweest. Nu coach ik nog een volleybalteam. Daarnaast 

tennis en bridge ik en ben ik al ruim 30 jaar Unicef-vrijwilliger.  

 

Via Marc zijn we in aanraking gekomen met LDODK en zijn we geregeld bij de 

thuiswedstrijden van het eerste team in sportcentrum Kortezwaag.  

Min of meer als buitenstaander toch betrokken bij de club: een prima basis voor een 

vertrouwenspersoon.  

 

Gea de Vries 

 

Ik ben Gea de Vries en woon in Hemrik. Doordat onze 

beide dochters, Anne Rixt en Bente Britt, indertijd zijn 

overgestapt van WWMD naar LDODK ben ik betrokken 

geraakt bij LDODK. In het dagelijks leven werk ik in een 

behandelcentrum waar o.a. mensen die met justitie in 

aanraking zijn gekomen worden behandeld. Daarnaast 

werk ik als clientvertrouwenspersoon bij een landelijke 

organisatie en behartig ik de belangen van zowel 

cliënten als verwanten binnen een zorginstelling in 

Drenthe. Ik ben getrouwd met Brand Jan de Haan en 

samen runnen wij een melkveebedrijf. Op woensdag geef ik samen met Marjo de 

Haan en Nynke Bijstra eco-coaching aan de eerste jeugdteams van LDODK. Dit is 

geweldig om te doen, het geeft mij veel energie. Verder ben ik vaak als supporter op 

het korfbalveld aanwezig om te genieten van deze prachtige gemengde familiesport. 

 

 

Bereikbaarheid: 

Ankie de Jong ankiedejong.ldodk@gmail.com 

Gea de Vries  geadevries.ldodk@gmail.com 

 

Bij afwezigheid kan contact opgenomen worden met  

Centrum Veilige Sport  NOC*NSF tlnr. 0900-2025590  

(maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.30 uur)  
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of mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl 

Meer informatie vind je op de website: 

centrumveiligesport.nl 
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