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VOORZITTERSPRAAT

In de afgelopen periode ontvingen wij het bericht dat Dhr. Jo de Jong op 85 jarige is
overleden. Wij herinneren Jo de Jong als een trouw en bevlogen Leerdam Sporter. Bijna 62
jaar is hij lid geweest van zijn en ons Leerdam Sport’55. Voor zijn vele werk wat hij
belangeloos voor Leerdam Sport’55 heeft gedaan werd hij in 1990 benoemd tot Lid van
Verdienste van onze vereniging.
Wij wensen alle familieleden heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

“De strijd is gestreden , de strijd op het groene veld, de punten zijn binnen, de ranglijst
opgesteld” zijn de eerste regels van ons clublied en ook nu is er weer een einde gekomen
aan het seizoen 2009-2010. De lagere elftallen en de jeugdteams hebben naar behoren
gepresteerd, waarbij ik zeker het kampioenschap van onze E1 pupillen wil noemen.
Van ons eerste elftal had ik persoonlijk meer verwacht en ik denk ook dat er zeker meer
ingezeten had dan de 8e plaats waar ze nu op geëindigd zijn. Het gemak waarmee
spelers afschrijven en niet op komen dagen bij trainingen baart mij een beetje zorgen en ik
spreek dan ook de hoop uit dat het in het nieuwe seizoen beter zal gaan.
Langs deze weg wil ik nogmaals Ton Schaay bedanken voor zijn inzet het afgelopen
seizoen als trainer van het eerste elftal.

Ik ben zeer verheugd dat de technische staf voor het seizoen 2010-2011 ook helemaal
rond is.
Pim van Dam zal als hoofdtrainer gaan fungeren met als leiders daarom heen Marco Vink,
Jan Sleeuwenhoek en Ron Stutz. Onze verzorger Chris van Dok en onze grensrechter Sven
Stam hebben toegezegd ook het aankomende seizoen actief te blijven bij het eerste elftal.
Ik wens allen heel veel succes toe met het uitvoeren van hun functie.

Net als andere jaren rond deze tijd gaan er spelers weg en komen er nieuwe spelers bij. Ik
wens allen die Leerdam Sport’55 verlaten veel succes bij hun nieuwe vereniging en
natuurlijk heet ik alle nieuwe spelers van harte welkom in de Leerdam Sport’55 familie

Op 29 april was het een heugelijke dag binnen de familie Hennekes. Zonder dat Bob er
iets van af wist is hij op deze dag op voordracht van de ANBO en met ondersteuning van
Leerdam Sport’55 koninklijk onderscheiden. Ik ben bij de huldiging aanwezig geweest en
het deed mij goed te zien dat Bob zeer vereerd was met deze onderscheiding. 

Ook tijdens de rustige voetbalperiode zijn er op onze accommodatie volop activiteiten te
beleven geweest. Een hoogtepunt was zeer zeker weer de Glasstadmars en in de avond de
GlasstadTaptoe. Wij hebben er met zijn allen voor gezorgd dat het de organisatie van
beide evenementen aan niets ontbrak. Veel lovende woorden kregen wij na afloop over de
prettige samenwerking.

Aan het einde van het seizoen wordt traditie getrouw afgesloten met de familiedag. Onder
uitstekende weersomstandigheden werd er ‘s morgens een programma voor de jeugd
afgewerkt. In de middag was er voor de diverse gevormde familieteams een
voetbalcompetitie. Terug kijkend op deze dag denk ik dat het een mooie afsluiting van het
seizoen is geworden.

Ik wil iedereen langs deze weg een schitterende vakantie toewensen en hoop u allen weer
te ontmoeten na de vakantieperiode op ons mooie sportcomplex.

John Boekelman
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Redakt iepRaat
Het voetbalseizoen zit erop, het WK is begonnen. Gisteravond een zeer tegenvallend Engels elftal
gezien. Te hoog gespannen verwachtingen werden niet waargemaakt. Het voetbal werd hoe langer
de wedstrijd duurde slechter. Op dit moment bakken Algerije en Slovenië er ook niet veel van. Het
maken van dit stukje is een zinvollere tijdsbesteding. En ik durf te wedden dat voetbaldieren als
John en Marcel H. liever gaan vissen.

Ook in deze “De Brug” treft u weer een terugblik op het verleden aan. Deze keer uitgezocht door
Fedor Kaebisch. John Klok heeft er een mooi geheel van gemaakt. Verder zetten we Adri Kleppe als
‘weldoener’ op vele achtergronden, ook bij Leerdam Sport’55, in het zonnetje.
Lezers zullen ook opmerken dat de bijdrage van Johan v/d Linden verdwenen is. Wat daar ook van
zij, de spelertjes van de C1 zijn in dat verband de dupe.

De senioren hebben hun seizoen afgelopen donderdagavond afgesloten. Het plezier in het spelletje
bij 3, 4 en 5 is nog zo groot dat er op die laatste training nog 18 spelers een partij speelden. Na
afloop werd er door een nog grotere groep genoten van saté, verzorgd door Arie en Bea, waarvoor
dank. De jeugd heeft de toekomst, maar het is ook prettig te constateren dat de groep senioren al
een aantal jaren intact blijft. Dat neemt niet weg dat de veteranen wel wat versterking kunnen
gebruiken. De gemiddelde leeftijd gaat z’n tol eisen. Dus heb je een gezegende leeftijd en ben je
gezegend met uitzonderlijk talent meld je dan aan. (een beetje reclame ‘voor eigen parochie’ mag
hier wel)

Sprekend over die veteranen, zij waren inclusief enige aanstaande veteranen eind mei
vertegenwoordigd op het Willem Bolleboom toernooi in Asperen. Ingewijden weten inmiddels dat
het resultaat die dag niet het belangrijkste is. Toch werden we 5e.
Het zonnetje scheen, de stemming was goed en het bleef nog lang onrustig. Ik heb me laten
vertellen dat bezoekers van “M’n moeder” in Leerdam, ’s avonds extra veel vlees tot hun
beschikking hadden.

Op diezelfde dag werd bij Leerdam Sport ’55 voor het 8e Internationaal Dick Hoogerwaard
toernooi afgetrapt. Zaterdagavond was er een heuse voetbalquiz die gericht was op de jeugd, maar
die menig senior nog diep deed fronsen bij diverse vragen. 
Zondag viel deels ‘in het water’. Het weer zat niet mee. Het had op het enthousiasme waarmee
gespeeld werd geen invloed. 

Morgen mag Oranje aan de bak. De verwachtingen zijn hooggespannen. 
De spanning loopt op. Boulahrouz ‘elleboogt’ Sneijder en stapt ook nog op z’n enkel. Als dat maar
goed gaat

Fijne vakantie.
Marcel van Leusden

BoB Hennekes koninkl ijk ondeRscHeiden
Leerdam Sport ‘55 is sinds 29 april 2010 een “ridder” rijker. 
Bob Hennekes (volgende pagina vind u zijn foto) heeft die dag uit handen van burgemeester
Molkenboer een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Bob heeft de Koninklijke onderscheiding
o.a. ontvangen voor zijn inzet bij de ANBO (de ouderenbond), als begeleider bij de reclassering én
zijn functies bij Leerdam Sport. Bob is een zeer betrokken man die voor iedereen klaar staat. 
Sir Bobby is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In het bijzijn van zijn vrouw en kinderen kreeg
Bob, na een persoonlijk woord van de burgemeester, de versierselen opgespeld door burgemeester
Molkenboer. De trotse ridder was duidelijk aangedaan en was verbaasd dat de mensen om hem
heen het verborgen hebben weten te houden. 
Leo Koning (ANBO) en John Boekelman (voorzitter Leerdam Sport ‘55) spraken Bob aan boord van
de Parel van de Linge ook nog toe. Dat koninklijk nieuws snel bekend is bleek ‘s-avonds. De
aanwezige Leerdamsporters kwamen de kersverse “ridder” feliciteren met zijn verdiende Koninklijke
onderscheiding.

Henri van Wijk
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Uit  de Best UURskaMeR
Korte terugblik: Het seizoen 2009 – 2010 loopt ten einde. Het is voor het bestuur een druk jaar
geweest. De verkoop van ons complex, bemensing van de diverse commissies en het zoeken naar
een nieuwe trainer voor ons 1e elftal zijn een aantal zaken, die naast de “gewone” bestuurlijke
zaken, veel tijd en energie hebben gekost. Ik ben van mening dat alle inspanningen zich later uit
zullen betalen. De inzet van de diverse vrijwilligers was weer geweldig. Van huismeester tot
kantinebeheerder, van leider/trainer tot commissielid, van de woensdagochtendklusploeg tot de
vrijwilligers van Jacco Kant. Een ieder heeft op haar/zijn eigen wijze bijgedragen aan de groei van
ons Leerdam Sport. Sportief gezien was het een wisselvallig seizoen. Vooral de resultaten van het 1e

elftal vielen tegen.

Verkoop complex: Het lijkt voor een buitenstaander of er weinig tot geen activiteit is m.b.t. de
verkoop van ons complex. De werkelijkheid is anders. De rechtbank heeft 3 onafhankelijke
deskundigen aangewezen die met een advies zullen komen over de “waarde” van ons complex.
Tijdens een hoorzitting in het stadskantoor zijn beide partijen in de gelegenheid gesteld om hun
visie op het geheel te geven. Eric van Gellicum heeft namens Leerdam Sport het woord gevoerd. Na
afloop is het hele gezelschap naar ons complex gegaan om de situatie ter plaatse te bekijken. Het
streven van de deskundigen is om voor 1 juli met een eerste advies te komen. 

Seizoen 2010 – 2011: De vakantietijd is bijna 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 31 juli 2010 met de trainingen. Voor de overige teams starten de
trainingen vanaf maandag 2 augustus 2010.

Bestuur: Met het niet herkiesbaar stellen van Arie Meinders bestaat het bestuur nog maar uit 4
personen. Dat is te weinig. Wij zijn op zoek naar een 5e bestuurslid die de voetbaltechnische zaken
voor haar/zijn rekening wil nemen. Leerdam Sport groeit en wij zullen met elkaar de schouders er
onder moeten zetten. Een voltallig bestuur is dan ook een must om de in de toekomst slagvaardig te
kunnen blijven functioneren. Namens mijn medebestuursleden doe ik dan ook een dringende
oproep om je kandidaat te stellen. Het kost de nodige tijd maar geeft ook veel voldoening.

Clusterbijeenkomst: 2 maal per jaar organiseert de KNVB een clusterbijeenkomst. De laatste
bijeenkomst heeft bij Leerdam Sport plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomst waren
vertegenwoordigers van de KNVB en collega verenigingen aanwezig.

Oefenmeester 3: Pim van Dam heeft het diploma Oefenmeester 3 behaald. 
Samen met zijn studiegenoot Richard Smaal van SC Emma heeft hij als laatste onderdeel een
groepstraining verzorgd op ons complex. Namens het bestuur wil beide heren van harte feliciteren
met het behaalde diploma.

Henri van Wijk
Secretaris

Hierboven ziet u de onderscheiding die Bob onlangs mocht ontvangen.

 



v.v. Leerdam Sport ‘55            5 “De Brug” juni 2010

van de jeUgdcoMMissie
Dit is het voorwoord van een vertrekkend voorzitter, zijn laatste voorwoord dus!

Dit zou de kop geweest kunnen zijn. Gewoon even stoppen na een enerverend, veel energie
kostend seizoen met dieptepunten die voor mij een schaduw werpen over het afgelopen seizoen.
Zaken deels veroorzaakt door ons zelf, maar ook door anderen, laat dat gezegd zijn, maar dat
alles ligt achter ons. We moeten verder en we gaan ook verder!

Want het Leerdam Sport hart in me zegt dat ik er zeker nog een seizoen aan vast moet plakken. Ik
heb dan ook besloten mijn hart te volgen en dit te doen als lid en als voorzitter van de
jeugdcommissie van Leerdam Sport. Ik ben er van overtuigd dat er onder ons huidige kader
meerdere zijn die zo denken. Mensen die eigenlijk willen stoppen, al was het maar voor een
jaartje, maar die vanwege datzelfde Leerdam Sport hart besluiten er toch maar weer een jaartje
aan vast te plakken en Leerdam Sport niet in de steek te laten.

Daarnaast ben ik er van doordrongen dat we voor de continuïteit naar de toekomst een nog
actiever wervingsbeleid moeten gaan voeren om deze mensen af te kunnen lossen. Tevens zal ik er
naar streven om onze taakverdeling binnen de jeugd commissie nog scherper te krijgen. Ook een
nog betere communicatie is nodig. Het afgelopen seizoen hebben wij te weinig gebruik gemaakt
van onze website, ik hoop door o.a. de taakverdeling scherper te krijgen, hier verandering in te
brengen. 

U ziet er blijft nog veel werk te doen, de middelen zijn schaars, maar het enthousiasme binnen de
afdeling is groot. Het slagen van de opzet zal dan ook in belangrijke mate afhangen van de inzet
van ons allen, bestuurders, commissieleden, vrijwilligers, onze leden en natuurlijk factoren die buiten
ons bereik liggen. Verder moet ik U helaas vertellen dat Elly Brandsma wegens ander bezigheden,
onze commissie gaat verlaten. Ik wil Elly dan ook heel hartelijk dank zeggen voor haar inbreng en
inzet en ik ga er vanuit dat we indien nodig altijd een beroep op haar mogen en kunnen doen. Elly
bedankt! Namens de jeugdcommissie wens Ik U een prettige vakantie toe!

Dick JP Schaaij.

adRie kl eppe: een geRiddeRde
dUiz endpoot  in l eeRdaM
“Misschien is het wel leuk om eens iemand te interviewen die
ongemerkt veel voor Leerdam Sport doet, en dat bij voorkeur (?)
op de achtergrond doet”. Zo spraken John Boekelman en ik nog
voor het verschijnen van de vorige De Brug over een nieuw item
in deze De Brug. Bij mij borrelde A3 Kleppe op. Ik ken hem
vooral van een wedstrijd in het kader van het 10-jarig bestaan
van het Europaplein tussen een combi van Leerdam Sport en LRC
tegen Fc Utrecht. Een gedreven ondernemer die weet waar ie
naar toe wil, geen mogelijkheid onbenut laat meer dan zijn
steentje bij te dragen; inventief; creatief; behulpzaam en
inmiddels ook geridderd! Er zijn vast ook minder positieve
kanten, maar die ben ik nog niet tegen gekomen. Onderstaand
een korte blik in zijn leven aan de hand van enkele vragen. 

Ik ben dan wel geen geboren Leerdammer, maar weet dat de Fam Kleppe bekend staat om haar
ondernemerszin, ik ga er vanuit dat jij dat hebt geërfd, of niet?
Ik ben in 1952 onder de toonbank geboren, zoals dat heet. Mijn vader Dirk was werkzaam bij het
familiebedrijf A. Kleppe & Zn. in de Kuiperstraat, waar mijn moeder door de evacuatie in de oorlog
mee in aanraking was gekomen. Oma Kleppe was de oprichtster in 1926 geweest en begonnen in
een voorkamertje aan de Jekelstraat. Door de lange werkdagen wilde ik oorspronkelijk een andere
keuze maken, maar het bloed kroop waar het niet gaan kon en zo is het gekomen…

Benadrukte je vader het belang van een serieuze opleiding of heb je ‘alles’ in de praktijk geleerd
Als schooljongen hielp ik al wel mee, ook om wat te verdienen, maar na de middelbare school op
advies van vader Dirk alle mogelijke opleidingen gevolgd en de diverse vakdiploma’s gehaald.
Daarnaast ook op marketing- en managementgebied de nodige cursussen gedaan, meestal via de

 



het Centraal Onderwijsinstituut Levens-middelen, het C.O.L., waar ook het Hoger Supermarkt
Management afgenomen werd

Heeft Leerdam Sport een speciale plek bij A3 Kleppe? Of geldt dat in het algemeen voor
sport/voetbal ?
Alle verenigingen die actief zijn met de jeugd hebben een speciale plek bij mij en zeker als ze ook
nog in wijk west gevestigd zijn. Als ik ergens gevraagd wordt om te helpen probeer ik daar meestal
aan te voldoen; zo ben ik in de Commissie Velden van Leerdam Sport terecht gekomen.

Kunnen LS en Europaplein elkaar van dienst zijn? Of van elkaar profiteren?
De wijk Leerdam West heeft beide voorzieningen nodig en zonder het te merken profiteren we al
van elkaar. Als er geen (sport)voorzieningen zijn wil je niet in een omgeving wonen en als er geen
winkels zijn trekken de bewoners ook weg. 

Sponsoring maakt deel uit van je werk. Ben je ook nog vrijwilliger in verenigingsverband? Wat doe
je in je vrije tijd Op welk gebieden sponsor jij?
Mijn dagelijks werk is aqcuisiteur/projectontwikkelaar bij de supermarktorganisatie COOP in Velp
en daarvoor rijd ik het halve land door om nieuwe vestigingen te verwerven. 
Daarnaast ben ik werkzaam als beheerder van Winkelcentrum Europaplein en betrokken bij de
winkeliersvereniging hiervan; zij/wij sponsoren heel veel! 
In mijn vrije tijd ben ik al 24 jaar betrokken bij de Speelweek Asperen en al 17 jaar bij Stichting
Het Dorpshuis. In het verleden heb ik vele jaren in het bestuur van de basisschool gezeten, ben
jeugdvoorzitter van A.V.V. geweest, heb dingen mogelijk gemaakt bij de Waddesteinruiters en de
Rijvereniging Lingebos, was lid van het Coöperatiefonds van de Rabobank, zit nu nog in de
sponsorcommissie van Golfclub De Lingewaelsche in Spijk, help indien nodig bij Leerdam Heeft Lef,
Thuis Op Straat en probeer dit jaar de 65e Glasstadmars met de Glasstadtaptoe een fantastisch
evenement te laten zijn met een geweldige lasershow en vuurwerk

Wat doet de familieman Kleppe zoal? Wat doe je in je vrije tijd?
De familieman Kleppe heeft 4 gezonde dochters en een kleinzoon en kleindochter; hierin steek ik
ook elke week graag wat uurtjes in en omdat ze bijna allemaal in de buurt wonen, lukt dat ook
nog! Dat was vroeger met mijn opa niet zo, die zag ik echt niet elke dag.
Mijn mooiste momenten zijn samen met mijn vrouw en de hele familie aan een grote tafel om te
eten, te drinken en te praten. Ook op vakantie met het hele stel is een ultieme happening.

A3 Kleppe een lintje! Uiteraard een verrassing of had je dat zoals Louis van Gaal dat wel eens
meldt verwacht? Hoe heb je dat ervaren? 
Op de schaal van naïviteit heb ik een 9 gescoord, want ik had een lintje nooit verwacht en ben er
met open ogen ingelopen…. Toen ik naast Koos Niks stond en het lintje opgespeld kreeg heb ik
tegen hem gezegd, dat hij hem in mijn ogen verdiend had, en ik ‘m gekregen, maar ik was er wel
trots op en blij mee. 

Je agenda ziet er erg vol uit. Een baan, het Europaplein, allerlei functies in verenigingen zitting in
commissies en sponsoractiviteiten. Daarnaast een fiks gezin, met inmiddels ook de droom van vele
ouders: 2 kleinkinderen. Wat is het ‘geheim’ van die volle agenda?
Ach, ik zeg altijd maar zo:mensen die zeggen dat ze het druk hebben, hebben nooit tijd, en
mensen die het druk hebben, vinden altijd nog wel ergens een uurtje. En vergis je niet, Vergaderen
is een kunst. Een strakke agenda is een must, niet langer dan een uur is het motto. Beginnen met de
rondvraag dan weet je meteen wat er speelt en kun je daarop, in de vergadering, inspelen.
Ik weiger minuten te debateren over onbelangrijkheden, bv. chocolaatjes van supermarkt A of B?
Dat overkwam me eens. De volgende vergadering nam ik 3 pakken kletsmajoors mee (Koeken) en
zei: “kletsmajoors zijn koeken en kunnen niet vergaderen”. De boodschap was helder, zakelijk
vergaderen en de frivoliteiten bewaren voor na de vergadering. 
Mijn drive is eigenlijk het goede doel dat er achter steekt. Kan er echt iemand of een organisatie
geholpen worden dan zal ik niet snel nee zeggen als het om sponsoring gaat. En daarnaast is een
goed netwerk onmisbaar. Mensen kennen en weten wat ze kunnen, en dat werkt ook de andere
kant op. In mijn werk is het ook vaak een kwestie van gevoel. Kan ik daar op die plek, in die stad,
of in die wijk een supermarkt opzetten? Met mensen praten over mijn idee, en ze enthousiast zien te
krijgen. Niet op basis van een luchtkasteel, maar werkelijk met een idee erachter. Prachtig om te
zien als dat dan lukt. 

Dank A3, voor je medewerking. Dat ene A4tje heb ik niet gehaald. Vervelend is anders.
MvL

v.v. Leerdam Sport ‘55            6 “De Brug” juni 2010



L u c k y ’ s

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m Zaterdag 11.30 - 24.00 UUR
         Zondag 15.00 - 22.00 uur

Telefoon: 0345 614648

HARTOG’S AUTOBEDRIJF
ALLROUND in MAZDA, NISSAN, HYUNDAI en MITSUBISHI

Heukelumseweg 10, 4147 EA Asperen  Telefoon 0345 614 800

Schoenmakerij   

V E R S A N T V O O R T

Nieuwstraat 72 -  Leerdam - tel: 0345 617 190

Gediplomeerd:
Orthopedisch - Podologisch

Voetbedspecialist

Schoenservice
Sleutelservice
Steunzolen
Voetonderzoek

Tasreparatie
Sokken
Fournituren
Schoenaanpassingen

Keuken open: Ma 13.00 - 19.00 uur
Di 10.00 - 19.00 uur
Wo gesloten
Do 10.00 - 19.00 uur
Vrij 10.00 - 21.00 uur
Za 10.00 - 18.00 uur

Mei t/m September Zo 12.00 - 19.00 uur

Iedere woensdag krokettendag

KROKETTEN ……………………………………………
0,60

DANCKAERTS MODEVAKSCHOOL
Voor opleidingen én naailessen
A. VAN LEUSDEN-MULDER,

Valkenier 13,  4143 GM Leerdam.
Tel: 0345-631360

Sport Academy Muslu
Leerdam

Boëtiusstraat 17 • 4142 XK Leerdam • Tel. 0345-633063
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur en 14.00-21.30 uur • Zaterdag: 9.00-12.30 uur



Waterdicht tot 100 meter diep.
De surf & Swim-collectie van Pulsar Quartz.

Pulsar Quartz
Altijd vooraan in betaalbare to0ptechniek

Juwelier van KERKWIJK

Nieuwstraat 41 - Tel.: 612410 - LEERDAM

BAKKERIJ NICO DE VOS + GEN.PIRONSTRAAT 22
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Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

Rhenoyseweg 48, 4152 EL Rhenoy
Tel. 0345 - 681281, Fax 0345 - 683756

Nieuwstraat 53-55, 4141 CB Leerdam
Tel. 0345-615566

Kerkstraat 47
Leerdam
T 0346-612623
F 0346-613515
Europalaan 15, Leerdam
Kon.Wilhelminalaan 56,
Langendijk 68,
Gorinchem

 
 
 

 
 
 
 

DE KAPPER
haarmode voor Hem en Haar

Nationaal en Internationaal bekroond
Europalaan 19, 4142 CC  Leerdam, tel. 0345-614966

De nieuwe Peugeot 308 ademt in alles een sfeer van 
evenwichtigheid en doeltreffendheid uit. Hij staat stevig
op zijn wielen en het kan niet anders dan dat hij de 
weg perfect beheerst. De Peugeot 308 is de nieuwe 
referentie in zijn klasse, verpakt in een schitterend,
maar herkenbaar design boordevol nieuwe techniek en
uitrusting! Kom snel langs in de showroom of maak een 
afspraak. De Peugeot 308 is er al vanaf € 18.950,-

Bent u klaar voor een 
intense proefrit?

AUTO VISSCHER Culemborg  Pascalweg 29  Tel.: (0345) 54 55 25 • 
Gorinchem  Stephensonweg 13  Tel.: (0183) 61 12 12 • 
Leerdam  Parallelweg 4  Tel.: (0345) 63 60 20. • www.visscher.peugeot.nl

De Peugeot 308 vanafDe Peugeot 308 vanaf €€ 18.950,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Adviesleaseprijs 18.950,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Adviesleaseprijs 
vanafvanaf €€ 375,- excl. BTW en incl. vervangend vervoer, bij een contract van 48 mnd/20.000 km p.j. op basis van full operational lease. Gem. verbr. (afh. van type 375,- excl. BTW en incl. vervangend vervoer, bij een contract van 48 mnd/20.000 km p.j. op basis van full operational lease. Gem. verbr. (afh. van type
motor) 4,5-7,9; km/l: 22,2 – 12,7; COmotor) 4,5-7,9; km/l: 22,2 – 12,7; CO22: 120 – 188 gr/km. Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie kijk op www.peugeot.nl.: 120 – 188 gr/km. Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie kijk op www.peugeot.nl. Visscher Rivierenland B.V.

Culemborg, Pascalweg 31, tel. 0345-616040 

Tiel, Zuiderhavenweg 7a, tel. 0344-612544

www.visscher-rivierenland.nl

De nieuwe Citroën C5 vanaf 26.290 en de Citroën C4 Picasso vanaf 25.990. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. 
Prijzen zijn incl. btw en bpm, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Gemiddeld brandstofverbruik 5,7 - 10,0 l 
(1 op 10,0 - 17,5) CO2 emissie 150 - 238 gr/km. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen 
afwijken van de standaardmodellen. Citroën prefereert .

www.visscher-rivierenland.nl

Citroën
C4 Picasso

De nieuwe
Citroën C5



BUITEnSPORTAccOMMOdATIEBEl EId

“Eind van hEt BEg in”
Op 28 april hebben wij op het stadskantoor een bijeenkomst gehad met een afvaardiging van de
Gemeente en drie, door de rechtbank aangewezen, onafhankelijke taxateurs. Aangezien wij het
eerste bod van de gemeente hadden afgewezen was deze bijeenkomst noodzakelijk om tot een
juiste waardebepaling en schadeloosstelling te komen. Hierna hebben wij met z”n allen ons
complex bezocht waarbij de taxateurs alle opstallen en bezittingen noteerden. Het gezelschap was
onder de indruk van het complex temeer daar er op datzelfde moment een sponsorloop voor een
goed doel van een school werd gehouden. Ook het feit dat Sjaan, Teunis, Joop, Piet en Ton met
onderhoudswerkzaamheden bezig waren, was ook een belangrijke factor. Zo hebben we laten zien
dat we niet alleen maar een voetbalvereniging zijn. De taxateurs zullen uiterlijk 30 juni met een
voorlopig concept komen waarop wij en de gemeente één maand de tijd krijgen om op de
bevindingen van hen te reageren. Zij zullen dan uiterlijk 1 september een definitief rapport
uitbrengen. Dit rapport zal de basis vormen voor de verdere onderhandelingen met de Gemeente.
Aangezien het nieuwe sportcomplex in fase 1 valt van het project ‘BROEKGRAAF”, zal er in 2011
toch een begin moeten worden gemaakt met het ophogen van de grond bij het dierenasiel. Deze
ophoging zal dan 1 tot 2 jaar moeten inzakken waarna dan bv in 2013 met de nieuwbouw kan
worden begonnen. Dit zal alleen gebeuren indien wij het na 1 september eens kunnen worden met
de Gemeente over de schadeloosstelling. 
Vandaar de slagzin van dit stukje dat de onderhandelingen nu eindelijk “ het eind zullen zijn van
het begin in 2004”.

Kommissie Velden
24.05.2010.
Wil Sleeuwits

kEEPERSTRAInIng BIj  HZ'75
Maandag 8 maart jl. nam ik via de trainerscursus die Pim van Dam volgt deel aan een
keeperstraining bij HZ'75 die gegeven werd door trainers van de KNVB. Pim had een plek voor mij
geregeld.  Voor de training begon werd mijn enkel nog even ingetapet  door Jan Willem van den
Brenk (nog dank daarvoor), ik had toch zes weken niks meer gedaan vanwege mijn blessure.
Afgezien van 1 momentje heeft die enkel geen probleem opgeleverd. 
We begonnen rustig met een afrondoefening waarbij de spelers vanuit verschillende plaatsen op de
totaal drie keepers moesten schieten, het ging er vooral om hoe je als keeper positie moet kiezen
ten opzichte van de bal. De oefeningen erna waren voor mij erg leerzaam, er werden verschillende
positiespellen / afrondoefeningen gedaan waar de nadruk werd gelegd op de coaching en
spelhervatting van de keepers. 

Als afsluiting was er een
partijvorm er werden er 
nog wat ballen op de
keepers geschoten. Na de
training kreeg ik wat leuke
en positieve reacties van
zowel trainers als spelers,
voor mij een leuke en
leerzame ervaring en bij
deze wil ik Pim van Dam
hiervoor bedanken.

Met sportieve groet, 
Michel Kuipers
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KWALITEITSSLAGERIJ / PARTYSERVICE

     CEES & PETRA van der HAM

 

Fonteinstraat 30 - 4141 CH Leerdam
Tel.: 0345 61 26 72

Vlietskant 30 - Tel: 61 23 27
Leerdam

Warme Bakker

SNOEK&de LEEUW bv
AC C O U N TA N C Y  e n F I S C A A L  A DV I S E U R S

Meent 54 - 4141 AD  Leerdam - Telefoon 0345-612329

Voor het midden- en kleinbedrijf, startende ondernemers en
particulieren, een greep uit onze dienstverlening

Accountancy Boekhouding

Loonadministratie Jaarraportage

Tussentijdse overzichten Belastingaangiften

Startersadviezen Verzekeringen

Van der Brugge Makelaardij
Verzekeringen en Hypotheken

Regionaal de sterkste!

Fonteinstraat 2 • 4141 CG Leerdam

mooiglas & zo
De mooie en gezellige glas- en kristalwinkel

aan het dr. Reilinghplein 10 in Leerdam, 
naast de SNS bank

met volop leuke cadeaus voor de komende
feestdagen, al vanaf € 5,00

Wij verkopen onder andere Leerdams glaswerk 
van Arie van Loopik en Cor Schellen maar ook

sieraden van Murano Venezia en van Annaleece
en nieuw is de glascollectie van Anna Torfs.

kom gewoon even langs de koffie staat altijd klaar.

www.mooiglas.nl tel. 0345-623220



Kerkstraat 11 - Leerdam - Tel. 0345-612294

KAPPER DUUR?
Kom nou!

Kerastase

haarverzorging

Kerkstraat 55A 4141 AV  Leerdam
Tel: 0345 631 212 - Fax: 0345 631 251

Reisburo

ESMAN HOVENIERSBEDRIJF
• SIERBESTRATING             • ONTWERP
• AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN

Ron Esman
Schaikseweg 50
4143 HG  Leerdam

Tel. 0345-633375
Fax 0345-535388
Gsm 06-54242703

Tweewielershop Bas den Breejen Tweewielershop Bas den Breejen
Hoofdstraat 32, 4265 HL  Genderen Hoogstraat 56, 4141 BD Leerdam
Tel. (0416) 35 29 65, Fax (0416) 35 29 37 Tel. (0345) 63 24 87, Fax (0345) 63 32 87

www.tweewielershop.nl E-mail  info@tweewielershop.nl

Tweewielershop Fietsen, Scooters & Bromfietsen
Nieuw & gebruikt, onderhoud,

reparatie en onderdelen.
Café ‘t VennetjeCafé ‘t VennetjeCafé ‘t Vennetje

Wandel eens binnen.
7 dagen per week geopend.

B i l j a r t s  -  D a r t s
Nieuwstraat 108 - Leerdam

Tel. 0345-613023

Back to Disco
Entertainment

Muziek voor elk feest,
gespecialiseerd in Dance-Classics
tevens verkoop en installatie
van Professioneel licht en geluid

Smalzijde 17a,
4243 jp Nieuwland
www.backtodisco.nl
info@backtodisco.nl
telefoon 0651098250
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VOETBAl  IS SOMS gEEn PRETjE
Hieronder ziet u een artikel uit de volkskrant van april 2010. Lees vooral de laatste regel die voor
een ieder van belang is. Voetbal moet een feest zijn.

“Ja/Nee vragen met” Jacco Brongers
Alles goed met U? Ja
Alles goed met je? Ja
Is het gezellig in de kantine? Ja
Geniet je van de dingen om je heen? Ja
Vertrouwen in de toekomst van Leerdam Sport ´55? Ja
Wordt het Nederlands elftal wereldkampioen? Nee
Heeft Joost van Hemert verstand van voetbal? Nee
Kijk je naar ander vrouwen? Ja
Ben je nog maagd Nee
Heb je wel eens een vriendin gehad Nee

Heb je op dit ogeblik een vriendin Nee
Koop je wel eens bloemen voor je vriendin? Nee
Haalt je vader altijd frites voor je Ja
Geert Wilders? Nee
Heb je tijdens de vorige vragen gelogen? Nee

De volgende keer in ja/nee:

Dick Kruijs

OPEnIngSTIjdEn kAnTInE TIjdEnS dE ZOMERVAkAnTIE

De kantine is tijdens de zomervakantie maar beperkt open. Hierbij een overzicht zodat jullie niet
voor een gesloten deur staan.

Van maandag 14 juni tot en met zondag 18 juli is de kantine geopend op:
* vrijdag vanaf 19:00 uur  
* zaterdag vanaf 15:00 uur

Tussen 19 juli en 4 augustus is de kantine helemaal gesloten.

Onze kantine is vrijdag 6 augustus 2010 de hele dag gesloten.

In de zomermaanden zijn de bingoliefhebbers op de volgende woensdagen van harte welkom:

* 23 juni
* 7 juli
* 4 en 18 augustus 

Namens de Kantinecommissie
Henri van Wijk 
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t eRUg in de t ijd  (door Fedor Kaebisch)

In het kader van het 100-jarig bestaan blikken wij terug op de roerige geschiedenis van onze club. 
Dit doen wij d.m.v. fragmenten uit het clubblad van Sparta ‘Clubnieuws’ en daarna uit ‘De Brug’ het
clubblad van Leerdam Sport ‘55. John Klok is de eerste persoon die terugblikt.
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SEIZOEn 2009-2010 2E El f TAl  O.l .V. MAARTEn kUIk

13 maart 2010 Leerdam Sport ’55 2 - Vuren 2
Vuren 2 kwam met een ander elftal dan in de heenwedstrijd die in 2-2 eindigde. De 1e helft was
Vuren de bovenliggende partij. Ondanks prima keeperswerk van Brian van Wensen was het Vuren
dat ons wegspeelde. en een 3-0 voorsprong pakte. De 2e helft met 2 verdedigers eruit en 2
aanvallende middenvelders Erwin Niks en Mike Luksen erin. Tóch was het Vuren dat met een
messcherpe counter de stand op 0-4 bracht. Het was hartverwarmend hoe het 2e knokte voor elke
meter, en Vuren kwam niet meer aan voetballen toe maar het ontbreken van een echte spits brak
ons op. Alles mislukte voor de goal van Vuren, het was Rolf Dorre die de spreekwoordelijke eer
redde door 1-4 te maken. We scoorden nog een keer maar helaas in het verkeerde doel,
einduitslag 1-5. Conclusie te veel voetballers aan het 1e af moeten staan. Wij waren niet genoeg
balvast. Het begon pas te lopen toen de betere voetballers Erwin en Mike er in kwamen, zodat de
spelers die wel in de wedstrijd zaten ook een bal kwijt konden. Positief is het dat het 2e het niet
opgaf en vooral de 2e helft liet zien dat het voldoende inhoud heeft om nog wedstrijden te winnen
mits het 1e niet te veel blessureleed heeft. 

20 maart 2010 Ameide 3 - Leerdam Sport ’55 2
Het 2e elftal had met veel moeite 11 spelers op de kop getikt en gelukkig was de vader van Rolf
Dorre erbij om de formulieren in te vullen. Zonder reservespelers was het aan mij om te vlaggen.
We hadden 2 spelers terug van lang blessureleed en 2 spelers die het niveau nog niet aan kunnen.
Ameide ging er vol voor. We moeten te veel afstaan aan het eerste om nog een volwaardig elftal
op de been te brengen en dat werkt demotiverend ,de spelers kan je niets verwijten ze doen hun
best maar de selectie is nu te licht om de punten me te nemen. De eerste helft 4-1 achter, de
tegengoal werd gescoord door M. Kool, en de 2e helft geloofde Ameide het wel, omdat een
onmachtig Leerdam Sport geen elftal meer had om tegengas te geven. Via een penalty voor
Ameide werd de einduitslag 5-1. Het valt steeds meer op dat spelers om verscheidende redenen
weg blijven en dat is voor een teamsport fataal. 

27 maart 2010 Everstein - Leerdam Sport ’55 2
Allereerst complimenten aan Brian van Wensen dat hij als keeper de geblesseerde M. Kuipers
uitstekend verving. Dat getuigt van een Leerdam Sport hart. Hij is een voorbeeld voor spelers die
het team in de steek laten. Vandaag tegen de medekoploper die verleden jaar nog 2e klas speelde
en zo snel mogelijk weer naar de 2e klas wil terugkeren. Vandaag met te veel spelers terug van een
blessure op papier een aardig elftal maar binnen 10 minuten stonden we al met 3-0 achter door
open huis te houden in de achterhoede. We deden er alles aan om de schade te beperken en
creëerden kansen. Roger kreeg 3 opgelegde kansen om weer gelijk te komen maar faalde in de
afwerking. als gevolg van gebrek aan wedstrijdritme. Marcel Kool scoorde 3-1, maar vlak voor rust
was het Everstein dat met zijn uitstekende spitsen en goed voetbal 4-1 maakte. De 2e helft deden
we er alles aan om terug te komen maar Everstein had tegen het onmachtige Leerdam Sport alles
onder controle.

3 april 2010 Leerdam Sport ’55 2 - H.S.S.C.
Goed voetbalweer, dhr. Krul als prima scheids. We hadden 10 afbellers, maar gelukkig konden we
spelers van het 1e lenen. HSSC kwam het eerste kwartier goed voor de dag maar M.Kuipers keepte
uitstekend. Na een half uur had het vreemdelingenlegioen elkaar gevonden en dat resulteerde in
een fraaie goal van Roger. Toch was het HSSC dat met een counter profiteerde van kortsluiting in
de defensie onhoudbaar voor rust 1-1.De 2e helft ging de turbo er op en zonder echt goed te
spelen maar met inzet werd HSSC achteruit gedwongen. Na 20 minuten was het weer Roger die
een mooie aanval afrondde 2-1. Ook de ingevallen R. Kant voor de geblesseerde E. Niks werd ten
val gebracht en scoorde de penalty 3-1. Met dank aan Ad Meurs die als grensrechter optrad. 

5 april 2010 Tricht - Leerdam Sport ’55 2
Uit naar Tricht dat in de gevarenzone verkeert en dat zijn meestal de moeilijkste tegenstanders.
Deze dag 3 afmeldingen. P. Usmany trad op als onze grensrechter. Over de wedstrijd kan ik kort
zijn Tricht hanteerde tegen een veel sterker Leerdam Sport de lange bal en wij kwamen niet in ons
spel. Kees Kerkhof en Roger konden de ban niet breken. De counters van Tricht waren heel
gevaarlijk, maar M. Kuipers steeg tot grote hoogte. 
Toch was het Tricht dat feest vierde en vlak voor tijd 1-0 maakte. De scheids zag twee keer hands
van Tricht over het hoofd en onthield ons een penalty. Een ongeschreven wet deed opgang: scoor je
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TYRECENTER

GELDERMALSEN:0345 576540-ZALTBOMMEL
0418 514692-LEERDAM:0345 615725

Tuin- en Bloemencentrum

”HET WESTEN”
Laantje van Van Iperen  30 - 4142 ER Leerdam 

Tel. 0345 612933

Beveiligen is maat werk...Kies daarom voor Kop Beveiliging

Een erkend beveiligingsbedrijf!

Inbraak/brandbeveiliging

Telefooninstallaties

Camerasystemen en toegangscontrole

Hang en sluitwerk

Advies / Levering / Installaties

Vraag gratis beveiligingsplan

Tel.: 0345-614985
Fax 0345-610482

Internet: www.kopbeveiliging.nl
Email: info@kopbeveiliging.nl

Nijverheidsstraat 33, postbus 66
4140 AB  Leerdam

Specialisten in:
Verf

Behang
Raamdecoratie

Gordijnen

VAN EIJK

Techniekweg 15, 4140 AA  Leerdam
Telefoon 0345 - 612393

Fax 0345 - 617046

Het Kontakt elke week een gewaardeerde bron 
van regionaal en plaatselijk nieuws!

Adverteren in 
Het Kontakt Edities 
succes verzekerd!

Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam | Tel. 0345 619777

www.hetkontakt.nl

 Mr. R.J.H. v.d. Wiel • NOTARIS

Notarispraktijk Leerdam
Energieweg 22a

4143 HK Leerdam
Tel: 0345 615 641
Fax: 0345 617 721

E-mail: info@notarispraktijkleerdam.nl

Lektuur • Tabak • Staatsloten • Lotto / Toto • Zoetwaar
Wenskaarten en Postzegels • Kantoorartikelen
Rokerbenodigheden • Dagbladen en Boeken

www.demultishop.nl

Fonteinstraat 18  |  4141CG  Leerdam  |  Tel./Fax  0345 - 610 725



Werknet
Uitzendbureau

Gespecialiseerd 
in produktiewerk

Vlietskant 31 - 4141 CK Leerdam
Tel: 0345 61 84 55 - Fax: 0345 61 98 74

BIJ DECO HOME VAN DEN BERG
SCOOR JE ALTIJD

Een compleet assortiment. Het Deco Home assortiment omvat verf, behang, raamdecoratie, 
gordijnstoffen, glas en vloerbedekking. Natuurlijk helpen wij u graag bij het maken van uw keuze 

en desgewenst met het meten en monteren. Kom langs en laat u inspireren!

Tiendweg 41, 4142 EH Leerdam 

Tel.: 0345 - 63 22 66, www.decohomevandenberg.nl

BEHANG RAAMDECORATIEVERF

GLAS VLOERBEDEKKINGGORDIJNSTOFFEN

Koningin Emmahuis
Raadsliedenbuurt 120
4142 BV Leerdam
0345 – 636560
www.koninginemmahuis.nl
info@koninginemmahuis.nl



zelf niet na legio kansen, dan doet de tegenstander dat wel. 
Eindelijk waren we weer compleet. Er bleven 12 spelers over. Je gaat er zelfs aan wennen, het
broertje van Ricardo Kocxshoorn, een b-1 speler, was reserve

10 april 2010 Leerdam Sport ’55 2 - Arkel
Arkel is in degradatienood en kwam compleet op het veld. Wij moesten voor alle zekerheid nog
wat punten halen om in de middenmoot te eindigen .Andy Usmany speelde de keeper uit en
scoorde fraai na 5 minuten 1-0.
M.van Rossum viel uit en is dit seizoen klaar, jammer want zo’n speler kan je eigenlijk niet missen.
Mo viel in en speelde een goede wedstrijd en scoorde bijna, zijn inzet werd van de lijn gehaald.
De 2e helft gaf de techniek en de wil om te winnen de doorslag. Marcel Kool bleef rustig voor de
goal en tikte 2-0 binnen. Joshua viel geblesseerd uit en werd vervangen door de b 1 junior die
volop in de strijd meedeed.
Natuurlijk speel je in deze fase geen mooie wedstrijden, meer de inzet en de wil om te winnen was
goed om te zien. Rest mij nog Richard Brandsma te bedanken die een prima grensrechter was. Ook
dank aan de kijkers voor de support en het vrouwelijk schoon op de tribune.

24 april 2010 Leerdam Sport ’55 2 - L.R.C. 3
LRC verkeert in zwaar weer en kan bij verlies degraderen, maar tegen Leerdam Sport is het een
aparte wedstrijd die beide ploegen willen winnen. Wij waren de betere ploeg maar het duurde een
half uur tot dat debutant H. Ayden met een kopbal 1-0 scoorde. Op slag van rust was het de spits
Rezjan die in korte tijd nog twee bekeken goals maakte. Met 3-0 voorsprong begonnen we de 2e

helft. LRC kwam beter uit de startblokken. Wij startten te slap en na 20 minuten was het weer gelijk
3-3. Wij gingen er weer tegenaan en het was Ruben Waas die met een schuiver 4-3 maakte. De
ingevallen Y. Sahertian kapte de goed keepende LRC doelman uit en maakte 5-3 LRC vertrok met
een 5-3 nederlaag. Bij vlagen speelden wij oogstrelend. De scheids gaf mij complimenten voor het
vertoonde spel in deze sportieve wedstrijd.

1 mei 2010 HSSC ‘61 3- Leerdam Sport ’55 2
Het 2e is een goede middenmoter ondanks vele spelerswisselingen totaal 41 spelers gebruikt daar
wordt je geen kampioen mee. We konden met veel pijn en moeite 11 spelers optrommelen. We
vonden nog een grensrechter M Kuik, goed vlaggend, en iemand die de formulieren in orde
maakte, M.Kuik, zodat coach M. Kuik tijd had om het elftal te motiveren. De 1e helft begon goed
Rezjan scoorde met een bekeken schuiver 1-0 maar HSSC kwam met een counter op 1-1 De 2e helft
vielen we ver terug, ondanks een prima wedstrijd spelende R.Dorre en de sublieme keeper
M.Kuipers. Er waren te veel spelers die niet meer in de wedstrijd zaten en HSSC liep uit naar een
4-1 winst. 
Toch heb ik alle vertrouwen in de komende competitie, mits het 1e een stabiele eenheid vormt en de
B-selectie de trainingen trouw bezoekt. Dan zie ik mogelijkheden om met beide teams hoog te
eindigen want er loopt talent genoeg maar je moet er wat voor doen en dat was dit jaar niet
voldoende aanwezig. 

Speler van het jaar: 
1e Andy Usmany 19 wedstrijden gespeeld 615 punten
2e Rolf Dorre 20 wedstrijden gespeeld 600 punten
3e Sela Nanholy 18 wedstrijden gespeeld 570 punten

Topscoorder 
1e M. Kool 7x gescoord 
2e R.Kant
3e P. Kerkhof en J.Nanholy 4x gescoord.

Opkomst training b-selectie:
1e R. Dorre 46x
2e M. Hoessein 41x
3e J. Nanholy. 

A v/d Heuvel
D.van Hoften 39x

Maarten Kuik
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HET f EdOR kAEBIScH VETERAnEnTOERnOOI

Op initiatief van de veteranencommissie is een goede traditie in ere hersteld. 
Zaterdag 8 mei 2010 is het Fedor Kaebisch Veteranentoernooi op de velden van Leerdam
Sport gespeeld. 
Leerdam Sport bezocht de laatste jaren de nodige veteranentoernooien en de
veteranencommissie was van mening dat wij als Leerdam Sport de draad weer op moesten
pakken en zelf weer een veteranentoernooi moesten organiseren. 
Over de naam was geen twijfel: het Fedor Kaebisch Veteranentoernooi. 
Halverwege 2009 zijn de voorbereidingen gestart en de eerste verenigingen hadden al de
toezegging gedaan deel te zullen nemen. Niets is aan het toeval over gelaten en met veel
inzet is de commissie aan de slag gegaan. 
Het deelnemersveld bestond uit 8 teams. Er werd gestreden in 2 poules. Onder grote
publieke belangstelling lieten de "oudjes" zien dat zij het voetballen nog niet zijn verleerd.
RKTVC kwam als uiteindelijke winnaar uit de bus tijdens dit sportieve en goed
georganiseerde toernooi. 
Fedor Kaebisch was als naamgever van het toernooi de hele dag aanwezig en heeft na
een korte toespraak de beker uitgereikt aan RKTVC. Na het officiële deel bracht onze eigen
DJ Henkie de sfeer er nog verder in. 
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omUiterste inleverdatum copy is
1 oktober 2010.

Dit clubblad zal rond 
14 oktober 2010 verschijnen

Namens de redaktie



f AMIl IEdAg 2010

Zaterdag 12 juni 2010 is het seizoen bij Leerdam Sport afgesloten met de traditionele Familiedag.
Het weer was prima en de sfeer geweldig. De Jeugdcommissie had voor de jeugd een
spelletjescircuit uitgezet. Een snelheidsmeter, Harry de Leeuw en 4 op een rij waren een aantal
onderdelen waar de jeugd actief mee aan de slag ging. Voor de liefhebbers stond er ook een
suikerspinnenkraam waarvan een deel van de opbrengst voor de jeugd van Leerdam Sport bestemd
is. De jeugd genoot met volle teugen en de ochtend vloog voorbij. In de middaguren werd het 6
tegen 6 voetbaltoernooi gespeeld. Aanvankelijk verliep de inschrijving stroef. Vanaf woensdag
kwamen de inschrijvingen binnen en kon er in 2 poules van 6 worden gespeeld. Dit jaar moest
ieder team minstens 2 jeugdspelers hebben en dat hebben we geweten. De jeugd was bij alle
teams goed vertegenwoordigd. Na afloop van de voetbalwedstrijden is de E1 van Richard
Brandsma gehuldigd i.v.m. het behaalde kampioenschap. De Jubileumcommissie was druk met de
verkoop van loten voor de jaarlijkse verloting. De dag werd besloten met muziek van DJ Henkie
Hennekes. Het bleef nog lang onrustig in de kantine. Het seizoen 2009 – 2010 werd hiermee op
een fantastische wijze afgesloten. Een bedankje aan alle vrijwilligers is op zijn plaats. Zonder hun
inzet was deze dag niet mogelijk geweest.

Henri van Wijk 

HET f  PUPIl l En - TOERnOOI 22 MEI 2010.
De toernooicommissie kan tevreden terugkijken op het toernooi waar 18 teams aan deelnamen.
Enkele namen: Excelsior Rotterdam, OJC Rosmalen, Altena, Focus '07 en PVCV. 
De sfeer was heel goed, er is geen wanklank gevallen. Alles is rustig en sportief verlopen en dat
doet ons goed.
De reacties waren overweldigend. Het is vooral leuk om te horen dat ploegen volgend jaar terug
willen komen .
Het was goed opgezet en georganiseerd.
Een prima opsteker voor de organisatie dus. 
Namens de toernooicommissie alle medewerkers, vrijwilligers en sponsoren bedankt.

Andries Blommers

P.S. op de volgende pagina ziet u een fotocollage.
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De spelers en begeleiding van de A-selectie
bedanken de onderstaande personen/bedrijven
voor hun sponsering in het lopende seizoen:

Taxi- en Touringcarbedrijf Soomer
voor de sponsoring van de bus

Kledingzaak De Poort
voor de cadeaubonnen van het 1e elftal

Ook willen wij de volgende sponsors bedanken
voor het mogelijk maken

van de feestavond voor de A-selectie:

Keurslagerij Rien Baas voor de heerlijke worst

Plus Teeuw voor de Kaas

Visspecialiteit de Graaf voor de haring
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Uw adres voor:
- Fietsen
- Brom- en Snorfietsen
- Scooters
- Onderdelen
- Service & Reparatie

Hagemeijer Tweewielers
Gildenweg 121 - 123
4204 GG  Gorinchem
tel: 0183 - 63 30 08

www.hagemeijer.nl

Krul voor Auto’s
Gildenstraat 34, 4143 HS  Leerdam
Industrieterrein ‘Nieuw Schaik’
Tel. 0345 633 656, Fax 0345 633 792
Mobiel 06 53 80 70 99

Reparatie, onderhoud, APK-keuren en verkoop
Airco Service
Occasions met 6 maanden
Bovaggarantie
Nieuwe auto’s: alle merken

drukkerij den dunnen b.v.

nijverheidstraat 34

4143 hm leerdam

postadres

postbus 58

4140 ab leerdam

telefoon (0345) 63 22 72

fax (0345) 61 89 55

isdn (0345) 63 30 12

e-mail info@dendunnen.nl

internet www.dendunnen.nl

DRUKKERIJ DEN DUNNEN

Wij laten 
beelden leven
Wij laten 
beelden leven
Wij laten 
beelden leven

www.dendunnen.nl ������������������������������
����
���	�
����

�����
�����
���
����������
�
���
��������������
���

�����
�����
�
�
����������
�� �
���
�� �� ��� �
�� ��� ��� ���� �
� ��� ���� �
���������� ���

�� � ������� ������ �� � ��

�������� �
����������  �� � �
���
�� ���

�
��� ��
���� ����� �
� �
��������� �� ������ 

� ���
����� �
� �� ����


� ��� �������� ��� �� �� � ����
������� 	
� � ��� 

� ���� �
����� ��

�����������

����������



,,Echte warme bakker”

A. v.d. SPEK & ZN
Uw adres voor:
Heerlijke ouderwets gebakken brood!
En voor een fijn stuk banket.
Kerkstraat 21a, tel. 614248
Duetzstraat 23, tel. 612394
P.S. Uw kassabon is geld waard! Bij € 250,– aan kassabonnen ,,een heerlijke grote slagroomtaart”.

B.V. Vurense Snackindustrie

Gildenstraat 36
4143 HS Leerdam
Postbus 129, 4140 AC Leerdam
Tel. (+31) 345 - 63 85 85
Fax (+31) 345 - 61 87 82

VSI in Leerdam is een succesvolle en toonaangevende producent van voedingsrepen.
Ons moderne ingerichte en hooggeautomatiseerde bedrijf werkt voor afnemers in de
hele wereld. Wij onderscheiden ons door een hoge graad van expertise op het gebied
van exclusieve receptuur voor o.a. dieetsport-, candy- en functional food-repen. Bij VSI
werken ruim tachtig medewerkers die nog wel wat versterking kunnen gebruiken.

Ben je gemotiveerd en wil je aan de slag in een jong en gezond bedrijf vol uitdagingen,
stuur dan een brief naar VSI, Afdeling personeelszaken, 
Gildenstraat 36, 4143 HS te Leerdam of mail naar ESEN@vsi.nl of bel eerst voor meer
informatie naar 0345-638585.

VSI

GAS • WATER • SANITAIR • CENTRALE VERWARMING • DAKBEDEKKING 
• ELECTRA • BEVEILIGING • DATA • TELEFONIE

Ni jverhe idst raat  18,   4143 HM Leerdam, te l .  0345-61 21 18 

Anton’s 
Groenten en Fruit
Anton Hakkert
Vlietskant 28
4141 CL Leerdam

Gewoo n het Lekkerst   !!
Altijd Vers  !
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Terug van weggeweest “Wat weet U van” ..............
In de nieuwe rubriek “Wat weet U van” vandaag 
het woord aan Kees Kwint

Geboortedatum 25 juli 1973
Burgerlijke staat: Nederlands, samenwonend
Beroep: Chef Afdeling Scheepsbouw

Vraag 1 Waarom kom je niet bij Leerdam Sport ’55 voetballen?
Antwoord Ik ben kort geleden geopereerd en zal binnenkort wel weer beginnen. Al is het maar voor

10 minuten. 

Vraag 2 Pakken we volgend seizoen een periode? 
Antwoord Ik hoop op betere tijden in het nieuwe seizoen, en dat we echt eens een keer klimmen op

de ranglijst.
Vraag 3 Wat wil je graag over jezelf kwijt? 
Antwoord Ik heb een dochter gekregen, en ik heb een lieve vrouw. We zijn gezond, wat wil je nog

meer.

Vraag 4 Wie is je grote voorbeeld?
Antwoord Ik heb geen groot voorbeeld.

Vraag 5 Wat is je grootste zonde? 
Antwoord Ik heb geen grote zonde.

Vraag 6 Wat zou je doen met ‘een miljoen’?
Antwoord Dan had Leerdam Sport’55 geen zorgen meer.

Vraag 7 Wat zou je doen als je nog 1 dag te leven hebt?
Antwoord De dag zo lang mogelijk maken, want slapen kan daarna nog lang genoeg.

Vraag 8 Wanneer heb je je laatste bekeuring gekregen?
Antwoord Je kunt beter vragen hoeveel ik er heb gehad. Teveel!. Pas geleden nog voor te hard

rijden.

Vraag 9 Wat vind je van de verhuizing die er aan komt voor Leerdam Sport ‘55?
Antwoord Voet bij stuk houden, en er zoveel mogelijk ’uit halen’ . En ik hoop dat we na de

verhuizing weer zo groot worden als vroeger.

Vraag 10 Heb je nog andere hobby’s buten het voetbal
Antwoord Ik weeg 100 kg en ik woon in Brabant…moet ik nog meer vertellen? 

Vraag 11 Wat is je favoriete eredivisie club?
Antwoord Ajax. Heb ik altijd zoveel mogelijk gevolgd. Maar ik ben nog nooit in de Arena geweest

Vraag 12 Wat is je favoriete buitenlandse club?
Antwoord Manchester United .

Vraag 13 Wie was de beste voetballer in de Eredivisie afgelopen seizoen?
Antwoord Ibrahim Affellay

Vraag 14 En wie is je favoriete speler in het buitenland en wie is je favoriete speler aller tijden?
Antwoord Dirk Kuyt en Pelé

Vraag 15 Hoe ver kom het Nederlands elftal in Zuid-Afrika in 2010?
Antwoord Ik hoop zo ver mogelijk zodat we lang kunnen genieten van het WK.

Vraag 16 Wie had Bert van Marwijk mee  moeten nemen? 
Antwoord Ruud van Nistelrooy. Hij had een belangrijke factor kunnen worden.

Vraag 17 Waar heb je waardering voor? 
Antwoord Voor mijn ouders!
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Vraag 18 In welk tijdperk zou je willen leven? 
Antwoord Loosbroektijd. Lekker stappen en dan je trainer tegen komen en zeggen “ik kom er zo

aan” want mijn tas stond al in de auto.

Vraag 19 Lees je?
Antwoord Boeken van de SAS.

Vraag 20 Wie is je beste vriend?
Antwoord Andre Jonkers en Johan Teuling

Vraag 21 Wat vind je een mooi tenue?
Antwoord Het tenue dat we nu voor ons elftal hebben.

Vraag 22 Welk gerecht eet je niet op?
Antwoord Erwten en wortelen.

Vraag 23 Wie schop je meteen je bed uit?
Antwoord Niemand krijgt een kans om bij mij in bed te komen, behalve mijn vrouw.

Vraag 24 Waar wil je niet naartoe op vakantie?
Antwoord Noordpool. Daar is het mij te koud.

Vraag 25 Wie nodig je niet uit op je verjaardag?
Antwoord Lois van Gaal, is me nu net iets te Duits.

Vraag 26 Er wordt veel gesproken over Geert Wilders en de Islam. Hoe zie jij dit probleem?
Antwoord Ik heb niet zoveel met de politiek. Ze hebben toch allemaal 2 gezichten.

Vraag 27 Wie is de mooiste vrouw in jouw ogen? 
Antwoord Er zijn zoveel mooie vrouwen, maar van een leeg bord kun je ook niet eten.

Vraag 28 Wie wil je de groeten doen die je al heel lang niet meer hebt gezien?
Antwoord Mijn opa’s en oma. Ik heb nog 1 oma, en de rest aan al mijn bekenden. 

Vraag 29 Waar leef je voor en waar kan je niet zonder?
Antwoord Het leven is goed in het Brabantse land en dat wil ik graag zo houden. 

Vraag 30 Voor wie heb je respect en waarom?
Antwoord Voor mijn vader. Hij brak zijn been 4x en toch gewoon weer doorgaan.

Vraag 31 Wat zijn je zwakke en sterke punten?
Antwoord Sterke punt: mijn mentaliteit.

Zwakke punt: ik kan geen ‘nee’ zeggen en sta voor iedereen klaar.

Vraag 32 Voor welke andere club in de regio voel jij warmte?
Antwoord Geen enkel andere club….ik ben zowat geboren op  het C-veld.

Vraag 33 Wat is je favoriete tv programma?
Antwoord Als ik tijd heb kijk ik naar Discovery Channel

Vraag 34 Worden we nog een keer kampioen?
Antwoord Dat zou niet verkeerd zijn. Ik hoop dat dat ook gebeurd 

Geeft kort antwoord op de volgende vragen:
Zaterdagvoetbal? Ja
Wie was je 1e trainer?   Ik dacht Sjaan Hoegee of Peter Opijnen
Kinderen: Ja, 1 dochter.
Waar word jij blij van? Als ik ’s ochtends die kleine meid zie..

Wil je nog iets kwijt over de gestelde vragen of iets anders in het algemeen?
Ik gun Leerdam Sport ’55 het allerbeste.

Pim van Dam



steengoede
sierbestrating!s e bsierbestrating!

Inspiratie Stijl Sfeer

Een nieuwe naam in de tuin:  
Steenplaza. Sfeermaker van 
uw tuin met alles - en meer - 
op het gebied van sierbestra-
ting:

De allernieuwste tips, trends 
en materialen. Kom langs, wij 
hebben altijd acties en aan-
biedingen! Hier slaag je altijd!

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP  Lexmond
Telefoon (0347) 342150
Fax (0347) 342333

bij Steenplaza FRANS DE BRUYN LEXMOND

www.fransdebruyn.nl

uw tuin met alles - en meer - 
op het gebied van sierbestra-

5000 m2voorbeeldtuinen
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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 Smalzijde 17a 4243 JP   Nieuwland
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


