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“De Brug”
Officeel orgaan Leerdam Sport ‘55

53e Jaargang Clubblad april 2013

SPORTPARK LEERDAM SPORT ‘55
Quirinus de Palmelaan 109

4142 VA LEERDAM

Telefoon Bestuurskamer
0345-612632

Telefoon Clubgebouw
0345-613570

DAGELIJKSE BESTUUR 
 

Voorzitter
J. Boekelman
06-51252450

Secretaris
H. van Wijk

06-10294137

Penningmeester
J. de Bruin

e-mail: leerdamsport@dbrn.nl

Jeugdvoorzitter
R. Renaud

WEDSTRIJDZAKEN
Wedstrijdsecretaris zaterdag en zondag

H. van Wijk
06-10294137

COMMISSIES

Sponsoring
Contactpersoon W. Sleeuwits

0345-619505
Bankrelatie: SNS Rivierenland 

Rekeningnummer: 81.59.58.978

CORRESPONDENTIE

Uitsluitend naar:
postbus 172

4140 AD LEERDAM
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

Rekeningnummer: 42.72.39

REDACTIE:
W. Sleeuwits
J. Brongers

Inhoud:

Voorzitters Praat
Programma/stand Leerdam Sport 1

Uit de bestuurskamer
Foto’s Nieuwjaarsreceptie

10 keuzemomentjes E1
Vriendenloterij / Even voorstellen

Afscheid Burgermeester / Ja en Nee
Interview: De voetbal kantine

Mini nieuws
Foto’s Paasfeest

Foto’s Poort 6 championscup
F1 overzicht

Sponsor Nieuws
Zaalvoetval E1

Uit de Oude Doos

Foto’s Jeroen de Bruin
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LEERDAM SPORT

Voorzitterspraat

Zo de eerste drie maanden van het jaar 2013 zitten er 
weer bijna op. Terwijl ik dit voorwoord zit te schrijven wijst 
de thermometer buiten min 4 aan. Temperaturen waar we 
niet echt vrolijk van worden. Dat het nu nog zo koud is , heeft 
ook zijn weerslag op het verloop van de competitie van 
zowel de jeugd als de senioren. Veel wedstrijden zijn er in 
de afgelopen periode afgelast en zullen nu ingehaald moe-
ten gaan worden, wat toch allemaal weer extra belastin-
gen geeft op vrijwilligers en natuurlijk ook onze velden.

  Nog steeds speelt ons 1e elftal mee om een plaats in 
de na-competitie. We wachten in spanning af of dit gaat 
lukken. Ook onze andere teams zowel senioren en jeugd 
spelen naar behoren. 

  Gelukkig zijn de gesprekken met de gemeente Leerdam 
over een schadeloosstelling omtrent het niet doorgaan 
van de aankoop van onze gronden etc. afgerond. Met het 
ontvangen bedrag zullen wij gaan kijken op welke manier 
wij er het meeste rendement uit kunnen halen. Ik kan U 
wel verzekeren dat niet alles van dat bedrag gedaan kan 
worden. Maar met veel zelfwerkzaamheid moeten we 
toch een heel stuk kunnen komen. Als voorzitter reken ik 
op ieders medewerking wanneer je gevraagd wordt iets te 
komen doen in welke vorm dan ook.

  Onze ledenvergadering en seniorenconvent zijn ook weer 
achter de rug. Helaas en ik zeg met nadruk helaas, viel de 
opkomst bij het seniorenconvent verschrikkelijk tegen. Ik 
vraag mij af of het nog wel zinvol is om deze avond te bli-
jven houden. Gezien de geringe belangstelling van deze 
keer zeg ik nee. Maar wij zullen dit eerst intern als bestuur 
bespreken en U dan hiervan op de hoogte houden. Onze 
ledenvergadering trok meer 
belangstellenden. Natuurlijk kunnen het er altijd meer 
zijn, maar ik was niet helemaal ontevreden. De aanwezige 
leden hebben onze penningmeester, met wie ik in 2004 
aangetreden ben als DB lid voor 3 jaar herkozen. Na lange 
tijd hebben wij weer een vrouw in het bestuur, Jolanda 
Kanters werd gekozen voor de functie beleid- en commer-
ciële zaken. Richard Brandsma had al aangegeven te wil-
len stoppen als bestuurslid. Tijdens de ledenvergadering 
hebben wij onder dankzegging en wat attenties afscheid 
van hem genomen.

  Nog steeds ontbreekt het er bij ons aan dat te weinig 
leden iets voor de vereniging willen doen. Ik wil dan ook 
nogmaals een beroep op U doen om uw verantwoordeli-
jkheid te nemen en daar waar nodig is de handen uit de 
mouwen te steken.

  Op 3 maart 2013 ontvingen wij het bericht dat onze 
huismeester Izaak Mullenders op 82 jarige leeftijd is 
komen te overlijden. Zoals ook op de rouwkaart stond dat 
hij een ongelijke strijd heeft verloren. Ondanks zijn ziekte 
bleef hij altijd betrokken bij zijn en ons Leerdam Sport’55. 
Wij als bestuur zijn Izaak veel dank verschuldigd voor alles 
wat hij voor zijn cluppie heeft gedaan. Tal van Leerdam 
Sporters waren aanwezig bij de afscheidsplechtigheid. 
Hieruit blijkt maar weer hoe geliefd hij was. Ik wens de 
familie Mullenders heel veel sterkte met het verwerken 
van dit grote verlies.

  Hoewel het al weer bijna 3 maanden geleden is wil ik 
langs deze weg nogmaals onze jubilarissen en natuurlijk 
Joop Sterk die benoemd werd tot Lid van Verdienste felici-
teren. Het was weer een ouderwets gezellige 
nieuwjaarsreceptie. En zoals het dan ook hoort bij Leer-
dam Sport, bleef het nog lang gezellig na afloop van het
officiële gedeelte.

Tot zover mijn bijdrage voor dit clubblad, en ik hoop u 
regelmatig op of langs onze velden te ontmoeten.

John Boekelman
Voorzitter
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HARTOG’S AUTOBEDRIJF

ALLROUND in MAZDA, NISSAN, HYUNDAI en MITSUBISHI

Heukelumseweg 10, 4147 EA Asperen  Telefoon 0345 614 800

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
16 fbr:     Leerdam Sport - Everstein     4-4
02 mrt     Leerdam Sport - Rijswijkse Boys    1-0
09 mrt     SVW - Leerdam Sport     1-2
16 mrt     Leerdam Sport - Hardinxveld    2-0
23 mrt:   Ameide - Leerdam Sport (gestaakt)    1-1
30 mrt:   DFC - Leerdam Sport     1-1
01 apr:    Meerkerk - Leerdam Sport    2-0

WedstrijdSchema Leerdam Sport ‘55 1 Stand per 04-04-2013

Rijsoord       20   15 5     0 50   68 21
Leerdam Sport 55 19   10 8     1 38   49 28 
Meerkerk  21   8 8     5 32   37 26 
Capelle SV  21   9 3     9 30   45 49 
Hardinxveld  19   7 8     4 29   36 27 
WNC   19   6 10   3 28   41 35 
GDC   20   7 6     7 27   30 29 
SVW   21   6 7     8 25   22 33 
Everstein SC  19   6 6     7 24   42 41 
Ameide   18   4 8     6 20   28 29 
Wieldrecht  20   4 8     8 20   28 33 
DFC   19   5 3    11 18   30 49 
Rijswijkse Boys  20   5 2    13 17    37 45 
The Gunners  22   4 4    14 16   25 73

Toernooiagenda:

Komende zomer zijn er weer wat toernooien bij Leerdam Sport ’55.

9 mei de D1 en D2 pupillen
11 mei de M1, M2 en M3

18 mei de veteranen
1 juni de F pupillen
8 juni de E pupillen

We hopen dat jullie onze spelers, spelertjes en speelsters aan komen moedigen.
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Uit de bestuurskamer

Senioren Convent en Algemene Leden Vergadering:
De beide bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op 
dinsdag 12 maart 2013 (Senioren Convent) en dinsdag 19 
maart 2013 (Algemene Leden Vergadering). De bijeen-
komsten stonden voor november 2012 op het program-
ma, maar werden uitgesteld omdat er op dat moment 
bijna een akkoord was met de gemeente Leerdam inzake 
de tegemoetkoming kosten plan Broekgraaf. Het bestuur 
van Leerdam Sport ‘55 heeft tijdens beide vergaderingen 
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Het 
financieel verslag 2011–2012 en de begroting 2012–2013 
zijn vastgesteld. Onze penningmeester heeft, ondanks de 
kosten m.b.t. het jubileum, weer goed op ons huishoud-
boekje gepast en dat is een hele klus in deze crisistijd. Een 
compliment is dan ook zeker op zijn plaats.

Bestuur:
  Tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben wij 
afscheid genomen van Richard Brandsma. Hij doet na een 
aantal jaren een stapje terug. Richard bedankt voor je 
inzet. Onze penningmeester Jeroen de Bruin was 
eveneens aftredend. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld en 
is unaniem herkozen. Jolanda Kanters liep al een aantal 
maanden mee als bestuurslid en is eveneens unaniem 
gekozen. Jolanda Kanters zal de commerciële zaken en het 
beleid voor haar rekening nemen. Jeroen, fantastisch dat 
je weer voor 3 jaar hebt bijgetekend en Jolanda succes de 
komende jaren.

Verkoop complex:
  Dit item staat voor het laatst bij de rubriek “Uit de bestuur-
skamer”. Zoals eerder al aangegeven was de verkoop/ver-
plaatsing van ons complex van de baan. Met de gemeente 
Leerdam hebben wij gesproken over een tegemoetkoming 
in de kosten die het gevolg zijn van het plan Broekgraaf. In 
februari hebben wij een akkoord bereikt en 5 maart 2013 

heeft het college van B&W ingestemd met het voorstel. 
Het resultaat is met de leden besproken. De tegemoet-
koming dekt niet alle kosten, maar je komt op een zeker 
moment op een punt dat er niet meer uit te halen is. De 
komende maanden zullen wij bekijken waar de prioritei-
ten liggen.
 
Contributie:
  De laatste maanden krijgen wij te maken met oplopende 
contributieachterstanden. De leden hebben meerdere 
brieven ontvangen met het verzoek om aan hun verplicht-
ingen te voldoen. Helaas heeft dit niet altijd het gewenste 
resultaat. Leden met een contributieachterstand worden 
op zeer korte termijn persoonlijk benaderd. 
Bij het achterwege blijven van de betaling worden de 
leden afgevoerd als lid van Leerdam Sport ‘55.

Opzeggen lidmaatschap:
  Het einde van het seizoen komt er aan. Er zijn leden die 
overschrijving aanvragen naar andere verenigingen. Deze 
overschrijving wordt alleen ondertekend als het betref-
fende lid aan zijn/haar contributieverplichtingen heeft 
voldaan. Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen 
moeten dit schriftelijk bij de secretaris doen. Een e-mail 
sturen naar info@leerdamsport.nl kan natuurlijk ook. 
Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 15 juni 2013 
te gebeuren.

Adreswijzigingen:
  Het komt voor dat wij post (o.a. De Brug) van leden 
retour krijgen i.v.m. verhuizing. Ben je verhuisd? Geef dit 
dan door aan de secretaris of via info@leerdamsport.nl.

Henri van Wijk
Secretaris

Nieuwjaars receptie

Voorzitter J. Boekelman opent de nieuwjaars-

receptie

Michel Rietveld 25 jaar lid

Wat saai, was ik maar thuis gebleven.

Ook de Burgermeester was weer aanwezig

Alle jubilarissen op een rij..

Het bestuur ontvangt een cadeau van 

de vertrekkende jubileum-commissie

Lid van Verdienste

Ton Schaaij al 60 jaar aan de club verbonden.

Ook Pleun Sleeuwits 
is 60 jaar lid.

Joop Sterk Lid van Verdienste.

2013
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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
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Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

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

Bent u klaar voor een 

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 - 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

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
Gorinchem 
Leerdam

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 - 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

HIER UW ADVERTENTIE?
Voor meer informatie belt u met Wil Sleeuwtis

0345-619505

Techniekweg 7B  -  4143 HW Leerdam  -  Tel: 085 - 27 34 638  -  Mob: 06 27 02 42 94  -  Site: www.noastone.com  -  e-mail: info@noastone.com

1. Feyenoord of Ajax?
Arendo: Ajax             Bram: Ajax       Sandro: Feyenoord      Tygo: Ajax                      Kelly: Ajax
Justin: Feyenoord     Connor: Ajax    Samuel: Ajax               Euphratis: Ajax              Jesse: Feyenoord

2. Frikandel of kroket?
Arendo: frikandel      Bram: frikandel       Sandro: frikandel        Tygo: frikandel                  Kelly: kroket
Justin: frikandel        Connor: frikandel    Samuel: frikandel        Euphratis: frikandel          Jesse: kroket

3. Nederlands of Engelstalige muziek?
Arendo: nederlands     Bram: engels       Sandro: engels     Tygo: nederlands(rap)      Kelly: engels
Justin: nederlands       Connor: engels    Samuel:  engels    Euphratis: engels             Jesse: engels

4. Aanvallen of verdedigen?
Arendo: aanvallen   Bram: aanvallen      Sandro: aanvallen    Tygo: verdedigen              Kelly: aanvallen
Justin: verdedigen   Connor: aanvallen  Samuel: aanvallen    Euphratis: verdedigen      Jesse: verdedigen

5. Taal of rekenen?
Arendo: rekenen      Bram: taal               Sandro: rekenen        Tygo: rekenen                 Kelly: rekenen
Justin: taal               Connor: rekenen     Samuel: rekenen        Euphratis: rekenen         Jesse: rekenen

6. Paprika of naturel chips?
Arendo: paprika          Bram: paprika            Sandro: naturel         Tygo: paprika             Kelly: paprika
Justin: paprika            Connor: paprika         Samuel: paprika        Euphratis: paprika     Jesse: paprika

7. Disneychannel of Nickelodeon?
Arendo: Nickelodeon  Bram: Nickelodeon  Sandro: Nickelodeon  Tygo: Nickelodeon  Kelly:Nickelodeon
Justin: Disney  Connor: Disney  Samuel: Nickelodeon  Euphratis: Nickelodeon  Jesse: Nickelodeon

8. Van Persie of Huntelaar?
Arendo: Huntelaar    Bram: Huntelaar      Sandro: Van Persie    Tygo: Huntelaar              Kelly: Huntelaar
Justin: Huntelaar      Connor: Huntelaar   Samuel : Huntelaar     Euphratis : Van Persie   Jesse: Huntelaar

9. Vakantie naar Nederland of Buitenland?        10. Messi of Ronaldo?
Allemaal: buitenland                                                Allemaal: Messi

De 10 keuzemomentjes van de Leerdam Sport E1

Bram

Arendo Kelly Justin Jesse Euphratis

Samuel

Oud iemand 1
Oud iemand 2

Oud iemand 3

Sandro

Tygo
Conner
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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

NOUT
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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.

0345 – 614985 0345 – 633306

www.kopbeveiliging.nl www.kopict.nl

Techniekweg 18

4143 HV  LEERDAM

�  Inbraak- / brandbeveiliging

�  Telefooninstallaties
�  Camerasystemen en toegangscontrole

�  Hang- en sluitwerk
�  Kluizen en archiefkasten

�  Advies / Levering / Installatie
�  Vraag gratis beveiligingsplan

�  Overname bestaande systemen

�  ICT Beheer
�  Computers

�  Computer en netwerkbeveiliging
�  Webdesign

�  Service en onderhoud
�  Risico-inventarisatie

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN,
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

WWW.PROFILETYRECENTER.NL

Leerdam, Energieweg 1  T 0345 61 57 25

NOUT

HIER UW ADVERTENTIE?
Voor meer informatie belt u met Wil Sleeuwtis

0345-619505

inhouse services

Gespecialiseerd
in productiewerk

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

Als deelnemer van de VriendenLoterij maakt U elke trekking kans op leuke prijzen.

En U steunt gelijk Leerdam Sport ’55.

Natuurlijk steunt U ook andere goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn.
Uw mobiele nummer is Uw lotnummer.
Elke trekking maakt U kans op prijzen oplopend tot 100.000 euro, unieke belevenissen en leuke producten. Als U 
wint dan winnen 5 vrienden die ook lid zijn van de vrienden loterij mee! Je mag zelf bepalen met wie U de prijs deelt. 
Bijvoorbeeld: U wint 100.000 euro dan winnen Uw 5 vrienden allemaal 20.000. Wint U een lekkere taart of een nieuwe 
auto, dan winnen zij die ook. Zorg dus dat U weet wie van Uw vrienden meespelen in de Vrienden Loterij. En natuurlijk 
dat zij weten dat U meespeelt. Zijn je vrienden nog geen lid zorg dan snel dat ze lid worden en natuurlijk Leerdam 
Sport 55 steunen. Want winnen in je eentje is leuk, maar met je vrienden is nog leuker.

Wil je lid worden, heb je vragen of wil je je gegevens wijzigen zodat je Leerdam Sport steunt, kijk dan op 
www.vriendenloterij.nlz of U kunt het aan mij vragen.

Jeanette

55Even voorstellen.

Hallo Allemaal.

Ik wil me graag even voorstellen als de nieuwe mascotte van de jeugdafdeling. Maar er is één groot probleem, ik heb 
nog geen naam. Nu heb ik met het bestuur van Leerdam Sport afgesproken dat de jeugd van de mini’s t/m de E mijn 
naam mag verzinnen.

Dus vraag ik aan jullie om een mooie naam voor mij te verzinnen. Stuur deze dan naar info@leerdamsport.nl onder 
vermelding van “mascotte naam”.
Voor degene met de mooiste naam ligt een leuke prijs klaar.

De winnaar wordt bekend gemaakt in de volgende brug, dus je hebt nog tijd zat om een mooie naam te bedenken.

Groetjes..........................????
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 Medische fitness
 (Sport) revalidatie
 Taping

Voor info:
Parmentierstraat 32-36
4143 HA Leerdam

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

Gratis proeftraining / proefles
Leeftijden vanaf 3 jaar t/m plussers

Afscheid Victor Molkenboer als Burgemeester

Op 26 februari jongstleden hebben wij afscheid genomen van Victor Molkenboer als burgemeester van de Gemeente 
Leerdam. Wij hebben Victor leren kennen als een betrokken persoon voor wat betreft de Leerdamse voetbal verenig-
ingen. Nog steeds staat op ons netvlies de huldiging wegens het kampioenschap van ons 1e elftal op het Hofje in 2012. 
Van dit soort dingen genoot Victor net zoveel van als de spelers, leiders en trainers, als het bestuur.

Vanuit het stadskantoor kwam het verzoek of wij samen met LRC Leerdam een afscheidswedstrijd wilden spelen tegen 
een team van ambtenaren en natuurlijk Victor zelf. Dit verzoek moesten wij wel honoreren, zeker gezien de grote 
betrokkenheid naar ons toe.

Groot was de verrassing voor hem dat zijn 2 zoons mee speelden bij het team Molkenboer. Het is een schitterend af-
scheid geworden en je kon ook zien dat Victor hier zichtbaar van genoot. De beide teams gaven elkaar niet veel toe en 
de 5 -5 eindstand was een terechte uitslag. Wij wensen Victor het allerbeste toe met zijn nieuwe burgemeesterschap 
in de gemeente Woerden.

Hoofdbestuur Leerdam Sport '55

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?    ja
Bevalt het in het 5e elftal?     ja
Gaan jullie promoveren met het 5e elftal?        (haha)   nee
       

Is Khalid Harraz de juiste leider voor het 5e elftal?  nee          
Doe je wel eens mee met andere elftallen?    ja
Ben Jij de grootste fan, van het 1ste elftal?    ja 
Is Cyrill Mengens de beste spits van Leerdam?  ja
Gaat leerdam Sport promoveren dit seizoen?  ja
Is het tijd voor nieuwe douches?     JA
Beoefen je nog andere sporten naast het voetbal?       ja

Wie zie je graag de volgende keer in ja En nee?
Akram Chentouf

JA EN NEE
met

Ahmed Said van het 5e elftal
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Interview: De Voetbalkantine.

Naam: Arie Stütz     Naam: Bea Stütz-de Groot
Leeftijd: 52 jaar     Leeftijd: 52 jaar
Geboren in: Leerdam    Geboren in: Spijk
Opgegroeid in de: Lingestraat   Opgegroeid aan de: Zuider Lingedijk
Beroep: Service monteur    Beroep: Plus supermarkt medewerkster

Ze zijn nu ongeveer 6 jaar kantine beheerders van Leerdam Sport ’55, dus wordt het tijd om ze even voor te stellen aan 
de mensen die ze nog niet kennen en voor wie ze wel kennen, hier nog wat leuke feitjes over deze enthousiaste mensen.

Arie is al vanaf zijn achtste lid van Leerdam Sport ’55 en heeft als keeper in zo’n beetje elk elftal gespeeld, zowel op de 
zaterdag als op de zondag. Vol trots vertelt hij ook nog dat hij met het eerste elftal in 1984 kampioen is geworden. 
Bea heeft twee seizoenen (1980-1982) bij de dames gespeeld en heeft er veel plezier aan beleeft.

Hoe zijn jullie indertijd in de kantine terecht gekomen?
Arie vertelt, “ik hielp bij Dirk en Julia al een tijdje mee, toen Dirk ziek werd moest iemand van Leerdam Sport het 
overnemen. Ik zat toen ook in het bestuur waardoor ik als een van de eersten wist wat er aan de hand was. De rest van 
het bestuur wist dat ik het wel leuk vond om in de kantine te helpen, waarop ze bij ons langs zijn geweest om over de 
situatie te praten. Na veel wikken en wegen hebben we toen besloten om het kantine beheer op ons te nemen.” Bea 
zegt, “ik vond het ook wel leuk om het samen met Arie te doen, dat heeft het voor ons makkelijker gemaakt om ja te 
zeggen. Het bestuur ging midden in de nacht en pas na ons besluit weg.” Arie vult aan, “als Bea geen ja had gezegd zou 
ik het nooit gedaan hebben.”

Vonden jullie het gelijk leuk in de kantine?
“Jazeker”, vertelt Bea, “maar de eerste twee jaar was het best wel zwaar, we waren zeven dagen per week ermee bezig 
om de kantine draaiende te houden. Ondanks dit alles hadden we er veel plezier in.” Arie vervolgt, “we deden niet 
alleen de bar maar waren ook heel druk bezig om de kantine helemaal naar onze smaak in te richten en de noodzakelijke 
reparaties uit te voeren. Nu gaat alles naar wens ondanks dat er nog wat kleine dingen zijn, maar dat komt allemaal wel 
goed.”

Wie helpen er allemaal mee in de kantine?
“Er helpen heel veel mensen mee in de kantine,” zegt Arie, “op maandag staat Jan Kanters achter de bar, op dinsdag 
Chantal Blommers, op woensdag Dick en Greta Schaaij en op donderdag Ruud Keinemans, de rest van de dagen doen we 
zelf.” Bea vult aan, “en dan zijn er natuurlijk ook nog alle vrijwilligers die de kantine op woensdag middag schoonmaken. 
Ook helpen Ghislaine van Wijk, Chantal Blommers en Jeannette van Eek op zaterdag achter de bar mee.” Waarop Arie 
zegt, ”en eens in de twee weken staat mijn zus Henny achter de bar.”

Zijn jullie blij met alle hulp?
Zonder al deze mensen zou het ons nooit lukken om de kantine draaiende te houden, we kunnen ze nooit genoeg 
bedanken voor hun tomeloze inzet.

Wat betekent de vrijdag avond voor jullie?
Arie begint, “het is meer ontspanning dan werk, zelf speel ik bij het biljarten ook mee en soms is het zo gezellig dat het 
wel eens een latertje word.” Bea zegt, “ik vind het meer een gezellig avondje uit waar ik lekker met iedereen de week 
kan doornemen.” Beiden zeggen, “iedereen moet eens een keer komen kijken bij het biljarten, misschien vind men het 
ook wel leuk.”

Hoe ziet een zaterdag er voor jullie uit?
Bea zegt, “ik ga altijd eerst de verse spullen zoals brood en beleg kopen, want vers is toch het lekkerst.” Arie vervolgt, “ik 
open de kantine om acht uur en zorg dat de koffie klaar staat voor de ouders van de voetballende jeugd. Om half negen 
komt Ghyslaine en zetten we de rest van de spullen klaar. Als het negen uur is zet ik de frituurpan aan en komt Bea het 
brood en beleg brengen, want er zijn al zat mensen die om half tien een broodje of een frietje willen.” Waarop Bea zegt, 
“als het eerste thuis moet komt Chantal ook nog vanaf twaalf uur helpen en wanneer Jeannette niet hoeft te voetballen 
is ze ook van de partij. Zo zijn we dan de hele dag bezig met het bedienen van de mensen tot aan sluitingstijd. Het is dan 
lekker druk.” Arie vult aan, “de tijd lijkt wel te vliegen, zo gezellig is het.”

Arie, waarom doe je zo graag de zondag ochtend?
“Nou dat komt omdat dan mijn kaartvrienden komen, dit zijn de wat oudere Leerdam Sporters en een kaartclubje van 
vrienden uit Leerdam. Ze spelen dan schutjassen. We genieten hier erg veel van om die mensen zo bezig te zien. 
Als de veteranen thuis spelen komt Bea ook meehelpen, het is erg gezellig en soms gaat de laatste pas halverwege de 
middag weg. Dus als er mensen zijn die een kaartje willen komen leggen, dan zijn ze altijd van harte welkom, of kom een 
keer de veteranen aanmoedigen.”

Hebben jullie nog leuke dingen meegemaakt in de kantine?
Arie en Bea zeggen gelijk, “het KIKA toernooi en de Samenloop voor Hoop. Het was indrukwekkend om te zien wat de 
mensen beweegt en de verhalen die erachter zitten om mee te doen aan een dergelijk evenement. Natuurlijk mogen we 
het 100 jarig bestaan van de club niet vergeten, heel leuk om te doen en te zien dat heel Leerdam Sport zich inzet om 
van zoiets een groot feest te maken.”

Doen jullie ook nog andere dingen voor Leerdam Sport?
Arie begint, “ik zet elke vrijdag de krijtlijnen uit op de velden, daarnaast coördineer ik alle keeperstrainingen en geef 
training aan de keepers van de A-selectie en de A1.” Bea vult aan, “ik regel de administratie en de inkoop van de kantine, 
ontvang vertegenwoordigers van leveranciers en zit in de kantinecommissie.” Arie zegt dan weer, “soms vragen mensen 
aan ons: zijn jullie wel eens thuis?”

Hoe zit het met familie bij Leerdam Sport?
Arie zegt, “wie is er geen familie van mij? Maar degene die iedereen wel kent is natuurlijk mijn neef Ron, hij is de leider 
van het eerste. Een andere graag geziene gast is natuurlijk mijn broer Dirk, daarnaast heb ik nog twee broers Herman 
en Theo en natuurlijk mijn zus Henny die eens in de twee weken ons helpt met de kantine. Bea vervolgt, “helaas is mijn 
familie niet voetbalgek.”

Kan er nog wat verbeterd worden?
Jazeker, “zegt Arie”, we willen graag een tafelvoetbal en tafeltennistafel hebben, maar ja, je kunt niet altijd alles hebben. 
Bea vult aan, “als er ooit genoeg geld voor is zouden we graag wat extra onderhoud gedaan willen hebben om het nog 
leuker in de kantine te kunnen maken.” Arie gaat door, “een ding snap ik nog steeds niet, dit heeft niets met de kantine 
te maken, waarom zetten er bij het 100 jarige bestaan wel zoveel mensen zich in voor de club maar voor de dagelijkse 
gang van zaken niet?”

Hier nog wat korte vragen.
Entree: Het is nu mooi, houd het mooi.
Oompie: Mijn oom Arie Brongers, erelid en de man waar ik naar ben vernoemd.
Kleine of grote kantine: De kleine, veel persoonlijker.
Henk Hennekes: De beste huis DJ van Leerdam Sport.
Bittergarnituur of bal uit de jus: Bal uit de jus, kom hem eens proberen.
Henny: Blij dat ze er bij is.

Willen jullie nog iets kwijt?
Dat de club de ingeslagen weg blijft volgen en dat wij tweeën dit nog een tijdje met veel plezier kunnen blijven doen.

Jaco Brongers

Arie & Bea, al jarenLang met veel plezier 
achter de bar.

LEERDAM SPORT

SPORT ’55
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De mini pupillen hebben in januari en februari met veel plezier getraind in de sporthal van Laco Berenschot. Daarnaast 
was het onderlinge zaalvoetbaltoernooi een groot succes. Vanaf maart zijn we weer begonnen met de trainingen op 
het voetbalveld van Leerdam Sport. Helaas hebben we door de winterse omstandigheden nog maar 2 keer buiten kun-
nen trainen en hopen we met z’n allen dat de temperatuur snel omhoog gaat zodat we weer wekelijks kunnen trainen 
en op zaterdag weer de onderlinge wedstrijden kunnen gaan spelen.

Om de kinderen beter op te kunnen leiden zijn we dringend op zoek naar sponsoren voor het aanschaffen van doeltjes 
van 3 meter breed en 1 meter hoog. Op dit moment hebben we 1 geschikt doeltje en dat moeten er 4 worden. Zo 
kunnen onze jongens beter opgeleid worden en kunnen we in de toekomst ook wedstrijden organiseren tegen andere 
clubs. De totale kosten voor 3 doeltjes bedraagt circa € 1.100,-. Als u bereid bent om een steentje bij te dragen zijn we 
U daar zeer dankbaar voor.

Als uw zoon, dochter, kleinkind, neefje, nichtje, buurjongen, buurmeisje etc. van 3,5 t/m 6 jaar interesse heeft om bij 
ons te komen voetballen, zijn ze van harte welkom om 3x gratis mee te trainen bij de mini’s. De contributie voor de 
mini’s bedraagt € 25,00 per jaar. We trainen elke maandag van 18.00 uur tot 19.00 uur.

Voor meer informatie over de mini’s of sponsoring kunt U contact opnemen met E.Molenaar door te mailen naar ed-
winmolenaar@upcmail.nl of te bellen naar 06-51691656.

LEERDAM SPORT MINI’S: OPROEP

Zaalvoetbaltoernooi Mini’s 19 januari 2013

Op zaterdag 19 januari 2013 hebben de mini’s van Leerdam Sport van 10 uur tot 12 uur een zaalvoetbaltoernooi 
gespeeld bij Laco Berenschot.

De teams waren door middel van loting ingedeeld in 4 teams:
Real Madrid:   Milan Molenaar, Chevejo Metulessy, Sem de Vos, Jayden Laisiwy en Jens van Hoorn.
Manchester United:   Kadir Onurlabasgil, Santino Likumahua, Sam Molenaar, Noah Kool en Raphael Venus.
Barcelona:   Akanay Tosun, Resul Erdogan, Luuc v.d. Ven, Devon de Jong, Milan v. Rossum en Yusuf Erol.
Bayern Munchen:   Lars v. Hoorn, Jesaja Malawauw, Fevzi Elmas, Do v. Bentum en Immanuel Pepe Amoah.

Er werd een hele competitie afgewerkt waardoor alle teams 6 wedstrijden speelden. Winnaar van het toernooi werd 
Real Madrid met 14 punten, de doelpuntenmakers waren Milan Molenaar (9x) en Chevejo Metulessy (3x). Manchester 
United werd 2e met 12 punten, de doelpuntenmakers waren Kadir Onurlabasgil (4x), Santino Likumahua (1x) en Sam 
Molenaar 1x). Barcelona werd 3e met 5 punten, de doelpuntenmaker was Akanay Tosun (1x). Bayern Munchen werd 
4e met 1 punt, de doelpuntenmakers waren Lars v. Hoorn (1x) en Jesaja Malawauw (1x).

De ouders, kinderen en trainers waren zeer enthousiast over het verloop van het toernooi en het gaat zeker in 2014 
een vervolg krijgen.

Speciale dank gaat uit naar de sponsor van dit toernooi, namelijk de stichting internationaal Dick Hoogerwaard 
toernooi.

Beste sportvrienden/vriendinnen

Al enige tijd zijn we bezig met het inzamelen van geld voor een nieuwe speeltuin op ons sportpark. We willen jullie via 
deze weg laten weten dat we hopen dat de speeltuin officieel op de familiedag (15 juni) wordt geopend.

Dankzij de gulle schenking van 500 euro door de heer J v ‘t Hart van HMP MEUBELPRODUKTIES zijn we al een eind op 
de goede weg.

Ook U kunt een hieraan meewerken door een bijdrage leveren of mee te helpen met de bouw ervan.

Met vriendelijke groet,

De speeltuincommissie

PAAST FEEST, EIEREN ZOEKEN OP HET HOOFDVELD

De paashaas en Mevr. Bunny

Druk op zoek naar de verstopte eieren. 

paaseieren in alle kleuren.

Volop concentratie bij het schilderen.

Een nieuwe picasso aan het werk!

Ook de oudere mini’s doen druk mee.

De paashaas commissie, met de paashaas.

Waar is mijn paasei?

De paashaas heeft 1e Paasdag een bezoek gebracht aan 
de mini’s en F-pupillen van Leerdam Sport ‘55.

Nadat de paashaas op het sportpark van Leerdam Sport 
was gearriveerd mocht de jeugd op zoek naar de eieren. 
Het was wel even zoeken voor alle eieren gevonden 
waren.  Toen alle eieren in het mandje lagen gingen de 
kinderen naar de grote kantine om deze te beschilderen 
terwijl de ouders aan de koffie of thee zaten. Aan het 

einde van een gezellige ochtend kreeg de jeugd nog een 
paashaasje mee. Iedereen kan terugkijken op een leuke 
ochtend. 

De drie mooiste eieren werden beloond met een leuke 
prijs.

De winnaars waren: Sam Molenaar, Resul Erdogan en 
Eray Guzel.
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Poort 6 Championscup
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L  E  E  R  D  A  M
De Stichting Kringloop Leerdam levert een belangrijke bijdrage aan een zo
duurzaam mogelijk milieu door het hergebruik van artikelen en goederen 
testimuleren. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden 
wijmogelijkheden tot persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

 Ophalen en brengen

Wij halen gratis uw nog bruikbare overtollige spullen bij u thuis op
Wij bezorgen bij ons gekochte artikelen en goederen tegen een 
geringe vergoeding bij u thuis.

 Openingstijden

Maandag van 12.00 – 17.00, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 
17.00en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.

Adres: Techniekweg 5, 4143HW, Leerdam. Telefoon: 0345- 611.107.
Website www.kringloopleerdam.nl

Familiedag leerdam Sport 

✁ ✁ ✁

Het lijkt nog zo ver weg, maar voor je het weet is het alweer zover: de Familiedag van Leerdam Sport ‘55.

Al jaren is de Familiedag van Leerdam Sport ‘55 een van de hoogtepunten van het seizoen. De Familiedagcommissie 
is alweer druk bezig met alle voorbereidingen. Ondanks de het nog steeds aanhoudende koude weer is het goed om 
deze datum nu alvast in jullie agenda’s te zetten:

Zaterdag 15 juni 2013: Familiedag Leerdam Sport ‘55

Familie dag Leerdam Sport

Voetbalvereninging Leerdam Sport ‘55
Aanmeldformulier Familiedag 16 Juni 2012

Naam Team :

Contact persoon team : 

Minimaal 2 kinderen onder 12 jaar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

No: Naam:

Sportpark   : Q De Palmelaan109 4142 CH Leerdam
Telefoon : 0345-616232
Email  : info@leerdamsport.nl
Site  : www.leerdamsport.nl

Niveau
Team

Leeftijd

                      Aanmeldformulier voor 1 juni inleveren in de sportkantine van Leerdam Sport.

1: super goed

2: heel goed

3: goed

LEERDAM 

SPORT ’55
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Vlietskant 44    4141 CM Leerdam 

info@afternet.nl     0345-615920 

F1 najaarscompetitie en voorjaarscompetitie 

In het begin van het seizoen was het even spannend of we wel een F pupillen elftal zouden hebben. Alleen Jordan Hout-
zager, Sergio Likumahua  jr. en Xanjero Sihasale speelden bij Leerdam Sport, Maceo en Djeamay Leihitu kwamen over 
van LRC. Hierdoor hadden we maar 5 spelers op de lijst staan. Gelukkig kwamen Emre Kosker, Thom Hopstaken en Lukas 
Brouwer het elftal voor aanvang van het seizoen versterken waardoor we een krappe selectie van 8 spelers hadden. Om 
voldoende spelers te krijgen, hebben we Milan Molenaar en Chevejo Metulessy, beide 6 jaar en spelend in de mini’s bij 
de selectie van de F pupillen gehaald.

Met deze onervaren groep begonnen we aan de najaarscompetitie in de 4e klasse. De jongens lieten al snel zien dat ze 
leergierig waren en het team ontwikkelde zich snel. Ondanks dat de 3 nieuwkomers nog nooit hadden gevoetbald en de 2 
hele jonge spelers, eindigden we de competitie op een keurige 2e plaats, hierdoor zijn we zelfs een klasse gepromoveerd.

In de voorjaarsreeks zitten we nu in de 3e klasse en spelen we ook tegen 2 ploegen die in de najaarreeks nog in de 2e 
klasse waren ingedeeld. Daarnaast zit er 1 tegenstander bij die kampioen werd in de 3e klasse. Door nu te spelen tegen 
clubs die allemaal 3 tot 8 F teams hebben werd de lat binnen een half jaar voor onze jongens weer hoger gelegd.

De 1e wedstrijd werd na een te lange winterstop uit met 4-1 verloren van Lekvogels F2. Een aantal weken later werd van 
voorheen 2e klasser VVAC F2 thuis met 3-13 verloren, maar ondanks de grote nederlaag bleven onze jongens met opge-
heven hoofd voetballen en probeerden ze er het beste van te maken. Wederom werd er door het slechte weer 2 weken 
op rij niet gevoetbald, waardoor we met Pasen 2 wedstrijden moesten spelen. 

Op paaszaterdag werd er thuis na een 1-0 ruststand met 1-4 van Sleeuwijk F2 verloren (was kampioen in de 3e klasse 
in de najaarreeks).Bij deze wedstrijd had er zeker meer in gezeten. De wedstrijd van paasmaandag uit tegen VVAC F2, 
werd 1 dag verplaatst waardoor we op dinsdagavond moesten spelen. Onze jongens wilden wat rechtzetten na de grote 
thuisnederlaag tegen VVAC. VVAC was de betere ploeg maar wist het net door uitstekend verdedigend werk van Emre 
en Xanjero niet makkelijk te vinden en als ze al voorbij onze 2 verdedigers kwamen stond daar altijd nog onze keeper 
Jordan om de ballen tegen te houden. Jordan keepte een uitstekende wedstrijd, maar net voor rust moesten we toch nog 
2 doelpunten toestaan. De 1e was eigenlijk een handsbal van een speler van VVAC. De 2e een ongelukkig eigen doelpunt 
van Jordan. In de rust gaven de trainers Chris Tahya en Edwin Molenaar aan dat ze zeer tevreden waren over de 1e helft. 
De 2e helft ging van start en we kwamen terug in de wedstrijd, een cornerbal van Maceo kwam op de lat terecht maar 
Thom stond als echte spits op de juiste plek om de terugkomende bal in het doel te schieten 2-1. VVAC zette weer aan 
en scoorde uiteindelijk nog 2x, waarvan de 4-1 een fantastisch schot van afstand in de kruising was. De jongens stapten 
tevreden het veld af en de technische staf was uiteraard zeer tevreden en trots op de jongens.

Het team ontwikkelt zich goed. De trainingsopkomst is uitstekend en het plezier straalt er aan alle kanten vanaf. Daar zijn 
wij als technische staf zeer trots op.

Edwin Molenaar, Chris Tahya en Sergio Likumahua sr.
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Zoals u ziet is de omslag van het clubblad weer aangepast aan de actuele situatie. Op de binnenzijde is 
wederom een schitterende en nieuwe advertentie van TAXI TOURINGCAR SOOMER geplaatst, op de achter-
pagina aan de binnenzijde staan de advertenties van DECO HOME VAN DEN BERG en RABOBANK VIJF-
HEERENLANDEN en op de buitenzijde de vernieuwde advertentie van het EUROPAPLEIN.

  Wij verwelkomen NOA-STONE, verkoper van natuursteen, keramische vloer- en wandtegels, hout, lami-
naat, sanitair en wellness als sponsor van Leerdam Sport met zowel een advertentie en reclamebord.

  Nieuwe reclameborden zijn geplaatst van MYKONOS, de Griekse specialist op de Hoogstraat en van HACO 
WONEN & SLAPEN, SLIEDRECHT waar u terecht kunt voor een ruime keuze uit meubelen uit voorraad. Op 
de stelling tegenover de tribune is het oude bord van STEENPLAZA Frans de Bruyn, LEXMOND leverancier 
van bestratingen etc. vervangen door een nieuw bord, zie ook de advertenties elders in het clubblad van deze 
bedrijven

Wij bedanken bovenstaande sponsoren voor hun steun.

Namens de sponsorcommissie

Wil Sleeuwits.

Reclamebord Mykonos

Reclamebord Steenplaza.

Reclamebord Haco wonen en slapen.

Van de Sponsorcommisie
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Uit de oude doos

1984 Leerdam Sport A2 Kampioen 
Stnd A. vd Wijngaard, A.H. Apituley, R.Tuankotta, T. van Bruggen, B. van den Linden, A.Kleijn, R.Kusters, C.Speyer, 

J. van der Linden, J. Brand 
Ztnd W. van Arnhem, R. Ulker, J.Brongers, M.Er, D. van Kempen, T. Yuruk, P, Sanders, R. Schaaij, H. van Schijndel

Leerdam Sport E2

Gezien de goede resultaten voor de winterstop van Leerdam Sport E2, stond hen, na het zaalvoetbaltoernooi op 
zaterdag 22 december 2012, nog een verrassing te wachten. Aangekomen in de kantine van Leerdam Sport, werden 
alle spelers getrakteerd op een lekker frietje en frisdrank.

Toen alle heren en dame waren uitgegeten en gedronken ontvingen zij allemaal een extra cadeautje in de vorm van 
een prachtige rode Leerdam Sport wintermuts, compleet met geborduurd logo! Voortaan voor de E2 geen koude 
hoofden meer tijdens de training.
Ook onze voorzitter mocht later nog zo’n fraai exemplaar ontvangen.

Grt, John

E2 Zaalvoetbal / uit de oude doos
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steengoede
sierbestrating!s e bsierbestrating!

Inspiratie Stijl Sfeer

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

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

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

bij Steenplaza FRANS DE BRUYN LEXMOND

www.fransdebruyn.nl

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

5000 m2voorbeeldtuinen
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