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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 

stnatnuoccadrooNnaVVa    

   

 
                

 
     

             

sruesivdagnitsaleb&   

   

 
                

 
     

             

dnepaP-madreeL-mehcniroG-grobmeluC-dseeB

av@madreelE448116)5430(T
-23taartslatznfiP
drooNnaVVa

   

   

 
                

 
     

             

lemmobtlaZ-nenaiV-leiT-)nedetsthcerD(thcerd

ln.droonnavva..vwwwIln.droonn
m adreeLBJ3414

madreeL

  
 
   
 
 
   

 
   

   Gorinchem
t      

 
     

  
       

     

    
 

   

   

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
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VOORZITTERSPRAAT
Terugblikken op de afgelopen periode doe ik met gemengde gevoelens en wel om de volgende
reden. Hoe mooi zou het zijn geweest om een benefietwedstrijd te spelen tegen plaatsgenoot LRC
Leerdam, waarvan de gehele opbrengst ten goede zou komen voor de Samenloop voor Hoop.
Helaas heeft de wedstrijd het einde niet gehaald, door wat later bleek  3 verschillende oorzaken
die zich toevallig op die dag en dat moment afspeelden. Jammer jammer jammer. Een mooi
geldbedrag in de vorm van de entree en een bijdrage van zowel LRC Leerdam als Leerdam Sport
’55 hebben wij als bestuursleden van beide verenigingen op de slotdag van de Samenloop voor
Hoop overhandigd. 

Terugkijkend op de totale Samenloop voor Hoop, denk ik dat de organisatie van deze Samenloop
een groot compliment verdient voor hun inbreng en organisatie van dit, ik mag wel zeggen, mega
spektakel. Ik ben er best wel een beetje trots op dat wij als Leerdam Sport ´55 familie ook onze
inbreng hebben gehad om dit tot een succes te maken. Dat onze inbreng werd gewaardeerd bleek
wel uit het feit dat wij als dank een schitterend schilderij aangeboden kregen. Dit schilderij heeft een
mooie en prominente plaats gekregen in onze grote kantine.

Hoewel de weergoden ons niet zo goed gezind waren die dag, heb ik toch genoten van onze
familiedag. Het enthousiasme waarmee gestreden werd was geweldig. Door zowel groot als klein
werd er genoten van wat er door verschillende mensen voor die dag was georganiseerd. Hieruit
blijkt maar weer waar je als kleine vereniging toch groot in kan zijn.

Op 26 juli ontvingen wij het bericht dat ons oud lid Rien Kuit was komen te overlijden. Hoewel Rien
geen lid meer was, voelde hij zich toch altijd betrokken bij alles wat met Leerdam Sport ’55 te
maken had.

In de afgelopen niet voetbalperiode hebben de mensen van de afdeling O.T.O niet stilgezeten.
Onze velden en accommodatie liggen er weer piekfijn bij. Steeds meer mensen bieden hun hulp
aan als het gaat om het onderhouden van onze velden en accommodatie. Wij als bestuur
waarderen deze hulp ten zeerste.

Terwijl ik dit voorwoord zit te schrijven zijn de eerste beker en competitiewedstrijden al weer
gespeeld en is de kop er voor een mooi voetbalseizoen weer af.
Heel stilletjes komt 25 februari 2012 steeds dichterbij. Op deze dag zal het precies 100 jaar
geleden zijn dat onze vereniging is opgericht. Onze jubileumcommissie en de
ondersteuningstroepen zijn al druk bezig om het één en ander te organiseren voor dit jubileum. Ik
mag al wel verklappen dat er op 24 februari 2012 een oudejaarsavond gehouden zal worden, en
dat er een speciale Leerdam Sport ´55 100 jaar krant uitgegeven zal worden die huis aan huis
bezorgd zal worden.

Tot zover mijn bijdrage voor dit clubblad. Ik hoop u allen te mogen begroeten op onze mooie
accommodatie. 

John Boekelman 
Voorzitter
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REdAkTIEPRAAT
Het afgelopen seizoen was bijzonder. 
Bijzonder, omdat we grond verkochten;
bijzonder om dat de tegenprestatie ervoor zorgde dat we schuldenvrij zijn en dat is bijzonder in deze barre
economische tijden; 
bijzonder omdat ´we´ promoveerden naar de 3e klasse;  
bijzonder vanwege de Sponsorloop voor Hoop, hoewel niet meteen een LS activiteit, maar zonder
medewerking was het geen succes geworden; 
bijzonder omdat…ja noemt u het maar op. Het was een bijzonder jaar!

Het is en wordt een uitdaging om dat succesvolle jaar minimaal te evenaren. Wat vanzelf gaat gebeuren:
we worden dit seizoen 100 jaar jong. In diverse geledingen van de vereniging zijn activiteiten ontplooid
om dat tot een gedenkwaardige gebeurtenis te maken. U gaat er ongetwijfeld op tijd over horen. 

Mag ik u er nog op attent maken dat er nog een beperkt aantal jubileum sjaals zijn. U heeft een prachtig
collectors item en u steunt er direct de komende Familiedag mee. Voor info weet u het bestuur e/o John
Klok zeker te vinden.

Over de Familiedag gesproken, het weer zat zeker niet mee. Maar alle deelnemers waren niet minder
enthousiast. Meer dan 20 teams schreven zich in, en veel oude bekenden wisten hun weg naar de Q. de
Palmelaan te vinden. Naast het voetbal was de buikschuifbaan een geweldig succes. Het deelnameaantal
was boven verwachting groot. De reserve voorraad voor de bbq moest dan ook aangesproken worden. Met
dank aan de vele sponsoren konden alle deelnemers er zonder kosten van genieten. 
Dat beloofd wat voor de Familiedag 2012 die op 16 juni gepland is.

De start van het 1e elftal in de 3e klasse is - voor mij althans - boven verwachting goed. Er zijn echter nog
veel wedstrijden te gaan, en het gevaar nu al te denken dat de onderste ‘een makkie’ zal zijn is iets dat
Pim en zijn technische staf zal moeten zien te voorkomen. 

In deze De Brug treft u een weergave aan van een uitgebreid interview met Wil Sleeuwits. De man achter
de commissie Velden, maar velen van u kennen hem ook als ex-1e elftal speler.
Verder zijn er de vaste ingrediënten zoals ‘Terug in de tijd’, deze keer heeft Carel Giltjes ‘Bruggen’ uit de
oude doos doorgekeken en een selectie gemaakt. Daarnaast treft u ook de aankondiging aan van de
algemene ledenvergadering op maandag 14 november a.s. Noteert u die datum vast in uw agenda.

Speciaal was de uitreiking van de Meer dan handen Awards. In de categorie Competentie werd onze
eigen Michel Kuipers uitgeroepen tot winnaar. Een prachtig moment voor Michel die de prijs kreeg
uitgereikt in het bijzijn van zijn ouders, broer Patrick en de spelers van "zijn" C1. Petra Groeneweg gaf in
haar toespraak aan dat Michel de prijs heeft gekregen omdat hij jeugdleider is bij Leerdam Sport en dat
hij naast het voetballen ook activiteiten onderneemt met zijn spelers. Hij staat altijd klaar voor jongeren met
problemen en hij is maatschappelijk betrokken. De Hakan Demir voetbalmarathon is hiervan een mooi
voorbeeld. 
Michel gefeliciteerd.

Marcel van Leusden

le
er

da
m

sp
or

t5
5@

ho
tm

ai
l.c

omUiterste inleverdatum copy is
20 november 2011.

Dit clubblad zal rond 
1 december 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

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
Seniorenconvent en Algemene Leden Vergadering: Al jaren is het een goede traditie dat het
bestuur van Leerdam Sport ’55 in november verantwoording aflegt aan de leden van Leerdam Sport ’55
over het gevoerde beleid. Voor het Seniorenconvent en de Algemene Leden Vergadering zijn de volgende
data vastgesteld:
Seniorenconvent maandag 14 november 2011
Algemene Leden Vergadering maandag 21 november 2011
De beide bijeenkomsten beginnen om 20:00 uur en worden gehouden in de grote kantine van Leerdam
Sport ’55. De agenda treft u elders in ons clubblad aan.

Aanpak excessen: 30 augustus 2011 hebben de voetbalverenigingen een brief van de KNVB
ontvangen waarin zij aangeven excessen in het voetbal harder aan te zullen pakken. De straffen zijn
aanzienlijk en de KNVB heeft inmiddels al een aantal forse straffen uitgedeeld. Het bestuur van Leerdam
Sport ’55 ondersteunt de brief van de KNVB en zal niet nalaten om in geval van wangedrag, in welke
vorm dan ook, zelf ook maatregelen te treffen tegen de schuldigen.

Verkoop complex: Op de achtergrond vindt er overleg plaats tussen Erik van Gellicum namens
Leerdam Sport ’55 en Jack van Vessem namens de gemeente Leerdam. De wensen van Leerdam Sport ’55
worden nogmaals inzichtelijk gemaakt. Leerdam Sport ’55 stelt reële eisen. 15 september 2011 zijn Wil
Sleeuwits en ondergetekende bij de vergadering van Raad Commissie Activiteit geweest. Hier werd de
kadernota Broekgraaf besproken. Het nieuwe onderkomen van de 3 sportverenigingen werd niet of
nauwelijks besproken. De enige partij die het punt aan de orde bracht was Leerdam 2000. Zij stelde de
vraag of het gezien de financiële situatie wel verstandig is om de verenigingen te verplaatsen. De
wethouder gaf aan dat dit zeker nog besproken gaat worden. Duidelijkheid is er dus nog steeds niet.
Sterker nog: het aantal vragen van Leerdam Sport zijde neemt alleen maar toe. Na de verkoop van de
gronden M3 heeft de gemeente aangegeven snel zaken te willen doen m.b.t. de verkoop van ons huidige
complex en verplaatsing naar de nieuwe locatie. Ondanks het overleg tussen de eerder genoemde heren
merkt het bestuur nog maar weinig van de voortgang.
Het wordt tijd dat de gemeente Leerdam zijn verantwoordelijkheid neemt en helderheid verschaft. Leerdam
Sport ’55 werkt volledig mee. Wij hebben offertes opgevraagd, een tekening aangeleverd etc. De
gemeente stelt hier op dit moment weinig tot niets tegenover. Mocht de gemeente geen geld hebben of, om
welke reden dan ook, af willen zien van de aankoop van ons complex: wees eerlijk en geef duidelijkheid.

Henri van wijk,Secretaris

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

maandag 21 november 2011, aanvang 20.00 uur
in de grote kantine van Leerdam Sport ‘55. 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING:
01 Opening
02 Ingekomen stukken
03 Vaststellen notulen vorige vergadering (29 november 2010)
04 Vaststellen jaarverslag secretaris
05 Vaststellen financieel verslag 2010 – 2011 *
06 Vaststellen begroting 2011 – 2012 *
07 Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: John Boekelman (voorzitter)

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

08 PAUZE

09 Vaststelling diverse commissies
10 Verkoop complex
11 Wat verder ter tafel komt
12 Rondvraag
13 Sluiting
* De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien vanaf 14 november 2011
Namens het bestuur,
Henri van Wijk, Secretaris
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dROMEN WAARMAkEN
Dit is de 3e uitgave van ons clubblad “De Brug” dit jaar waarin we helaas moeten mededelen dat wij
totaal niets concreets kunnen melden in de voortgang van de onderhandelingen van ons complex.
Na het positieve resultaat over de verkoop van de grond t.b.v. de M3, hadden wij erop gerekend dit jaar
tot een resultaat te komen van het WEL of NIET VERKOPEN van ons complex.
Hierbij is destijds met wethouder van ’t Pad afgesproken dat er voor beide partijen een WIN-WIN
SITUATIE voorop moet staan.
Sinds augustus 2003 zijn we nu in gesprek en de enige zekerheid voor ons is de locatie waar we
eventueel naar toe gaan.
Zoals wij hebben begrepen op de vergadering van Raad Commissie Activiteit van 15 september jl. zijn er
nog een aantal vraagtekens in het bestemmingsplan “Broekgraaf” w.o. de spoorwegovergang(en) en het
Multi Functionele Accommodatie waarin o.a. de brede school, kinderopvang, buurthuis kunnen komen.

Willen wij onze leden zover krijgen met een verhuizing in te stemmen, dienen er toch wel op korte termijn
(dit jaar) resultaten in de onderhandelingen te komen.
Leerdam Sporters willen best meewerken aan de slogan van de gemeente:

“MAAK JE DROMEN WAAR IN DE BROEKGRAAF”
MAAR DAN WEL OP EEN AANVAARDBAAR COMPLEX 

Namens de commissie Velden
Wil Sleeuwits

SPONSORNIEUWS
In de eerste plaats bedanken wij Jan Sleeuwenhoek voor zijn vele werk om voor dit seizoen weer veel
sponsoren bereid te vinden om een wedstrijdbal te sponsoren.
Wij bedanken deze sponsoren hiervoor hartelijk en verwijzen naar de lijst elders in dit clubblad.
Tevens heeft de KRINGLOOP LEERDAM een advertentie in het clubblad geplaatst.

Wij feliciteren Peter van Opijnen met de heropening van zijn winkel naar het EP CONCEPT.

Wij bedanken Ton de Jong van Kapsalon Ton de Jong, die per 20 september zijn kapsalon
beëindigde, voor de vele jaren van sponsoring aan onze vereniging.
Ton was ruim 30 jaar geleden betrokken bij de oprichting van onze sponsorcommissie.
Ook Dick en Gerda Vermeulen van de Backinette bedanken wij en wensen Menno en Nicole van
den Bergh veel succes toe met de voortzetting van de Backinette.

Inmiddels zijn in totaal 8 nieuwe en vervangende reclameborden geplaatst waardoor de boarding rondom
ons hoofdveld weer een uitstekende uitstraling heeft.
Naast SHELL Pompstation, FLEXPARTS, ADICO, van der WAL, HET KONTAKT en slijterij in den WINGERD
hebben loonbedrijf W. BEVERLOO en van GELLICUM Vastgoed reclameborden geplaatst.

Wij bedanken al onze sponsoren voor hun bijdragen aan onze vereniging en nodigen hen van harte uit
om naar de prestaties van onze elftallen te komen kijken.

Namens de sponsorcommissie
Wil Sleeuwits.

Senioren Convent
maandag 14 november 2011, aanvang 20:00 uur grote kantine

Algemene Leden Vergadering
maandag 21 november 2011, aanvang 20:00 uur grote kantine

BEdANkT
Langs deze weg wil ik mede namens mijn familie het 1e en 2e elftal bedanken voor hun
medeleven naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder, 
en de steun die ik heb gekregen tijdens de Samenloop voor Hoop.

Joel Hoegee



Memoriam M.J Kuit (Rien) 
10-03-1931 Rotterdam / 26-07-2011 Culemborg.

Naar aanleiding van het overlijden van mijn vader Rien Kuit schreef ik een dankbetuiging, ook omdat
de belangstelling vanuit het Leerdamse bij het overlijden van mijn vader overweldigend was. 
Als klein ventje van 7 jaar kwam ik al in Leerdam met mijn vader op de brommer, omdat mijn vader
daar zonodig moest gaan voetballen, en hij vond het wel leuk als ik ook meeging om naar het
voetballen te kijken. Steeds maar weer diezelfde gang naar het Spartaveld aan de Tiendweg, de
brommer bij het sportveld neerzetten of bij Dhr. Brandsma die destijds in het bestuur zat. Er was met
die ouwe dan ook geen goed garen te spinnen als hij naar de wedstrijd moest want, die 2 punten
(destijds) moesten in de pocket blijven, zeker de thuiswedstrijden, dat was voor hem het heilige grondje
van Leerdam en daar ging niemand met een overwinning weg, alleen als de tegenstander echt beter
was dan had hij er geen moeite mee, hoewel, de jongens die met mijn vader hebben gevoetbald
zullen daar ongetwijfeld meer over kunnen vertellen.

Met heel veel liefde voor de club Leerdam Sport '55 sprak hij met iedereen die het maar wilde horen
en, wilde je het niet horen dan zorgde hij er wel voor dat je het te horen kreeg. Kippenvel kreeg je
ervan, zelfs ik nu aan het schrijven ben komen al die jaren mij weer voor de geest, ook de namen van
de spelers waarmee Pa heeft gevoetbald in die 9 jaren bij Leerdam Sport '55 enkele te noemen zijn ,
Joop Sterk, Chiel v/d Linden, Teunis Klok, Piet Abbel, Tonnie Schaay, Kokkie Klein, Nico van Kleij etc
etc, ook de jongens uit Culemborg, Koos de Koning , Hans van Zoelen, Gartie Koedam, Gerard
Salempessy, mijn excuses dat ik ze niet allemaal opnoem, maar neem van mij aan dat hij over
iedereen met wie hij voetbalde met respect vertelde en ook over alle supporters. Met een big smile op
zijn gezicht en lachend tussen de anekdotes door vertelde hij erover. 1 anekdote zal mij altijd
bijblijven, op het oude Spartaveld op de tribune bij Mientje de Stigter op schoot, tussen al die andere
meiden van de spelers hoorde je dan, hup jongens, hup Leerdam Sport, hup jongens kijk daar is je
vadertje hup Leerdam Sport kijk dan Reneetje daar is je vader, hup jongens. Er is door Mientje wat
gehupt al die jaren, zoveel dat ik al die haren op mijn taas ben kwijtgeraakt want Mevr de Stigter zat
er maar doorheen te blazen, prachtig.

De jongens, dat waren zijn maatjes daar had hij respect voor, daar kon je van op aan en andersom.
Nemen jullie dat maar van mij aan, hij vertelde altijd, wat wij hebben gedaan op dat trainingsveld
zomer en winter, tot boven je enkels in de modder, vrieskou, teveel om op te noemen welke ontberingen
wij hebben moeten ondergaan en voetballen met jongens die op de Hut werkten in de ploegen en die
er dan gewoonweg zondag's stonden, volle bak aan de Tiendweg en al die mensen die je naar het
veld zag komen om die wedstrijd te kijken en om ons te ondersteunen, met een broek vol Str... 
Voor alle oud spelers die met die ouwe hebben gevoetbald, jongens hij sprak met respect over jullie,
vergeet dat a.u.b. niet, hij meende dat uit de grond van zijn hart. Dat geldt trouwens voor de hele club
Leerdam Sport

Het is maar goed dat ik niet zo ben als die ouwe van jouw want dan had je echt een probleem, oké
Piet, ik begreep gelijk wat je bedoelde hé, en dan erachteraan, bij Teunis had je al 3 hoog op de
tribune gelegen, prettige verjaardag! Daar kon je het dan maar weer even mee doen zogezegd.
Volgens mij heb ik dat ook wel eens tegen zijn kinderen gezegd, gek hè.
Uit verschillende opmerkingen die ik dan te horen kreeg hoorde ik zo nu en dan mijn vader, dezelfde
context, dezelfde uitleg, kan ook niet anders, deze mannen hebben met mijn vader in hetzelfde elftal
gevoetbald en uiteraard dezelfde trainers gehad destijds dus, 1+1 =.. (precies.)

De Hennekes clan: bij die Clan mede door Bob jr heb ik een heel warm gevoel overgehouden ondanks
dat wij elkaar niet zoveel zien. Pa Bob en Moeke Cor, bedankt voor die fijne tijd, dat was
waarschijnlijk hetgeen mijn vader bedoelde.
Bob vertelde ook van de vroegere jaren dat hij mijn vader heeft zien voetballen en zei dan dat hij het
jammer vond dat mijn vader in het verkeerde shirt liep (grapje zei hij dan) ik wist niet dat je kwaad
werd, dat word ik ook niet zei ik dan, nou je krijgt anders wel een dikke nek blauwlap, en dan werd er
ook aandachtig geluisterd en deed je dat niet dan had je een natte hand in je nek, en dat had je liever
niet dat kan ik u verzekeren, ik denk altijd met veel plezier aan die tijd terug en weet nu wat mijn
vader bedoelde met een ,,warm nest" de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat hij mij dat ook heeft
gezegd toen ik vertelde dat ik met regelmaat bij de Hennekes Clan was. Hij zei dan, dat is een goed
hoekie, pik. Hij had gelijk. Rien (hoe gek kan het zijn) en Henk zie ik nog regelmatig als wij op het
sportcomplex zijn, een blik, een oogwenk en we weten wat we bedoelen zonder ook maar iets te
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zeggen.
Ik hoop dan ook dat niet alleen voor mij, maar ook voor Leerdam Sport dat jullie heel, heel lang in hun
midden zullen blijven.

Enkele weken voor dat mijn vader stierf tijdens 1 van zijn nog heldere momenten met een bakkie
Kibbeling en saus op tafel met z'n 2 tjes, vertelde hij mij nog enkele verhalen over en van Leerdam
Sport ‘55. Ik moest hem af en toe wel even helpen, de strijd tegen Alzheimer en het dementeren kon en
wilde hij niet accepteren, dat kon je zien, een slopende ziekte, hij zei dan een fijne tijd, een liefdevolle
tijd met geweldige momenten, mensen en jaren, hij vroeg steevast, pik zie jij die ouwe jongens nog wel
eens? Ja pa, die zie ik nog met regelmaat van de klok, schitterende kerels zei hij dan, doe ze de
groeten van mij als je ze ziet, niet vergeten hè je weet toch nog wel wie ik bedoel hè, Joop, Ton,
Teunis, Piet, Kokkie, Nico, ja ja, ik weet het, in zijn ogen kon je aflezen dat hij van die ouwe garde
hield en dat hij ervan genoten heeft om met die gasten te voetballen, ik weet, en ik kon mijn vader, dat
hij dat oprecht meende, jongens hij hield van jullie zoals jullie waren / zijn.

Vele verhalen kan ik U vertellen over wat mijn vader mij allemaal heeft verteld maar dan ben ik
waarschijnlijk tot 2020 bezig.

Ik weet dat ik de volmacht en een akkoord heb van mijn vader, dat ik namens hem uit mag spreken,
alle mensen van v.v. Leerdam Sport ‘55 nog vele mooie en sportieve jaren toe te wensen in de toekomst
en veel gezondheid, zijn strijd is gestreden en, hij heeft gestreden, tot het laatste moment. v.v. Leerdam
Sport ‘55 heeft hij in zijn hart gesloten en meegenomen en dat neemt echt niemand hem meer af.

Ik weet zeker en ook de mensen rond om mij heen zeggen, dat ik dezelfde routing ga volgen als mijn
vader als het gaat om Leerdam Sport ‘55, het past misschien wel niet in dit verhaaltje thuis maar ik
weet zeker dat mijn vader het geweldig zou vinden dat ik de traditie voort zou zetten met het schenken
van een speelbal voor het nieuwe seizoen zoals hij ook deed, en hoopte met die bal 3 punten in de
pocket te houden. Ik beloof u dan ook deze traditie te zullen voort zetten uit naam en respect van mijn
vader.

Rest mij nog het bestuur van Leerdam Sport ‘55, Joop Sterk, Ton Schaay, Teunis Klok langs deze weg te
bedanken voor hun medeleven van een oud lid, voetballer en een maatje. Mannen, respect.

Namens mij en Marianne willen wij ook alle leden van Leerdam Sport ‘55 die, hun medeleven hebben
betuigd middels een kaartje, een brief of hun aanwezigheid, bedanken tijdens deze zware periode en
met het verlies van onze vader.

Met vriendelijke groet,
René & Marianne
Tiel 12-09-2011 

“Ja/Nee vragen met” Arie Verdugt
Hey Arie,
Jij bent (zoals je natuurlijk al lang weet) door John
aangewezen als het volgende slachtoffer voor de Ja Nee
vragen voor het clubblad. Zet je schrap, hier komen ze.

Alles goed met U? Ja
Geniet je van de dingen om je heen? Ja
Vertrouwen in de toekomst van Leerdam Sport’ 55: Ja
Ben jij de minst talentvolle voetballer van de Verdugt clan? Ja
Denk jij dat je van waarde zou kunnen zijn voor het 1e ? Nee
Jaco Brongers beweert dat hij de beste voetballer is die 
Leerdam Sport ooit heeft gezien, ben je het daar mee eens?

Nee (dat is Johan Teuling)
Ga je wel eens in discussie met de scheidsrechter? Ja

Bier na het voetbal? Ja
Is het gezellig in de kantine? Ja
Krijg je veel weerstand bij het klaverjassen? Nee
De “bank anno nu”is dat ook jouw bank? Ja
Ben je getrouwd? Nee
Heb je kinderen? Nee
Tevreden met de douches in de kleedkamers? Ja
Kunstgras? Nee
Heb je tijdens de vorige vragen gelogen? Nee

Wie zie je graag de volgende keer in ja/nee:  
Vico Vink
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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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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

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

Bent u klaar voor een 
intense proefrit?

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

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

Visscher Rivierenland B.V.
Culemborg, Pascalweg 31, tel. 0345 - 61 60 40     

Tiel, Zuiderhavenweg 7a, tel. 0344 - 61 25 44

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 specifi catiewijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen 
afwijken van de standaardmodellen. Citroën prefereert .
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Back to Disco
Entertainment

Muziek voor elk feest,
gespecialiseerd in Dance-Classics
tevens verkoop en installatie
van Professioneel licht en geluid
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4243 jp Nieuwland
www.backtodisco.nl
info@backtodisco.nl
telefoon 0651098250



dE FAMILIEdAG LEERdAM SPORT 
VIEL ZEkER NIET IN HET WATER!

25 juni 2011

De angst van iedere organisatie, slecht weer bij een buitenactiviteit kwam zaterdag jl. uit.
Het regende al toen het springkussen, de buikschuifbaan en de glijbaan werden opgesteld. Pas ver in de
middag werd het iets minder en nog iets later droog.

Desondanks waren alle 22 (!) teams enthousiast tot en met het einde van de dag. Het voetbal vormde de
hoofdmoot. Het motto was gericht op ‘meedoen en gezelligheid’. En 1 ding is zeker, het weer heeft daarop
geen invloed gehad. 

Na afloop van het toernooi dat dus (!) geen winnaar kende, alleen maar fairplay-prijzen, speelden de
huidige veteranen tegen een All Star team. 

Daarna werden de kampioenen toegesproken en gehuldigd inclusief toespraak en Bengaals vuurwerk.

Voor de kleinsten was er een ballonwedstrijd, ze konden poffertjes eten, zich laten schminken en natuurlijk
het springkussen, de buikschuifbaan inclusief veel zeep. Het bleek een grandioos succesnummer en niet
alleen voor de allerkleinsten.
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Van de goed verzorgde en heerlijke BBQ (ook volledig gesponsord) werd volop genoten.

Wat als een druilerige dag begon ging over in een gezellig feest met de Utrechtse zanger Kees Neerings.
Hij maakte er een feestje van dat daarna werd voortgezet tot tegen het moment dat zondag begon. 
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Volgend jaar weer!

Met dank aan alle
sponsoren!!!

Michel Kuipers krijgt 
de Meer dan handen
award uitgereikt.



v.v. Leerdam Sport ‘55              11 “De Brug” oktober 2011

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 Carel Giltjes een selectie uit de 
clubbladen van 1976 t/m 1980:
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RECTIFICATIE VOLOP STEUN
Op woensdag na de promotie sla je benieuwd naar het relaas van de plaatselijke weekbladen het Extra
Nieuws open en lees je 'LRC promoveert'.
Als Leerdam Sporter ben je al niet zo verwend de laatste jaren, maar dit was toch wel erg slordig. Dat
vonden de mensen van Extra Nieuws ook. Zij excuseerden zich bij het Bestuur, en plaatsten een, enigszins
verstopte, rectificatie. Aangezien lang niet iedereen die rectificatie vond, hierbij een gescand exemplaar.
MvL
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ACTIEMIddAG ZATERdAG 10 SEPTEMBER 2011
Op Zaterdag 10 September
heb ik weer een
actiemiddag georganiseerd
om loten te verkopen van de
Vriendenloterij. Ik had een
oproep gedaan voor extra
vrijwilligers, die mij wilde
helpen met het verkopen. Ik

heb ook een aantal mensen persoonlijk benaderd, maar helaas heeft hier niemand op gereageerd of kon niet
helpen. Er waren spullen besteld bij de VriendenLoterij, maar kreeg niet alles binnen. Er waren nu alleen
ballonnen, stickers en pennen. Ik heb daarom een aantal sheets gemaakt, waarop een aantal punten wat
duidelijker werden uitgelegd. Hierin liet ik een aantal statistieken zien van het afgelopen jaar.

Opbrengsten sinds begin augustus 2010. Januari 71,50
Augustus 10,25 13e trekking 2011 66,00
September 8,20 Februari 66,00
Oktober 10,25 Maart 66,00
November 41,00 April 66,00
14e trekking 2010 49,20 Mei 82,50
December 49,20 Juni 66,00
Totaal 168,10 Juli 77,00

Totaal 561,00

Voor de bespreking van het eerste elftal, mocht ik 5 minuten proberen spelers over te halen. Als resultaat
daarvan gaat het eerste elftal gezamenlijk een aantal loten kopen. Dit vind ik een leuk initiatief en hoop dat
hierdoor meer teams gezamenlijk willen mee doen. Want elk verkocht lot is er toch weer extra geld voor onze
club. Dit idee is snel opgepikt door het 5e (zondag) elftal. Ook dit team is in overleg om gezamenlijk loten te
kopen.

Alles lag uitgestald op een tafel, met de inschrijfformulieren
erbij. Aangezien het mooi weer was ben ik gaan rondlopen
met inschrijfformulieren om mensen over te halen. Ik heb heel
veel mensen aangesproken, maar in totaal maar 3 extra loten
verkocht. Bij de tafel was ook al niet veel goed nieuws, daar
waren 0 formulieren ingevuld. Voor de hoeveelheid energie en
tijd die ik erin heb gestoken, vond ik het een zeer
teleurstellende middag. Later in de week kreeg ik gelukkig nog
een ingevuld formulier, waarmee ik dus op 4 verkochtte loten
kom.

Ik ben er vorig jaar mee begonnen, omdat ik het idee had, dat wij als club wel voor minimaal 50 loten
konden zorgen. Wat zou neerkomen op bijna 3000 euro per jaar. Op dit moment staat we met de verkochten
loten van 10 september op ongeveer 20 loten na 1 jaar. Wat neerkomt op ongeveer 1000 euro voor
Leerdam Sport, wat natuurlijk een mooi bedrag is, maar liever zou ik natuurlijk meer richting die 50 loten
gaan.

Voor diegene die ik ben vergeten of die nog wilde nadenken heb ik nog even een samenvatting wat een lot
bij de VriendenLoterij inhoud. Meer informatie kan je vinden op www.vriendenloterij.nl.

Jeanette

Spelregels
 Wat kost een vriendenlot?

Een lot kost €2,20 per week. De inleg is maandelijks bij 4 zondagen €8,80 euro en bij 5 zondagen
€11,00. Vanaf november speelt u mee met een vast maandbedrag van €9,60, zodat er geen wisselende
bedragen meer zijn, afhankelijk van het aantal weken in een maand. Er zijn 2 extra trekkingen in het jaar.

 Hoeveel geld gaat er naar het goede doel?
De helft van uw inleg gaat rechtstreeks naar Leerdam Sport.

 Wat kunt u winnen?
Iedere week maakt u gegarandeerd kans op duizenden prijzen. Dit zijn prijzen als fietsen, auto's, LCD-tv's,
maar ook geldprijzen oplopend tot €1.000.000,-. Prijzen worden automatisch op uw rekening gestort of
thuisbezorgd.
Wint u een prijs? Dan mag u deze prijs ook aan 3 deelnemende vrienden geven.

 Hoelang gaat u meespelen?
Opzeggen kan schriftelijk op ieder gewenst moment. De VriendenLoterij hanteert geen opzegtermijn.

 Speel je al mee, maar wil je LeerdamSport als goede doel maken.
Dat kan, bel op werkdagen met 0900-300 1400.

Je hebt gewonnen wat dan?
 Je krijgt een sms'je of email van de Vriendenloterij dat je hebt gewonnen!
 Hoe krijg ik mijn prijs.
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JEUGdCORNER SEPTEMBER 2011 door Jeanette van Eek

Verjaardagen September-December Spelletjes
September Oktober
2 Eldjahda Syauta 5 Ertugrul Ozgul
2 Nourdyn Vissers 6 Vincent Sahertian
7 Celal Koyuncu 10 Melvin Bijl
14 Ali Berke Celik 19 Damien Nieuwboer
16 Alcuola Tuankotta 21 Amos Sipahelut
20 Conchita Bruchem 24 Ayoub Kaoiss
21 Eloys Versluis 24 John Cajrell
22 Ismet Kamar 28 Gilliani Khan
24 Hauchen Achmet Khadar 28 Dion Water
26 Ousasim Kaoiss 29 Boran Saglambilek
26 Thomas Stijsiger
29 Dion Brandsma
30 Kadir Karakus

November December
4 Sam Water 10 Mehmet Uysal
4 Ezra Sipahelut 13 Ismail Elmaci
7 Xanjero Sihasale 23 Yesin Kleijn
7 Yasin Yurekli 26 Cheverno Asch
8 Robin Teuling 26 Jairano Nussy
20 Leo Zwam 30 Daisy Stijsiger
26 Delano Croes

Allemaal van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag!

“Wist je dat..”
• De zomerstop weer voorbij is en de competitie alweer lang is begonnen.
• Er dit jaar 5 jeugdteams zijn.
• De jeugdteams zijn: B1, C1, D1, E1 en E2.
• Er in totaal 91 jeugdspelers zijn.
• We natuurlijk hopen dat een van deze teams kampioen word dit seizoen.

Verslagen
Eindverslag Leerdam Sport '55 D1 2011
Terugblik op een fantastisch seizoen
Toen ik bij Leerdam Sport ben gekomen was mijn bedoeling om te gaan spelen in het eerste elftal. Toen mij
voor de zomer gevraagd werd of ik ook wat voor de jeugd wilde betekenen ben ik een gesprek aangegaan
met het jeugdbestuur om een eerste indruk te krijgen. Na de voorlichtingsbijeenkomst met de jeugd van
Leerdam Sport kon ik de D1 gaan trainen. Een mooie categorie om te trainen, omdat je vanaf de D1 gaat
spelen op een heel speelveld, van 7 tegen 7 naar 11 tegen 11. Een mooie uitdaging om dit op te pakken.
Het leerproces om te gaan spelen op buitenspel, aansluiten van achteruit, druk zetten op de helft van de
tegenstander en het positiespel, taken uitvoeren vanuit je positie en later het bijbrengen van aanvallende

Geldprijzen worden automatisch op je rekening gestort en andere prijzen worden afgeleverd aan huis.
 Je mag 3 vrienden ook blij maken.

Win jij dan winnen 3 vrienden ook, je mag zelf bepalen wie, zolang ze gekozen vrienden deelnemers zijn
van de vriendenloterij tijdens de trekking.

 Hoe krijgen je vrienden hun prijs?
Je krijgt van ons een brief of e-mail (als we je e-mailadres hebben natuurlijk). Hierin staan prijscodes.
Deze prijscodes kun je bijvoorbeeld via je persoonlijke pagina of met een sms’je doorgeven aan vrienden
die ook meespelen met de VriendenLoterij.
Als je vrienden een prijscode van je hebben ontvangen, dan kunnen ze deze code op twee manieren
invoeren: a. op hun eigen persoonlijke pagina; b. door te bellen naar het gratis telefoonnummer 0800-
1188.

 Aan wie mag ik de prijscodes geven
De Vriendenprijscode die je vrienden van je hebben ontvangen, kunnen zij alleen gebruiken als zij zelf
ook meespelen met de VriendenLoterij. In dezelfde speelronde c.q. maand waarin je zelf je prijs gewonnen
hebt. Een Feestprijs mag je aan iedereen weggeven, ongeacht of je vriend deelnemer van de
VriendenLoterij is.

 Hoelang is de prijscode geldig?
De prijscodes zijn 6 weken geldig. De vervaldatum staat in je brief of e-mail vermeld. Geef deze ook door
aan je vrienden.



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.
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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.

 

! !"#$%#&''(#))*#+),(-.#-*#/)#(),-01#
!# 2)3-45))(/#0.#))*#5*-)6)#"07'4-)8#
! !'*,)3"04)*#+-&#/)#9:;8#
! ;))34#3577)3<0"")#<)(60.)*#=>))(/'? #-*#!"#"8#
! $*)"34)#/00("00.4-&/)*#=>))(/'? #-*#!"#"8#
! !'*/'7%4#<00(#5&#.)(300*"-&6)#3-45'4-)8#
! '*#*0,#<))"#?))(#.03-4-)<)#.5*4)*#/-)#&-&#5#,('',#

+-**)*60(4#<)(4)"")*(#
#

(006#3577)3<0"#<)(60.)*)#!'(*)"#*-)4+#+)",#?'-"#0-#
+)*0)6#0*3#6'*400(#<00(#))*#<(-&+"-&<)*/#,)3.()61#

!"#$%&'()*($"(+"",-&.(
/)*0(1(022()2*(

345678&4-"49",:.&;"'&&,#<4'(
%%%<8&4-"49",:.&;"'&&,#<4'(



v.v. Leerdam Sport ‘55              16 “De Brug” oktober 2011

impulsen waren voor mij taken om dit te gaan trainen. Achteraf gezien heb ik zeker geen spijt dat ik deze
uitdaging destijds ben aangegaan, integendeel.

Voorbereiding
Na 2 trainingen onze eerste oefenwedstrijd, de wedstrijd werd beschouwd om te wennen aan het hele
speelveld en voor mij als trainer om te kijken naar de spelers, de capaciteiten per individu en de invulling van
de posities waarin jullie speelden. Richard wist precies waar iedereen het beste tot zijn recht kwam om
zodoende te bekijken op welke punten de spelers zich verder moesten ontwikkelen. De wedstrijd tegen een
Engelse school werd verloren op mentaliteit.In de voorbereiding speelden wij ook 3 bekerwedstrijden in de
poule, deze werden allemaal gewonnen met ruime cijfers tegen D1 elftallen waardoor we doorgingen naar
de 2de ronde, in de beker schopten het tot de 1/8ste finales.

Competitie
In de najaarscompetitie waren wij naar mijn mening laag ingedeeld, de uitdaging was om hierin als eerste te
eindigen. Dat lukte met ongeslagen, 5 overwinningen en 2 gelijke spelen. Helaas kon deze competitie niet
helemaal uitgespeeld worden vanwege de strenge winter. We eindigden als 1e voor DSC die wij later nog
troffen in de 3de ronde van de beker, niet officieel kampioen geworden maar het werd wel zo beschouwd.In
de voorjaarscompetitie werden we hoger ingedeeld en kwamen hierdoor meer te spelen tegen selectie
elftallen, de doelstelling die wij hadden was om 3e of 4e te worden. Met onze 3e plaats in de eindstand
hebben wij deze doelstelling ook behaald. Ook versloegen wij SVW D1 die met vlag en wimpel kampioen
wist te worden, maar bij ons tegen hun enige nederlaag aanliepen, een week later wonnen wij bij
stadsgenoot LRC Leerdam met 2-5 waardoor wij boven LRC als 3e eindigden.

Beker
Ons bekeravontuur was prachtig, met ruime overwinningen de poulefase overleefd om vervolgens 2
thuiswedstrijden te spelen tegen Altena D1 in de 2de en DSC in de 3de ronde. Beide wedstrijden wisten wij
te winnen en beide wedstrijden waren de 2 beste wedstrijden van het seizoen, in mijn ogen was de wedstrijd
tegen Altena de allerbeste, bijna foutloos met goed voetbal.De wedstrijd in de achtste finales tegen Tricht D1
was ook een fantastische wedstrijd om mee te maken onder toeziend oog van het jeugdbestuur van Leerdam
Sport. Tegen deze 2de klasser hebben wij prima voetbal gespeeld en helaas met 2-1 verloren, met iets meer
geluk zat er zeker meer in.  Om zo ver te komen was al te mooi om waar te zijn, jullie verdienste.Na deze
wedstrijd zag ik verdriet bij de spelers, en ook ik kende verdriet, ook dat is voetbal, achteraf gezien was dit
een mooi moment, waaraan je kunt zien dat de spelers er alles aan gedaan hebben om op resultaat te
spelen. Onthoud wat ik na die wedstrijd in de kleedkamer heb gezegd, ''de beker kan mij gestolen worden,
jullie zijn mij veel meer waard dan welke beker ook ''.

Leon Pelikaan toernooi Trias Cup zaalvoetbal
Met de trainer van de C1, Michel Kuipers, werd er een selectie gemaakt van zaalvoetballers voor het Leon
Pelikaan jeugdtoernooi. Na een training en een nuttige oefenwedstrijd tegen GJS D1 in Asperen speelden wij
een week later een goed toernooi, met een 4de plaats mochten wij meer dan tevreden zijn. 1 wedstrijd werd
er verloren tegen Lekvogels D1, de uiteindelijke winnaar van het toernooi. We hebben in Gorinchem gewoon
meer dan goed gepresteerd, voor de 3 goals die wij wisten te scoren maakte Michel 3 keer 10 euro over
naar het KiKa fonds, dit was een heel mooi gebaar namens hem.

Eindejaars toernooien Maarssen en Leerdam Sport thuis toernooi
Beide toernooien werden gewonnen, het niveau bij Maarssen was hoger dan in Leerdam maar dan nog moet
je je doelstelling waarmaken, dat lukte waardoor we aan het einde van het seizoen 2 bekers in de wacht
wisten te slepen.

Technische staf Leerdam Sport '55 D1
Met Rezjen Salih en Richard Brandsma als leider hadden we een goed ingespeeld team in de begeleiding.
We wisten wat we aan elkaar hadden en hadden allen onze eigen taken, zonder hen hadden we nooit
kunnen bereiken wat we bereikt hebben dit seizoen. Ook bedank ik Ayoub z´n vader voor het vele malen
functioneren als grensrechter. Ook moeten wij de ouders niet vergeten die bij de wedstrijden aanwezig waren
bv. bij uitwedstrijden, vervoer is van groot belang om competitie voetbal te kunnen spelen met de jeugd.Met
al deze mensen was het prima en aangenaam werken. Verder bedank ik Leerdam Sport voor alles wat zij
hebben geregeld. Persoonlijk bedank ik hen voor de kansen en het vertrouwen dat ze mij hebben gegeven
om mezelf als trainer in te zetten voor de D1.

Progressie/ capaciteiten / kwaliteiten / afspraken cq. doelstellingen
Vanuit het jeugdbestuur kreeg ik de opdracht om plezier boven prestatie te beschouwen, hierover heb ik
gedurende het seizoen nog een gesprek gevoerd met hen om te melden dat ik daar iets van af wilde wijken.
We waren destijds al bezig met de voorjaarscompetitie en stonden in de derde ronde van de beker, we
konden voor prijzen gaan vandaar dat het zonde zou zijn om destijds van instelling te moeten veranderen.
We hebben wel altijd geprobeerd om het niet ten koste te laten gaan van de spelvreugde van de spelers, we
moesten ervoor zorgen dat iedere speler tevreden zou zijn in ons team. Verder hebben we gedurende het
seizoen ''kleedkamersessies'' gehouden, na wedstrijden en/of voor de trainingen, hierin hebben we
wedstrijden geanalyseerd en vooruit gekeken naar komende wedstrijden ter voorbereiding. Voor elke
wedstrijd een wedstrijdbespreking waarin de opstelling en speelwijze aan bod kwam. Ook hebben we 2
systemen gehanteerd dit seizoen, 4-3-3 was ons gebruikelijke systeem, in de beker speelden wij 2 maal in
een 4-4-2 systeem met een verdedigende en aanvallende middenvelder, Tegen LRC uit speelden wij zelfs in
een 3-5-2 systeem vanwege het spel dat zij speelden. Dat pakte goed uit want we wonnen die wedstrijd met
5-2, dit was trouwens een initiatief van onze leider Richard. Naar aanleiding van de statistieken en cijfers
kunnen we concluderen dat we een goed seizoen hebben gespeeld. Als je puur kijkt naar het spelbeeld en de



spelers per individu hebben wij als team stappen gemaakt. Dat is de verdienste van elke speler en van ons
begeleidingsteam. We speelden dit seizoen met 16 spelers plus begeleiding.Als jeugdtrainer is het niet
belangrijk om alle wedstrijden te moeten willen winnen: Het belangrijkste is om de spelers beter te maken en
de spelers dingen in het voetbal bij te brengen. daarin zijn we geslaagd. Het was een fantastisch maar
zwaar voetbalseizoen voor mij, maar ben blij dat ik dit heb mogen meemaken.

Statistieken en cijfers
Najaarscompetitie 1ste, ongeslagen met 5 overwinningen, 2 gelijke spelen. Voorjaarscompetitie 3de, met 5x
winst, 2x gelijk 3x verloren. Beker, 1/8ste finales bereikt, 5x gewonnen, uitgeschakeld door Tricht D1. Dit
seizoen speelden wij 3 oefenwedstrijden met daarin 1x winst, 1x gelijk en 1 nederlaag. Doelpunten voor 118
totaal inclusief beker, trias cup en oefenwedstrijden. (+59).Doelpunten tegen 59 totaal inclusief beker, trias cup
en oefenwedstrijden. (+59).Topscoorder dit seizoen is geworden Hakan Tatli. Als aanvoerders gebruikten wij
Melihcan Kamar, Hakan Tatli, Batuhan Bas, Gilliani Khan en Seyed Hashemi. Bedankt allemaal voor dit
geweldige seizoen, Richard Brandsma, Rezjen Salih en Dylan van Beest.

E- en F pupillen toernooi 2011 
Op zaterdag 4 juli werd in de ochtend het F-toernooi gehouden. 's-Middags was het de beurt aan de E-
pupillen. De eerste tegenstanders waren om half 12 al aanwezig, terwijl het toernooi pas om 1 uur begon.
Het toernooi werd gespeeld in twee poules waarna de kruisfinales werden gespeeld. Focus 07 uit Culemborg
bleek ver uit de sterkste club te zijn, want zij werden 1e, 2e en 3e. PVCV uit Vleuten werd 4e. Het was een
sportief toernooi zonder enige wanklank.
De kleine blessures die ontstonden werden vakkundig behandeld door onze EHBO 'er Richard Brandsma. De
toernooicommissie (Eef Jacobs, Andries Blommers, Michel Kuipers) bedankt iedereen die zijn/haar steentje
heeft bijgedragen aan de succesvol verlopen toernooien.

Leerdam Sport'55 C1 eindigt op de 3e plaats tijdens de Parkstad Limburg Cup. 
De C1 van Leerdam Sport heeft op zondag 29 mei tijdens het "Parkstad Limburg Cup" de 3e plaats behaald.
Ook speler Hakan Demir werd nog een keer flink in het zonnetje gezet.
Hieronder het verslag en foto's van de organisatie "Parkstad Limburg Cup" in de naam van Roger Theunissen.
De 5e editie van Parkstad Limburg Cup zit er weer op voor dit jaar. De toernooi commissie mag weer met
veel trots terugblikken op een zeer geslaagd toernooi programma 2011. Van de 200 ingeschreven teams
hebben in totaal 195 teams in diversen categorieën gestreden om de felbegeerde titel. Jammer genoeg
hebben 5 teams zich met goede redenen afgemeld (Nacompetitie verplichtingen).
Dit jaar mochten wij ook weer vele oude bekende begroeten op ons sportcomplex, maar ook vele nieuwe
verenigingen hebben kennis genomen met ons toernooi, wij hebben dan ook vele complimenten van deze
nieuwe deelnemers ontvangen.

Voor mij als toernooicoördinator was dit jaar het mooiste moment de deelnamen van Leerdam Sport'55 C1
speler "Hakan". Vorig jaar was dit elftal van Leerdam Sport'55 ook al te gast op ons toernooi maar toen in
de categorie D-Pupillen. Van trainer Michel Kuipers had ik vorig jaar vernomen dat speler Hakan ernstig ziek
was en jammer genoeg hierdoor niet met zijn teamgenoten kon deelnemen aan ons toernooi.
Precies 1 jaar later sta ik op zondag 29 mei 2011 oog in oog met "Hakan" en kreeg ik het geweldige
nieuws te horen dat hij weer kerngezond was en dat hij veel zin had in ons toernooi. Een prachtig moment

maar ook emotioneel dat ik tijdens de prijsuitreiking nog eens dunnetjes overdeed,
want Leerdam Sport'55 C1 eindigde op de 3e Plaats door het winnende doelpunt
van, "HAKAN"
Dat hij ook nog de aanvoerder was van het elftal maakte het voor mij tijdens de
prijsuitreiking alleen maar mogelijk om "Hakan" als Kampioen uit te roepen in een
volle SVN kantine omdat hij als grote winnaar de strijd tegen kanker heeft
gewonnen en dit heb ik dan ook beloond met een medaille namens de toernooi
commissie en de vereniging SVN en Hakan ontving van alle aanwezigen in de
kantine een staande ovatie.

Leerdam Sport'55 C1 speler "Hakan" in actie op het Hoofdveld van SVN.
Gevochten voor wat hij waard was en uiteindelijk als de grote winnaar uit de bus
gekomen.

Hakan jij bent onze kampioen !!!!
Sinds gisteren hebben wij ook alle foto's geplaatst in ons fotoalbum,tevens hebben wij ook enkele filmpjes
geplaatst. Zeer zeker de moeite waard om alle foto's maar vooral ook de filmpjes helemaal te bekijken want
ze zijn allemaal mooi geworden. Ga dus nu naar onze website: www.parkstadlimburgcup.nl en klik op foto
album - filmpjes. Verder wensen wij jullie allen een fijne en zonnige vakantie toe en hopelijk tot volgend
jaar!!! Met vriendelijke groeten, Namens de toernooi commissie, Roger Theunissen

Leerdam D1 wint toernooi Maarssen
Vanmorgen speelden we het toernooi bij v.v. Maarssen.Om kwart voor 8 vertrekken op de zondagmorgen is vrij
vroeg maar iedereen was keurig op tijd zodat we dus ook tijdig konden afreizen richting Maarssen, ons stond een
reis voor de boeg van ongeveer een half uur, tevens moesten we om 09.00 uur al aantreden voor onze eerste
wedstrijd. We kwamen tijdig in Maarssen aan, Delano, Refaja, Furkan, Tuncay en Corne konden helaas niet mee
vandaag maar we hadden aan Ufuk Elmas en Quassim Kaoiss goede vervangers, Ufuk en Quassim nogmaals
dank.

Leerdam Sport - VVOR D3 4-0
Onze 1e wedstrijd speelden wij tegen een Rotterdamse tegenstander, een derde klasser, Leerdam was deze
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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



wedstrijd simpelweg scherper en wist de kansen die zij kregen te benutten, verder kregen wij nog 2 á 3
mogelijkheden om de score enigzins te vergroten maar een 4-0 overwinning in de eerste wedstrijd is natuurlijk een
goed resultaat.Doelpuntenmakers in deze wedstrijd waren, 1-0 Seyed, 2-0 Quassim, 3-0 en 4-0 Ufuk Elmas.

Leerdam Sport - UVV Utrecht D3 2-1
Onze 2de wedstrijd tegen UVV, bij deze club is Marco van Basten ooit begonnen met voetballen. Weer begonnen
we sterk en scherp aan de wedstrijd, binnen 5 minuten stond het alweer 1-0 door een goal van Seyed. Na 10
minuten spelen scoorde Quassim zijn 2de goal van het toernooi. 4 minuten voor tijd scoorde UVV nog wel tegen
maar wij kwamen niet meer in de problemen en zo stonden we na 2 wedstrijden op 6 punten 1ste in de poule.

v.v. Maarssen D3 - Leerdam Sport 1-1
De wedstrijd tegen gastheer Maarssen betekende dat bij winst Leerdam Sport al verzekerd zou zijn van de 1ste
plaats in het toernooi. Maarssen beschikte over een aantal goede voetballers. Leerdam kwam door een doelpunt
van Melihcan op 0-1 voorsprong maar de tegenstander bleef gevaarlijk en kwam na 12 minuten ook op gelijke
hoogte. Het spel golfde op en neer, beide ploegen kregen nog enkele kansen maar beide keepers waren scherp en
voorkwamen nog een tegengoal. Het bleef bij een 1-1 gelijkspel. Na 3 wedstrijden stond Leerdam Sport 1ste met 7
punten en Maarssen 2de met 5 punten, bij winst in de volgende wedstrijd zouden we kampioen zijn.

Zwaluwen Utrecht D3 - Leerdam Sport 0-2
Na een pauze van 40 minuten moesten we aantreden voor onze laatste wedstrijd tegen Zwaluwen Utrecht, deze
tegenstander had nog geen wedstrijd gewonnen dus waren zij van plan om tegen ons een goed resultaat te
behalen, maar zij waren niet in staat om ons pijn te doen. Wij wonnen met 0-2 door doelpunten van Hakan en
Melihcan, deze 2 spelers werden vlak voor tijd naar de kant gehaald. Ze hadden immers allebei gescoord maar
zij waren niet blij met hun wissel. Helaas want ze hadden toch moeten weten dat deze wissel een gebaar was voor
deze spelers na hun goals. Met 10 punten uit 4 wedstrijden zijn we dus 1ste geworden tijdens dit leuke
voetbaltoernooi, Maarssen werd 2de met 8 punten uit 4 wedstrijden, we scoorden dit toernooi 9 maal en kregen 2
doelpunten tegen.Ufuk, Seyed, Quassim en Melihcan scoorden allen 2 maal, Hakan scoorde 1 maal tijdens het
toernooi, Gilliani was aanvoerder vanochtend en vulde zijn taken als captain goed in, tijdens de prijsuitreiking
kreeg hij de beker uitgereikt van de organisatie en bedankte hij de organisatie voor de gastvrijheid gedurende het
toernooI. Hierna konden we rustig terug reizen richting Leerdam met de beker in de pocket. Jongens een goed
resultaat!!!
De beker zal op de club een mooi plekje krijgen, jullie hebben hem verdiend.....

Begeleiding LS D1

D1 wint ook het Manus van Aalst toernooi 
Op Hemelvaartdag stond ons laatste toernooi op het programma, thuis speelden wij het Manus van Aalst toernooi.
Er werd gestreden in een poule van 4 ploegen, naast ons mochten we JSV Nieuwegein D8, JSV D9 en v.v. Barca
D1 als gasten verwelkomen. V.V. Hedel had zich 2 dagen voor het toernooi afgemeld waardoor het programma
moest worden gewijzigd. De wedstrijden duurden 25 minuten, elke wedstrijd gedurende dit sportieve toernooi werd
gespeeld op ons fraaie en zonovergoten hoofdveld. Hierbij het verslag van het geslaagde toernooi die Leerdam
Sport '55 D1 won en waarin JSV de sportiefste ploeg was. Scheidsrechters en organisatie bedankt voor de leiding
tijdens dit zeer succesvolle toernooi.

De wedstrijden: Leerdam Sport '55 D1 - v.v. Barca D1 2-0
De 1e wedstrijd speelden wij tegen Barca D1, een tegenstander die hetzelfde tenue en clublogo heeft als het
''grote'' Barcelona, de kampioen van Spanje en van de Champions League. Deze ploeg beschikte over een aantal
technisch zeer vaardige spelertjes maar het was niet echt een team. Je kunt individueel nog zo goed zijn, maar
daarmee win je nog geen wedstrijden, voetbal speel je met een team. Refaja en Melihcan scoorden deze wedstrijd
zodat de 1e wedstrijd dus gewonnen ging.

Leerdam Sport '55 D1 - JSV Nieuwegein D9 7-1
Onze 2e wedstrijd speelden we tegen de D9 van JSV. Zij hadden hun 1e wedstrijd verloren en Barca won hun 2de
wedstrijd zeer overtuigend met 9-0 van het andere team van JSV. Barca had de achtervolging dus ingezet, we
moesten er gewoon voor zorgen dat we deze wedstrijd met een goed resultaat zouden beeindigen. Dat deden wij
met een 7-1 overwinning waarin Mehmet onze doelman werd betrapt op een schoonheidsfoutje zodat hij een
tegengoal moest incasseren, Refaja 2x, Melihcan 2x, Turan, Seyed en Gilliani scoorden in deze wedstrijd.

JSV Nieuwegein D8 - Leerdam Sport '55 D1 0-3
Een gelijkspel zou voldoende zijn om het toernooi te winnen. Het is nooit verstandig om op een gelijkspel te spelen
vandaar dat we gewoon voor de winst probeerden te gaan. Dat deden wij met succes want ook onze laatste
wedstrijd werd gewonnen en wel met 0-3 waarin Refaja 2x en Furkan de doelpunten maakten. Onze keeper
Mehmet werd deze wedstrijd ook gewisseld, Batuhan onze laatste man nam zijn taken voor 5 minuten over onder
de lat, Mehmet viel een paar minuten voor tijd nog wel in als extra spits maar kansen vielen er helaas voor hem
niet meer te noteren. Ook kreeg onze vertrekkende speler Hakan Tatli een publiekswissel, dit was in overleg gegaan
met de scheidsrechter deze wedstrijd, hij werd bedankt voor zijn diensten dit seizoen en zijn teamgenoten wensten
hem veel succes bij zijn nieuwe club.

Eindstand Manus van Aalst toernooi
(1) Leerdam Sport '55 D1 9 punten
(2) v.v. Barca D1 6 punten
(3) JSV Nieuwegein D8 3 punten
(4) JSV Nieuwegein D9 0 punten

Onze captain dit toernooi was Seyed, hij voerde zijn taken goed uit en bleek en goede aanvoerder te zijn, speler
van het toernooi werd Refaja, tevens werd hij topscoorder van het toernooi met 5 doelpunten, hij scoorde in elke
wedstrijd wel 1 of 2 doelpunten. Gefeliciteerd jongens!!!!

Richard Brandsma en Dylan van Beest
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“Wat weet U van” ..............
Deze keer met Wil Sleeuwits

Geboortedatum 1948
Burgerlijke staat: Gehuwd
Beroep: Ik ben met pré-pensioen
Vrouw: Tineke

Vanaf wanneer bent u verbonden met Leerdam Sport. Vanaf mijn 8e!
Geen lid van Sparta geweest? Nee, ik werd in 1956 lid.  
Wat heeft U al die tijd gedaan bij Leerdam Sport.
Ik ben speler geweest, nooit in de selectie-elftallen in de jeugd gespeeld. Altijd in
de B2, A2 en  vanuit de jeugd naar het 5e elftal. Dat was bij Sportvreugd. Bij
het oude dierenasiel? Ja, bij Oosterwijk. Henk Hettema, die stond met mijn
vader aan de kassa, die zag mij voetballen en scoren en in een tijdbestek van 5
jaar ben ik vanaf 1971 in het 1e elftal gekomen.. De trainer was toen. euh…De
Man?…Nee, ik denk Van Alfen. We speelden toen in de 2e klasse. Later
degradeerden we onder Wout Plezier. 
Oh, dus daar hebben jullie weinig plezier aan gehad? Nou, in tegendeel, dat was voor mij de leukste en
beste trainer.Hij was 4 jaar trainer. Hij is eigenlijk 1 jaar te lang gebleven. We speelden voor de promotie naar de 2e
klasse een wedstrijd in Alblasserdam. We hadden 1 punt nodig tegen oud Beijerland. We verloren met 1-0 en het jaar
daarna degradeerden we met bijna hetzelfde elftal alleen zonder Frits Malawauw. Hij was de stofzuiger. Dat was een
klassespeler. Alles zat dat seizoen tegen. 
Ik heb 10 jaar in het 1e gespeeld en daarna in het 2e en 3e  met  DAAF Marinus, die wilde mij niet meer in het 3e . Bas
Brouwer was voorzitter. Dat was halverwege de 80 jaren, toen heb ik bijna bedankt. Daarna ben ik gestopt, hoe lager je
speelt hoe meer er geschopt werd. Het plezier nam daardoor af.
Wat was voor u de mooiste tijd wat voetbal betreft voor u?
Onder Wout Plezier! Dat was op het huidige veld. Zo rond 1974. Martin de Vos in de spits en een hechte defensie, we
scoorden altijd.. Dat was het leukst. We draaiden altijd mee om de bovenste plaatsen. en 1x bijna promotie. 
Was dat ook de tijd van het spelen op de trompet?
Nee, ik heb van mijn 10e tot mijn 16e trompet bij Aurora gespeeld. En op het oude Spartaveld stonden we dan op de
Spionkop met Wout Verrips en dan was er iemand die een trompet bij zich had en ik speelde dan op die trompet. 
Dat was niet in de bus? Nee, dat weet ik niet meer.
Wat was de Spionkop? Nou het veld op net als nu en dan gelijk rechts achter de goal. Daar stond dan 100 tot 200
man, vooral jongelui. En daar hing altijd een gezellige sfeer. Dat was geweldig. 
Wat is de meest markante voetballer waar u mee heeft gespeeld?
Petrus Lopulalan. Ik kan me een voorval herinneren waarbij hij betrokken was bij SVW waar hij ten onrechte klappen
kreeg. Van moeder Muller van een speler van SVW welke het veld opkwam.
Wat deed u naast het voetbal allemaal bij Leerdam Sport?
30 jaar geleden de Sponsorcommissie opgestart samen Ton de Jong, Otto van der Plaat en Manus Niks. C. Brandsma
was er ook bij betrokken. Bas Brouwer was toen voorzitter. 
Toen zijn die borden gekomen. We gingen bij bedrijven langs,nadat we ze eerst aanschreven. We hadden toen een
goeie naam.Het hele veld vol met borden en ook bovenin. Eind 80’er kwam de klad erin door de recessie. Ja, en dat is
eigenlijk nooit meer terug op dat niveau gekomen? Nee, helaas niet.
Maar u doet nog wel steeds sponsoring? Ik doe nog steeds sponsoring samen met Jan Sleeuwenhoek. Nu gaat
het iets beter met het voetbal, dus hebben we iets meer succes. We proberen dat zelf ook weer op te krikken, maar ik wil
zelf ook een beetje genieten, want ik ben sinds kort met pre-pensioen
Maar u bent toch ook druk met de commissie Velden?
Klopt! Al een jaar of 6 à 7. 
En hoe loopt dat? Nou ja, loopt dat…laat ik vooropstellen dat we nooit het plan hadden om te gaan verhuizen. We
hebben de gemeente 1 veld te koop aangeboden. Het C veld. Met het geld dat we zouden vangen wilden we de club
een kwaliteitsimpuls geven. De Gemeente wilde de grond hebben voor woningbouw. Ons complex lag eerst buiten de
plannen van de Gemeente. Het mes snijdt aan 2 kanten. Er waren veel schulden bij LS, dus het geld kwam goed van pas.
De gemeente wilde toen 2 velden. Ook het D-veld erbij. Maar dat betekende dat we een herschikking van het complex
moesten maken. Nou dat kan ook. Maar toen kwam de verhuizing ter sprake. Alleen als het een win/win situatie is,
`waarom niet´. Dan immers geen renovatie en kunnen we 30 tot 40 jaar vooruit. De besprekingen vorderden heel
moeizaam. Nu moet ik oppassen wat ik zeg, want dan kan nog heel gevoelig liggen, want wat ik denk en wat ik voel in
deze situatie kan ik niet altijd zeggen.
Loopt het project vertraging op? Tsja, wie weet, er is weinig vooruitgang geboekt..Maar goed, met M3 is het
uiteindelijk tot een goed einde gekomen, misschien moeten we ons daaraan vast houden. 
Gaan we verhuizen of niet? Nou, eerst was mijn gevoel 70/30 vóór verhuizing, maar nu 50/50. 
Wat vindt U van de verhuizing als het dan toch gebeurt?
Het ligt eraan wat het resultaat is. Niet doen als we niet kunnen krijgen wat we minimaal nodig hebben. Lukt dat niet, dan
gaat de verhuizing als het aan mij ligt niet door.
We hebben geen grote eisen gesteld en het is ook in het belang van de gemeente Leerdam dat wij een gezonde
vereniging zijn met een functie voor deze wijk, maar het is net alsof de Gemeente de wijkfunctie nog steeds niet ziet, er is
weinig feeling, ook met de andere verenigingen die hier om de hoek zitten.
U heeft er al 1 mee gemaakt, hoe heeft u die ervaren.
Eigenlijk niet zo bewust. In '72 werkte en voetbalde ik. 
Weet u nog wel hoe de leden tegenover die verhuizing stonden? Het oude Spartaveld was ook een begrip.
Bij het aanleggen van een nieuw complex wordt de aandacht van het bestuur voor een groot deel hieraan besteed i.p.v.
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aan het voetbal. En er zijn voorbeelden van verenigingen die na een verhuizing zakten qua spelniveau. Het punt is het
bestuur is verantwoordelijk voor het nieuwe complex. Delegeren is prima, maar het bestuur blijft verantwoordelijk. 
Het terrein is toen voor een groot deel door eigen mensen opgebouwd, denkt u dat dat in deze tijd
ook zal lukken? Nee!  Dus dat was uitzonderlijk toen? Ja, zo was de tijd van toen, mensen die hun mouwen
opstroopten voor zoiets. Zeker als je terugkijkt was dat heel bijzonder.. Brandsma was de trekker van de verhuizing en
van Leerdam Sport destijds. 
Moest Leerdam Sport daar weg? 
Ja, en dat is uitgeruild met de Gemeente, net als we nu willen. Toen gingen we van 2 naar 4 velden. En Brandsma heeft
zelfs nog geprobeerd compensatie van de gemeente te krijgen toen helder werd, dat de overburen veel meer grond en
geld kregen dan wij ooit.
Wat hebben we sowieso nodig als we verhuizen?
Met 1000 woningen, schat ik dat er minimaal 200 leden bijkomen. Ik ben bang dat we in een te nauw jasje gepropt
worden door de Gemeente. Net als een school, die bij oplevering alweer te klein is.
Of zeggen we, met 500 leden is de max bereikt. Ik snap best dat mensen geen voorstander van kunstgras zijn, maar uit
praktisch oogpunt zijn 2 kunstgrasvelden nodig. 1 voor de training, en 1 voor wedstrijden van 's ochtends tot 's avonds
laat... en een grasveld voor de hoogste elftallen.
Of trainen op kunstgras en je wedstrijden op kunstgras, dat lijkt beter, maar er zijn mensen die  principieel tegen spelen
op kunstgras zijn. Dus wat het gaat worden daar moet nog over nagedacht worden. Dus wat is de juiste keuze?
En dan licht op alle velden? Nee, op 2 of misschien toch wel op 3 velden
Maar als u mag kiezen, verhuizen of hier blijven?
Dan kies ik nu voor hier blijven. Dat was overigens 2 jaar gelden geen optie, maar nu is dat wellicht anders. Volgende
week (15 september, mvl) is er weer een vergadering van Raad Commissie Activiteit en wordt er misschien meer bekend.
(zie het stuk van de commissie velden in deze De Brug, mvl)  
Hoe vindt u de sfeer op het moment rond de club?
Totaalbeeld is groeiend qua sfeer. Een nieuwe generatie die zaken oppakken. Mensen moet zich geroepen voelen om
dingen te gaan doen. Als andere mensen denken dat degene die de kar nu trekken: hé, dat doen ze goed, dan zit het
gevaar erin dat er geen nieuwe instroom komt, maar gelukkig is er een nieuwe groep mensen die zaken aanpakken.
Familiedagcommissie, jij, Ton, Dickie en noem maar op. Dat vind ik geweldig. Gelukkig maar, want wij hebben niet het
eeuwige leven. En de sfeer is beter, oud Leerdam Sporters komen terug en de hele club staat in een beter daglicht. Een
groot compliment aan het Bestuur.
Bent u ook tevreden met wat Leerdam Sport 1 laat zien op het veld? 
Ja, zeker. Ik had het niet verwacht. Ik had mijn eigen gedachten over Pim. Is hij voldoende geschikt? Hij komt toch een
beetje laconiek over. Zoals Pim het doet…ja, ik vind het een graadmeter als je jongens beter ziet worden. Diverse jongens
zijn beter geworden. En dat vind ik heel knap. Hij heeft feeling met de groep en maakt ze echt beter.
U heeft samen met de vader van huidige 1e elftal speler Addy Kleijn gevoetbald, ziet u enige
overeenkomsten?
Qua karakter wel,  maar wel een andere positie. Kokkie was back en schakelde een man uit en dat doet Addy ook, maar
Addy is ook een opbouwer en een captain. Addy kan een team dragen en dat kon zijn vader niet.
Denkt u dat met het huidige elftal mee kan doen in de hoogste regionen van de 3e klasse?
Middenmoot, zit het mee dan het linkerrijtje en anders gewoon rechterrijtje. Ik wacht de ontwikkelingen af, want eerlijk
gezegd dacht ik dat de promotiewedstrijden tegen Papendrecht te vroeg kwamen. 
Als de sfeer goed blijft zoals bv. tegen ASH uit, de manier waarop, ASH werd gewoon weggetikt. Bij balverlies meteen
proberen te heroveren. Ze speelden ASH redelijk kapot. 
Zijn er spelers waarvoor u komt kijken?
Nou, ik heb Pim gecomplimenteerd in zijn keus voor de speler van het jaar Jeffrey van Bruchem. dat is een speler die echt
gegroeid is. En op de goede plek voor het elftal, misschien niet meteen voor Jeffrey, maar voor het elftal een prima keus.
Zijn snelheid is een groot pluspunt. 
De spits laat leuke dingen zien, Ray, die is nog in de groeifase. Handicap is zijn onregelmatige leven, maar die gaat ook
verder groeien.
Addy & Mark Steenbeek…. ´t is een ploeg die vaste waarden heeft en daaromheen zijn mensen die min of meer
gelijkwaardig zijn.
Is het elftal uitgebalanceerd?
Een bredere selectie maakt dat de balans hersteld kan worden in bijzondere situaties. Maar als iedereen fit is is er wel het
gevaar dat veel spelers vaker teleurgesteld worden. Maar ja, dat is overal zo en van alle tijden en dat hebben we hier
vroeger ook gehad. Denk aan Henri Ververs, hij is in het verleden ook weggegaan, omdat hij steeds moest duelleren voor
een halfplek. Hij verloor dit van Gerard Aichhorn en ging toen weg.
Ik vraag me dan af hoe die mensen dan nu nog naar Leerdam Sport aankijken?
Nou ik kan je vertellen dat hij altijd wil weten wat het 1e heeft gedaan en nog wel geïnteresseerd in Leerdam Sport. Ik
dacht dat hij nog wel eens trainer bij ons zou worden.
Leerdam Sport bestaat 100 jaar, wat zou graag in de toekomst willen zien bij Leerdam Sport?
Je hebt een rijk verleden en ik hoop op een gezonde toekomst. Met weer een gezonde jeugdafdeling.
En dat zou kunnen komen met de nieuwe huizenbouw?
Ja, dat hoop ik wel. Dat is een belangrijke voorwaarde om te gaan verhuizen. Er moeten wel nieuwe woningen  en
bewoners komen.Dat zou geweldig zijn. Maar dat is niet het enige, want ook bij de buren zag ik dat er nog veel kader
tbv veel elftallen gezocht wordt. De selectie elftallen zijn voorzien, maar bij de rest is nog wel wat te wensen. Misschien
moet je blij zijn dat we nog niet zo groot zijn, want kader verkrijgen is en blijft een lastig iets.
Ik denk dat het samenhangt met het gebrek aan jeugd mensen willen er geen energie in steken als
er niets is.
Ik ben 12 jaar trainer & leider bij mijn zoon geweest. Ik begon met 10 f-jes, 8 Nederlandse en 2 Turkse jongens en toen
ik bij de B-junioren zat, was mijn zoon de enige Nederlander en was ik leider, trainer, verzorger en chauffeur. Ik heb toen
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vaak de pijp aan Maarten willen geven, maar mijn vrouw hield me aan boord. Ze zei, “Zo erg kan het toch niet zijn?” En
wat leuk is, als ik die jongens van toen, nu tegenkom zeggen ze stuk voor stuk dat ze toen een leuke tijd hebben gehad.
Dat is leuk om te horen en geeft voldoening. Niet perse waardering, die komt vanzelf. Maar het moet je zelf voldoening
geven, dan houdt je het langst vol.
Ik heb wel eens tegen iemand gezegd:  Indien je er teveel bent, zie en hoor je teveel, dat is niet goed en je moet niet
teveel naar je toe trekken want hoe meer je doet des te meer fouten kun je maken. Je bent niet teveel, je ziet teveel, je
hoort teveel en dat is niet goed, want hoe meer je doet, hoe meer je fout kan doen.
Heeft u nog andere hobby's of steekt u al uw vrije tijd in Leerdam Sport?
Ik doe ook aan tafeltennis. Dat doe ik sinds een jaar of 12,13 in Leerdam.In Berenschot, een vereniging die 50 jaar is.
Een  kleine club van een man of veertig.
Maar je hebt ook niet zoveel ruimte nodig?
Nou, we hebben 1/3 deel van Berenschot en daar staat toch een tafel of 10, hoor. Jeugd was er niet veel, maar dat lijkt
aan te trekken.
Doet u ook nog iets bestuurlijks? Nee, daar speel ik alleen maar tafeltennis, verder geen besognes. 
Gaat dat goed? Staat u bovenaan? Nou het seizoen is net begonnen, vorig jaar zijn we als 2e geëindigd. 
Wat is uw favoriete club in Nederland? Ajax, qua spel, maar Feyenoord qua beleving. Dat was al zo toen ik met
mijn oom naar het stadion ging. Naar Feyenoord-Reims, die beleving was toen al geweldig.
Wie is volgens jou op dit moment de beste speler op de Nederlandse voetbalvelden? 
Ruiz, hij is net weg bij Twente.
Heeft u nog broers en zusters? 
1 broer, mijn broer Pleun. Hij heeft op zaterdag gevoetbald, we hebben nooit samen gevoetbald. Hij is 6 jaar ouder dan
ik, vroeger wel op zondag gespeeld, maar na oprichting van de zaterdag ging ie op zaterdag spelen, hij heeft zelfs het
1e elftal gehaald. Op het oude Spartaveld.
Uw ouders deden ook veel bij Leerdam Sport?
Ja klopt, eerst mijn vader en later mijn moeder. Ik heb nog naar de foto’s gekeken. Dat zorgt wel voor binding. Halve
families waren lid. Schaay, v/d Linden, Verdugt, Jacobs, Opijnen enz. De foto dat mijn vader en moeder voor het hek
staan, dat vind ik prachtig. 
Ik heb zelf nog een foto van het hek gemaakt.Een markant hek! Deze heb ik destijds aan de gemeenteraad laten zien
toen er een hoop zand lag voor de renovatie van het hoofdveld. 
Ja, dat hek hè, dat moet eigenlijk ook gewoon mee als we verhuizen?
Precies, net zoals de houten staantribune achter de goal en de kleine zittribune. Die moet mee al was het maar om
overzicht te hebben over het veld. 
De binding met de club is altijd belangrijk voor mij geweest. Toen ik afscheid nam was er een interim bestuur, en dat was
niet echt, geen band geen feeling, dat was een beetje een deceptie. 
Wie zou U graag nog eens willen spreken? Petrus Lopulalan.
Welke tv programma’s kijk je graag? DWDD en Pauw&Witteman
Leest u veel? De krant en tijdschriften. Geen boeken.
Favoriet trainer? Wout Plezier
Waar zou U graag nog eens naar toe willen?
Ben 2x naar Rusland geweest, 1x op ontdekkingreis die we zelf uitgezocht hebben en de 2e keer toen Jerzy mijn zoon
ging trouwen. Op ontdekkingsreis vlogen we naar Moskou, en van daaruit met de nachttrein Red Arrow naar
St.Petersburg. Geweldig, een lange vuurrode trein met bij elke wagon een steward. Daar een paar nachten gebleven,
daarna zelf op pad met metro en bus naar het zomerpaleis, waar de wereldtop gehouden is. Later naar Perm gevlogen,
dat ligt tegen de Oeral aan waar de ouders van mijn schoondochter wonen. Dat was tot '96 verboden gebied voor
buitenlanders vanwege de wapenindustrie in die streek.  Dat was een mooie reis.
Ik heb ook nog iets gehoord over fraude. Tijdens een reis naar de bekerfinale in de Kuip. Iets met
een parkeerkaart?
Oh ja, haha, dat was leuk, maar fraude? Een gekopieerde parkeerkaart, ik denk dat John B dat had gedaan en die heb
ik meegenomen en dat werkte we konden parkeren bij het stadion. Dat was een spontane actie.
Wat vond u van Nol de Ruiter?
Dat was een persoonlijkheid. Samen met Gerrit de Stigter deed hij het 1e elftal.
Arie Boon en ik zaten op de wip voor het 1e en 2e . En toen zeiden ze tegen Arie, doe jij maar mee met het 2e en kom
daarna reserve zitten bij ons, en ik mocht niet spelen met het 2e ,want ik moest fit blijven voor het 1e. En wat gebeurt er?
Valt er na 5 minuten iemand uit, mocht Arie invallen.
Waar speelde u?
Ik begon als halfspeler, toen twee jaar spits en daarna voorstopper.
Geef kort antwoord op de volgende vragen.
Zaterdagvoetbal? Ja. Destijds bij de stemming zaterdag/zondagvoetbal twijfelde ik, Toen ik tijdens het spelen op

zondag de zaterdagaanhangers zag juichen voor de tegenstanders heb ik op de zondag
gestemd. 

Wie was u 1e trainer? Van Alfen.
Kinderen? Ja, 2 zoons
Waar wordt u blij van? Als we met zijn 6’en aan de eettafel zitten en straks met z’n 7´en aangezien er een kleinkind

opkomst is.
Wat vindt u van mijn timing om een interview te houden tijdens een interland van het Nederlands
elftal (Finland - Nederland 0-2)?
Vroeger had ik het zeker afgezegd, maar vond dit toch iets belangrijker op het moment.

Atilla Tasdogen
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NIEUWE WEDSTRIJDBALLEN 2011-2012 
GESCHONKEN DOOR:

naam adres postcode woonplaats
Autorijschool De Haas Bergstraat 8 4141 BV  Leerdam
Autoschade Leerdam BV Handelstraat 12 4143 HT  Leerdam
Back To Disco M. van Loonstraat 17 4247 ES   Kedichem
Backinette Kerkstraat 26 4141 AW Leerdam
Bakker Bart Kerkstraat 15 4141 AT Leerdam
Bakkerij De Jager Vlietskant 30 4141 CL Leerdam
Bouwbegeleiding. R. Hoogerwaard  Baronie 11 4141 JR   Leerdam
Brasserie ‘t Luifeltje Kerkstraat 53a 4141 AV  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
Deco Home van den Berg Tiendweg 41 4142 EH Leerdam
De Graaf Visspecialiteiten Westwal 6 4141 AP Leerdam
Do it Uitzendbureau Meent 76a 4141 AD Leerdam
Eddy de Keyzer Hoogblokland
EM Kantoorsystemen Techniekweg 12 4143 HV Leerdam
EP van Opijnen Hoogstraat 18/20 4141 BC Leerdam
Frans de Bruijn Steenplaza Nieuwe Rijksweg 33 4128 BM Lexmond
Groenenberg Financiële Diensten  Robbenstraat 1E 4201 AK Gorinchem
Haarmode J. van Kooten Kerkstraat 11 4141 AT  Leerdam
Hart Meubelprodukties HMP BV Dwarsweg 7-9 5301 KB  Zaltbommel
Heefer’s Mode Nieuwstraat 53/55 4141 CB Leerdam
Henk van Beek
Het Kontakt Vlietskant 16 4141 CL  Leerdam
Het Westen, Tuin-Bloemencentr. Laantje v.v. Iperen 30  4143 CR  Leerdam
Hubo Techniekweg 4243 HW Leerdam
Inktstation Culemborg Tollenstraat 34 4101 BE Culemborg
Inktstation Gorinchem Arkelstraat 81A 4201 KB Gorinchem
JPL Daktechniek Populierstraat 154 4142 EC  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
MSE Metal Service Europe BV Ambachtstraat 1/B1 4143 HB  Leerdam
N.N. Leerdam
Niza en Fred Clements Noorderveld 61 4143 VM  Leerdam
Peter Balsters Beddenspecialist Fonteinstraat 13 B 4141 CE  Leerdam
Plusmarkt Teeuw Europaplein 37 4142 CD  Leerdam
Regio Bank zelfstandig adviseur Vlietskant 42 4141 CM  Leerdam
Restaurant Villa Brazza Stationsweg 2 4143 HB Leerdam
Schoenreparatiebedrijf A. Versantvoort Nieuwstraat 72 4141 CD  Leerdam
Slagerij C. van de Ham Fonteinstraat 30 4141 CH  Leerdam
Snoek & de Leeuw Meent 54 4141 AD  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
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
Verhoeks Bloemen Energieweg 4141 AC  Leerdam
Verkeersschool de Jong Weide 36 4143 EB  Leerdam
Verkuil & Schaay BV Nijverheidstraat 18 4143 HM Leerdam
Vink Motoren Voorstraat 79 4147 CB  Asperen
Zwart Modeschoenen Westwal 18 4141 AP  Leerdam

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

Albert Heyn
Groenenberg Financiële Diensten

Van Eijk Verf en Wand


