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VOORZITTERSPRAAT
Net na het verschijnen van het clubblad van december ontvingen wij het bericht dat geheel
onverwachts onze oud penningmeester Drikus van Rossum is komen te overlijden. Wij zullen
Drikus herinneren als een gedreven bestuurder.
Ook ontvingen wij het bericht dat Engel van Rooden onverwachts was komen te overlijden.
Engel van Rooden is ruim 53 jaar lid geweest van onze vereniging.
Wij wensen beide families heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.
Op 27 januari j.l ontvingen wij het bericht dat onze erevoorzitter Dhr.C.Bransma jr
onverwachts was komen te overlijden. Elders in dit clubblad treft u een in memoriam aan.
Op 2 maart ontvingen wij het bericht dat ons lid Floor Blom op 91 jarige leeftijd is komen
te overlijden. Floor was ruim 59 jaar lid van Leerdam Sport 55.

Wij wensen alle families heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Tijdens een druk bezochte Nieuwjaarsreceptie hebben wij een 6 tal leden gehuldigd
vanwege hun langdurig lidmaatschap. Elders in dit clubblad treft u foto’s aan van deze
receptie. Gezien de opkomst naar deze receptie denken wij dat Leerdam Sport weer volop
leeft, van jong tot oud, van gemeente afgevaardigde tot aan gewoon belangstellende
iedereen was vertegenwoordigd.
Ik denk dat wij op deze dag ons visitekaartje hebben afgegeven. De aankleding van de
kantine zag er perfect uit, en in die ambiance is het prettig gasten te ontvangen.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is er een schilderij onthuld welke in de bestuurskamer zal
komen te hangen. Het schilderij is gemaakt door Mini den Hartog uit Leerdam. Op het
schilderij staan twee spelers afgebeeld te weten Dirk van Krieken in het Sparta tenue en
Michel van Rossum in het Leerdam Sport ’55 tenue. 

Het bestuur is zeer content met de contract verlenging voor het nieuwe seizoen van Maarten
Kuik als B trainer. Met Maarten denken wij de juiste persoon te hebben gevonden en we
zijn dan ook blij hem te hebben kunnen behouden.

Met de gemeente Leerdam spraken wij over de verhuizing. Het bestuur had graag gezien
dat een verhuizing in 2012 rond zou zijn en dat wij met ons 100-jarig bestaan op een
nieuwe locatie zouden zitten. Dit blijkt voor de gemeente niet te realiseren en het zal zoals
het er nu voor staat 2014-2015 worden. Het echte onderhandelen is nu begonnen maar
het zal nog een lange weg worden om tot een akkoord te komen. Maar wij hebben er alle
vertrouwen in dat het goed komt.
In dit clubblad treft u ook een stukje aan van dhr.Santing van de Gemeente Leerdam over
het verplaatsen van jongerencentrum De Rootz.

Daar de kosten van het drukken van het clubblad omhoog gaan én de advertentie
inkomsten minder worden heeft het bestuur in overleg met de sponsorcommissie en de
redactie van het clubblad besloten dat het clubblad 4 keer per jaar uit zal gaan komen. Ik
wil u er op wijzen dat er ook veel berichten komen te staan op onze website
www.leerdamsport.nl. Dus kijk hier regelmatig naar om helemaal op de hoogte te zijn van
uw Leerdam Sport ’55.

Hoewel het nog ver weg is wil ik u vragen zaterdag 13 juni in uw agenda te plaatsen. Op
deze dag zal onze jaarlijkse familiedag worden gehouden. Wij hebben bewust voor een
zaterdag gekozen, omdat we deze dag af willen sluiten met een barbecue en een
feestavond. Het programma voor deze dag zal nog worden ingevuld, maar wij rekenen op
uw komst en natuurlijk uw deelname.

Als ik dit stukje schrijf is de winterstop achter de rug en na wat afgelastingen is de bal weer
gaan rollen. Ik wens iedereen heel veel spelvreugde toe met het voetbalspelletje en spreek
de hoop uit aan het einde van het seizoen toch enkele kampioensvlaggen te mogen hijsen.

John Boekelman
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REDAKTIEPRAAT

Later dan u gewend bent ligt de 1e De Brug van 2009 op de deurmat. De kredietcrisis slaat
overal toe. Ook bij De Brug. Wij moeten de buikriem aanhalen en dus heeft de
sponsorcommissie die De Brug financiert in overleg besloten dat De Brug 4x per jaar uitkomt. 1
minder dan voorheen dus. 
Dat maakt dat u in maart 2009 nog een nieuwjaarstoespraak kunt lezen. In hoeverre het nog
zinvol is om (enigszins) gedateerde informatie in De Brug op te nemen bekijken we iedere keer.
De vraag of het op prijs wordt gesteld, danwel van toegevoegde waarde is spelen daarbij een
rol. 
Het is een feit dat wij in een aantal gevallen al achter de feiten aanliepen, de vraag blijft hoe
oud het ‘nieuws’ moet zijn voordat we besluiten het niet te plaatsen. Zoals altijd zijn wij
benieuwd naar uw reacties. 
Zit ik hier in mijn eentje te brainstormen, dan kan de site in dat opzicht een oplossing bieden.
Het is een fantastisch medium als het op de juiste manier gebruikt word. Als informatie met
betrekking tot wedstrijden en trainingen is het alleen handig als het (bijna) dagelijks
bijgehouden wordt. Voor het achterlaten van bv. een nieuwjaarsboodschap is er minder druk.

Gisteravond werd bekend dat Olympique Marseille de volgende ronde in de UEFA cup tegen
Ajax voetbalt. Zo, dan weet u wanneer ik met dit stukje bezig ben geweest. Op dit moment
beschik ik over kopij van de jeugdcommissie/ jeugdpraat, De Rootz, de nieuwjaarsreceptie,
‘wat weet u van’, ‘ja en nee’ en de verslagen van het 2e elftal. De rest volgt komend weekend,
dit alles om toch zo actueel mogelijk te zijn. 
Met name in deze De Brug is dat lastig, omdat we sinds de vorige de Brug drukker zijn
geweest met schaatsen dan met voetbal. In de afgelopen winter, die de koudste is geweest
sinds 1997, werd nogal eens wat afgelast. Het gebrek aan recente wedstrijden kan dus ook
leiden tot meer en meer gedateerde kopij. Hoe dan ook, vanaf nu met een ‘warm’ weekend
voor de deur zijn de ogen weer gericht op voetbal. 
Niet alleen bij Leerdam Sport, maar ook nationaal en internationaal zijn de competities weer
begonnen. Afgelopen week twee ‘waardeloze’ wedstrijden van gerenommeerde internationale
clubs achter elkaar, op donderdag was dat totaal anders. Nota bene met een Nederlandse
club. Geld zegt lang niet altijd alles. Strijd, inzet en voor elkaar gaan kan met een beetje geluk
ook tot aardige resultaten leiden. Met dat in het achterhoofd bij de spelers van de A-selectie
kan het nog een aardige 2e seizoenshelft worden.

Vanochtend (01/03) vernam ik van de nieuw opgezette site. Ziet er mooi uit. Nu vasthouden en
zorgdragen dat het netjes wordt bijgehouden. Dan is mijn opmerking hierboven al weer
verleden tijd……Zo ziet u maar vaker dan me lief is lopen we achter de feiten aan. 

"In deze De Brug mist u de belevenissen uit de D-1 hoek.  In de volgende editie wordt u weer
bijgepraat."

Marcel van Leusden 

Bedankt!
Spelers van het 3e, 4e en 5e elftal bedanken Arie en Bea voor de inmiddels traditionele
heerlijke spaghetti maaltijd op hun donderdagtrainingsavond.

Oproep
Gezocht, gevraagd, wat dan ook! Bent u bereid mee te helpen bij het schoonmaken van de
kantine meldt u dan even bij het Bestuur.
Uw hulp wordt ZEER op prijs gesteld.
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UIT DE BESTUURSKAMER

De website
Ik wil beginnen om te melden dat onze website is vernieuwd. Jan Willem van den Brenk en
Klaas Hoekstra hebben hier iets moois van gemaakt. De uitstraling van de site is verbeterd
en de nieuwsfeiten zijn up-to-date. Het up-to-date houden van de site is van groot belang.
Ik wil een ieder dan ook oproepen om nieuws en wetenswaardigheden door te geven aan
Jan Willem van den Brenk, zodat dit op onze site geplaatst kan worden.
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op onze site: www.leerdamsport.nl

Familiedag zaterdag 13 juni 2009
De jaarlijkse Familiedag van Leerdam Sport '55 is dit jaar: 
zaterdag 13 juni 2009.
Wij zijn dit jaar vroeger met de melding, aangezien er geen clubblad meer verschijnt vóór
juni 2009. Naast het voetbal zal er een bbq en een feestavond worden georganiseerd. Wij
houden jullie via onze website op de hoogte.

Opzeggen lidmaatschap
Aan het einde van het voetbalseizoen komen er altijd opzeggingen binnen m.b.t. het
lidmaatschap van Leerdam Sport '55. Ten overvloede wil ik er op wijzen dat het
lidmaatschap en de contributie doorlopen tot en met 30 juni 2009. Het opzeggen moet
altijd schriftelijk gebeuren. Opzeggingen die via de leiders bij ons binnen komen worden
niet in behandeling genomen.

Overleg gemeente Leerdam:
3 februari 2009 hebben wij weer overleg gehad met de gemeente Leerdam. Tijdens deze
bijeenkomst is duidelijk geworden dat wij zeker niet in 2012 gaan verhuizen. Het is zelfs
nog maar de vraag of 2014 haalbaar is. Op verzoek van de gemeente Leerdam hebben
wij inzichtelijk gemaakt wat uitstel aan meerkosten voor Leerdam Sport '55 met zich mee
zal brengen. Bij 3 bedrijven hebben wij offertes aangevraagd. De offertes zijn verwerkt in
een powerpointpresentatie. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat wij op ambtelijk
niveau gaan spreken met een afvaardiging van de gemeente om zo vóór de zomer met een
gezamenlijke uitwerking te komen. De wil is er om in goed overleg tot een voor beide
partijen goede oplossing te komen.

Henri van Wijk
Secretaris

FAMILIEDAG LEERDAM SPORT 
ZATERDAG 13 JUNI 2009

Zaterdag 13 juni 2009 zal onze familiedag worden gehouden. Gezien het succes
van de afgelopen jaren zal het programma worden uitgebreid. Via de website en
de weekbrief zullen jullie op de hoogte worden gehouden.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

- Spelprogramma van de jeugd
- Familiedag voetbaltoernooi 6 tegen 6
- BBQ
- Afsluitend een feestavond
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IN MEMORIAM

Cornelis Brandsma jr.

Vreugde en verdriet kunnen dicht bij elkaar staan. Tijdens
onze nieuwjaarsreceptie van 4 januari 2009 hebben wij de
C. Brandsma jr. gehuldigd vanwege zijn 75-jarig
lidmaatschap van Leerdam Sport '55. 

Op 27 januari jl. ontvingen wij het bericht dat de heer
Brandsma onverwachts is komen te overlijden.
In zijn rijke bestuurscarrière heeft hij tal van functies, eerst
binnen Sparta en later bij Leerdam Sport '55, bekleed. Eén
van de belangrijkste functies die hij bekleedde was het
voorzitterschap van Leerdam Sport '55, deze bekleedde hij
van 1963 tot 1976. Voor al zijn activiteiten werd hij in 1962
benoemd tot lid van verdienste en in 1976 ontving hij de titel
erevoorzitter. 

De heer Brandsma was een kundig en gedreven bestuurder.
Nadat hij de voorzittershamer had neergelegd en uit het
bestuur trad bleef de heer Brandsma nauw betrokken bij alles wat met Leerdam Sport '55 te
maken had. Soms op de voorgrond, maar meestal op de achtergrond. Thuis stilletjes iets
uitwerken en dan er daarmee naar buiten komen. Dit alles tot aan zijn overlijden toe. Hij
had maar één doel voor ogen: het verbeteren van zijn en ons Leerdam Sport '55.

Tijdens de condoleanceavond hebben vele Leerdam Sporters hun medeleven getoond.
Hieruit blijkt maar weer hoe graag gezien de heer Brandsma was binnen Leerdam Sport
'55. 

Wij zijn de heer Brandsma heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor zijn en ons
Leerdam Sport '55 heeft gedaan.

Wij zullen hem nooit vergeten.

Bestuur Leerdam Sport '55
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25 mei 2009.

Dit clubblad zal rond 
12 juni 2009 verschijnen

Namens de redaktie
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V A N  D E  J E U G D C O M M I S S I E / J E U G D P R A A T

Er zijn clubs die te weinig vrijwilligers hebben en als clubs in de gelukkige omstandigheid
zijn wel vrijwilligers te hebben, zijn het veelal ouderen en/of mensen die wel erg veel doen
voor hun club. Meestal een dubbel functie met daarnaast ook nog een maatschappelijke
baan. 
Zo zijn deze vrijwilligers bestuurslid en daarnaast leider/trainer of hebben ze zitting in een
of meerdere commissies. Ja, er zijn er zelfs die drie functies hebben. Dit laatste is bij onze
club ook het geval. Op zich is daar niets mis mee, maar het is verre van ideaal. Helaas,
het is immers niet anders. Toch kan het nog gekker! Er zijn clubs die sluiten de kantine veel
eerder omdat ze niemand hebben, ja er zijn zelfs clubs die geen toernooien organiseren,
gewoonweg omdat er geen vrijwilligers genoeg zijn. Gelukkig heeft onze jeugdcommissie
nog steeds vrijwilligers kunnen vinden voor bijvoorbeeld trainers/leiders en andere functies. 
Alleen het vinden van vrijwilligers die een wedstrijd willen fluiten wil nog wel eens een
probleem geven. Vandaar dat de JC recentelijk een actie op touw heeft gezet om dit
probleem onder de aandacht te brengen. Zo kregen alle senioren begin december na het
spelen van hun thuiswedstrijd op zaterdag een flesje AA met een begeleidend schrijven van
onze F-pupillen. (Verderop in dit Clubblad de genoemde brief) Of een en ander succes
heeft zal de laatste seizoenhelft moeten blijken. Nu circuleert er binnen de club en vooral in
de kleedkamers een lijst met de te spelen jeugdwedstrijden voor de komende 2 weken, op
deze lijst kunnen vrijwilligers die een wedstrijdje willen fluiten zich inschrijven ………..we
hebben goede hoop !!

Want….Vraag niet wat de Club voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor de Club kan
doen !

Johan 
Dick



HET 2E ELFTAL SEIZOEN 2008-2009

06/12/2008 Leerdam Sport ’55 2 – LRC 4
Van de 13 spelers die de heenwedstrijd speelden en die we met 4-2 wonnen zijn er in
deze wedstrijd 7 aanwezig. Samen met de overige spelers kunnen we wellicht voor een
verrassing zorgen. Na een snelle aanval was het echter LRC dat de leiding nam, 0-1. Het
surplus aan techniek en tactiek van deze ervaren spelers kon Leerdam Sport met heel veel
inzet en teamgeest weerstaan, tot de rust bleef het daardoor 0-1. Na de rust deden wij er
een schepje bovenop, en LRC had alle moeite om ons op te vangen. Toch was het de
geslepen voorhoede van LRC die via een counter in een buitenspelsituatie de 0-2 maakte.
Daarna hadden wij nog een goede kans op een aansluitingstreffer, echter de stift van Ray
(K) kwam tegen de paal.
Zo ontsnapte LRC aan een fel opdringend Leerdam Sport, die deze faire wedstrijd met eer
verloor. Zo voetballend halen we nog veel punten in deze goede 3e klasse. Maarten Kuik

13/12/2008 Wilhelmina ’26 3 - Leerdam Sport ’55 2 
Wij misten vandaag S. Nanlohy (S), M. Gieltjes, J. de Jong, Y. Said door diverse andere
verplichtingen. Van het 1e kwam er niets terug. Gelukkig was het 3e vrij, Marcel Hennekes
en Arie Verdugt speelden beide een helft en deden dat met veel inzet en goed voetbal.
Ook Melvin was er nu bij om ons te steunen als grensrechter en invaller. Het begon
allemaal niet zo best, onze leider liet het vandaag afweten, zodat ik de formulieren moest
invullen en de wedstrijd bespreking aan Marco Vink overliet. Wilhelmina was versterkt, en
wij zaten vanaf het begin niet in de wedstrijd, geen wonder nu we met een geïmproviseerd
elftal aantraden. De inzet was prima, maar we misten de laatste pass. Na een kwartier
werd het 1-0. Na de rust begonnen we beter en was het Rachid (E) die de 1-1 binnen tikte.
5 minuten voor tijd maakte Wilhelmina de 2-1, en moesten we toch met lege handen naar
huis. Ik hoop dat het 1e na de winterstop met een vaste groep kan werken, dan is dat bij
ons ook zo, zodat we dan punten kunnen halen. Maarten Kuik

Top 5 Tussenstand ‘speler van het jaar’ seizoen 2008-2009 2e elftal
1. M. Kuipers 13 wedstr gespeeld 441 pnt.
2. A. v/d Heuvel 13 wedstr gespeeld 409 pnt.
3. A. Usmany 12 wedstr gespeeld 403 pnt.
4. J. van Bruchem 11 wedstr gespeeld 371 pnt.
5. M. Vink 10 wedstr gespeeld 335 pnt.

Topscoorders
1 R. Kant 8 goals
2 J. Hoekstra 2 goals
3 7 spelers 1 goal

Top 5 trainingsopkomst 
1. A. Latuhihin 38x
2. A. Usmany 37x
3. J. van Bruchem 36x
4. M. Kuipers 35x
5. A v/d Heuvel en 

R. Kant 33x
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07/02/2009 Leerdam Sport ’55 2 – Rijswijkse Boys 2
Mijn contract is met wederzijds vertrouwen met 1 jaar verlengd. Belangrijk is uiteraard ook
dat ik de B-selectie een goede groep vind, die ik graag help op een hoger plan te tillen.
De 1e wedstrijd na de winterstop tegen een tegenstander die ons in de heenwedstrijd met
1-0 versloeg. Na 10 minuten werd Rachid (S) binnen de 16 neergehaald en hij was er als
de kippen bij om de penalty overtuigt binnen te schieten.
De wedstrijd ging gelijk op, al was ons veldspel beter verzorgd. Na de rust was het de
goed spelende Joshua (N) die op links goed doorkwam en met een harde schuiver 2-0
maakte. Rijswijk zette alles op de aanval, maar wij gooiden het tempo omhoog, gingen
met 3 spitsen spelen en we kregen kansen om de voorsprong uit te breiden. Het was echter
Rijswijkse Boys dat scoorde, 2-1. Daarna was ons tempo hen te machtig. Rachid (E) die uit
een vrije trap de 
3-1 maakte. Rijswijk zat er doorheen, Tamar (S) die was ingevallen, maakte de 4-1, en
Rachid maakte de 5-1. Verder noem ik geen namen, alle 14 spelers verdienen een
compliment voor hun inzet en goede spel. Maarten Kuik

14/02/2009 Advendo - Leerdam Sport ’55 2 
Deze wedstrijd was een grote flop. Het veld vinden was een groot probleem, de
kleedkamer zat al vol, de warming-up was (mede) daardoor te kort, en tot overmaat van
ramp troffen we een tegenstander die er niet op uit was te voetballen, maar met vrijbrief
van de clubscheidsrechter er alleen op uit was om benen te raken. Rolf (D) duwde na 5
minuten, al te opzichtig in de ‘16’ zodat we een penalty tegen kregen. Gelukkig keek
Michel (K) de bal naast. Wij vergaten snel te spelen om zo de aanslagen te vermijden. Na
een half uur was het de altijd met volle inzet spelende Andreas (v/d H) die te zacht
terugspeelde. Advendo zat er tussen en maakte de 1-0. In de rust spraken we af om na de
rust sneller te gaan spelen. Dat werkte, we kregen kansen Advendo moest terug, totdat
Joshua (N) weer een aanslag kreeg te verduren. Hij zei er wat van en kreeg een kopstoot.
Het hek was toen van de dam en er ontstond een massale vechtpartij. De scheids die
schuldig was, omdat hij niet meteen optrad tegen de aanslagen zei ‘dat hij niets had
gezien’ (hij stond er echter bovenop) en staakte de wedstrijd. Hij gaf ons 2 keuzes:
“houden zo, dus 1-0 verlies, of je maakt er melding van, maar ik heb niets gezien, alleen
een vechtpartij.” 
We zijn weggegaan, Advendo en de scheidsrechter hebben onze zaterdagmiddag
vergald. (Gefeliciteerd!)
Ik zag een ploeg die voor elkaar op kwam, want je laat je medespelers niet in de steek.
Jammer voor onze nieuwe leider Koos van Bruchem, waar de spelers en ik erg blij mee
zijn, om zo te debuteren. We gaan er vanuit dat dit een incident was, want het 2e pakt
nog punten in de competitie, én laat goed voetbal zien. Maarten Kuik
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JUBILARISSEN NIEUWJAARSRECEPTIE 04/01/2009

Tegenwoordig schrik je als je de officiële mededelingen van de KNVB krijgt en je ziet het aantal
overschrijvingen. Men holt van de ene naar de andere vereniging, omdat men denkt dat het gras
daar groener is. Dat is iets van de huidige tijd, clubliefde bestaat bijna niet meer. Wij als
vereniging, zijn er bijzonder trots op, vandaag een aantal mensen te huldigen die de clubliefde wél
hoog in het vaandel hebben staan .
Ik wil graag beginnen met de eerste jubilaris

Vorig jaar hebben wij een traditie in ere hersteld om leden die bij hun geboorte aangemeld worden
ook bij het 12 ½-jarig lidmaatschap te huldigen.

Marco v/d Linden 12 ½ jaar
“Marco, jij bent zo’n jongen die bij zijn geboorte lid geworden
is, dat kon natuurlijk ook niet anders. Je vader is lid, je opa
ook, eigenlijk zijn al je familieleden Leerdam Sporters in hart en
nieren. 
Wij vinden het heel leuk jou in het zonnetje te zetten en bieden
je deze herinnering aan.”

Bob Hennekes 25 jaar
“Bob 25 jaar lid van ons en jou Leerdam Sport. Ik persoonlijk
ken je al jaren als onze huismeester. Een taak die jij met veel
overgave en stiptheid uitvoert. De werkersruimte waarin je
iedere dag vertoefd is omgetoverd in een ware huiskamer. Dit
alles om het nog beter naar je zin te hebben. Bob, wij hopen
nog jaren plezier van je te hebben. Nu ga ik over tot het
opspelden van het bij behorende speldje.”

Henk Schaay 40 jaar
“Henk, over jou hebben we weinig kunnen vinden in de boeken
van Leerdam Sport ‘55. We hebben gehoord dat je niet op de
hoogste trede actief bent geweest. Het 2e en het 3e waren jou
elftallen en later de veteranen. Tevens ben je nog 5 jaar jeugd
leider/trainer geweest. Ondanks het feit dat je niet meer
voetbalt, blijf je wel betrokken bij Leerdam Sport ’55. Dit blijkt
o.a. uit het feit, dat toen ik clubbladen nodig had die bij ons in
het archief ontbraken en hiervoor een oproep deed. Jij belde
mij met de mededeling dat jij die wel in je bezit had en dat wij
die konden krijgen. Henk, we hopen dat je nog tot in lengte
van jaren lid blijft en ik reik je hierbij de speld uit voor je 
40-jarig lidmaatschap.”

Bep van Opijnen 65 jaar
“Bep, zelf heb jij jammer genoeg nooit het voetbalspelletje
bedreven. Maar je was altijd wel betrokken bij onze club.
Tijdens mijn voorbereidingen van deze middag zat ik in
oude clubbladen te kijken en ik zag zelfs dat jij nog
bestuurslid bent geweest. Dat was bij het 50-jarig jubileum. 
Een trouwe bezoeker ben je ook, in het verleden als je zoon
Peter moest voetballen en later toen Peter gestopt was ben je
dat gewoon blijven doen. Ook het vaste zondag ritueel om
een kaartje te gaan leggen in de kantine blijf je volhouden.
Bep, graag reiken wij je deze herinnering uit en we hopen
dat je nog vele jaren lid blijft en jou als trouwe bezoeker met
jouw eigen mening langs de zijlijn aan zullen treffen.”



Johan van Bommel 70 jaar
“In 1942 was u 1 van de eerste juniorspelers van Sparta, die in
competitie verband deelnamen. Samen met o.a. Fedor
Kaebisch, Frans v/d Berg , Joop van Opijnen. Ik denk dat u 1
van de weinige leden van Leerdam Sport ’55 bent die kan
zeggen dat hij tegen de junioren van AJAX heeft gespeeld. Het
was in 1943 en er werd met 5-1 verloren, of het was 5-2? Ik
kom 2 verschillende uitslagen tegen. U was niet zo’n begaafde
voetballer, maar door uw lengte en inzet was u een heel
bruikbare speler. Ondanks uw leeftijd en een verhuizing naar
het Emmahuis, blijft u toch nog regelmatig de wedstrijden op
ons terrein bezoeken.”

Cornelis Brandsma 75 jaar
“In de boeken van 1952 kom ik uw naam de 1e keer tegen
als bestuurslid van Sparta/Leerdam Sport ’55. Dat was bij
het 40-jarig jubileum, u was toen 2e penningmeester. Later
werd u penningmeester van de juniorenafdeling. In 1963
werd u voorzitter. Een functie die u tot 1976 bekleedde. 
In deze periode is de verhuizing van het Spartaveld naar
onze huidige accommodatie een feit geworden. Ik denk dat
dat niet de gemakkelijkste jaren van uw voorzitterschap
waren. Maar wij denken dat u eer naar werken heeft gehad.
Tal van nevenfuncties bekleedde u binnen Leerdam Sport ’55,
eigenlijk zijn het er teveel om op te noemen. Toch wil ik er
één uithalen en dat is dat u voor mij altijd de vraagbaak
bent geweest als ik iets moest weten over leden en oud leden

van Leerdam Sport ‘55 in welk verband dan ook. Altijd wist u als archivaris van Leerdam Sport ‘55
een antwoord op mijn vraag. Heer Brandsma, het is ons een eer u deze blijvende herinnering aan
te bieden.”

Hier ziet u een kleine
fotoimpressie van de
goed bezochte
nieuwjaarsreceptie.
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“Wat weet U van” ......................
In de nieuwe rubriek “Wat weet U van” vandaag 
het woord aan Henri van Wijk

Geboortedatum 2 oktober 1962
Burgerlijke staat: gehuwd
Beroep: Gemeente ambtenaar te Utrecht

Vraag 1 Waarom de liefde voor Leerdam Sport ’55?
Antwoord Onze familie bestaat uit Leerdam Sporters. Toen ik vroeger lid was ging ik altijd kijken

bij de wedstrijden van Jan Kaebisch. Ik ben veel bij Leerdam Sport geweest, ik woonde
toen in Rotterdam, dat werd lastig om te combineren. Toen mijn zoon een jaar of 12
was ging ik samen met hem op zondag en later op zaterdag kijken. 

Vraag 2 Is er een standbeeld nodig voor oom Fedor? 
Antwoord Ome Fedor is maatschappelijk aanwezig geweest zowel voor Leerdam als voor Leerdam

Sport, maar een standbeeld is niet nodig. Wat ik wel belangrijk vind is dat hij erkenning
voor zijn werk krijgt en houdt. 

Vraag 3 We zijn een kleine vereniging die een klein beetje in de lift zit. Ben je dat met me eens?
Het was zo’n grote club. 

Antwoord Ja, de laatste tijd groeit het ledenaantal weer. Zowel bij de jeugd als bij de senioren.
We moeten met elkaar positief de toekomst in, én elkaar motiveren tot meer daadkracht
voor de club.

Vraag 4 De bedoeling is dat we gaan verhuizen en dat we een nieuwe accommodatie krijgen.
Wat vind je hiervan?

Antwoord Ik heb daar gemengde gevoelens over, alles is nu weer een beetje opgeknapt. De
andere kant is dat een nieuw complex met bv een kunstgrasveld meer leden naar
Leerdam Sport zal trekken.

Vraag 5 Wat vind je van de kwaliteit van de A-selectie? 
Antwoord Moeilijk om een mening over te geven. Doordat er veel blessures en wisselingen zijn

geweest tussen de A- en B-selectie is het voor mij niet echt duidelijk meer. Maar eerlijk is
eerlijk, ik had er mede door de komst van de nieuwe spelers meer van verwacht.

Vraag 6 Wat is je mening over de allochtone leden?
Antwoord Ik vind het prima dat we allochtone leden hebben. Het is immers een afspiegeling van

de wijk West. Ik vind wel dat we ons allemaal naar de waarden en normen van
Leerdam Sport ’55 dienen te gedragen

Vraag 7 Vertel eens iets over jezelf.
Antwoord Ik ben sportliefhebber. Veel sporten vind ik leuk om naar te kijken. Basketbal,

wielrennen, voetbal en tennis. Na mijn sportcarrière, 4 jaar tennis en 2 jaar
zaalvoetbal, ik raakte geen pepernoot, maar had wel veel plezier, ging mijn zoon
basketballen. Ik heb daar toen 5 jaar in het Bestuur gezeten.
Ik heb een lieve vrouw met een makkelijk karakter. We laten elkaar vrij, waardoor ik
menig uurtje in Leerdam Sport kan steken. 

Vraag 8 Heb je nog andere hobby’s?
Antwoord Niet echt, gewoon lekker kijken naar sport en af en toe een wandeling maken met mijn

vrouw op zondag. 

Vraag 9 Wat is je favoriete eredivisie club?
Antwoord Ajax

Vraag 10 Wat is je favoriete buitenlandse club?
Antwoord Barcelona 
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Vraag 11 Wie is de beste voetballer op dit moment?
Antwoord Louis Suarez

Vraag 12 En wie is je favoriete speler aller tijden?
Antwoord Johan Cruijff

Vraag 13 Gaat het Nederlands elftal naar Zuid-Afrika in 2010?
Antwoord Zeker. Vooral met de voorsprong in de groep die ze al hebben opgebouwd. Het is een

goede mix van ervaren spelers met talentvolle spelers.

Vraag 14 Is Bert van Marwijk een goede bondscoach? 
Antwoord Ja, een goede bondscoach hoewel ik niet al zijn beslissingen begrijp. Hij moet meer

talentvolle keepers een kans geven ten faveure van Henk Timmer.

Vraag 15 Waar heb je waardering voor? 
Antwoord Mensen die ondanks veel tegenslagen in het leven, positief blijven.

Vraag 16 Wie is je beste vriend(in)? 
Antwoord Mijn vrouw, we delen lief en leed en kunnen van elkaar op aan.

Vraag 17 Wat vind je een leuk spelletje?
Antwoord Klaverjassen.

Vraag 18 Welk gerecht eet je niet op?
Antwoord Visgerechten.

Vraag 19 Wat is je mooiste spreuk?
Antwoord Het leven is pas een feest als je supporter van Leerdam Sport bent geweest.

Vraag 20 Wat is het lekkerste gerecht dat je ooit hebt gegeten?
Antwoord Tournedos met pepersaus, Indisch eten, en Hollandse Stamppot. 

Vraag 21 In welke auto wil je nog niet dood gevonden worden?
Antwoord In een Trabantje 

Vraag 22 Met wie wil je niet in het openbaar gezien worden?
Antwoord Met Lothar Matthäus, `matennaaier`

Vraag 23 Wie zou je tot leven wekken als je dat kon?
Antwoord Mijn vader

Vraag 24 Waar wil je naartoe op vakantie?
Antwoord Portugal, mooi weer, lieve mensen en een prachtig land. 

Vraag 25 Wie nodig je niet uit op je verjaardag?
Antwoord Jan Peter Balkenende, een niets zeggende man.

Vraag 26 Verdiepen we ons genoeg in de mensen om ons heen?
Antwoord Nee, iedereen is druk en vergeet daarom om aandacht aan elkaar te besteden, en pas

als die persoon er niet meer is, besef je pas wat je mist. 

Vraag 27 Wie is de mooiste vrouw in jouw ogen? 
Antwoord Mijn eigen vrouw natuurlijk en ook Erika Eleniac (Baywatch).

Vraag 28 Wie wil je de groeten doen die je al heel lang niet meer hebt gezien?
Antwoord Marian Kooy, een oud collega uit Utrecht. Iemand met wie ik tijdens en na het werk veel

plezier heb gehad. Door ziekte aan haar kant wil zij niet of nauwelijks contact meer.

Vraag 29 Waar leef je voor en waar kan je niet zonder?
Antwoord Voor mijn gezin en de toekomst van mijn kinderen. 
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Vraag 30 We gaan aan het eind v/h seizoen met de A-selectie een weekend weg. Terecht?
Antwoord Ja, maar misschien is het dit jaar een beter idee om een aantal trouwe supporters een

weekend weg te sturen, zodat zij ook eens een leuk weekend hebben. Bv. de Fam Niks,
Schaay en Teunis Klok, de meiden van het damesteam, dat zal gezellig worden,
hahaha.

Vraag 31 Voor wie heb je respect en waarom?
Antwoord Voor alle mensen die voor een ander klaar staan en daar niets voor terug verwachten. 

Vraag 32 Wat zijn je zwakke en sterke punten?
Antwoord Zwak is mijn ongeduldigheid en te opvliegerig zijn.

Goed is dat ik goed met mensen om kan gaan en als het nodig is beslissingen durf te
nemen.

Vraag 33 Wat is je favoriete tv programma?
Antwoord Debiteuren, crediteuren (Jiskefet), leuke humor, én Studio Sport

Geeft kort antwoord op de volgende vragen:
Zaterdagvoetbal? Goede beslissing nu de jeugd liever op zaterdagavond op stap gaat.
Wie was je 1e trainer? Bert Klaver (Tennis)
Kinderen: 2 stuks, Zoon Bojan en dochter Ghislaine
Waar word jij blij van? Mooi weer..
Wil je nog ergens 
op terugkomen? Nee, slechts de aanvulling dat ik het zowel privé als bij 

Leerdam Sport naar mijn zin heb.

Next time in ‘“Wat weet U van”:  Nicolle Blankenstijn
Pim van Dam
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Alles goed met U? Ja
Plezier in ’t leven? Ja
Tevreden tot nu toe dit seizoen? Nee
Vertrouwen in de toekomst van 
Leerdam Sport ´55? Ja
Is het gezellig in de kantine? Ja
Gaan we verhuizen Ja
Is John Boekelman terecht de nieuwe voorzitter? Ja
Gaat u elke wedstrijd van 
Leerdam Sport ‘55 kijken? Nee
Heeft Joost van Hemert verstand van voetbal? Ja
Zou U, als het gaat, nog wel eens 
een wedstrijdje willen voetballen? Nee
Is Frans Ceton in uw ogen een goede trainer? ……
Bent u met pensioen? Ja
Is het terecht dat Gert-Jan Verbeek is ontslagen 
bij Feyenoord? Nee
Koopt u wel eens bloemen voor je vrouw? Ja

De volgende keer in ja/nee:

Joop Sterk

“Ja/Nee vragen met” Teunis Klok



v.v. Leerdam Sport ‘55             14 “De Brug” maart 2009

CARNAVALVOETBAL BIJ LEERDAM SPORT

Zo’n 40 kinderen deden mee. Na
afloop kregen ze friet en drinken. 
De 3 leukste verklede kinderen kregen
een kadobon.
De jury bestond uit Henri en Bea.
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VOETBALPROMOTIE-OCHTEND BIJ LEERDAM SPORT

Op Zaterdag 24 januari heeft de jeugdcommissie in samenwerking met de KNVB een
voetbalpromotie-ochtend georganiseerd met als belangrijk onderdeel een praktijktraining
voor Mini`s en F-Pupillen. Deze training werd gegeven door Hans Schrijner, Regiocoach
KNVB, afdeling Zuid I en hij kreeg daarbij hulp van onze jeugdtrainers. 

Kinderen van 5 t/m 10 jaar die
geen lid zijn van onze vereniging
waren ook van harte welkom om
aan deze training mee te doen om
bijvoorbeeld kennis te maken met
het voetbal. Onderstaand een foto-
impressie van deze succesvolle
ochtend. 

Ouders !

Ouders hebben een grote invloed
op het gedrag van hun kinderen.
Zeker als het om jonge kinderen
gaat. In de belevingswereld van de
kinderen zijn ouders namelijk de
ideale voorbeelden. Daarom zien
wij de ouders graag. Niet alleen 
om hun belangstelling te tonen, 
maar ook om de kinderen te stimuleren in hun sportieve ontwikkeling en om de vereniging
te helpen als leider trainer of gewoon om ze naar een uitwedstrijd te brengen. 

Eerst was er een inleidend praatje van de Coach

Daarna werd alles op het veld in de praktijk gebracht.
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NIEUWBOUW JONGERENCENTRUM DE ROOTZ

Als projectleider voor de Raadsliedenbuurt ben ik ambtelijk ook verantwoordelijk voor het
verplaatsing van het jongerencentrum De Rootz.
Met het bestuur van Leerdam Sport heb ik afgesproken dat ik u via dit artikel informatie zou geven
over de voortgang van dit project.

Zoals bekend is de gemeente Leerdam een huurcontract met Leerdam Sport aangegaan voor een
stukje grond waarop de nieuwbouw van het jongerencentrum De Rootz zal worden gerealiseerd.
Het gaat hier om de grond pal rechts van de entree van het sportcomplex ter grootte van bijna
1200 m2.

De gemeente is samen met de bouwer van de nieuwe Rootz, het jongerencentrum zelf en met de in-
en externe adviseurs al enige tijd bezig met het bouwplan. De uitwerking van de tekeningen
verkeert op dit moment in een afrondende fase.
De contouren van het gebouw liggen vast. Het wordt een gebouw van totaal 22 x 22 meter.
Het geheel bestaat uit een hoge ruimte van 16 x 12 meter, waarin de grotere manifestaties
mogelijk zijn en bands kunnen optreden. De inwendige hoogte van deze ruimte is 6 meter. Dit
onderdeel van het gebouw wordt zover mogelijk aan de noord- en oostzijde van het terrein
geplaatst.
Tegen deze hoge ruimte zijn aan de zijde van het parkeerterrein van het sportcomplex een aantal
kleinere ruimten gebouwd, zoals een laadperron, een kleedruimte, een technische ruimte, toiletten,
kantoorruimten, garderobe en een kleine multifunctionele ruimte. Deze ruimten krijgen een hoogte
van ongeveer 3 meter.

De entree van het gebouw is gelegen aan de westzijde (dus aan de kant van het parkeerterrein van
Leerdam Sport). 
De entree zal echter bereikbaar zijn via een eigen toegang. Met het bestuur van Leerdam Sport is
namelijk afgesproken dat er in het verlengde van het oostelijke kassagebouwtje tussen het terrein
van het nieuwe gebouw van De Rootz en dat van Leerdam Sport een deugdelijke afscheiding komt. 
De jongeren, die straks naar de nieuwe Rootz komen, kunnen zo via een eigen toegang (de
personeningang naast het kassagebouwtje) naar hun gebouw. Tussen de afrastering en het nieuwe
gebouw is voldoende ruimte (ongeveer 5 meter) aanwezig voor een toegangspad. 
In de afrastering komt een poort, namelijk voor het aan- en afvoeren van spullen van de bands die
in het gebouw zullen optreden.

Aan de zuidzijde van het gebouw (dus aan de kant van de Broekgraaf) zal een smalle strook langs
het water onbebouwd blijven. Die strook moet grotendeels open blijven in verband met de eisen
van het waterschap.

De planning is er op gericht dat het semi-permanente gebouw voor de nieuwe Rootz in september
van dit jaar op het terrein zal worden geplaatst en in oktober in gebruik zal worden genomen.
Ondertussen zullen er met bestuur van de vereniging nog concrete afspraken worden gemaakt
worden over een aantal technische zaken. Die zullen de komende tijd in goed overleg met elkaar
worden opgepakt. In een gesprek met het bestuur eind vorig jaar zijn hierover al de nodige dingen
verkend. 
Zodra burgemeester en wethouders een definitief besluit hebben genomen over het nieuwbouwplan
voor De Rootz zullen de tekeningen op de gemeentelijke website worden geplaatst. 
Ook in de gemeentelijke rubriek in het Kontakt zal daarover dan de nodige informatie verschijnen.
Vanzelfsprekend wordt het bestuur van Leerdam Sport apart geïnformeerd zodra er ontwikkelingen
zijn die dat nodig maken.

De projectleider Raadsliedenbuurt,
Albert Santing.
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25 mei 2009.

Dit clubblad zal rond 
12 juni 2009 verschijnen

Namens de redaktie

INTERNATIONAAL DICK HOOGERWAARD TOERNOOI
In het weekend van 6 en 7 juni a.s. vindt de 7e editie van het Internationaal Dick
Hoogerwaard toernooi plaats. Ook dit jaar wordt het een jeugdtoernooi voor A, B en C-
junioren.

Het deelnemersveld is nog niet volledig ingevuld. Wél hebben we verregaande contacten
met 2 buitenlandse teams, beide in de A categorie. 

Vorig jaar zijn wij gestart met een Internet site. Niet verrassend is het adres
www.dickhoogerwaardtoernooi.nl Op die site proberen we de informatie up-to-date te
houden, zoals nu met inschrijvingen e.d.

Daarnaast willen we geïnteresseerde adverteerders, maar ook particulieren de mogelijkheid
bieden op onze site een advertentie of hun naam als ‘supporter’ te plaatsen.
Vanzelfsprekend vragen wij hiervoor een (bescheiden) bijdrage. (zie het als de spijkers die
u hypothetisch koopt ten behoeve van het Timmerdorp)

Wilt u alleen uw (bedrijfs)naam op onze site terugzien dan is het tarief !10,= voor 2009
Gaat het om een bedrijfslogo dan bedraagt het advertentietarief !25,= voor 2009.
Combineert u de laatste mogelijkheid met een (papieren) advertentie in ons
programmaboekje dat op 6 en 7 juni tijdens het toernooi dienst doet dan bedraagt dat
gecombineerde tarief !65,=

Bent u geïnteresseerd neemt u dan contact op met onze coördinator sponsorzaken, 
Frank Kant, tel (0)345–504912 of per email: rehuel7@hotmail.com

Marcel van Leusden
Secretaris IDH toernooi
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NIEUWE WEDSTRIJDBALLEN 2008-2009 
GESCHONKEN DOOR:

naam adres postcode woonplaats
Aads Flower BV Vlietskant 18 4141 CL   Leerdam
Aalsmeers Bloemenhuis Meentplein 4141 AC  Leerdam
Aannemersbedrijf R. Hoogerwaard Baronie 11 4141 JR  Leerdam
Arie Sterk Aannemersbedrijf Spijkse Kweldijk 21 4161 BP  Heukelum
Auto Visscher Parallelweg 4 4143 LA   Leerdam
Backinette Brood/Lunchroom Kerkstraat 26/28 4141 AW Leerdam
Back to Disco M. van Loonstraat 17 4247 ES  Kedichem
Bouwbedrijf v/d Pijl Postbus 2008 4200 BA  Gorinchem
Café Het Fonteintje Fonteinstraat 8 4141 CG   Leerdam
Café Het Vennetje Nieuwstraat 108 4141 CD  Leerdam
Chinees-Indisch Restaurant China Garden Hoogstraat 8-10 4141 BC  Leerdam
De Nieuwe Pauw Tiendweg 69 4142 EH  Leerdam
Drukkerij Den Dunnen Nijverheidstraat 34 4143 HM  Leerdam
E.P. Spruijt Beeld/Geluid Vlietskant 10/12 4141 CL   Leerdam
Eddy de Keizer Hoogblokland
Eetsalon Walter Nieuwstraat 74 4141 CD  Leerdam
Expert van Opijnen Hoogstraat 18/20 4141 BC  Leerdam
Groenenberg Financiële Diensten Robberstraat 1E 4201 AK  Gorinchem
Haarmode J. van Kooten Kerkstraat 11 4141 AT  Leerdam
Handelsondernememing Frans de Bruijn Nieuwe Rijksweg 33 4128 BM  Lexmond
Hart Meubelprodukties HMP B.V. Dwarsweg 7-9 5301 KB  Zaltbommel
Heefer’s Mode Nieuwstraat 53/55 4141 CB  Leerdam
Het Westen, Tuin- en Bloemencentrum Laantje van van Ieperen 30 4143 CR  Leerdam
Hotel Eetcafé Lucullus Vlietskant 46 4141 CM  Leerdam
Juwelier P.A. Stift Markt 4 4141 BG  Leerdam
Kapsalon De Kapper Europaplein 19 4142 CC  Leerdam
Keurslagerij Rien Baas Europaplein 12 4142 CC  Leerdam
Kleppe Beheer BV Europaplein 35 4142 CC  Leerdam
Loonbedrijf Beverloo V.O.F. Provincialeweg Oost 5 4158 LA  Deil
MSE Metal Service Europe B.V. Ambachtstraat 1/B1 4143 HB  Leerdam
Notarispraktijk Leerdam Koningin Emmalaan 20 4141 EC  Leerdam
Peter Balsters Beddenspecialist Fonteinstraat 13/B 4141 CE  Leerdam
Plusmarkt Teeuw Europaplein 37 4142 CD  Leerdam
Schoenreparatiebedrijf A. Versantvoort Nieuwstraat 72 4141 CD  Leerdam
Schoonmaakbedrijf Lingestreek Patrimoniumstraat 8 4142 VK  Leerdam
Slagerij C. van de Ham Fonteinstraat 30 4141 CH  Leerdam
SNS Bank Dr. Reilinghplein 16 4141 DB  Leerdam
Soomer Taxi- en Touringcar Leerdam B.V. Nijverheidstraat 24 4143 HM  Leerdam
Story Assurantiën Vlietskant 37 4141 CK Leerdam
Tegelzetbedrijf Hennie Stekelenburg Koningin Julianastraat 8 4161 AH  Heukelum
Theo Vrolijks Dr. Reilinghplein 34 4141 DC  Leerdam
Uitzendorganisatie Antro B.V. Meent 4 4141 AC  Leerdam
Van Eijk Verf en Behang Vlietskant 23/25 4141 CL   Leerdam
Vink Motoren Voorstraat 7 Asperen
Zwart Modeschoenen Westwal 18 4141 AP  Leerdam

VLAGGEN GESPONSORD DOOR:
Soomer Taxi- en Touringcar Leerdam B.V.

Rabobank
SNS Bank

Groeneberg Financiële Diensten
Van Eijk Verf en Wand


