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Voorzitterspraat

Ik wil eerst graag nog even terug gaan naar 10 juli j.l. Ons 1e elftal speelde op die dag tegen Sparta Rotterdam. 
Zo’n 1200 bezoekers hadden de moeite genomen om naar deze jubileum wedstrijd te komen kijken. Ondanks  
de 1-8 nederlaag, heeft Leerdam Sport toch zijn visite kaartje afgegeven. Tal van complimenten mochten wij 
ontvangen over het spel tijdens de wedstrijd maar ook over de organisatie rondom deze wedstrijd. Ik wil dan 
nogmaals iedereen bedanken die zich heeft ingezet om deze jubileumwedstrijd tot een succes te maken. Ik wil 
langs deze weg ook de ondernemers van het Europlein bedanken voor hun sponsoring van deze wedstrijd.

Ik hoop dat iedereen weer uitgerust van zijn vakantie is terug gekomen en weer met volle zin aan het nieuwe 
voetbal seizoen kan gaan beginnen.

Dat onze positieve uitstraling succes heeft blijkt wel uit het feit dat we qua ledenaantal weer groeiende zijn. 
Begin september hebben we besloten alsnog een seniorenteam in te moeten schrijven bij de KNVB, zodoende 
hebben we nu 5 senioren teams op de zaterdag en 1 team op de zondag. Het is lang geleden dat we met 
zoveel senior elftallen aan een competitie deelnemen. Ook onze jeugdafdeling groeit gestaag, voor alle elftal-
len hebben wij dit seizoen een of meerdere teams ingeschreven. Dus zie hier ook een mooie stijging in het 
leden aantal. Hoogte punt bij de jeugd is toch wel de kabouters. Dankzij de inzet van diverse leden zijn er op 
dit moment op maandag 35 spelertjes, ja u leest het goed, 35spelertjes bezig om de eerste beginselen van het 
voetbalspel onder de knie te krijgen. Zo’n groei van jeugdleden vraagt dan ook om kaderleden voor diverse 
functies, ik wil dan ook een beroep op u allen doen om daar waar nodig is te helpen. Het is nog steeds zo, vele 
handen maken licht werk.

Terwijl ik dit stukje zit te schrijven denk ik nog even terug aan de wedstrijd van ons 1e elftal vanmiddag. Een 
gelijkspel tegen sv Meerkerk, er had misschien meer ingezeten maar ik ben toch ook wel tevreden met de 
ongeslagen status op dit moment, met een keurige 4e plaats als resultaat.

Ik wil langs deze weg alle leden bedanken die zich in de vakantieperiode hebben ingezet om onze accommoda-
tie er weer piekfijn uit te laten zien.

Op 19 november a.s. leggen wij als bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid van het afgelopen 
verenigingsjaar. Ik wil U dan ook van harte uitnodigen voor deze jaarvergadering. Elders in dit clubblad leest u 
de agenda voor deze vergadering.

Tot zover deze voorzitterspraat en ik hoop U te ontmoeten op ons mooie sportcomplex.

John Boekelman
voorzitter
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Hoogstraat 62, 4141 BD Leerdam, Telefoon: 0345 610 128

Visspecialiteiten
Westwal 6

Leerdam
0345-613186

   
  

     

 
  
  

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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         Zondag 15.00 - 22.00 uur

  

 
    

    

  

DANCKAERTS MODEVAKSCHOOL
Voor opleidingen én naailessen
A. VAN LEUSDEN-MULDER,

Valkenier 13,  4143 GM Leerdam.
Tel: 0345-631360
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         Zondag 15.00 - 22.00 uur

  

 
      

         

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
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         Zondag 15.00 - 22.00 uur

  

HARTOG’S AUTOBEDRIJF
ALLROUND in MAZDA, NISSAN, HYUNDAI en MITSUBISHI

Heukelumseweg 10, 4147 EA Asperen  Telefoon 0345 614 800

   

         

  

    
   

 
   
   
   

      

  

 
   

  

   4143 GM Leerdam.
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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

Advertentievellen 2012:advertentievellen 2012  7-4-2012  13:57  Pagina 2
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01 sept:    SC Everstein – Leerdam Sport 
08 sept:    Leerdam Sport – DFC
15 sept:   WNC – Leerdam Sport                            
22 sept:   Leerdam Sport – SV Meerkerk
29 sept:   Rijswijkse Boys – Leerdam Sport
06 okt:     Leerdam Sport – SVW
13 okt:     Hardinxveld – Leerdam Sport
20 okt:     Inhaal/beker programma
27 okt:     Leerdam Sport – Ameide
03 nov:    Leerdam Sport – Wieldrecht
10 nov:    The Gunners - Leerdam Sport
17 nov:    Leerdam Sport – SV Capelle
24 nov:    Inhaal-beker programma 
01 dec:    GDC – Leerdam Sport
08 dec:    Leerdam Sport – Rijsoord
15 dec:    Inhaal/beker programma

Rijsoord    4 4 0 0 12 17-4 
Ameide      4 2 2 0 8 9-5 
SC Everstein    4 2 1 1 7 12-7 
Leerdam Sport ‘55   4 1 3 0 6 8-5 
SV Meerkerk      4 1 3 0 6 8-5 
Hardinxveld    4 1 3 0 6 7-5 
SV Capelle    4 2 0 2 6 9-9   
Wieldrecht    4 1 2 1 5 4-3 
SVW     4 1 2 1 5 4-6 
WNC     4 0 4 0 4 6-6  
The Gunners      4 1 1 2 4 6-15 
GDC     4 1 0 3 3 5-8 
Rijswijkse Boys      4 0 1 3 1 5-10 
DFC     4 0 0 4 0 3-15 

Wedstrijdschema Leerdam Sport 1 Stand per 29 sept.

SPONSORCOMMISSIE.

Wij bedanken Jan Sleeuwenhoek voor zijn prestatie om weer 65 sponsors te benaderen welke voor het aanko-
mend seizoen weer een wedstrijdbal hebben geschonken. Onderstaand een lijst van deze sponsors waarvan 
replica ballen aan het plafond van de grote kantine hangen.
 
Tevens zijn er weer rondom het hoofdveld een drie-tal reclameborden geplaatst.
Van: FREEWORK.nl, Bakkerij de Jager en Anton’s groente en fruit.
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UIT DE BESTUURSKAMER

De meeste vakanties zitten er op en het nieuwe seizoen is inmiddels in volle gang. Het belooft wederom 
een druk jaar te worden, waarbij weer veel van onze vrijwilligers wordt gevraagd. Vrijwilligers zijn bij Leer-
dam Sport niet meer weg te denken. Zij staan aan de basis van tal van activiteiten. Natuurlijk kunnen wij nog        
vrijwilligers gebruiken. Loop een keer bij een van de bestuursleden langs voor informatie, want: vele handen 
maken licht werk.

Senioren Convent en Algemene Ledenvergadering:
Het is al jaren een goede traditie dat wij als bestuur van Leerdam Sport ‘55 in november verantwoording af-
leggen aan onze leden. 2012 is hierop geen uitzondering. Noteer daarom de volgende data in uw agenda:

Maandag 12 november 2012 – aanvang 20:00 uur - Senioren Convent
Maandag 19 november 2012 – aanvang 20:00 uur - Algemene Leden Vergadering

Sportieve ontwikkelingen:
Naast de prestaties van ons 1e elftal is er meer goed nieuws. De laatste weken is het aantal kabouters/mini’s 
flink toegenomen. Elke maandagavond trainen er ongeveer 35 spelertjes onder leiding van de even zo en-
thousiaste trainers. Het is een lust voor het oog om deze groep aan het werk te zien. Bij de senioren hebben 
wij een 5e team voor de zaterdag ingeschreven. Het ledental stijgt gestaag en we kunnen concluderen dat we 
ook hier in de lift zitten.

Verkoop complex:
Helaas nog geen witte rook. Het laatste overleg met de gemeente was in mei. In Het Kontakt stond een stuk 
dat diverse politieke partijen van mening zijn dat de gemeente Leerdam onze vereniging een compensa-
tie moet geven, nu de verplaatsing niet door gaat. Wij hebben te maken met achterstallig onderhoud dat is 
ontstaan vanwege de verhuisplannen. De commissie Velden en het bestuur hebben offertes aangeleverd om 
de kosten in beeld te brengen. Nu is de gemeente Leerdam aan zet. Er zal nog wel het nodige water door de 
Linge stromen voor er duidelijkheid is. Het bestuur rekent nog steeds op een serieuze compensatie van ge-
meentezijde. Het kan niet zo zijn dat we 8 jaar bezig zijn geweest met een verhuizing en nu deze niet door gaat 
wij hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen.
 
De kantine:
Arie en Bea Stutz hebben voor de vakantie aangegeven een stapje terug te willen doen. Een besluit dat het 
bestuur en de Kantinecommissie respecteren. De inzet van Arie en Bea is de afgelopen jaren groot geweest en 
zij hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van Leerdam Sport. De Kantinecommissie heeft vervolgens 
diverse personen benaderd. Ruud Keinemans heeft de handschoen opgepakt m.b.t. de donderdagavond. Voor 
de woensdagavond is de Kantinecommissie nog op zoek naar vrijwilligers. Arie heeft aangegeven om de 14 
dagen de zaterdag te blijven doen. Voor de andere zaterdagen is gesproken met Henny Stutz. Zij heeft aange-
geven dit te willen gaan doen. Een last is hiermee van onze schouders gevallen. De kantine is een belangrijke 
schakel binnen Leerdam Sport.

Wij wensen allen heel veel succes.

Henri van Wijk
Secretaris



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.
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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
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Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 

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

Bent u klaar voor een 
intense proefrit?

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

De Peugeot 308 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
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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

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
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LEERDAM SPORT E2

Beste lezers,
Allereerst willen wij ons even voorstellen .

Mijn naam Danielle Mullenders trainster van de E2 jeugd Leerdam Sport. En mijn naam is John Smit, leider van 
de E2. We doen dit voor het eerste seizoen, hiervoor was Danielle trainster van de D2.

We heben nu 14 jongens die in de E2 spelen en het aantal spelers wat zich aanmeld groeit gestaag. Het is een 
gezellige en serieuze bedoeling. Dit proberen we er ook in te houden want we zijn in voor een geintje maar als 
het eenmaal op voetballen aankomt proberen we serieus de kinderen wat te leren.

We hebben op 3 september 2012 onze eerste oefenwedstrijd thuis gespeeld tegen Lekvogels E3 uit Lexmond. 
Wat hebben we er van genoten !! Het was een sportieve en leuke wedstrijd. Vooral omdat Leerdam Sport E2 
en Lekvogels E3 op een redelijk gelijk niveau speelden. Gelukkig gingen we met 3-0 voorsprong de rust in.

Na de rust bleek al snel dat Lekvogels toch ook wel heel sterk kon zijn. Het werd 3-1 en daarna 3-2. Hierdoor 
lieten we even onze hoofden zakken, maar na uitstekende coaching van Danielle kwamen we terug in de wed-
strijd, 4-3, 5-3 en uiteindelijk werd de eindscore 6-3 in het voordeel van onze E2 pupillen. Na het eindsignaal 
was er dus grote vreugde bij zowel trainer als leider, wat een mooi begin!!

We weten allemaal dat we niet altijd kunnen winnen al proberen we dat wel. Als leider en trainer zijn we 
ervan overtuigd dat het een heel gezellig en leuk seizoen gaat worden. Spelers van de E2, Danielle is blij jullie 
trainster te mogen zijn en John sluit hier zich volkomen bij aan. Het wordt een top seizoen !!

Aangezien John alleen de even weken volledig beschikbaar is, willen we toch een dringend beroep doen op de 
ouders om zich voor de oneven weken op te geven als leider. Dit haalt Danielle wat wind uit de zeilen, zodat zij 
ook in die week zich volledig kan focussen op de trainingen.

Sportieve groetjes Danielle Mullenders en John Smit
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De D1 heeft dit jaar een grote gedaantewisseling ondergaan t.o.v. het vorig jaar. Van de kampioensploeg 
van het vorig seizoen zijn alleen Revaja Wattimury, Damian ’t Lam en Ayoub Kaoiss over. Yoni Sahertian en 
Roger Tapirima zijn de opvolgers van de succescoaches Richard Brandsma en trainer Rezjen Salih. Yoni en 
Roger maken dit jaar hun debuut als trainer bij Leerdam Sport, hierdoor maken ze een hoop enthousiaste 
reacties los bij de spelers van D1.

Doordat steeds meer jeugdige voetballers de weg naar ons sportpark weten te vinden en we de afgelopen 
weken/maanden veel nieuwe jeugdLeden hebben mogen verwelkomen is het nog enigszins zoeken voor de 
trainers om tot de juiste formatie te komen.

In de eerste bekerwedstrijd werd maar net met 3-6 verloren van GVV Geldermalsen  D1, maar op basis van 
de kansverhouding had leerdam Sport wel een punt verdiend. In deze boeiende wedstrijd waarin gescoord 
werd door Roy Hipir en Caine Schaay waren al de contouren te zien van de aanvallende intenties van de 
trainers. In de tweede bekerwedstrijd tegen Tricht D1 uit werden we met 16-0 compleet van de mat getikt. 
Een wedstrijd dus om maar snel te vergeten.

De eerste competitiewedstrijd tegen Asperen werd ondanks de forse nederlaag een week eerder met vol 
vertrouwen tegemoet gezien. Helaas troffen we een tegenstander met 1 speler die groter was dan Yoni en 
Roger bij elkaar, waardoor we het fysiek moesten afleggen tegen deze verder matig voetballende ploeg. 
Uiteindelijk moesten we genoegen nemen met een 0-4 nederlaag. Desalniettemin was er 1 speler die zich in 
deze wedstrijd door de aanvalsdriften van Asperen goed kon onderscheiden en dat was onze keeper Delano, 
met een tiental reddingen voorkwam hij dat er dubbele cijfers op het scorebord kwamen.

Vandaar dat we hem in onze rubriek “Even voorstellen”aan het woord laten

Leerdam Sport D1

Spelers en trainers in actie tijdens 1e training.



  

     
        

  

 
              • ONTWERP

•     

 
 

   Leerdam

T

 
              • ONTWERP

•     

 
 

   Leerdam

T

      
     Genderen Hoogstraat 56, 4141 BD Leerdam

T                   

  info@tweewielershop.nl

T    
   

  

 
              • ONTWERP

•     

 
 

   Leerdam

T

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

Kerkstraat 11 - Leerdam - Tel. 0345-612294

KAPPER DUUR?
Kom nou!

Kerastase

haarverzorging

  

    
  

    

  
   

 

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

Reisburo

  

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

Ron Esman
Schaikseweg 50
4143 HG  Leerdam

Tel. 0345-633375
Fax 0345-535388
Gsm 06-54242703
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Welkom 
in de leukste winkel van Leerdam, 
boordevol originele cadeautjes 

Pand 35
Nieuwstraat 35
4141 CA Leerdam
0345-633008

Openingstijden:
maandag: 13.00-17.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.00 uur



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

Voor alle kansspelen, rookwaren, lectuur,wenskaarten, 
Zoetwaren, cadeau & belkaarten, 

DE MOOISTE ACTIES EN NOG VEEL MEER!!! 
Kom dan vandaag nog naar Cigo Leerdam  

op de Fonteinstraat 18  
of bezoek onze website 

www. cigoleerdam.nl 
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Naam: Delano de Croes                 
Leeftijd: 12 jaar
Woonplaats: Leerdam
School: Heerenlanden College 
Hobby’s buiten het voetbal: Gamen (Black Ops) Vuurwerk afsteken en dj-en
Welk elftal speel je nu: D1
Op welke positie: Keeper
Wat zijn je sterke punten: Goed positie bepalen, goede reflexen en sterk in uitkomen
Welke punten zou je graag willen verbeteren: Ik zou meer de bal in 1 keer klem willen hebben.
Hoe lang voetbal je al: 6 jaar
Wie vind je de meest opvallende speler bij Leerdam Sport 1 en waarom? Ashraf Chentouf, hij coached heel 
goed, heeft een goede pass en durft altijd om de bal te vragen.
Wie vind je in de d1 een opvallende speler: Refaja en Alcuola
Waarom: Alcuola omdat die zo klein is en Refaja omdat hij een goede aanvoerder en voetballer is.
Wat is het hoogtepunt in jouw voetbalcarierre: Het D1 voetbaltoernooi in Zevenbergen waar we ongeslagen 
met 28 doelpunten voor en 0 tegen kampioen werden.
Wat is je dieptepunt: Dat ik door een zware kneuzing aan mijn arm 3 maanden niet kon keepen.
Wie is de beste trainer die je tot nu toe heb gehad? Roger Tapirima en Yoni Sahertian.
Pim van Dam met baard of zonder baard? Heeft die een baard dan. Ik let niet zo op mannen.
Wie is jouw grote voorbeeld en waarom. Messi. Hij scoort makkelijk en heeft totale controle over de bal.
Wie is jouw favoriete nederlandse club. Ajax
Wie jouw favoriet nederlandse speler? Sneijder als speler en Stekelenburg als doelman
Wat is jouw favoriete drankje? Cola
Wat drink je absoluut niet? Yoki yoghurtdrink
Wat is jouw favoriete gerecht? Lasagne van mijn moeder
Waar kijk je graag naar op TV? National Geographic
Naar wat voor films kijk je graag? Aktiefilms  zoals Green Street Hooligans en the Killer.
Ronaldo of Ibrahimovic? Ronaldo is beter, maar schept wel teveel op
Droomvrouw? Hippe stoere chickies met lef zoals Doutzen Kroes
De doelstelling van de trainer is om in de najaarscompetitie 15 punten te halen. Is die doelstelling reëel? Ik 
denk het wel, omdat we best wel een goed team hebben en goede trainers.

Even 
Voorstellen
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Leerdam Sport ’55 E1 wint eerste competitiewedstrijd 

Voor de E1 van Leerdam Sport ’55 begon zaterdag 8 septemper 2012 de competitie. Het team mocht op eigen 
terrein de E1 van vv Wadenoijen ontvangen. Hoewel de spelers van Richard Brandsma, Leo Blom en Antoinette 
de Bruin vorige week in een bekerduel tegen Lekvogels letterlijk en figuurlijk ruim een ‘kopje’ te klein waren, 
was de tegenstander uit Wadenoijen eentje van dezelfde lengte.

In de eerste helft combineerden beide elftallen er leuk op los en was er absoluut geen sprake van enige vorm 
van egoïsme.  De leerdamse aanvallers liepen regelmatig stuk op een uitstekende keeper. Ook de leerdamse 
keeper Justin de Bruin wist de Wadenoijense plaagstootjes keurig te blokkeren.

De aanwezige ouders genoten van een aangename ochtendzon en werden getrakteerd op een best wel span-
nende en zeker een sportieve wedstrijd.

Na de rust gingen de spelers van beide partijen dapper verder. Na circa 10 minuten was het de keeper uit 
Wadenoijen die voor het eerst de bal uit zijn doel mocht vissen. In eerste instantie kon hij het schot van Tygo 
Brandsma nog keren, enkel kwam de bal op een presenteerblaadje weer terug voor de voeten van Tygo en 
deze schoot hem dan ook keurig binnen. De gasten waren hiermee letterlijk en figuurlijk gebroken. Leerdam 
Sport profiteerde van deze situatie en wederom was het Tygo die een mooie voorzet van Connor Rubio be-
loonde door hem weer in de goal van vv Wadenoijen te schieten. 2-0. Mocht er ergens binnen Leerdam Sport 
een topscoorderslijst worden bijgehouden, dan deed Tygo hiervoor goede zaken. Hij scoorde deze zonnige 
morgen zelfs vier maal. Ook Kelly Sterk wist door goed samenspel het doelnet van vv Wadenoijen twee maal 
te vinden. Al met al een meer dan prima teamprestatie van Sandro, Billy, Justin, Kelly, Jesse, Tygo, Conner, 
Bram, Arendo, en Samuel.

Tygo scoort.



LEERDAM 

SPORT ’55

        vv Leerdam Sport                                                            “De Brug”                      9    

JA/NEE MET HENK van ROSSEM.

Hey Henk,
Jij bent (zoals je natuurlijk al lang weet) door Marcel 
Schaaij aangewezen als volgend slachtoffer voor de 
Ja/Nee vragen in het clubblad. Zet je schrap, hier 
komen ze.

Alles goed?                                                               Ja
Snap je het nut van deze vragen?                       Ja
Geniet je van de dingen om je heen?           Ja
Getrouwd?              Ja
Is het gezellig bij Leerdam sport?           Ja
Altijd bij Leerdam sport gevoetbald?           Ja
Ben je wel eens gevraagd voor het eerste elftal?   Nee
Is Jaco Brongers de beste voetbal die Leerdam sport 
ooit heeft gehAD?                                                  Nee
Biertje?                                                               Nee
Ben je ook zo blij dat de doellijn technologie er door-
heen is bij de FIFA?                                                       Ja

Klopt het dat je meer verstand van vogels hebt dan 
van voetbal?                                                               Nee
Als Pim van dam gaat trouwen, kan hij dan voor witte 
duiven bij jou terecht?                                    Nee
Gaat het eerste elftal zich handhaven in de 
2e klasse?                                                               Ja
Lees je wel eens?                                                          Nee
Kun je goed samen voetballen met Ton van Lent? Nee
Heb je wel eens een bloemetje voor je vrouw 
gekocht?                                                                Ja
Is het tijd voor vernieuwde kleedkamers?           Ja
Moet er nog meer voetbal op tv?                        Nee
Ben je er blij mee dat Marcel jou heeft opgegeven 
voor deze vragen?                                                      Ja
Heb je gelogen tijdens deze vragen?   Ja

Wie zie je graag de volgende keer in Ja/Nee?  
Cyriel Mengens

Het Interview met J. Sleeuwenhoek is door mysterieuze omstandigheden niet in deze edtie 
van het clubblad terecht gekomen.  Dit interview zal in het volgende Clubblad worden             
geplaatst.                             (Red.)

GOUD VAN OUD 
De nieuwe keeperstrainer van Leerdam Sport ‘55 : Arie Stütz
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VERSLAG JUBILEUMCOMMISSIE LEERDAM SPORT 100 JAAR

Alle activiteiten van dit jubileumjaar zijn met de REUNIE-BIJEENKOMST voor leden en oud leden op 15 juni 
afgesloten.

Deze avond was een daverend succes waarbij vooral de opkomst van “oud-leden” bijzonder groot was. Bij 
binnenkomst werd iedereen door Ada en Stineke verwelkomd met een speciale jubileumportemonnee met 
daarin consumptiebonnen. Voor iedereen stond er koffie/gebak met Leerdam Sport logo klaar. Om 20.00 uur 
had Rien Baas een schitterend koud-en warm buffet klaar gezet waar dan ook volop van werd genoten. Hierna 
werd er tot diep in de nacht druk gebruikt gemaakt van de dansvloer, waarbij de muziek werd verzorgd door 
de band ‘JUST FOR FUN’.

Onderstaand geven de foto’s een impressie van deze geslaagde avond waaruit blijkt dat de vereniging ook bij 
de “oud”-leden springlevend is.

Op de Nieuwjaarsreceptie 2013 zal de Jubileumcommissie definitief haar taak beëindigen maar hierbij wil de 
commissie t.w. Nico Gros, Ada en Ton Schaaij, Stineke en Joop Sterk alle leden jong en oud, donateurs, spon-
sors en verdere verwanten héél héél hartelijk bedanken voor jullie steun in wat voor hoedanigheid dan ook, 
want zonder jullie was dit NOOIT tot stand gekomen. 

BEDANKT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Jeugd seizoen 2012 – 2013

Dit jaar maakt de jeugd van Leerdam Sport’55 een enorme groei door waar wij als vereniging en jeugdbestuur 
natuurlijk heel blij en trots op zijn. In totaal mochten wij ongeveer 50 nieuwe jeugdleden verwelkomen. Dit 
betekent dat wij dit seizoen zelfs weer met een A1 en D2 elftal kunnen starten en sinds lange tijd ook weer een 
F1 hebben kunnen inschrijven.

Er is ook een enorme toeloop van mini-pupillen waar wij later in het seizoen veel van zullen genieten. Het is 
nu al een groot plezier om iedere maandagavond de mini Addie Kleins, Steenbeekjes en Chentoufjes te zien 
trainen.

Al deze nieuwe leden zorgen voor heel wat organisatie en inspanning van de jeugdcommissie om voor ieder 
elftal begeleiding te zoeken. Dit is tot nu toe redelijk gelukt, maar we kunnen voor bepaalde elftallen nog  lei-
ders, trainers en grensrechters gebruiken. Gelukkig zijn er 1e elftal spelers die hun medewerking geven aan het 
trainen van de Jeugd.

Om alle wedstrijden te kunnen laten spelen, hebben we voldoende jeugdscheidsrechters nodig, maar op dit 
moment kunnen we putten uit een zeer klein groepje scheidsrechters, dus zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
weleens een wedstrijd van de jeugd willen fluiten. 

Wil jij de Jeugd op een hoger plan brengen of ben je bereid om een wedstrijd van de jeugd te fluiten meldt 
je dan aan voor één van de bovengenoemde functies. Voor meer informatie kun je mij bij Leerdam Sport 
aanspreken of mailen naar jeugd@leerdamsport.nl

Verder wens ik hierbij iedereen een succesvol, gezellig, sportief en plezierig voetbalseizoen toe.

Rob Renaud

1e training Mini pupillen Leerdam Sport.
Inmiddels is de groep uitgegroeid naar circa 40 kinderen.



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

DRUKKERIJ DEN DUNNEN
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DE BESTE ZORG KRIJG JE THUIS

Present thuiszorg, onderdeel van AV Zorggroep, is het vertrouwde adres voor thuiszorg in de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Wij leveren een uitgebreid pakket thuiszorgdiensten. 

De medewerkers zijn dag en nacht actief en bereikbaar.

VERZORGING EN VERPLEGING
HUISHOUDELIJKE ZORG ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING
DAGVERZORGING MAALTIJDSERVICE AAN HUIS
ALARMERING ACTIVITEITEN IN ONZE LOCATIES

Present thuiszorg  |  Emma  |  Graafzicht  |  Hof van Ammers  |  Open Vensters    

Present thuiszorg
Postbus 33
4233 ZG Ameide

T  088 - 40 80 500
I  www.presentthuiszorg.nl

Vlietskant 44    4141 CM Leerdam 

info@afternet.nl     0345-615920 
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Mini pupillen Leerdam Sport

Met trots kunnen wij u berichten over de positieve ontwikkelingen bij de mini pupillen.

Voordat de 1e training op maandag 20 augustus was begonnen hadden 26 kinderen in de leeftijd variërend 
van 3,5 jaar t/m 6,5 jaar zich al aangemeld. Doordat de kinderen eerst 3 keer proef mogen trainen en daarna 
pas hoeven te beslissen of ze lid willen worden, is de drempel wel heel laag om je aan te melden. Als je dan lid 
wil wordt, bedraagt het lidmaatschap voor de mini pupillen maar  € 25,- per seizoen.

Zulke aantallen kinderen vraagt om een goede organisatie. Daarom worden de mini pupillen dit seizoen 
getraind door vaste trainers: Michel van Rossum, Machel Kool en Edwin Molenaar. Daarnaast geven Emory 
Usmany, Marcel Dokman, Yilmaz Toktas en Ronald van Hoorn 1x per 4 weken training, zodat er altijd 4 trainers 
aanwezig zijn.

Tijdens de 1e training werden de kinderen ingedeeld in 4 groepen, daarbij is gekeken naar de leeftijd en 
eventuele vriendjes. Er werd gekozen uit 4 verschillende trainingsvormen: Partijspel, dribbelen en afwerken, 
mikken en een vorm met diverse techniekvormen/spelvormen. Elke trainingsvorm duurde 15 minuten waarna 
men wisselde naar een andere trainingsvorm.

Alle 26 kinderen waren aanwezig en daarnaast waren er veel belangstellenden (o.a. ouders, broers en zussen, 
opa’s en oma’s) langs de lijn.

Na de training hebben we de oefeningen meteen geëvalueerd en kwamen we tot de conclusie dat er 2 
doeltjes bij moesten komen. Hiervoor hebben we 2 pop-up doeltjes aangeschaft, waardoor de kinderen nu 2x 
15 minuten per training kunnen partijen.

Inmiddels hebben we er 4 trainingen opzitten en blijft de animo gelukkig groot. De kinderen zijn heel enthousi-
ast en het publiek erom heen ook. Wij als trainers genieten wekelijks van de grote opkomst en massale belang-
stelling. Inmiddels trainen er 36 kinderen mee en hopen we dat we in de toekomst een nieuwe mijlpaal van 40 
kinderen te kunnen halen.

Vanaf maandag 17 september kunnen de mini pupillen, met dank aan de vrijwilligers van de velden, op de 
traphoek gebruik maken van een echt mini pupillen speelveld, zodat de partijspellen op een echt veld gespeeld 
kunnen worden. Binnenkort kunnen we zelfs gebruik maken van een 2e  speelveld.

Over een aantal weken zullen de mini pupillen ook op zaterdag op het sportpark te bewonderen zijn. Dan gaan 
we starten met een onderlinge 4 tegen 4 competitie. 
Zodra bekend is wanneer deze competitie gaat starten, zal er een bericht op de website van Leerdam Sport 
geplaatst worden, zodat u de toekomst van Leerdam Sport alvast aan het werk kunt zien.

U bent uiteraard van harte welkom om de trainingen van de mini’s te bezoeken. Elke maandag van 18.00 tot 
19.00 uur wordt er getraind en zien we u graag genietend langs de lijn staan.

Met sportieve groet,

Edwin Molenaar
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LEERDAM SPORT 55 - SPARTA ROTTERDAM
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Adico Milieutechniek
Afternet.nl
Autorijschool De Haas
Autoschade Leerdam BV
Alexy’s
Back To Disco
Backinette
Bakker Bart
Bakkerij De Jager
Cafetaria Beja
Cafe Het Fonteintje
Cees Bel
Haarmode J. van Kooten
Hart Meubelprodukties HMP BV
Heefer’s Mode
Henk van Beek
Het Westen, Tuin-Bloemencentr.
Inktstation Culemborg
Inktstation Gorinchem
JPL Daktechniek
Juwelier P.A. Stift
Juwelier van Kerkwijk
Kapsalon De Kapper
Reisburo Astra
Restaurant Villa Brazza
Schoenreparatie A. Versantvoort
Slagerij C. van de Ham
Snoek & de Leeuw
Slijterij In den Wingerd
Sport Academy Muslu
Story ass
Taxi-Touringcar Soomer
Tweewielercentrum v. Bruggen
Uitzendorganisatie Antro BV

Van Eijk Verf en Behang
Chin-Ind. Rest. China Garden
Cor & Dit
Deco Home van den Berg
De Graaf Visspecialiteiten
Do it  Uitzendbureau
Eethuis Lara
Eetsalon Walter
Eddy de Keyzer
EM Kantoorsystemen
Frans de Bruijn Steenplaza
Freework nl
Gulege Supermarkt
Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baas
Loonbedrijf Beverloo
MSE Metal Service Europe BV
Mooi Glas en zo
Niza en Fred Clements
Peter Balsters Slaapcomfort
Peterson Herenmode
Plusmarkt Teeuw
Profile Tyrecenter
Regio Bank zelfstandig adviseur
Van Gellicum Vastgoed b.v. Rentmeesters-
Makelaars-& Taxatiekantoor
Van den Berg Makelaars
Van Noord accountants & belastingadviseurs
Verhoeks Bloemen
Verkeersschool de Jong Groep
Verkuil & Schaay BV
Vink Motoren

NIEUWE WEDSTRIJDBALLEN SEIZOEN 2012 – 2013
Geschonken door:

VLAGGEN GESPONSORD DOOR:
Taxi-Tourincar Soomer Leerdam BV             Van Eijk Verf en Wand

Rivierenland Fonds     Deco Home van den Berg      Reisburo Astra



B.V. Vurense Snackindustrie

Gildenstraat 36
4143 HS Leerdam
Postbus 129, 4140 AC Leerdam
Tel. (+31) 345 - 63 85 85
Fax (+31) 345 - 61 87 82

VSI in Leerdam is een succesvolle en toonaangevende producent van voedingsrepen.
Ons moderne ingerichte en hooggeautomatiseerde bedrijf werkt voor afnemers in de
hele wereld. Wij onderscheiden ons door een hoge graad van expertise op het gebied
van exclusieve receptuur voor o.a. dieetsport-, candy- en functional food-repen. Bij VSI
werken ruim tachtig medewerkers die nog wel wat versterking kunnen gebruiken.

Ben je gemotiveerd en wil je aan de slag in een jong en gezond bedrijf vol uitdagingen,
stuur dan een brief naar VSI, Afdeling personeelszaken, 
Gildenstraat 36, 4143 HS te Leerdam of mail naar ESEN@vsi.nl of bel eerst voor meer
informatie naar 0345-638585.

VSI

GAS • WATER • SANITAIR • CENTRALE VERWARMING • DAKBEDEKKING 
• ELECTRA • BEVEILIGING • DATA • TELEFONIE

Ni jverhe idst raat  18,   4143 HM Leerdam, te l .  0345-61 21 18 

Anton’s 
Groenten en Fruit
Anton Hakkert
Vlietskant 28
4141 CL Leerdam

Gewoo n het Lekkerst   !!
Altijd Vers  !

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

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

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



steengoede
sierbestrating!s e bsierbestrating!

Inspiratie Stijl Sfeer

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

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

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

bij Steenplaza FRANS DE BRUYN LEXMOND

www.fransdebruyn.nl

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

5000 m2voorbeeldtuinen
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Wedstrijdverslag: GJS F6 tegen Leerdam Sport F1 in Dalem 
 
Het is zaterdag 8 september 2012, om 07:30 uur stonden ze, met kleine oogjes, klaar bij Leerdam Sport. Zelfs 
Emre was er helemaal klaar voor, ook al was hij de dag ervoor naar Nederland – Turkije geweest. Sergio jun-
ior was zelfs jarig en het zou mooi zijn als hij deze wedstrijd won. Alleen Thom ontbrak wegens een gebroken 
sleutelbeen. Onze jongens van de F1 stonden op van de zenuwen. Hun eerste wedstrijd, hier hadden ze de 
afgelopen weken hard voor getraind. Eenmaal een plekje gevonden om te parkeren gingen onze jongens de 
kleedkamer in, enkele minuten later kwamen ze terug, helemaal in rood en wit, klaar voor de strijd. Het zon-
netje scheen en er waren genoeg supporters om onze jongens aan te moedigen.

Op het veld aangekomen stonden de tegenstanders al klaar. De scheidsrechter floot en de wedstrijd was 
begonnen. De jongens gingen op de bal af. Sergio jr maakte de eerste actie en gaf een pass naar Macéo, maar 
miste net. En al bijna in de eerste minuten had Leerdam Sport  kunnen scoren. Na een paar keer de kans 
gekregen te hebben, kwam de eerste corner waarna Djéamay een actie maakte maar net niet scoorde. GJS 
pakte de bal en kwam dicht bij ons doel. Lucas stond al klaar op doel om de bal tegen te houden, maar geluk-
kig waren daar Jordan en Emre die voorkwamen dat ze konden scoren. Ook Milan kreeg de kans om de 1-0 te 
maken. Leerdam Sport heeft de eerste minuten veel kansen gekregen om te scoren. GJS heeft het de jongens 
best moeilijk gemaakt, want ook zij kwamen steeds dichterbij het doel van Leerdam Sport. Gelukkig was Emre 
er steeds om de bal tegen te houden. Inmiddels zijn er al minuten voorbij als Milan een pass geeft aan Djeá-
may die een actie maakt en scoort. Dolgelukkig zijn de jongens ….. 1-0 voor Leerdam Sport. Ouders juichen 
langs de kant. Onze jongens spelen hun eerste wedstrijd en het mag gezegd worden, ze spelen een hele goede 
wedstrijd. Na weer een paar kansen gekregen te hebben is het GJS die een schot wagen, maar deze bal wordt 
tegen gehouden door onze keeper Lucas.De bal gaat weer over de lijn en Sergio jr schiet naar Macéo en schiet 
op het doel. De keeper houdt deze bal tegen, maar de bal valt voor de voeten van Djéamay en scoort de 2-0. 
Na een mooie assist van Jordan op Djéamy, scoort hij de 3-0. Enkele minuten later na een pass van Cheveyo op 
Djéamay scoort hij de 4-0. Dan een actie van Sergio jr langs de zijkant en een kans op een doelpunt. Dan fluit 
de scheidsrechter de eerste helft af.

In de tweede helft is Jordan keeper. De eerste kansen zijn weer voor onze jongens in het rood-wit.
Als GJS een kans krijgt om te scoren is het de eerste keer dat keeper Jordan balcontact heeft. Hij houdt deze 
bal tegen. De bal wordt ver het veld in geschoten en Lucas probeert richting het doel te gaan, maar wordt 
tegen gehouden door GJS. Cheveyo probeert nog de bal te onderscheppen net als Milan die achter de bal 
aangaat. GJS krijgt de kans om de 0 weg te werken, maar gelukkig is keeper Jordan erg alert. GJS wordt sterker 
en komt vaker richting het doel van Leerdam Sport. Emre probeert nog de ballen tegen te houden, maar dan 
komt het onvermijdelijke …. GJS scoort en het is 4-1. Onze jongens schrikken hier niet van, want gelijk daarna 
scoort Djéamay de 5-1. De bal blijft maar heen en weer gaan en dan scoort GJS de 5-2. Onze jongens worden 
al een beetje moe, maar ze laten zich niet uit het veld slaan. Lucas probeert nog met een mooi schot op het 
doel te scoren, maar schiet net mis. GJS profiteert ervan dat onze jongens moe worden en schieten op het 
doel en het wordt 5-3. Het wordt spannend, want GJS heeft nog de kans om te winnen. De klokt tikt door 
en het is bijna tijd. Leerdam Sport krijgt nog een corner en Djéamay scoort de 6-3. GJS geeft lange ballen en 
Macéo rent zo hard als hij kan terug om de bal tegen te houden. Lucas en Emre staan ook al gereed om de bal 
tegen te houden, maar GJS scoort nog hun 4e doelpunt. Uiteindelijk fluit de scheidsrechter af.

Ouders zijn trots en de jongens super blij. 



Laco sportcentrum Berenschot is de sponsor van Leerdam Sport A1.

Voorafgaande aan de wedstrijd Leerdam Sport A1 - GVV A1 was Laco sportcentrum Berenschot manager
Berry Daemen persoonlijk aanwezig. De spelers en technische staf van Leerdam Sport A1 waarderen het
gebaar van de sponsor. De wedstrijd tegen GVV eindigde in 1 - 1.

Laco sportcentrum Berenschot sponsor A1 

Voorzitter J. Boekelman overhandigd Sponsorshirt aan B. Daemen van Laco.

Mascotte Krokobilly mocht natuurlijk niet ontbreken.






