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VOORZITTERSPRAAT

Aan het einde van het seizoen maken we de balans op van wat er op sportief gebied zoal
gepresteerd is. Het 1e elftal is er niet in geslaagd in prijs in de wacht te slepen. Het bestuur
heeft naar aanleiding van gesprekken met spelers van de A-selectie en met gesprekken met
Frans Ceton besloten om het contract met Frans met onmiddellijke ingang te ontbinden. Wij
wensen Frans veel succes met zijn verdere trainerscarrière. Ton den Ouden heeft naar
aanleiding hiervan ook besloten te stoppen als leider bij het 1e elftal. Ook Ton willen wij
bedanken voor zijn inzet de afgelopen periode. 
Het bestuur heeft in overleg met de spelers van de A-selectie besloten Ton Schaay aan te
stellen als hoofdtrainer. In het gesprek wat wij met Ton hebben gehad blijken wij als bestuur
en Ton als trainer dezelfde ambitie te hebben, nl Leerdam Sport ‘55 naar een hoger plan te
brengen. Wij wensen Ton en de spelers heel veel succes in het nieuwe seizoen.

Het 2e, 3e en 4e elftal hebben naar behoren gepresteerd, alleen zaten er geen
kampioenschappen in dit seizoen. Wie wel kampioen geworden zijn is het 5e elftal, met
alle respect voor de leeftijd van het veteranenelftal hebben zij ook dit jaar weer de
kampioensvlag kunnen hijsen. Mannen van harte gefeliciteerd met het behaalde succes.

Ook onze jeugdelftallen zijn druk in de weer geweest met hun competitie, en we mogen
wel zeggen niet zonder succes. De F1 en de E2 zijn voorjaarskampioen geworden in hun
klasse. Langs deze weg nogmaals onze felicitaties.

Helaas gaan we aan het eind van dit seizoen afscheid nemen van ons meisjesteam. Teveel
speelsters hadden op zaterdag andere werkzaamheden waardoor een team in de toekomst
niet meer gewaarborgd was. Wij danken alle speelsters voor hun inzet de afgelopen jaren.

Wat is onze toekomstvisie. Wij zullen er alles aan gaan doen om met Leerdam Sport ’55
hoger op te komen en dan mag een stabiel 1e elftal niet ontbreken. De doelstelling van het
bestuur in om met het 100-jarig bestaan een stabiele 3e klasser te zijn met het 1e elftal. Wij
denken dat dit moet lukken zeker als wij onze schouders er allemaal onder zetten. Voor wat
betreft de jeugdafdeling is besloten om John Vendelbosch aan te stellen als
jeugdcoördinator. Dit om meer lijn en gelijkheid binnen de diverse jeugdelftallen te krijgen.

De overschrijvingstermijn is ook weer gesloten, enkele spelers hebben besloten elders te
gaan voetballen, maar ook spelers hebben gekozen om bij Leerdam Sport ’55 hun geluk te
komen beproeven. Wij heten alle nieuwe spelers van harte welkom en wensen hen veel
spelvreugde toe bij ons Leerdam Sport ’55.

Zaterdag en zondag 6 en 7 juni stond ons sportcomplex in het teken van het IDH-toernooi.
Onder prima weersomstandigheden werden de wedstrijden gespeeld en verliep alles zoals
een meerdaags toernooi gespeeld hoort te worden. Wij willen een compliment brengen
naar de organisatie van het IDH-toernooi en wensen hen veel succes met de organisatie
voor volgend jaar.

13 Juni hebben wij het seizoen 2008/2009 afgesloten met de inmiddels traditionele
FAMILIEDAG. Onder schitterende weersomstandigheden werd ’s morgens het
jeugdprogramma afgewerkt. De middag stond in het teken van het 6 tegen 6 voetbal.
15 teams hadden zich hiervoor ingeschreven. En dit was ook weer een schot in de roos.
De avond werd afgesloten met een barbeque en een feestavond. Terugkijkend op deze dag
kunnen wij zeker stellen dat de opkomst en de reacties zeer positief waren. Wij als bestuur
zullen samen met de Jeugdcommissie en de Jubileumcommissie er alles aan doen om op
zaterdag 12 juni 2010 weer een leuk programma neer te gaan zetten.

Ik wens iedereen een fijne vakantie toe en hoop u allen in augustus, wanneer alles weer
begint te draaien bij Leerdam Sport ’55 te ontmoeten.

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

Contributie
Onze voorzitter heeft het in zijn stuk al gehad over de leden die afscheid hebben genomen van
onze vereniging. Ieder heeft zijn/haar reden(en) om afscheid te nemen. Ons ledental blijft
nagenoeg constant en ik verwacht dat Leerdam Sport ‘55 de komende jaren verder zal groeien.
Naast de leden die zelf afscheid hebben genomen is er een klein aantal waar wij gedwongen
afscheid van zullen nemen. Onze penningmeester heeft de betreffende leden, sommige al meerdere
malen, een brief gestuurd waarin is aangegeven dat er een achterstand is m.b.t. het betalen van de
contributie. De leden hebben ruimschoots de gelegenheid gehad om aan hun verplichtingen te
voldoen. Leden die ondanks het herhaalde verzoek hun contributie niet hebben voldaan zullen per
30 juni 2009 als lid worden afgevoerd. 

Verkoop complex
Met enige regelmaat hebben wij overleg met de gemeente Leerdam. De gesprekken zijn constructief.
Wij hebben bij de gemeente aangegeven dat uitstel van verplaatsing de nodige kosten voor
Leerdam Sport met zich mee zal brengen. Op verzoek van de gemeente zijn de kosten in beeld
gebracht. Uiterlijk september 2009 hopen wij van de gemeente te horen hoe zij om gaan met de
extra kosten die het gevolg zijn van uitstel van verhuizing. Inmiddels is duidelijk geworden dat de
verhuizing niet voor 2016/2017 aan de orde is. Langzamerhand komen wij op het punt dat wij
daadwerkelijk gaan onderhandelen. De komende maanden zal meer duidelijk worden. Wat levert
de verkoop op, gaan we op het nieuwe complex huren of worden wij opnieuw eigenaar. Het
bestuur zal samen met de commissie Velden de diverse scenario’s bespreken. Uiteraard houden wij
jullie op de hoogte m.b.t. de stand van zaken.

Seizoen 2009 – 2010
De vakantietijd is inmiddels aangebroken en we moeten het een aantal weken zonder voetbal
stellen. Toch is het goed om te melden wanneer de trainingen weer gaan beginnen.
De A-selectie start zaterdag 1 augustus 2009 met de trainingen. Voor de overige teams starten de
trainingen vanaf maandag 3 augustus 2009. Het trainings- en oefenschema van de A- en B-selectie
is in het clubblad opgenomen.

Toernooien etc.
De toernooi- en activiteitenagenda voor mei en juni 2010 is inmiddels ook weer gevuld. Zo zal het
Veteranentoernooi weer in ere worden hersteld. De agenda ziet er als volgt uit:
8 mei 2010 Veteranentoernooi
13 mei 2010 D-Toernooi – Manus van Aalst
15 mei 2010 F-Toernooi
22 mei 2010 E-Toernooi
29 en 30 mei 2010 Internationaal Dick Hoogerwaard Toernooi
5 juni 2010 Glasstadmars en taptoe van De Bazuin
12 juni 2010 Familiedag 2010

Kantine
De kantine is vanaf 15 juni 2009 nog maar beperkt geopend. Arie en Bea gaan genieten van hun
wel verdiende rust. Het was weer grote klasse wat zij samen met de vrijwilligers voor Leerdam Sport
‘55 hebben gedaan. De grote kantine zal tijdens de zomermaanden deels worden verbouwd. Wij
wachten het resultaat met spanning af.

De kantine is vanaf 15 juni 2009 de volgende dagen geopend:
Woensdagavond voor de bingo (m.u.v. de 1e woensdag van de maand)
Vrijdagavond vanaf 19:00 uur
Zaterdagmiddag vanaf 14:30 uur

Hakan Demir voetbalmarathon
Zondag 30 augustus 2009 zal de Hakan Demir voetbalmarathon op ons complex worden
georganiseerd. De opbrengst komt volledig ten goede aan Kika. Kika staat voor Kinderen Kankervrij.
Kika werft fondsen die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland. Het geld is
bedoeld voor onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor
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een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer genezing en
kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa uw steun vraagt. Want kinderen met kanker worden liever gisteren
beter dan vandaag. 

Hakan Demir is een oud spelertje van Leerdam Sport ‘55 die door deze verschrikkelijke ziekte
getroffen is. Michel Kuipers heeft het initiatief genomen voor deze voetbalmarathon. Een goed
initiatief met een goede bestemming. De fooien die u in de kantine geeft zullen ook aan Kika
worden geschonken. Jullie worden op de hoogte gehouden m.b.t. het programma. 

Henri van Wijk
Secretaris

TRAININGS- EN OEFENPROGRAMMA 2009
Zaterdag 01-08-2009: Start voorbereiding om 10:30 uur A-selectie

Dinsdag 04-08-2009: Training om 19:30 uur A/B selectie

Donderdag 06-08-2009: Training om 19.30 uur A/B selectie

Zaterdag  08-08-2009: Oefenwedstrijd om 14:30 uur: CDN (1) – Leerdam Sport ‘55 (1)
Dinsdag 11-08-2009: Oefenwedstrijd om 20:00 uur: Leerdam Sport ‘55 (1) – Herovina (1)

Training om 19:30 uur B-selectie

Donderdag 13-08-2009 : Training om 19:30 uur A/B selectie

Zaterdag 15-08-2009: Oefenwedstrijd om 14:30 uur: Leerdam Sport ‘55 (1) – Well (1)
Dinsdag 18-08-2009: Oefenwedstrijd om 20:00 uur: Leerdam Sport ‘55 (1) – BLC (1)

Leerdam Sport ‘55 (2) – Herovina (2)
Donderdag 20-08-2009: Training om 19:30 uur A/B selectie

Zaterdag  22-08-2009: Bekerwedstrijden 1e en 2e elftal

Dinsdag 25-08-2009: Bekerwedstrijd 1e elftal
Training om 19:30 uur B-selectie

Donderdag 27-08-2009: Bekerwedstrijd 2e elftal 
Training om 19:30 uur A-selectie

Zaterdag 29-08-2009: Bekerwedstrijden 1e en 2e elftal

Dinsdag 01-09-2009: Training om 19:30 uur A/B selectie

Donderdag 03-09-2009: Training om 19:30 uur A/B selectie

Zaterdag 05-09-2009: Start competitie
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Dit clubblad zal rond 
oktober 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
Terug kijkend naar het seizoen 2008-2009, is een zin waar steevast mee begonnen wordt bij het
afsluiten van een bepaalde periode. Nu ook weer, niet chronologisch, maar dat neemt u mij
hopelijk niet kwalijk. Ik durf te zeggen: “Het is een prima seizoen geweest”, met helaas ook enkele
dieptepuntjes die ik even kort zal schetsen. Het aftreden van John van der Linden en Jan Willem van
den Brenk was erg jammer, bij deze wil ik hen namens de commissie danken voor hun inbreng,
werk en inzet die hebben bijgedragen tot dit prima geslaagde seizoen, bedankt jongens!. 

Ook is het jammer dat het meidenteam door een tekort aan spelers is opgehouden te bestaan. De
meiden die bij een andere club zijn gaan voetballen, wens ik daar veel sportplezier toe en de
andere meiden zijn van zelfsprekend van harte welkom, al was het maar om eens een wedstrijdje
van de F-jes te komen fluiten, een mooi bruggetje naar het volgende item: het tekort aan
scheidsrechters.
Eind vorig jaar hebben wij alle seniorenteams na een door hen gespeelde wedstrijd getrakteerd op
een flesje AA, bij deze traktatie zat een begeleid schrijven dat de jeugdcommissie opzoek is naar
mensen (leden) die zo nu en dan eens een wedstrijd bij de jeugd willen fluiten. Helaas geen extra
fluiters bij de (te) kleine (vooral jonge) groep senioren waar wij te pas en te onpas (altijd) een
beroep op kunnen doen (en te vaak moeten doen), deze heren (jongens) extra dank ! 

Verder terug kijkend hebben we in december Sinterklaas en zijn Pieten op bezoek gehad, er was
voor de 48 kinderen een leuk cadeautje en natuurlijk snoep vanuit Spanje. 
In februari hebben we een spelregelwedstrijd voor de wat oudere jeugd gehouden, de D1,  D2, C1
en MA1 deden mee aan deze leuk opgezette wedstrijd en voor de 3 beste uit elk team was er een
bekertje en een klein geldprijsje te winnen. 
In maart was het “Klein Limburg” gekostumeerd voetbal Carnaval. Ons hoofdveld werd bevolkt door
vreemd uitgedoste voetballers, leuk verklede voetballende kinderen die na afloop in de kantine op
friet en drinken werden getrakteerd. 
Met Pasen voor de tweede keer het paaseieren zoeken, zo`n 40 kinderen en wat slaperige ouders
waren van de partij om de verstopte eieren te zoeken, hierbij kregen de kinderen hulp van een
heuse paashaas. Na het zoeken mochten de kinderen de gevonden eieren beschilderen. Als ware
kunstenaars waren ze in de kantine bezig. Het kind met het mooiste beschilderde ei kreeg een leuk
prijsje. Alle kinderen gingen sowieso met een chocolade paashaas voldaan naar huis. 
Ook hebben we diverse z.g.n (voetbal) inloopochtenden gehouden. Dit om de aandacht op onze
jeugd afdeling gevestigd te krijgen en Leerdam Sport ‘55 nog meer bekendheid te geven, met name
bij de jeugd. 
Ook door het meelopen met (2 groepen) de Glasstadmars hoopten wij dit doel te bereiken.
Vermeldenswaard is dat onze groepen beide de 2de prijs hebben gewonnen klasse !. 

O ja, voetballen doen we ook nog. Het seizoen zijn we geëindigd met 2 kampioenen de E2 en F1
en ook met 3 erg leuke toernooien. Ik wil hiervoor de Toernooicommissie en in het bijzonder de
sponsors t.w  REPCON - VAN STEENIS LIJMWERKEN ASPEREN - KEURSLAGER RIEN BAAS - KOI
PLANET DEIL – KONINGIN  EMMAHUIS - HOVENIERS BEDRIJF RON ESMAN - ANTIEK &
CURIOSA D’ OUDE KAPSCHUUR  TE HEUKELUM - FRIT S voor reparaties van AUTO`s
BROMMOBIELEN en SCOOTERS – VAN DER PIJL BOUWBEDRIJF GORINCHEM - PLUS TEEUW -
DION V ES – DE VETERANEN COMMISSIE en ARIE & BEA hartelijk dank zeggen. 

Ook zijn de voorbereidingen, met onze nieuwe jeugdcoördinator John Vendelbosch in volle gang:
De indelingen van de elftallen, het in orde maken van de voetbaltenues en materialen. Ook worden
de teams samengesteld, en daaraan worden ook weer de leiders en trainers gekoppeld. Ik kan U
melden dat we in het nieuwe seizoen gaan starten met 1 mini team een F1/F2 - E1/E2 - D1 - C1
en ja eindelijk weer een B1! 
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Op de zonnige familiedag van 13 juni j.l, met in de ochtend kinderspelletjes en ‘s middags een
leuk familie (voetbal)onderonsje, heb ik met genoegen kunnen melden dat we twee nieuwe
commissieleden kunnen verwelkomen namelijk, Ellie Brandsma en Gert Stijsiger. Ook is er tijdens
deze gezellige dag een beleidsplan gepresenteerd, John heeft in het tot stand komen hiervan een
zeer groot aandeel gehad. Dit plan geeft de structuur, taken en verantwoordelijkheden binnen onze
jeugdafdeling aan. U moet het vooral zien als een praktisch naslagwerk, voor ons kader en het
nieuwe kader. Ik hoop dat wij allen met dit plan in de hand het succes dat we het afgelopen
seizoen met zijn allen hebben bereikt kunnen  voortzetten !!!!!!

Rest mij om, mede namens mijn collega jeugdcommissieleden, jullie allen hartelijk te danken voor je
inzet en steun op welke manier dan ook gegeven aan de Jeugd van onze v.v., wij wensen jullie
allen een prettige vakantie toe.

Namens de jeugdcommissie,

Dick JP Schaaij, Jeugdvoorzitter v.v. Leerdam Sport`55

COMMISSIE VELDEN
CONSTRUCTIEF
In vervolg van het gesprek op 1 december 2008 aangaande het STAPPENPLAN, heeft Leerdam
Sport ‘55 een drietal gesprekken gevoerd met de gemeente. Sinds 1 december hebben deze
gesprekken van beide kanten een positieve instelling. Hierdoor vindt er nu een constructief overleg
plaats. Dat wil niet zeggen dat wij het al eens zijn met elkaar, echter de intentie is er om het te
worden. Daarbij is er meer begrip ontstaan voor onze problematiek.

Realisering van het nieuwe sportpark kan niet bij het 100-jarig bestaan van Leerdam Sport ‘55 in
2012 plaatsvinden. De moeilijkheid zit hem in de afstemming van de processen om te komen tot
een school, een nieuw sportpark, woningbouw en andere processen die met elkaar in verband
staan. Er zal dus nog minimaal een periode van 6 tot 8 jaar overbrugd moeten worden. Ook de
recessie heeft nu invloed gekregen op het project waardoor het nu eerder 2017 dan 2015 zal
worden. 

Op verzoek van de Gemeente hebben wij onze overbruggingswensen gepresenteerd. Jeroen en
Henri hebben met een POWER-POINT presentatie een overzichtelijk inzicht gegeven van de
financiële gevolgen voor Leerdam Sport ‘55 voor de overbrugging van de perioden 2009 t/m
2015 resp. 2017.

Het Dagelijks Bestuur heeft hiervoor veel cijferwerk verwerkt en een compliment van zowel
gemeente als van de kommissie VELDEN is op zijn plaats. Aangezien wij vanuit het standpunt van
de Gemeente uit stedenbouwkundig oogpunt, niet op onze huidige locatie kunnen blijven, wordt er
bekeken of en zo ja, hoe er een financiële tegemoetkoming kan komen t.b.v. de overbrugging.

Begin juni hebben wij weer een gesprek waarin de Gemeente met voorstellen zal komen.
Dat gesprek zal deze editie van De Brug niet halen.

Namens de kommissie VELDEN

Wil Sleeuwits.



HET 2E ELFTAL SEIZOEN 2008-2009

14 maart 2009 Good Luck 2 – Leerdam Sport ’55 2
De thuiswedstrijd eindigde in 0-0, en Good Luck was er toen goed ziek van. Nu 9
wedstrijden verder zijn zij de koploper met 4 punten meer dan LRC 4. Van onze spelers
toen, deden er nu nog 4 mee, 2 kwamen er niet opdagen!!!!! 2 naar het 1e elftal, 3
blessures, en 1 afwezig ivm werk.
Wij konden dat gemis opvangen met spelers van het 3e die vrij waren, en enkele spelers
die terugkwamen van een blessure. Met 12 man traden wij aan tegen Good Luck dat op
volle sterkte was. E. Niks kreeg de 1e 15 minuten een paar kansen, maar ondanks zijn
harde werken kwam Erwin niet tot scoren. Good Luck had snel door dat wij een
gelegenheidselftal vormden dat als los zand aan elkaar hing, en nam het heft in handen.
M. Kuipers kon niet voorkomen dat een vrije trap hard en zuiver de kruising in ging. In de
rust moest V. Sori er met een blessure uit, en R. Dorre verving hem. Het spel werd echter
niet beter, inzet was er bij de meeste spelers wel, maar wij konden geen vuist maken.
Good Luck liep uit naar een 0-3 overwinning. Moet ik ons spel een cijfer geven, dan was
het een mager 6je, en dat is onvoldoende als je tegen de koploper speelt. Met dank aan
de spelers van het 3e die meededen. Maarten Kuik

21 maart 2009 Leerdam Sport ’55 – Sleeuwijk 3
Vandaag misten wij 6 spelers om diverse redenen. Gelukkig was het 1e vrij, zodat D.
Blommers, K. Harraz en T. Saglambilek, alle 3 een meerwaarde, meededen. Ook alle lof
voor Joost van Hemert die zich namens het 5e beschikbaar stelde als 12e man. Het 2e

startte fel en had de wedstrijd in handen. Sleeuwijk moest achteruit, maar hun counters
waren gevaarlijk. Wij kregen een paar kansen, maar Sleeuwijk hield stand tot aan de rust.
In de 2e helft hadden we snel een goede aanval. J. van Bruchem zette voor en 
T. Saglambilek kopte in 1-0. Sleeuwijk werd sterker, maar wij gaven geen krimp. De tot
dan toe goed leidende scheidsrechter had in de laatste seconden van de wedstrijd een
black-out. De bal was al over de doellijn, maar de scheids die al 4 minuten langer had
laten spelen, gaf Sleeuwijk een penalty, 1-1. Vervolgens blies hij meteen af. Sleeuwijk
verbaasd over dit kadootje en wij zagen een goede wedstrijd niet beloond met 2 punten.
Teleurgesteld verlieten wij het veld, 2 punten door onze neus geboord. Ook de poging van
onze grensrechter S. Baars hielp niets, de scheids was blijkbaar de enige die iets gezien
had. Jammer dat de wedstrijd zo moest eindigen, het positieve is dat er een team stond dat
zo voetballend nog de nodige punten gaat pakken. Voor het behoud van de 3e klasse.
Maarten Kuik

2 april 2009 GVV ’63 – Leerdam Sport ’55 2
Inhalen op een donderavond, en ook nog ‘uit’, is niet prettig. Files, te laat aankomen, een
kleedkamer waar al een ploeg in zat, het was geen goede voorbereiding. Vandaag
hadden we routinier J. van Hemert van het 5e erbij. Hij verving Marco Vink in de 2e helft,
nadat deze van een blessure was teruggekeerd, en deed dat voortreffelijk. Onze leider hr
van Bruchem was verhinderd, Arie Stütz was bereid die taak waar te nemen. Arie normaal
zo’n stille, liet zich nu goed horen. Zonder gekheid, hij was een hele steun voor de trainer.
De wedstrijd: GVV, een harde ploeg die het potje er met kick en rush voetbal en veel
overtredingen uit wilde halen. Wij speelden goed in balbezit met een uitstekende strateeg
op het middenveld, J. Hoekstra, en M. Vink die de achterhoede weer als vanouds neerzette
en met woord en daad een meerwaarde was. 15 minuten voor rust maakte J. van Bruchem
0-1. Daarna maakte ons nieuwe teamlid, een ongeslepen diamant, de 0-2.
De 2e helft ging GVV nog harder spelen, maar wij bleven kalm. Nu met R. Schaay, ook
een jongen die ook rust op het middenveld brengt. 15 minuten voor tijd scoorde GVV
tegen. Wij schroefden het tempo op en Roger maakte gebruik van goede passes en
scoorde op een mooie wijze 2x. Einduitslag 1-4 winst. Maarten Kuik
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4 april 2009 Leerdam Sport ’55 – Giessen 2
In tegenstelling tot GVV is Giessen een tactisch en technisch goed ploeg, en dankzij onze
voortreffelijke keeper M. Kuipers die ook al schitterde tegen GVV was het Giessen, die
overrompelend begon, niet gegund een goal te maken. Ik zal de lezers niet meer vervelen
over ingeleende, ingehuurde, invallers, uitvallers, geblesseerde spelers te noemen, maar we
zijn aan de 45e speler in 19 wedstrijden toe!
Vandaag was het 3e gelukkig vrij. Met Arie Verdugt en Nicky de Ronde had het 2e een
meerwaarde én 12 spelers.
Na 15 minuten begonnen we aan elkaar te wennen was het Y. Said een solide voetballer
die te zacht terugspeelde, en er werd Giessen gewoon een goal in de schoot geworpen.
2 minuten voor rust hadden we een mooie aanval en was het Alcan die op snelheid 1-1
maakte. Na rust lieten we goed spel zien hetgeen in de 65e minuut door Roger bevestigd
werd, hij scoorde beheerst 2-1.Giessen gooide het tempo omhoog, en wij kregen het
moeilijk omdat we vergaten te voetballen. Toch sleepten we de winst eruit, en dat is een
compliment waard. We leverden veel strijd en maakten zelfs nog 3-1 via een counter.
Maarten Kuik

18 april 2009 Altena 3 – Leerdam Sport ’55 2 
Iemand vroeg mij om een elftalfoto van het 2e elftal. Nou dacht ik, dan moet dan wel met
een breedbeeldcamera, want anders krijg de 42 gebruikte spelers die wij tot nu toe
gebruikten er niet op.
Vandaag naar het sterke Altena. Een team met wat oudere spelers, maar wel spelers die
kortgeleden in het 1e elftal nog 2e klasse speelden. Daar tegenover stond het
vreemdelingenlegioen van Leerdam Sport. 5 Spelers die al een tijdje niet meer trainden, 
1 speler die nog wakker gebeld moest worden. 2 spelers naar het 1e, 2 met een blessure,
1 met vakantie, 1 werken, maar ondanks dat tóch met 12 man naar Altena.
Na 10 minuten spelen maakte Dennis Blommers (prima spelend) met een harde schuiver 
0-1, 20 minuten later kwam Altena via een onhoudbaar schoot op 1-1.5 minuten daarna
was het Roger die een corner binnen draaide 1-2. We hielden echter geen stand, vlak voor
rust scoorde Altena ongehinderd de gelijkmaker 2-2.
Daarna moest M. Vink er met een blessure uit, en kwam A. Kersten erin. Meteen bleek hoe
belangrijk Marco nog voor dit elftal is, want we konden het tempo niet meer bijbenen.
Altena kwam sterk uit de startblokken, en na een half uur was het ‘ineens’ 5-2 voor Altena.
Het laatste kwartier stroopten we de mouwen nog een keer op, en hadden we (bijna)
succes. M. Yuruk maakte 5-3 en Roger maakte 5-4, en het werd nog spannend. Altena was
blij toen de goed leidende scheids affloot, en toch 3 punten kreeg. Ondanks de nederlaag
heb ik positieve dingen gezien. Met de nieuwe lichting spelers kunnen we nog ver komen.
Maarten Kuik

25 april 2009 Leerdam Sport ’55 2 – Well 2
Vandaag waren we er niet bij, nee laat ik beginnen met de mensen die er wel waren, 14
man hadden we bij elkaar gesprokkeld, en er stond wéér een elftal, dat ondanks gemis
aan wedstrijdritme en training zich volledig inzette. Wij speelden goed en creëerden
kansen, maar we kwamen niet tot scoren. Na een half uur kregen we een penalty. R. Waas
nam ‘m, maar de keeper stopte de inzet. Later kwamen we toch op 1-0. 
Na de rust met gedongen wissels, M. van Rossem, R. Nanlohy(pato) gingen er met
blessures uit. Dit kwam het elftal niet ten goede. De 2e helft was het aanzien niet meer
waard, maar dankzij de verdediging met aanvoerder M. Vink in de hoofdrol, bijgestaan
door E. Niks, A. Kersten, J. de Jong en keeper M. Kuipers kon Well niet doordringen. Het
was invaller Mo die de 2-0 inschoot na een sporadische aan(uit)val. Tóch 3 punten in de
knip Volgende week de laatste wedstrijd tegen het stugge HSSC, met als doel handhaving
in de top 5. Maarten Kuik

2 mei 2009 HSSC ’61 3 - Leerdam Sport ’55 2 
De laatste wedstrijd, HSSC had nog 1 punt nodig om degradatie te voorkomen, en wij
wilden vooral niet verliezen. Na 10 minuten werd het 0-1 na een mooie aanval beheerst

v.v. Leerdam Sport ‘55             9 “De Brug” juni 2009



afgerond door Roger. Wij speelden beter, maar ver in de 2e helft was daar toch de
bevrijdende treffer voor HSSC 1-1. Meer goals vielen er niet . Ondanks de vele vele
spelerswisselingen kunnen wij kunnen terugzien op een goed resultaat in deze 3e klasse.
Straks in de vakantie de accu weer opladen, en dan maar hopen dat spelers die voor een
teamsport kiezen hun team niet in de steek laten, trouw komen trainen en er op zaterdag
bij zijn! Want zoals het afgelopen seizoen ging kan echt niet!   Maarten Kuik

Top 5 Tussenstand ‘speler van het jaar’ seizoen 2008-2009 2e elftal
Hij was er bijna altijd met trainingen en wedstrijden!
1. M. Kuipers 22 wedstr gespeeld 733 pnt.
2. M. Vink 17 wedstr gespeeld 579 pnt.
3. A. v/d Heuvel 18 wedstr gespeeld 573 pnt.
4. Y. Said 17 wedstr gespeeld 510 pnt.
5. A. Usmany 15 wedstr gespeeld 509 pnt.

De andere spelers hebben te weinig wedstrijden gespeeld in het 2e om mee te dingen.

Topscoorders
1 R. Kant 6 wedstrijden 8 goals
2 R. Taparin 4 wedstrijden 7 goals

De andere spelers scoorden 1, 2 of 3 goals

Top 5 trainingsopkomst 
1. A. Latuhihin 64x
2. M. Kuipers 56x
3. M. Vink 52x
4. A. Usmany 51x

T.S. Nanlohy 51x
5. A v/d Heuvel 50x

Er stonden in dit vrijwilligersteam altijd weer spelers die ervoor gingen. (Uitzonderingen
daargelaten) Daarom als je 45 spelers uit bittere noodzaak gebruikt hebt, complimenten
voor deze spelers en extra dank aan A. Verdugt, van het 3e, voor de samenwerking.
Rest mij te zeggen dat er, als de voortekenen niet bedriegen, goede spelers naar Leerdam
Sport ’55 komen, maar het belangrijkste voor alle spelers is Mentaliteit en Teamgeest, dan
komt het goed in het volgende seizoen. 

M. Kuik, trainer.
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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 



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
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NEDERLAND      2
  _

NOORWEGEN 0
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UIT DE  D1-HOEK

Site: www.clubs.nl/community/default.asp?clubid=360768

Belevenissen Leerdam Sport ’55 D-1 in het seizoen 2008/2009

door Johan van der Linden

Het seizoen is voorbij voor Leerdam Sport D-1. Na een slechte start in de
voorjaarscompetitie (4 gespeeld, 0 punten) werd door een sterk einde alsnog een gedeelde
3e plaats gehaald. Op het Manus van Aalst-toernooi werd een mooie 5e plaats behaald en
bovenal werd de nieuw geïntroduceerde “Shoot-out”-bokaal in de wacht gesleept door TEC
in de finale te verslaan.

Om het seizoen waardig af te sluiten zijn spelers en begeleiding van D-1 onder het motto
“D-1 goes Oranje” op 10 juni naar de interland Nederland-Noorwegen in de Kuip in
Rotterdam geweest.

Alvorens u onderstaand een impressie met foto’s van deze leuke avond leest, wil ik alle
spelers en begeleiding bedanken voor het leuke seizoen. Verder wens ik iedereen een heel
prettige vakantie.

D-1 goes Oranje
Op 10 juni om 18.15 uur zette de karavaan van spelers en begeleiding van Leerdam Sport
D-1 zich in beweging om naar de interland Nederland-Noorwegen in de Kuip te gaan. Er
was file op de A15, dus een omweg over de provinciale weg langs Noordeloos om
vervolgens bij Papendrecht weer de A15 op te gaan. Nadat de auto’s waren geparkeerd
was er even tijd voor een grote verkleedpartij (het kledingadvies was tenslotte oranje). Nou,
dat viel dus tegen; hier en daar was er wel wat oranje te bekennen, maar dat was het dan
ook. Alleen de trainer had zich wat opzichtig omgekleed met een oranje overall en een
grote oranje muts op. Gelukkig was er nog wat oranje-spray voor het haar, waardoor we
er toch oranje gedost uitzagen. Ook werden alle spelers voorzien van een plastic tas vol
met drinken, snoepgoed en een oranje toeter. 

Na een wandeling van ongeveer 20 minuten stonden wij in een lange rij voor de Kuip te
wachten om het stadion in te gaan, toen het water met bakken uit de hemel kwam. Er was
geen ontkomen aan, iedereen was drijfnat!! De uitgelopen haarspray gaf wel een komisch
gezicht bij een aantal jongens. In plaats van oranje haar, nu een oranje gezicht. Snel naar
vak Q gegaan en onze plaatsen opgezocht. De opkomst van de spelers van Oranje werd
met luid gejuich begroet. Ook het volkslied werd door iedereen uit volle borst
meegezongen. 

Bij het begin van de wedstrijd stonden alle gezichten strak, niemand wilde iets missen. Een
snel doelpunt van Robin van Persie werd helaas afgekeurd en dus juichten wij met z’n allen
voor niets. Gelukkig konden wij na een half uur toch juichen toen Andre Ooijer Nederland
naar 1-0 kopte. Ondertussen regende het nog steeds, maar gelukkig zaten wij nu droog.
Het Nederlands Elftal bleef in de 2e helft sterker dan de Noren en dankzij een doelpunt
van Arjen Robben konden wij voor de 2e keer juichen. Het zou uiteindelijk 2-0 voor Oranje
blijven. Tijdens de ereronde van de spelers hebben wij Oranje nog een keer hard
toegejuicht. 

Bij het verlaten van het stadion was het gelukkig droog, zodat wij op ons gemak naar de
auto’s konden gaan. Op de terugreis pikten wij nog een half uurtje file mee, waardoor wij
rond half één ’s nachts weer bij Leerdam Sport arriveerden. Na een korte afscheidsspeech
van de trainer gingen alle jongens, een ervaring rijker, voldaan naar huis.

Jeugd
nieuws
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Toernooien - Toernooien - Toernooien – Toernooien - Toernooien
Zon, zon en nog eens zon. 3 zonnige toernooidagen!! Een belangrijk ingrediënt voor een
geslaagd toernooi. Met 34 deelnemende teams over 3 toernooidagen kunnen we
terugkijken op 3 zeer geslaagde toernooien.

Het F-toernooi op 9 mei bestond uit de volgende teams
Sterrenwijk F1 - sc Everstein F1 en F2 - Barendrecht F4 - FC Lienden F2 - v.v. Heukelum F1 en F2 -
Desto F11 en F12 - en natuurlijk Leerdam Sport F1 en F2.

Na te zijn gelaafd in de ontvangstruimte gingen onze bezoekers zich klaar maken voor de
wedstrijden die om half 10 begonnen. Na een welkomstwoord van de Toernooivoorzitter begonnen
de eerste wedstrijden. Er werden voorrondes gespeeld in 2 poules met 3 wedstrijden tegelijk, die
12 minuten duurden. Om 12.00 uur waren de finalewedstrijden bekend, die na de pauze, om
13.00 uur begonnen. Tijdens die pauze konden de teams op een gatenbord schieten. Het resultaat
van 3 pogingen per speler werd bijgehouden. Er waren 3 ballen beschikbaar voor de 3 hoogste
scores.
De finale van het toernooi begon om half 3 en werd gespeeld tussen Barendrecht F4 en UVV F4.
Deze wedstrijd werd gewonnen door Barendrecht. Direct na deze wedstrijd vond de prijsuitreiking
plaats en werden de winnaars van het toernooi, Barendrecht, de Sportiviteitprijs (een belangrijke zo
niet de belangrijkste prijs) Desto, de winnaar van de verloting en de 3 gelukkige winnaars van het
gaten schieten bekend gemaakt. Vervolgens ging een ieder voldaan huiswaarts.

Het Manus van Aalst Toernooi (D-toernooi) op 21 mei bestond uit de volgende teams
vv Brederodes D3 - Barendrecht D3 - TEC D1 - DSO/Ultrajectum D1 - vv Ameide D1 - Be Ready D1
- OMC D1 - HSV Hoek  D1 - Leerdam Sport´55 D1 en D2 .

Ook bij ons D-toernooi hetzelfde ritueel, met dat verschil dat de wedstrijden een uurtje later
begonnen. Dit toernooi duurde wat langer. Dit kwam in de eerste plaats, omdat de teams 18
minuten speelde en omdat we een zg Shoot-Out tussen de wedstrijden door gepland hadden.
Shoot-out is een voetbalspel waarbij een speler, 1 op 1 tegen de keeper speelt, een leuk onderdeel
dat zeker voor herhaling vatbaar is. De finale van dit toernooi werd gewonnen door DSO, de
Shoot-out werd gewonnen door Leerdam Sport D2 .
Een bijzonder feit willen we zeker niet onvermeld laten, Bertus van der Kolk was een van de
scheidsrechters voor dit toernooi, het was zijn 30ste Manus van Aalst Toernooi! Dit was toch wel
een reden om Bertus extra in het zonnetje te zetten, namens de Jeugdcommissie overhandigde Dick,
Bertus een flesje wijn en een pen met inscriptie voor dit bijzondere gegeven. Bertus waardeerde het
bijzonder.
Een minpuntje was het gedrag van een leider en zijn team, die zonder dit misschien te beseffen ook
hun club benadeelde. Dit vervelende voorval werd ruimschoots goed gemaakt door de overige
deelnemers die niets anders dan lof hadden voor de opzet en organisatie van het toernooi, dit
getuige een mail van een club uit Zeeland. Hierbij een citaat uit het mailtje “Bij deze wil ik u als
vereniging bedanken voor de leuke dag die wij gisteren hebben gehad op uw sportcomplex. De
organisatie was perfect en de shoot-out competitie viel erg in de smaak bij de jeugd”. Zo kan het
dus ook. Overigens de club van genoemde leider, hebben wij als commissie aangeschreven. Wij
zouden het ook graag vernemen als een van onze leiders zich zou misdragen (wat wij ons
nauwelijks kunnen voorstellen.)

Het E-toernooi op 23 mei bestond uit de volgende teams
VSC E1 - FOCUS E2 - sc Everstein E1 - UVV Utrecht E4 - vv Brederodes E3 en E4 -  Barenrecht E4 -
SVW E3 - SV Saestrum E4 -Advendo E5.

Ook dit laatste toernooi was iedereen present en konden de wedstrijden op tijd beginnen. Net
zoals bij het F-toernooi werd er gespeeld in 2 Poules met 3 wedstrijden tegelijk, die ook 12 minuten
duurden. Er was wel wat minder publiek dan bij het F-toernooi maar toch was het een leuk
toernooi, dat werd gewonnen door Barendrecht en UVV ging met de sportiviteitprijs huiswaarts.

Een reeks geslaagde toernooien? De leiders van verschillende teams gaven in hun bedankwoordjes
hierop het antwoord: Zij willen volgend jaar dolgraag terugkomen en dit gaan we zeker doen.

De Toernooicommissie jeugd.
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KAMPIOENEN
Het 5e elftal, de F1 en E1 hebben we dit jaar kunnen begroeten als de kampioenen.
Spelers, leiders en begeleiders van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Hieronder ziet u enkele foto’s van de teams, waarbij ook een kleine collage van het 5e
team.

De F1 De E1

Het 5e
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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


