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VOORZITTERSPRAAT

De kop is er af na de zomerstop en het balletje is weer gaan rollen. Niet dat iedereen stil gezeten
heeft in die voetballoze periode. Zo hebben onze mensen van de afdeling OTO er voor gezorgd
dat onze velden en opstallen er piekfijn  bij liggen. Ik wil langs deze weg al deze mensen
bedanken voor hun inzet en bereidwilligheid om dit werk in de zomermaanden te doen.

De eerste wedstrijden zijn gespeeld zowel voor de bekercompetitie als voor de reguliere competitie.
Qua beker hebben wet met ons 1e elftal na vele jaren de volgende ronde weten te behalen. 

Onze jeugdafdeling draait ook weer op volle toeren.  En ook daar zijn de eerste wedstrijden
gespeeld. 
Ik vind het als voorzitter verheugend dat zoveel nieuwe leden de weg naar Leerdam Sport ’55
hebben weten te vinden. Hieruit blijkt maar weer dat we met zijn allen de juiste weg zijn
ingeslagen. Alleen hoop ik niet dat wij met de jeugd aan ons eigen succes ten onder zullen gaan
en dan bedoel ik in het bijzonder het ontbreken van kaderleden bij de jeugd. Het kan toch niet zo
zijn dat we een ledenstop in moeten gaan voeren omdat we niet genoeg leiders en trainers hebben
om onze jeugdteams te begeleiden?? 
Ik doe dan ook een dringend beroep op alle leden van Leerdam Sport ’55 om daar waar nodig bij
te springen. Het is in ons aller belang dat deze groei zich voortzet.

Op 2 september ontvingen wij het bericht dat ons lid dhr. Johan van Bommel op de leeftijd van
bijna 85 jaar is overleden. Johan is ruim 61 jaar lid geweest van zijn en ons Leerdam Sport ’55.
Wij verliezen in Johan van Bommel een trouw en sympathiek lid. Wij wensen zijn vrouw en dochter
veel sterkte met het verwerken van dit voor hun grote verlies.

Op onze accommodatie ontbrak een AED. Een AED is een apparaat waarbij je bij mensen met een
acute hartstilstand direct kunt handelen om het hart weer op gang te brengen en zo het leven kan
redden. Dick Kruijs heeft het initiatief genomen om sponsoren te zoeken voor de aanschaf van dit
apparaat. In korte tijd was het geld bijeen, voor zowel de aanschaf, als voor de cursus hoe je dit
apparaat moet gebruiken. Ik wil Dick Kruijs langs deze weg bedanken voor zijn inzet en natuurlijk
ook alle sponsoren die het mogelijk hebben gemaakt dit geld bij elkaar te brengen.

Ik ben er als voorzitter van Leerdam Sport ’55 erg trots op dat wij op 17 en 18 juni 2011 onze
accommodatie beschikbaar kunnen stellen  voor  ‘SamenLoop voor Hoop Leerdam”. 
Op die dag zal het bol staan van de activiteiten t.b.v. KWF. Een initiatief wat wij als bestuur van
harte ondersteunen. Elders in dit clubblad staat een interview met dhr.A van Toor voorzitter van
SamenLoop voor hoop Leerdam.

Op maandag 15 november 2010 zal voor de leden van 50 jaar en ouder weer het senioren-
convent worden gehouden. Ik wil langs deze weg alle van het seniorenconvent uitnodigen voor deze
bijeenkomst, De aanvang is 20.00 uur.

Ik wil alle leden uitnodigen om naar de algemene ledenvergadering van 29 november a.s. te
komen. Dit is het ideale moment om met het bestuur van gedachten te wisselen omtrent alle zaken
binnen Leerdam Sport ’55. Want vergeet niet , Leerdam Sport ’55 is niet van het bestuur alleen,
maar van alle leden van Leerdam Sport ’55.
Ik hoop u allen te mogen begroeten op deze vergadering.

Ik wil hierbij nogmaals mijn dank uitspreken aan alle sponsors die zich de afgelopen maanden
bereid getoond hebben om Leerdam Sport’55 in welke vorm dan ook te ondersteunen. 

Tot zover mijn bijdrage voor dit clubblad. Ik wens u alle goeds toe en hoop u op ons sportcomplex
te mogen begroeten

John Boekelman.
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REdAkTIEPRAAT
U heeft het vast en zeker gezien. De binnenkant van de omslag is volledig vernieuwd, en de
achterzijde van de buitenzijde ook. Ik kan me voorstellen dat de sponsorcommissie daar zeer
tevreden mee is.  En wie weet wat er op termijn gebeurt met de voorzijde….

In deze De Brug zult u Pim van Dam en Maarten Kuik als vaste kopijleveranciers missen. Pim heeft
het stokje na een kort en zakelijk overleg overgedragen aan Attila Tasdogen, Maarten is niet meer
bij onze vereniging werkzaam. Voor wie Atilla niet kent, hij voetbalt in het 5e elftal op zaterdag en
is in mijn beleving al jaren lid. Een echte Leerdammer bovendien, en ook nog eens zeer creatief.
Zowel met verf, als met de pc. Ik wens Attila veel plezier en succes bij zijn bijdrage aan De Brug. 

Het seizoen is alweer een wedstrijd of 5 oud, en de 1e resultaten van het vernieuwde 1e elftal zijn
bemoedigend. Zaterdag 2/10/10 werd een zeer verdiend punt behaald bij de koploper Heukelum.
Voor hen was het eerste puntverlies. Met een beetje geluk in de afronding was de overwinning nog
binnen gehaald. En dat onder de ogen van heel veel Leerdam Sport ´55 supporters. Jammer dat er
9/10/10 thuis nipt van Unitas werd verloren. 

Toch moet deze start voor het 1e een motivatie zijn om dat vast te houden en wellicht verder te
verbeteren. Voetbal zit er zeker in deze groep, dat maakten de wedstrijden tot nu toe zeker helder.
Succes mannen! En dat geldt uiteraard voor alle elftallen!

In deze De Brug treft u ook al een vooruitblik aan op een evenement in juni aanstaande. De
SamenLoop voor Hoop wordt op het Leerdam Sport complex georganiseerd. Een korte kennismaking
met Ap van Toor namens de organisatie treft u verderop in deze de Brug aan. Een bijzonder
evenement, waarvan ik vermoed dat het iedere burger (niet alleen in Leerdam ) zal aanspreken,
omdat 'iedereen' wel iemand kent of gekend heeft die lijdt of leed aan kanker. Graag verwijs ik u
ook naar de site van de Samenloop voor Hoop. www.samenloopvoorhoop.nl/leerdam 
Zijn wij op het gebied van gezondheid bezig, dan is het ook het vermelden waard dat er vanuit de
actieve spelers een actie is gestart om een defibrillator op ons complex te stationeren. Dick Kruijs is
de initiator.

Ons Feyenoord amateurpartnerschap bracht een aantal vrijwilligers en sponsoren op een
woensdagavond met de bus van Soomer, bestuurd door de pré-gepensioneerde (hij wel!) Wil
Sleeuwits naar de Kuip waar wij Feyenoord uitgeschakeld zagen worden door Roda JC, na
verlenging en penalty's.  Het werd voor iedereen een lange avond, en zelfs voor sommigen een
zware avond. Gezellig was het zeker. Dank aan allen. 

Afijn, er is weer veel activiteit naast het voetbal, nu en in de min of meer nabije toekomst. Voetbal
blijft het belangrijkste bij een voetbalclub, zodat ik u graag aanmoedig om ons complex te
bezoeken.

Meerdere malen ben ik door de leider van de D-pupillen attent gemaakt op het feit dat er van zijn
elftal wedstrijdverslagen op de site van Leerdam Sport zijn geplaatst. Niet alleen het 1e elftal is
vertegenwoordigd op de site. Bezoekt u ook eens de pagina’s van onze jeugdelftallen.

Marcel van Leusden
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UIT dE BESTUURSkAMER
Senioren Convent en Algemene Ledenvergadering: De maand november is traditioneel de
maand dat wij als bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid van het afgelopen
jaar en o.a. de begroting voor het komende jaar presenteren. 
Vast onderdeel van de Algemene Leden Vergadering is de bestuursverkiezing. Dit jaar is Henri van
Wijk (secretaris) aftredend en herkiesbaar. 
Daarnaast is er nog een vacature die dringend vervuld moet worden. 
Kandidaten voor de beide bestuursfuncties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de Algemene
Leden Vergadering schriftelijk melden bij de secretaris.
Voor de volledigheid hieronder de data voor de beide bijeenkomsten:

Senioren Convent maandag 15 november 2010, aanvang 20:00 uur grote kantine
Algemene Leden Vergadering maandag 29 november 2010, aanvang 20:00 uur grote kantine

De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien een week voorafgaande aan de beide
bijeenkomsten.

Verkoop complex: De gesprekken met de gemeente zijn nog gaande. Bij beide partijen is de
wil aanwezig om er uit te komen. In november staat een nieuw overleg op de agenda. Het bestuur
heeft diverse offertes opgevraagd zodat inzichtelijk gemaakt kan worden wat het kost om een nieuw
complex te laten neerzetten. Tijdens het Senioren Convent en de Algemene Leden Vergadering staat
dit punt op de agenda.

SamenLoop voor Hoop Leerdam: In zijn voorwoord heeft onze voorzitter het al gehad over
de SamenLoop voor Hoop Leerdam die vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni 2011 op ons complex
zal worden gehouden. Een prima initiatief. Wij als bestuur van Leerdam Sport ’55 vinden het
vanzelfsprekend dat wij ons complex kosteloos beschikbaar stellen voor dit goede doel. Via De Brug
en onze website houden wij jullie op de hoogte m.b.t. de stand van zaken. Ook kunnen jullie
informatie vinden op de volgende website: http://leerdam.samenloopvoorhoop.nl/

AED-apparaat: De sponsorbijdragen voor het AED-apparaat komen binnen en binnenkort hopen
wij het apparaat te plaatsen. In ons mooie clubblad vindt u nog een stuk over dit apparaat. Wij zijn
de sponsoren, die in welke vorm dan ook een bijdrage hebben geleverd, enorm dankbaar voor het
gebaar dat zij hebben gemaakt.

Henri van Wijk
Secretaris

FEESTAVONd BIJ LEERdAM SPORT ‘55
Zaterdag 20 november 2010 is er voor de leden en donateurs van Leerdam Sport een feestavond in
de grote kantine van Leerdam Sport.

The Moonlights uit Groesbeek zorgen voor de
muzikale omlijsting.

De avond begint om 20:00 uur (de grote
kantine is open vanaf 19:00 uur).

De toegang is gratis en introducees zijn
toegestaan.

Wij hopen jullie allemaal te kunnen begroeten
zodat wij er met elkaar een gezellige avond van

kunnen maken.

Arie & Bea Stutz
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ALGEMENE LEdENVERGAdERING
Hierbij nodigt het bestuur van Leerdam Sport ‘55 alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene
Leden Vergadering, welke gehouden zal worden op:

maandag 29 november 2010, aanvang 20.00 uur
in de grote kantine van Leerdam Sport ‘55. 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING:
01 Opening
02 Ingekomen stukken
03 Vaststellen notulen vorige vergadering (30 november 2009)
04 Vaststellen jaarverslag secretaris
05 Vaststellen financieel verslag 2009 – 2010 *
06 Vaststellen begroting 2010 – 2011 *
07 Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Henri van Wijk (secretaris)

Vacature algemeen bestuurslid

Tegenkandidaten voor de bestuursfunctiefuncties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang
van de Algemene Leden Vergadering schriftelijk melden bij de secretaris

08 PAUZE

09 Vaststelling diverse commissies
10 Verkoop complex
11 Wat verder ter tafel komt
12 Rondvraag
13 Sluiting

*De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien vanaf 22 november 2010

Namens het bestuur,
Henri van Wijk, Secretaris

Senioren Convent
maandag 15 november 2010, aanvang 20:00 uur grote kantine

Algemene Leden Vergadering
maandag 29 november 2010, aanvang 20:00 uur grote kantine

BEDANKT

Langs deze weg willen wij het bestuur hartelijk dank zeggen voor de mooie bossen
bloemen die we hebben ontvangen bij thuiskomst uit het ziekenhuis. Dank je wel.

Ook de ploeg van de woensdagochtend van Sjaan Hoegee hartelijk dank.

Het geeft ons erg veel goed gedaan.

Dik en Trijnie Schaaij



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

LEERDAM
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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 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



LEERdAM SPORT ‘55 HEEFT EEN AEd

LEERDAM SPORT ’55 heeft met ingang van 1 november 2010 de beschikking
over een Automatische Defibrillator ofwel een AED. 

Een 15-tal leden worden als sponsoring door de leverancier en
opleidingsinstituut Van Doorenmalen Services te Leerdam in het
gebruik van deze AED getraind.

Fijn dat we nu een AED hebben.
Een dergelijk apparaat biedt onze eerste hulpverlening een effectieve ondersteuning, wanneer er bij
slachtoffer een circulatiestilstand wordt waargenomen. Door de AED snel en effectief te gebruiken
heeft een slachtoffer aanmerkelijk meer kans een dergelijke levensbedreigende situatie te overleven.

In de campagne van Nederlandse Hartstichting wordt er in de media veel aandacht aan het
reanimeren en daarbij het gebruik van de AED besteed. Maar wat is nu precies een AED en waar
kun je z’n apparaat in geval van nood vinden?

Wat is een AED? 
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een compact en makkelijk te
bedienen apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme
weer op gang kan helpen (defibrillatie). 
In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie
kunnen er dus levens gered worden. Iedereen in Nederland kan en mag een
AED gebruiken. Een korte training helpt om in noodgevallen snel en
doeltreffend te handelen. De AED is herkenbaar aan het beeldmerk
hiernaast. 

Waar vind ik de AED?
Onze AED is in de kast nabij de kantine geplaatst, de locatie is met een sticker aangegeven.

AED’s komen op steeds meer plekken in onze samenleving te hangen. Denk daarbij aan
vliegvelden, winkelcentra, supermarkt, sportverenigingen, horecagelegenheden, openbare
gebouwen, seniorencomplexen en woonwijken. Let dus altijd op het beeldmerk. 

Zie www.6minuten.nl en www.arbobhv.nl voor meer informatie over de AED. 
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UPdATE SPONSOR BINGO LOTERIJ

In februari ben ik begonnen met de Sponsor Bingo Loterij om geld in te zamelen voor onze club
Leerdam Sport’55. Tijdens de laatste jaarvergadering werd duidelijk dat Leerdam Sport’55 het
financieel niet erg breed heeft. Na het zien van de reclames van de Sponsor Bingo Loterij op eredivisie
live, ben ik op het idee gekomen om voor Leerdam Sport’55 hieraan mee te gaan doen. De Sponsor
Bingo Loterij is een van de hoofdsponsors van de Eredivisie. Deze loterij is een leuke manier om kans
te maken op mooie prijzen en daarbij gelijk een goed doel of je eigen club te steunen. Een mooi
voorbeeld uit de buurt is de club Herovina uit Herwijnen. Deze club speelt ook mee met deze loterij
en hier werd zelfs de reclame voor de Sponsor Bingo Loterij opgenomen. 

Vervolgens heb ik het idee aan het Bestuur
van Leerdam Sport ’55 voorgelegd. Het
bestuur was meteen erg positief en steunde mij
in het idee om aan deze loterij mee te gaan
doen. De aanmelding bij de Sponsor Bingo
Loterij moest gedaan worden door de
penningmeester Jeroen de Bruin. Als eerste
hebben de bestuursleden (en ik zelf natuurlijk)
eerste loten gekocht om het goede voorbeeld
te geven. 

Na de zomerstop wilde ik gaan beginnen met
het verkopen van de loten. Tijdens de eerste
thuis competitiewedstrijd van het eerste elftal
wilde ik gaan verkopen en had ik van de
Sponsor Bingo Loterij een vlag geleend en
had ik pennen, ballonnen en stickers gekregen
om uit te delen. Helaas werd ik getroffen door
een zware bronchitis ontsteking en zat ik dus ziek op de bank. Twee weken later heb ik opnieuw een
poging gewaagd om loten te verkopen. Dit keer werd ik tegen gewerkt doordat ook de Grote
clubactie aan de gang was. Veel mensen dachten dat deze acties hetzelfde waren en uiteindelijk heb
ik over de hele dag maar 3 loten verkocht. Dit was voor mij een grote teleurstelling. In totaal heb ik
nu ongeveer 10 loten verkocht. 

Nu denk je misschien wel een leuk verhaal, maar hoe werkt nu die Sponsor Bingo Loterij, ik zal nog
even uitleggen hoe deze loterij in werkt.  Je koopt een lot en dat kost €2.05 per week, maar wordt
maandelijks afgeschreven. Dit betekent dat bij een maand met 4 zondagen een lot €8.20 kost en een
maand met 5 zondagen kost een lot €10.25. Per jaar zijn er 14 trekkingen, dit betekent dat er dus
2 extra trekkingen zijn en deze kosten €8.20. Per maand gaat de helft van een lot gelijk naar Leerdam
Sport `55. Voor elk verkocht lot ontvangt Leerdam Sport’55 nog eens €10,= extra. 
Opzeggen kan schriftelijk op ieder gewenst moment en er is geen opzegtermijn. Heb je gewonnen
dan krijg je daar automatisch bericht over of kan je kijken op www.sponsorloterij.nl en op NOS
teletekst pagina 551.

In onderstaand schema kan je zien hoeveel deze loterij per jaar kan opbrengen. Mijn doel is om
minimaal 50 loten te verkopen zodat we meer dan €2.500,=  per jaar kunnen ophalen. Dit geld kan
dan gebruikt worden om het complex of kantine te onderhouden, nieuwe ballen, doelen of netten aan
te schaffen of voor leuke activiteiten voor de jeugd.
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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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“Ja/Nee vragen met” Dick Kruijs
Hey Dick.
Jij bent (zoals je natuurlijk al lang weet) door de Jacco
aangewezen als volgend slachtoffer voor de Ja/Nee vragen in
ons geliefde clubblad. Zet je schrap, hier komen ze.
Alles goed met U? Ja
Alles goed met U? 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
Staat ajax op 28 mei 2011 op het bordes in London? Nee
Is Bertus v.d. Kolk een goede leider ? Ja
Jacco Brongers beweerd dat hij de beste voetballer is die

Leerdam Sport ooit heeft gezien, ben je het daar mee eens? Ja
Ben je nog maagd? Nee
Chips op de donderdag avond? Ja
Ben je getrouwd? Ja
Zondag Voetbal? Ja
Koop je wel eens een bloemmetje voor je vrouw? Ja
Heb je kinderen? Ja
Kunstgras? Ja
Heb jij vanavond het partijtje gewonnen? Ja
Heb je tijdens de vorige vragen gelogen? Ja

De volgende keer in ja/nee:  Dick de Jong

Aantal loten  Opbrengst
500 loten minimaal €27.625,=   per jaar  
250 loten minimaal €13.812,50 per jaar  
100 loten minimaal €5.525,=     per jaar  

50 loten minimaal €2.765,50   per jaar  

Ik hoop dat meer mensen een lot
willen kopen en om hiermee
Leerdam Sport ’55 te steunen.
Een inschrijvingsformulier kun je
vinden op de site van Leerdam
Sport ’55 of in de kantine. 

Wil je meer informatie dan kun je
terecht op de site van de Sponsor
Bingo Loterij
www.sponsorloterij.nl
of kun je vragen stellen aan mij.
Ik ben bijna elke zaterdag bij
Leerdam Sport ’55 aanwezig en
dan kun je me vinden achter de
bar.

Groetjes Jeanette van Eek
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TERUG IN dE TIJd
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. 

We gaan verder in 1956 en de beurt is aan 
Sinus Baars.
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VERNIEUWdE OMSLAG
Zoals u misschien al heeft opgemerkt is het omslag vernieuwd met andere advertenties. De voorkant
is nog, uit nostalgisch oogpunt tot onze 100e verjaardag, hetzelfde gebleven.

We zijn blij met de vernieuwde
advertenties van Taxi-Touringcar
Soomer, Wok Restaurant De
Nieuwe Pauw, Emma Thuiszorg en
op de achterzijde van het omslag een
pagina-advertentie van Winkelcentrum
Europaplein.

Uiteraard aijn wij ook zeer content met al
onze advertenties in ons clubblad “De
Brug”welke 4 maal per seizoen bij zo’n
500 adressen van leden, adverteerders,
huisartsen, raadsleden, sympathisanten
e.d. wordt bezorgd.

Ook zijn wij de schenkers van
wedstrijdballen voor dit seizoen dankbaar welke in dit clubblad staan vermeld en waarvan
uiteraard demo-ballen in onze kantine hangen.

Daarbij zijn de reclameborden rondom om ons
hoofdveld wederom uitgebreid met een bord van
LACO Sportcentrum Berenschot.

Daarnaast werd het 1e elftal verblijd met
voetbaltassen, geschonken door Henry
Likumahua van Grand Cafe “La Rocca” en
Verhoeks Bloemen heeft nieuwe ‘’Uit-
Tenues’’ geschonken.Via Van Es Sportprijzen
werd een standenbord geschonken.

Ook zijn er voetbaltassen geschonken
door Cafetaria-Cafe Beja aan het
4e elftal.

Dankzij alle adverteerders en
vrijwilligers bij onze vereniging hebben
we tot nu toe het hoofd boven water
kunnen houden. Bestuur, leden en
commissies zijn deze sponsors hier
bijzonder erkentelijk voor.

Namens de sponsorcommissie
Wil Sleeuwits
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Reclamebord Berenschot/Laco

Van Es Sportprijzen sponsort het standenbord

Tassen gesponsord voor het 1e elftal door
Grand Cafe La Rocca

Verhoeks Bloemen  sponsor van de Uit-shirts van het 1e elftal



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

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN,
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

WWW.PROFILETYRECENTER.NL

Leerdam, Energieweg 1  T 0345 61 57 25

NOUT



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

CATERING

Wij 
verzorgen 

ook 
BUFFET 

aan 
uw 

huis.

Chinees-Kantonees-Indisch Specialiteiten Restaurant

Hoogstraat 8-10 Heksenwaag 57
4141 BC  Leerdam 4823 JJ  Breda
Telefoon  0345-619595 Telefoon  076-8422304

De gerechten kunnen ook telefonisch worden besteld. 
Elke dag van 12.00 tot 22.00 uur – 

Ook op feestdagen. Maandags gesloten behalve op feestdagen.



SAMENLOOP VOOR HOOP
17 en 18 juni 2011, de Samenloop voor Hoop bij Leerdam Sport.
Hieronder een korte kennismaking met de voorzitter Ap van Toor van de
Leerdamse Samenloop voor Hoop en de organisatie

Wie is Ap van Toor en wat doet u in het dagelijks leven?
Ap van Toor is geboren in Rumpt en woont al 31 jaar in Leerdam. In het dagelijks leven ben ik
algemeen directeur van woningcorporatie Woonservice Meander in het Land van Heusden en
Altena.

Hoe bent u bij de Samenloop voor Hoop betrokken geraakt?
Door de initiatiefnemers van het evenement ben ik gevraagd om deel te nemen. Als eerste is de
organisatie opgezet en verdeeld in een dagelijks bestuur en verschillende commissies, zoals -
amusement, -logistiek, -teamwerving, -kaarsenceremonie / survivors, -registratie / boekhouding,-
marketing en PR, -catering intern, -catering extern en sponsoring.
In elke commissie is een voorzitter benoemd die zelf zorgdraagt voor verdere invulling van de
commissie. Hiervoor is gekozen omdat elke commissie samen taken heeft en de saamhorigheid in
de commissie van groot belang is. Men bereikt dan het beste resultaat. Daar gaat het om.
Het dagelijks bestuur en de commissies stelden een draaiboek op waarin taken, doelstellingen en
hoe die te bereiken zijn, benoemd staan.
Er is gekozen voor twee overlegstructuren te weten: overleg ‘Dagelijks Bestuur’ en een
‘stuurgroepvergadering’ waar de voorzitters van de commissies en het dagelijks bestuur aanwezig
zijn om de stand van zaken door te nemen.

Bent u ook voor lopen in andere plaatsen organisator? 
Ik ben alleen betrokken bij het evenement in Leerdam. Samen met alle leden van het dagelijks
bestuur en commissies organiseren wij de loop van 17 en 18 juni 2011. Samen kunnen we alles
en alleen kunnen we niets.
We hebben een goed team, dat elkaar verstaat en alles voor elkaar over heeeft om een geslaagd
evenement te organiseren.

Moet de loop aan bepaalde voorwaarden voldoen om onder dezelfde noemer te
mogen worden georganiseerd of bent u daar helemaal vrij in?
Wij zijn aan voorwaarden gebonden, maar we hebben wel vrijheden om rekeninh houdend met
die voowaarden alles in te vullen. Je kunt je vast voorstellen dat we wel reclame mogen maken,
maar bv. geen reclame uitingen nastreven die kanker in de hand werken.

Waarom is de keuze voor het te lopen traject op het complex van Leerdam
Sport’55 gevallen?
Wij hadden vier locaties op het oog te weten de binnenstad, het terrein bij het Dak, sportcomplex
Leerdam Sport ‘55 en het terrein van LRC.
De binnenstad viel af, omdat het niet afgeschermd en dus moeilijk te beveiligen was.
Het terrein bij het Dak voldeed aan de beveiligingseisen, maar er waren feesten gepland in het
Dak. 
Na het gesprek met het bestuur van Leerdam Sport ’55 waren we zo positief over de medewerking
van het bestuur dat we onze zoektocht gestopt zijn. Het bestuur van Leerdam Sport was en is zo
enthousiast dat we onze keus snel gemaakt hadden..

Wilt u iets vertellen over de plannen voor de loop in Leerdam?
Het evenement start op 17 juni 2011 om 16.00 uur en eindigt de volgende dag om 16.00 uur.
Verschillende organisaties hebben toegezegd om activiteiten te organiseren. Meer is welkom, want
nog niet alles is afgerond. Op 17 juni om 23.00 zal de kaarsenceremonie plaatsvinden en dit zal
een emotioneel moment zijn.
Extra Nieuws heeft zich bereid verklaard om de komende maanden regelmatig aandacht te
schenken aan dit bijzondere evenement.
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Waar kunnen geïnteresseerden en vrijwilligers voor de loop zich aanmelden?
Iedereen die iets wil betekenen voor de Samenloop voor Hoop kan zich opgeven via onze web-site
(www.samenloopvoorhoop.nl/leerdam )
Zonder inzet van iedereen kunnen weer geen geslaagd evenement maken.

Wanneer is de loop geslaagd? Is er een streefbedrag? 
Of streeft u naar een x-aantal deelnemers? 
Ons doel is om naast aandacht voor de vreselijke ziekte kanker een bedrag voor onderzoek op te
halen van € 200.000,-. Wij weten dat het erg hoog gegrepen is, maar we gaan ervoor. Het
grootste deel van het bedrag zal door het evenement opgehaald moeten worden.
In de periode tot het evenement organiseren we individuele acties om aandacht te vragen en geld
op te halen.
Naast het geldbedrag werven we ook zoveel mogelijk teams om er samen voor te zorgen dat er
aandacht is en blijft voor de vreselijke ziekte kanker. Ieder team zal zorgen voor zoveel mogelijk
sponsorgeld. Alle teams zijn belangrijk en men kan zich opgeven via onze website 

www.samenloopvoorhoop.nl/leerdam

VOORUITZICHTEN ONVOORSPELBAAR
Begin september hebben de deskundigen het definitieve rapport t.b.v. de verkoopprijs van ons
huidige complex opgemaakt. Wij hadden verwacht dat dit rapport voor zowel ons als de
Gemeente meer duidelijkheid zou geven.
Helaas is het eindoordeel van deze deskundigen voor ons teleurstellend. Niet alleen viel het door
de deskundigen vastgesteld bedrag tegen, ook de argumentering welke zij voor bepaalde
standpunten hanteerden, zijn voor ons niet helder.

Om een voorbeeld te noemen: één hectare agrarische grond (weiland) vertegenwoordigt in de
ogen van de deskundigen een grotere waarde dan één hectare gedraineerde (sport)grond.
Ook zijn de deskundigen voor de prijsbepaling van de agrarische grond uitgegaan van een
“veronderstelling”. Wij hebben hiervoor slechts één woord: ONBEGRIJPELIJK.

Ook de Gemeente had moeite met bepaalde conclusies van de deskundigen. Alleen hebben deze
veel minder invloed op het geheel.
Begin oktober is er wederom een bijeenkomst met de Gemeente. Hierin zullen we trachten nader tot
elkaar te komen.

Willen wij in de toekomst op een eventueel “nieuwe complex” een gezonde vereniging zijn, zonder
schulden, dan zal er toch het nodige moeten worden uit onderhandelt. Indien deze
onderhandelingen niet succesvol verlopen, zullen wij u, als lid, raadplegen.

Namens de kommissie VELDEN
Wil Sleeuwits
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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
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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  !

!""#$%%&$ "&&()%$*(+*

,2),,%.$2$3/.4!#4,%.:%.$2$9//24/%34%,,%.

Kerkstraat 62, 4141 AX Leerdam
Telefoon (0345) 611 308  Fax (0345) 632 687
info@versluisoptiek.nl  www.versluisoptiek.nl



v.v. Leerdam Sport ‘55             15 “De Brug” oktober 2010

“Wat weet U van” ..............
In de nieuwe rubriek “Wat weet U van” vandaag 
het woord aan Pim van Dam

Geboortedatum 21 November 1968
Burgerlijke staat: ongehuwd
Beroep: Werkzaam in de grafische industrie
Vriendin: Nee, wel veel scharrels

Waarom heb je er voor gekozen om trainer te worden van Leerdam Sport? 
Ik heb er niet bewust voor gekozen om trainer te worden, ben er eigenlijk een beetje ingerold doordat het
bestuur van Leerdam Sport mij heeft gevraagd om de opleiding oefenmeester 3 te gaan volgen met het oog
op de toekomst. Zodat ik ooit - als de kans zich zou voordoen - trainer van Leerdam Sport zou kunnen
worden. Het was nooit mijn ambitie om trainer te worden als ik eerlijk moet zijn. Ik vond het soms erg
moeilijk om de motivatie te vinden, je moet er heel veel tijd insteken, je mag geen training missen en als je
dan al een druk programma er naast hebt dan is het soms erg lastig, om dat allemaal vast te houden. Ik
denk niet dat ik het gedaan zou hebben als het een andere club was geweest.

Het is nu nog allemaal pril maar hoe zie je verdere trainers carrière? 
Daar heb ik nog niet over nagedacht, het bevalt me goed tot nu toe, hoewel ik er veel voor moet inves-te-ren. 2
trainingen p/week, op de zaterdag de wedstrijd, dus 3x per week op de club. En aangezien ik iemand ben die
wel van zijn vrijheid houd, moet ik eerst allemaal zien  hoeveel plezier het trainen mij blijft geven.

Onder welke trainers heb jij met plezier getraind?
Bij RKC trainde ik met veel plezier onder Harry van de Ham, dat was 5x in de week trainen mijn conditie
is nooit zo goed geweest als daar. We speelden heel veel wedstrijden. Op de trainingen waren  het veel
conditieoefeningen en veel positie spelvormen. Ik heb daar veel opgestoken. Bij BVV (Den Bosch) trainde ik
onder John Huisman, hij was docent bij de Knvb. Daar heb ik ook een zeer mooie tijd gehad.

Wat vind je van het huidige niveau van het eerste elftal bij Leerdam Sport?  
Niks ten nadele van de vorige trainer(s) maar ik denk dat het niveau ten opzichte van vorig jaar hoger is.
De selectie is wat breder geworden en er zijn wat spelers bijgekomen en dat bracht wat extra kwaliteit met
zich mee. Maar uiteindelijk blijft de basis toch 11 man waarmee je moet strijden voor een overwinning. De
kwalitatief goede spelers moeten zich ondergeschikt maken aan het team, waardoor er na verloop van tijd
een goed en hecht team tot stand komt. 

Hoe is het om met Marco en Vico Vink samen te werken? Jullie kennen elkaar al jaren
en hebben ook samen gevoetbald. 
Het mooiste met Marco is, doordat we elkaar al zo lang kennen dat we eigenlijk genoeg hebben aan een
half woord om elkaar te begrijpen. We zitten wat voetbal betreft op dezelfde lijn, we vullen elkaar goed
aan denk ik. Ik merk dat Marco vaak dingen ziet die ik op dat moment over het hoofd zie, en andersom
geldt dat ook, dus die wisseling is goed. En ik ben blij dat Vico het 2e oppakt. Ik merk aan de spelers dat
het klikt. Hij is iemand die er voor wil gaan en goed ook, maar ook iemand die in is voor een dolletje.

Wat is jou doelstelling met Leerdam Sport voor dit seizoen? 
De doelstelling is bij de eerste 5 eindigen en proberen wat stapjes te maken waarbij het plezier bij de
jongens terug te zien is.

Wat vind jij van de verhuizing die er aan komt voor Leerdam Sport?
Voor mij hoeft het niet persé, je zit hier goed, het is een schitterend complex, de velden zijn goed. De
trainingsvelden zijn goed, de kantine is mooi en als je alleen al naar die tribune kijkt…. dat is toch pure
nostalgie. Het hele complex is er mee doordrenkt. Maar ik weet ook dat het onvermijdelijk is en met het
oog op de toekomst ook nodig is. Ik denk dat het huidige complex over een jaar of 10 achterhaald is. Met
een nieuw complex kan je er rekening mee houden dat je eventueel groter gaat worden en zo makkelijker
kunt uitbreiden. Je kunt bv. 1 kunstgrasveld plaatsen met lichten waardoor IEDEREEN altijd kan trainen. Ik
zou kiezen voor óf alles kunstgras, óf alles echt gras, want trainen op kunstgras en spelen op echt gras is
niet bevorderlijk. 

Wat vind je van het feit dat veel oud Leerdam Sporters hun kinderen bij andere clubs
onder brengen omdat hun vriendjes daar ook voetballen? 
Als ik naar mezelf kijk, ik woonde in oost en had helemaal geen vriendjes op de club. Laat staan in west.
Het was de club van de familie en daarom ben ik naar Leerdam Sport toe gegaan. Ik heb op deze club
veel mensen leren kennen van allerlei  nationaliteiten en er ook heel veel vrienden aan overgehouden en
daar ben ik trots op. Ik ben mensen hierdoor wel gaan zien als ‘gewoon’ mensen en niet als iemand met
een andere nationaliteit, kleur of geloof. Dus het heeft op mij nooit geen negatief effect gehad, dat mijn
vriendjes hier niet voetbalden, ik denk dat het juist positief is. Dus ik vind het  jammer dat de ouders “oud
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Leerdam Sporters” hun oude club overslaan. Ik denk dat het goed is voor de ontwikkeling voor de kinderen
om ook mensen van andere culturen te ontmoeten. Het begint langzaam te komen, want je hoort toch weer
beetje bij beetje, positieve verhalen over Leerdam Sport. Bij de Jeugd opleiding wordt hard gewerkt om
meer structuur te krijgen. Als dat lukt, zie ik die ouders ook wel weer terugkomen naar Leerdam Sport.

Wat vind je van het nieuwe tenue van Leerdam Sport? 
Ziet er heel netjes en goed verzorgd uit. Het is nog niet het oude tenue maar komt wel in de buurt. Voor mij
is het oude tenue toch wel het mooiste! Rood ‘lichaam’ en witte mouwen doen me denken aan de shirts
waarmee we in jeugd speelden. Van die lekkere dikke katoenen shirts, geweldig toch.

Wat staat je beter rood/wit of paars wit? 
Rood/wit 

Wat is je favoriete club in Nederland? 
Ajax!! Mijn vader nam me als jong jochie al mee naar De Meer het bekende verhaal eigenlijk. Maar
natuurlijk ook door de voetballers die ze hebben voortgebracht: Swart, Krol, Keizer, Cruijff, Van Basten,
Bergkamp en zo kan ik nog wel even doorgaan. De terugkeer van Johan Cruijff tijdens Ajax - Haarlem is
voor mij belangrijk geweest,want ik had hem niet eerder live gezien. Dat lobje van Johan Cruijff, hè, zó
moet voetbal gespeeld worden.

Heb je ook nog een favoriete club in het buitenland? 
Nee niet echt, maar als ik  moet kiezen dan is dat AC Milan. Vooral door de successen van Van Basten,
Gullit en Rijkaard.

Welk systeem zou jij zelf graag willen spelen? Dat van Ajax of AC Milan? 
Dan kies ik voor het systeem van Ajax en dan die van het elftal van ‘95. In dat elftal klopte gewoon alles.
Een goede mix van ervaring, (eigen)jeugd en wat spelers van buitenaf.

Wat is jou favoriete speler? 
Van Basten, die liet zien dat voetbal pure kunst is, in alles wat hij deed. Hij had een geweldige techniek,
balbeheersing en balaanname. Verder kon hij als geen ander voetballend naar voren denken. Die man
had gewoon alles, zonde dat hij zo vroeg moest stoppen. 

Wie is volgens jou op dit moment de beste speler op de Nederlandse voetbal velden? 
Stekelenburg, die is van wereldklasse. Hij behoort nu zeker tot de top 5 van beste keepers in de wereld. Als
hij bijvoorbeeld voor Manchester United gaat spelen waar hij altijd Champions Leauge zou spelen, en
lange tijd op dat niveau kan gaan presteren, dan wordt hij de beste van de wereld. Ik denk dat Marco van
Basten daar grotendeels mee te maken heeft gemaakt. Die heeft hem in zijn tijd bij Ajax gewoon op de
bank gezegd en die heeft hem daar bewust of onbewust erg mee geprikkeld heeft, hij had toen zoiets van
”wat gebeurd me nu?” Hij is daar heel sterk uitgekomen en daar zie we nu het resultaat van.

Wat vind je van een type speler als Nigel de Jong? 
Ik ga er van uit dat hij die overtredingen niet bewust maakt. Hij is een speler die elk duel wil winnen. En ik
denk dat hij die grens voor zichzelf zo ver heeft vooruit geschoven, dat hij die niet meer voor zichzelf kan
bepalen en daarom soms van die onbesuisde overtredingen maakt. En als niemand hem kan corrigeren
bijvoorbeeld trainers of clubs of wie dan ook, moet hij toch bij zichzelf gaan nadenken over zijn spel en of
hij zo door wil gaan. Ik vind het van Van Marwijk en de KNVB goed dat ze hem nu uit de wind houden.  

Welke sport zou je naast voetbal graag willen beoefenen? 
Honkbal, ik ben vroeger ooit eens naar een wedstrijd van de New York Yankees geweest dat was
geweldig. In een sportgek land als Amerika zijn de keuzes toch wat makkelijker. Je hebt bijvoorbeeld
American football, basketbal, en ga zo maar door dus daar heb je wat meer keuzes. Voor mij was het
vroeger alleen voetbal zoals voor bijna elke jong jochie in Nederland.

In welk tijdperk zou je graag willen leven? 
Nou ik had graag wel met Colombus op de Santa Maria willen zitten, Amerika ontdekken en er dan ook
achter komen dat de wereld niet plat maar rond is.

Lees je veel? 
Ja, maar eigenlijk minder dan ik wil. En dan zijn het over het algemeen genomen toch boeken met een
filosofische inslag van mensen als Kierkegaard, Krishnamurti, Eckhart Tolle, Paulo Coelho. Ik lees ook veel
over het Boeddhisme dus veel educatieve boeken. Ik ben niet echt van de romans. Een thriller wil ik ook
nog wel eens lezen, maar dat komt niet vaak voor, en natuurlijk niet te vergeten De Brug.

Wie zou je graag als vriend hebben gehad? 
Ghandi. Ik had graag willen filosoferen over het leven, die man is een goed voorbeeld van hoe het ook
kan in het leven. Je ego durven wegstrepen ten bate van anderen, met alleen brood en water en de ellende
van anderen op je schouders durven nemen en dan toch gelukkig kunnen zijn in het leven.

Voor wie heb je respect? 
Mijn ouders, geen verdere uitleg voor nodig.



Heb je broers en zusters? 
Ja ik heb 2 oudere zussen en 1 oudere broer. 

Snappen die iets van jou? 
Haha, dat weet ik niet, ik hoop alleen maar dat ze me respecteren om
wie ik ben en wat ik doe. ik ben in ieder geval wel trots op hen.

Wie zou je graag nog eens willen spreken? 
Mevrouw Dekkens, dat was de moeder van een hele goede en dierbare
vriendin van mij, die helaas 2 jaar geleden is overleden. 

Waar zou je graag nog eens naar toe willen?
Zou graag nog eens naar Papoea Nieuw Guinea willen, heerlijk
helemaal afgesloten van de buitenwereld.

Wat zou je nooit eten? 
Ik ben een lange tijd in Azië geweest en daar eten ze van die
gefrituurde insecten, van larve tot duizendpoten dat is iets dat ik dus echt
nooit zal eten ook al zit het vol met proteïne en eiwitten. En hond eet ik
ook niet. 

Wie schop je meteen uit bed? 
Geert Wilders, Een hoop waar die man voor staat vind ik dus echt niet kunnen, maar iedereen heeft recht
op zijn eigen mening. Maar de vraag is eigenlijk: hoe is die man in hemelsnaam in mijn bed terecht
gekomen?

Wat is de mooiste vrouw in jou ogen? 
Scarlett Johansson.

Waneer laat jij je baard weer staan? 
Als ik weer op reis ga naar India en weer ga rondtrekken. 

Denk je dat je met die baard Scarlett Johansson kunt verleiden? 
Ja tuurlijk!! Ik vind het mooi als een vrouw niet op het uiterlijk valt, al is dat wel heel moeilijk
tegenwoordig. Ik heb gemerkt dat je met een baard toch andere vrouwen aantrekt dan zonder baard. Er
zijn veel vooroordelen over mensen met een baard vraag maar aan Manus Niks die weet er alles van.  

Welke tv programma’s kijk je graag? 
In therapie, Beagle: in het kielzog van Darwin, Flikken Maastricht dat doet me aan Danny van Hoften
denken maar dan met een zachte G.  En Studio Sport natuurlijk maar dan moet Ajax wel gewonnen
hebben natuurlijk.

Heb je nog gevoelens voor die andere club hier in Leerdam?
Nee, om eerlijk te zijn niet wat dat betreft is m’n hart aardig rood wit.

Stel dat je Feyenoord over 25 jaar de Champions Leauge bezorgt, zou je daarna dan
ooit nog een een keer terug willen komen om Leerdam Sport weer een stap hoger te
brengen? 
Ja, dat wil ik dan wel doen, hoewel de Champions Leauge het hoogst haalbare voor een club trainer, dus
daar zou ik best wel voor willen gaan al is het met Feyenoord. 

Wil je verder nog wat kwijt? 
Ja, dat de mensen als het slecht gaat moeten proberen wat meer positieve energie uit te stralen, elkaar wat
meer liefde geven, geef iemand een compliment als ze wat goeds doen. Maar zeg ook eerlijk wat je te
vertellen hebt. Kom met de waarheid en blijf er niet mee lopen, zeg waar het op staat. Niet iedereen zal
dat gelijk kunnen accepteren, maar na verloop van tijd zullen ze het wel waarderen.

Geef kort antwoord op de volgende vragen.
Zaterdagvoetbal ? Ja
Wie was je 1e trainer? Eef Jacobs
Kinderen? Het mooiste dat er is
Waar word je blij van? Een lekker vers bakkie koffie  

Tijdens dit interview werden de interviewer en Pim van Dam regelmatig onderbroken door ene M. Niks
Door kordaat optreden van de kantinebeheerder werd dit probleem opgelost. Hartelijk dank daarvoor.
Helaas zorgde het oponthoud voor een heel uur vertraging. Bedankt  hoor, M. Niks!

De volgende keer in wat weet u van Piet Verhoeks
Atilla Tasdogen
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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 2010-2011 
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
Eddy de Keyzer Hoogblokland
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 Westen, Tuin-Bloemencentr. Laantje v.v. Iperen 30  4143 CR  Leerdam
Hotel Grand Café Lucullus Vlietskant 46 4141 CM Leerdam
Hubo Techniekweg 4243 HW Leerdam
Inkstation Gorinchem Arkelstraat 81A 4201 KB Gorinchem
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
Omer Balij Bakkerij Beethovenlaan 23 4102 BM  Culemborg
Peter Balsters Beddenspecialist Fonteinstraat 13 B 4141 CE  Leerdam
Plusmarkt Teeuw Europaplein 37 4142 CD  Leerdam
Ramazan Ardis 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
Van Gellicum Vastgoed b.v., Rentmeester-Makelaars & Taxatiekantoor, Roodseweg 11 4156 AP ..   Rumpt
Verkeersschool de Jong Weide 36 4143 EB  Leerdam
Verkuil & Schaay BV Nijverheidstraat 18 4143 HM Leerdam
Vink Motoren Voorstraat 79 4147 CB  Asperen
Walter Eetsalon Nieuwstraat 74 4141 CB Leerdam
Zwart Modeschoenen Westwal 18 4141 AP  Leerdam

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

Rabobank
Albert Heyn

Groenenberg Financiële Diensten
Van Eijk Verf en Wand


