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06-10294137

COMMISSIES

Sponsoring
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0345-619505
Bankrelatie: SNS Rivierenland 

Rekeningnummer: 81.59.58.978

CORRESPONDENTIE

Uitsluitend naar:
postbus 172
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of

E-mail algemeen : info@leerdamsport.nl
E-mail clubblad: Leerdamsport55@hotmail.com

E-mail jeugdzaken: jeugd@leerdamsport.nl

Inleveren Kopij:
Uiterlijk in de laatste week van de maanden

Februari, mei, augustus en november.

Bankrelaties
Rabobank

Rekeningnummer: 35.84.07.265
SNS Rivierenland

Rekeningnummer: 82.73.16.747
Postbank
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REDACTIE:
W. Sleeuwits
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Inhoud:

• Colofon
• Voorzitterspraat
• Uitslagen en standen 1e elftal
• Uit de Bestuurskamer
• Wedstrijdballen
• Leerdam Sport E1
• Nieuwe trainer B1
• JA/NEE met……
• Leerdam Sport D1
• Even voorstellen
• Foto-collage Sinterklaas feest
• Eef Jakobs 
• Leerdam Sport mini’s Sponsornieuws
• Keeperstraining voor de jeugd
• Jan Sleeuwenhoek
• Leerdam Sport E2
• Kringloop Leerdam
• Sponsornieuws: JPL en IN DEN WINGERD
• Leerdam Sport D2
• Uit de Oude doos.
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Het jaar 2012 zit er bijna weer op. Terug kijkend op dit jaar moet mij van het hart dat het  allemaal weer zo snel is 
gegaan. In het laatste clubblad van 2011 stond ons 100 jarig jubileum uitgebreid op de voorgrond en nu kijken wij daar 
weer met een goed gevoel op terug.

Ik wil niet helemaal in details treden omtrent de diverse festiviteiten, dit omdat ik in mijn vorige bijdragen daar al bij 
heb stilgestaan. Ik wil wel zeggen, “Wat is het allemaal mooi geweest” en wat ben ik trots op een ieder die op welke 
manier daaraan heeft meegewerkt om dit jubileum tot een onvergetelijk hoogtepunt te maken.

Het is natuurlijk niet alleen ons 100 jarig bestaan wat mij bijgebleven is van 2012, wat te denken van het kampioen-
schap en dus promotie naar de 2e klasse van ons 1e elftal, de ontvangst en de huldiging op het Hofje en de zegetocht 
door Leerdam geven mij nog steeds kippenvel als ik daar aan terug denk. Ook de kampioenschappen van ons 3e elftal 
en jeugdteams hebben glans gegeven aan 2012.

Het is natuurlijk niet allemaal glans wat 2012 heeft gegeven, ook droeve 
momenten hebben wij gehad, zoals het overlijden van Aad van Meurs.
Aad is op 27 oktober op veel te jonge leeftijd overleden. Jarenlang heeft 
hij zich als vrijwilliger ingezet in het onderhoud van de terreinen. Wij 
zullen hem dan ook nooit vergeten.

Voor wat betreft de gesprekken met de gemeente Leerdam omtrent een schadeloosstelling kan ik U melden dat we 
daarin in een afrondende fase zitten, dat was dan ook de reden dat we onze jaarvergadering hebben uitgesteld, zodat 
U als lid van Leerdam Sport ’55 mee kan gaan beslissen over het voostel.

Vooruit kijken moeten we natuurlijk ook. Ik heb er als voorzitter het volste 
vertouwen in dat ons 1e elftal zich zal gaan handhaven in de 2e klasse. Op 
het moment dat ik dit stukje aan het schrijven ben staan de mannen van Pim 
van Dam op een schitterende 2e plaats.

Bij deze wil ik U allen uitnodigen voor onze Nieuwjaarsreceptie, welke ge-
houden zal worden op zondag 6 januari 2013 en zal beginnen om 14.00 
uur, zodat we onder het genot van een hapje en een drankje vooruit 
kunnen blikken op 2013.

Ik wens U allen schitterende feestdagen toe en een sportief en gezond 2013.

John Boekelman
Voorzitter

Voorzitterspraat

LEERDAM SPORT

“Wat is het allemaal 
mooi geweest”
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HARTOG’S AUTOBEDRIJF

ALLROUND in MAZDA, NISSAN, HYUNDAI en MITSUBISHI

Heukelumseweg 10, 4147 EA Asperen  Telefoon 0345 614 800

01 sept :  SC Everstein - Leerdam Sport   2 - 2
08 sept :  Leerdam Sport - DFC    4 - 1
15 sept :  WNC - Leerdam Sport    0 - 0
22 sept :  Leerdam Sport - SV Meerkerk   2 - 2
29 sept :  Rijswijkse Boys - Leerdam Sport  1 - 3
06 okt :    Leerdam Sport - SVW   3 - 2
13 okt :    Hardinxveld - Leerdam Sport  3 - 3
20 okt :    Leerdam Sport - The Gunners              10 - 2
27 okt :    Leerdam Sport - Ameide   3 - 1
03 nov :   Leerdam Sport - Wieldrecht  4 - 2
10 nov :   The Gunners - Leerdam Sport   2 - 2
17 nov :   Leerdam Sport - SV Capelle   2 - 1
24 nov :   Inhaal-beker programma    xxx
01 dec :   GDC Leerdam Sport    3 - 3

WedstrijdSchema Leerdam Sport ‘55 1 Stand per 08-12-2012

Rijsoord  +  12   10   2    0   32   43-12   +31
Leerdam Sport ‘55 13   07   6    0  27  39-20    +19
WNC   12   04   7   1   19   28-24    +4
Hardinxveld  12   04   6   2   08   20-17 +3
SV Meerkerk  12   04   4   4   16   20-16 +4
SV Capelle     12   05   1   6   16   26-31 -5
SVW   12   04   4   4   16   15-20 -5
SC Everstein  12   04   3   5   15   25-22 +3
Wieldrecht  12   03   5   4   14   19-21 -2
Ameide   12   03   4   5   13   20-21 -1
The Gunners  13   03   4   6   13   19-38 -19
GDC   12   02   5   5   11   14-18 -4
DFC   12   03   1   8   10   16-35 -19
Rijswijkse Boys  12   02   2   8   08   22-31 -9

De senioren van de A-selectie bedanken:

DE GRAAF VISSPECIALITEITEN aan de Westwal
voor de schenking van de warme vis

DE POORT JEANS en KEURSLAGERIJ RIEN & IRMA BAAS
voor de schenking van de cadeau-bonnen.

We wensen alle leden
en donateurs een

vrolijk kerstfeest en
een gelukkig Nieuwjaar.



UIT DE BESTUURSKAMER

Nog een aantal dagen en dan is 2012 verleden tijd. Voor Leerdam Sport ’55 op meerdere fronten een fantastisch jaar. 
Enkele van deze hoogtepunten zijn, de viering van het 100 jarig bestaan, de Koninklijke erepenning, de fantastische 
fototentoonstelling die 100 jaar Sparta-Leerdam Sport in beeld bracht, de promotie van het 1e, de wedstrijd tegen 
Sparta Rotterdam en de forse groei van het aantal kabouters.

En dan........3 december 2012. Richard Nieuwenhuizen, grensrechter van SC Buitenboys uit Almere, komt te overli-
jden nadat hij op verschrikkelijke wijze in elkaar is geslagen na een wedstrijd van de B-junioren. Ongeloof, woede, 
verontwaardiging. De KNVB last voor het weekend van 8 en 9 december 2012 alle wedstrijden van de amateurs af. 
Het bestuur van Leerdam Sport heeft de leden de gelegenheid geboden om zaterdag 8 december met elkaar over het 
verschrikkelijke voorval te praten. Een aantal leden heeft hiervan gebruik gemaakt. Binnen het bestuur bespreken we 
wat wij als Leerdam Sport verder kunnen doen om dergelijke uitwassen te voorkomen.

Senioren convent en algemene ledenvergadering:
Met het oog op de ontwikkelingen zijn beide bijeenkomsten uitgesteld. De gesprekken met de gemeente Leerdam 
vorderen en een akkoord is nabij. Wij zullen binnenkort de nieuwe data voor beide overleggen bekend maken.

Verkoop complex:
De gesprekken m.b.t. de onkostenvergoeding aan Leerdam Sport bevinden zich in een eindstadium. Zowel de ge-
meente Leerdam als Leerdam Sport hebben de wil er samen uit te komen. Het voorstel zal aan de leden worden 
voorgelegd.

Ons complex:
Nu we als Leerdam Sport op de huidige locatie blijven wacht ons een flinke uitdaging. De velden, verlichting, kleed-
kamers e.d. zijn aan een opknapbeurt toe. Voor een deel zal Leerdam Sport dit door zelfwerkzaamheid doen. De hal 
naar de beide kantines is als 1e onder handen genomen. Er is geverfd en op 1 muur hangt een levensgrote poster van 
het kampioenselftal 2011 – 2012. Wij zullen ook het komende jaar op de kleintjes moeten letten en moeten dan ook 
prioriteiten gaan stellen m.b.t. de klussen die als eerste opgepakt zullen gaan worden. De vrijwilligers die zich ook in 
2012 weer verdienstelijk hebben gemaakt zijn wij dan ook veel dank verschuldigd.
 
Nieuwjaarsreceptie:
De Nieuwjaarsreceptie van Leerdam Sport ‘55 is zondag 6 januari 2013 om 14:00 uur in de grote kantine van Leerdam 
Sport. Het bestuur hoopt u allen te mogen begroeten.

Henri van Wijk
Secretaris

Leerdam Sport A1 en B1 steunen Kika.

Addy Kleijn eindigt voetbalcarriere vroegtijdig.

Addy Kleijn heeft besloten om een half jaar eerder zijn voetbalcarriere te beeindigen dan aanvankelijk gepland.

De verdediger had na een goed vorig seizoen al de nodige fysieke ongemakken, maar kon zich nog steeds goed 
staande houden tegen de spitsen in de 3e klasse, waardoor hij besloot zijn voetballoopbaan nog een jaar te vervol-
gen en zich nog een keer te willen meten met de goalgetters van de 2e klasse.
De wedstrijd tegen WNC leverde de 37-jarige laatste man deze jaargang een zware heupblessure op waarna hij ei-
genlijk alleen nog maar met pijn heeft gespeeld. “ op een gegeven moment heb je geen zin meer om constant met 
pijn te moeten voetballen. Je spel wordt er niet beter op en je hebt daardoor steeds minder toegevoegde waarde 
voor je team.” aldus de zoon van oud eerste elftal speler Cocky Kleijn.

Addy heeft een belangrijke rol gespeeld in de promoties naar de 2e klasse en zijn ervaring zal dan ook een gemis zijn 
voor het team. Met het aan de wilgen hangen van zijn voetbalschoenen verdwijnt er een icoon van de leerdamse 
voetbalvelden. Behalve bij Leerdam Sport was hij natuurlijk ook een belangrijke kracht bij onze plaatsgenoot LRC 
waar hij jarenlang de defensie ook soeverein leidde en wat ook bij de paars-witten tot de nodige promoties heeft 
geleid.
Het is voor hem nog niet duidelijk of hij in de toekomst zich zal gaan richten op het trainerschap, maar uitsluiten doe 
hij het ook zeker niet.

Leerdam Sport heeft in ieder geval enorm genoten van de mens en de voetballer Kleijn en wij hopen hem in de toe-
komst ook nog vaak op ons park te mogen begroeten.
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Leerdam Sport E1 komt met de schrik vrij

‘Herovina uit altijd lastig’ was op zaterdag 24 november in een mistig landschap een feit.

Herovina E3 hadden we thuis met 5-0 verslagen, maar nu was hun beste speler er weer bij en liet van het begin af aan 
zien zich deze keer niet naar de slachtbank te laten leiden. In de 4e minuut was het dan ook Justin die moest vissen, 1-0 
voor de streepjes. Leerdam Sport schrok hier niet erg van, want Tygo vond ook dat de Herwijnse keeper moest vissen, 
1-1. Twee minuten later ging weer de bal over de Herwijnse doellijn, al was iedereen hier niet van overtuigd, maar de 
vele Leerdamse supporters schreeuwden zo hard ‘doelpunt doelpunt’ dat de scheidsrechter er niet omheen kon, dus de 
1-2 van Arendo werd genoteerd. Het duurde niet lang voor er weer gejuicht kon worden, Tygo zorgde ervoor dat Leer-
dam weer wat adem kreeg, 1-3. De Leerdamse verdediging moest ook alert blijven en dat was aan Euphratis en Jesse 
wel toe te vertrouwen, maar die twee konden ook niet voorkomen dat een ingedraaide hoekschop de 2-3 betekende. 
Door een handsbal dicht bij het doel mocht Arendo de penalty nemen maar vergiste zich in de hoogte van de lat. De 2-4 
werd toch bereikt, het was Tygo die net voor rust ook weer liet zien dat hij een hoekschop er in 1 keer in kan draaien al 
was het wel met behulp van de keeper.

In de 2e helft duurde het 10 minuten voor de Leerdamse handjes weer konden klappen, een hoekschop van Connor 
hoefde door Sandro er alleen maar ingelopen te worden en daar was de 2-5. Een ruime voorsprong maar Herovina bleef 
gevaarlijk en door een verdedigingsfout kon de 3-5 niet voorkomen worden. Kort hierna lobte Bram knap de bal van 
afstand richting doel maar de keeper moest alle zeilen bijzetten en redde. De spanning kwam helemaal terug toen Tygo 
hands maakte en ook Herovina een penalty mocht nemen en wel scoorde, 4-5. Kelly kon aan alle spanning een einde 
maken maar haar inzet ging jammerlijk van dichtbij over het doel. De laatste minuut was aangebroken en het was echt 
het slot van een thriller, Herovina ging alleen af op het doel en liet Justin kansloos .......... maar gelukkig deed de paal ook 
nog mee en kon de 4-5 overwinning gevierd worden.

Deze spannende en sportieve wedstrijd had misschien geen winnaar op moeten leveren maar blije Leerdamse ge-
zichten zijn altijd mooi.

Met dit resultaat is definitief de derde plaats bereikt en kan gezegd worden dat onze kanjers het prima gedaan heb-
ben: Vier keer verloren en vijf keer gewonnen, nog een wedstrijd te gaan en wel over twee weken want dan is TEC E1 
de tegenstander.

Het winnende team van Vandaag was: Kelly Sterk, Bram Nanlohy, Arendo Hitipeuw, Jesse Sterk, Justin de Bruin, 
Euphratis Billy, Sandro Blom, Connor Rubio en Tygo Brandsma 
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Alles goed?     Ja
Geniet je van de dingen om je heen?  Ja
Heb je een vriendin?    Nee
Is het gezellig bij Leerdam sport?   Ja
Altijd al bij Leerdam sport gevoetbald?  Nee
Bevalt het niveau van de 2e klasse?   Nee
Tevreden met de resultaten van eerste elftal? Nee
Voetballen jullie volgend seizoen in de 1e klasse? Ja
Is Henkie de grootste supporter van het eerste? Ja

Is Robert Usmany de ideale bankzitter?  Nee 
(wel de ideale aanvoerder)
Koop je wel eens een bloemetje voor een vriendin?  ja
Is het tijd voor nieuwe kleedkamers?   Ja
Moet er nog meer voetbal op tv?    Ja
Heeft Sven stam verstand van het spelletje?               Nee;)
Kunnen de begeleiders jullie nog een beetje bijbenen 
tijdens een weekendje uit met het elftal?  Nee
 

De nieuwe trainer van Leerdam Sport B1.

Naam:
Simon de Leeuw

Leeftijd:
31 Jaar

Trainer sinds:
Oktober 2012

Ambitie:
Bij de eerste 5 eindigen!

Ja/Nee met Cyrill Mengens.

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

Wie zie je graag de volgende keer in Ja/Nee?
Ahmed Said

(5e elftal) en die hard supporter

Hierbij bedanken de D2 pupillen
de heer J v ‘t Hart van HMP MEUBELPRODUKTIES

voor het schenken van trainingspakken en
sponsoring van de zaal voor het JEUGD-KERSTTOERNOOI.
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Leerdam Sport D1 
Leerdam Sport D1 heeft een leerzame najaarcompetitie achter de rug. Ondanks de laatste plaats in de competitie en 
het behalen van slechts 1 punt hebben de jongens van Yoni en Roger toch een enorme progressie geboekt. Hoewel 
we vaak voetballend beter waren dan de tegenstander moesten we het vaak fysiek afleggen tegen elftallen die veelal 
bestonden uit 2e of 3e jaar D-spelers. Aangezien winnaars verliezers zijn die nooit opgeven, verwachten wij in de voor-
jaarscompetitie voor de nodige stunts te gaan zorgen. “We zien de jongens wekelijks beter worden en we krijgen veel 
complimenten van de tegenstanders voor ons verzorgde technisch spel. In de 2e seizoenshelft gaan we dan ook voor 
minimaal 15 punten”. Aldus trainer Yoni Sahertian. Roger Tapirima vult aan:”Waar we aan het begin van het seizoen 
nog dikwijls te maken kregen met uitslagen met grote verschillen zijn deze inmiddels teruggebracht tot 1 doelpunt ver-
schil en hebben we ook al met bloed zweet en tranen 1 gelijkspel uit het vuur weten te slepen tegen het altijd lastige 
Eversteijn. We vinden het bovendien belangrijk dat de jongens de situaties in het veld voetballend oplossen en niet 
alleen maar de lange bal hanteren, want daar worden ze niet veel beter van.”

Een man die een belangrijke bijdrage heeft gehad in onze doelpuntenproductie is Refadja Wattimury. Hij is niet alleen 
een behendige doelpuntenmaker, maar ook een echte aanvoerder. Exemplarisch voor de wijze waarop hij zijn sport 
beleefd is de volgende situatie: In september van dit jaar kwam Refadja door een belangrijke familieaangelegenheid 
voor de zeer lastige keuze te staan of op vrijdagavond naar de schooldisco gaan en in de belangstelling staan van de 
meiden op zijn nieuwe school of op zaterdagochtend met zijn maatjes te gaan voetballen. Hoewel dit natuurlijk een 
zeer lastige keuze was, koos hij uiteindelijk voor zijn teamgenoten. Mede ingegeven doordat zij op dat moment slechts 
11 spelers hadden. Refaja is dus een echte aanvoerder die zijn teamgenoten nooit in de steek laat en vandaar dat wij 
hem in onze rubriek “Even voorstellen” graag aan het woord laten:

Refaja in actie tijdens een training.

Even Voorstellen.
Naam: Refaja Wattimury
Leeftijd: 12 jaar
Woonplaats: Leerdam
School: Heerenlanden College
Hobby’s buiten Leerdam Sport: Voetballen op het pleintje met vrienden en gamen (fifa 13).
Welk elftal speel je nu: D1
Op welke positie: Spits
Wat zijn je sterke punten als spits: Sterk aan de bal, scoor makkelijk, mijn snelheid en ze zeggen dat ik makkelijk een 
mannetje passeer.
Welke punten zou je graag willen verbeteren: Ik zou graag mijn techniek willen verbeteren en mijn aanname kan ook 
beter.
Hoe lang voetbal je al: Zes jaar.
Wie vind je de opvallendste speler bij Leerdam Sport 1 en waarom? Achraf Chentouf, hij heeft veel loopvermogen en 
een gave techniek en verder combineert hij dit met een goede pass en een goed inzicht.
Wie vind je in de D1 een opvallende speler: Firad Duyar, dit vanwege zijn snelheid, trap en passeerbewegingen.
Wat is het hoogtepunt in je voetbalcarierre: Dat was toen ik op een groot tournooi met de D1 in de laatste minuut de 
winnende goal met mijn hak scoorde waardoor we kampioen werden.
Wat is je dieptepunt: Dat we dit seizoen nog geen wedstrijd hebben weten te winnen.
Wie is de beste trainer die je tot nu toe heb gehad? Yoni en Roger.
De familie Wattimury heeft een aantal uitstekende voetballers voortgebracht die ook in Leerdam Sport 1 hebben 
gespeeld zoals: Joop, Pieter en Noah. Heb je ze wel eens zien spelen? Ja ik heb zelfs met ze samen gespeeld op het 
familietournooi.
Verwacht je ook net zo als hun in het 1e te komen?: Ja dat hoop ik wel.
Kunstgras of gewoon gras? Gewoon gras, want dat voetbalt veel fijner. Gewoon gras is voor echte mannen. Kunstgras 
is voor openluchtzaalvoetballers.
Wie komt er in aanmerking voor de titel (voetbal) tovenaar van het Tamarindeplein? Een echte tovenaar hebben we 
niet, maar mensen zeggen wel dat ik de pannakoning van het pleintje ben.
Wie is jouw grote voorbeeld: Iniesta, zijn inzicht en steekpass spreken mij enorm aan.
Wie is jouw favoriete nederlandse club: Ajax
Wie jouw favoriet nederlandse speler? Boerigter
Wat is jouw favoriete drankje? Cola
Wat drink je absoluut niet? koffie
Wat is jouw favoriete gerecht? Pizza
Waar kijk je graag naar op TV? Voetbal en Checkpoint
Naar wat voor films kijk je graag? Hitman
Waar mogen ze jou midden in de nacht voor wakker maken? Om Iniesta te ontmoeten
Ronaldo of Ibrahimovic? Ibrahimovic, zijn omhaal tegen Engeland was echt een wondergoal.
Droomvrouw? Kim Kardeshian
De doelstelling van de trainer is om in de voorjaarscompetitie 15 punten te halen. Is die doelstelling reëel? Natuurlijk, 
we verliezen nu nog maar met 1 goal verschil maar ik verwacht dat het in de 2e competitie wel goed komt.

Nieuwjaarsreceptie
zondag 6 januari 2013 14.00 uur

In de grote kantine van Leerdam Sport.
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Leerdam Sport mini’s

De toekomst van Leerdam Sport heeft inmiddels 14 trainingen achter de rug.
We hebben nu een vaste groep van ruim 40 mini pupillen. Wekelijks worden ze in 4  groepen verdeeld en krijgen ze 
training van de vaste trainers Michel van Rossum, Machel Kool en Edwin Molenaar. Daarnaast hebben we versterking 
gekregen van 2 stagiaires Eloys Versluis, Devrim Muslu en een 4e vaste trainer Efraim Sihasale.

Vanaf 7 januari gaan de mini’s 7 weken lang op maandag van 18.00 tot 19.00 uur in de zaal van Laco Bereschot trainen.

Sinds oktober spelen de mini’s die er aan toe zijn, onderlinge wedstrijden. In de even weken spelen de mini’s van ge-
boortejaar 2006 en in de oneven weken spelen de mini’s van geboortejaar 2007 t/m 2009 wedstrijden.

Op dit moment spelen de mini’s nog in eigen kleding, maar zeer binnenkort spelen ze in tenues van Inter Milan, Real 
Madrid, Manchester City en Leerdam Sport. In het volgende clubblad meer over de tenues en de sponsoren van deze 
tenues.

Van 9.00 tot 10.00 uur bent u elke zaterdag van harte welkom om de mini’s aan het werk te zien.
Voor meer informatie over de mini’s kunt u contact opnemen met Edwin Molenaar op 06-51691656 of via emailadres: 
jeugd@leerdamsport.nl

Naam: Eef Jakobs
Funktie: Jeugdcommissie, wedstrijdsecretaris
 
Eef, Hoe lang ben je al wedstrijdsecretaris ? 
“Alles bij elkaar al zo’n beetje 35 jaar achtereen, met een korte tussenpauze”
 
Wat zijn de leukste dingen die zijn bijgebleven in deze lange periode? 
“In 1985 zijn we voor het eerst op sportkamp in Gaanderen geweest. Een hele 
week voetballen, onderlinge wedstrijden tegen andere verenigingen en ik was dan 
steevast de scheidsrechter. Daarna naar sportkamp in Zeist met Karel Gieltjes, Arie 
Weel en ik voor de begeleiding. Uiteraard was ik daar ook weer scheidsrechter 
bij de wedstrijden. Het waren hele leuke periodes, waar ik met veel genoegen en 
plezier op terugkijk”
 
Hoe ben je begonnen in de jeugdcommissie? 
“Ik begon destijds in de pupillencommissie, de junioren hadden toen nog een 
aparte commissie. Alles ging met een stukje papier en een pennetje en op een 

typemachine. Nu gaan de contacten veel sneller. Veel per computer en e-mail. Vroeger belde je met de K.N.V.B., nu gaat 
het toch heel anders. Ondanks de nieuwe communicatiemiddelen hou ik toch meer van het ouderwetse pennenwerk.”

Wat vond je minder aan het werk als wedstrijdsecretaris? 
“Toen de jeugdcommissie met een afgevaardigde in het oude hoofdbestuur kwam, had ik daar toch in willen meedoen, 
dat is destijds helaas niet gegaan. Ook heb ik een gloeiende pest aan de afzeggers, clubs die op het laatste moment niet 
komen voetballen, dan kan ik onze teams gaan bellen dat de tegenstander niet komt opdagen... Daar wordt ik niet vrolijk 
van.”

En nu verder? 
“Na 35 jaar vind ik het wel mooi geweest. Aan het eind van het seizoen stop ik ermee. Ik maak het seizoen af en ook de 
toernooien, dan is het welletjes geweest.”
 
Waar moet de nieuwe wedstrijdsecretaris aan voldoen volgens jou?
“Hij/ zij moet in ieder geval de zaterdagen en de maandagavonden beschikbaar zijn, een regelneef zijn, stressbestendig 
en goed kunnen omgaan met de P.C. want ik verwacht dat op korte termijn alles digitaal gaat.”

Wat ga je missen Eef? 
“De zaterdagochtenden, het loopje naar het Leerdam Sport ‘55 sportpark in de vroege ochtend. Het organiseren van 
wedstrijden en scheidsrechters, ook dat zal ik gaan missen. Maar.... ik beloof regelmatig bij jeugdwedstrijden te komen 
kijken !!!! “

Interview met Eef Jakobs.
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Keeperstraining voor de jeugd bij Leerdam sport

Ik ben Ridvan Elmaci en speel op zaterdag als keeper in het 1e elftal van Leerdam Sport. Naast de reguliere trainingen 
op dinsdag en donderdag geef ik samen met Ismail Elmaci op donderdag avond van 18.30 – 19.30 uur keeperstraining 
aan de jeugdkeepers van Leerdam Sport.

Samen met Ismail Elmaci ben ik dit jaar voor het eerst begonnen met het geven van keeperstraining aan de jeugd van 
Leerdamsport. Dit jaar doen we het voor het eerst, want in het verleden werd er weinig aandacht gegeven aan de jeugd-
keepers. Bij deze trainingen proberen wij onze ervaring over te brengen aan deze jeugdige keepers. Daarnaast zijn we 
bezig om de basis techniek, die erg belangrijk is voor de keepers, aan te leren. Het is erg belangrijk dat zij zich op deze 
leeftijd kunnen ontwikkelen in het keepersvak, waardoor ze hier later veel profijt van zullen hebben en Leerdam sport 
hierdoor hopelijk goede keepers krijgt.

Tot nu toe ben ik zeer tevreden over onze jeugdige keepers. Ik zie bij de jeugd dat ze het leuk vinden om te trainen, en 
daar worden wij ook enthousiast van. Af en toe bezoek ik ook de wedstrijden van de keepers waardoor ik goed kan zien 
waar wij weer aandacht aan kunnen geven in de trainingen.

Tot slot hoop ik dat we deze lijn nog lang door kunnen trekken naar de komende jaren en dat de jeugd er veel plezier in 
blijft hebben.

Met sportieve groet,
Ridvan Elmaci
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Hoe heb je het Jubileum jaar beleefd?
Grandioos! Echt waar. Heel veel reacties gehad van bekende en onbekende mensen op straat, heel leuk om mee te mak-
en, je merkte echt dat het leefde in Leerdam. Daarbij zijn we ook nog kampioen geworden dat kwam perfect samen met 
dit jaar, en mijn zoon is ook nog getrouwd en ik heb een kleinkind gekregen, het is een emotioneel jaar voor mij geweest.

Tijdens het jubileumfeest ben je Mister Leerdam Sport genoemd en gehuldigd door de K.N.V.B.
Dat is natuurlijk leuk om te horen, maar daar gaat het mij niet om, ik doe het allemaal voor de club, maar het deed me 
goed, daaruit blijkt toch de waardering die ze hebben voor je binnen de Club. Dat bleek ook weer uit het feit dat ze me 
hebben opgegeven voor de zilveren Speld van de K.NV.B, dat was echt een grote verassing voor me. Iedereen wist het 
al behalve ik.

Had je nog verwacht dat je een promotie en een kampioenschap zou mee maken gezien de voorgaande jaren?
Nee, totaal niet. Ik had ook niet verwacht dat we vorig jaar kampioen zouden worden, wel gehoopt natuurlijk, maar niet 
verwacht, ondanks het elftal want het materiaal is er absoluut. Het is echt geweldig hoe het afgelopen seizoen is gelopen 
met de jongens onder elkaar, het 100 jarige bestaan en noem het allemaal maar op.

Hoe denk je dat het eerste het gaat doen? (Dit interview is afgenomen aan het begin van het seizoen. Red)
Als eerste gaan we natuurlijk uit van handhaving, maar nogmaals, met het materiaal dat wij hebben denk ik ook nog 
wel dat een periode titel mogelijk is, en daar hoop ik dan ook op. Ik kijk wel uit naar het seizoen, we komen weer veel 
oude bekenden van vroeger tegen, DFC, Hardinxveld en SVW natuurlijk. Naar de wedstrijd tegen SVW kijk ik erg uit, de 
reden daarvan is omdat mijn broer daar in de kantine staat. Die vraagt nog wel eens of er geen plekje vrij is in de kantine 
van leerdam Sport, ik denk dat als hij in Leerdam had gewoond dat hij dat zeker ook had gedaan. Er is altijd een mooie 
rivaliteit geweest tussen leerdam Sport en SVW,  het was misschien niet altijd even sportief maar het leverde wel altijd 
spanning op.

Je werkt bij Taxi Soomer, de eigenaar is lid van LRC hebben jullie het wel eens over voetbal op de werkvloer?
Ik heb het met Hans nooit over voetbal, ik heb een goede relatie met Hans en soms zeg je wel eens verkeerde dingen 
haha. Maar het gaat goed met Leerdam Sport en goed met LRC dus we hoeven het er niet over te hebben. Leerdam 
Sport is gewoon mijn club en met LRC heb ik verder niks, maar vind het mooi als ze het ook goed doen.

Heb je wel eens LRC shirt aan gehad?
Haha, ja met mijn trouwerij, toen waren al die jongens van het eerste aanwezig dat was echt grandioos, die klootzakken 
van een Vico en Peter Vink hebben toen een T-shirt gefabriceerd van een Leerdam Sport en LRC tenue, die moest ik toen 
aantrekken. Ik weet helaas niet meer waar dat shirt gebleven, ik heb het ook nooit meer terug gezien.

Nog andere hobby’s naast het voetbal?
Nee, eigenlijk niet, bijna al mijn vrije tijd gaat op aan Leerdam Sport.

Broers en zusters?
Ik heb 5 broers en 2 zusters, 1 broer is inmiddels al overleden en heeft hier ook altijd gevoetbald, die voetbalde altijd 
met iedereen mee waar hij mee mocht doen, hij was dag en nacht aanwezig op het park. En Cor is tegenwoordig ook 
altijd weer te zien bij Leerdam Sport, heeft trouwens ook altijd hier gevoetbald. Mijn andere broer staat dan bij SVW in 
de kantine, je kunt dus wel zeggen dat we een voetbal familie zijn. Mijn vrouw staat al jaren tijdens de thuis wedstrijden 
van het eerste altijd in de bestuurskamer om de gasten van een bak koffie te voorzien.

Je hebt ook nog een schoonzoon, heeft die een beetje verstand van voetbal?
(Lange stilte) Ik neem aan dat hij wel verstand van voetbal heeft, ik ben het niet altijd met hem eens maar ik denk wel 
dat hij er verstand van heeft. Die doet ook nog wel eens wat voor Leerdam Sport, en hij heeft zijn eigen voetbalclinics.

Ga je nog graag op vakantie.
Ja, ga graag naar van die vakantie huisjes, ik ben toch beperkt in mijn doen en laten dus verre vakanties zitten er voor 
mij niet echt in.

Tot slot nog een paar korte vragen.
Eerste trainer? Leen Bakker en dat kleine mannetje van Hendriks.
Waar wordt je blij van? Mijn Kleinzoon en mijn kinderen.
Zaterdag of zondag? Zondag maar heb er absoluut geen moeite mee dat we naar de zaterdag zijn gegaan.

Zelf nog wat te melden.
Ik hoop dat ik dit nog zo lang mogelijk mag blijven doen, en dat er weer wat nieuwe mensen op staan om de club 
bloeiend te blijven houden.

Naam: Jan Sleeuwenhoek
Geboortedatum: 09-09-1949
Burgerlijke staat: Getrouwd met Riekiew Sleeuwen-
hoek-Peters.
Kinderen: 1 dochter (Angela) en 1 zoon (Sjaan)
Beroep: Gedeeltelijk WAO en chauffeur bij taxi Soomer.

Hoe lang ben je al verbonden met Leerdam Sport?
Ik ben begonnen met voetbal toen ik 9 was, op 
Sportvreugd langs de Lingedijk en nu ben ik 65, dus re-
ken maar uit, een jaartje of 55. Ik ben er tussendoor ook 
uit geweest als lid, ik kreeg verkering en dan heb je an-
dere dingen aan je hoofd, maar ben wel altijd Leerdam Sporter geweest. Ik heb trouwens niet zo heel lang gevoetbald, 
zo tot mijn 14e.

Hoe ben je toentertijd bij leerdam sport terecht gekomen?
Ik woonde in de Nieuwenhuizenstraat en dan kwam je bijna automatisch bij Leerdam Sport terecht, alle jongens uit de 
straat gingen daar voetballen, dus ik ook. Ik weet nog dat Blijenberg met van die contributiekaartjes langs de deur kwam, 
als hij ons dan zag voetballen vroeg hij dan ook, waarom kom je niet bij ons voetballen.

Je bent bij Leerdam sport bekend als iemand die van alles regelt voor de club, hoe is dat zo gegroeid?
Dat is er eigenlijk een beetje ingeslopen, ik zat altijd in het hok bij Aart Heemskerk en kende natuurlijk een hoop mensen, 
die vroegen dan altijd of ik wat wilde doen voor de club. Ik ben denk ik begonnen met het helpen van Wil Sleeuwits in 
de sponsoring. Oud voorzitter Brandsma heeft me op een gegeven moment gevraagd of ik leider wilde worden bij het 
eerste elftal. Ik vind het altijd leuk om dingen voor de jongens te regelen. Ook nu ben ik nog steeds elftalbegeleider bij 
het eerste, ik probeer altijd alles zo veel mogelijk zelf te doen maar ben er erg blij mee dat jongens zoals Ron Stütz me 
hierbij helpen, want lichamelijk is het niet altijd haalbaar meer voor mij.

Hoe gaat het met de sponsoring op het moment.
Dat gaat goed, we hebben vaste sponsors zoals Adrie Kleppe en Hans Rijkaard die waar het mogelijk is altijd een hoop 
voor ons doen. Hoewel ik nog graag bij bedrijven langs ga om over sponsoring te praten, bel ik tegenwoordig liever, om-
dat de persoon die je nodig hebt niet altijd aanwezig is. Er zijn altijd mensen die met tips aankomen over personen die 
ik moet aanspreken omdat zij misschien wel geïnteresseerd zijn in sponsoring. Het zou wel fijn zijn als er nog wat meer 
mensen bij zouden komen om ons hier mee te helpen, wij zijn ook niet meer de jongste.

Je bent met 2 verschillende elftallen kampioen geworden, zijn er grote verschillen tussen die 2 periodes.
Voor mij niet, de jongens van toen waren goed en die van nu ook, al is het voetbal nu wat van een hoger niveau, maar 
voor de rest zie ik weinig verschil. Ik kan altijd goed met de jongens opschieten en probeer ook altijd voor ze klaar te 
staan en zo veel mogelijk te regelen, zodat de jongens het goed naar hun zin hebben, maar ook met de elftallen waar 
ik niks mee heb gewonnen was het ook altijd goed. Ik heb bijvoorbeeld een geweldige tijd mee gemaakt toen Gerard 
Aichorn hier trainer was, een geweldige vent waar ik altijd nog steeds heel goed contact mee heb. Zo ook nu weer met 
Pim en Marco, daar heb ik een zeer goede band mee en ze betrekken me overal bij, dat vind ik heel erg fijn.

Waar staat Leerdam Sport als club nu op het moment.
Ik denk dat we er redelijk goed voorstaan, we moeten en mogen niet meer terug naar de situatie van een paar jaar 
geleden. Sinds de overgang naar de zaterdag en het aantrekken van Pim is het toch snel gegaan met de aantrekkingsk-
racht van de club. Wat betreft het voetbal zijn er natuurlijk een paar heel goede voetballers bij gekomen en dat is denk 
ik toch de verdienste van Pim. Je ziet ook weer een hoop oud leden naar de club terug komen. Wat betreft de club denk 
ik dat alles aardig op de rails staat en dat het bestuur het goed doet, maar er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. 
Het zou bijvoorbeeld goed zijn als er een Elftal commissie bij komt, het bestuur moet te veel doen met te weinig mensen.

Waar denk je dat de club naar toe moet in de toekomst.
Als we een stabiele 2e klasser kunnen blijven denk ik dat we tevreden moeten zijn, we moeten niet teveel willen. Hoe 
hoger je komt hoe meer er bij komt kijken wat betreft accommodatie en regelgeving van de K.N.V.B. De sponsoren 
liggen ook niet voor het oprapen, want er komt dan ook een kosten plaatje bij wat betreft spelers want daar moeten we 
gewoon reëel in blijven. Het aantal jeugdleden moet omhoog, maar is gelukkig weer aan het stijgen. Als je kijkt naar de 
kabouters, dat is toch geweldig. En ik denk ook dat het goed is voor het 2e elftal als ze zouden promoveren zodat het gat 
tussen 1 en 2 kleiner wordt, maar heb er vertouwen in dat Erwin en Pim dat wel goed krijgen. Het zijn 2 echte Leerdam 
Sporters en dat moeten we even zo houden, voor de samenwerking is het alleen maar beter.

Interview Jan Sleeuwenhoek
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Na bijna tien wedstrijden te hebben 
gespeeld, kunnen we nu al terugkijken op 
een leuke reeks partijen.

De E2 spelers zijn in het seizoen enorm 
gegroeid. Het is leuk om te zien dat de 
heren en dame zowel tijdens de training als 
tijdens de wedstrijd hun beste beentje voor 
zetten. We hebben te kampen gehad met 
een blessure van onze keeper Rick ‘t Lam, 
hij had een scheurtje in zijn pols en moest 
een paar weken in het gips. Desondanks 
kwam hij toch trainen en wist al snel weer 
op zijn plekje onder de lat te staan. Ook op 
de keeperstraining gaat het erg goed met 
hem.

Onze verdediging, bestaande uit Iris Zwi-
jnenburg, Ezra Sahertian en Yusuf Karakus speelt zeer sterk en dit drietal weet zelfs uit een verdedigende positie ook 
regelmatig het doel van de tegenstander te vinden.

De middenvelders Emrecan Bilici en Ibrahim Bilici sturen onze spitsen goed 
aan en vormen een goede schakel tussen verdediging en spitsen.

Adem Sahin, Faruk Guzel en Muhammed Aydenk staan in de spits en hebben 
het doel van de tegenstanders de afgelopen wedstrijden vele malen gezien. 

Het hele team is erg gemotiveerd en we kijken dan ook positief naar de peri-
ode na de winterstop.

Vasco Bronk, die dit jaar een flink aantal doelpunten op zijn naam wist te 
zetten, is helaas verhuisd en komt na de winterstop niet meer terug op het 
Sportpark. Hij zal erg gemist worden door zijn medespelers, want Vasco is een 
handige linkspoot met een enorme snelheid. Het team van Leerdam Sport E2 
wenst hem veel plezier bij zijn nieuwe club in Voorschoten.

Met sportieve groet van alle E2 spelers, Danielle en John trainer/ leider

OOK WENSEN WIJ U FIJNE FEESTDAGEN ENE EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

LEERDAM SPORT E2
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Bordsponsor Kringloop Leerdam.
W. Sleeuwits, J. Boekelman samen 
Albert Santing en Joop Zinsmeister.

http://www.kringloopleerdam.nl/

Op  zaterdag 27 oktober vond de ondertekening plaats van de sponsorovereenkomst tussen Kringloop Leerdam en 
Leerdam Sport ‘55. De overeenkomst, die een looptijd heeft van drie jaar, is tot stand gekomen op initiatief van Kring-
loop Leerdam. Door middel van een bord tegenover de hoofdtribune, advertenties in het clubblad op de website en 
balsponsoring in de kantine mag het bedrijf voortaan via Leerdam Sport ’55 reclame maken voor haar kringloop activ-
iteiten. Zij hoopt hierdoor een breder publiek te bereiken en de klantenkring in met name wijk West te vergroten. Voor 
Leerdam Sport ’55 betekent de overeenkomst een welkome ondersteuning van de verenigingskas. Bij beide partijen 
hebben niet alleen puur zakelijke motieven een rol  gespeeld. Elk vanuit een eigen invalshoek vervullen beide een 
belangrijke sociaal-maatschappelijke functie binnen de Leerdamse samenleving. Elkaar daarbij behulpzaam zijn, is een 
goede zaak. 

Plaats van de Kringloop in Leerdam
Kringloop Leerdam is zes jaar geleden opgericht door een aantal bevlogen Leerdammers. De winkel, waarin uit-
sluitend tweede hands producten worden verkocht is gevestigd aan de Techniekweg. Het bedrijf is financieel onaf-
hankelijk en heeft inmiddels een breed draagvlak binnen de Leerdamse samenleving verworven. De winkel wordt 
geëxploiteerd door een stichting. Het stichtingsbestuurbestuur bestaat uit zeven vrijwilligers. Drie beroepskrachten 
geven in de winkel dagelijks leiding aan een team van vrijwilligers, aan re-integratiekandidaten en aan stagiaires van 
scholen. De klantenkring bestaat uit inwoners van Leerdam en de aangrenzende regio. De winkel is afhankelijk van 
bruikbare goederen, waar particulieren afstand van willen doen, en van de klanten, die deze vervolgens als tweede-
hands artikelen willen kopen.

Wat wil Kringloop Leerdam bereiken
De hoofdtaak van het bedrijf is om hergebruik van afvalproducten zoveel mogelijk te bevorderen. Daarmee wordt een 
bijdrage geleverd aan het verkleinen van schade aan het milieu. Kringloop Leerdam is ook een plek waar zinvol vrijwil-
ligerswerk wordt gedaan, zoals het ophalen of innemen van goederen, het sorteren, het zo nodig opknappen daarvan 
en het zorgen voor de inrichting van de winkel. Op dit moment zijn daarvoor circa 35 vrijwilligers in touw. Zonder hun 
inzet zou de winkel niet kunnen bestaan. Ook biedt de winkel aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt 
mogelijkheden om werkervaring op te doen. Verder is het bedrijf een aantrekkelijk stageadres voor leerlingen van 
het Leerdamse voortgezet onderwijs. Niet in de laatste plaats is het een belangrijke voorziening voor de inwoners van 
Leerdam, omdat met de verkoop van tweedehands producten de koopkracht van mensen is gediend. De artikelen zijn 
een betaalbaar alternatief voor nieuwe producten.

Kringloop Leerdam  Millenniumproject 2013.
Kringloop Leerdam neemt elk jaar deel aan Millenniummarkt en de Millenniumavond, die georganiseerd wordt vanuit 
de gemeente. Ook houdt zij elk jaar een modeshow van tweede hands kleding, die in de winkel wordt verkocht. Op 
donderdag 15 november j.l. is Kringloop Leerdam tijdens de Millenniumavond uitgeroepen tot het meest aansprekende 
Millenniumproject voor 2013. De uitverkiezing houdt verband met Millenniumdoel 7 (in 2015 leven meer mensen in 
een duurzaam leefmilieu). Door hergebruik van bestaande producten wordt duurzaamheid bevorderd doordat CO2-uit-
stoot wordt beperkt en het gebruik van grondstoffen wordt verminderd. Kringloop Leerdam verleent incidenteel steun 
aan Leerdamse organisaties en instellingen met een sociale doelstelling. Tevens draagt Kringloop Leerdam jaarlijks bij 
aan de kerstmaaltijd voor cliënten van de Leerdamse Voedselbank. Met name de sociale doelstellingen van het bedrijf  
waren voor de jury aanleiding om Kringloop Leerdam  uit te roepen tot Millenniumproject 2013. De burgemeester 
zal daardoor een jaar lang de 
rol van ambassadeur voor de 
Kringloop vervullen.

Albert Santing,
Secretaris Kringloop Leerdam.

Kringloop Leerdam sponsor van Leerdam Sport ’55.
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Van de sponsorcommisie.

Bordsponsor jpl daktecniek. Voorz. J. Boekelman en Dir. J. Likemuha           http://www.jpldaktechniek.nl/

Bordsponsor Slijterij in den Wingerd.                                    http://www.indenwingerd.com/
Sponsorcom. W. sleeuwits, van Wingerden, voorz. J. Boekelman
Slijterij in de Wingerd is tevens shirtsponor van ons 2e elftal. 
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Wedstrijdverslagen Leerdam Sport D2

Emplina D5 - Leerdam Sport D2
De eerste wedstrijd van het seizoen was er gelijk een om snel te vergeten. Er waren nog wat verschuivingen van spel-
ers geweest en het was voor iedereen de eerste wedstrijd op een groot veld. Emplina was heer en meester en bij rust 
stonden we met 4-0 achter. Ook de tweede helft hadden we weinig te vertellen maar door hard te blijven werken sco-
orden we een doelpunt. Ronald was de doelpuntenmaker. Daarna was te zien dat we nog moeite hadden met het grote 
veld en dat we geen reserve hadden. We waren allemaal moe dat vond ik een goed teken want dan hebben we alles 
gegeven, helaas was de einduitslag 10- 1. Kop op allemaal en dinsdag weer lekker trainen.

Leerdam Sport D2 -Hurwenen D2
De tweede wedstrijd was te zien dat we met sprongen vooruit waren gegaan. Er zat veel meer voetbal in en er waren 
al enkele mooie acties te zien, de ruststand was dan ook dik verdiend 1-1, Roy scoorde. De tweede helft was te zien dat 
hurwenen toch een stapje verder was dan ons, met name de conditie, door alles te geven verloren we 4-1,maar  met op 
geheven hoofd verlieten we het veld.

Leerdam Sport D2 - NOAD’32 D2
Deze wedstrijd liepen we goed te voetballen en we zetten NOAD onder druk, toch kwamen ze er een paar keer gevaarlijk 
uit maar door goed keeperswerk van Joep gingen we de rust in met een 2-0 voorsprong. Na de limonade zijn we op de 
zelfde manier door gegaan en hebben we nog 1 keer gescoord, zo werd het een dik verdiende overwinning. De doelpun-
tenmakers waren Roy, Robin  en devrim. We waren allemaal trots op jullie, ga zo door.

OJC Rosmalen d6 – Leerdam Sport D2
Helaas konden we de goede lijn niet doortrekken en speelden we een kansloze wedstrijd tegen OJC. Bij de rust stond het 
4-0 en na de rust werden we totaal overlopen. De einduitslag was 15-0

Langs deze weg  willen we Tim Verdier en met name Tempo team bedanken voor de sponsoring van de mooie rode 
bidons. BEDANKT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MVG de jeugdcommissie

Uit de oude doos

1992 C1 Leerdam sport. 
J. van der Linden, D. Schaaij, M. Bouallouch, M. Baars, A. Verdugt, N.de Brito, N. Wattimury, 

R. Usmany, G.Bas, D.Niks, F. Meydam, H. Hoegenbos, E. Vendelbosch
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