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• Uit de Bestuurskamer
• Nieuwjaarstoespraak
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• Jubileumcommissie
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Hoogstraat 62, 4141 BD Leerdam, Telefoon: 0345 610 128

Visspecialiteiten
Westwal 6

Leerdam
0345-613186

Dr. A. Kuyperweg 73
4153 XA Beesd
Tel. 0345 - 683030 / 681553

Rabo: 38.12.61.107
KvK. nr. 11016682
BTW nr. NL008704703B01

Vlietskant 37
4141 CK  Leerdam
Postbus 332
4141 AH  Leerdam

T (0345) 68 13 82
F (0345) 68 25 58
E info@storyass.nl
I www.storyass.nl

voor verhuur van: Rolsteigers
Kompakthoogwerkers
Schaarliften
Telescoophoogwerkers

Directe levering, groot assortiment, lage huurprijzen en transportkosten.
Bel of fax 0345-618327 - mobiel 06-22236478
Violierlaan 26 - 4143 VE Leerdam

R.O.B.
Hoogwerksystemen V.O.F.

DEALER VAN: ETERNIT - TRESPA 

telefoon: (0347) 320630
telefax (0347) 320507
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VOOR EEN ZONNIGE KIJK

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Kerkstraat 62
4141 AX Leerdam

Tel. 0345 - 611308

Voor alle leden van Leerdam Sport plus hun inwonende gezinsleden

Nu fikse korting bij Laco Berenschot
Op vertoon van je clubpas krijg je nu fikse korting bij een All-in abonnement bij Laco Berenschot

• Onbeperkt fitnessen

• Onbeperkt deelname aan groepslessen in zwembad en fitness

• Onbeperkt recreatief zwemmen, met gebruik van sauna en Turks stoombad

• 50% korting op het instapbedrag

Betaal geen € 38,00 per maand, maar slechts € 29,75

Ook voor jeugdleden
Voor jeugdleden van 12 tot 16 jaar hebben we een jeugdabonnement

• Fitnessen op doordeweekse dagen van 12.00 – 17.00 uur

• Deelname aan eventuele groepslessen tussen 12.00 – 17.00 uur

• Recreatief zwemmen op doordeweekse dagen van 12.00 – 17.00 uur (mits
aangeboden) plus gebruik van sauna en Turks stoombad

• 50% korting op het instapbedrag

Dit jeugdabonnement kost slechts € 28,50 per maand

Deze actie geldt niet alleen voor alle clubleden, maar ook voor hun inwonende gezinsleden.

Let op: in de maanden april en mei 2010 betaal je helemaal GEEN instapbedrag!

Alle deelnemers dienen zich aan te melden met een geldige clubpas van Leerdam Sport
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VOORZITTERSPRAAT

Het nieuwe jaar is al weer enkele maanden oud als ik dit stukje schrijf, toch wil ik even
terug kijken op de zeer geslaagde nieuwjaarsreceptie. Velen kwamen ons het beste wensen
voor het nieuwe jaar, ruim vertegenwoordigd waren de delegaties van de Leerdamse
politiek. Hieruit blijkt maar weer dat Leerdam Sport’55 nog springlevend is, en meetelt.
Onze jubilarissen werden ook in het zonnetje gezet en een fotocollage van de receptie treft
u elders in dit clubblad aan.

Wij ontvingen het droeve bericht dat 2 leden zijn komen te overlijden t.w. Dhr. D. Blokland
en Dhr. J. den Hartog. Beide heren hebben hun verdiensten gehad voor Leerdam Sport’55.
Met het overlijden van Dhr. den Hartog is ons oudste lid in verenigingslidmaatschap-jaren
(bijna 79 jaar lid) van ons heen gegaan.
Ik wens beide families heel veel sterkte met het verwerken van dit voor hen zo grote verlies.
Wij zullen hun trouw en inzet voor Leerdam Sport’55 nooit vergeten.

Ik wil langs deze weg Ruud Hoogerwaard bedanken voor de sponsering van een
kopieermachine en een faxapparaat. Op deze manier kan je Leerdam Sport’55 ook een
warm hart toe dragen.

Wat mij als voorzitter zorgen baart, is de bezetting van het aantal bestuursleden. De
werkdruk voor ons vieren neemt ontzettend toe en willen wij goed blijven functioneren dan
denk ik dat er op korte termijn uitbreiding moet komen.

Graag wil ik u allen nu al wijzen op de familiedag die op zaterdag 12 juni zal worden
gehouden. Ik reken op jullie komst zodat het een schitterende afsluiting ga worden van dit
seizoen.

Het bestuur heeft besloten om aan het einde van dit seizoen afscheid te nemen van Ton
Schaaij als hoofdtrainer van de A selectie. Ik heb veel waardering voor Ton en de manier
waarop hij er in mei 2009 is ingestapt. Hij heeft Leerdam Sport in moeilijke tijden uit de
brand geholpen. Maar toch menen wij dat het tijd is voor een nieuwe trainer. Wie dat
gaat worden kan ik u op dit moment nog niet zeggen. De gesprekken met de kandidaten
zijn in volle gang. In het volgende clubblad hoop ik de naam van de nieuwe hoofdtrainer
te kunnen presenteren.

Voor wat betreft de verkoop van de velden verwijs ik naar het stuk in dit clubblad van de
commissie velden die tekst en uitleg geven over de laatste ontwikkelingen over de verkoop.

Als ik dit stukje schrijf zijn de verkiezingcampagnes voor de Leerdamse gemeenteraad in
volle gang. Als ik alles geloven moet hebben de meeste partijen het beste voor met de
plaatselijke sportverenigingen. Ik spreek de wens uit dat zij die het in de voorbereidingen
hebben beloofd dit ook in de komende raadsperiode waar gaan maken, zodat er eindelijk
weer een sportaccommodatie beleid komt waar wél alle verenigingen iets aan hebben. 

In dit clubbad treft u een bijdrage aan van John Klok. John heeft als eerste een aantal
clubbladen uit het grijze verleden mogen doorbladeren. Hij heeft hieruit een selectie
gemaakt die hij leuk vindt om te publiceren. Tot aan het 100-jarig bestaan zal elke keer
een ander lid een selectie maken.

Ik wens u allen veel leesplezier met deze editie van “de Brug” en hoop U te mogen
begroeten als bezoeker op onze accommodatie.

John Boekelman
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Redakt iepRaat

De oplettende lezer wachtte weken tevergeefs op de nieuwe ‘De Brug’.
Deze ‘De Brug’ is veel later uitgekomen, dan de vorige editie aangaf. Een combinatie van een
betere spreiding over het seizoen, zeker nu we nog maar 4x p/jaar uitkomen, en stiekem hopen op
‘witte rook’ uit de Bestuurskamer waar het ging over de nieuwe trainer, waren de oorzaken. 
Ik preek uiteraard voor eigen parochie, maar het is het wachten waard geweest.

Voor u ligt een zeer gevarieerde editie van De Brug. Naast nieuws uit de Bestuurskamer; van de
Jeugdcommissie waar opnieuw allerlei activiteiten op de agenda staan; de C1 die een nieuwe site
heeft ook info over het IDH 2010 en “Wat weet u van”en “ja/nee” zijn terug van weggeweest.
Daarnaast een bijdrage van de jubileumcommissie
Verder een blik in de toekomst, via de commissie Velden, inclusief (voorlopige) inrichting van
Leerdam West –West, waaronder onze nieuwe plaats in de wijk (Let wel, op deze plattegrond wordt
geen garantie afgegeven) én een blik in de geschiedenis van Leerdam Sport ’55. John Klok heeft als
1e mogen neuzen in oude edities van ‘De Brug’ en heeft gekke opvallende e/o lezenswaardige
berichtjes geselecteerd. Wij blijken niet alleen oud Fc Utrecht of Fc Den Bosch spelers e/o trainers te
hebben gehad, nee in het verre verleden is er ooit een Schots International lid van Leerdam Sport
geweest. Prachtig toch?  U vindt die stukjes op de middenpagina. Dit alles in het kader van ons
100-jarig bestaan in 2012.
En naast al die bekende en minder bekende voetballers en trainers hebben we ook een bijna BN’er
in ons midden. USAR-lid Joost van Hemert is na een ramp in Haïti een ‘prachtige’ levenservaring met
onuitwisbare indrukken rijker.
Kortom een editie met voor ieder wat wils, en zelfs een zonder wedstrijdverslagen.:-)

Veel plezier bij het lezen.
Marcel van Leusden

van de jeugdcommissie

De redactie van ons mooie clubblad maakte me er op attent dat het weer tijd is een stukje over de
jeugdcommissie te schrijven. Ik dacht is het al weer zover?
De tijd gaat voor je idee altijd zo snel, maar als ik dit stukje schrijf is het nog steeds winter en het
lijkt wel of het dat blijft brrrrr. Dus in deze periode weinig tot geen voetbal en trainen is in deze kou
ook niet echt een pretje lijkt me. 
Onze jongste jeugd de Mini`s en F-jes trainen dan ook al vanaf vorig jaar december lekker in de
zaal en hebben we onze oudere jeugd de D, C en B ook een ochtend laten zaalvoetballen in
Berenschot. Nu hoor ik u denken een ochtendje maar?. Deze koude tijd is niet alleen een aanslag
op uw portemonnee, ook brengt het extra kosten (zaalhuur) voor onze commissie met zich mee.
Maar laten we maar hopen dat het voorjaar snel van zich gaat laten horen........., zodat er weer
lekker buiten getraind kan gaan worden. 
Verder doet het me goed u te kunnen melden dat we in onze commissie versterking hebben
gekregen en wel in de persoon van Rob Renaud, voor de wat oudere leden geen onbekende denk
ik. In de vorige eeuw was Rob een jaar of 3 actief in de toenmalige jeugdcommissie. Welkom Rob,
wij zijn blij dat er weer een oud Leerdam Sporter terug is op het oude nest!

Nog even dit: Sport brengt mensen bij elkaar op het sportveld, in de kantine en op de tribune. Toch
staan nog steeds veel allochtone vaders en/of oudere broers langs de lijn (buitenspel). Samen leven,
samen werken, maar ook samen sporten is het toch? Vooral ook voor allochtone ouders/ouderen.
Zodat we, allochtone en autochtone, elkaar nog vaker treffen in de sport. Daarom roepen wij
allochtone (in het vervolg noemen wij dat bij Leerdam Sport gewoon Medelanders) onze
medelanders op om wat te gaan doen bij onze vereniging. Bijvoorbeeld een wedstrijdje fluiten -
trainer of leider worden van een jeugdteam. 
Heeft u interesse kom dan eens praten met onze jeugdcoördinator John Vendelbosch, John houdt
elke maandagavond van 19:30 t/m 20:00 uur spreekuur in de commissiekamer..... 

Dick Schaaij
Namens de jeugdcommissie
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UIT dE BESTUURSkAMER
Bestuur: Op dit moment bestaat het bestuur van Leerdam Sport uit 4 personen. Voor de
vrijgekomen plaats van Arie Meinders heeft zich helaas niemand kandidaat gesteld. Dat is jammer,
want Leerdam Sport is aan het groeien. Tal van uitdagingen komen op ons pad. De verkoop van
ons complex en nieuwbouw op een andere locatie, het 100-jarig bestaan, de toename van het
aantal (jeugd)leden en het verder neerzetten van de organisatie zijn een aantal zaken die veel tijd
en energie vergen van het bestuur. Uitbreiding van het bestuur is dan ook noodzakelijk. Wij zijn
vooral op zoek naar iemand met voetbaltechnische kennis. Natuurlijk is een bestuursfunctie niet iets
wat je er zo maar even naast doet. Het kost je vrije tijd en het is niet vrijblijvend. Als bestuurslid
krijg je te maken met ups en downs, maar als je ziet dat de inspanningen lonen dan geeft dat veel
voldoening. Als ik kijk binnen ons eigen ledenbestand dan constateer ik dat wij de kennis en
potentie in huis hebben. Ik hoop dat wij op korte termijn iemand kunnen vinden. Twijfel je, kom eens
langs bij een van de bestuursleden. Weet je iemand die ons bestuur mogelijk kan/wil versterken?
Wij horen het graag.

Verkoop complex: Op dit moment onderhandelen wij niet rechtstreeks met de gemeente
Leerdam. Het bestuur van Leerdam Sport heeft het 1e bod van de gemeente naast zich neergelegd.
Wij zijn een andere weg ingeslagen. De gemeente is nu aan zet. Gedurende deze juridische
procedure kunnen/mogen wij niet rechtstreeks onderhandelen. Het is jammer dat het zo gelopen is.
Zoals eerder al aangegeven waren de gesprekken tot het 1e bod zeer constructief. Dat onderkent de
gemeente inmiddels ook. Het bestuur, aangevuld met Wil Sleeuwits van de commissie Velden, heeft
op verzoek van de gemeente informeel met de gemeente gesproken. Tijdens dit gesprek is ook een
nieuwe locatie aan de orde geweest. Hoe e.e.a. verder zal verlopen is afwachten. Naast de
juridische procedure is het ook belangrijk hoe het college er uit zal zien na de
Gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

De Leerdamse politiek: De fracties van Leerdam 2000 en de PvdA hebben om een gesprek
met het bestuur van Leerdam Sport gevraagd. Deze bijeenkomst was voor beide partijen zeer
informatief. Op de vraag: “Wat verwachten jullie van de Leerdamse politiek?” was ons antwoord
helder: “de Leerdamse politiek heeft aangegeven Leerdam Sport niet in de kou te laten staan. Maak
deze woorden waar”! Inmiddels is de afgewezen lening en de compensatie van de kosten die
Leerdam Sport moet maken als gevolg van uitstel van de verplaatsing ter sprake gebracht tijdens de
afgelopen 2 raadsvergaderingen. Tijdens de raadsvergadering van 18 februari 2010 had
wethouder Groeneweg op de vraag of Leerdam Sport zal worden gecompenseerd wel een zeer
opmerkelijk antwoord: “Leerdam Sport is gecompenseerd middels de Rootz”. Dit is opmerkelijk. De
gemeente Leerdam had grond nodig voor het plaatsen van de Rootz. Deze grond had de gemeente
niet. De gemeente kwam toen uit bij Leerdam Sport maar wilde onze grond niet kopen. Uiteindelijk
zijn wij overeengekomen dat de gemeente Leerdam een stuk van onze grond zou huren. Er is hier
dus sprake van een zakelijke overeenkomst. Leerdam Sport verhuurt een deel van hun grond aan de
gemeente en ontvangt hiervoor jaarlijks huur. Wij worden dus absoluut niet gecompenseerd. 

Afscheid: Zoals onze voorzitter in zijn stuk al heeft aangegeven nemen wij aan het einde van het
seizoen afscheid van onze trainer Ton Schaaij. Ook ik heb respect voor wat Ton voor Leerdam Sport
heeft gedaan. Om zijn Leerdam Sport te helpen is hij er op een moeilijk moment ingestapt. Het
bestuur wilde dat Ton tot december zou blijven. Hij heeft aangegeven het voor een heel jaar te
willen doen en eventueel daarna ook door te willen gaan. Uiteindelijk hebben wij een contract voor
een jaar afgesloten. Het bestuur heeft aangegeven nu langer de tijd te hebben om een opvolger te
zoeken. De laatste maanden heeft het bestuur hier veelvuldig over gesproken en uiteindelijk hebben
we besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. Op dit moment hebben er 3 trainers
gereageerd en gaan wij in gesprek met deze kandidaten. Wij hopen op korte termijn een nieuwe
trainer te kunnen presenteren. 

Koning winter: Het winterse weer heeft ervoor gezorgd dat het voetbalschema aardig in de war
is geschopt. Er zijn tussen eind december 2009 en eind februari 2010 nauwelijks wedstrijden
gespeeld. Deze wedstrijden zullen in korte tijd ingehaald moeten worden. De KNVB wil de
competitie vóór 8 mei 2010 afgerond hebben, omdat de nacompetitie dan begint. Wij zullen er
dus rekening mee moeten houden dat wij doordeweeks in de avonduren moeten gaan spelen. In het
Paasweekend is de kans aanwezig dat er een dubbel programma gespeeld moet worden. Let dus
op het wedstrijdschema op onze website.

Henri van Wijk
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NIEUWJAARSTOESPRAAk 2010
Geachte aanwezigen,

Heel hartelijk welkom bij de nieuwjaarsreceptie van Leerdam Sport ‘55, een speciaal welkom aan
de afgevaardigden van de gemeente Leerdam, de Leerdamse politiek, de diverse verenigingen uit
Leerdam en natuurlijk onze jubilarissen die we straks in het zonnetje gaan zetten. Allereerst wil ik u
en degenen die u dierbaar zijn nogmaals een gezond, voorspoedig en sportief 2010 toewensen.

Fijn dat u allen gekomen bent. Uit de opkomst blijkt maar weer dat Leerdam Sport springlevend is
en dat onze leden zeer betrokken zijn bij onze mooie vereniging.

2009 is voorbij gevlogen en ligt inmiddels achter ons. Vaak zegt men dat je vooruit en niet achteruit
moet kijken. Toch heb ik de behoefte om terug te kijken op een aantal zaken.

Heeft 2009 gebracht wat wij er van gehoopt hadden? In vele opzichten wel ja! De trein die wij als
bestuur in 2008 in beweging hebben gezet rijdt op schema. Ons ledenaantal stijgt, zowel bij de
jeugd als de senioren, gestaag. Dat heeft er in geresulteerd dat wij dit seizoen na lange tijd weer
een B team in hebben kunnen schrijven. Ondanks de recessie hebben wij een aantal personen en
bedrijven bereid gevonden om ons te sponsoren door tenues etc te schenken. Ik wil dan ook van de
gelegenheid gebruik maken om al onze sponsoren te bedanken voor de steun die zij het afgelopen
jaar hebben gegeven in welke vorm dan ook. Wij mogen dankbaar zijn dat er nog zoveel mensen
zijn die ons Leerdam Sport een warm hart toedragen. Leerdam Sport werkt hard aan het imago. Het
is dan ook goed om te zien dat wij als vereniging voor het 2e opvolgende jaar geen enkele
tuchtzaak bij de KNVB hebben gehad. 

Wij als bestuur vinden het belangrijk dat onze leden zich overal van hun beste kant laten zien. Zo
heeft onze D1 tijdens de Trias Champions Cup in Gorinchem ook hun visitekaartje afgegeven. Van
de 28 deelnemende verenigingen in de D-categorie wisten onze jongens de fairplay-prijs te winnen. 

Ook hebben de leden van Leerdam Sport in 2009 hun maatschappelijke betrokkenheid getoond. In
augustus is de Hakan Demir Voetbalmarathon op ons complex gespeeld. Michel Kuipers was de
initiatiefnemer van deze dag. Toen bleek dat een van onze oud jeugdspelers, waarvan hij de coach
was geweest, ernstig ziek was heeft hij geen moment getwijfeld. Er moest iets georganiseerd worden
om aandacht te schenken aan deze ziekte. Verschillende verenigingen waren bereid gevonden om
deel te nemen aan deze marathon. De opbrengst van deze dag is aan Kika geschonken. Aan deze
actie is vervolg gegeven door de gemaakte doelpunten van zijn team ook dit jaar te laten
sponsoren en de opbrengst hiervan over te maken aan Kika.

Sportief gezien was het een seizoen met ups en downs. Het 5e elftal werd kampioen en bij de jeugd
werden de F1 en de E2 pupillen voorjaarskampioen. Het 2e, 3e en 4e elftal hebben naar behoren
gepresteerd.                   

Ons 1e elftal kon helaas niet imponeren en eindigde troosteloos in het rechter rijtje. Na een goed
1e seizoen als hoofdtrainer verliep het afgelopen seizoen onder leiding van Frans Ceton niet naar
wens. Het bestuur heeft na diverse gesprekken met Frans Ceton en na overleg met de
selectie jammer genoeg vroegtijdig afscheid moeten nemen van Frans Ceton als hoofdtrainer
van onze vereniging. Assistent Ton den Ouden heeft na een gesprek met het bestuur aangegeven
dat hij aan het einde van het seizoen eveneens zou stoppen. Maar ja, dan doet het volgende
probleem zich voor: de meeste trainers hadden al een nieuwe vereniging en waar haal je dan zo
snel een trainer vandaan. Een afvaardiging van de selectie kwam met de naam Ton Schaaij. Na
een aantal gesprekken heeft Ton ja gezegd en samen met Pim van Dam en Jan Sleeuwenhoek is hij
inmiddels verantwoordelijk voor het 1e elftal. 
Na een goede voorbereiding en een aantal prima bekerwedstrijden waren de verwachtingen hoog
gespannen. Goede en slechte wedstrijden wisselden elkaar af en de balans is op dit moment: een
9e plaats. 

Verheugd zijn wij m.b.t het feit, dat wij na een aantal jaren zonder shirtsponsor, Expert Van
Opijnen bereid hebben gevonden om dit seizoen shirtsponsor van ons 1e elftal te zijn.

Met Maarten Kuik, de trainer van het 2e elftal, hebben wij in een vroeg stadium overeenstemming
bereikt m.b.t. het volgende seizoen. Na een aantal wedstrijden heeft Jan Willem van den Brenk
afscheid genomen als verzorger. Chris van Dok is zijn opvolger.
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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 vanaf De 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 
vanaf vanaf €€ 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



Het bestuur stimuleert Leerdam Sporters om bij de club betrokken te blijven. Pim van Dam heeft het
stokje opgepakt en volgt momenteel de cursus Oefenmeester 3. Eerder dit jaar hebben een aantal
van onze jeugdtrainers met succes de cursus JVT gevolgd.

Aan het einde van het afgelopen seizoen hebben wij afscheid moeten nemen van ons
“meidenteam”. In tegenstelling tot de landelijke trend heeft Leerdam Sport helaas geen
damesafdeling meer.

Het bestuur heeft afscheid genomen van Arie Meinders. I.v.m. ziekte en privé-omstandigheden kon
hij zijn bestuursfunctie niet langer uitvoeren. De vrijgekomen functie is op dit moment nog niet
ingevuld.

Dat Leerdam Sport leeft blijkt ook uit de Familiedag. Het aantal deelnemers was groter dan vorig
jaar. De Jeugdcommissie had in de ochtend activiteiten voor de jeugd georganiseerd en ‘s-middags
werd er volop gevoetbald. De geslaagde dag werd afgesloten met een overheerlijke BBQ en een
disco die verzorgd werd door Ron Stutz.

De Jeugdcommissie is het afgelopen jaar zeer actief geweest. Met veel inzet en enthousiasme
hebben zij voor de jeugd een aantal activiteiten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: diverse
jeugdtoernooien, Paas- en Sinterklaasviering en het bezoek aan de wedstrijd Feyenoord – FC
Groningen. Daarnaast zijn de teams van de nodige materialen voorzien.

Nieuw is de functie van Jeugdcoördinator. John Vendelbosch is hiervoor verantwoordelijk. Tijdens
de Familiedag is een jeugdbeleidsplan gepresenteerd waarin o.a. het technisch beleidskader is
vastgelegd. De jeugdopleiding heeft ook het komende jaar onze aandacht. Want: wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst.

Financieel is 2009 een zwaar jaar geweest voor Leerdam Sport. Desondanks is het onze
penningmeester gelukt om voor 2010 een sluitende begroting te presenteren. Uit het financieel
verslag blijkt tevens dat Leerdam Sport een gezonde vereniging is. Wel zullen wij als vereniging de
broekriem aan moeten halen in 2010. Een accommodatie die geheel in eigendom is kost gewoon
veel geld.

Daarnaast is de post energie er één die zwaar op de begroting drukt. Inmiddels zijn wij
overgestapt op een andere energieleverancier nl Sportstroom. Dit levert onze vereniging een flinke
kostenbesparing op.

Verder heeft onze penningmeester ingezet op het terugdringen van het aantal leden met een
contributieachterstand. Helaas hebben wij tijdens de Algemene Leden Vergadering van 30
november 2009 een aantal leden voor moeten dragen voor royement. Toch blijkt het strengere
beleid zijn vruchten af te werpen. De betalingsmoraal neemt langzaam maar zeker verder toe. Het
gevoerde beleid zal dan ook in 2010 worden voortgezet.

Trots is het bestuur op de zelfwerkzaamheid die er binnen Leerdam Sport is. Kijk naar de nieuw
aangelegde fietsenstalling, het tuintje voor de bestuurskamer, de 1e aanzet voor het vernieuwen van
de zijkant van de tribune, het opnieuw op hangen van de diverse reclame uitingen en het
onderhoud aan onze velden. Door deze zelfwerkzaamheid blijven de kosten nog enigszins beperkt.
Ook de uitbreiding van de grote kantine is een compliment waard. De kantine is een visitekaartje
voor onze vereniging, waar wij onze gasten naar behoren kunnen ontvangen. Wij zijn al onze
vrijwilligers zeer dankbaar voor hun belangenloze inzet voor hun en ons Leerdam Sport.

Ondanks het feit dat de Koningin in haar Kersttoespraak de nodige kanttekeningen plaatste bij ons
computertijdperk, kan ik u melden dat wij daar wél in doorgaan. Een aantal maanden
geleden heeft Jeroen de Bruin het Digitaal Communicatie Platform opgezet. Dit DCP is, voor kenners
te vergelijken met intranet in het bedrijfsleven. De diverse kaderleden kunnen zo eenvoudig met
elkaar communiceren. Afspraken en richtlijnen worden hierdoor vastgelegd en de lijnen zijn kort. De
Jeugdcommissie is als pilot gebruikt en na wat aanpassingen begint DCP zijn vruchten af te
werpen. Binnenkort zullen alle leiders/trainers en commissieleden toegang tot het Digitaal
Communicatie Platform krijgen. 

De vernieuwde website blijkt een eveneens groot succes. Hij ziet er verzorgt uit, is informatief, up-to-
date en het aantal bezoekers is boven verwachting. Onze webmaster, Jeroen de Bruin, is
verantwoordelijk voor de website.
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Jammer genoeg is de Gemeente Leerdam er nog steeds
niet in geslaagd om een goed
Sportaccommodatiebeleid te presenteren waar wij
als Leerdamse verengingen iets aan hebben. Het is
natuurlijk leuk om als gemeente te pronken met het feit
dat je de mooiste binnenstad van Nederland hebt en zó
toeristen weet te lokken, maar je eigen inwoners en
verenigingen mogen zeker niet vergeten worden. Wat
zou het dan ook mooi zijn als iedere Leerdamse
sportliefhebber in Leerdam in 2010 zou kunnen zeggen:
“Kijk de gemeente Leerdam is de gemeente met het
sporthart op de goede plaats, Leerdam heeft het beste
sportbeleid van Nederland.”

Wederom kijk ik met gemengde gevoelens terug op de gesprekken die wij met de gemeente
Leerdam hebben gevoerd over de verkoop van ons complex en dus ook de verhuizing naar een
andere locatie in Leerdam. De gesprekken met de gemeente Leerdam waren in 2009 zeer
constructief. Op verzoek van de gemeente hebben wij de meerkosten inzichtelijk gemaakt die
Leerdam Sport moet maken i.v.m. het telkens uitstellen van de verplaatsing. 3 februari hebben wij
de uitkomsten, middels een powerpoint-presentatie, gepresenteerd aan de gemeente Leerdam. Om
de presentatie te onderbouwen hebben wij bij een 3-tal bedrijven offertes aangevraagd. Tijdens de
presentatie hebben wij aangegeven dat wij alleen reële kosten in de presentatie hebben
meegenomen. De presentatie werd met veel lof door de betreffende bestuurders ontvangen.

Inmiddels is de verplaatsing niet eerder dan 2016/2017 aan de orde. Wat voor ons als bestuur
ook als een complete verrassing kwam is het feit dat de gemeente op dit moment onderzoek doet
naar een alternatieve locatie. Het is alleen jammer dat wij dit uit de notulen van het
Overlegplatform Sport moesten halen. Een overleg waar wij ivm met ons Seniorenconvent niet
aanwezig konden zijn.

Op grond van de presentatie heeft Leerdam Sport voor de overbruggingsperiode een
tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Ondanks het feit dat wij alleen reële kosten in de
presentatie hebben meegenomen heeft de gemeente Leerdam gemeend de kaasschaafmethode toe
te moeten passen. Leerdam Sport draait dus deels op voor de kosten die het gevolg zijn van het
steeds maar weer uitstellen van de verplaatsing door de gemeente Leerdam. Dan het 1e bod van de
gemeente m.b.t. de verkoop van, en het terugkopen van een nieuw terrein op de nieuwe locatie. 

Het bestuur had, samen met onze adviseurs en de commissie Velden, niet meer dan een seconde
nodig om over dit bod na te denken. Afwijzen! Uit dit bod bleek niets over de constructieve
gesprekken die er in 2009 zijn geweest. Niet alleen was het geboden bedrag niet serieus te
nemen, de gemeente wilde ook nog eens dat Leerdam Sport voor een groot deel van de kosten,
indexeringen en risico’s op zou draaien. Inmiddels gaan wij met de gemeente een ander traject in.
Wij als bestuur van Leerdam Sport spreken de hoop uit dat wij de verkoop in 2010 af kunnen
ronden. 

Wij hebben aan de Leerdamse politiek en de toekomstige coalitie maar een verzoek:  Neem Leerdam
Sport serieus en kom de toezegging na dat de Leerdamse politiek Leerdam Sport ‘55 niet in de kou
laat staan. Ons standpunt is overduidelijk:  Leerdam Sport wil graag meewerken, maar niet ten koste
van alles, en zeker niet over onze rug.

Ondertussen zitten wij uiteraard ook niet stil. Zo hebben wij in 2009 niet alleen met de gemeente
Leerdam rond de tafel gezeten. 
Regelmatig hebben wij gesprekken gehad met andere verenigingen die ook moesten verhuizen. Het
is opvallend om te zien hoe gemeenten als Nieuwegein en Utrecht dit regelen. Zo hebben wij bv
met leden van de vv de Meern gesproken over hun verhuizing. Deze gesprekken zijn voor ons zeer
vruchtbaar geweest zodat we nu ook weten hoe anderen dit aangepakt hebben. Het plan van
aanpak van vv De Meern is zelfs de nieuwe leidraad geworden voor wat betreft verkoop en aanleg
van sportaccommodaties binnen de KNVB. 

Inmiddels hebben wij diverse bedrijven offertes aangevraagd om inzichtelijk te krijgen wat de
kosten zijn voor o.a. de aanleg van velden, bouwen van kleedkamers, kantine, tribune en
verlichting.

v.v. Leerdam Sport ‘55            7 “De Brug” maart 2010

Maart 2010:uitdraai  1-3-2010  14:25  Pagina 10



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



BACK TO DISCO
Entertainment

• Drive-Inn Show, Dance Classics, Karaoke en
Artiestenbegeleiding.

• Verkoop, Installatie, Verhuur en Onderhoud van
Professionele 

Audio- Lichtapparatuur.

M. van Loonstraat 17 - 4247 ES KEDICHEM
tel. 0183-565006 • fax 0183-565400

mobiel 06-510 98 250
K.v.K. Tiel nr. 39071906

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

rdam

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

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



Dan het jaar 2010: Het doet ons goed dat het veteranentoernooi in ere is hersteld. Op zaterdag
8 mei 2010 zal het Fedor Kaebisch toernooi op ons complex worden gehouden. De
veteranencommissie is er in geslaagd om nu al voldoende deelnemende verenigingen vast te
leggen.

2010 belooft sowieso een druk jaar te worden. Naast de competitie, staat de maand mei in het
teken van de diverse toernooien, zoals het eerder genoemde veteranentoernooi en de diverse
jeugdtoernooien. 

De Familiedag mag ook dit jaar niet ontbreken en zal zaterdag 12 juni 2010 worden
gehouden. Daarnaast zijn er nog tal van activiteiten die op ons complex worden gehouden.
Voorbeelden hiervan zijn: de finale van het schoolvoetbal op 30 april. Het afgelopen jaar werd de
finale ook bij Leerdam Sport gehouden omdat er vroegtijdig werkzaamheden aan het hoofdveld
van v.v. LRC Leerdam werden uitgevoerd. De gebeurtenissen in Apeldoorn hadden hun weerslag op
dit evenement. In nauw overleg met Jeugdzorg en de burgemeester werd besloten om de finales in
versoberde vorm door te laten gaan. Van een feestelijk slot van de finales was dus geen sprake.
Wij hopen dat het dit jaar wel een feest zal worden. 

Op zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 wordt de 8e editie van Internationaal Dick
Hoogerwaard Toernooi op ons complex georganiseerd. 

Op zaterdag 5 juni 2010 is de 65e Glasstadmars. Vermeldenswaard is het feit dat de 65 km
i.v.m. met dit lustrum in het programma is opgenomen. Ook zal op 5 juni 2010 de Glasstad
Taptoe op ons complex worden gehouden.

Sportief gezien hopen wij dat ons 1e elftal de draad in 2010 op zal pakken. Het bestuur heeft als
doelstelling dat onze hoofdmacht in 2012 een stabiele 3e klasser zal zijn. Tevens hebben wij en de
jeugdcommissie de ambitie om in het seizoen 2010-2011 een A jeugdteam in te kunnen schrijven.

Wij hopen dat wij in 2010 op een constructieve wijze met de gemeente om de tafel kunnen zitten
m.b.t. de verkoop van ons complex. En dat wij de Nieuwjaarsreceptie van 2011 melding kunnen
maken van het feit dat Leerdam Sport ’55 samen met de gemeente Leerdam een, voor beide
partijen, prima akkoord heeft gesloten.

Heel langzaam gaan we denken aan het jaar 2012, het jaar dat wij ons 100-jarig jubileum zullen
vieren. Onze jubileumcommissie is al druk bezig om gelden te vergaren om dit jubileum niet
ongemerkt voorbij te laten gaan.

Het bestuur wil binnenkort weer voltallig opereren en is met name op zoek naar een bestuurslid met
voetbaltechnische kennis zodat deze persoon de portefeuille voetbalzaken kan gaan beheren. Dit
zou een welkome aanvulling zijn binnen ons bestuur.

Tot zover mijn Nieuwjaarstoespraak. Na een korte pauze zullen wij onze jubilarissen in het zonnetje
zetten.

John Boekelman
Namens het Bestuur Leerdam Sport ‘55
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Collage                                           van de
nieuwjaars                                           bijeenkomst
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JUBILEUMCOMMISSIE

Een paar maal is er gevraagd hoe het nu met de jubileumcommissie staat en wat er zoal gedaan is
en wat er met het geld gebeurt. Daarom nu wat informatie hierover.
De jubileumcommissie bestaat uit de bij veel Leerdam Sporters en ook daarbuiten bekende dames
Sterk en Schaay en de bijbehorende heren. Wie ze niet kent, wat ik bijna onwaarschijnlijk vind als
je op het terrein of kantine van Leerdam Sport komt, nodig ik hierbij uit om ze te leren kennen.
Want loten verkopen en draaien aan het rad daar hebben ze verstand van (dan heb ik het nog niet
eens over het prijzen verzamelen bij winkeliers). 
Het gaat om het proberen het jubileumfonds letterlijk inhoud te geven. Ook mijn persoontje (Nico
Gros) verleent evenals Dik Schaay hand en spandiensten. 
Naast de acties bij de thuiswedstrijden zijn er nog verlotingacties aan het eind van het jaar en bij
de familiedagen. 

Dan het doel van het oprichten van de jubileumcommissie. 
Dat spreekt voor zich. Het gaat om een jubileum. De heer C.Brandsma was een initiatiefnemer om
het 100 jarig bestaan van de club bij de kop te nemen om met extra geld wat te kunnen gaan
doen in dat jubileumjaar. Voor zover mij bekend zal dit officieel een feit zijn in februari 2012. 
Het geld dat binnen komt zou dus opgespaard moeten worden tot dit jaar. Al snel blijkt echter dat
er een vraag bij ons wordt neergelegd om tussentijds al wat extra’s te doen met het oog op de
ontbrekende middelen. 
Hierbij een paar doelen, waar inmiddels geld naar toe is gegaan:
• het verzorgen van een broodmaaltijd bij een wedstrijd tussen oudgedienden van LRC en Leerdam

Sport bij het 95-jarig bestaan 
• de aanschaf van een printer voor de bestuurskamer 
• het beschikbaar stellen van geld voor een band bij een feestavond 
• de aanschaf van coachjassen voor leiders en begeleiders bij de jeugd 
• nieuwe doeltjes voor de jeugd 
• Het verzorgen van een barbecue en verstrekken van poffertjes voor de jeugd tijdens de

familiedag 

Wat er nog in kas zit zullen wij niet verklappen, maar het streven blijft om toch een redelijk bedrag
te krijgen. Een richtgetal van 10.000 euro moet toch niet te veel gevraagd zijn. 
Het is allemaal uw geld en daarom vermelden wij nog even dat het op de rekening van het bestuur
van Leerdam Sport staat en daar ook de verantwoording door ons wordt gegeven.
Bij dezen willen wij u allemaal nog bedanken voor uw steun en hopen dat u dit nog even vol blijft
houden.

Namens de jubileumcommissie,
N.Gros  

INTERNATIONAAL dICk HOOGERWAARd TOERNOOI

Het is inmiddels eind februari 2010. Nog 3 maanden en dan is het zover. De 8e editie van het
Internationaal Dick Hoogerwaard Toernooi. 
Op zaterdag 29 en zondag 30 mei 2010 zal het weer erg druk zijn op het complex van
Leerdam Sport. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het draaiboek en de 1e opzet van het
programmaboek is klaar, de catering heeft de aandacht, de scheidsrechters zijn uitgenodigd, de
activiteiten worden verder uitgedacht, contacten met de pers worden
gelegd. Ondanks het feit dat de organisatie al jaren staat als een huis
moeten de handen uit de mouwen worden gestoken om alles vlekkeloos
te laten verlopen. 
Een goede voorbereiding is van groot belang. Maar ja, je kunt alles
nog zo goed proberen te regelen en voor te bereiden, de deelnemende
verenigingen zijn het belangrijkste. Uit de reacties blijkt dat er veel
animo is. De komende weken hopen wij het deelnemersveld rond te
krijgen. Wij houden jullie op de hoogte.

Henri van Wijk
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TERUG IN DE TIJD (door John Klok)

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.

De eerste uitgave van ‘Clubnieuws’ is gedateerd op juni 1945. Dus vlak na de bevrijding begint de
club zo goed en zo kwaad als het kan de draad weer op te pakken. Uit de tijd dat de doelpalen
nog van hout waren en de mannen van staal. Er is veel veranderd, maar heel veel ook niet.
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BUITENSPORTACCOMMOdATIEBELEId

RECTIFICATIE: In het clubblad van december vermeldde ik dat ALLE veldsporten voorlopig niet op
subsidie hoeven te rekenen vanuit het buitensportaccommodatiebeleid.
Dit is van mijn kant een verkeerde veronderstelling geweest waarvoor excuses.
Onze wethouder mw. Groeneweg heeft in 2007 bij de verstrekking van de renteloze lening aan
LRC een vooruitziende blik gehad.
Bij navraag door Leerdam 2000 in de raadsvergadering van januari jl. bleek namelijk dat bij de
renteloze lening een paragraaf was opgenomen die aangeeft dat er, bij (of voor) intreding van het
accommodatiebeleid, 60% subsidie gegeven kan worden op groot onderhoud, deze regeling van
toepassing kan zijn. LRC heeft hier dan ook gebruik van gemaakt.
De PvdA was ook niet op de hoogte van deze clausule maar werd voorafgaande aan de
raadsvergadering schriftelijk op de hoogte gesteld, waarmee een debat werd uitgesteld naar 18
februari. Een feit willen wij hieruit toelichten. De wethouder ziet de verhuur van Leerdam Sport
grond aan de Gemeente, waarbij de Gemeente aan Leerdam Sport een huurprijs betaalt, als
ondersteuning en niet als een zakelijke overeenkomst. Na lang onderhandelen hebben wij veel
water bij de wijn bij de huurprijs moeten doen. Deze wijn smaakt ons nu bijzonder zuur.

Het uitgangspunt van het sportaccommodatiebeleid is: EENHEID op TERMIJN
Voor Leerdam Sport ’55 zal dit zijn: EENHEID op de “LANGE” TERMIJN.

Wij kunnen nog verder in details gaan treden, alleen zal dit eerder tegen dan voor ons werken.
Wij hebben elkaar nu en in de toekomst hard nodig.
Dit blijkt o.a. uit de brief welke wij van de Gemeente ontvingen aangaande de 40+ wijkenregeling
van het ministerie van VROM aangaande projectsubsidie voor Leerdam-West.

HIERONDER DRUKKEN WIJ
DE “TOELICHTING” VAN
DEZE BRIEF AF.

Wanneer je deze toelichting
leest, is het toch een prestatie
dat je, als vereniging de
afgelopen jaren, hebt weten
te handhaven (lees
overleven). Vele
“oude”verenigingen in de
wijken van Dordrecht en
Rotterdam zijn verdwenen.
Leerdam Sport vervult toch
wel een sociale functie in wijk
West waarbij wij “DE BRUG”
(zie voorblad) vormen naar
de verschillende
bevolkingsgroepen in
Leerdam en vooral in wijk-
west.
Tegenwoordig is “City-
Marketing” een nieuw
fenomeen waarbij een plaats
zogenaamd op de kaart moet
worden gezet. Uit de brief
van het ministerie van VROM
wordt de “Wijk-Marketing”nu
gepromoot d.m.v. het
verstrekken van subsidie voor
het verbeteren van de
leefbaarheid. (Stel je eens
voor dat Leerdam Sport niet
meer in West bestaat)
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Hierbij is het bruggetje geslagen naar:

HET NIEUWE SPORTCOMPLEX.
In het laatste clubblad vermeldde we dat er onderzoek gaande was naar een andere locatie.
Na een informeel gesprek met de projectmanager van het project BROEKGRAAF, dhr. Guust
Baartmans, blijkt dat deze locatie naast het “dierenasiel”aan de spoorlijn ligt.
Deze locatie vinden wij in ieder geval passender dan de locatie naast de begraafplaats.

Verder moeten er nog gesprekken komen over de vergoedingen voor de gronden en opstallen van
ons huidige complex. Een eerste voorstel is door ons afgewezen en wij zijn benieuwd wat het
nieuwe voorstel zal zijn. Indien het bestuur en de commissie het nieuwe voorstel interessant vinden,
zullen we een ledenvergadering beleggen om een goedkeuring van de leden te krijgen.
Destijds is er een afspraak met de toenmalige wethouder gemaakt dat verplaatsing alleen mogelijk
is met instemming van de leden. Wij wachten af en zijn benieuwd.

Namens de commissie “VELDEN”
W. Sleeuwits.
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JOOST VAN HEMERT IN HAITI

Het nieuwe jaar begon wel heel erg slecht in Haïti. Een aardbeving zette een groot deel van het
land ‘op z’n kop’. Snel was duidelijk dat de schade enorm was, en dat hulp geboden was. Joost
van Hemert, in het dagelijks leven Brandweerman in Leerdam, maakt ook deel uit van het USAR
(Urban Search And Rescue Team) werd met zijn team uitgezonden naar Haïti. Het duurde even
voordat we Joost weer terug in Nederland hadden, in de tussentijd maakte hij wel ‘furore’ in de
media. Zo speelde hij de hoofdrol in een aflevering van Netwerk juist toen zijn team er in slaagde
om 2 mensen onder het puin vandaan te halen.
Joost kan heel beeldend vertellen. Zijn gebaren en geluiden moeten de lezers missen, maar toch
denk ik dat we met zijn verhaal een aardige indruk krijgen. Ter ondersteuning ook enkele foto’s
waarvan er een paar de landelijke dagbladen hebben gehaald.

Joost, de meeste kennen je als brandweerman in
Leerdam. Hoe ben je in contact met Usar gekomen?
Er was een vacature ontstaan voor de functie van
reddingswerker Zuid Holland Zuid. Dit was een mooi
verlengstuk van het brandweervak, waarop ik moest
solliciteren. Daarna een uitgebreide medische en
psychologische keuring in Amsterdam. Per 1
november 2007 ben ik bij de USAR in dienst
gekomen.

Waaraan moest je voldoen om voor USAR lid te
worden? 
Je moet beroepsbrandweerman of – vrouw zijn en de
burgemeester en commandant moeten wel toestemming geven.

Heb je speciale trainingen voor USAR gevolgd? Zo ja, hoe vaak per jaar komen jullie voor trainingen
bij elkaar? 
Ja, toen ik aangenomen was, was er een bivakoefening voor nieuwkomers in Den Haag.
Vervolgens volgde er een ‘mine awareness’ training en nog een cursus over giftige dieren/planten,
hygiëne en verschillende culturen.
Om het jaar is er een grote buitenland oefening. Vorig jaar zijn we 9 dagen naar Dubai geweest
voor een hittetraining en volgend jaar gaan we 9 dagen naar IJsland voor een koud weer training.
Je bent dan 24 uur per dag aan het werk. Verder oefenen we om het jaar in Duitsland, Wesel.

Wie financiert USAR? Krijg je vrij van de Gemeente Leerdam, of ‘kost’ het je je vrije dagen?
Het is een onderdeel van het Ministerie van Binnen- en Buitenlandse zaken. De dagen dat je voor
USAR werkt of traint worden gewoon beschouwd als werkdagen.

Zijn het alleen fysieke trainingen of word je ook op psychologisch gebied getraind?
Fysiek en psychologisch!
Fysiek: met zware materialen, weinig slaap én gebrek aan luxe middelen op de juiste manier
werken, en Psychologisch: voorbereiding op situaties waarin je terecht kunt komen (ook nazorg) en
mediatraining.

Als er een ramp gebeurt, heb je dan snel contact over
eventuele uitzending?
Ja, je wordt gealarmeerd via de brandweerpieper en er
is contact via je mobiele telefoon.

Moet je dan altijd paraat staan? Word je geselecteerd of
meld je aan voor de missie?
Je moet altijd paraat staan, tenzij je vooraf
aangegeven hebt in een bepaalde periode niet
beschikbaar te zijn, maar je wordt geselecteerd door
de leiding in Dordrecht.

Kan je in vogelvlucht vertellen hoe de reis naar Haïti, en
het verblijf in Haïti verliep?
Op woensdagmiddag ging de pieper. We pakten onze
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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
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spullen (die altijd klaarstaan) en vertrokken naar
Dordrecht om daar te verzamelen. Met het team van
Zuid Holland Zuid vertrokken wij vervolgens naar de
militaire kazerne in Oirschot om ons bij de andere
regio’s te voegen. Daar volgde een medische keuring
en briefing over de situatie in Haïti.
Helaas konden wij die avond niet vertrekken vanuit
vliegveld Eindhoven, omdat er geen verlichting was op
het vliegveld in Haïti, dus kon er niet geland worden.
Wij sliepen daarom in Oirschot en vertrokken de
volgende ochtend. 
We maakten een tussenlanding op de Dominicaanse
Republiek om het vliegtuig te tanken en helaas lukte het
die dag weer niet om toestemming te krijgen om te landen op Haïti. 
Wij moesten noodgedwongen naar Curaçao uitwijken en daar de nacht doorbrengen van
donderdag op vrijdag. 
Vrijdagochtend kregen we wel toestemming en konden we eindelijk vertrekken naar Haïti. We
moesten nog wel even alle materialen overladen in 2 kleine vliegtuigen.
Twee teams, Alpha (waar ik bij hoorde) en Bravo, kwamen met het eerste vliegtuig aan en werden

gelijk ingezet. Die zelfde avond konden wij een
moeder met haar dochter bevrijden onder het puin.
Dat gaf gelukkig voldoening na de teleurstelling van
de tegenslagen op de heenreis.

Kan jij omschrijven wat je daar aantrof? Ik bedoel, wij
zien een tv scherm en de ramp is dan zo groot als het tv
scherm, maar als je daar op straat loopt moet dat heel
anders zijn. Kan je dat omschrijven?
Wat je ziet is bijna niet te omschrijven. Overal om je
heen zie je gebouwen die ingestort zijn, mensen die
noodgedwongen op straat leven en je ziet veel
slachtoffers (levend of niet meer levend). De eerste dag

neem je heel veel op, met verbazing kijk je wat een aardbeving heeft kunnen aanrichten. Je kunt
hier niet te lang bij stil blijven staan, want je hebt een taak, mensen zoeken en redden.

Hadden jullie daar zelf voldoende water en eten? Hoe moeilijk is het dan om mensen te zien die
enkele dagen zonder water door moeten? Sluit je je daarvoor af (word je getraind om daar mee om
te gaan?) of kan je op dat gebied wellicht ook enkel mensen behulpzaam zijn? 
Wij zijn een selfsupporting team. Wij hebben genoeg eten en drinken bij ons voor onszelf om 10
dagen vooruit te kunnen. Het is best moeilijk als een kindje naar je toe komt en vraagt om water,
terwijl je zelf zit te drinken. Je kunt en mag niets weggeven, omdat je dan zelf tekort gaat komen en
niet meer naar behoren kunt functioneren. Ook als ik mijn fles deel met een inwoner, kan ik mezelf
misschien besmetten met een of andere ziekte. 
Wij worden ingezet als reddingswerkers. Voor medische of humanitaire hulp zijn andere
organisaties aanwezig! Dat verschil moet je goed onthouden, terwijl je aan het werk bent.

Wat doet het met je als je daadwerkelijk mensen kunt redden? Hoe groot is die kick?
Heel groot, de redding liep als een rode draad door onze missie heen. 

Wij zagen uiteraard alleen de hoogtepunten, de redding van mensen, maar heb je je daar ook
machteloos gevoeld door de immensheid van de ramp? 
Wij kregen een bepaalde sector toegewezen in de stad. Die sector hebben wij volledig uitgekamd
met reddingswerkers en honden. Helaas hebben wij, team Alpha, niemand meer levend
aangetroffen, maar we weten dat wij ons werk goed gedaan hebben. 

Wat blijft je het meest bij? Positief én negatief?
Positief: de redding.
Negatief: niets.

Een ramp is nooit leuk, maar als het weer zover is, sta jij dan weer klaar?
Ja, als ik geselecteerd word, dan ga ik weer.

Met dank aan Joost van Hemert. MvL
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omUiterste inleverdatum copy is
14 mei 2010.

Dit clubblad zal rond 
21 mei 2010 verschijnen

Namens de redaktie

UIT DE  C1-HOEK
http://www.123website.nl/leerdamsportC1

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

door Johan van der Linden

Vlak voor de feestdagen van 2009 speelde Leerdam Sport C-1 nog een oefenwedstrijd.
Tegenstander ASH C-1 had ons uitgenodigd om naar Hellouw te komen. Op een ijskoude
zaterdagmorgen wist C-1 een ruime overwinning van 1-7 te behalen. Dit zou een mooie opstap zijn
naar de 2e seizoenshelft. Echter toen begon de winter ! Sneeuwen, ijzelen, vriezen, dooien, weer
sneeuwen en vriezen en ga zo maar door. Met andere woorden, er kon amper getraind worden.
Welgeteld drie keer had C-1 getraind, toen op zaterdag 6 februari heel verrassend de
thuiswedstrijd tegen IFC C-2 doorging. Gebrek aan training- en wedstrijdritme was de hoofdreden
dat er met liefst 0-9 verloren werd. Een domper van de eerste orde !! We blijven echter alles
positief inzien en dus zijn wij ervan overtuigd dat ook de toekomstige resultaten van Leerdam Sport
C-1 zullen gaan verbeteren.

Leider Joost heeft ook een bewogen periode achter de rug. Allereerst in december onderging hij
een oor-operatie. Alles is gelukkig goed gegaan. Met de spelersgroep hebben wij ervoor gezorgd
dat Joost een leuk presentje van ons kreeg, waardoor de herstelperiode nog sneller ging. Dat
laatste weten wij niet zeker, maar daar gaan wij wel van uit, omdat het presentje grotendeels uit
Bier bestond.

Halverwege januari is Joost als USAR-medewerker naar Haïti geweest om daar hulp te verlenen.
Hulp was hard genoeg in het door een grote aardbeving getroffen Haïti. Toen Joost daar was
ervaarde hij zelf ook nog eens wat een aardbeving was. Dat was wel schrikken, vertelde hij.
Dankzij de media is Joost inmiddels een BN-er (Bekende Nederlander) geworden, zo vaak is hij in
beeld op TV geweest of heeft hij op foto’s gestaan in de kranten. Joost is in ieder geval een
levenservaring rijker en uiteraard zijn wij als spelersgroep apetrots op hem.

Al jaren heeft ons team een eigen website. Onze webmaster heeft heel recent besloten om te
veranderen van provider en heeft een nieuwe website voor Leerdam Sport C-1 gemaakt. Ik
nodig u graag uit om deze website eens te bekijken. 
De site-naam is www.123website.nl/leerdamsportC1.

Als laatste wil ik van de gelegenheid gebruik maken u uit te nodigen om eens een wedstrijd van
ons team op zaterdagochtend te bezoeken. U zult zien dat het enthousiasme en fanatisme van het
team afstraalt. Mocht de zaterdagochtend niet uitkomen, dan is de zondagochtend altijd nog een
alternatief, want dan zijn de trainer en leider van C-1 zelf actief op de wedstrijdvelden. Ook de
spelers van Leerdam Sport C-1 zijn dan van harte welkom, want die hebben wij nog nooit gezien.
Of wel, jongens ?????

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

Jeugd
nieuws
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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 www.rabobank.nl/vijfheerenlanden
(0347) 35 78 80

De kracht van samenwerken.
Rabobank Vijfheerenlanden

De kracht van
samenwerken.
De Rabobank is een bank met een idee. Dat idee heet samenwerken. Met

onze wortels stevig in de plaatselijke samenleving, zet de Rabobank een

lange traditie voort van samenwerken en bouwen aan relaties. Dat is meer

dan een belofte. Het is onze mentaliteit. Wat u ook aan wilt pakken, we

helpen u graag op weg. 



,,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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Naast het voetballen organiseren we ook nog diverse andere activiteiten voor onze jeugd.
Hieronder treft u een overzicht aan welke activiteiten we de afgelopen tijd hebben georganiseerd
of aan mee hebben geholpen of die nog in de planning staan om te organiseren.

Carnaval 13 februari: Carnaval: het is een gezellige middag geworden voor onze jeugd met
veel polonaises. Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes waren ook van harte welkom. Ook
was er een playbackshow. We zagen een optreden van K3 en Nick en Simon. Later in de
middag kon iedereen met een feestneus op, aansluiten bij de polonaise.

Pasen 4 en 5 april: Paaseieren zoeken: Al een aantal jaren organiseren we in het
paasweekeinde voor de jeugd het eieren zoeken en de wedstrijd “Wie schildert het mooiste
paasei?” De datum wordt nog bepaald, omdat er waarschijnlijk in het paasweekeinde
inhaalwedstrijden zijn. Ook tijdens deze activiteit zijn broertjes en zusjes van harte welkom. Je
kunt dit tegen die tijd aangeven op het deelname formulier dat door iemand van de
jeugdcommissie of door je trainer/leider wordt uitgedeeld. We hopen dat er weer veel kinderen
komen zoeken. Dus houd de aankondiging goed in de gaten, via de brief of op onze site.

Sportquiz: Eind maart: We zijn voornemens een Sportquiz te organiseren. Een quiz van
teams bestaande uit 2 personen: 1  junior (t/m 18 jaar) en 1 senior. Een van de deelnemers van
het team moet lid zijn van onze vereniging het maakt hierbij niet uit of dat de junior of de senior
is. Dus er kunnen teams zijn van; vader en speler van B1 of buurman – en speler van C1 of
speler van het 1e met zijn zoon t/m 18 jaar of van voorzitter bestuur en speler van D1 (als je
niet wilt winnen)enz enz enz…  Er worden enkele voorrondes gespeeld met een tiental vragen
per ronden de beste 3 (of meer dit nog nader te bepalen) spelen een finaleronde. En uiteraard
zijn er prijzen te winnen!

Een voorbeeld welke vragen u zo al kan verwachten zijn: Welke keeper raakte met
een hoge uittrap een meeuw die daardoor dood op het veld neerviel ?

Maar meer details en inschrijf formulieren binnenkort in de kantine…

Wij hopen dat jullie van de partij zullen zijn !

Groetjes 

Elly Brandsma

jeugdcommissielid activiteiten

Activiteiten jeugd - Activiteiten jeugd - Activiteiten jeugd

“Ja/Nee vragen met” Atilla Tasdogan
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 Feyenoord kampioen? Nee
Heeft Joost van Hemert verstand van voetbal? Nee
Kijk je naar andere vrouwen? Ja
Is je seksleven goed? Nee
Ben je lief voor je vriendin? Ja

Koop je wel eens bloemen voor je vriendin? Ja
Ben je wel eens humeurig? Ja
Geert Wilders? Nee
Heb je tijdens de vorige vragen gelogen? Nee 

De volgende keer in ja/nee:

Jacco Brongers
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Terug van weggeweest “Wat weet U van” ..............
In de nieuwe rubriek “Wat weet U van” vandaag 
het woord aan Johan Teuling

Geboortedatum 19 september 1970
Burgerlijke staat: Nederlands, samenwonend
Beroep: Lasser
Vraag 1 Heb je het naar je zin bij Leerdam Sport ’55 en waarom?                            
Antwoord Ja, ik heb het naar mijn zin. Het is dé club van mijn hart. Ik heb het erg naar mijn 

zin. Ik heb er zelfs spijt van dat ik een periode ben weggeweest bij Leerdam Sport ‘55. 

Vraag 2 Pakken we nog een periode dit seizoen? 
Antwoord Ik hoop het wel, omdat we op papier wel een aardige selectie hebben. Het heeft wel een

beetje met de mentaliteit van vandaag te maken, maar ze moeten wat vroeger naar bed
gaan op vrijdagavond.

Vraag 3 Wat wil je graag over jezelf kwijt? 
Antwoord Ik ben op dit moment een heel gelukkig mens, ik heb een lieve zoon en een lieve vriendin.

Ik heb alles weer op de rails

Vraag 4 Wie is je grote voorbeeld?
Antwoord Mario Been vroeger. Van hem had ik posters op mijn kamer hangen. Lekker etterbakkie,

die goed kon voetballen

Vraag 5 Wat is je grootste zonde? 
Antwoord Puur naar voetbal kijkend, baal ik dat ik niet het maximale uit mijn carrière heb gehaald.

Vraag 6 Wat zou je doen met ‘een miljoen’?
Antwoord Op de bank zetten en goed nadenken. Mijn vriendin krijgt niets, hahaha.

Vraag 7 Wat zou je doen als je nog 1 dag te leven hebt?
Antwoord Dat miljoen uitgeven

Vraag 8 Wanneer heb je je laatste bekeuring gekregen?
Antwoord Da’s een jaar of 4 à 5 geleden. Voor fout parkeren. 

Vraag 9 Wat vind je van de verhuizing die er aan komt voor Leerdam Sport ‘55?
Antwoord Daar heb ik nu een rare smaak van in mijn mond omdat het nog steeds niet gebeurd is.

Maar als het straks zover is gaat het leuk worden, Ik kijk er naar uit.

Vraag 10 Heb je nog andere hobby’s buten het voetbal
Antwoord Echte hobby, alleen vissen als het mooi weer is lekker vissen. 

Vraag 11 Wat is je favoriete eredivisie club?
Antwoord Feyenoord. Ik ben geboren op de dag dat ze de wereldbeker wonnen. Feyenoord is ook

een club naar mijn hart

Vraag 12 Wat is je favoriete buitenlandse club?
Antwoord Vroeger Manchester United, Juventus en Barcelona 

Vraag 13 Wie is de beste voetballer  in de Eredivisie op dit moment?
Antwoord Ibrahim Affellay

Vraag 14 En wie is je favoriete speler in het buitenland en wie is je favoriete speler aller tijden?
Antwoord Lionel Messi en Diego Maradona

Vraag 15 Hoe ver kom het Nederlands elftal in Zuid-Afrika in 2010?
Antwoord Ik denk ver. Ik gok op de halve finale. k heb gekeken wie ze kunnen treffen na de

groepsfase Italië en daarna Spanje. We gaan het wel zien.

Vraag 16 Wie moét Bert van Marwijk meenemen? 
Antwoord Edwin van de Sar. Hij is de beste keeper die Nederland heeft. Hij pakt punten voor de

ploeg.

Vraag 17 Waar heb je waardering voor? 
Antwoord Voor mijn ouders! Dat ze erin geslaagd zijn zo’n moeilijk op te voeden.

Vraag 18 In welk tijdperk zou je willen leven? 
Antwoord In de jaren dat ik vrijgezel was en lekker ging stappen in Loosbroek en Beesd. Overal

een schitterende tijd gehad.
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Vraag 19 Lees je?
Antwoord Echte boeken niet, wel de VI en de krant. Ik heb lang geleden wel “De bende van

Leerdam’ gelezen.

Vraag 20 Wie is je beste vriend?
Antwoord Andre Jonkers

Vraag 21 Wat vind je een mooi tenue?
Antwoord Het ouderwetse tenue van Leerdam Sport ’55 met dat kraagje.

Vraag 22 Welk gerecht eet je niet op?
Antwoord Zuurkool.

Vraag 23 Wie schop je meteen je bed uit?
Antwoord Suarez

Vraag 24 Waar wil je niet naartoe op vakantie?
Antwoord Frankrijk. Klote volk, ik heb er slechte ervaringen mee.

Vraag 25 Wie nodig je niet uit op je verjaardag?
Antwoord Jan Peter Balken(ell)ende.

Vraag 26 Er wordt veel gesproken over Geert Wilders en de Islam. Hoe zie jij dit probleem?
Antwoord Het is geen probleem. Geert Wilders heeft vaak gelijk, maar hij verwoordt het niet goed.

bv zijn verbod op hoofddoekjes, of daar belasting over heffen, dat klopt niet. De Koran
is niet slecht.

Vraag 27 Wie is de mooiste vrouw in jouw ogen? 
Antwoord Blond, blauwe ogen en een mooi figuur.

Vraag 28 Wie wil je de groeten doen die je al heel lang niet meer hebt gezien?
Antwoord Mijn oom, Ome Wim, hij is helaas overleden.

Vraag 29 Waar leef je voor en waar kan je niet zonder?
Antwoord Voor het leven dat ik nu heb. Lekker huisje, een zoon, met mijn vrouwtje op de bank.

Gewoon lekker relaxed leven. 

Vraag 30 Voor wie heb je respect en waarom?
Antwoord Voor iedereen eigenlijk wel. 

Vraag 31 Wat zijn je zwakke en sterke punten?
Antwoord Qua voetbal, mijn traptechniek is goed. Een lekker linkerbeen, zeg maar op het

stropdassie. Het zwakke punt is mijn snelheid, of beter het gebrek eraan.

Vraag 32 Voor welke andere club in de regio voel jij warmte?
Antwoord SVS ’65, Daar heb ik 2 jaar in het 1e gevoetbald. Dat waren leuke jaren. Herovina was

ook leuk, en ook bij Asperen nog een paar wedstrijden in het 1e gespeeld, maar als
gevolg van een blessure moest ik daar stoppen. Daarna koos ik voor het vrienden
team bij Leerdam Sport ’55 op zaterdag.

Vraag 33 Wat is je favoriete tv programma?
Antwoord Eredivisie Live, de wedstrijden.
Vraag 34 Worden we nog een keer kampioen?
Antwoord Ja, dat hoop ik wel. Vooral kijkend naar de toekomst zou het mooi zijn als dat zo

snel mogelijk gebeurt.

Geeft kort antwoord op de volgende vragen:
Zaterdagvoetbal? Ja    
Wie was je 1e trainer? In de F1 Frits Mullenders 
Kinderen: Ja, 1 zoon, Robin.
Waar word jij blij van? Als Feyenoord gewonnen heeft.  

Wil je nog iets kwijt over de gestelde vragen of iets anders in  het algemeen? Op zich hoop ik dat
we snel verhuizen. En ik hoop dat ik in de toekomst meer kan betekenen voor de club, vooral als
mijn zoontje straks groter is. Moet dit nog wel met mijn vriendin overleggen, hahaha.

Next time in ‘“Wat weet U van”:  Kees Kwint
Pim van Dam
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Voor alle leden van Leerdam Sport plus hun inwonende gezinsleden

Nu fikse korting bij Laco Berenschot
Op vertoon van je clubpas krijg je nu fikse korting bij een All-in abonnement bij Laco Berenschot

• Onbeperkt fitnessen

• Onbeperkt deelname aan groepslessen in zwembad en fitness

• Onbeperkt recreatief zwemmen, met gebruik van sauna en Turks stoombad

• 50% korting op het instapbedrag

Betaal geen € 38,00 per maand, maar slechts € 29,75

Ook voor jeugdleden
Voor jeugdleden van 12 tot 16 jaar hebben we een jeugdabonnement

• Fitnessen op doordeweekse dagen van 12.00 – 17.00 uur

• Deelname aan eventuele groepslessen tussen 12.00 – 17.00 uur

• Recreatief zwemmen op doordeweekse dagen van 12.00 – 17.00 uur (mits
aangeboden) plus gebruik van sauna en Turks stoombad

• 50% korting op het instapbedrag

Dit jeugdabonnement kost slechts € 28,50 per maand

Deze actie geldt niet alleen voor alle clubleden, maar ook voor hun inwonende gezinsleden.

Let op: in de maanden april en mei 2010 betaal je helemaal GEEN instapbedrag!

Alle deelnemers dienen zich aan te melden met een geldige clubpas van Leerdam Sport

Maart 2010:uitdraai  8-3-2010  10:22  Pagina 30



�	��
�����	�������

Maart 2010:uitdraai  1-3-2010  14:25  Pagina 31



v.v. Leerdam Sport ‘55            22 “De Brug” maart 2010

NIEUWE WEDSTRIJDBALLEN 2009-2010 
GESCHONKEN DOOR:

naam adres postcode woonplaats
A. de Graaf Vishandel Novy Borgstraat 24 4143 JD Leerdam
Aalsmeers Bloemenhuis (2 ballen) Energieweg 4141 AC  Leerdam
Autorijschool De Haas Bergstraat 8 4141 BV  Leerdam
Back To Disco M. van Loonstraat 17 4247 ES   Kedichem
Bakkerij De Jager Vlietskant 30 4141 CL Leerdam
Bouwbegeleiding. R. Hoogerwaard  Baronie 11 4141 JR   Leerdam
Cafetaria BEJA Europaplein 13 4141 CC Leerdam
Café Het Fonteintje Fonteinstraat 8 4141 CG Leerdam
Café Het Vennetje Nieuwstraat 108 4141 CD  Leerdam
Chin-Ind. Rest. China Garden Hoogstraat 8-10 4141 BC   Leerdam
Cor & Dit Leerdam
De Graaf Visspecialiteiten Westwal 6 4141 AP Leerdam
Deco Home van der Berg Tiendweg 41 4142 EH Leerdam
Döner Huis Volkan Fonteinstraat 40 4141 CH Leerdam
Drukkerij Den Dunnen Nijverheidstraat 34 4143 HM Leerdam
Eddy de Keyzer Hoogblokland
E.M. Kantoorsystemen BV Techniekweg 12 4143 HV Leerdam
Expert van Opijnen Hoogstraat 18/20 4141 BC Leerdam
Groenenberg Financiële Diensten  Robbenstraat 1E 4201 AK Gorinchem
Haarmode J. van Kooten Kerkstraat 11 4141 AT  Leerdam
Handelsond. Frans de Bruijn Nieuwe Rijksweg 33 4128 BM Lexmond
Hart Meubelprodukties HMP BV Dwarsweg 7-9 5301 KB  Zaltbommel
Heefer’s Mode Nieuwstraat 53/55 4141 CB Leerdam
Het Kontakt NieuwsBlad Goudriaan
Het Westen, Tuin-Bloemencentr. Laantje v.v. Iperen 30  4143 CR  Leerdam
Hotel Grand Café Lucullus Vlietskant 46 4141 CM Leerdam
Juwelier P.A. Stift Markt 4 4141 BG  Leerdam
Kapsalon De Kapper Europaplein 19 4142 CC  Leerdam
Kleppe Beheer BV Europaplein 35 4142 CC  Leerdam
Keurslagerij Rien Baas Europaplein 12 4142 CC  Leerdam
Loonbedr. Beverloo Provincialeweg Oost 5 4158 LA  Deil
Maas Tentverhuur Ockeghemstraat 26 5262 HR Vught
MSE Metal Service Europe BV Ambachtstraat 1/B1 4143 HB  Leerdam
N.N. Leerdam
Notarispraktijk Leerdam Energieweg 22 A 4143 HK  Leerdam
Peter Balsters Beddenspecialist Fonteinstraat 13 B 4141 CE  Leerdam
Plusmarkt Teeuw Europaplein 37 4142 CD  Leerdam
Schoenreparatiebedrijf A. Versantvoort Nieuwstraat 72 4141 CD  Leerdam
Schoonmaakbedrijf Lingestreek Patrimoniumstraat 8 4142 VK  Leerdam
Slagerij C. van de Ham Fonteinstraat 30 4141 CH  Leerdam
Slijterij In den Wingerd Kerkstraat 17 4141 AT Leerdam
Sport Academy Muslu Boëtiusstraat 17 4142 XK Leerdam
Story Assurantien Vlietskant 37 4141 CK Leerdam
Taxi-Touringcar Soomer Nijverheidstraat 24 4143 HM Leerdam
Theo Vrolijks Dr. Reilinghplein 34 4141 DC  Leerdam
Top-Floors BV Techniekweg 15 4143 HW Leerdam
Tweewielercentrum Henk v. Bruggen Rhenoyseweg 48 4152 EL  Rhenoy
Uitzendorganisatie Antro BV Meent 4 4141 AC  Leerdam
Van Eijk Verf en Behang Vlietskant 23/25 4141 CK  Leerdam
Verkeersschool de Jong Weide 36 4143 EB  Leerdam
Verkuil & Schaay BV Nijverheidstraat 18 4143 HM Leerdam
Vink Motoren Voorstraat 79 4147 CB  Asperen
VSI Vurense Snack Industrie Gildenstraat 36 4143 HS Leerdam
Zwart Modeschoenen Westwal 18 4141 AP  Leerdam
Zwarte Bol Kaas Europaplein 4142 ..   Leerdam

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

Rabobank
Albert Heyn

Groenenberg Financiële Diensten
Van Eijk Verf en Wand
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