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Hoogstraat 62, 4141 BD Leerdam, Telefoon: 0345 610 128

Visspecialiteiten
Westwal 6

Leerdam
0345-613186
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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.

VanNoord accountants & belastingadviseurs

Je herkent ze meteen

Betrokken ondernemers
Beesd - Culemborg - Gorinchem - Leerdam - Papendrecht (Drechtsteden)  - Tiel - Vianen - Zaltbommel

VanNoord Leerdam
Pfinztalstraat 32 - 4143 JB Leerdam 

T (0345) 61 18 44   E leerdam@vannoord.nl   I www.vannoord.nl 
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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
� � �

� � �
�

� �

� � � � �



VOORZITTERSPRAAT
Hoewel het jaar nog maar net begonnen is kijk ik met een goed gevoel terug op afgelopen 2 maanden
van 2011.
Hoe mooi is het om als voorzitter tijdens een buitengewoon druk bezochte Nieuwjaarsreceptie een
nieuwe hoofd- en cosponsor te mogen presenteren. Het is jaren geleden dat wij als Leerdam Sport ’55
een hoofdsponsor hebben gehad. 
Ik bedank Klaas Brolsma van Snoek en de Leeuw en Piet Verhoeks van Verhoeks Bloemen heel hartelijk
voor dit grote gebaar.

Het volgende goede nieuws kwam van de kant van de gemeente Leerdam. Zoals ik in mijn vorige
voorwoord al had aangegeven waren we in gesprek omtrent de verkoop van de grond, waar de M3 op
staat, aan de gemeente Leerdam. Ook vanaf het Reilinghplein kwam goed nieuws. De gemeente wilde
de grond kopen conform de gemaakte afspraken. Door deze verkoop zijn we financieel een gezonde
vereniging geworden zonder schulden. En dat kunnen maar weinig verenigingen in Nederland zeggen. 
Ik wil er wel op wijzen dat we het geld dat we nog over hebben gehouden niet over de balk gaan
gooien. Wij als bestuur willen dat als reserve houden voor als er echt problemen zijn.

Zeer content ben ik met het verlengen van het contract
met onze hoofdtrainer Pim van Dam. Uit de gesprekken
die wij als bestuur met Pim hebben gehad, bleek al snel
dat we naar een akkoord toe gingen. Zowel Pim als het
bestuur wilden er graag nog een jaar aan vastplakken.

Sportief gezien gaat het ons ook voor de wind. Zeker ons
eerste elftal doet nog steeds volop mee voor de prijzen.
Dat er steeds meer bezoekers komen naar ons eerste
elftal hebben wij gezien tijdens de thuiswedstrijd tegen
Noordeloos. Het was jaren geleden dat er zoveel publiek
geweest is tijdens een wedstrijd. Hieruit blijkt maar weer
dat we weer op de “voetbalkaart” staan.
Natuurlijk spelen ook alle andere elftallen en na onze jeugdelftallen wekelijks hun balletje mee. En zij
doen dat allen tot grote tevredenheid.

Onze website blijkt steeds vaker een belangrijk medium te worden. Steeds meer mensen bezoeken onze
site. Zeker op de zaterdagen weten de mensen onze site te vinden om de uitslagen en mededelingen te
lezen.

Een ander medium dat wij in gebruik hebben genomen is “twitter”. Regelmatig zullen wij hier korte
berichten opzetten, zoals b.v. de tussenstand van ons eerste elftal. Dit alles om zoveel mogelijk mensen
op de hoogte te houden van wat zich allemaal afspeelt bij Leerdam Sport ’55.

Sponsoren zijn voor een vereniging als Leerdam Sport ’55 onmisbaar. Het bestuur heeft dan ook
besloten om rond de wedstrijd Leerdam Sport ’55 tegen Heukelum op 19 maart een sponsormiddag te
organiseren. Ik hoop op deze dag heel veel sponsoren te mogen begroeten om op deze wijze hen te
bedanken voor hun bijdrage aan Leerdam Sport ’55.

Ook droevig nieuws ontvingen wij. Op 75–jarige leeftijd is ons lid dhr. Roel Olivier overleden.  Hoewel
we Roel niet meer als bezoeker op ons veld kwam, bleef hij wel altijd betrokken van het wel een wee
van zijn cluppie. Bijna 68 jaar is hij lid geweest van zijn en ons Leerdam Sport ’55. 

Zoals u in mijn nieuwjaarstoespraak kunt lezen is een groep mensen uit de actieve leden begonnen met
de voorbereidingen voor de Familiedag op 25 juni 2011. Noteert u die datum alvast in uw agenda. Het
belooft een leuk feest te worden, waarbij voor een andere opzet is gekozen dan voorheen.
Nieuwsgierig? 25 juni 2011 kunt u het zelf meemaken!

Tot zover mijn bijdrage voor dit clubblad. Ik spreek de wens uit dat we de lijn die we in 2011 hebben
ingezet, in welke vorm dan ook, door kunnen zetten.

John Boekelman
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REdAkTIEPRAAT

Tsjonge, wat werd 2010 spetterend afgesloten en wat begon 2011 geweldig.
Op het veld, in de kantine, in de zaal, achter de vergadertafel. Waar dan ook, waren er successen
te melden. Je zou er bijna van naast je schoenen gaan lopen. Maar juist dat is niet de bedoeling.
Trots, dat is prima, maar er is nog zoveel te doen. Dat is geen loze kreet, maar serieus gemeend.
De weg is nog lang, en ligt vol met uitdagingen.

Ondanks dat trainer Pim van Dam nog meer wenste, heeft het 1e zich van een prima kant laten zin
in Gorinchem, bij de Trias cup. En dat succes hebben ze de eerste 3 wedstrijden van 2011
voortgezet. En hoe! 9 punten, doelcijfers 16-2. 
Wat brengt 2011 ons?  Is dat wat het Bestuur al jaren als wens voor het jubileumjaar uitsprak? Een
3e klasser? We gaan het zien.

In de kantine was er op de laatste trainingsavond van 2010 een geslaagde voetbalquiz onder
leiding van quizwereld. Een uitdagende quiz over allerlei aspecten van voetbal. Johan & Adri v/d
Linden staken er na de 1e ronde met kop en schouders bovenuit, maar in de finale moesten zij hun
meerdere erkennen in het duo Atilla Tasdogan & Ron Stutz. Een geslaagde avond. Voor foto’s zie _
HYPERLINK "http://www.quizwereld.nl" __www.quizwereld.nl_ .

Het Gemeentebestuur Leerdam bereikte na vele sessies overeenstemming met Leerdam Sport over de
verkoop van dat stuk grond waar 3M op staat. 24 januari jl. legde het Bestuur dat voorstel met een
positief advies voor aan de leden van Leerdam Sport. De vergadering ging unaniem akkoord. Straks
zijn we én schuldenvrij én hebben we een beetje lucht. Ik weet zonodig een verlichtende
bestemming.

Het akkoord betekent niet dat alles nu koek en ei is met de Gemeente. Over de exacte
verhuisprocedure en het geld dat daarmee gemoeid is wordt nog gesteggeld. Er rest het bestuur nog
een flinke uitdaging. Echter, ook op dat vlak zijn er toenaderingspogingen. Resultaat op dat vlak, en
zeker ook i.v.m. het overbruggingskrediet, is hard nodig. Het onderhoud van het complex is,
vanwege de relatieve onzekerheid in de afgelopen jaren, toch wat achtergebleven.
Afijn, gelukkig dat het Bestuur nog iets om handen heeft.

In deze zeer gevarieerde De Brug is met name voor de jeugd voor het eerst te lezen de Jeugdcorner
opgezet door Jeannette van Eek. (ja, zij is ook de initiatiefneemster van de SponsorBingoLoterij, of
zoals het vandaag de dag heet: de Vriendenloterij, zie bladzijde 11 in deze de Brug)  
Ik hoop dat De Brug door haar bijdrage lezenswaardiger wordt voor de jeugdleden. 

Het jubileum werpt z’n schaduw al vooruit. Op diverse gebieden lopen er mensen rond met mooie
ideeën over de festiviteiten. Er is nog veel werk te verzetten, maar alles begint met brainstormen. 

Marcel van Leusden
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Dit clubblad zal rond 
1 mei 2011 verschijnen

Namens de redaktie



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

Keuken open: Ma 12.00 - 19.00 uur
Di 10.00 - 19.00 uur

Oktober t/m April Wo gesloten 
Mei t/m September Wo 12.00 - 18.00 uur

Do 10.00 - 19.00 uur
Vrij 10.00 - 21.00 uur
Za 10.00 - 18.00 uur
Zo gesloten

Lekker van Lucky’s

Openingstijden: Ma. t/m za. 11.30-23.00 uur Zo. 13.00-22.00 uur

 IEDERE WOENSDAG 
KROKETTENDAG  1,-

TOPKWALITEIT PRODUCTEN

RUIME PARKEER GELEGENHEID



KWALITEITSSLAGERIJ / PARTYSERVICE

     CEES & PETRA van der HAM

 

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

      

 

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

   
  
  

     

  
      

       
   

      
    

      
        

     
       

        

 

  

          

 

     
    

Vlietskant 30 - Tel: 61 23 27
Leerdam

Warme Bakker

 
  

         

       
     

 

   
  
  

     

  
      

       
   

      
    

      
        

     
       

        

 

 
 

     
          

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.

Fitness onder begeleiding 7 dagen per week
70 uur groepslessen per week

10% korting voor leden van Leerdam Sport
Gratis proeftraining / proefles

Leeftijden vanaf 3 jaar t/m plussers

• Medische fitness
• (Sport) revalidatie
• Taping

Voor info:
Parmentierstraat 32-36
4143 HA Leerdam



UIT dE BESTUURSkAMER
Nieuwjaarsreceptie 2011: De Nieuwjaarsreceptie van 2 januari 2011 is zeer goed bezocht.
Leden, donateurs, sponsoren, de Leerdamse politiek en collega-verenigingen waren naar de grote
kantine van Leerdam Sport gekomen. Het grootste nieuws tijdens onze Nieuwjaarsreceptie was de
presentatie van  Snoek & de Leeuw accountancy en fiscaal adviseurs als hoofdsponsor en Verhoeks
bloemen als co-sponsor. De beide sponsorcontracten zijn ingegaan op 1 januari 2011 en hebben
een looptijd tot 30 juni 2014. Het bestuur van Leerdam Sport is verheugd dat sponsoren in deze
zware economische tijden Leerdam Sport willen ondersteunen.

Sponsormiddag: sponsoren zijn van groot belang voor Leerdam Sport ’55. Leerdam Sport
timmert maatschappelijk en sportief gezien stevig aan de weg. Sponsoren waarderen dit en wij
waarderen onze sponsoren. I.s.m. de sponsorcommissie organiseren wij zaterdag 19 maart 2011
tijdens de wedstrijd Leerdam Sport 1 – Heukelum 1 een sponsormiddag voor onze sponsoren.

Verkoop complex: Onze leden hebben maandag 24 januari 2011 tijdens een Buitengewone
Leden Vergadering unaniem ingestemd met de verkoop van de gronden M3 aan de gemeente
Leerdam. De verkoop is de eerste stap op weg naar verkoop en verplaatsing van ons totale
complex. Het overleg met de gemeente Leerdam verloopt prima. Beide partijen hebben vertrouwen
in elkaar uitgesproken en werken toe naar de definitieve verkoop. De komende periode overleggen
wij met de gemeente Leerdam over het overbruggingskrediet tot aan de verplaatsing, en de verkoop
en verplaatsing van het overige deel van ons complex.

Leerdam Sport 1 en 2: Het seizoen is nog niet halverwege, maar toch zijn wij als bestuur al
bezig met het seizoen 2011–2012. Met Pim van Dam is inmiddels overeenstemming bereikt m.b.t.
contractverlenging voor het komende seizoen. De contractverlenging is aanleiding geweest voor een
aantal spelers om ook het komende seizoen bij ons te voetballen. Addy Kleijn, Achraf Chentouf en
Mark Steenbeek komen in ons clubblad ook nog aan het woord.
Met Viko Vink is het bestuur ook in onderhandeling voor het komende seizoen. Het bestuur hoopt
dat Viko spoedig bij zal tekenen.

Familiedag 2011: De Familiedag van Leerdam Sport ’55 zal op 25 juni worden gehouden. Een
aantal enthousiaste leden werken samen met de Jubileumcommissie aan een mooi programma voor
deze dag. Als de voortekenen niet bedriegen belooft het een mooie dag te worden. Noteer de
datum alvast in uw agenda.

Het jubileumjaar 2012: Het lijkt nog ver weg, maar voor dat wij het weten is het 2012 en
vieren wij ons honderdjarig bestaan. Diverse personen zijn al bezig met activiteiten etc. op poten te
zetten. Wij houden jullie via ons clubblad, de website, Twitter en Hyves op de hoogte. Wij
adviseren jullie dan ook om regelmatig de bovengenoemde media te raadplegen.

SamenLoop voor Hoop Leerdam: De voorbereidingen m.b.t. de wedstrijd van 15 juni 2011
tussen teams van Leerdam Sport ‘55 en LRC Leerdam zijn in volle gang. De samenwerking tussen de
beide verenigingen verloopt prima en wij hopen er gezamenlijk een mooi evenement van te maken.

Cursus gebruik AED-apparaat: Een 15-tal leden van onze vereniging heeft de cursus m.b.t.
het gebruik van het AED-apparaat inmiddels gevolgd. Peter van Doorenmalen van Van
Doorenmalen heeft aangeboden om voor de start van het nieuwe seizoen onze leiders en trainers
op te leiden. Een mooi gebaar waar wij als vereniging dankbaar gebruik van willen maken.

Henri van Wijk
Secretaris
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GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT

Vrijwillig(st)ers schoonmaak kantines: Onze kantines zien er altijd keurig netjes uit. Een
aantal dames maakt op vrijwillige basis elke maandagmiddag de kantines schoon. De groep is
echter te klein. 
We zijn daarom op zoek naar vrijwillig(st)ers die samen met deze dames de kantines op
maandagmiddag schoon willen maken.
Belangstelling of meer weten? Neem contact met ons op via info@leerdamsport.nl

Een sportmasseur/verzorger: Een sportmasseur/verzorger voor sportmassage, behandelen
van blessures op de dinsdag- en donderdagavond en begeleiding van ons 1e elftal op
wedstrijddagen. Leerdam Sport beschikt over een aparte verzorgingsruimte met alle benodigde
voorzieningen.
Belangstelling of meer weten? Neem contact met ons op via info@leerdamsport.nl 

GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT - GEZOCHT

SPELERSNIEUWS 
Het is 5 februari 2011 en het 1e elftal van Leerdam Sport ‘55 is inmiddels
10 wedstrijden onderweg in de competitie. Het gaat organisatorisch en
sportief gezien goed met het team. Pim van Dam is het komende seizoen ook
onze hoofdcoach en inmiddels hebben Mark Steenbeek, Achraf Chentouf en
Addy Kleijn aangegeven ook het komende seizoen bij Leerdam Sport ‘55 te
zullen voetballen. Tijd om deze spelbepalende ervaren mannen eens wat
vragen te stellen.

Wat was je eerste indruk van de club
Mark: Het is een hechte volksclub.
Achraf: De eerste indruk was goed. Het warme clubgevoel heerst er nog

steeds.
Addy: Een warme en gezellige club.

Hoe kijk je een aantal maanden later tegen de club aan
Addy: De club is groeiende. Niet alleen bij het 1e elftal, maar door de hele club.
Mark: Nog steeds hetzelfde. Het is een warme hechte vereniging.
Achraf: Positief. Leerdam Sport is met een traject bezig. Daar zit veel ambitie in.

Wat vind je van de kwaliteit van Leerdam Sport 1
Achraf: Er zit genoeg kwaliteit in het team om de nacompetitie te halen of misschien het

kampioenschap te behalen.
Addy: Goede kwaliteit van jong en oud. We moeten alleen nog veel leren, maar daar wordt

op getraind. Je ziet het steeds meer terug op het veld.
Mark: Het niveau ligt hoog bij het 1e en de kwaliteit is misschien veel te goed voor de 4e

klasse.

Hoe kijk je aan tegen de samenwerking met Pim van Dam en de technische staf
Mark: Goed. Er is een goede samenwerking en we zijn met zijn allen een

hecht team.
Achraf: De samenwerking is mij positief bevallen. Vandaar ook mijn

verlenging.
Addy: Positief. Ze zijn zeer gedreven en communiceren goed.

Wat is de reden dat je ook het komende seizoen bij ons zal
spelen

Addy: Ik heb het goed naar mijn zin met de jongens en de technische staf.
Mark: Ik wil hogerop met Leerdam Sport en heb hier plezier in het

voetbal.
Achraf: Leerdam Sport is bezig met iets en daar wil ik mijn steentje aan

bijdragen.



Waar eindigt Leerdam Sport het seizoen 2010 – 2011
Achraf: Wij eindigen bij de eerste 3
Addy: Bij de eerste 4
Mark: 3e

Wat zijn je verwachtingen voor het komende seizoen
Mark: Als we dit seizoen niet promoveren verwacht ik het komende

seizoen het kampioenschap.
Achraf: Dat we voor de bovenste plekken meedoen in de 3e klasse!
Addy: Handhaven in de 3e klas of promoveren naar de 3e klas.

Wat wil je verder nog kwijt
Addy: Ik wil graag alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, want zij

worden altijd vergeten.
Mark: Wanneer komt er een koelkast met bier in onze kleedkamer.
Achraf: Dat we met ons spel veel toeschouwers hopen te trekken. Want het voetbal ziet er goed

uit en de steun is meer dan welkom.

SamenLoop voor Hoop Leerdam
De voorbereidingen voor de SamenLoop voor Hoop Leerdam zijn in volle gang. Tijdens de
Nieuwjaarsreceptie van Leerdam Sport '55 heeft Ap van Toor (voorzitter organisatie SamenLoop
voor Hoop Leerdam) een korte presentatie gegeven over de plannen, de samenwerking met
Leerdam Sport '55 en de gemeente Leerdam. Aan het einde van zijn praatje werd de emotionele
promofilm getoond. Een film die indruk maakt.

Donderdag 27 januari 2011 werd in onze kantine een informatieavond gehouden. Voorzitter Ap
van Toor opende de avond. Hij gaf de namen prijs van de 3 ambassadeurs van het evenement en
dat zijn niet de minsten: burgemeester Victor Molkenboer, internist/oncoloog Maikel van Bokhoven
een oud keeper Hans van Breukelen. Het evenement leeft in Leerdam en omstreken. Binnenkort
staan de volgende activiteiten op de agenda:
Donderdag 27 mei 2011 -concert van gemengd streekkoor Song of Joy. 

Aanvang: 20:00 uur in sporthal De Schildkamp in Asperen. Speciale
gasten zijn Marco Bakker, Henk Poort, Ernst Daniel Smid, het
Nederlands Politiekorps en oud MaiTai zangeres Lisa Noya. Kaarten
kosten 
€ 22,50 en zijn verkrijgbaar bij kapsalon Bergwerff, Markthof 4,
Leerdam

Woensdag 15 juni 2011 Voetbalwedstrijd Leerdam Sport (1) – LRC Leerdam (1) aanvang 
20:00 uur op het sportcomplex van Leerdam Sport.
Om 19:00 uur spelen de D1-teams van beide verenigingen een
wedstrijd.

Daarna was het de beurt aan Victor Molkenboer om de aanwezigen toe te spreken en het belang
van het evenement onder de aandacht te brengen.

De aanwezigen konden vervolgens bij 7 verschillende kraampjes terecht voor informatie. Zangeres
Dewi Gieltjes gaf tijdens de infomarkt al een voorproefje van haar zangkunsten.

Wij houden jullie via ons clubblad en de website op de hoogte van de vorderingen, want 1 ding
moge duidelijk zijn: De SamenLoop voor Hoop Leerdam moet 17 en 18 juni 2011 een groot
succes worden.

Henri van Wijk
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NIEUWJAARSTOESPRAAk 2011

Geachte aanwezigen,
Ik heet u allen van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van Leerdam Sport '55. 
In het bijzonder heet ik de afgevaardigden van de gemeente Leerdam, de Leerdamse
politiek, bestuur van de SamenLoop voor Hoop Leerdam, collega verenigingen en natuurlijk
onze jubilarissen die wij straks in het zonnetje gaan zetten welkom. Gezien de grote
opkomst vandaag blijkt maar weer dat velen Leerdam Sport ’55 een warm hart toe dragen
2010 was voor Leerdam Sport ’55 een bewogen jaar. 

Pim van Dam heeft het trainerstokje overgenomen van Ton Schaaij. Samen met Marco Vink,
Jan Sleeuwenhoek en Ron Stutz vormt hij de technische staf van het 1e elftal van Leerdam
Sport '55. Pim van Dam heeft de opleiding oefenmeester 3 behaald. In een vroeg stadium
hebben wij als bestuur aangegeven met Pim in zee te willen gaan. Pim heeft
voetbaluitstraling en visie. Als speler was hij bekend in onze regio. Dat Pim een goede
naam heeft blijkt wel uit het feit dat een groot aantal nieuwe spelers de weg naar Leerdam
Sport heeft weten te vinden en dat heeft sportief gezien zijn vruchten afgeworpen. Het
bestuur van Leerdam Sport is zeer positief over het functioneren van Pim en heeft de intentie
om ook het komende seizoen gebruik te maken van zijn diensten.
Jammer genoeg heeft onze verzorger Chris van Dok aangegeven wegens privé-
omstandigheden zijn functie per eind december 2010 neer te leggen. Wij zullen dus op
zoek moeten naar een nieuwe verzorger. Het bestuur is daar volop me bezig maar het valt
niet mee om iemand te vinden, maar wij blijven zoeken. Mocht u iemand weten dan
houden wij ons aanbevolen.

Aan het begin van dit seizoen heeft er ook een trainerswissel plaatsgevonden bij het 2e
elftal. In goed overleg hebben wij afscheid genomen van Maarten Kuik. Vico Vink heeft
zijn taken overgenomen. Marcel Schaaij en Richard Brandsma complementeren de
technische staf. m.b.t. het functioneren kan ik hier ook kort over zijn: prima. De
gedrevenheid van Vico slaat over op de spelersgroep en ik hoop dat wij ook met Vico tot
overeenstemming kunnen komen over verlenging van zijn contract.

Op sportief vlak gaat het Leerdam Sport voor de wind. Het is geen geheim dat het bestuur
van Leerdam Sport al jaren de wens had om ingedeeld te worden in 1 klasse met
regioteams en weg te gaan uit de Dordtse regio. Tijdens de clusterbijeenkomst van het
voorjaar 2010 hebben wij hierover met de clusterafgevaardigden gesproken. Het is zeker
voor de vele bezoekers bij onze wedstrijden een verademing om ons Leerdam Sport ’55 te
zien spelen tegen clubs als Asperen, Heukelum of welke club dan ook uit de regio. 
Een bijzonder woord van dank aan Bart Bruggeman die ons verzoek hierin heeft
ondersteund.
Het 1e elftal staat op dit moment op de vierde plaats. Met deze vierde plaats kunnen we
best tevreden zijn al hoop ik aan het eind van seizoen toch nog wel hoger te staan.
Bovendien is de stand vertekend. Een aantal tegenstanders heeft al 11 wedstrijden
gespeeld, terwijl Leerdam Sport er pas 8 heeft gespeeld. Ik spreek de hoop uit eventueel
doormiddel van de nacompetitie mee te kunnen gaan strijden voor promotie naar de 3e
klasse. Want niet alleen ik ben de mening toegedaan dat Leerdam Sport ’55 daar
minimaal thuis hoort. 

Ook in de beker is er dit jaar succes te melden. Voor het eerst sinds jaren wist Leerdam
Sport als poulewinnaar de 2e ronde te bereiken. TEC werd daarin met maar liefst 7–1 van
de mat gespeeld. Het hopen was vervolgens op een mooie tegenstander. Die kwam er ook:
zondag 1e klasser Theole was de tegenstander. Leerdam Sport leverde in Tiel een
topprestatie. Nadat men vlak na rust op 1–0 was gekomen had men nog een aantal goede
kansen die helaas onbenut bleven. 5 minuten voor tijd ging het toch nog mis. Theole
scoorde nog 2x en plaatste zich ten koste van onze jongens voor de volgende ronde.
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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 € 18.950,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Adviesleaseprijs 
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
motor) 4,5-7,9; km/l: 22,2 – 12,7; CO2: 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
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Hoofdstraat 32, 4265 HL  Genderen Hoogstraat 56, 4141 BD Leerdam
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www.tweewielershop.nl E-mail  info@tweewielershop.nl

Tweewielershop Fietsen, Scooters & Bromfietsen
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Wandel eens binnen.
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De afgelopen weken hebben wij met ons 1e elftal deelgenomen aan de Trias Champions
Cup in de Oosterbliek in Gorinchem. Doelstelling was minimaal 3e worden in de poule om
zo plaatsing voor de volgende editie veilig te stellen. Ik als voorzitter, maar zeker ook mijn
mede bestuursleden zijn verschrikkelijk trots op die mannen die Leerdam Sport ’55 hebben
vertegenwoordigd tijdens dit toernooi. Na een knap gelijkspel tegen GJS, en
overwinningen op HSSC '61 en Almkerk plaatste de ploeg zich voor de kwartfinale. Met
het bereiken van een plaats in de kwartfinale had ik zeker geen rekening gehouden.
Sliedrecht was onze tegenstander. Dat onze jongens over vechtlust beschikken blijkt wel uit
het feit dat zij na de 2–0 achterstand bleven knokken. Zij kwamen nog terug tot  2–2, maar
vlak voor tijd viel het doek en scoorde Sliedrecht de winnende treffer. 1 ding weet ik na dit
fantastische zaalvoetbaltoernooi zeker: Leerdam Sport heeft in Gorinchem zijn visitekaartje
afgegeven. Van de organisatie daar kregen wij een groot compliment over de manier van
spelen en de discipline tijdens de gespeelde wedstrijden. Een mooier compliment kan ik mij
niet wensen.

De overige seniorenteams presteren goed met wisselende resultaten. Onze "oudjes" op
zondag bv spelen ook dit jaar weer mee in de top. Zij zijn het voetbal nog steeds niet
verleerd en laten soms jonge broekies van 19 verbaasd achter.

In mijn Nieuwjaarstoespraak van 2010 gaf ik aan dat wij in het seizoen 2010–2011 weer
een A-elftal bij de jeugd in wilde schrijven. Ik ben dan ook zeer verheugd dat dit
inderdaad is gebeurd. Leerdam Sport heeft nu in elke leeftijdscategorie minimaal 1 team in
competitie. Nog steeds spelen deze elftallen naar behoren en steeds meer jeugdigen weten
de weg naar Leerdam Sport te vinden. Ik hoop dan ook dat deze lijn in 2011 zal worden
doorgezet. Zeker nu er volop nieuwe woningen in Leerdam-West worden gebouwd en
bewoond.

John Vendelbosch heeft zijn functie als Jeugdcoordinator neergelegd. Hij is opgevolgd door
Dick Schaaij en Rob Renaud. De Jeugdcommissie heeft weer een aantal activiteiten
georganiseerd zoals, het Paas- en Sinterklaasfeest, een sportquiz, een bezoek aan een
wedstrijd van Feyenoord,  diverse Jeugdtoernooien en de spelletjesochtend tijdens de
Familiedag. Een goede ontwikkeling. Het is belangrijk om de jeugd aan je te binden. De B-
junioren en de D-pupillen hebben deelgenomen aan het Leon Pelikaan Toernooi in de
Oosterbliek in Gorinchem. Beide teams hebben naar behoren gepresteerd. De D-junioren
zijn 4e in hun poule geworden. Coach Michel Kuipers heeft het initiatief genomen om elk
doelpunt met € 10,- te sponsoren. De D-pupillen hebben 3x gescoord. M. Kuipers maakt de
€ 30,- over op de rekening van KIKA. Een mooi gebaar.

Het Fedor Kaebisch Veteranentoernooi is in 2010 in ere hersteld. Het toernooi was zeer
geslaagd. Fedor Kaebisch was zelf aanwezig om de prijsuitreiking voor zijn rekening te
nemen. In 2011 zal het toernooi op 21 mei worden gespeeld. Het deelnemersveld is bijna
rond. Bovendien zullen er in 2011 12 verenigingen i.p.v. 8 deelnemen.

Toch is er ook een tegenslag te melden: Het Internationaal Dick Hoogerwaard Toernooi
houd na 8 seizoenen op te bestaan. Diverse bestuursleden van het Internationaal Dick
Hoogerwaard Toernooi hebben hun bestuursfunctie ter beschikking gesteld en het werd
steeds moeilijker om aan voldoende deelnemers te komen. Namens het bestuur wil ik de
organisatie van het Internationaal Dick Hoogerwaard Toernooi bedanken voor de prettige
samenwerking de afgelopen jaren.

Het jaar 2010 stond wederom in het teken zelfwerkzaamheid. Vele vrijwilligers hebben
zich weer belangeloos op diverse fronten ingezet om Leerdam Sport draaiende te houden.
Zelfwerkzaamheid is binnen Leerdam Sport ’55 zeer belangrijk. Zeker voor wat betreft het
onderhoud van onze accommodatie. Als je dat werk uit zou moeten besteden denk ik dat
dit voor onze vereniging een grote aderlating zou zijn. Zonder iemand tekort te doen wil ik
toch de mensen van de afdeling onderhoud terreinen en opstallen en de werkers van Sjaan
Hoegee bedanken voor het vele werk wat zij het afgelopen jaar gedaan hebben. Zonder
hun inzet zou onze accommodatie er niet zo piekfijn bij liggen.

De verkoop en verplaatsing van ons complex heeft het bestuur in 2010 de nodige
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kopzorgen bezorgd. Na mijn toespraak zal onze secretaris hier verder op in gaan.
Dat Leerdam Sport ook een sociale functie heeft binnen Leerdam blijkt wel uit het feit dat
ook het afgelopen jaar weer diverse groepering, naar ieders tevredenheid, gratis gebruik
gemaakt hebben van onze accommodatie. Ik noem o.a Jeugdzorg en de Glasstadmars.
Verheugd zijn wij als bestuur dat op 17 en 18 juni 2011 de SamenLoop voor Hoop
Leerdam op ons complex zal worden gehouden. Roger Tapirima, een speler van het 1e
elftal van Leerdam Sport is met een voorstel gekomen om een vriendschappelijke wedstrijd
te organiseren tussen de eerste elftallen van Leerdam Sport en LRC. De toeschouwers
betalen voor hun toegangskaart en de opbrengst zal aan de organisatie van SamenLoop
voor Hoop Leerdam worden geschonken. De besturen en de technische staf zijn eveneens
enthousiast. Binnenkort zal een datum voor de wedstrijd worden geprikt. 

Wat mij als voorzitter van Leerdam Sport zeer goed doet is het  feit dat er weer gesprekken
op bestuurlijk niveau met het bestuur van LRC Leerdam plaatsvinden. Beide besturen zijn het
er over eens dat er b.v  met z’n tweeën qua inkoop op diverse fronten financieel veel meer
uit te halen is. Nog meer samenwerking tussen beide clubs blijkt uit het feit dat het 1e elftal
van LRC eens in de 2 weken op maandag op onze traphoek traint.

Het is voor ons als vereniging een moeilijk jaar geweest om de financiën weer rond te
krijgen. Jammer genoeg is er binnen de Gemeente Leerdam nog steeds geen mogelijkheid
om subsidie te krijgen voor actieve leden. Dit terwijl men vanuit de regering en ook de
gemeente Leerdam zelf aangeeft dat er meer gesport zou moeten gaan worden. Ik ben mij
er van bewust dat ook de gemeentelijke overheid niet aan bezuinigen ontkomt, maar ik wil
toch graag de volgende oproep doen:

Beste bestuurders van de gemeente Leerdam, onderzoek de mogelijkheden en ondersteun
uw eigen woorden met een subsidiebeleid waar alle actieve leden van sportverenigingen
iets aan hebben. Want ik blijf het nog steeds onrechtvaardig vinden dat NIET
sportvereniging wel een vorm van subsidie krijgen en de actieve sportverenigingen niet.
Het aanscherpen van het innen van contributies in 2010 is succesvol gebleken. Het
ledenaantal is nagenoeg gelijk gebleven, maar de betalingsmoraal en contributieopbrengst
is toegenomen. In 2011 voeren wij dit contributiebeleid dan ook weer uit. Betaald men
niet, dan is men binnen een aantal maanden Leerdam Sporter af.

Sponsoring is een bron van inkomsten die voor Leerdam Sport zeer belangrijk is. Het
sociale imago en daarmee de uitstraling van Leerdam Sport is toegenomen. Leerdam Sport
laat zien waar het voor staat en dat spreekt sponsoren aan. Steeds meer bedrijven
ondersteunen ons in welke vorm dan ook. Een gebaar dat wij als vereniging zeer op prijs
stellen. 
Het bestuur is voornemens om tijdens de competitiewedstrijd Leerdam Sport – Heukelum
een sponsormiddag te organiseren.

Een mooi voorbeeld van sponsoring is de aanschaf van een AED-apparaat. Dick Kruijs
heeft het initiatief hiertoe genomen. Ruim 180 bedrijven, instellingen en personen zijn
aangeschreven. Het resultaat mag er zijn. Het AED apparaat hangt inmiddels in de grote
kantine. Van Doorenmalen Services heeft voor 15 leden kosteloos een opleiding verzorgd.
Deze opleiding krijgt in het najaar nog een vervolg. Al onze leiders en trainers zullen de
opleiding dan aangeboden krijgen.

De Familiedag was in 2010 wederom een groot succes. Het weer, de sfeer en de
voetbalkwaliteiten waren prima. Een aantal leden, waaronder Dice Kruis, John Klok, John
Vendelbosch, Dick de Jong en Arie Stütz hebben het initiatief genomen om de Familiedag
verder uit te bouwen. Een initiatief dat wij als bestuur toejuichen. Zodra de definitieve
datum bekend is vermelden wij dit in ons clubblad De Brug en op onze website. Dit is
typisch zo’n Leerdam Sport dag waar oud en jong samen de hele dag bezig zijn. Winnen
is niet belangrijk. Het gaat om de saamhorigheid die wij als vereniging uit willen stralen.
Initiatieven zijn er voldoende bij Leerdam Sport.

Jeanette van Eek heeft een actie op touw gezet m.b.t. de verkoop van loten van de Sponsor
Bingo Loterij, waarbij een deel van de lotprijs ten goede komt aan Leerdam Sport. In 2011
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gaat de promotiecampagne hiervoor verder.

De laatste donderdag voor Kerst hebben Dick Kruijs en John Klok een voetbalquiz
georganiseerd. Quizwereld heeft hier een mooie avond van gemaakt. Na afloop gezellig
nog een hapje en een drankje. Ron Stütz en Atilla Tasdogan waren de winnaars.

Nog 1 jaar te gaan tot ons jubileumjaar. Een aantal leden, waaronder Dick Kruijs, John
Klok, Dick de Jong en Ton van Lent hebben aangegeven mee te willen denken om dit jaar
tot een onvergetelijk jaar te laten worden.

Het initiatief van Tessa Vendelbosch en Amanda Kant om een damesteam op te richten is
helaas niet gelukt. Toch is het goed dat het initiatief is genomen.

Een goed verstaander heeft een aantal namen van leden voorbij horen komen. Leden die
begrijpen dat Leerdam Sport naast de leden die een lekker potje voetballen ook leden
nodig heeft die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Het bestuur is blij met deze
vrijwilligers. Vrijwilliger zijn betekent niet dat je er voor altijd aan vast zit. Je kan ook
vrijwilliger zijn voor een bepaalde activiteit zoals de Familiedag of het 100-jarig bestaan.
Als voorzitter spreek ik de hoop en het vertrouwen uit dat de aanwas van deze groep
vrijwilligers in 2011 door zal zetten. Want Leerdam Sport heeft jullie ook nodig. Leerdam
Sport is er voor en door de leden.

Een ander visitekaartje van onze vereniging is onze website. Onze webmaster Jeroen de
Bruin heeft onze site afgelopen zomer een nieuw gezicht gegeven. Onze website wordt
steeds vaker bezocht. Het is echter wel belangrijk dat de website van informatie wordt
voorzien. Het is dus van belang dat de leden stukken aanleveren.
Wat 2011 ons gaat brengen weet ik niet. Wat ik wel zeker weet is dat 2011 in het teken
zal staan in de voorbereiding van ons 100 jarig bestaan in 2012. Onze
Jubileumcommissie is al druk doende met ondersteuning van diverse leden om een
aansprekend programma op poten te zetten.
De Nieuwjaarsreceptie van 2011 is een mooi moment om onze slogan voor het 100-jarig
bestaan te presenteren:   “met respect voor het verleden, kijken wij vol vertrouwen naar de
toekomst” 
Ik denk dat we met deze slogan spijker op zijn kop slaan. Het verleden mogen en zullen
we nooit vergeten. Te veel mensen hebben zich in al die jaren ingezet om te verwezenlijken
en te maken waar en wat Leerdam Sport nu is en waar wij voor staan. Maar het houd niet
op na 100 jaar. Leerdam Sport '55 leeft en bruist. Wij zijn trots op ons Leerdam Sport en
iedereen mag dat weten. 

Geachte dames en heren,
Ik wens u allen, en allen die u dierbaar zijn en schitterend, sportief en vooral gezond 2011
toe.
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omUiterste inleverdatum copy is
20 april 2011.

Dit clubblad zal rond 
1 mei 2011 verschijnen

Namens de redaktie



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 pakken de draad weer op in 1966. Dit keer maakt ????????? een selectie uit de clubbladen van 1966 t/m 1967:  

TERUG IN DE TIJD

februari 1966
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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 pakken de draad weer op in 1960. Dit keer maakt Jan Kanters een selectie uit de clubbladen 
van 1966 t/m 1967:



februari 1967 juni 1967

maart 1967
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SPONSORNIEUWS 
Hieronder ziet u een aantal foto’s waarbij sponsoren hun dienst aan onze club hebben geschonken,
hier zijn wij natuurlijk de sponsoren zeer erkentelijk voor.

3Dhr. Klaas Brolsma van Snoek & De Leeuw
toont het Leerdam Sport ‘55 shirt met opschrift
van de nieuwe hoofdsponsor.

3Enige weken geleden werd Leerdam Sport 5
door hun sponsor Flexparts BV verrast met de
intussen bekende vrijetijds jacks van Leerdam
Sport. Deze waren buiten de naam en logo van
Leerdam Sport tevens voorzien van het logo en
naam van sponsor Flexparts. Flexparts zorgt
naast het tenue, trainingspakken en nu rode
vrijetijds jacks voor het volledige kledingpakket
van het 5e elftal van Leerdam Sport. Als blijk van
waardering werd de sponsor door het 5e elftal
gevraagd naar het Sportpark Leerdam Sport te
komen. Daar overhandigde het 5e elftal van
Leerdam Sport een fotocollage aan hun sponsor.
Henri van Wijk overhandigde namens het
hoofdbestuur als blijk van waardering sponsor
Flexparts het speciale rood-witte Leerdam Sport
glaswerk.

Hoofdsponsor en co/sponsor Piet Verhoeks tonen
het Leerdam Sport ´55 shirt. 

4

Ron Stütz en Atilla Tasdogan als de eerste trotse
winnaars van de Leerdam Sport ‘55 Voetbalquiz.

4
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ACTIVITEITEN BIJ LEERdAM SPORT IN MEI EN JUNI 2011

In de maanden mei en juni staat ons complex altijd bol van de activiteiten. Om geen
evenementen te missen geef ik hierbij een overzicht.

Datum: Activiteit:

21 mei Fedor Kaebisch Veteranentoernooi

28 mei Glasstadmars

02 juni Toernooi bij Leerdam Sport voor de D-jeugd

04 juni Toernooi bij Leerdam Sport voor de E en F-jeugd

15 juni Leerdam Sport D1 – LRC Leerdam D1 aanvang 19:00 uur
Leerdam Sport 1 –  LRC Leerdam 1 aanvang 20:00 uur

17 + 18 juni SamenLoop voor Hoop Leerdam

25 juni Familiedag Leerdam Sport ‘55

Mocht het 1e elftal de nacompetitie bereiken dan worden de wedstrijden gespeeld in de
periode: 21 mei – 13 juni 2011.

Henri van Wijk

VERkOCHT EN TE kOOP

Op het moment dat dit clubblad verschijnt, hebben wij de 1e onderhandeling met de
gemeente Leerdam afgesloten. De 1169 m3 grond die wij t.b.v. M3 verhuurden, zal dan
uiterlijk 1 maart a.s. aan de gemeente zijn verkocht.
Deze transactie werd in een goed bezochte speciale ledenvergadering met instemming van
alle aanwezige leden aangenomen.
Het overleg over de verplaatsing van het gehele complex is op dit moment in handen van
de deskundigen t.w. de heer Erik van Gellicum namens Leerdam Sport ‘55 en de heer Jack
van Vessem namens de gemeente Leerdam.
Deze deskundigen proberen nu in eerste instantie de plooien enigszins “glad” te strijken,
waarna de kommissie en bestuur de verdere onderhandelingen voort kunnen zetten.
Indien hierin positieve resultaten geboekt worden, zullen wij wederom een speciale
ledenvergadering uitschrijven waarin de leden wel of geen goedkeuring over verkoop en
verplaatsing kunnen verlenen.
Het gaat namelijk over de verkoop van circa 3 ha. grond en uitruil van ca. 3 ha. grond. De
indeling van ons toekomstig complex wordt economischer met kunst- en gewone grasvelden
en één gebouw van 2 verdiepingen voor bestuur/ kleedkamers en kantine 
Gezien het 1e resultaat gaan wij uit van een positieve ontwikkeling en verwachten dit jaar
de onderhandelingen af te kunnen sluiten.

Namens de Commissie VELDEN
Wil Sleeuwits.
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1912                    2012

100-jarig bestaan Leerdam Sport
Wie heeft er nog (originele) foto’s uit de oude doos?

Of supportersattributen zoals petjes, sjaaltjes of vaantjes enz. van het vroegere
Leerdam Sport?

Wilt u die artikelen ten behoeve van het jubileumboek tijdelijk afstaan, meldt u
dan met die spullen bij Het Bestuur.

Wij garanderen dat u de spullen onbeschadigd retour krijgt. 

John Klok & Atilla Tasdogan

SPONSOR BINGO LOTERIJ HEEFT EEN NIEUWE NAAM:
VRIENdEN LOTERIJ!!

De Sponsor Bingo Loterij heeft vanaf 5 januari 2011 een nieuwe naam, namelijk Vrienden
Loterij. 
De loterij werkt nog steeds hetzelfde en u steunt nog steeds Leerdam Sport 55, maar de
loterij is nu nog leuker. Want als u wint dan winnen 5 vrienden die ook lid zijn van de
vrienden loterij mee!! Je mag zelf bepalen met wie u de prijs deelt. Bijvoorbeeld: U wint
100.000 euro dan winnen uw 5 vrienden allemaal 20.000. Wint u een lekkere taart of
een nieuwe auto, dan winnen zij die ook.  

Zorg dus dat u weet wie van uw vrienden meespelen in de vrienden loterij. En natuurlijk dat
zij weten dat u meespeelt. Zijn je vrienden nog geen lid zorg dan snel dat ze lid worden
en natuurlijk Leerdam Sport 55 steunen. Want winnen in je eentje is leuk, maar met je
vrienden is nog leuker.

Wil je lid worden, heb je vragen of wil je de nieuwe regels nog een keer nalezen kijk dan
op www.vriendenloterij.nl. Of u kunt het aan mij vragen. 

Jeanette



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
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Werknet
Uitzendbureau

Gespecialiseerd 
in produktiewerk

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

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.



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.
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VAN dE JEUGd
Wat vliegt de tijd toch. We zijn alweer toe aan de 1e De Brug van 2011, waarvoor  een compliment
aan de samensteller, van redactie tot drukker op zijn plaats is.

We hebben de afgelopen maanden diversen activiteiten gehad waaronder het bezoek van Sinterklaas
en zijn Pieten aan onze pupillen en in de voetballoze winterperiode was daar het Leerdam Sport
Jeugd Mix toernooi in Sportcentrum Berenschot dat mogelijk is gemaakt door Meubelprodukties HMP
BV, waarvoor nogmaals onze dank. Het was een leuk en gezellig toernooi waar onze jeugd het prima
naar hun zin had. Wat mij betreft wordt dit een terugkerend gebeuren. 

De veldtoernooien komen er weer aan. Dat betekent weer extra werk voor de toernooicommissie die
deze maand bij elkaar komt. Over commissie gesproken, het verheugt me u te kunnen melden dat we
enkele dames bereid hebben gevonden die de activiteiten van de jeugd gaan organiseren. Ze vormen
een subcommissie "Activiteiten-jeugd" en gaan binnenkort aan de slag om de activiteiten rondom
Pasen te organiseren. Hierover later meer. Nog meer nieuws betreft vrijwilligers, Ton Vissers leider van
B1 gaat het lopende seizoen het voetbal gebeuren van de jeugd organiseren, Klaas Hoekstra die
sinds kort zitting heeft in de commissie zal het aanspreekpunt voor Ton worden, verder zal Klaas waar
nodig hand en span diensten verrichten en zullen we aan het eind van het seizoen een en ander
evalueren.

Zoals u hebt kunnen lezen zit er al met al beweging in het krijgen van kader, we hopen dat de trant
van aanwas van kader (commissieleden - leiders - trainers - scheidsrechters ed.) doorzet. Want onze
slogan is nog steeds "Wie de jeugd heeft heeft de toekomst, wie geen kader heeft niet".

Nog even dit: Ik wil iedereen erop wijzen dat er na de training en wedstrijd gedoucht moet
worden, niet alleen omdat het heel smerig is om zo weg te lopen, maar het belangrijkste is dat na
een zware inspanning met veel zweet, je snel een verkoudheid te pakken hebt als je niet douchet en
direct de kou ingaat......

Met vriendelijk groet namens de jeugdcommissie,

Dick Schaaij

JEUGdCORNER          2011 door Jeanette van Eek

Verjaardagen Januari-Maart
Januari Februari Maart
8 Hakan Kamar 10 Yusuf Bilgic 4 Husein Yasar
8 Sandro Blom 13 Devrim Karabacak 4 Hakan Tatli
10 Tygo Brandsma 17 Jozua Deugd 4 Aram Syauta
21 Kelvin Stutje 19 Farid Boudkhil 5 Jeffrey Boels   
26 Nolan Vink 21 Hakan Demir 10 Brennan Kerkhof
27 Demir Berkan 11 Melihcan Kamar
28 Alendo Hitipeuw 25 Rachid Tnir
30 Rens Weerdenburg 29 Justin de Bruin

Allemaal van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag!

Moppen en Raadsels
• "Wat kost een goede Hollandse voetballer gemiddeld?" "Nou ... drie ton, denk ik!" "Wat kost een

goede Belgische voetballer gemiddeld?" "Drie miljoen." "Waarom zo veel?""Die zijn veel
zeldzamer!"

• Bij de wedstrijd Ajax-Feyenoord zit er in het Ajax-vak een man met een poedeltje. Het poedeltje is
helemaal gekleed in Ajax- tenue: Ajax-petje, Ajax-sjaaltje, Ajax-shirtje... "Goh," zegt een man
naast hun, "waarom heeft die poedel al die spullen aan?" "O," zegt de man, "hij is helemaal blind
van Ajax. Als ze een doelpunt maken, dan blaft 'ie en dan klapt 'ie in z'n pootjes." In de eerste



helft maakt Ajax 1-0. Het hondje blaft en klapt in zijn pootjes: "Woef, klap." Vlak voor rust komt
Ajax op 2-0. Het hondje blaft en klapt in zijn pootjes: "Woef, woef, klap, klap." "Wat knap is dat,"
zegt de man naast hun in de rust, "maar vertelt u me nou eens: wat doet dat hondje nou als
Feyenoord een doelpunt maakt?" "O, dan doet 'ie heel wat anders," zegt de eigenaar, "dan maakt
'ie een dubbele salto met een halve schroef!" "Wat?" zegt de man, "voorwaarts of achterwaarts?"
Zegt de eigenaar: "Dat ligt eraan hoe ik hem raak!"

• De zoon van een voetbaltrainer komt thuis van school met zijn eindrapport. “Is het gelukt?” vraagt
de vader belangstellend. “Ja hoor,” zegt zijn zoon, “mijn contract voor groep 5 is met 1 jaar
verlengd!”

• Hoe herken je een hele oude auto?
Er zit een sticker op met de tekst “AJAX kampioen.”

• Jantje zat in de klas en moest naar de WC. Hij vroeg aan de juf: “mag ik naar de WC?” “Over
5 minuten”, antwoorden de juf. Vijf minuten later vroeg Jantje weer aan de juf: “mag ik nu naar
de WC?” “Nee,” zei de juf, “over 10 minuten.” Na 10 minuten vroeg de juf aan Jantje: “Waar
ligt de Grote Oceaan op de wereld?” Jantje: “Onder mijn stoel juf.” (ingezonden door Justin de
Bruin)

• Jantje en Donderop gingen verstoppertje spelen. Donderop moest zich verstoppen en ging achter
een politie auto zitten. Toen kwam de agent en vroeg: “Wat is jou naam?” Waarop hij zei:
“Donderop, meneer.” (ingezonden door Tygo Brandsma)

“Wist je dat”
• De B en D jeugd heeft mee gedaan aan de TRIAS Leon Pelikaan zaalvoetbal toernooi.

• Michel voor elk gescoorde doelpunt 10 euro heeft gedoneerd aan KIKA.

• De D uiteindelijk 4e is geworden.

• Na een extra lange winterstop de competitie weer is begonnen.

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



Verslag
In de Kerstvakantie hebben de D en B jeugd mee gedaan aan het TRIAS Leon Pelikaan toernooi in de
Oosterbliek in Gorinchem. Hieronder een verslag van Dylan.

Jeugd Leerdam Sport'55: Knappe 4de plaats Leon Pelikaan toernooi 2011
Na de voorbereiding, een training en een oefenwedstrijd op een zaalvoetbaltoernooi mochten we
vandaag afreizen naar Gorinchem om deel te nemen aan het Leon Pelikaan zaalvoetbaltoernooi voor
D- pupillen.
We hebben een goede prestatie geleverd door 4de te worden van de 7 teams in poule B.
1x winst tegen Almkerk, 4x gelijk tegen Arkel, Asperen, Rijswijkse Boys en LRC Leerdam  en  1
nederlaag tegen de winnaar van de poule Lekvogels. We zijn 4e geworden, een goed resultaat.
En omdat we 3x  scoorden, heeft Michel Kuipers  3 x 10 euro geschonken aan het KIKA fonds, een
prachtig gebaar van hem.
Michel en ik hopen dat jullie, net als wij, hebben genoten van het toernooi. Wij zijn in ieder geval
trots op jullie. We mogen overigens volgend jaar weer deelnemen aan het toernooi vanwege onze
prestaties. Dit was onze doelstelling vooraf die jullie volledig hebben waargemaakt, pure klasse......

Eindstand poule 
(1) Lekvogels 15 punten Onze doelpuntenmakers Hakan 2x en Melihcan 1x
(2) LRC Leerdam 12 punten De 3 goals zijn verwerkt in het topscoorders-
(3) Asperen 9 punten klassement op onze teamsite.
(4) Leerdam Sport '55 7 punten
(5) Arkel 5 punten
(6) Rijswijkse Boys 4 punten
(7) Almkerk 1 punt

Overigens hebben Michel en ik besloten om Batuhan te benoemen tot beste speler van de D1. Hij
was vandaag aanvoerder van het team.
Jongens, bedankt voor de topprestatie vandaag, we hebben weer genoten van jullie.
namens Michel Kuipers en Dylan van Beest 

B foto D foto

Leerdam Sport B1 eindigt als 5de in poule B om de Trias Cup
Spelers: Ismael, Eloys, Peraha, Jozua, Damien, Volkan, Cheverno en Umit. Na het succesvol
begeleiden van de D1 gedurende het Leon Pelikaantoernooi ´s morgens in de Oosterbliek konden
Michel en Dylan direct weer aan de slag met de B1 van onze voetbalvereniging. 
Zonder enige voorbereiding, moesten we het vandaag opnemen tegen Arkel, Kozakken Boys,
Peursum, Woudrichem, Herovina en Asperen. Michel en Dylan kregen een lijst met namen van de
trainer van de B1, Ton Visser, die helaas afwezig was vanwege werkzaamheden. Achteraf hebben
bovenstaande spelers een goed resultaat behaald door 5de in de poule te worden met 4 punten,
tevens moeten we vermelden dat we tegen de B1 van Kozakken Boys, de uiteindelijke winnaar, een
hele goede wedstrijd hebben gespeeld met een heel goede Eloys Versluis, onze captain vandaag.
Na de wedstrijd kregen we de complimenten van de trainer van Kozakken Boys. 
Wij zijn trots op dit resultaat, met een 5de plaats hebben we ons verzekerd voor deelname aan dit
toernooi voor volgend jaar, dit was onze doelstelling, de jongens hebben deze volledig
waargemaakt als team, jullie mogen daar echt trots op zijn.Volgend jaar is het verstandig om 1 á 2
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trainingen te verzorgen en een eventuele oefenwedstrijd ter voorbereiding op het
zaalvoetbaltoernooi, zaalvoetbal en veldvoetbal zijn 2 werelden van verschillen, dit bleek
vanmiddag wel tijdens het toernooi, daarom zijn we trots op deze prestatie zonder enige
voorbereiding, de jongens verdienen zeker een groot compliment, bedankt namens de
begeleiding!!!!!

Uitslagen Leerdam Sport '55 B1
Arkel - Leerdam Sport '55 3-0
Koz. Boys - Leerdam Sport '55 2-1
Leerdam Sport '55 - Peursum 1-6
Woudrichem - Leerdam Sport '55 7-2
Leerdam Sport '55 - Herovina 2-2
Leerdam Sport '55 - Asperen 3-2
Het was een genot om met jullie te werken, Michel Kuipers en Dylan van Beest

Heb jij ook een leuke mop die je iedereen wilt laten lezen?
Heb je ook een leuk verhaal over je voetbalteam of een verslag van een wedstrijd? 
Stuur dit dan op naar janet1989@msn.com. Dan staat jouw verhaal misschien in de volgende Jeugd
corner.

door Jeannette van Eek

Pupillenscheidsrechtercursus bij LEERDAM SPORT ‘55,
Na een halfjaar voorbereiding gaat eindelijk de cursus pupillenscheidsrechter van start. Het begint
op 23 februari a.s. Op 9 maart is de 2e cursusdag. De cursus wordt gegeven op ons complex, en
tot zo ver hebben 9 leden zich al aangemeld voor deze cursus. 

Het programma ziet er vervolgens uit: 
Dag 1: praktijkverslag met 2 F teams 7x7, en spelregels. 
Dag 2: praktijkverslag met 2 E teams 7x7, en ouders/coachen langs de lijn en niet vergeten
certificaten/badges voor de geslaagde. 

Verder ga ik in het komende voetbalseizoen 2011/2012 vanwege het 100-jarige bestaan van
LEERDAM SPORT een vervolg doen op deze cursus. Dus leden tot 19 jaar kunnen zich aanmelden
bij Richard de Roo en/of jeugdcommissie. 

door Richard de Roo

v.v. Leerdam Sport ‘55             19 “De Brug” maart 2011

“Ja/Nee vragen met” Ton van Lent
Hey Ton.
Jij bent (zoals je natuurlijk al lang weet) door de Jaco
aangewezen als volgend slachtoffer voor de Ja/Nee vragen in
ons geliefde clubblad. Zet je schrap, hier komen ze.

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
Word Ajax kampioen met Frank de Boer? Nee
Is Bertus v.d. Kolk een goede leider ? Nee
Jacco Brongers beweert dat hij de beste voetballer 
is die Leerdam Sport ´55 ooit heeft gezien, klopt dat? Nee
Ben je vaak geblesseerd? Nee

Ben je getrouwd? Ja
Koop je wel eens een bloempje voor je vrouw? Nee
Heb je kinderen? Ja
Kunstgras? Nee
Is Purkie een toegevoegde waarde in de spits bij
Leerdam Sport 6? Nee
Ben jij een voorstander van overspelen bij het voetbal? Nee
Heb je tijdens de vorige vragen gelogen? Nee

De volgende keer in ja/nee:  
John Hennekes
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“Wat weet U van” ..............
Deze keer met Piet Verhoeks

Geboortedatum 3 December 1955
Burgerlijke staat: vriendin
Beroep: Bloemist, bloemenhandelaar
Vriendin: Ja, zie boven
Vanaf wanneer ben je een Leerdam Sporter?
Hm, vanaf 1972.  Ik heb gevoetbald vanaf de A-1 junioren bij Leerdam Sport. Later leider van de E1 en
daarna leider van het 3e elftal.

Je bent altijd achter de schermen bezig bij Leerdam Sport, nu co-sponsor voor 1e elftal.
Waarom? 
Eerst 25 jaar in allerlei commissies, 7 jaar Bestuur, toen was er een 2-strijd in de achterban. Wij werden
weggestemd en daarna ben ik meer op de achtergrond actief geworden. Wel lid gebleven,. En toen kwam
Pim van Dam natuurlijk.

Heeft LS er goed aan gedaan om Pim van Dam aan te trekken of is het te vroeg om daar
iets over te zeggen?
Iets te vroeg. Er waait wel een andere wind bij de A-selectie. Dat is prima. Positief denken is belangrijk. Dat
negatieve gevoel en het negatieve beeld dat over Leerdam Sport bestaat moet weg! Kijk naar de website,
alles lijkt goed te gaan. Het ligt niet alleen aan Pim, af en toe een veer is okee, maar hij doet het niet
alleen,maar terecht is terecht, hij stuurt wel aan. Tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten dat hij wel heel
ander materiaal tot z´n beschikking heeft. Prima materiaal overigens.

Wat vindt je van het huidige niveau van het 1e elftal?
Ja, dat is kan nog wel beter. Er zit nog meer in. Maar ja, eigenlijk zijn we net gestart, dus het elftal had wat
tijd nodig om ingespeeld te raken. Zoals Mark Steenbeek van de week in de krant al zei: “Het is een heel
ander elftal. De automatismen moeten nog groeien.” Maar ik vind wel dat we bezig moeten zijn om
kampioen te worden! 

Vind je serieus dat we mee moeten doen om de prijzen? 
Ja natuurlijk doen we mee met de prijzen! Het gaat tussen Leerdam Sport en Heukelum, schat ik in. Als we de
inhaalwedstrijden winnen, staan we 4 punten achter en dan winnen we  thuis van Heukelum op 19 maart! 
Oh ja? Ja natuurlijk, dat moet. Dan staan we nog maar 1 punt achter, en die pakken we ook!

Zou het goed zijn om dit jaar kampioen te worden? 
Ja, natuurlijk, nog meer positiviteit. En dat trekt weer meer spelers aan.  Die uitstraling moet je nastreven.
Draai je een goed seizoen dan trekt dat zeker spelers aan.

Is Leerdam Sport ’55 sportief én in aanzien gegroeid?
Zeker! Vergeleken met een jaar of 5 à 6 jaar geleden. Ook in de media. We krijgen nu zelfs uitnodigingen
voor oefenwedstrijden, en dat is ook wel een anders geweest. Het zaalvoetbal in de Trias-cup pakte ook goed
uit. Een goede zaak, we waren outsider en smaakmaker. En als je nagaat dat je in de laatste minuut van de
verlenging onnodig van Sliedrecht verliest, en je weet dat Sliedrecht het toernooi won…..

De aankomende verhuizing, wat vind je daarvan? Goede zaak, maar ik heb mijn twijfels.
Wil je blijven waar we zitten dan? Nee, verhuizen is beter, maar het is een moeilijke zaak, want het
gat met de gemeente in €’s is heel groot. Gemeente is lastig. En van de zelfwerkzaamheid hoef je het
vandaag de dag niet te hebben, dat ontbreekt nu. De Gemeente moet over de brug komen. 
Kunstgras erbij is een wens en wat mij betreft terug naar de zondag. Ik ben een grote fan van zondagvoetbal.

Wat vind je van het nieuwe tenue van LS? Het oude klassieke shirt komt weer terug,  en ook een
versie met korte mouwen, en een ander uittenue. Is prima voor de uitstraling van de club. Prachtig mooi. 

In welke elftallen heb je gevoetbald bij Leerdam Sport?
Ik heb 4 jaar in het 2e gespeeld. En 4 wedstrijden in het 1e . Zo rond  1975. SVW uit was mijn debuut bij
het 1e. Net over uit de A-1 en toen SVW uit. 3000 man rond het veld. We speelden toen in de 3e klasse.
We verloren met 2-1. Ik was rechtsback. In de jeugd stond ik in de spits, maar na de overgang naar de
senioren werd ik rechtsback. Maar na 1 jaar in de senioren belandde ik toch weer in de spits in het 2e. Later
speelde ik nog in het 3e en het 4e elftal. Toen ik ongeveer 30 jaar was begon ik voor mezelf en ben ik
gestopt met voetbal.

Wat is je favoriete club in Nederland? Feyenoord!!
En hoe vind je dat het daar nu gaat? Da’s een puinhoop.
Is daar meer uit te halen? Daar heb ik een hard hoofd in!

Heb je ook nog een favoriete club in het buitenland? 
Tottenham Hotspur. Door Rafael van der Vaart!



Wie is volgens jou op dit moment de beste speler op de Nederlandse voetbal velden? 
Tim Matavz van Fc Groningen.
Is dat een idee voor Feyenoord? Jazeker, een heel goed idee!

In welk tijdperk zou je graag willen leven? 
Het huidige!

Lees je veel? 
Nee, ik lees niks, geen krant, geen sportblad. Alleen de komende De Brug denk ik! 

Voor wie heb je respect? 
Voor Marc Rutte, omdat hij het prima doet.

Heb je broers en zusters? 
Nee, ik ben enig kind.

Waar zou je graag nog eens naar toe willen?
Canarische eilanden, want Nieuw Zeeland is te ver.

Wat zou je nooit eten? 
Ik eet alles. Ik ben niet zo moeilijk.
Oh, maar eet je dan ook hond? Nee, dat niet en ook geen heet spul, zoals sambal.

Wat is de mooiste vrouw in jou ogen? 
Mijn vriendin en Carry Tefsen. 

Welke tv programma’s kijk je graag? 
Weinig! Ik vind er meestal weinig aan. Zo’n programma als voetbal international met die gekke van der Gijp.
Nee, da’s niet aan mij besteed. Ik kijk wel naar Studio Sport

Heb je nog gevoelens voor die andere club hier in Leerdam?
Nee, om eerlijk te zijn niet. Ik ben blij met wat ik doe bij Leerdam Sport, en dat wil ik graag zo houden.

Wat vind je van de verkoop van de grond waar M3 op staat aan de gemeente?
Tsja, ik weet het niet zo goed.

Maar je bent toch uit de schulden nu? 
Ja voor Leerdam Sport is het een goede zaak, maar ik ben bang dat er iets achter zit. Het is wel zaak dat er
nu omzichtig met het geld om wordt gegaan. Alleen besteden aan dingen die echt nodig zijn.

Hoe kijk je tegen het Bestuur aan?
Positief! Ben blij dat die jongens er zijn. Ze hebben veel bereikt, ook nu weer t.a.v het 1e elftal, Pim heeft
bijgetekend, Addy, Achraf en Mark hebben toegezegd te blijven. Prima! En zij trekken weer andere spelers.
Het liefst uit Leerdam.

En als we dan kampioen worden?
Met dit materiaal moeten we, met een enkele versterking hier of daar, de 2e klasse kunnen halen. En dat is
een prima niveau voor Leerdam Sport. Hoger hoeft wat mij aangaat ook niet echt. 

Heeft Pim het goed voor elkaar zo in z’n 1e jaar?
Ik denk dat Pim het goed voor mekaar heeft. Zeker voor een trainer die nooit voor een groep gestaan. Ooit
wellicht in de jeugd misschien. Maar zoals het nu gaat ook prima. 
Hij heeft zijn ervaring op niveau meegekregen, maar dat zegt nog niet dat je het ook over kunt brengen.
Maar blijkbaar lukt het over het algemeen aardig, en klikt het met de groep.

Hoe lang ben je al bloemist? 
40 jaar. In mijn eigen zaak, van mijn vader overgenomen, of eigenlijk: hij is ook nog een beetje
‘aandeelhouder’, maar hij gaat niet meer mee naar de veiling. 

Een laatste vraag: houden bloemen echt van mensen?
Ja natuurlijk.

En dan komt John Boekelman binnen met het bewijs dat Piet Verhoeks echt gevoetbald. heeft. Een mooie
elftalfoto van het 2e elftal met spelers als Joop Wattimury, Cocky Klein, Joop Sterk, John Boekelman, Leen
Baars, Gerard Donga, Peter van Opijnen, Henk Blommers, Dick Schaaij, Seth Saluteru, Pernussa met die kop
met haar, Peter Lopulalan, Addy Klein.

Geef kort antwoord op de volgende vragen.
Zaterdagvoetbal ? Nee
Wie was je 1e trainer? Johan Planken
Kinderen? 1 zoon. Hij voetbal niet
Waar word je blij van? Als we kampioen worden

De volgende keer in wat weet u van Sjaan Hoegee
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



v.v. Leerdam Sport ‘55             22 “De Brug” maart 2011

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
ADICO Milieutechniek Vlietskade 1513 4241 WH Arkel
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 Culemborg Tollenstraat 34 4101 BE Culemborg
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


