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VOORZITTERSPRAAT

Het jaar 2009 ligt weer bijna achter ons, en ik hoop dat het u allen gebracht heeft wat u
ervan verwachtte.
Als voorzitter had ik natuurlijk ook bepaalde wensen , maar ik moet u bekennen dat die
niet allemaal zijn uitgekomen. Maar helemaal ontevreden ben ik niet, zeker niet wat ons
Leerdam Sport ’55 betreft. 
Steeds meer mensen weten de weg naar onze vereniging te vinden en ik denk dat dit een
compliment mag zijn voor een ieder die zich inzet met als doel het welslagen van de door
ons ingeslagen weg. Ondanks dat we nog maar aan het begin van deze weg staan, weet
ik zeker dat het goed gaat komen. Als voorzitter heb ik daar het volste vertrouwen in en zie
het jaar 2010 dan ook met een gerust hart tegemoet. 
Natuurlijk zal het niet gemakkelijk worden. Op financieel gebied moeten wij de broekriem
aanhalen, ook bij ons is er toch wel sprake van een recessie. Ik doe dan ook een beroep
op u allen om daar waar mogelijk is zuinig om te gaan met onze eigendommen zodat de
penningmeester zo min mogelijk (extra) onkosten op zijn bord krijgt.

De verkoop van onze velden aan de gemeente Leerdam heeft een vertraging opgelopen.
Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente Leerdam ons een bod heeft gedaan, wat in
mijn ogen, geen recht doen aan de constructieve gesprekken die wij, voorafgaande aan het
eerste bod, met de gemeente Leerdam hebben gehad. 
Ik wil niet zeggen dat we weer terug bij af zijn, maar achterstand heeft het in ieder geval
wel opgelopen.

De laatste 2 maandagen van november stonden in het teken van het Seniorenconvent en de
Algemene Leden Vergadering. Beide avonden werden goed bezocht en ik ben de mening
toegedaan dat het 2 vruchtbare vergaderingen zijn geweest. Tijdens de ledenvergadering
werden mijn mede bestuursleden Jeroen de Bruin en Richard Brandsma herkozen. 
Helaas hebben zich geen kandidaten aangemeld voor de vrijgekomen functie van Arie
Meinders. Het bestuur gaat dan ook verder met z’n vieren. Wel blijven wij als bestuur op
zoek naar kandidaat bestuursleden, want uitbreiding kan geen kwaad. In het bijzonder zijn
wij op zoek naar een bestuurslid die de taak technische zaken op zich wilt nemen.

Ik denk dat wij als verenging trots mogen zijn op onze website. Steeds meer mensen weten
hem te vinden en complimenteren de webmaster met het resultaat.

Heel langzaam aan gaan we denken aan 2012. Het jaar dat onze vereniging 100-jaar
bestaat. 
U zult zich afvragen “moeten we ons daar nu al druk overmaken?”. Het antwoord is een
volmondig “JA”.  Zo’n jubileum vraagt ontzettend veel organisatie, want wij willen dit
jubileum niet zomaar voorbij laten gaan.

Ik hoop dat u allen heel fijne feestdagen zult hebben en voor 2010 wens ik iedereen een
schitterend jaar toe met alles wat wenselijk is in goede gezondheid.
En natuurlijk hoop ik iedereen te ontmoeten tijdens onze Nieuwjaarsreceptie op zondag 
3 januari om 14.00 uur.

John Boekelman  
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REdAkTIEPRAAT

Dat was schrikken, had ik net een maandagavond zitten zweten op een actueel
voetbalstukkie voor deze redactiepraat, lees ik de volgende ochtend in AD Sportwereld 3
pagina’s over min of meer hetzelfde onderwerp. De ‘splijtzwam Sneijder’. En aangezien
ook die krant in deze regio bezorgd wordt, leek het mij onzinnig om mijn stukje te
handhaven, ook al omdat het AD uiteraard veel meer over dat onderwerp kan ventileren, en
ik slechts mijn mening. (las u het niet, dan is hier de snelkoppeling. Plakt u ‘m in uw
Internetbrowser, dan kunt u lezen wat u in deze De Brug ook had kunnen lezen: 
http://www.ad.nl/ad/nl/1001/AD-Sportwereld/article/detail/450473/2009/12/14/Borst-noemt-Van-Marwijk-in-hevige-
botsing-jokkebrok.dhtml)
Wat n u? Iets nieuws bedenken! En dus zat ik ook dinsdagavond achter, of beter gezegd
vóór de pc, om een nieuw stukje in elkaar te zetten.
Waarover? Dat valt niet mee? Van Gaal die volgens de bazen van AZ als toekomstig
voorzitter gezien wordt met Co Adriaanse als trainer. Of over het wangedrag van
Mourinho? Of van Sneijder? Of de 3e achtereenvolgende basisplaats van v/d Vaart? Of
het voort-durende bankzitten van Huntelaar, de amandelen van Van Nistelrooij? Of over de
GEWELDIGE wedstrijd van Bayern München in Turijn vorige week dinsdag? Nee, die
las/leest u allemaal wel in de een of andere krant.
Maar wat dan wel?

De bouwwerkzaamheden op het voorterrein vorderen in hoog tempo. Het is af en toe wel
een beetje een bende als je het terrein betreedt of op de fiets aankomt. Zeker als het
geregend heeft, en je bent op de fiets is het geen pretje, want de nattigheid is niet weg als
je je fiets parkeert. 

De ledenvergadering was grotendeels een hamerstuk. Ondanks het financiële zware weer
waar wij opnieuw inzitten, blijft het bestuur strijdbaar. 
In de Bestuurskamer zijn een aantal zaken geprofessionaliseerd. Wat dat aangaat lopen wij
zeker niet achter. Een intern communicatiesyteem maakt mij nieuwsgierig. Niet alleen naar
de werking, maar ook nar de resultaten. 
Ik ben echt benieuwd of dat de communicatie, die ook bij Leerdam Sport beter kan, echt
verbeterd. In mijn beleving werkt het het best als je dat probleem of die vraag die je hebt
daar neerlegt waar het hoort in plaats van daarover via-via ballonnetjes op te laten in de
hoop dat een ander jouw probleem oplost. En als je dat dan op die manier doet waarop je
zelf ook aangesproken wil worden, in plaats van als een olifant door de bekende kast te
struinen, dan zal de ontvanger van de boodschap er ook opener voor zijn. 
Voordeel van het nu geïntroduceerde systeem lijkt mij in ieder geval dat primaire reacties
waarschijnlijk uitblijven. Dan is de 1e winst wellicht al binnen. De 2e  winst is dat vragen
en/of afspraken gedocumenteerd zijn, dat is handig om terug te lezen, mocht dat nodig
zijn, want vertrouwen is goed, maar controle is beter.

Ik lees net dat van Nistelrooij wél, en van der Vaart niet weg mag in de winterstop. Hoezo
vertrouwen? Het kan raar lopen in die opportunistische wereld, die Voetbal heet.

Fijne Kerstdagen en een fantastisch begin van 2010.

Marcel van Leusden

Op 15 september moest ik weer onder het mes. Geen pretje maar mede door steun van
Leerdam Sporters ben ik er weer snel bovenop.

Dank aan het bestuur voor de prachtige bloemen en ook speciale dank aan mijn
"zondagmorgenvrienden" voor het halen en brengen van en naar het kaarten. Ik word niet

vergeten, het doet mij goed.

Bep van Opijnen.
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UIT dE BESTUURSkAMER
Het jaar 2009 zit er bijna op. Een jaar met ups en downs. Aan het einde van het kalenderjaar
leggen wij als bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Zoals al jaren gebruikelijk doen
wij dat 2x. Een keer tijdens het Seniorenconvent en de officiële verantwoording tijdens de Algemene
Leden Vergadering. 

Senioren Convent: Het Seniorenconvent was dit jaar op maandag 23 november 2009. Ondanks
het slechte weer hadden onze “senioren” de moeite genomen om naar de kantine van Leerdam
Sport te komen. De stukken m.b.t. de Algemene Leden Vergadering zijn doorgenomen.

Algemene Leden Vergadering: Maandag 30 november 2009 is de Algemene Leden
Vergaderingen gehouden. Zoals afgesproken tijdens het Seniorenconvent 2008 en de 
Algemene Leden Vergadering van 2008 lagen de financiële stukken ter inzage. De afspraak is toen
gemaakt om niet alle stukken meer te kopiëren, maar te presenteren via de beamer en beeldscherm.
Deze wijze van vergaderen is als positief ervaren. Jeroen de Bruin en Richard Brandsma zijn beide
unaniem herkozen. Voor de vrijgekomen plaats van Arie Meinders hadden zich geen kandidaten
beschikbaar gesteld. Het bestuur gaat voorlopig met 4 man verder. Wij blijven op zoek naar een
5e bestuurslid die zich bezig moet houden met het technische beleid. 

Digitaal Communicatie Platform: Leerdam Sport ‘55 heeft het Digitaal Communicatie Platform
in gebruik genomen. Dit platform is te vergelijken met intranet. Via dit DCP is het mogelijk dat de
kaderfuncties binnen Leerdam Sport ‘55 met elkaar communiceren. 
De Jeugdcommissie is als pilot met DCP begonnen en begin 2010 zijn de leiders/trainers aan de
beurt. De eerste ervaringen zijn positief. Jeroen de Bruin heeft tijdens het Seniorenconvent en de
Algemene Leden Vergadering een toelichting gegeven m.b.t. deze nieuwe wijze van communiceren.

Lidmaatschap: Dit is een onderwerp waar regelmatig aandacht aan is geschonken. De
afgelopen maanden hebben wij van een aantal leden het verzoek gekregen om het lidmaatschap
tussentijds te beëindigen o.g.v. medische redenen. Het is natuurlijk triest als je vanwege medische
redenen moet stoppen met voetballen. Het bestuur van Leerdam Sport ‘55 wil hieraan dan ook
graag de medewerking verlenen mits een verklaring van een arts kan worden overlegd. Tijdens de
Algemene Leden Vergadering zijn een aantal leden voorgedragen voor royement i.v.m. het niet
nakomen van de contributieverplichting. De leden hebben met dit royement ingestemd.

Website: De 10.000ste bezoeker op onze website is inmiddels een feit. Op het moment dat ik dit
stukje maak staat de teller op 13.430 bezoekers. De site wordt dus goed bezocht.

Nieuwjaarsreceptie: De Nieuwjaarsreceptie is zondag 3 januari 2010 om 14:00 uur in de
grote kantine. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zullen een 4-tal leden gehuldigd worden.

Verkoop complex: In de vorige editie van De Brug kon ik u melden dat de verkoop van ons
complex voorspoedig verloopt en dat het overleg met de gemeente constructief is. Inmiddels heeft
het bestuur van Leerdam Sport ’55 het eerste bod van de gemeente ontvangen. Ik kan u melden dat
wij niet lang hebben nagedacht over dit bod. Wij hebben dit nl binnen 1 seconde naast ons
neergelegd. Het bod doet geen recht aan de goede gesprekken die wij met de gemeente Leerdam
hebben gevoerd en het bestuur van Leerdam Sport ‘55 is dan ook verbaasd dat men met een
dergelijk bod durft aan te komen. De gemeente Leerdam wil dat wij als vereniging gaan verhuizen.
Het kan echter niet zo zijn dat wij de risicico’s en  groot deel van de kosten voor onze rekening
moeten nemen. In februari jl. hebben wij de kosten inzichtelijk gemaakt die wij als vereniging
moeten maken, omdat de verplaatsing steeds wordt uitgesteld.
Wij hebben tegemoetkoming in de kosten gevraagd en daarbij aangegeven dat in onze presentatie
niet alle kosten zijn opgenomen, omdat wij ons realiseren dat wij van onze huidige locatie
vertrekken. Desondanks meent de gemeente ook hier de kaasschaafmethode toe te moeten passen
en Leerdam Sport ‘55 ook hier voor een groot deel van de kosten op te laten draaien. 
Laat het duidelijk zijn: Verplaatsing is prima, maar niet ten koste van alles en zeker niet over onze
rug. 
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Over de locatie heb ik ook nog iets te melden. Op dezelfde avond als het Seniorenconvent was er
ook een overleg van het Overlegplatform Sport. Wil Sleeuwits kon hierbij vanwege het
Seniorenconvent niet aanwezig zijn. Het is altijd prettig om uit een verslag te moeten halen dat de
gemeente Leerdam onderzoek doet naar een alternatieve locatie. Bij de rondvraag is door
wethouder Petra Groeneweg op een vraag het volgende antwoord gegeven: Desgevraagd zegt
Petra dat voor de toekomstige locatie voor een drietal sportverenigingen onderzoek naar een
alternatieve locatie plaatsvindt. Die variant biedt wellicht de mogelijkheid om eerder te verkassen
dan 2015/2016. 

Tot slot wil ik u en degenen die u dierbaar zijn prettige feestdagen en een voorspoedig 2010
toewensen. 

Ik hoop u allen 3 januari 2010 de hand te schudden tijdens onze Nieuwjaarsreceptie.

Henri van Wijk (Secretaris)

Nieuwjaarsreceptie 
Leerdam Sport '55

Zondag 3 januari 2010
Aanvang: 14.00 uur 
in de grote kantine
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Dit clubblad zal rond 
15 februari 2010 verschijnen

Namens de redaktie

tekst bedankt vanuit oktober 2008
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WILLEN IS kUNNEN
Deze slogan kan op velen betrekking hebben.
B.v. indien een team wil winnen, kunnen zij als team winnen door o.a training, strijd en inzet.
Dit slaat ook op zaken zoals de onderhandelingen met de Gemeente.
Indien de Gemeente WIL dat wij gaan verhuizen, kunnen zij dit bewerkstelligen d.m.v. met “andere”
(lees betere) voorstellen komen zodat zij zullen winnen.
Wij willen voor onze leden winnen en kunnen dit, d.m.v. kennis vergaren én het inroepen van
externe deskundigen, verwezenlijken.

“NIEUW” SPORTCOMPLEX
De afgelopen maanden zijn er een aantal bijeenkomsten geweest welke ten doel hadden om
standpunten te verkennen en hierover te discussiëren. 

De Gemeente werd vertegenwoordigd door de heren Guust Baartmans, projectmanager
ontwikkeling Broekgraaf, Jack van Vessem, rentmeester-adviseur, verbonden aan De Lorijn
raadgevers o.g. en Gerrit van den Heuvel, beleidsmedewerker sport.

Voornaamste uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn: dat er toch belangrijke verschillen van
inzichten zijn m.b.t. een eventueel nieuw sportcomplex.

De voornaamste verschillen zijn de plaats van de aangewezen locatie, oppervlakte én vergoeding
van grond en opstallen.

Via onze rentmeester Van Gellicum hebben wij te kennen gegeven de gesprekken voorlopig op te
schorten, totdat er vanuit de Gemeente meer duidelijkheid komt. 

BUITENSPORTACCOMMOdATIEBELEId
Vanaf 1 januari 2010 is sport weer een kerntaak in de gemeente Leerdam. Alleen worden er geen
directe subsidies meer verleend aan de sportverenigingen o.a. op basis van aantal leden zoals in
de meeste gemeenten wel het geval is. In het verleden ontving Leerdam Sport zo’n € 12.000 en
LRC zo’n € 16.000 subsidie per jaar.
Nu is daarvoor in de plaats gekomen het buitensportaccommodatiebeleid waarbij de verenigingen
alleen subsidie kunnen ontvangen indien de gemeente dit WIL. Hier gaat de slogan omgekeerd in
werking: kunnen is (indien) willen.
De Gemeente kan een subsidie geven indien er “groot” onderhoud aan een veld moet worden
uitgevoerd en de gemeente dit ook noodzakelijk vindt. De subsidie zal dan 60 % van de investering
zijn.
Hier gelden dus twee barrières t.w. heeft de vereniging wel 40% beschikbaar voor het “groot”
onderhoud en vindt de gemeente dit “groot” onderhoud ook nódig.
Hierover kan dus een pittige discussie ontstaan.
Al met al zullen alle veldsporten voorlopig niet op subsidie hoeven te rekenen vanuit het
buitensportaccommodatiebeleid, aangezien de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen
een te grote barrière vormen. (er geen ander sport-subsidie-beleid is.)
Tijdens commissie- en raadvergaderingen heb ik geprobeerd de raadsleden te overtuigen dat “alle”
veldsportverenigingen geen baat hebben bij dit beleid. Helaas ben ik hierin nog niet geslaagd.
(gefaald aangezien ik ze tot op heden niet heb kunnen overtuigen.)

PEILERS
De peilers waar we de komende jaren op moeten bouwen zijn:
Solidariteit van leden, donateurs, sponsoren en sympathisanten.
Creativiteit, zelfwerkzaamheid, inzet van de vrijwilligers.
Meer vrijwilligers werven en zuinigheid op gebied van o.a. energie en water van de leden.
De belangrijkste peiler “GEZOND EN EEN GELUKKIG 2010” wens ik namens de vereniging
aan iedereen. 

Opgemaakt 29.11.2009 W. Sleeuwits
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dE SUCCESSEN VAN NOL dE RUITER
"Eigenlijk wilde voorzitter Theo Aalbers een andere trainer hebben"

Op de late avond van 15 juni 1970 gaat de kogel door de kerk:
DOS, Elinkwijk en Velox willen fuseren. Na tal van geheime
besprekingen hebben de drie clubs besloten dat FC Utrecht als
enige betaalde club de Domstad zal vertegenwoordigen. Op 15
juni 2010 bestaat de fusieclub precies veertig jaar. Reden voor
journalist Hans van Echtelt om in de aanloop naar dat jubileum
alle trainers die in de afgelopen periode aan het bewind
geweest zijn, nog eens te profileren. In dit nummer: Nol de
Ruiter, de vijfde FC-trainer in Galgenwaard na Bert Jacobs, Jan
Rab, Han Berger en Barry Hughes.

Eigenlijk is het een wonder dat Nol de Ruiter halverwege 1984
als opvolger van Barry Hughes werd gecontracteerd. Eigenlijk
had het toenmalige bestuur van FC Utrecht twee andere
kandidaten op het oog. Uit een sollicitatiegesprek met de
toenmalige voorzitter Theo Aalbers klonk weinig vertrouwen in
de richting van De Ruiter. “Wat stelt die trainer eigenlijk voor,
met clubs als SVV en Veendam achter zijn naam,” moet de toenmalige preses opgemerkt hebben.

Maar het snedige antwoord van De Ruiter gaf uiteindelijk de doorslag. “Bij welke club was u
eigenlijk voorzitter, mijnheer Aalbers?“ zo reageerde Nol langs zijn neus weg. “Was dat niet SVW
in Gorinchem?“ Het ijs was meteen gebroken na deze kwinkslag en Theo Aalbers ging overstag.
De Ruiter werd de nieuwe oefenmeester in Galgenwaard en daar zou de club geen spijt van
krijgen.

De start van het seizoen 1984/1985 was overigens nogal teleurstellend. De resultaten viel
aanvankelijk tegen, de ploeg was erg wisselvallig. Nol: “Maar het bekerverhaal maakte alles goed.
We kregen Longa in de eerste ronde en wonnen overtuigend met 6-1. De volgende tegenstander
was Zwolsche Boys en ook die tegenstander leverde geen problemen op, een 4-0 overwinning. In
de derde ronde hadden we opnieuw een thuiswedstrijd, nu was Volendam onze opponent. Drie
dagen eerder hadden we in de competitie van Haarlem verloren en ik ben daarna behoorlijk tekeer
gegaan tegen de spelers. Ton de Kruyk maakte twee goals en daardoor haalden we de
kwartfinale.“

De spelers van FC Utrecht en trainer Nol de Ruiter begonnen in een bekerstunt te geloven. In de
volgende ronde stond er nog wel een pittige klus op het programma, de uitwedstrijd tegen Sparta,
met Bas van Noortwijk in het doel en Louis van Gaal op het middenveld. Jan van de Akker en
opnieuw Ton de Kruijk scoorden de belangrijke goals waardoor de Rotterdammers met lege handen
achterbleven. De loting bracht vervolgens PSV als komende opponent, een ware vuurproef voor de
formatie van Nol de Ruiter. De halve eindstrijd bestond in 1985 uit twee duels. In Galgenwaard
bleef het op 7 mei 0-0 na een nogal saaie vertoning waarin de bezoekers uit Eindhoven zich
vooral bezondigden aan spelvertragende actie. “PSV moet niet denken dat het halen van de finale
een fluitje van een cent is. We hebben nog een appeltje te schillen met die ploeg,“ zo
waarschuwde De Ruiter zijn collega Jan Reker op de persconferentie.

Hoe bewaarheid zou dat dreigement worden. Want in de replay op een regenachtige dinsdag 21
mei 1985 presteerde FC Utrecht het onmogelijke. Dank zij een formidabele jan Willem van Ede die
de beste wedstrijd uit zijn loopbaan speelde, werd PSV uitgeschakeld. Met weergaloze reddingen
hield hij de Domstedelijke formatie op de been. Na negentig zinderende minuten bekervoetbal was
het 2-2, de Utrechtse treffers waren van Jan Wouters en Piet Wildschut die de bal onfortuinlijk achter
zijn eigen doelman Hans van Breukelen had gewerkt. In de verlenging werd niet meer gescoord
waarna penalty’s de beslissing moesten brengen. “Ook in deze extra serie bleek Van Ede
onvermurwbaar. Eerst stopte hij de strafschop van Piet Wildschut waarna ook Erik Jan van den
Boogaard zijn inzet vanaf elf meter gestopt zag. Scheidsrechter Egbert Mulder liet deze penalty
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overnemen omdat de doelman van FC Utrecht zich te vroeg bewogen zou hebben. Uiteindelijk
moest Rene van der Gijp de beslissende strafschop nemen maar het ‘enfant terrible’ van PSV schoot
hoog over. De feestvreugde onder de spelers en de talrijke meegereisde Utrechtse aanhang was
ongelooflijk groot. 

De eindstrijd was vervolgens een anti-climax. Op donderdag 6 juni kwam eerste divisionist
Helmond Sport naar Galgenwaard. Voorzitter Theo Aalbers had het ‘thuisrecht’ gekocht maar na
negentig minuten stond nog steeds 0-0 op het scorebord. In de derde minuut van de blessuretijd
was het toch nog raak. Een gave voorzet van Frans Adelaar werd door John van Loen met een fraai
boogje langs doelman Van der Meijden gekopt. De euforie in Galgenwaard was ondanks de
teleurstellende finale toch enorm: voor het eerst in de FC-historie was de beker binnengehaald. De
Ruiter: “We kwamen ook nog goed weg want vlak voor tijd kreeg Rene van Tilburg voor Helmond
Sport nog een geweldige kans.  Maar over het geheel genomen verdienden we die beker natuurlijk
wel, zeker nadat we PSV in de halve finale geklopt hadden.“

FC Utrecht lootte vervolgens een absolute Europese topclub als tegenstander, namelijk Dynamo Kiev.
In de thuiswedstrijd steeg de ploeg van Nol de Ruiter boven zichzelf uit door de onoverwinnelijk
geachte Russische formatie met 2-1 te kloppen via treffers van John van Loen en Gert Kruys. De
Ruiter: “Ik denk dat we toen een van de beste wedstrijden uit het bestaan van de club hebben
gespeeld. In de return waren we voor 100.000 toeschouwers uiteraard kansloos, ook al namen we
in Kiev via Ton de Kruijk nog brutaal een voorsprong. Maar Dynamo won uiteindelijk de
Europacup, wij waren achteraf de enige tegenstander van wie ze in dit toernooi hadden verloren. Ik
kijk jaren later toch met veel plezier op die wedstrijden terug.“
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Uit de oude doos:
Leerdam Sport ’55 seizoen 1971/1972 onder leiding van Nol de Ruiter. 
Herkent u ze?

Gelf Vos,(verzorger), Henk Sanders (grensrechter), Teunis Klok, Cock Kleijn,Herman Stutz, Dick
Bogerd, Coen Verdugt, Ton Schaay, Gerard Aichorn, Hans van Zoelen, Henk van Vulpen, Peter
Godtschalk.
Nol de Ruiter, Dick Heumen, Sijm Molenaar, Henri Ververs, Arie Boon, Leen Baars



Waar De Ruiter met evenveel plezier op terugkijkt, is natuurlijk zijn derde seizoen waarin de ploeg
via ene Erik Willaarts de nacompetitie haalde. Het was de allereerste (en tevens laatste) keer dat de
KNVB een dergelijk verlengstuk had bedacht en FC Utrecht maakte er via het fenomeen Willaarts
handig gebruik van. De voetballer uit Woudenberg – oom van Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel –
werd de sensatie van de eredivisie door als voormalige amateur meteen tweede op de nationale
topscorerslijst te worden achter Marco van Basten. Alles wat Erik aanraakte, veranderde bijna
letterlijk in goud. Met als hoogtepunt de laatste wedstrijd in de nacompetitie tegen Roda JC waarin
hij drie keer scoorde waardoor FC Utrecht sensationeel de serie won en dus alsnog Europees
voetbal afdwong. De Ruiter: “Dat we Willaarts haalden, was ook een verdienste van de Utrechtse
kranten die hem zo’n beetje naar Galgenwaard schreven. Ik had mijn bedenkingen toen ik hem een
paar keer had zien spelen. Maar achteraf was het een fenomeen die we binnenhaalden.“

Nol de Ruiter heeft als geen ander de ups en downs in Galgenwaard mogen meemaken. “In mijn
laatste seizoen was er halverwege een spandoek met de tekst ‘De Ruiter rot op’. Dezelfde supporters
die het spandoek hadden gemaakt, namen me na de overwinning op Roda JC als eerste op de
schouders. Zo dicht ligt het dus allemaal bij elkaar in de voetballerij waar de waan van de dag
vaak regeert. Halverwege dat seizoen ’86-’87 had voorzitter Theo Aalbers zijn contract niet
verlengd, FC Utrecht opteerde voor de terugkeer van Han Berger die enkele jaren eerder goede
successen had geboekt in Galgenwaard. Maar misschien is Nol de Ruiter wel de trainer geweest
die de meest opmerkelijke successen achter zijn naam mocht schrijven...“

Voetbalprimeur
Op 1 maart 1971 tekent Nol de Ruiter een contract bij de Utrechtse amateurclub DOS ’01. Een
absolute voetbalprimeur omdat nog nooit een amateurclub in de provincie Utrecht een fulltime
trainer in dienst had. Tot dat moment trainde De Ruiter twee clubs: VVOG in Harderwijk en
Leerdam Sport. Nol: “Dat was veel reizen en steeds maar weer omschakelen, hetgeen mijn
concentratie niet ten goede kwam. Bovendien waren het twee clubs met een totaal ander karakter
zodat het niet altijd gemakkelijk was om de juiste toon te vinden.“

De schoonvader van Foeke Booy kreeg in zijn DOS-periode ook de mogelijkheid om het ‘grote’ A-
diploma te halen waarbij hij stage mocht lopen bij de legendarische Bert Jacobs, de allereerste
oefenmeester van FC Utrecht. Op dat moment wist De Ruiter nog niet dat hij van 1984 tot 1987
trainer zal zijn bij dezelfde club in het spoor van Jacobs. Nol: “Ik heb lang geaarzeld of ik alles op
het trainersvak zou gooien. Je moet dan vaak verhuizen en op dat moment had ik een goed
lopende sigarenzaak samen met  mijn vrouw Nel in de wijk Oog in Al. En die zekerheid moest ik
toen opgeven.“

Hoe dan ook, Nol
werd toch trainer in
het betaald voetbal.
En ook nog eens
assistent van Rinus
Michels tijdens de
EK’88 waarin Oranje
de Europese titel
veroverde. Twee jaar
later had hij dezelfde
functie onder
bondscoach Leo
Beenhakker maar die
WK in 1990 verliep
veel minder succesvol.
Oranje werd zelfs
voortijdig uitgeschakeld...

BRON: Sport FM  Sportfacilities & Media B.V.
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SEIZOEN 2009-2010 2E ELf TAL O.L.V. MAARTEN kUIk
3 oktober 2009 Lekvogels 2 – Leerdam Sport ’55 2
Zonder 3 spelers die naar het 1e gingen, maar met M. Vink en M. van Rossum terug. De 1e helft
speelden we prima, lekvogels kwam er niet aan te pas. Na 10 minuten was het Patrick Usmany die
de 0-1 maakte. 5 minuten voor rust maakte Arjan Kersten van afstand de 0-2.
Na rust verliep het dramatisch voor ons. Patrik moest eruit met een blessure, hetzelfde gold voor A.
Usmany en Arjan Kersten. Dat laatste ging niet, want we waren door onze wissels heen. Hij moest
op halve kracht verder. Lekvogels rook bloed, en maakte gebruik van de off-day die Brian had, 2
fouten 2 goals. Wij waren aangeslagen, en wat Michel van Rossum ook deed, onze laatste pass
was te haastig. Brian had het echt niet vandaag, we kregen nog 2 goals tegen. We konden het tij
niet keren. Brian die echt keeperstalent heeft, zat het vandaag niet mee. Misschien zit het volgende
week wel mee en pakken we 3 punten.

10 oktober 2009  Leerdam Sport ’55 2 - Tricht 2
Na onze goede start, krijgen we nu weer te kampen met perikelen bij het 1e. Na 6 wedstrijden
gebruikten wij al 25 spelers! Vandaag 5 spelers van 2 naar 1, zodat beide elftallen op die manier
nooit ingespeeld raken. Voor de rust waren wij beter, maar we konden het niet in cijfers uitdrukken.
Na de rust kwam Tricht na een counter op 0-1. Wij bleven aandringen, maar omdat de tactiek en
techniek bij 5 spelers te kort schoot misten wij kans op kans. Zelfs 2 kansen ‘alleen voor de keeper’
waren niet aan ons besteed. Tricht counterde naar 0-3. De leider en ik hadden het door, al
speelden we nog een uur, scoren ho maar. De scheids S. Baas floot overigens een prima wedstrijd.
Het wisselbeleid  tussen 1e en 2e elftal breekt beide elftallen op. Da’s jammer, want met de inzet
en de wil om te winnen is niets mis.

17 oktober 2009 Heukelum 2 – Leerdam Sport ’55 2
Vandaag waren wij spitsenarm, zij deden allen mee met het 1e. Wij speelden met 2 vleugelspelers
en een opkomend middenveld met een belangrijke rol voor R. Dorre, een vaste waarde in het 2e,
die na een blessure vorig jaar dit seizoen sterk terugkomt. Heukelum ging sterk van start, wilde ons
overrompelen, maar wij ‘stonden’ goed. Brian was ook in beste doen, zodat het bij rust 0-0 was.
Na rust verloren we D. Usmany en de broers Nanlohy met een blessure en werden wij onrustig aan
de bal. Met 1 counter hadden we nog een prima kans op de 0-1 maar de bal belandde in het
zijnet. Vervolgens viel Arjan Kersten ook nog uit met een blessure, zodat we met 10 man verder
moesten. In de laatste 5 minuten viel de 1-0 voor Heukelum. Onze pogingen om gelijk te maken
strandden. Heukelum profiteerde van de ruimte achterin en maakte de 2-0. Jammer van het
resultaat, maar we hebben het de koploper Heukelum met dit team heel lastig gemaakt.

31 oktober 2009 Leerdam Sport ’55 2 – Ameide 3
Met Ridvan op doel, (Brian koos ervoor verder te gaan als speler) D. Usmany en R. Waas terug na een
blessure en P. Kerkhof en J. Nanlohy terug in het 2e begonnen we. 2 andere spelers moesten daarom
aan ander elftal versterken. Lastige keuzes, die bijna nooit goed vallen. Ameide begon sterk, maar onze
verdediging zag er prima uitonder leiding van D. Usmany. Na 12 minuten passte P. Kerkhof op J.
Nanlohy die de 1-0 maakte. 5 Minuten voor rust was het P. Kerkhof die na een prima solo de 2-0
aantekende. Na rust met M. Kool en M. van Rossum erbij speelden wij af en toe oogstrelend voetbal.
Ameide kwam er niet meer aan te pas. Dachten we. Een counter:2-1. Wij schakelden en het was weer
P. Kerkhof die van afstand 3-1 maakte.. Vervolgens kopte D. Usmany na een voorzet van R. Dorre de 
4-1 binnen. 5-1 door P. Kerkhof, 6-1 door M. Kool. Zo is het lekker ballen.

14 november 2009 LRC 3 – Leerdam Sport ’55 2
Tegen deze ploeg heb je als trainer een makkie als het om motivatie gaat. Elke speler is gebrand
op een goed resultaat. We hadden een prima as op het veld met R. Elmaci op doel, laatste man D.
Usmany, M.Kool als mid-mid en P. Kerkhof in de spits. Daaromheen goed meevoetballende spelers.
Het 1e kwartier waren we heer en meester, maar scoorden we niet. Pas 5 minuten voor rust was het
D. Usmany na een pass van P. Kerkhof die de 0-1 aantekende. De 2e helft zette LRC meer aan,
maar zij konden niet op tegen onze inzet. M. Kool passte op R. Dorre, die de 0-2 maakte. 10
minuten voor tijd werd R. Dorre gevloerd binnen de ‘16’. 0-3 én 3 punten. Een prima resultaat, en
als we zo voetballen, met zoveel inzet dan gaan we nog veel punten pakken.

21 november 2009 Arkel 2 – Leerdam Sport ’55 2
Het was stil in de kleedkamer na afloop. 14 moegestreden spelers tegen een versterkt Arkel, want
hun 1e was vrij en zij hebben de punten hard nodig. De 1e helft was slecht, de voorhoede
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twijfelachtig, de passes verkeert, je roept het onheil over jezelf af. Arkel kreeg kansen maar onze
achterhoede hield het met hangen en wurgen lang vol. J. van Bruchem stond op doel, hij kan goed
voetballen en ook als keeper slaat hij geen modderfiguur, hoewel hij kansloos was op de inzet van
Arkel na 10 minuten.
De wijzigingen in de 2 helft leverde ons 3 kansen op Toch scoorde R. Koxhoorn na een kwartier
met een prachtige kopbal. Het tempo ging omhoog, maar we verzuimden het overwicht te benutten.
Na een onnodige overtreding en een penalty werd het 2-1. Arkel hield het doel schoon. We
incasseerden 4 gele kaarten waarvan 3 onterechte, hoewel we daar de hand in eigen boezem
moeten steken. Arkel kreeg er 2 van de slechte die als dictator omschreven kan worden. Een
onnodige verliespartij.

5 december 2009 Leerdam Sport ’55 2 – Asperen 2
Zowel wij, als Asperen waren versterkt met 1e elftal spelers. In de 1e helft kregen we een paar
kansen, maar de bal ging steeds net voorlangs. 5 min voor rust was het Asperen die een vrije trap
slim heel snel nam, én op randje buitenspel door mochten en de 0-1 aantekenden.
De 2e helft met R. Kant, J. van Bruchem R. Tapirima en J. Nanlohy hadden we een
droomvoorhoede. Op papier helaas. In de praktijk bleken ze niet samen te spelen, ze gingen voor
eigen succes. Asperen had er geen last van zogezegd. Toen onze achterhoede vervolgens ging
aanvallen en er grote gaten vielen. Asperen liep uit tot 0-5! De eer werd gered door een benutte
penalty van R. Tapirima. Daarna maakte R. Kant nog de 2-5. Conclusie, een wanprestatie. Wij
misten P. Kerkhof die in vorm was, maar geblesseerd raakte op de laatste training. 

Tussenstand ‘speler van het jaar’ seizoen 2009-2010 2e elftal zaterdag
Beoordeling op basis van Techniek, Tactiek en Conditie. Bonuspunten voor de training.

Top 3
1. A.  Usmany 9 wedstrijden  284 punten
2. R.  Dorre 9 wedstrijden 280 punten
3. B.  Sterk 8 wedstrijden 236 punten
4. M. Kool 7 wedstrijden 234 punten
5. S.  Nanlohy 7 wedstrijden 224 punten 

Topscoorders top 3
1. R. Kant 4 goals
2. M. Kool/ P. Kerkhof 3 goals
3. J. Nanlohy/R. Dorre/ P. Usmany 2 goals 

Opkomst training Gebruikte spelers tot nu toe: 30
1. R. Dorre 24x
2. G. Severing 22x Gele kaarten: 11
3. A. v/d Heuvel  21x Rode kaarten: 1

Maarten Kuik.
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INLOOPSPREEkUUR JEUgdCOöRdINATOR
Beste sportvrienden, 
Als Jeugdcoördinator ben ik belast met de voetbaltechnische kant van onze jeugd. Afgelopen
seizoen zijn we met alle trainers en leiders aan de slag gegaan met het jeugdbeleidsplan. Een plan
waar een ieder van de jeugdafdeling zijn goedkeuring en medewerking aan heeft gegeven. Dit
houdt wel in dat we een weg zijn ingeslagen die niet vrij van hobbels en/of kuilen zal zijn, maar
we zijn hard op weg met z`n allen! Vanzelfsprekend kom je op zo`n weg hindernissen en vragen
tegen.
Zo ook bij de ouders van onze jeugdleden. Zij hebben soms vragen of punten die zij opgelost
willen zien. Niet onmogelijk, maar dit gaat vaak ten koste van het begeleiden van het technische
kader en spelers tijdens de training- en wedstrijddagen.
Om in de 2e helft van het seizoen meer sturing en aandacht te geven aan de trainers en leiders,
waarbij wij natuurlijk de spelers weer centraal zetten, stellen we een inloopspreekuur in.
De bedoeling van dit spreekuur is de behandeling van vragen of aandachtspunten van het
technische kader en/ of ouders die betrekking hebben op het voetbaltechnische gedeelte van onze
jeugd en/of hun zoon of dochter. Men kan voor die kwesties tijdens het inloopspreekuur de
Jeugdcoördinator aanspreken.
Wij starten hiermee

Vanaf :  Maandag 11-01-2010
Van   : 18.30 tot 20.00 uur
Waar :   Bestuurskamer van Leerdam Sport̀ 55

Rest mij verder vanaf hier een ieder prettige kerstdagen en een gezond en sportief 2010 te wensen.

John Vendelbosch
Jeugdcoördinator Leerdam Sport `55

Nieuw      Nieuw      Nieuw      Nieuw      Nieuw    

Wie de jeugd heeft, heeft toekomst ………..
wie geen vrijwilligers heeft niet!

Op dit moment draait de jeugdcommissie op een te kleine maar gelukkig zeer actieve groep
vrijwilligers. Die te kleine groep heeft er toe geleid dat we aan het begin van het seizoen de E2 bij
gebrek aan een leider helaas hebben moeten terugtrekken en de spelers hebben moeten herindelen
binnen de E1. 
Ook het vinden van een leider voor de D2 heeft de nodige probleem gegeven. Gelukkig hebben
we recentelijk een leider voor dit team gevonden. Hiermee wil ik maar aangeven….

We staan er niet altijd bij stil hoe belangrijk de vrijwillig(st)er is. Met de term “vrijwilliger” wordt
bedoeld dat men zich belangeloos inzet voor zijn club. Maar is dat allemaal wel zo vrijwillig? Ik
denk het niet, want vrijwilligerswerk brengt veel verplichtingen en vaak ook zorgen en veel tijd met
zich mee, een leider/trainer toch al gauw 5 a 6 uur per week. Er wordt immers van uitgegaan dat
de vrijwillig(st)er staat voor zijn taak en deze functie naar behoren uitvoert. Gebeurt dat niet geheel
naar wens, dan wacht hem of haar ook ongezouten kritiek en vaak ook raakt dat kant noch wal! 

Dus ik zeg, vrijwilligers bedankt, bedankt voor jullie inzet, tijd en energie die jullie het afgelopen
jaar belangeloos hebben gegeven aan LEERDAM SPORT`55 en ik hoop dat we nog lang op jullie
kunnen rekenen! 

En het is een cliché, maar het is nog steeds zo dat vele handen licht werk maken en daarom is het
van belang om meer leden en ouders van jeugdleden voor het werk binnen de vereniging in te
zetten; af en toe eens een wedstrijdje fluiten; vanaf volgend seizoen meelopen als leider/trainer of
iets anders, neem dan gerust contact met ons op.

Rest mij U nog prettige feestdagen een gezegend, gelukkig en bovenal gezond 2010 toe te
wensen.

Namens de Jeugdafdeling van Leerdam Sport`55
Dick Schaaij.
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10 februari 2010.

Dit clubblad zal rond 
15 februari 2010 verschijnen

Namens de redaktie

UIT DE  C1-HOEK

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

Belevenissen Leerdam Sport ’55 C-1 in het seizoen 2009/2010

door Johan van der Linden

De eerste seizoenshelft van het voetbalseizoen 2009/2010 zit er alweer op. De tijd vliegt !! Als je deze
periode van Leerdam Sport C-1 mag vergelijken met iets, dan is het wel met het muziek-nummer “River
Deep, Mountain High” van Ike & Tina Turner. Het contrast van de wedstrijden was erg groot. Zo werden
goede wedstrijden afgewisseld met heel slechte wedstrijden. In het vorige nummer van De Brug schreef
ik dat teambelang en discipline sleutelwoorden waren voor dit seizoen. Hier hebben wij met zijn allen
toch stappen gemaakt in de goede richting. Zo vinden wij (leider Joost en trainer Johan) dat de spelers
altijd gedisciplineerd en met een bekende portie gezonde inzet aan de wedstrijd moeten beginnen. En
in veel gevallen lukte dat ook !! Helaas niet altijd, vandaar dat er ook slechte wedstrijden tussen zaten.
Het teambelang is ook nog een moeilijk onderwerp voor de jongens, maar wellicht heeft dat met de
leeftijd te maken.
Als je naar de resultaten kijkt, staat Leerdam Sport C-1 thans op de 7e plaats in hun poule met 12
punten uit 9 wedstrijden en dat is een goed resultaat. In deze poule steken er 6 teams met kop en
schouders bovenuit en mag je dus concluderen dat C-1 “the best of the rest” is. Nederlagen tegen
Lekvogels C1 (5-0), GVV C1 (11-2) en Stedoco C3M (4-0) werden afgewisseld met overwinningen
tegen Theole C3 (6-3) en MEC’07 C1 (6-0). De nederlaag tegen de meiden van Stedoco is helemaal
geen schande (hoewel dat bij de jongens misschien wel zo voelt), want hier lopen toch 2 meisjes bij die
inmiddels zijn geselecteerd voor het Nederlands meisjeselftal onder de 15 jaar. 
De bekercompetitie werd afgesloten met een 2e plaats in de poule. Jammer genoeg net niet voldoen-de
om de volgende ronde te bereiken. Wel noemenswaardig is de uitzege bij Sparta’30 C1. Met nog 20
minuten te spelen stond C-1 met 3-1 achter, maar de spelers wisten deze achterstand toch nog om te
buigen naar een 3-5 overwinning. En wat nog belangrijker is, zij hebben dit afgedwongen met heel
goed voetbal. 

C-1 goes Oranje
Na vorig seizoen met het elftal de kwalificatie-interland Nederland-Noorwegen te hebben gezocht,
hebben wij als team besloten de slogan “D-1 goes Oranje” in stand te houden en om te dopen in “C-1
goes Oranje”. Op 13 november hebben wij dankzij vrijwilligers (Hartelijk dank!!) de reis naar ’s
Hertogenbosch ondernomen om in stadion “De Vliert” de wedstrijd Jong Oranje-Jong Liechtenstein bij te
wonen. Zagen wegdromende spelers van C-1 zichzelf al in het oranje lopen?? Dat blijft de vraag. Wel
was iedereen (ondanks een matige wedstrijd die in 3-0 winst voor Jong Oranje eindigde) het erover
eens dat het een leuke avond is geweest.

Rest mij verder niets anders dan namens begeleiding en spelers alle Leerdam-Sporters heel fijne
feestdagen en een gezond 2010 toe te wensen.

Met vriendelijke sportgroeten
Johan van der Linden, 
trainer Leerdam Sport C-1

Jeugd
nieuws
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Naast het voetballen organiseren we ook nog diverse andere activiteiten voor onze jeugd.
Hieronder treft u een overzicht aan welke activiteiten we de afgelopen tijd hebben georganiseerd
en of waar we een onderdeel in hadden.

Familiedag: De ochtenduren van deze dag was voor onze jongste jeugd ingeruimd. Om 09.30
werd begonnen met de door ons opgezette spelletjes carrousel. Er werd gespeeld in drie
leeftijdscategorieën en in elke categorie waren er 3 geldprijsje te winnen voor de eerste 3  met de
hoogste behaalde score per categorie. Zo`n 50 kinderen gingen om circa 12.00 uur, sommige met
een prijsje maar allemaal met een zakje snoep en pakje drinken voldaan huiswaarts.

Pupil van de Week: Tot op heden hebben we aantal D-Pupillen kunnen verblijden met het pupil
van de week zijn. De Pupil mag meelopen met ons eerste elftal; de voorbesprekingen -  het
omkleden – de warming Up en ja hij mag zelfs de aftrap verrichten en dan vervolgens met de
trainer en de reservespelers de wedstrijd vanuit de dug-out bijwonen. Kortom een leuke activiteit
voor deze jongens. U zult zich misschien afvragen, zijn D pupillen niet te oud? Ik kan u zeggen aan
de blijde gezichten te zien, genieten ook D pupillen van ‘het pupil van de week’ zijn. Tevens is het
een groep die overal te oud en of te jong voor is. 

Sinterklaas: Op woensdag 2 december werd het Sinterklaasfeest gevierd voor de kinderen van
de mini’s en de F. In totaal 29 kinderen incl. broertjes/zusjes hadden zich opgegeven. Een kwartier
voor tijd stonden er al kinderen vol verwachting voor de grote kantine te wachten. Henri van Wijk
heeft de kinderen ontvangen en liedjes met ze gezongen. Eindelijk arriveerde de Sint en zijn 3
Pieten dan om zeven uur, hij werd verwelkomd door  de Jeugdcommissie. De Sint had er al eerder
kunnen zijn, maar hij was bij het verkeerde voetbalveld.... Na een potje tafelvoetbal tussen de Sint
en de kinderen mochten de kinderen 1 voor 1 bij de Sint komen. Van de Pieten kregen ze een
zakje snoep en halverwege de avond was er ook nog even tijd voor limonade. Voor de ouders was
er een kop koffie met speculaas. Nadat de Sint door alle kinderen was toegezongen was het tijd
voor de cadeautjes. Iedereen ging voldaan naar huis. Ook is er van de Sint al een mail binnen
gekomen dat hij het zo gezellig vond en dat hij hoopt dat hij volgend jaar weer onze gast mag
zijn. Nou Sint, u bent welkom hoor!

Draai-Middag: Op 5 dec hebben we een draai middag gehouden op het Rad van Fortuin. Er
waren o.a levensmiddelen, waardebonnen en huishoudelijke artikelen te winnen die alle afkomstig
waren van de winkeliers van het Europaplein en van onze shirtsponsor Expert van Opijnen. Helaas
zijn er die middag enkele wedstrijden afgelast wat we goed konden merken in de opkomst.
Gelukkig ging ons 2de door die tegen onze Asperense vrienden moesten spelen, de meegekomen
supporters die voorafgaande en in de rust van de wedstrijd hun geluk beproefden op het Rad
waren ook een bijzondere steun.  Al met al wat ons betreft voor herhaling vatbaar. We zouden het
dan wel fijn vinden als we wat meer op onze senioren voetballers zouden mogen rekenen. Kom op
jongens volgende X…..

Bezoek Feyenoord: De jeugd van onze club was door Feyenoord uitgenodigd om naar een
wedstrijd te komen kijken. Zondag 6 december was het zover. Om 12.00 uur vertrok de bus met 36
kinderen uit de F, E en D teams en 13 begeleiders richting de Kuip te Rotterdam voor de wedstrijd
Feyenoord – FC Groningen. Ondanks het slechte weer zat de sfeer er in de bus al goed in. 

Iedereen kreeg iets te
drinken en een lekkere
mueslireep. Bij het
stadion aangekomen
mochten we via een
speciale ingang naar
binnen. Voor sommige
was het erg spannend,
zeker toen Groningen
met 1-0 voor kwam te
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staan. Uiteindelijk ging de
zege toch naar Feyenoord.
Rond 18.00 uur waren we
weer terug bij Leerdam
Sport. Een compliment voor
de kinderen die er een geslaagde dag van hebben gemaakt.
Namens de
jeugdcommissie wil ik
bedanken; De
begeleiders voor de

begeleiding, de firma Soomer voor het sponsoren van de bus
en in het bijzonder Wil Sleeuwits voor het rijden van de bus….
Hierbij treft u foto’s van dit uitje aan.

Elly Brandsma 
jeugdcommissielid activiteiten.
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INTERNATIONAAL DICK HOOGERWAARD TOERNOOI
Op zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 zal de 8e editie van het Internationaal Dick
Hoogerwaard Toernooi op het complex van Leerdam Sport ’55 worden gehouden. 
De voorbereidingen op dit evenement zijn inmiddels in volle gang. De website is aangepast,
verenigingen en scheidsrechters zijn benaderd en nieuwe activiteiten worden onderzocht.

De doelstelling is om de komende editie meer buitenlandse teams deel te laten nemen. 
Dat dit niet eenvoudig is blijkt wel uit het feit dat 2 Duitse teams, ondanks toezeggingen, dit jaar
verstek hebben laten gaan. 

2012 is voor het IDH evenals voor Leerdam Sport ‘55 een jubileumjaar. In 2012 is de 10e editie
van dit prachtige evenement. 

Het bestuur van het IDH heeft afscheid genomen van Marcel van Leusden. Marcel heeft zich de
afgelopen jaren volledig ingezet en hij heeft er toe bijgedragen dat het toernooi een enorm succes
is. 
Het bestuur van IDH heeft mij verzocht om secretaris te worden. Na overleg met mijn mede
bestuursleden van Leerdam Sport ‘55 heb ik besloten om deze functie te aanvaarden. Het enige
voorbehoud dat ik hierbij gemaakt heb is dat ik mij van stemming etc. zal onthouden op het
moment dat er zaken aan de orde komen die Leerdam Sport ‘55 aangaan. 

Henri van Wijk
Secretaris Internationaal Dick Hoogerwaard Toernooi
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Beste sporters.
Het seizoen is alweer gevorderd tot de winterstop en
met het WK voor de boeg, hebben we allemaal net wat
meer zin.
Sporten, gezondheid, uiterlijk en mode zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Voor het zesde seizoen mag ik de naam van mijn winkel
aan Leerdam Sport verbinden. Via een reclamebord op
het hoofdveld en een cadeaubon voor de “man of the
match” bij de selectie, doe ik mijn bijdrage.
Wat mij betreft op naar de 10 jaar en wens ik iedereen 
een sportief en gezond voetbalseizoen toe !

Veel geluk en tot ziens in de winkel !

Rogier
De poort jeans



Koop Bij doc. is niet te lezen wat is precies de bedoeling.
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NIEUWE WEDSTRIJDBALLEN 2009-2010 
GESCHONKEN DOOR:

naam adres postcode woonplaats
A. de Graaf Vishandel Novy Borgstraat 24 4143 JD Leerdam
Aalsmeers Bloemenhuis (2 ballen) Energieweg 4141 AC  Leerdam
Autorijschool De Haas Bergstraat 8 4141 BV  Leerdam
Back To Disco M. van Loonstraat 17 4247 ES   Kedichem
Bakkerij De Jager Vlietskant 30 4141 CL Leerdam
Bouwbegeleiding. R. Hoogerwaard  Baronie 11 4141 JR   Leerdam
Cafetaria BEJA Europaplein 13 4141 CC Leerdam
Café Het Fonteintje Fonteinstraat 8 4141 CG Leerdam
Café Het Vennetje Nieuwstraat 108 4141 CD  Leerdam
Chin-Ind. Rest. China Garden Hoogstraat 8-10 4141 BC   Leerdam
Cor & Dit Leerdam
De Graaf Visspecialiteiten Westwal 6 4141 AP Leerdam
Deco Home van der Berg Tiendweg 41 4142 EH Leerdam
Döner Huis Volkan Fonteinstraat 40 4141 CH Leerdam
Drukkerij Den Dunnen Nijverheidstraat 34 4143 HM Leerdam
Eddy de Keyzer Hoogblokland
E.M. Kantoorsystemen BV Techniekweg 12 4143 HV Leerdam
Expert van Opijnen Hoogstraat 18/20 4141 BC Leerdam
Groenenberg Financiële Diensten  Robbenstraat 1E 4201 AK Gorinchem
Haarmode J. van Kooten Kerkstraat 11 4141 AT  Leerdam
Handelsond. Frans de Bruijn Nieuwe Rijksweg 33 4128 BM Lexmond
Hart Meubelprodukties HMP BV Dwarsweg 7-9 5301 KB  Zaltbommel
Heefer’s Mode Nieuwstraat 53/55 4141 CB Leerdam
Het Kontakt NieuwsBlad Goudriaan
Het Westen, Tuin-Bloemencentr. Laantje v.v. Iperen 30  4143 CR  Leerdam
Hotel Grand Café Lucullus Vlietskant 46 4141 CM Leerdam
Juwelier P.A. Stift Markt 4 4141 BG  Leerdam
Kapsalon De Kapper Europaplein 19 4142 CC  Leerdam
Kleppe Beheer BV Europaplein 35 4142 CC  Leerdam
Keurslagerij Rien Baas Europaplein 12 4142 CC  Leerdam
Loonbedr. Beverloo Provincialeweg Oost 5 4158 LA  Deil
Maas Tentverhuur Ockeghemstraat 26 5262 HR Vught
MSE Metal Service Europe BV Ambachtstraat 1/B1 4143 HB  Leerdam
N.N. Leerdam
Notarispraktijk Leerdam Energieweg 22 A 4143 HK  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
Slijterij In den Wingerd Kerkstraat 17 4141 AT Leerdam
Sport Academy Muslu Boëtiusstraat 17 4142 XK Leerdam
Story Assurantien Vlietskant 37 4141 CK Leerdam
Taxi-Touringcar Soomer Nijverheidstraat 24 4143 HM Leerdam
Theo Vrolijks Dr. Reilinghplein 34 4141 DC  Leerdam
Top-Floors BV Techniekweg 15 4143 HW Leerdam
Tweewielercentrum Henk v. Bruggen Rhenoyseweg 48 4152 EL  Rhenoy
Uitzendorganisatie Antro BV Meent 4 4141 AC  Leerdam
Van Eijk Verf en Behang Vlietskant 23/25 4141 CK  Leerdam
Verkeersschool de Jong Weide 36 4143 EB  Leerdam
Verkuil & Schaay BV Nijverheidstraat 18 4143 HM Leerdam
Vink Motoren Voorstraat 79 4147 CB  Asperen
VSI Vurense Snack Industrie Gildenstraat 36 4143 HS Leerdam
Zwart Modeschoenen Westwal 18 4141 AP  Leerdam
Zwarte Bol Kaas Europaplein 4142 ..   Leerdam

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

Rabobank
Albert Heyn

Groenenberg Financiële Diensten
Van Eijk Verf en Wand


