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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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VOORZITTERSPRAAT

Het jaar 2011 zit er bijna weer op. Als ik terugkijk denk ik dat het een bijzonder jaar is geworden
met tal van hoogtepunten. Op een aantal hoogtepunten wil ik in dit voorwoord graag nader in
gaan. 
Hoe mooi was het dat we onze doelstelling van 2012 al in 2011 hebben gehaald, met ons 1e
elftal een stabiele 3e klasser worden. Op dit moment staan we met ons 1e elftal, op de 2e plaats
achter vv Tricht. Wie had dat een jaar geleden durven hopen, ik denk weinig. Hieruit blijkt maar
weer met de juiste instelling en de juiste mensen komt het allemaal goed.

Het is voor mij als voorzitter ook een eer geweest om mijn voorganger Dik Schaaij namens de
leden tot “lid van verdienste” van Leerdam Sport ’55 te benoemen. Gezien de gezondheid van Dik
heeft de huldiging zaterdag 8 oktober 2011 in besloten kring van familie en vrienden in de kleine
kantine plaats gevonden. Een waardering van Leerdam Sport ’55 zijde die zeer zeker op zijn plaats
was. Zowel voor Dik als zijn familie was dit een moment om nooit te vergeten. Helaas heeft Dik
maar kort van zijn zo verdiende onderscheiding kunnen genieten. Op donderdagavond 15
december 2011 is Dik overleden. Ik wens mede namens mijn bestuursleden en de Leden van
Leerdam Sport ’55 alle familieleden van Dik heel veel sterkte met het verwerken van dit voor jullie
grote verlies.

De SAMENLOOP VOOR HOOP wil ik niet ongenoemd laten. Wat een schitterend evenement op
onze accommodatie en wat een opbrengst voor het KWF. Ik kijk hier met een fijn gevoel op terug.

Als voorzitter heb ik een overeenkomst getekend met Sparta Rotterdam (B.V.O). Zij spelen de
jubileumwedstrijd op dinsdag 10 juli 2012 tegen ons 1e elftal. 
Ik denk dat deze wedstrijd een mooie sportieve bekroning is voor 100-jarig bestaan.

Een ander hoogtepunt in 2011 had een overeenkomst moeten worden tussen de gemeente Leerdam
en Leerdam Sport ’55 over de verplaatsing van onze accommodatie. Helaas dit is voor mij de
teleurstelling van 2011 geworden. De gemeente ziet van een verdere aan/verkoop af. Ik wil er op
dit moment niet teveel op ingaan, omdat wij eerst in overleg gaan met de commissie velden en onze
adviseurs en dan pas een standpunt innemen naar de Gemeente Leerdam.

Dan vooruit kijken naar 2012. Ons 100-jarig bestaan op 25 februari 2012 komt steeds dichterbij.
Op diverse fronten is men druk met de voorbereidingen bezig om dit heuglijk feit onvergetelijk te
maken. Ik noem o.a de Oud- en Nieuwviering op 24 februari 2012, de receptie voor genodigden
op 25 februari 2012, een jubileumkrant en een jubileumboek die uitgegeven zullen worden, de
voorbereidingen voor de feestweek van 11 t/m 16 juni 2012 en natuurlijk de jubileumwedstrijd
tegen Sparta Rotterdam Te veel om op te noemen dus. Ik wens iedereen die bij de organisatie van
alle jubileumactiviteiten betrokken is heel veel succes.

Tot slot van dit voorwoord wens ik u en allen die u dierbaar zijn en fijn en gezond 2012 toe en
hoop u allen zondag 8 januari 2012 om 14.00 uur op onze Nieuwjaarsreceptie te mogen
begroeten.

John Boekelman 
Voorzitter
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REdAkTIEPRAAT
Over het afgelopen bijzondere jaar is al veel gezegd en geschreven, dus daar laat ik maar even
bij.
En wat een bijzonder jaar staat ons te wachten. Het jubileum werpt zijn schaduw vooruit.
Activiteiten voor het feest in juni zijn al vergevorderd. Idem voor de feitelijke verjaardagavond. 
In deze De Brug treft u een voorlopig programma rond de verschillende festiviteiten aan. Ik schat in
dat iedere leeftijdsgroep aan zijn trekken komt. 

Verder wordt er keihard gewerkt aan de jubileumkrant, het fotoboek en de expositie. Als ik de
geboren Leerdam Sporters zie reageren op al die oude foto’s die zo hier en daar verzameld
worden, dan kan je bijna niet wachten tot het zover is. 
In de jubileumkrant trachten we een aantal gedenkwaardige gebeurtenissen te belichten. Het zijn
vooral (ex) Leerdam Sporters die aan het woord komen. Afijn, u gaat het van zelf merken. Ik kan u
vertellen dat er veel energie in wordt gestoken, dat is hard nodig, maar het is vooral erg leuk om te
doen.

Dat werk trouwens, en wat privé besognes, zorgen voor deze ietwat vertraagde De Brug. Wij
haalden - op het laatste moment - de Kerst niet. Een deel van de kopij ligt al klaar bij de drukker, en
bevat dus een Kerstwens. Hoewel niet minder gemeend, is die wens door die omstandigheden
achterhaald. 

De verhuizing gaat vooralsnog niet door. Ik begrijp dat het Bestuur zich nog beraad over hun
exacte ideeën e.d. Achterstallig onderhoud moet nu toch (versneld?) uitgevoerd worden. Wat de
toekomst brengt is koffiedik kijken. 

De ledenvergadering zorgde hier en daar toch voor wat fronsende wenkbrauwen. De
‘wasconstructie’ viel niet bij iedereen in goede aarde. We gaan zien wat voor oplossing de
penningmeester daar voor bedacht heeft.

Het 1e elftal sloot 2011 op het veld prima af. ASH en Heukelum werden overklast, hoewel dat in en
tegen Heukelum niet in de score is terug te zien. 
Als u dit leest loopt het zaalvoetbaltoernooi in Gorinchem tegen het einde. Zijn de mannen opnieuw
in staat tot eenzelfde succes als vorig jaar?

Dat was het wat mij betreft voor 2011 en voor wat dat De Brug aangaat. 
Ik ga er vanuit dat de nieuwe redactie De Brug nog beter weet te maken.
Ik wens hem/haar daarbij veel succes.

Ik wens u een gezond en voorspoedig  2012!

Marcel van Leusden
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omUiterste inleverdatum copy is
20 februari 2012.

Dit clubblad zal rond 
1 maart 2012 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

Senioren Convent en Algemene Leden Vergadering: Beide bijeenkomsten zijn
goed bezocht. Naast het afleggen van verantwoording door het bestuur over het gevoerde
beleid m.b.t. het seizoen 2010 – 2011 zijn er tijdens de Algemene Leden Vergadering een
aantal besluiten genomen. Het betreft hier verhoging van de contributie voor actieve leden
en het invoeren van kledinggeld voor actieve leden. De besluiten houden het volgende in:

De Algemene Leden Vergadering heeft ingestemd met verhoging van de contributie voor
actieve leden van:
- seizoen 2012 – 2013 (per 1-07-2012) - € 0,50 per maand
- seizoen 2013 – 2014 (per 1-07-2013) - € 0,50 per maand
- seizoen 2014 – 2015 (per 1-07-2014) - € 0,50 per maand

In 2012 krijgt Leerdam Sport ’55 voor alle teams tenues geschonken (broek, shirt en
kousen).
Alle teams zullen 2 jaar in dit tenue spelen. Avento Sportswear zal op alle tenues als
reclame-uiting staan. De Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur een mandaat
verleend om kledinggeld voor actieve leden te gaan berekenen. Het bestuur zal e.e.a.
nader uitwerken. Zodra meer duidelijk is zullen de leden op de hoogte worden gesteld. 

Verkoop complex: Het bestuur heeft van de gemeente Leerdam bericht ontvangen dat
de aankoop van ons huidige complex en verplaatsing naar een nieuwe locatie van de
baan is.
Het bestuur gaat in overleg met de commissie Velden en de adviseurs. 

Kampioenen bij de jeugd: De C1 en D1 van Leerdam Sport ’55 zijn najaarskampioen
geworden. Een prachtig resultaat. De kampioenen zullen tijdens de Nieuwjaarsreceptie
worden gehuldigd.

Nieuwjaarsreceptie: De Nieuwjaarsreceptie van is zondag 8 januari 2012 om 14:00
uur in de grote kantine van Leerdam Sport ’55.

Rest mij nog om u allen en degenen die u dierbaar zijn prettige feestdagen en een
gelukkig, sportief en vooral gezond 2012 toe te wensen.

Henri van Wijk
Secretaris
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Beste vrienden van Leerdam Sport, familie en vrienden,

Langs deze weg wil ik jullie laten weten hoe trots ik ben om 
Lid van Verdienste te zijn van mijn vereniging.

Ik bedank mijn neefje Marcel Schaaij heel erg, 
omdat hij dit voor mij heeft gerealiseerd. Ik ben trots op je.

Het was een grote verrassing voor mij toen ik de kleine kantine binnenkwam 
en heel de familie zag staan. Hier zijn geen woorden voor.

Het was voor mij heel indrukwekkend en heel veel dank aan de A-selectie, 
omdat ze mij niet vergeten zijn, 

en ook voor de mooie woorden van Pim van Dam.

Trijnie en ik bedanken de voorzitter John Boekelman voor zijn mooie woorden 
en het bestuur voor de onderscheiding en de bloemen die wij ontvingen.

Nogmaals, dit is een grote eer voor mij.
Ook Arie en Bea bedankt voor de goede verzorging.

Ik bedank onze kinderen, kleinkinderen en verdere familie. 
Ze staan altijd voor mij klaar.

Als laatste bedank ik mijn vrouw Trijnie, waar ik heel veel steun aan heb 
en trots op ben.
Ik dank jullie.

Rest mij nog te zeggen dat ik er alles aan zal doen om nog lang op ons 
mooie sportpark te mogen komen kijken.

Met vriendelijke sportgroeten en hopende jullie nog lang te mogen zien,

Dik Schaaij

Geachte leden, hieronder de laatste inzending van Dik Schaaij, die is
overleden op donderdagavond 15 december 2011. We gaan een groot
persoon missen in onze vereniging.



VERLOREN TIJd
Eind november werd het bestuur door de Gemeente Leerdam op de hoogte gesteld dat de
verplaatsing (lees: aankoop) van ons huidige complex van de baan is.

De economische recessie en de neerwaartse spiraal op de woningmarkt liggen hieraan ten
grondslag. Het plan Broekgraaf zal in afgeslankte vorm worden uitgevoerd. Het definitieve besluit
zal tijdens de raadsvergadering van 22 december 2011 worden genomen.
Deze beslissing heeft belangrijke gevolgen voor onze vereniging. De commissie Velden, bestaande
uit 6 leden aangevuld met bestuur en onze deskundige, rentmeester Erik van Gellicum, hebben
vanaf mei 2003 meer dan 1000 uur werk in het project “Verkoop Complex” gestoken. Eén positief
resultaat is hieruit voortgekomen te weten de grondverkoop t.b.v. het jongerencentrum M3, waaraan
ook weer de nadelen kleven van o.a. parkeergelegenheid etc. 

Eén ding is nu duidelijk, door deze beslissing van de Gemeente gaat het achterstallig onderhoud
ons in de toekomst opbreken. De “WVG” oplegging op ons complex en de 100% toezegging van
de Gemeente dat de verplaatsing beslist noodzakelijk was, heeft hiertoe geleid. Om hiervan een
voorbeeld te geven, eind november waren Joop en Teunis een toegangshek aan het repareren om
een stuk van een verroeste ijzeren paal uit te zagen en hiervoor in de plaats een gebruikt stuk te
lassen. Een provisorische oplossing i.v.m. ons 100-jarig bestaan in 2012. Over enkele jaren komt
dit probleem nu weer terug.

Op onze jubileum bijeenkomst van 25.02.2012 hadden wij gehoopt een maquette van ons
toekomstige complex aan de leden te kunnen laten zien. Nu moeten we helaas zeggen:
“GELUKKIG HEBBEN WE DE TEKENINGEN NOG”
Het bestuur heeft met wethouder Petra Groeneweg afgesproken om in januari a.s. een gesprek te
hebben over bovenstaande problematiek. Wij kunnen in de tussentijd inventariseren welke
investeringen er op de korte en op de lange termijn gedaan moeten worden aan onze opstallen,
lichtinstallaties, riolering, bestrating en velden.
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Op 3 februari 2009
hebben wij op het
Stadskantoor een
Power Point Presentatie
gehouden over de
gevolgen van het
onderhoud bij het
opschuiven van de
verhuisplannen. 

Over deze duidelijke
presentatie en
kostenplaatje kregen
we destijds veel lof,
alleen er werd tot nu
toe niets mee gedaan. 

Nu verwachten wij
toch meer dan alleen
maar toezeggingen,
ook omdat wij ervan
uitgaan dat we elkaar
in de toekomst hard
nodig zullen hebben.

Voor uw beeldvorming
van de afgelopen 8 jaar
drukken wij hierbij het
eerste schrijven van de
gemeente Leerdam af en
een plattegrondje van
het geannuleerde
complex.

Namens de commissie
Velden, 
Wil Sleeuwits

Locatie Sporteiland Zichtlocatie sfeerbeeld

Overwegend programma

Dominant                Differentiatie

8.2 Sporteiland
Op het Sporteiland krijgen de sportvelden van 
Voetbalvereniging Leerdam Sport ’55, de Korfbal 
Vereniging Ter Leede / De Jager en de Hockey Club 
����
���������������������������������	�������
kan een Multi Functionele Accommodatie (MFA) 
worden gerealiseerd. In de MFA kan een gevarieerd 
programma worden gehuisvest. Hierin komen mogelijk 
verschillende onderwijsinstellingen, maar ook een 
kinderopvang, buurtpodium of een buurthuis. In verband 
met de bereikbaarheid liggen deze functies aan de 
����
������������������
�����	���������������	�����
gecombineerd worden door het dubbelgebruik van de 
parkeerplaatsen.
 
Beoogd programma en ruimtegebruik
Op het Sporteiland komen voetbalvelden, hockeyvelden, 
korfbalvelden, parkeerplaatsen en een MFA. De 
sportvelden nemen daarbij de meeste ruimte in. Voor elke 
vereniging is ruimte opgenomen voor een eigen clubhuis 
met buitenruimte. 
 
De parkeerplaats wordt in het weekend en in de 
avond gebruikt door de leden en bezoekers van de 
sportverenigingen. Doordeweeks wordt de parkeerplaats 
gebruikt door de gebruikers en bezoekers van de MFA. 

Relatie met de hoofdstructuur
Het Sporteiland is direct ontsloten op de hoofdstructuur, 
op korte afstand van de Westelijke Parallelweg. Door deze 
snelle verbinding ondervindt de rest van de omgeving geen 
hinder van de bijbehorende verkeersbewegingen. De MFA 
markeert vanaf de Parallelweg de entree van Broekgraaf. 
De MFA moet daarom een bijzonder uiterlijk krijgen en 
zich aan de Lommerrijke Laan presenteren en een entree 
vormen richting het schoolplein.
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Waterdicht tot 100 meter diep.
De surf & Swim-collectie van Pulsar Quartz.

Pulsar Quartz
Altijd vooraan in betaalbare to0ptechniek

Juwelier van KERKWIJK

Nieuwstraat 41 - Tel.: 612410 - LEERDAM

BAKKERIJ NICO DE VOS + GEN.PIRONSTRAAT 22

LEERDAM

T
E

L
E

F
O

O
N

 (
0
3
4
5
) 
6
1
0
5
0
9

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 

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

Bent u klaar voor een 
intense proefrit?

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

De Peugeot 308 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

Citroën
C4 Picasso

De nieuwe
Citroën C5

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

Pulsar Quartz
Altijd vooraan in betaalbare to0ptechniek

Juwelier van KERKWIJK

Nieuwstraat 41 - Tel.: 612410 - LEERDAM

BAKKERIJ NICO DE VOS + GEN.PIRONSTRAAT 22

LEERDAM

T
E

L
E

F
O

O
N

 (
0
3
4
5
) 
6
1
0
5
0
9

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 

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

Bent u klaar voor een 
intense proefrit?

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

De Peugeot 308 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

Citroën
C4 Picasso

De nieuwe
Citroën C5

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

Pulsar Quartz
Altijd vooraan in betaalbare to0ptechniek

Juwelier van KERKWIJK

Nieuwstraat 41 - Tel.: 612410 - LEERDAM

BAKKERIJ NICO DE VOS + GEN.PIRONSTRAAT 22

LEERDAM

T
E

L
E

F
O

O
N

 (
0
3
4
5
) 
6
1
0
5
0
9

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 

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

Bent u klaar voor een 
intense proefrit?

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

De Peugeot 308 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

Citroën
C4 Picasso

De nieuwe
Citroën C5

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

Pulsar Quartz
Altijd vooraan in betaalbare to0ptechniek

Juwelier van KERKWIJK

Nieuwstraat 41 - Tel.: 612410 - LEERDAM

BAKKERIJ NICO DE VOS + GEN.PIRONSTRAAT 22

LEERDAM

T
E

L
E

F
O

O
N

 (
0
3
4
5
) 
6
1
0
5
0
9

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 

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

Bent u klaar voor een 
intense proefrit?

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

De Peugeot 308 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

Citroën
C4 Picasso

De nieuwe
Citroën C5

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

Pulsar Quartz
Altijd vooraan in betaalbare to0ptechniek

Juwelier van KERKWIJK

Nieuwstraat 41 - Tel.: 612410 - LEERDAM

BAKKERIJ NICO DE VOS + GEN.PIRONSTRAAT 22

LEERDAM

T
E

L
E

F
O

O
N

 (
0
3
4
5
) 
6
1
0
5
0
9

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 

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

Bent u klaar voor een 
intense proefrit?

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

De Peugeot 308 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

Citroën
C4 Picasso

De nieuwe
Citroën C5

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

Pulsar Quartz
Altijd vooraan in betaalbare to0ptechniek

Juwelier van KERKWIJK

Nieuwstraat 41 - Tel.: 612410 - LEERDAM

BAKKERIJ NICO DE VOS + GEN.PIRONSTRAAT 22

LEERDAM

T
E

L
E

F
O

O
N

 (
0
3
4
5
) 
6
1
0
5
0
9

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 

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

Bent u klaar voor een 
intense proefrit?

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

De Peugeot 308 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

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 .

www.visscher-rivierenland.nl

Citroën 
C4 Picasso

De nieuwe
Citroën C5



Kerkstraat 11 - Leerdam - Tel. 0345-61229

KAPPER DUUR?
Kom nou!

Kerastase

haarverzorging

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

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

Ron Esman
Schaikseweg 50
4143 HG  Leerdam

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

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

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

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

reparatie en onderdelen.
Café ‘t VennetjeCafé ‘t Vennetje

Wandel eens binnen.
7 dagen per week geopend.

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

Tel. 0345-613023
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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

Smalzijde 17a,
4243 jp Nieuwland
www.backtodisco.nl
info@backtodisco.nl
telefoon 0651098250



SPONSORNIEUWS
Zoals menig lid en supporter heeft opgemerkt, zijn er de laatste tijd een flink aantal nieuwe
reclameborden rondom ons hoofdveld geplaatst. Een aantal oude reclameborden zijn vervangen,
omdat het contract afliep of betaling achterwege bleef.
Wij bedanken Van Der Brugge makelaardij voor hun sponsoring de afgelopen jaren.
De nieuwe reclameborden zijn van: 
Visscher Rivierenland, CITROËN Visscher Leerdam, PEUGEOT
HARVAS Natuursteen b.v. Fitnesscentrum, Sportacademy MUSLU
EP Van Opijnen UNIVÉ Verzekeringen
Fysiotherapie Leerdam West.

Onderstaand noemen wij ook de reclameborden die al langere tijd rondom ons hoofdveld hangen;
∙ Totaalinstallateurs Verkuil & Schaay BV ∙ Van Es Reclame ∙ Gebr. Van Doorn ∙ Café ’t Vennetje ∙
EM Kantoorsystemen ∙ Taxi Soomer ∙ Bouwbegeleiding Hoogerwaard ∙ Plus Teeuw Europaplein ∙
Winkelcentrum Europaplein ∙ VSI ∙ Handelsonderneming Frans de Bruyn BV 
∙ Van Gellicum Vastgoed BV-Rentmeester-Makelaars- & Taxatiekantoor ∙ Flexparts BV 
∙ Slijterij In de Wingerd ∙ Profil van Schaik de fietsspecialist, ∙ Café ’t Fonteintje 
∙ Petterson Herenmode ∙ Peter Balsters Beddenspecialist ∙ Shell Tankstation Leerdam ∙ Tempo-Team ∙
Adico Milieutechniek BV ∙ MSE Metal Service Europe ∙ Het Kontakt, -S & S Houtwerk 
∙ Laco Sportcentrum Berenschot ∙ Van de Wal Interieuradviseurs ∙ Keurslagerij Rien Baas 
∙ Alexy’s Grieks Restaurant ∙ Ajax supporters en Feyenoord Amateur Partner.

HOOFDSPONSOR REKLAMEBORDEN VAN:
SNOEK & DE LEEUW ACCOUNTANCY & FISCAAL ADVISEURS. 

SPANDOEKEN VAN:  
KWF KANKERBEDRIJDING en SAMENLOOP VOOR HOOP LEERDAM 2011.
De positieve uitstraling van Leerdam Sport op zowel bestuurlijk als sportief gebied, heeft tot dit
resultaat geleid. Daarbij hebben ook de website en het clubblad met zijn vele sponsoradvertenties
een belangrijke bijdrage voor de verenigingskas geleverd.
Wij bedanken dan ook alle sponsoren, groot of klein, voor hun bijdrage aan onze vereniging en
hopen deze op één van onze festiviteiten in ons jubileumjaar 2012 te ontmoeten. 
Iedereen een gelukkig en gezond 2012 gewenst.

Namens de Sponsorcommissie W. Sleeuwits.
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“Ja/Nee vragen met” Vico Vink
Hey Vico,
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
Trainer of zelf voetballen? Zelf voetballen
Heb je wat aan Marcel Schaaij als leider? Ja
Jaco Brongers beweert dat hij de beste voetballer is die 
Leerdam Sport ooit heeft gezien, ben je het daar mee eens?

Nee 
Ga je wel eens in discussie met de scheidsrechter? Ja

Bier na het voetbal? Ja
Is het gezellig in de kantine? Ja
Tijd voor een nieuw kapsel? Nee
Ajax kampioen dit jaar? Ja
Ben je getrouwd? Nee
Heb je kinderen? Ja
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:  
Marcel Schaaij



JUBILEUMCOMMISSIE
Op 8 januari 2012 op de nieuwjaarsreceptie wordt het eerste lot uit De jubileumverloting uitgereikt.
Het is een verloting met prachtige prijzen. Hoofdprijs: 500 euro reischeque. 

Samen met jullie, leden en donateurs, beginnen we op 24 februari 2012 met een feestelijke avond.
De start is om 19.30 uur. Het wordt een speciale en feestelijke “vergadering” met onderscheidingen
en jubilarissen. Buiten zal een kranslegging bij het monument plaatsvinden. 
Om 21.00 uur begint het echte feest voor leden en donateurs met muziek van Just For Fun. De
beentjes kunnen van de vloer tot ongeveer 01.00 uur. 

Op 25 februari vindt een receptie voor genodigden en sponsoren plaats. 

Op 18 mei 2012 gaat de jeugd t/m 16 jaar onder begeleiding een hele dag verzorgd naar de
Efteling. Met de bus gezellig een dag uit en plezier maken. 

Dan de feestweek in juni 2012. 
Voor de reünie op 15 juni doen wij een beroep op iedereen om dat via mond-op-mondreclame aan
oud-leden bekend te maken. Er komen aankondigingen op de site, in het clubblad, de plaatselijke
krant en het Algemeen Dagblad. Ook zal er via een speciale Facebook pagina ruchtbaarheid aan
worden gegeven.
In deze De Brug treft u een aanmeldingsformulier aan. Op een later tijdstip zult u dit ook op de site
en in de kantine aantreffen. 
Geef het vooral door aan u bekende oud-leden. 
Het is noodzakelijk dat u zich op tijd opgeeft, want vol is vol. 

Tijdens de reünie is er ook de mogelijkheid om een uitvoerige foto-expositie te bekijken in de kleine
kantine. De geschiedenis van Leerdam Sport in de vorm van foto’s op groot formaat in een
bijzonder ingerichte kleine kantine. 
De reünie begint om 19.30 uur met een drankje, zodat iedereen elkaar kan begroeten. Aansluitend
kan er ook een hapje gegeten worden. De muziek wordt verzorgd door de alom bekende DJ Jan
Millenaar

Op 16 juni vindt de familiedag plaats. Net zoals vorig jaar heeft de familiedagcommissie een
uitgebreid plan opgesteld om er weer een leuke dag van te maken. Voetbal, de zeephelling,
poffertjes en de afsluitende barbecue zijn zeker weer van de partij. 
Op de familiedag vindt de trekking van de jubileumverloting plaats. De prijzen zijn gesponsord.
Wij bedanken onze sponsoren nu al. 
Wij bedanken onze actieve leden op voorhand voor hun inzet ten behoeve van de verkoop van de
loten. 
Wij hopen en vertrouwen erop dat wij zowel in februari, in juni en met de wedstrijd in juli mooie
tijden met elkaar gaan beleven.

Graag tot ziens, 
Ada en Ton Schaaij 
Joop en Stineke Sterk
Nico Gros
Dick Schaaij (inmiddels om gezondheidsredenen gestopt)
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PROGRAMMA 100-JARIG BESTAAN LEERdAM SPORT ’55 
1912-2012 (onder voorbehoud)

Februari 2012
24-02 -2012 Feestavond annex ledenvergadering en muziek (just for fun) vanaf 17 jaar 

aanvang: 19.30 uur, einde: 01.00 uur

25-02-2012 Receptie voor genodigden

Mei 2012
18-05-2012 Efteling voor je jeugd tot 16 jaar. Van 9.00 uur t/m 18.00 uur 
(Hemelvaartsdag) 

Feestweek juni 2012 
11-06-2012 Spelregelwedstrijd voor de jeugd 

12-06-2012 Onderling toernooi senioren 1 t/m 5 + B junioren

13-06-2012 Voetbalclinic jeugd/senioren

14-06-2012 Voetbalquiz senioren ’s-avonds

15-06-2012 Reünie oudleden en leden
Foto expositie vanaf 18.30 uur 
Inschrijven voor 1 juni 2012

16-06-2012 Familiedag 

10-07-2012 Voetbalwedstrijd 

Leerdam Sport ’55 - Sparta Rotterdam
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JEUGdCORNER NOVEMBER 2011 door Jeanette van Eek

Verjaardagen December-Maart
December Januari Februari Maart
10 Mehmet Uysa 7 Samuel Salawonol 4 Batuhan Demir 4 Husein Yasar
13 Ismail Elmaci 8 Sandro Blom 5 Delano Titihera 4 Firat Duyar
23 Yesin Kleijn 10 Tygo Brandsma 9 Lynn Werkhoven 4 Aram Syauta
26 Cheverno Asch 27 Demir Berkan 12 Ufuk Elmas 5 Jeffrey Boels
26 Jairano Nussy 13 Devrim Karabacak 10 Brenman Kerkhof
30 Daisy Stijsiger 17 Jozua Deugd 11 Melihcan Kamar

21 Hakan Demir 22 Ezra Sahertian
25 Kamil Bilici 25 Rachid Tnir

26 David Kamara
29 Justin de Bruin

Allemaal van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag!

“Wist je dat..”
• De C1 kampioen is geworden.
• De C1 geen enkele wedstrijd verloren hebben.
• Dat ook de D1 kampioen is geworden.
• Ook zij ongeslagen kampioen zijn geworden.
• De B1 ook nog in de race is om het kampioenschap.
• De winterstop weer voor de deur staat.
• Je @LSjeugd nu ook via twitter kunt volgen.
• Je daar gelijk kan zien wat de andere jeugd teams hebben gespeeld.
• Leerdamsport ook een Hyves en Facebook pagina heeft.
• Op vrijdag 2 december Sinterklaas een bezoek heeft gebracht aan Leerdamsport.

Goede sportuitrusting: Voetbalschoenen
Een gemiddelde voetballer loopt in zijn ‘sportloopbaan’ tijdens de wedstrijden en trainingen bijna
300.000 km! Per wedstrijd is dit ongeveer 9-10 km, afhankelijk van speelniveau, speelpositie en
spelstijl. Hierbij heeft een voetballer rond de 500 grond/voet contacten per kilometer, rent hij in 50%
van de tijd en maakt hij ongeveer 300 keer contact met de bal. Geen wonder dat voetbalschoenen zo’n
belangrijk onderdeel van de voetbaluitrusting vormen!
Dé ideale voetbalschoen bestaat niet. Het kiezen van de juiste voetbalschoen is een zoektocht naar de
ideale, persoonlijke combinatie. Een zoektocht die voor de een anders kan uitpakken dan voor de
ander. Daarom zijn er ook zoveel soorten en modellen voetbalschoenen op een markt, waar helaas het
uiterlijk soms belangrijker lijkt te zijn dan de functionaliteit. Elk model heeft zijn eigen combinatie van
eigenschappen. Bij elk model is gekozen voor net weer iets andere prioriteiten en compromissen.

Optimaal draagcomfort
Wat speelt allemaal mee bij de aanschaf van voetbalschoenen? Een voetbalschoen moet aan veel eisen
voldoen. Let erop dat een voetbalschoen zorgt voor optimaal draagcomfort. Alle voeten zijn anders.
Zelfs je linkervoet kan van je rechtervoet verschillen. De verschillende soorten voeten kunnen worden
ingedeeld in drie categorieën:

• Platvoeten: de voet is weinig gebogen, de hele middenvoet raakt de bodem. De zijkanten van de
voet zijn vaak in meerdere mate uitgezakt. Een platvoet heeft een groot draagvlak en vereist
daardoor weinig steun. Normale schoenen met een wat breder model voldoen meestal. Bij voorkeur
in combinatie met voorgevormde inlegzolen.

• Holvoeten: een holvoet is sterk gebogen, de middenvoet raakt de bodem niet. Een holvoet heeft
meestal een hoge wreef. Holvoeten hebben veel schokdemping nodig.

• Knikvoeten: bij knikvoeten wijzen hielen en enkels naar binnen toe. Bij knikvoeten is een goede
hielkap van extra belang. De hielkap moet goed aan de hielen aansluiten om zijn stabiliserende
functie uit te kunnen oefenen.

Er moet ongeveer 5 - 10 mm ruimte zijn tussen je langste teen en de neus van de schoen, zodat je voet
ruimte heeft voor een goede afwikkeling. Gek genoeg dragen voetballers die veel wend- en
keerbewegingen moeten maken, graag schoenen die een maat te klein zijn, omdat ze dan meer
balcontrole zouden hebben en beter gevoel hebben met de ondergrond. Te strakke schoenen zullen
echter snel uitlopen, waardoor de stabiliteit afneemt. Je voet moet op alle plaatsen goed omsloten



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.



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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worden (ook om de voorvoet). Als je voet voor in de schoen gaat schuiven, zal dit stop- en
startbewegingen en de stabiliteit rond je voet geen goed doen. Na het strikken van de schoen moet de
hiel zo goed omsloten zijn dat er aan weerszijden geen vinger meer tussen past. De hielkap moet zo
hoog zijn dat hij de hele hiel omvat, maar niet vervelend in je achillespees prikt. Tijdens het lopen mag
de hiel niet in de hielkap op en neer schuiven. Kortom, je voet moet comfortabel en goed ondersteund
aanvoelen. Voor in de schoen moet genoeg ruimte voor je tenen zijn, zodat de bovenkant van de
schoen niet over de bovenkant van je voet/tenen schuurt waardoor je blaren of eelt kunnen ontstaan. Dit
is vooral belangrijk als je voeten nog groeien. 

Samenvatting goede voetbalschoenen
• Voetbalschoenen moeten comfort bieden en goed passen. Je voet mag niet heen en weer kunnen

glijden in de schoen en moet prettig en ondersteunend gevoel geven rond je hiel.
• Voetbalschoenen moeten je voeten ondersteunen en stabiliteit geven zonder dat het gevoel met de

bal verloren gaat. Een stabiele schoen die goede ondersteuning biedt is essentieel voor snelle kap-
en draaibewegingen. Zorg ervoor dat vooral je hiel goed ondersteund wordt. Je zult daarmee
betere controle over je bewegingen hebben en je voorkomt enkelverzwikkingen,
achillespeesontstekingen en knieklachten.

• Een voetbalschoen moet een stevige grip hebben op de grond. Is het soort en aantal noppen niet
aangepast aan de ondergrond, dan glijd je weg, (dit gebeurt bij met kleine noppen op een glad
zacht veld), of blokkeert je voet (dit gebeurt bij lange noppen op een zachte ondergrond). Dit
veroorzaakt spier-verrekkingen of spierscheuren, die je met de juiste noppen dus kunt vermijden.

• Kies een schoen die bij de ondergrond past waarop je voetbalt. Nat, droog, gras of kunstgras, het
vraagt allemaal om aanpassingen aan de schoen. Schoenen verschillen in zoolmaterialen, aantal,
soorten en plaatsing van noppen om te zorgen voor goede grip en dat je optimaal kunt presteren
op het veld. 

• Voetbalschoenen bieden bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals: contact met de bal of
tegenstander, koude en vocht, het soort ondergrond en oneffenheden. Zo vermijd je kneuzingen en
schaafwonden.

10 tips om de levensduur van je voetbalschoenen te verlengen
• Zet je voetbalschoenen regelmatig in met blank ledervet.
• Laat je voetbalschoenen nooit in je tas zitten. Je kunt ze het beste binnenin huis drogen.
• Droog je (natte) voetbalschoenen nooit op de verwarming, maar stop er schoenspanners in, of

kranten dan drogen ze ook sneller. Kranten trekken vocht uit de schoen, maar dienen wel iedere
dag ververst te worden. Een schoenspanner zorgt ervoor dat je voetbalschoen in model blijft.

• Behandel je voetbalschoenen nooit met schoonmaakmiddelen, dat is slecht voor de stiksels.
• Om ervoor te zorgen dat nieuwe, lederen voetbalschoenen gelijk lekker naar je voet zitten, kun je

ze de eerste keer voor de training het beste nat maken met warm water. Laat je schoenen daar even
in staan en ga dan met de natte schoenen trainen. Ze staan gelijk naar je voeten én je hebt geen
last van blaarvorming.

• Bij voetbalschoenen met schroefnoppen, de noppen eruit halen, insmeren met vaseline, of olie en
daarna vastdraaien. Het beste kun je zuurvrije vaseline of olie gebruiken omdat deze ervoor zorgen
dat de noppen niet roesten. Let op: vast is vast, niet doordraaien! Zo kun je de noppen later bij het
eventuele doorslijten makkelijker vervangen. Kijk na verloop van tijd wel of alles nog goed vast zit.

• Synthetische voetbalschoenen kun je afspoelen onder de douche omdat ze geen water opnemen.
Droog ook deze schoenen nooit op de verwarming of andere warmtebron. Dit om het indrogen van
de boardplaat tegen te gaan.

• Verwijder na de wedstrijd of training al het zand, gras en klei met een borstel en spoel je
voetbalschoenen daarna af met water. Dit kan anders op den duur vast gaan zitten onder de zool
wat de grip vermindert.

• Kijk altijd eens per week je voetbalschoenen na. Let hierbij op versleten en kapotte
onderdelen/plekken van de schoen. Wanneer je tijdig met versleten of kapotte onderdelen naar de
schoenmaker stapt, kan hij deze nog repareren. 

Verslagen.
Leerdam Sport '55 C1 is kampioen!

Leerdam Sport'55 C1 is vandaag kampioen geworden van de najaarscompetitie 4e klasse C64.
Door zelf met 6-2 te winnen van Unitas en concurent RKTVC te zien verliezen van Noordeloos bekoont
de C1 een geweldig seizoen waarin alle wedstrijden in winst werden omgezet.

Er staat nog 1 wedstrijd op het programma die zal gaan om de eer, tegen de nummer twee op de
ranglijst RKTVC zal Leerdam Sport C1 ook dolgraag willen winnen om het kampioenschap helemaal
perfect te maken!
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Wij Leerdam Sport '55 zijn apentrots op
"onze boys" en natuurlijk in het
bijzonder Michel Kuipers en Regilio
Blanker als begeleiding.

Ondertussen is de wedstrijd tegen
RKTVC ook gespeeld en hebben de
jongens met 2-4 gewonnen. Hierdoor
zijn de jongens ongeslagen kampioen
geworden. 

Nogmaals gefeliciteerd!

Hakan Demir met Stichting Doe een Wens op bezoek bij FC Barcelona!

Hakan Demir, speler van Leerdam
Sport'55 C1 heeft een hele zware tijd
achter de rug.
In oktober 2008, op 12 jarige leeftijd
werd bij hem de diagnose kanker
gedaan. Hakan had leukemie en was er
erg slecht aan toe, hij heeft vele zware
behandelingen moeten ondergaan en
voor zijn leven moeten knokken.
Op 30 augustus 2009 heb ik samen met
mijn mede Leerdam Sporters de
succesvolle Hakan Demir voetbalmarathon
georganiseerd en werd er een bedrag van
bijna 4000 euro opgehaald voor KiKa.

Ruim 2 jaar later aan het einde van het
vorige seizoen kwam Hakan heel trots en

blij naar mij toe om mij te vertellen dat de behandelingen zijn stopgezet en hij volledig genezen is
verklaard, dit moment zorgde bij mij voor tranen in mijn ogen van blijdschap.
Ook vertelde Hakan mij een geweldig verhaal dat hij via de "Stichting Doe een Wens" naar FC
Barcelona toe mocht, een training en een wedstrijd mocht bijwonen en zijn idool Lionel Messi mocht
gaan ontmoeten, zijn vader had Hakan hiervoor opgegeven. Helaas voor Hakan kon dit niet doorgaan
omdat FC Barcelona kampioen werd en er te veel activiteiten waren ter viering van dit kampioenschap.

Vele weken later ging Hakan zijn wens alsnog in vervulling. Woensdag 21 september werd hij met zijn
vader moeder broer en broertje opgehaald en werden met een echte Hummer Limousine naar Schiphop
gebracht om daarna voor een week naar Barcelona te gaan, daar een training en wedstrijd te bewonen
en zijn idool Lionel Messi te ontmoeten.
Voorafgaand aan zijn droomreis heb ik namens heel Leerdam Sport Hakan heel veel plezier toegewenst.

Inmiddels is Hakan ook weer volop te vinden op het terrein van Leerdam Sport, waar hij aanvoerder is
van Leerdam Sport'55 C1 en ook nog eens zeer veel talent heeft, kortom een geweldig kind waar de
vechtlust, levenslust en passie voor het voetballen van afstraalt. Het is voor mij dan ook een genot om
deze jongen te mogen trainen.

Michel Kuipers, Trainer v.v.Leerdam Sport'55 C1

Ook Leerdam Sport '55
D1 is kampioen! 
Nadat al eerder Leerdam Sport
C1 kampioen werd is ook
Leerdam Sport D1 kampioen
geworden. De mannen van Rezjin
Salih en Richard Brandsma
speelden afgelopen zaterdag
tegen Ophemert D1. Eindstand
van deze wedstrijd 2-4. De week
ervoor maakte Rhelico D1 geen
schijn van kans. Leerdam Sport
D1 wonnen met maar liefst 7-0 !
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Leerdam Sport D1 werd met ongeslagen status kampioen. Met 8 wedstrijden gewonnen en 2 gelijke
spelen wisten de mannen uit Leerdam met 26 punten het kampioenschap binnen te halen. In de 10
wedstrijden wist men maarliefst 54 doelpunten te maken!

Wij Leerdam Sport '55 zijn apentrots op "onze boys" en natuurlijk in het bijzonder Rezjin Salih en
Richard Brandsma als begeleiding.

Leerdam Sport en KNVB geven gratis kennismakingstraining mini-pupillen 

Op 12-11-2011 om 10:00 uur zijn alle ouders samen met kinderen
in de leeftijd van 4 tot 6 jaar van harte welkom bij Leerdam Sport.
Aanstaande zaterdag begint Leerdam Sport '55 samen met een
regiocoach van de KNVB aan de aftrap van een serie kennismaking-
/demonstratietrainingen voor de voetballers in de leeftijd van 4 tot 6
jaar. Driemaal zal deze speciale samenwerking tussen de KNVB en
Leerdam Sport '55 op Sportpark Leerdam Sport tot stand komen. Op
12 en 30 november en afsluitend op 7 december. Dit in het kader
om de ook allerkleinsten kennis te laten maken met sporten en
voetbal in het bijzonder. Leerdam Sport '55 traint momenteel elke
woensdagavond van 18:00 uur tot 19:00 met "onze" allerkleinsten.
Kortom, ben je tussen de 4 en de 6 jaar en wil jij wat anders dan
op straat voetballen?
Kom zaterdag 12 november om 10.00 uur naar Leerdam Sport '55
en doe mee met een gratis kennismakingstraining!
Vragen en/of informatie nodig? Neem contact op met Leerdam
Sport, telefoon 0345-612632 of via mail: info@leerdamsport .nl.

Gewoon langskomen mag natuurlijk ook!

De gratis kennismakingstraining mini's van Leerdam Sport en KNVB,
positief ontvangen

LEERDAM - Op 12 november organiseerde
Leerdam Sport in samenwerking met de KNVB
een demonstratietraining voor de jeugd van 4-
6 jaar (minipupillen).
Na een korte toelichting van de regiocoach
van de K.N.V.B. Hans Schrijner gingen de
spelertjes naar buiten voor de training. De
training werd behalve door de regiocach
gegeven door Ton Vissers en John
Vendelbosch. Deze werden op hun beurt weer
geassisteerd door twee spelers van de B1
(TOP!) Na diverse oefeningen in spelvorm te
hebben gedaan werd de training afgesloten door een partijspelletje.
Na het omkleden kregen de ouders koffie en thee en ontvingen de spelertjes een presentje.

Op 30 november en 7 december (om 18:00) hebben Leerdam Sport en de KNVB
nogmaals kennismakingstrainingen verzorgd. Ook deze trainingen waren gratis.

Sinterklaas bezoekt Leerdam sport.
LEERDAM - Vrijdagavond 2 december heeft Sinterklaas samen
met de Spierpijnpiet en Asperenpiet een bezoek gebracht aan
de jongste jeugd van Leerdam Sport '55.

De grote kantine van Leerdam Sport '55 liep tegen 18:00 uur
goed vol met spelertjes, hun broertjes en zusjes en vaders en
moeders. Voor de Goedheiligman kwam heeft de jeugd
samen gegeten.

Tegen 18:30 uur kwam er bij Leerdam Sport '55 een
verontrustend telefoontje binnen dat Sinterklaas samen met zijn
Pieten bij Berenschot stond maar dat daar geen kinderen waren.
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Toen het probleem uit de wereld geholpen was arriveerde
de Sint om 18:35 uur bij Leerdam Sport '55. De Pieten
strooide er rustig op los. Na een welkomstwoord en
welkomstlied nam Sinterklaas plaats op het podium. Hij
was onrustig en de aap kwam al snel uit de mouw.
Zijn paard was zoek en of dat dit nog niet genoeg was
bleek ook het grote boek spoorloos. Gelukkig was het
boek per post bij Leerdam Sport bezorgd en kon de Sint
de kinderen toespreken. Voor de allerjongste had
Sinterklaas een persoonlijk woord. Tot grote verbazing
was hij goed op de hoogte van de prestaties van de
kinderen.

Sinterklaas blijkt nog steeds een groot sportman te zijn. 
2 jaar geleden speelde hij nog een aardig potje tafelvoetbal. Vrijdagavond liet hij zien ook goed te
kunnen sjoelen. Met de kinderen rondom de sjoeltafel bleken Amira de Bruin en Brendan Kerkhof toch
een maatje te groot voor de Goedheiligman.
Tegen 19:30 uur verliet de Sint samen met de Zwartepieten de kantine van de bijna 100-jarige
voetbalvereniging. De kinderen kregen van de Sint nog allemaal kadootjes. Wel moest eerst het
probleem met de ballen worden opgelost. Toen die
gevonden werden waren alle problemen voorbij en kon
iedereen opgelucht naar huis. Sinterklaas zwaaide nog
een keer en met de mededeling dat hij ook volgend
jaar weer een bezoek aan Leerdam Sport '55 zal
brengen werd de avond afgesloten. Na een bezoekje
aan de biljartvereniging van Leerdam Sport verliet de
Sint Leerdam Sport '55.

De organisatie kan tevreden terugkijken op het
Sinterklaasfeest. 
Vanochtend stuurde Sinterklaas nog een sms waarin hij
Antoinette, Chantal, Chantal, Arie, Bea, Jeroen, Cretha
en Henri nogmaals bedankte voor een mooie avond.
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Spelletje 
zoek de 10 voetballen.



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.



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
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“Wat weet U van” ..............
Deze keer met Marcel van Leusden

Geboortedatum: 1962
Burgerlijke staat: Gehuwd
Beroep: Specialist personenschade
Vrouw? Kinderen?: Angela, 2 dochters

Vanaf wanneer ben je verbonden met Leerdam Sport. In april ´93 kwam ik in Leerdam wonen, en
het 1e jaar voetbalde ik nog in Utrecht bij HMS, maar daar werd het allemaal wat minder en toen ben ik in
augustus ´94 lid geworden van LS.
HMS? Grote club? Hoe hoog speelden zij? Houdt Moedigh Standt was vroeger een grote club. Samen
met UVV en Zwaluwen Vooruit was HMS 1 van de grote 3 in Utrecht. De velden liggen in wat nu door het leven
gaat als de prachtwijk ‘Overvecht’. Toen ik lid werd als 8-jarig jochie speelden ze 2e klasse KNVB. Nadien
daalden ze langzaam aan af naar de 4e klasse. Ondanks dat Overvecht in de jaren 70 enorm groeide gleed het toch af.  
Waarom Leerdam Sport ´55? Ik wilde het liefst op zondag blijven voetballen. In Leerdam was er dus 1 optie. Ik ben toen een keer bij het 1e
wezen kijken, toen had Vico Vink nog haar op z’n hoofd. Kan je nagaan hoe lang dat al weer geleden is.
En beviel het je, wat je zag? Nou, ja die tribune langs het A-veld is uiteraard wel imposant, zeker als je bij een 4e klasser binnenkomt.
En je kende hier niemand? Nee, hoewel ik op een gegeven moment door kreeg dat mijn achterbuurman bij LS speelde. Dat was Eli Horbeek. 
In welk elftal ben je terechtgekomen? Toen ik me aanmeldde wilden ze weten of ik op nivo speelde. Nee dus. Ik werd toen in het 5e
ingedeeld. Maar op de 1e training maakte ik zo’n indruk dat ze zeiden “Jij kan makkelijk met het 4e mee.” Met het 4e heb ik 1 oefenwedstrijd
gespeeld, de week daarna waren we vrij. Op die zondag belden ze of ik reserve wilde zitten bij het 3e. Ik dacht wat gebeurt me nou, het 3e! Ze
speelden op het B-veld. Toen ik bij de 1e cornervlag was stonden ze met 0-2 achter. Bij de volgende cornervlag was het 0-3. Eer dat ik me aan de
leider Jan Niks en Ton den Ouden (trainer B-selectie) had voorgesteld, was het 0-5 achter. Met de rust was het 0-7, mocht ik de 2e helft meedoen.
Lekker debuut hoor. Maar ja, ik had niets te verliezen. De 2e helft ‘wonnen’ we met 2-1. Met 1 goal en een assist, was mijn kostje gekocht. Ik ben niet
meer uit het 3e weggeweest. 
Wie speelden er toen in het 3e? John Klok, Ton van Lent, Jeroen Kolenberg, Wim Stellmacher, Gijsbert Baars. Jan Niks was de leider.
Wie was de trainer? Dat weet ik niet meer. Mij staat bij dat Cees Vink trainer was van de ‘rest’ senioren toen ik lid werd, maar of hij ook het 3e
trainde, dat weet ik niet meer
Was het 3e het hoogste ?
Nee, datzelfde seizoen, ik was toen al 32-33 jaar, heb ik ook nog een wedstrijd of 8 met het 2e meegedaan. Ton den Ouden had mij zien schitteren
in het 3e en kon niet om mij heen.  
Dat was nog wel leuk, hoor. We pakten toen een periodetitel en werden uiteindelijk kampioen. In dat seizoen debuteerden jongens als Machel Kool,
Michel van Rossum en Danny Usmany in de senioren. Verder speelden oa. Yilmaz Toktas, Sam Papilaya, Patrick Abbel, Marco Vink oa. in het 2e. 
En toen door in het 2e? Nee, eigenlijk weer lekker in het 3e, maar zo af en toe vroeg Ton Schaay me nog voor het 2e. Was ik niet zo blij mee.
Ik wilde gewoon vast in het 3e spelen. 
Later heb ik nog 1 seizoen met veel ‘oudere jongeren’ onder Dick Kruijs en Perry van Hemert in het 2e gespeeld. Na dat seizoen zag het er naar uit
dat er geen lager senioren elftal zou komen. Ik had al bijna bedankt, maar gelukkig kwam er toch nog een 3e elftal waar ik samen met Johan v/d
Linden leider/speler was. Dat was (ook) een gedenkwaardig seizoen. 
Niks geworden? Nou, we deden bovenin mee. Had ik nog een akkefietje bij OSS uit. Ik was de klos, maar ze moesten eigenlijk Johan v/d Linden
hebben, maar die had afgebeld. Het werd nog een hoorzitting. De scheids van OSS, die speler en die club kregen een douw. 
Na een paar jaar in het 3e werd ik gevraagd voor het veteranenelftal, met andere ‘oude’ mannen als John Klok, Dick Kruijs, Pieter en Joop
Wattimury, Ton van Lent, Harun Duman, Danny Sleeuwits, Henk Hennekes, Perry en Joost van Hemert. Lekker ballen tegen Brabantse ploegen .Toppers
tegen Orka! Leuk hoor, jezelf verrot laten schoppen op zondagochtend. We hebben toen nog samen met Zwaluwen uit Den Bosch gedacht om een
protest tegen Orka in te dienen. Is niets geworden.
Wat doe je voor de club? Ik ben een jaar of 5 bestuurslid geweest. Dick Hoogerwaard was voorzitter, Driekus van Rossum penningmeester, Jason
Latumaerissa secretaris. Verder zaten Cingiz Bekdemir, Frans Verbeek en Anton Blom in het Bestuur. Het was niet altijd een gelukkige combinatie. De
vredespijp moest vaak gerookt worden. Al snel gingen en kwamen andere mensen waardoor het iets rustiger werd. Met de club ging het toen op en
af. Het 1e werd dan wel kampioen in de 5e klasse, maar financieel was het 0,0.  
Ik voelde me vooral parttime bestuurslid. Mijn vrouw gaf 3 avonden in de week les en we hadden 2 kleine kinderen. Dus ik heb toen veel werk
gedaan dat ik thuis kon doen. Zo maakte ik mij nuttig. Maar optimaal was het zeker niet. In 2003 ben ik gestopt, en heb ik me op De Brug gefocust.
Daarnaast ben ik ook een jaar of 4 betrokken geweest bij het Internationaal Dick Hoogerwaard toernooi. Jammer dat dat toernooi geen vervolg meer
heeft gekregen.
Waarom vroegen ze je? Dat weet ik niet meer, misschien omdat ik relatief nieuw. Misschien vonden ze me serieus genoeg. Ik heb er wel veel
geleerd. Ook over hoe het niet moet. Er waren wel erg veel Bv’tjes op een gegeven moment. 
Gestopt na? 5 jaar en me toen met De Brug gaan bezighouden.
En nu tevreden met De Brug? Ja, je bent wel afhankelijk van de kopij, want in het begin stond er wel erg vaak ‘mvl’ onder die stukjes. Maar
van lieverlee bleek dat anderen ook enthousiaster werden. Johan v/d Linden, Pim van Dam, Wil Sleeuwits. Het Bestuur werd actiever, idem voor de
jeugdcommissie. En nu ook een jeugdcorner door Jeanette van Eek. En vergis je niet in de tijd en het werk dat Hans van Eck er privé insteekt, hoor.
Hij heeft de inhoud opgeleukt en het een eigen gezicht gegeven.
Dus ben je nu tevreden? Zeker, het zag en ziet er mooi uit, maar er is nog genoeg te wensen. Meer variatie, meer betrokkenheid in de zin van
reacties of ingezonden stukken of zoiets. Ik heb wel vaker gevraagd om reacties op…, maar daar kwam nooit veel reactie op. Tuurlijk is het leuk als er
gezegd wordt dat het er weer prima uit ziet, en ook wordt mij verteld als er iets aan mankeert of als ik iets vergat. Dat hoort er ook bij, maar met iets
meer klankbord kan íe nog beter worden.
Maar je wilt er mee gaan stoppen? Nee, ik stop ermee. Na 8 jaar is het mooi geweest.
En dan? Niets. En wat gaat er dan met de Brug gebeuren? Weet ik niet, een opvolger is hopelijk snel te vinden. 
Dus je gaat je nu storten op de Familiedag? Nee, ik doe alleen de notulen. Je weet hoe het gaat, er zijn een paar uit mijn elftal die dat
opperden en die zeggen dan ‘Van Leusden, jij doet ook mee’. Ik zei, ik doe alleen de notulen.
En in de jubileumcommissie zit je ook? Nee, nee, wij zijn uitgenodigd door de jubileumcommissie om onze ideeën over het jubileum eens te
ventileren, en daar is een soort van samenwerking uitgerold, maar het blijft het feestje van de jubileumcommissie. Maar ook daar doe ik in principe
alleen de notulen. 
En je zit ook in de redactie van de Jubileumkrant? Ja, dat klopt. Dat past toch een beetje in mijn straatje. Wel een enorme bak werk, daar
heb jij inmiddels ook een beetje een beeld van, maar dat valt behoorlijk tegen. Maar het is wel heel leuk om te doen. Wij genieten bij ieder
interview.
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Benieuwd naar hoe het eruit gaat zien? Ja zeker. En ook naar de reacties? Nou, dat ook, maar voor mijzelf vind ik ook dat het er mooi
uit moet zien. Met De Brug moet je altijd wat te wensen houden, maar de jubileumkrant is een eenmalig iets, dus dat moet meteen goed zijn.  
Kan je iets verklappen? Ik houd het erop dat het een mooie terugblik op een trotse 100 jarige voetbalvereniging wordt. En wat ik heel leuk vind,
is dat de krant in heel Leerdam bezorgd gaat worden..
Wat is de meest markante voetballer waarmee je speelde?
Sam Papilaya. Ik was natuurlijk niet veel gewend, maar wat die in het 2e aan doelpunten maakte, ik keek mijn ogen uit. Daar heb ik erg van
genoten toen. Als hij er was wist je bijna zeker dat je ging winnen. 
Met wie heb je plezierig gevoetbald?
Ik moet altijd lachen om John Klok. Dat is een gangmaker. In en buiten het veld. Zijn ingooi is wereld beroemd binnen ons elftal. Hij weet van de
meest gewone situaties iets geks te maken.
En de rust die Dick Kruijs altijd uitstraalt is bijzonder. Als hij boos is, is er echt iets aan de hand.
Hoe vindt je de sfeer op het moment rond de club?
Die is duidelijk positiever dan 5 jaar terug. Totaal anders, we lopen met de borst vooruit. Ook van buitenstaanders hoor ik dat het er beter aan toe
gaat. Het gaat wel vaak (alleen) over het 1e, maar toch. Bij mijn buren op verjaardag hoorde ik van mensen van Everstein dat zij de sfeer & de
ontvangst verbeterd vinden. Dus dat zijn prima geluiden.
De verhuizing gaat niet door is deze week duidelijk geworden. Jammer? Nou, dat weet ik nog niet. 
Ja, omdat we op een hagelnieuw complex een nieuwe start hadden kunnen maken en alle oude opstallen/inboedel/installaties kwijt zouden zijn. 
Nee, omdat we nu (voorlopig?) lekker op het oude complex blijven met zijn eigen sfeer en midden in de wijk. En met, wat ik heel belangrijk vind,
alleen maar grasvelden. En verder kunnen we nu John Boekelman op zijn nek blijven zitten als de douche het niet doet of er weer eens een lamp op
het trainingsveld al weken kapot is.
Gaan we ooit nog verhuizen? Ik weet niet wat de gemeente wil. Wat gebeurt er met het station? Een nieuw station zonder volledige wijk is ook
niets? En als de wijk er komt dan moeten wij misschien alsnog weg. Het is een beetje koffiedik kijken.
En dat achterstallige onderhoud, wat doen we daar mee? Snel aan beginnen. Iemand maakte laatste een opmerking over de wc’s. Die
zien er toch echt niet uit. Ik zeg koop eerst een paar nieuwe wc-brillen en potten, dat oogt al een stuk beter dan nu. En dat kost je de kop echt niet.
Ben je tevreden met wat Leerdam Sport 1 laat zien op het veld? 
Ja, zeker. Vorig jaar was al mooi. Dit seizoen gaat dat gewoon door. Had ik niet verwacht. De technische staf vult elkaar blijkbaar prima aan. En ik
heb de indruk dat de jongens van de A-selectie elkaar het succes gunnen. Geen Bv’tjes!
Zijn ze klaar voor een promotie? Misschien moet je vragen, is de club er klaar voor? Ik heb me laten vertellen dat er in de 2e klasse veel meer
van een club verwacht wordt. Ik weet niet of die organisatie er staat. Maar ja, de spelers willen wel als ik het zo hoor. En als je stilstaat, zoeken
spelers het uiteindelijke ergens anders.
Hoe doe je het zelf met voetballen dit seizoen? Niet, ik had een hernia, maar ik kom langzaam aan weer terug, en dan ik voor de
noodgevallen weer opgeroepen worden.
Wat is je favoriete club in Nederland? Ik ben in Utrecht geboren, maar opgegroeid met de successen van Ajax. Dus het is altijd een beetje
switchen tussen die 2. In mijn elftal ben ik toch die Utrechter, maar ik ga voor Ajax.
Wie is volgens jou op dit moment de beste speler op de Nederlandse voetbalvelden? 
Kevin Strootman. En ik mag Rafael v/d Vaart altijd graag zien voetballen.
Welke Nederlandse voetballer heeft de meeste indruk op jou gemaakt?
V/d Sar. Als totaalplaatje. Leeftijd, prijzen, carrière Ajax, Juve, Fulham, en dan nog naar Man U en dan zo’n gewone gozer blijven binnen en buiten
het veld. Een voorbeeld voor velen.
Wie was je idool vroeger? 
Ard Schenk. Toen hij 65 werd heb ik met kippenvel naar Holland Sport gekeken, geweldig. 
Voor wie heb je respect?
Mijn vrouw, omdat ze het nog altijd met mij uithoudt, want ze heeft een uitgesproken afkeer van (bijna) alles dat met voetbal te maken heeft.
Heb je nog andere sporten in clubverband uitgeoefend?
Nee, ik heb wel jaren lang badminton gespeeld via het werk. Ik mag ook graag schaatsen, maar beiden niet in wedstrijdverband
Heb je nog broers en zusters? 
2 broertjes en 1 zus. 1 broer en 1 zus speelden handbal bij HMS. 
Welke tv programma’s kijk je graag? 
Het NOS 8 uur journaal, Studio Sport, en Pauw&Witteman afhankelijk van de gasten. 
Lees je veel?
Ja, voor mijn werk. Privé: Ik ben net begonnen met ‘De Lance factor’ van Mart Smeets., verder de krant. Boeken lees ik vooral tijdens de vakanties.
Met de VI ben ik al jaren geleden gestopt, want daar stond elke week hetzelfde in.
Waar zou je graag nog eens naar toe willen?
Naar New York. Waarom? Ik ben ooit in Toronto geweest en dat maakte zo’n indruk en New York is nog een maatje groter.
Wat zou je nooit eten?
Ik gruwel van pitjeskaas, (dat is Noord-Hollands voor komijnekaas) en zuurkool.
Heb je nog warme gevoelens voor andere clubs uit de regio? Nee, niet speciaal. Bij LRC ben ik geweest om het zoontje van vrienden te
zien spelen. Ik kom er bijna nooit, maar ontloop het ook niet. 
Hoe keek jij aan tegen de switch van zondag naar zaterdag? Dat vond ik niks, ook al omdat het eerder toen ik in het Bestuur zat een
fiasco werd. Het begin was nu ook niet hoopgevend, maar na 4 à 5 jaar is het dan eindelijk toch wat geworden Maar het is wel zaak dat het zo
blijft anders is alles voor niets geweest. 
Wat moet er nog binnen de club veranderen om verder te groeien? Heel algemeen, mensen moeten bereid zijn om een zakelijk
verschil van mening of inzicht achter zich te laten en dat niet van invloed laten zijn op persoonlijke verhoudingen. We moeten met z’n allen verder.
Lastig genoeg, dat weet ik, maar daar moet je vanaf. Als vrijwilliger zit je er niet voor jezelf, maar voor de club. Aan bv’tjes heb je niks. En ben je
lid, maar het niet eens met het Bestuur, laat je dan horen op een ledenvergadering.
Leeft het 100 jarig bestaan? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik vind het heel bijzonder, maar of het al echt leeft…

Geef kort antwoord op de volgende vragen.
Zaterdagvoetbal? Nee, ik speel liever op zondag.
Wie was je 1e trainer? Frater Erik. ???

Een Frater??? Ja, HMS was een katholieke vereniging en er was toen een frater, op sandalen, die ons 
op woensdagmiddag trainde. Nee, nee geen misstanden!

Kinderen? Ja, 2 dochters, 18 en 15 jaar.
Waar word je blij van? Voetbal; muziek; als mijn kids het goed doen; lekker weer; schaatsen; donderdagavond; een glaasje

Touraine en nog veel meer. 
Atilla Tasdogen
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Inspiratie Stijl Sfeer

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

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

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

bij Steenplaza FRANS DE BRUYN LEXMOND

www.fransdebruyn.nl

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

5000 m2voorbeeldtuinen
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NIEUWE WEDSTRIJDBALLEN 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
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-Bloemencentrum 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


