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LEERDAM SPORT

Voorzitterspraat

Het nieuwe seizoen is begonnen en ik ben benieuwd wat 
het verenigingsjaar 2013-2014 gaat brengen. Ik hoop dat 
u allen van een welverdiende en zonnige vakantie heeft 
genoten.

Ondanks het mooie weer zijn de werkzaamheden op 
ons complex in de vakantie gewoon doorgegaan. Eén 
van de grote klussen die gedaan is, is het opknappen 
van de tribune. Met vereende krachten is het gelukt om 
onze tribune weer een fatsoenlijk aanzien te geven. De 
banken zijn geschilderd en de luiken vervangen. Het is 
weer een stukje vakwerk, wat onzevrijwilligers hebben 
geleverd. Ook onze velden zijn onderhanden genomen 
zodat ze er weer een heel seizoen tegen aan kunnen. Al 
met al dus weer veel lof voor onze vrijwilligers die zich in 
de vakantieperiode hebben ingezet.

Zoals u wellicht weet is Leerdam Sport ook partner van 
de Vriendenloterij. Dankzij deze loterij krijgen wij als 
vereniging de nodige financiën. Ik ben er van overtuigd 
dat dit bedrag nog hoger voor ons kan worden. Daarom 
wil ik u dan ook vragen, wanneer u loten heeft van de 
Vriendenloterij om te kijken of u Leerdam Sport heeft 
aangegeven als ondersteuning. Als dit niet het geval is 
kunt u dat heel eenvoudig wijzigen. Op de site www.
vriendenloterij.nl wordt precies uitgelegd hoe u dit moet 
doen. Ook kunt u mij altijd aanspreken zodat ik het voor 
u kan laten veranderen. De penningmeester van onze 
club zal u zeer dankbaar zijn.

Misschien dat u het al gehoord heeft, maar onze jeug-
dafdeling is gestart met een nieuw Jeugdbeleidsplan, dit 
alles om onze jeugdspelers naar een hoger niveau te 
krijgen. Ik ben als voorzitter zeer verheugd dat de 
ondernemers van het Europaplein dit beleidsplan onder-
steunen en besloten hebben om 3 jaar lang als hoofd-
sponsor van ons jeugdbeleidsplan op te treden. Een 
schitterend gebaar van deze ondernemers en ik hoop op 
een prettige samenwerking.

Sportief gezien weet ik nog niet wat het allemaal gaat 
worden dit seizoen, daar is het allemaal nog te vroeg 
voor om een inschatting te maken. Wel wens ik alle 
voetballers een sportief en blessure vrij seizoen toe met 

heel veel spelvreugde en natuurlijk alle bezoekers veel 
kijk plezier.

Op 26 oktober staat voor ons 1e elftal de plaatselijke 
derby tegen LRC Leerdam op het programma. In overleg 
met LRC Leerdam is besloten de wedstrijd om 18.00 uur 
te laten beginnen, zodat zoveel mogelijk mensen de 
mogelijkheid te bieden om de wedstrijd te komen 
bekijken. Ik ben er van overtuigd dat deze, ik mag wel 
zeggen, unieke wedstrijd een LEERDAMS VOETBAL 
FEESTJE zal gaan worden en ik reken op de medewerking 
van iedereen.

Ik wil alle leden langs deze weg uitnodigen voor het 
bezoeken van onze algemene ledenvergadering op 25 
november a.s. Deze vergadering is de ideale mogelijkheid 
om met ons als bestuur van gedachten te wisselen over 
het gevoerde en nog te voeren beleid. Elders in dit club-
blad treft u de agenda aan van de vergadering.
Tot zover mijn bijdrage voor dit clubblad, ik wens u al-
len een sportief en succesvol seizoen toe. Tevens hoop 
ik u eerdaags op onze mooie accommodatie te mogen 
begroeten.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55
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Competitie
07 sep: Leerdam Sport ‘55 - v.v Almkerk 1 - 4
14 sep: Zuidvogels - Leerdam Sport ‘55 2 - 1
21 sep: Leerdam Sport ‘55 - v.v. ARC 2 - 4
28 sep: ASC Nieuwland - Leerdam Sport ‘55 0 - 3
05 okt: Leerdam Sport ‘55 - Roda ‘46 
12 okt: VVZ ‘49 - Leerdam Sport ‘55 
19 okt: Beker/Inhaal
26 okt: Leerdam Sport ‘55 - LRC Leerdam 
02 nov: FC Breukelen - Leerdam Sport ‘55 
09 nov: Leerdam Sport ‘55 - SVL 
16 nov: De Meern - Leerdam Sport ‘55 
23 nov: Beker/Inhaal
30 nov: Leerdam Sport ‘55 - Nivo Sparta

Wedstrijdschema Leerdam Sport ”55 1 Stand

 #      team G W GL V P DPV DPT

LEERDAM SPORT ”55 1e Elftal Seizoen 2013 - 2014 1e Klasse West A

Langs deze weg willen wij het bestuur van Leerdam Sport bedanken voor het beschikbaar stellen van de kantine 
voor de condoleance van mijn moeder Marja de Leeuw.
Dit heeft mij en mijn vader erg goed gedaan in de voor ons zware tijd na het overlijden van mijn moeder.

Nogmaals dank hier voor.

Tessa en Willem Vendelbosch

Bezoek eens onze website op

http://www.leerdamsport.nl/
https://www.facebook.com/leerdamsport 

Of volg ons via twitter tijdens de wedstrijden: https://twitter.com/leerdamsport

1 Zuidvogels 4 3 1 0 10 12 -3
2 LRC 4 3 1 0 10 10 -4
3 VVZ ‘49 4 3 1 0 10 9 -5
4 Eemdijk 4 2 2 0 8 7 -3
5 SVL 4 2 1 1 7 8 -6
6 v.v ARC 4 2 1 1 7 6 -6
7 De Meern 4 2 2 1 5 7 -7
8 FC Breukelen  4 1 1 2 4 9 -9
9 CSW 4 1 1 2 4 8 -8
10 ASC Nieuwland 4 1 1 2 4 7 -7
11 Nivo Sparta 4 1 0 3 3 6 -8
12 Roda ‘46 4 1 0 3 3 4 -10
13 Almkerk 4 1 0 3 3 5 -13
14 Leerdam Sport 55 4 0 0 4 0 4 -13

OEPS, HIER IS WAT FOUT GEGAAN!!

 Schaiksehof 6

 4143 HC  Leerdam
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v.v. De Meern
Sportpark De Meern, 
Loenenseboslaan 2
3454 NT De Meern
Tel: 030 6661923 

v.v. Eemdijk
Sportpark de Vinken
De Kronkels 12
3752 LM Bunschoten
Tel:  033 2985939

Fc Breukelen
Sportpark Broekdijk oost
Broekdijk Oost 30
3621 LN  Breukelen
Tel: 0346 262856

ASC Nieuwland
Sportpark ASC Nieuwland
Laan van Duurzaamheid 10
3824 DZ Amersfoort
Tel: 033 4565077

v.v. S.V.L 
Sportterrein de Oranjehof
Alexanderdreef 16
3947 PA Langbroek
Tel: 0343 561693

HSV De Zuidvogels
Sportpark De Wolfskamer
Bestevaer 3 
1271 XZ Huizen
Tel: 035  525 28 33

sv ARC
Sportpark Zegersloot
Olympiaweg 6
2406 LG Alphen aan den Rijn
Tel: 0172 472770

ARC
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v.v Almkerk
Sportpark Almkerk 
Sportlaan 1
4286 ES Almkerk
Tel: 0183 401802

V
V
. 

D
E MEERN

Roda ‘46
Burgemeester Buiningpark
Bavoortseweg 15
3833 BM Leusden
Tel: 033 4940689

R

O
DA ‘46

 L

E
U S D E
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Nivo Sparta
Eurosportpark
Oude Bosscheweg 4
5301 LA Zaltbommel
Tel: 0418 513064

ASC Nieuwland

VVZ ‘ 49
Sportpark Zonnegloren
Eemweg 2A, 
3764 DG Soest
Tel: 035 6018612

S

S
T

O
E

V.V.Z. '49

v.v. LRC Leerdam
Sportcomplex Bruinsdeel
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
Tel: 0345 612307

Voor vele kwam de indeling die de K.N.V.B. voor ons in petto 
had als een grote verrassing. Niet het vertrouwde zuid 1 wordt 
ons terrein dit jaar maar west 1 wordt ons speelgebied.
Naast de enkele voor ons wat bekendere clubs die net als 
Leerdam Sport zijn overgeplaatst. Betekentt dit dat we een 
hoop nieuwe gezichten en voor ons onbekende clubs op ons 
terrein mogen verwelkomen dit seizoen.

Hieronder een lijst  met de clubs uit west 1.

vv CSW
Sportpark Pieter Joostenlaan 7
Pieter Joostenlaan 7
3648 ZG Wilnis
Tel: 0297 28 52 47

Tegenstanders 1e elftal

De zomerstop zit er inmiddels weer op en het seizoen is 
al weer enige weken aan de gang. Toch is er veel werk 
verzet tijdens het zomerreces.

Algemene Ledenvergadering:
De Algemene Ledenvergadering 2013 van Leerdam Sport 
‘55 is maandag 25 november 2013 om 20:00 uur in de 
grote kantine. In tegenstelling tot andere jaren is er nu 
geen Senioren Convent. De agenda van de Algemene 
Ledenvergadering treft u elders in De Brug aan. Noteer 
de datum alvast in uw agenda.

Vrijwilligers:
Zaterdag 24 en zaterdag 31 augustus zijn er klusoch-
tenden gehouden. Hoewel de opkomst tegenviel is 
er toch flink wat werk verzet. Zo zijn de banken van 
de hoofdtribune geschilderd, zijn de kantjes langs het 
hoofdveld afgestoken en zijn de toiletten in kleedkamer 
1 en de scheidsrechterskamer vervangen. Het schilderen 
van de tribune en het vervangen van de toiletten heeft 
uiteraard meer tijd in beslag genomen dan gedacht, 
maar het resultaat mag er dan ook wezen. Er is nog 
voldoende werk te doen op en om ons complex. Mensen 
die af en toe de handen uit de mouwen willen steken 
zijn dan ook meer dan welkom. Belangstellenden kunnen 
zich dan ook melden bij een van de bestuursleden. Als 
vereniging zullen wij uw inzet zeer waarderen.

De ledenadministratie:
Tot voor kort was de ledenadministratie ondergebracht 
bij de secretaris. Wij hebben Leo Blom bereid gevonden 
deze taak op zich te nemen. Namens het bestuur wensen 
wij Leo heel veel succes. Voor wijzigingen van je adres of 
banknummer en het opzeggen van je lidmaatschap etc 
is Leo Blom te bereiken via het volgende e-mailadres: 
ledenadministratie@leerdamsport.nl

Opzeggen lidmaatschap:
Al eerder heb ik in deze rubriek aangegeven dat het 
lidmaatschap voor 15 juni opgezegd moet zijn. Wil men 
na deze datum het lidmaatschap opzeggen dan is men 
verplicht de contributie tot het einde van het seizoen te 
voldoen.

Uit de Bestuurskamer

Algemene Ledenvergadering
Hierbij nodigt het bestuur van Leerdam Sport ‘55 alle 
leden uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:
Maandag 25 november 2013, aanvang 20:00 uur.
in de grote kantine van Leerdam Sport ‘55.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING:
01: Opening
02: Ingekomen stukken
03: Vaststellen notulen vorige vergadering (19 maart 
2013)

04: Vaststellen jaarverslag secretaris
05: Vaststellen financieel verslag 2012 – 2013
06: Vaststellen begroting 2013 – 2014
07: Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: Henri 
van Wijk (secretaris)

(tegen)kandidaten voor de bestuursfunctiefunctie kun-
nen zich tot 24 uur voor aanvang
van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk melden 
bij de secretaris.

08: PAUZE

09: Vaststelling diverse commissies
10: Wat verder ter tafel komt
11: Rondvraag
12: Sluiting

* De financiële stukken kunnen op afspraak worden 
ingezien vanaf 18 november 2013

Namens het bestuur,

Henri van Wijk
Secretaris
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EVEN UW AANDACHT

De activiteitencommissie van Leerdam Sport ’55 organiseert in de kantine van Leerdam
Sport ’55 een kinder-bingo.

De bingo word gehouden in de herfstvakantie op 23 oktober en begint om 14.00 uur en
duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Kinderen tot en met 12 jaar zijn van harte welkom.
Neem gerust vriendjes, vriendinnetjes of andere familieleden mee.

We spelen 7 rondes bingo en hebben vele mooie prijzen. De kosten bedragen 3,00 euro.
Hopelijk tot ziens op 23 oktober.

Beste sportvrienden. Inmiddels hebben we veel kaarten ontvangen van
de ballonnenwedstrijd, welke is gehouden op onze familiedag 2013.
Uit alle inzendingen zullen de 3 kaarten welke het verste weg zijn
geland persoonlijk bericht krijgen, om bij Leerdam Sport hun prijs in
ontvangst te nemen.

Met vriendelijke groet de Familiedag Commissie.

BALLONNENWEDSTRIJD  

FAMILIEDAG 2013

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

0345-619505
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10 Keuze momentjes van?

Snoep of fruit?
Verena: snoep, Joep: snoep, Yoran: snoep, Roald: fruit, Roy: fruit, Sandro: snoep, Arendo: snoep 
Samuel: snoep, Desley snoep, Lesley: snoep, Adem: snoep, Mohamed: snoep, Seffer: fruit.

Ronaldo of Messi?
Verena: Messi, Joep: Messi, Yoran: Messi, Roald: Messi, Roy: Messi, Sandro: Messi, Arendo:Messi, 
Samuel: Messi, Desley: Messi, Lesley: Messi, Adem: Messi, Mohamed: Ronaldo, Seffer: Ronaldo.

Patat of friet?
Verena: friet, Joep: patat, Yoran: friet, Roald: patat, Roy: patat, Sandro: friet, Arendo: friet, 
Samuel: friet, Desley: friet, Lesley: friet, Adem: friet, Mohamed: friet, Seffer: friet.

Jongen of meusje?
Verena: jongen, Joep: meisje, Yoran: meisje, Roald: meisje, Roy: meisje, Sandro: meisje, Arendo:meisje, 
Samuel: meisje, Desley: meisje, Lesley: meisje, Adem: meisje, Mohamed: meisje, Seffer: meisje.

Real Madrid of Barcelona?
Verena: Barca, Joep: Barca, Yoran: Barca, Roald: Barca, Roy: Barca, Sandro: Barca, Arendo: R. Madrid, 
Samuel: Barca, Desley: Barca, Lesley: Barca, Adem: Barca, Mohamed: R. Madrid, Seffer: Barca,

Trainen of gamen?
Verena: trainen, Joep: trainen, Yoran: gamen, Roald: trainen, Roy: gamen, Sandro: trainen, Arendo: trainen, 
Samuel: gamen, Desley: gamen, Lesley: gamen, Adem: trainen, Mohamed: trainen, Seffer: trainen.

Ajax of Feyenoord?
Verena: Feyenoord, Joep: Ajax, Yoran: Feyenoord, Roald: Feyenoord, Roy: Feyenoord, Sandro: Ajax, Arendo: Feyenoord, 
Samuel: Feyenoord, Desley: Ajax, Lesley: Ajax, Adem: Ajax, Mohamed: Feyenoord, Seffer: Ajax.

Vroeg opstaan of uitslapen?
Verena: uitslapen, Joep: uitslapen, Yoran: vroeg op, Roald: vroeg op, Roy: uitslapen, Sandro: uitslapen, Arendo: uitslapen, 
Samuel: uitslapen, Desley: vroeg op, Lesley: uitslapen, Adem: uitslapen, Mohamed: uitslapen, Seffer: uitslapen.

Akram of Achraf?
Verena: Achraf, Joep: Akram, Yoran: Akram, Roald: Akram, Roy: Akram, Sandro: Achraf, Arendo: Achraf, 
Samuel: Achraf, Desley: Akram, Lesley: Achraf, Adem: Akram, Mohamed: Achraf, Seffer: Akram.

Ben je links of rechts?
Verena: rechts, Joep: rechts, Yoran: rechts, Roald: links, Roy: links, Sandro: rechts, Arendo: rechts, 
Samuel: rechts, Desley: rechts, Lesley: links, Adem: rechts, Mohamed: rechts, Seffer: rechts.

JoepRoy

Samuel
Arendo

Johan Seffer Lesley Desley Yoran
Sandro Sjaan

Roald
Verena Mohamed

Op Deze foto missen wij, Henk  en Adem.
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01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Heb je een vriendin/vrouw? Ja
04. Heb je het naar je zin bij Leerdam sport? Ja
05. Altijd al gevoetbald bij Leerdam sport? Nee
06. Blij dat het seizoen weer begonnen is? Ja
07. Ben jij beter dan je broertje? Nee
08. Mis je Marko Luksen al een beetje? Ja

09. Handhaven jullie je dit jaar in de eerste klasse? Nee
10. Zin in het treffen met lrc komend seizoen? Ja
11. Moeten de velden vaker gemaaid worden? Ja
12. Wordt Pim ooit bondscoach? Nee
13. Vind jij ook dat het seizoen altijd in pak moeten lopen? ja
14. Beoefen je nog andere sporten naast het voetbal? Ja
15. Heb je alle antwoorden eerlijk beantwoord? Ja

De volgende keer in JA EN NEE?
Tommie Kant

JA EN NEE
met

Achraf Chentouf van het 1e elftal

Wist U Dat

Leerdam Sport al 2 jaar gecertificeerd is voor het project: 
Mini-pupillen spelen Welpenvoetbal van de KNVB.

ING in het kader van het Welpen voetbal ons vorig jaar 
20 nike ballen, 1 originele mini pupillen doel, 18 hesjes, 8 
pionnen en een grote set met hoedjes heeft geschonken.

Dhr. Leen Bakker begin mei 2013 de mini pupillen 3 origi-
nele doeltjes geschonken heeft.

De doorstroming van de mini’s naar de F geresulteerd 
heeft in 2 F teams.

De mini’s dit seizoen met 1 team in competitieverband 
speelt.

De mini’s op zaterdag naast competitiewedstrijden en 
oefenwedstrijden ook onderlinge wedstrijden speelt.

Wist U Dat

Leerdam Sport dit seizoen sinds lange tijd 2 F-teams 
heeft.

De F1 voor het eerst sinds lange tijd uitkomt in de 2e 
klasse.

De F1 en de F2 allebei hun 1e competitiewedstrijd heb-
ben gewonnen.

De F2 spelers zo aardig waren (op verzoek van de trainer) 
om bekertegenstander Sliedrecht 1x te laten scoren 
( 15-1 winst).

Ouders door weer en wind naar de training blijven kijken.

Plezier, sportiviteit en respect naar elkaar en de tegen-
stander hoog in het vaandel staat.

De technische staf van de mini’s bestaande uit Machel 
Kool en Edwin Molenaar uitgebreid is met 2 nieuwe 
trainers, zijnde Robert van de Meijden en Efraim Siha-
sale.

Er op het trainingsveld met dank aan de vrijwilligers een 
speelveld voor de trainingen is uitgezet van 25 bij 40 
meter.

De contributie € 40,00 per seizoen bedraagt (inclusief 
zaaltrainingen in de winterperiode).

We elke maandag van 18.00 uur tot 19.00 uur trainen.

Nieuwe spelers in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar 4x een 
proeftraining mee mogen doen en daarna pas lid hoeven 
te worden.

Mini Nieuws

F-jes Nieuws
De trainers van de F-pupillen Michel van Rossum en 
Edwin Molenaar zijn.

De keepers van de F1 en F2 twee keer in de week 
keeperstraining krijgen van Leo van de Zwan.

De thuiswedstrijden van de F1 en F2 om 8.30 uur 
gespeeld wordt.

Er op dinsdag en donderdag getraind wordt van 18.00 tot 
19.00 uur.

Nieuwe spelers 4 keer vrijblijvend mee mogen trainen en 
daarna pas lid hoeven te worden.

‘t Rond 10, 4285 DE Woudrichem telefoon: 0183 - 309001

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

0345-619505
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Geboren in Leerdam en woont sinds een jaar of 5 weer 
in leerdam. John Smit is al weer een tijdje achter de 
schermen actief bij de jeugd van Leerdam Sport. Voor 
de meeste van ons is hij al een bekend gezicht, maar we 
willen hem toch nog een keer aan u voorstellen.

Hoe ben je bij L. Sport terecht gekomen.
Mijn Stiefzoon Vasco Voetbalde bij LRC. Dat ging allemaal 
vrij goed en toen was ik daar ook leider. Ik organiseerde 
daar ook vrij veel voor de jeugd, maar vanuit het bestuur 
werd er toen weinig gefaciliteerd. Ik had het idee dat 
het veel beter en leuker kon, zodoende ben ik in gesprek 
gekomen met het bestuur, dat liep vrij vlot allemaal. Nu 
ben ik inmiddels al weer een 2 jaar bezig bij de club.

Wat zijn je taken bij Leerdam Sport.
Ik zit inmiddels in het jeugdbestuur en ben ook verant-
woordelijk voor de D2. Dat doe ik samen met Danielle, 
zij doet de trainingen en ik ben de leider van het elftal. 
Vorig jaar deden we samen de E2 en zijn met het elftal 
samen overgegaan. Tot nu verloopt dat allemaal goed. 
Vanuit het jeugdbestuur regel ik ook de pupil van de 
week, die mag om de 2 weken als het eerste thuis speelt 
in de dug-out en bij de wedstrijdbespreking aanwezig 
zijn. Verder probeer ik wat middelen te zoeken om de kas 
van het jeugdbestuur te kunnen spekken. We hebben nu 
mutsen laten maken en proberen die, als het wat kouder 
gaat worden, te verkopen, dan hebben we meer middel-
en voor de jeugd om die beter te kunnen ondersteunen. 
Uiteindelijk zijn zij de toekomst van de club.

Wat zou je nog graag zien veranderen.
Als voornaamste zou ik het aantal jeugdleden graag zien 
groeien. Daar zijn we nu mee hard aan de gang. Je ziet 
ook een stijgende lijn in de aanwas van jeugd en dat 
begint al vanaf de mini’s, waar Edwin Molenaar al een 
hele tijd goede zaken doet. We zijn ook druk bezig met 
het voetbalniveau op te krikken door alle trainers 
cursussen te laten volgen. Er ligt voor ons dus 
ook nog een taak weggelegd in de pr. dus 
door middel van reclame en socialmedia 
proberen we nog meer jeugd aan te trek-
ken vanuit de buurt. Natuurlijk proberen 
we de ouders er meer bij te betrekken, 
want meer participatie van de ouders is 
van groot belang, dat betekent dus niet je 
kinderen bij de poort afzetten en ze dan 
weer later op de dag ophalen, maar dat 
ouders ook weten waar Leerdam sport 
voor staat. Ook zou ik willen dat ze wat 
actiever worden bij de club. Zo krijgen 
de ouders ook meer feeling met de 
club, en het is toch mooi om je kind 
te zien groeien en steeds betere resul-
taten haalt.

Zie je jezelf later nog andere taken doen.
Ik heb een jong gezin, en een hele drukke baan en daar 
gaat veel tijd inzitten. Het is belangrijk om daar een goed 
evenwicht in zien te vinden. Mijn eigen kinderen komen 
volgend jaar hier ook voetballen en dan verleg je de aan-
dacht toch automatisch meer daar naar toe. Voorlopig 
ben ik nog druk bezig met de jeugd, dat doe ik met veel 
plezier. Ik vind dat je ook in een club moet groeien, de 
ins en outs leren kennen die bij zo’n club horen en dan 
kunnen er eventueel altijd nog taken bij komen.

Zelf ooit gevoetbald of andere sporten 
beoefend.
Ik heb een paar jaar in de jeugd bij LRC gevoetbald, ze 
zaten toen nog op Loosdorp. Één van de mensen die 
me altijd is bijgebleven uit die tijd is Leo Miciek, dat 
was mijn eerste trainer. Daarna ben ik tot mijn grote 
spijt gaan hockyen en daar was ik achteraf niet geschikt 
voor, je moet mij geen slaghout in mijn handen geven, is 
gebleken.

Nog Leuke hobby’s naast het hele sport-
gebeuren.
Ik ben nog veel met muziek bezig. Ik ben 7 jaar Disc Jocky 
geweest en mix nog steeds graag muziek af. Iedere laat-
ste zaterdag van de maand wordt er een muziek mix van 
mij gedraaid op Lek-Radio media.

Wil je nog wat kwijt?
Ik moet zeggen dat ik in een warm bad ben terecht 
gekomen hier bij Leerdam Sport. Iedereen heet je 
welkom en je voelt je ook meteen thuis. Het is er leuk 
en gezellig, je hebt al snel aanspraak en je kent heel snel 
veel mensen. Wat ik erg plezierig vind, is dat mensen 
je al snel ergens bij betrekken, waardoor je ook sneller 
gehecht en vertrouwd raak aan de club.

Even Voorstellen

John 
Smit 

Van De Jeugd

Leerdam Sport D2.
We zijn dit jaar gestart met een heel nieuw team, 
bestaande uit een aantal spelers uit de E1 en E2 van 
vorig seizoen. Voor het eerst op een heel veld voetballen 
met een zee aan ruimte en nieuwe spelregels erbij.
De eerste partijen, ondermeer tegen Tricht en Heukelum, 
laten zien dat er in ons team heel veel potentie zit. 
In de verdediging moeten onze mannen het positiespel 
nog onder de knie krijgen, maar in de wedstrijd tegen 
Heukelum lieten ook zij heel veel progressie zien. Ook
 in het aanvallend spel is onder andere de buitenspel-
regel een lastige. 

Leerdam Sport E2
Leerdam Sport E2-Sliedrecht E5
Om 8 uur druppelt de kleedkamer langzaam vol. On-
danks het vroege tijdstip wordt er volop gelachen en 
gedold. De wedstrijd wordt vast voorbesproken. Nu 
moeten we toch echt weer eens winnen, want het heeft 
de laatste wedstrijden niet meegezeten. Vol goede moed 
rennen de mannen het veld op en wordt er onder leiding 
van Chris en Juart aan de warming up begonnen.
Om half negen wordt er afgetrapt en direct uit de eerste 
aktie valt een doelpunt van Thom. Helaas is de scheids-
rechter nog niet wakker en zag hij niet dat de bal echt 
achter de lijn viel. De keeper trapt uit en Sliedrecht is al 
snel in de buurt van het doel van Jordan, maar dankzij 
sterk verdedigingswerk van Lukas en Emre gaat de bal 
via Marouane en Xanjiero al snel weer naar de spitsen. 
Djeamay komt aan de bal en scoort een prachtig doel-
punt. De bal blijft keurig op de helft van Sliedrecht en 
na een mooie voorzet van Maceo scoort djeamay zijn 
tweede doelpunt. Sliedrecht komt dreigend terug, maar 
Jordan weet met uitstekend keepers werk de score op 
nul te houden. Helaas valt dan toch nog de 2-1. Leerdam 
Sport laat zich niet van de wijs brengen en al snel scoort 
Thom de 3-1. Dan gaat Sliedrecht vol in de aanval. Na 

een prachtige redding van Jordan passt Lukas de bal naar 
Emre die langs de zijkant een tegenstander prachtig uit 
dolt. Via Xanjiero schiet Maceo op de keeper, maar de 
keeper stompt de bal weg. Gelukkig staat Marouane op 
de juiste plaatst en scoort de 4-1.
Het lijkt wel of Sliedrecht in de rust wonderkoekjes op 
heeft want binnen 10 minuten staat het 4-3 en wordt 
de wedstrijd weer bloedstollend spannend. Na een 
mooie corner van Maceo scoort Thom dan gelukkig de 
5-3. Sliedrecht weet voor het doel van Jordan te blijven 
hangen en Jordan houdt drie moeilijke ballen op rij. 
Lukas zijn “mannetje” neemt het verdedigen wel erg 
serieus en Lukas krijgt heel wat te verduren, maar deze 
bikkel laat zich niet zomaar wegduwen en staat fan-
tastisch te verdedigen. Wanneer Sliedrecht een corner 
neemt is het erg druk voor het doel van Jordan en valt er 
een (prachtig) eigen doelpunt. 5-4. Maar op dit moment 
was wel heel duidelijk te zien hoe goed de sfeer in het 
team is. Niks geen gemopper, maar armen om elkaar 
heen, opbeurende woorden en verder. En dat loont, 
want vlak voor tijd scoort Djeamay zijn derde doelpunt 
van vandaag en is de eindstand 6-4! De punten blijven in 
Leerdam.

Een aantal kansen op doelpunten voor Leerdam Sport 
D2 werden niet benut, omdat deze helaas stranden in 
buitenspel-situaties.
Tijdens onze trainingen zal ook daar de aandacht liggen. 
Wij verkeren in de luxe positie om twee geweldige keep-
ers in ons team te hebben, die ook trouw de keeper-
straining bijwonen. Met een strakke verdediging en 
getalenteerde aanvallers zullen we dit seizoen nog zeker 
mooie resultaten gaan halen, zodra het team op elkaar is 
ingespeeld.

Met sportieve groet, Danielle en John

Doe mee, en steunt uw club!!
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Wat is de slechtste beslissing die je ooit hebt gemaakt?
De aankoop van een gebruikte VW Kever, en dat nog wel 
op aanraden van mijn broer. Na een paar weken draaide 
de motor in elkaar en was ik mijn geld kwijt.

Wat is het moeilijkste wat je ooit heb gedaan.
Allereerst leren schaatsen, wat me trouwens nog steeds 
niet is gelukt. Als tweede, samen met Johan van der 
Linden eens te winnen met klaverjassen van Jaco en 
Dick, wat ons ook al 2 jaar niet meer is gelukt.

Wat vond je van dit interview en heb je nog suggesties?
Het was heel leuk en voel me zeer vereerd dat ik hier-
voor gevraagd ben. Vooral zo doorgaan.

zztzHeb je tijdens dit interview nog gelogen?
Slechts bij één naam !!!

Mochten jullie naar aanleiding van dit interview Adri in 
actie willen zien, kom dan gerust een keer op zondag-
morgen kijken.

Hij is geboren op 19-04-1954 en begon als 10 jarige te 
voetballen in de E1 van Leerdam Sport ’55.
Nu bijna 50 jaar later is hij met veel succes een van de 
vaste steunpilaren van het zondag elftal

In welke elftallen heb je gespeeld?
Dat zijn er heel veel geweest. Ik kan ze niet allemaal 
meer opnoemen. Maar in ieder geval alle jeugdelftallen 
en de laatste jaren in het tweede van de zondag.

Wat is je leukste herinnering aan het voetbal in de 
jeugd?
Dat was zeker het jaar in de A2. Een super mooi seizoen. 
We zijn toen bijna kampioen geworden in de competitie, 
bovendien speelden we dat jaar ook een super wedstrijd 
tegen Nosvri. In de rust stonden we met 1-5 achter, maar 
toch wisten we te winnen met 6-5.

Hoe vaak ben je kampioen geworden?
Erg weinig, maar gelukkig ben ik toch nog 2 keer kampi-
oen geworden met het zondagelftal.

Hoe bevalt het voetbal in het zondagelftal?
Nog steeds erg goed, maar we zoeken echter nog steeds 
een paar toppers.

Je bent een van de vaste volgers van het eerste elftal, 
vroeger op zondag en nu op zaterdag. Wat verwacht je 
van dit seizoen?
We spelen aardig voetbal maar moeten alleen nog wen-
nen aan de snelheid in de eerste klasse. Ik verwacht 
echter wel dat we ons zullen handhaven.

Heb je nog enkele goede tips voor Pim?
Ik denk dat hij het beter weet dan ik. In de meeste van 
de laatst gespeelde wedstrijden is het eerste elftal al snel 
op achterstand gekomen, waardoor ze elke keer achter 
de feiten aanlopen. Ik hoop dat Pim hier snel een 
oplossing voor bedenkt.

Heb je nog enkele goede tips voor Bertus?
Vooral rustig blijven.

Noem elf namen die volgens jou in het Leerdam Sport 
elftal van de eeuw moeten spelen!
Paul de Koster, Chiel v.d. Linden, Piet Abbel, Nico van 
Kleij, Cock Kleijn, Gerard Eichorn, Peter van Opijnen, Dick 
Kruijs, August Usmany, Bert Gozems en natuurlijk Jaco 
Brongers.

Wanneer ben je voor het laatst enorm boos geweest?
Toen de AOW-leeftijd werd verhoogd.

Op welke plek buiten Nederland zou je een jaar willen 
wonen?
Op Bali. Fantastisch eiland, aardige mensen en heerlijk 
eten.
Word je met het ouder worden optimistischer of
pessimistischer?
Absoluut optimistischer. Bij mij is het glas altijd halfvol in 
plaats van halfleeg.

Wanneer heb je voor het laatst te veel gedronken?
Dat kan ik me niet herinneren. Waarschijnlijk tijdens een 
etentje.

Welke rol in welke film zou je willen spelen?
Een specifieke film kan ik niet noemen. Maar het zou wel 
een komische film moeten zijn. Dan kan er in ieder geval 
gelachen worden.

Wat is je lievelingsmuziek en welk concert heb je het 
laatst bezocht?
Verschillende soorten rockmuziek.Het laatste concert 
was in juni: 3 Doors Down.

Wat is het beste feest waar je ooit ben geweest?
Dat was een feestavond inclusief barbecue, georgani-
seerd door mijn werkgever, de Gemeente Zaltbommel. 
Echt geweldig en veel lol gehad. Ik denk dat sommige van 
mijn collega’s zich waarschijnlijk nog wel zullen schamen 
voor hun acties.

Je staat verder bekend vanwege je voorkeur voor lekker 
eten. Wat zijn volgens jouw de drie beste restaurants in 
de omgeving van Leerdam? (De wok doet niet mee.)
Er zijn wel meerdere goede restaurants in de omgeving. 
Ik mag graag eten bij “in Petto” in Rossum of “Amadeus” 
in Wellseind. Wanneer ik een keer zin heb in chinees 
eten, dan wordt het de China Garden in Leerdam.

Wat is je slechtste eigenschap?
Dat ik te aardig ben, volgens de meeste mensen dan.

Zijn er onderwerpen waarover geen grappen gemaakt 
mogen worden?
Grappen over ongeneeslijke ziekten.

Welke dag zou je over willen doen?
De dag van mijn eerste kampioenschap. Die was werke-
lijk fantastisch!!!!

Wat zou je naast het voetballen graag beter kunnen?
Schaatsen.

Wat mis je in het buitenland het meest aan Leerdam?
Mijn bed.

Interview

Adri 
Lindenva

n 
de

r

Ons oudste actieve lid
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Indelingen.

01. v.v Almkerk 
02. v.v. ARC
03. CSW
04. v.v Eemdijk
05. FC Breukelen
06. Leerdam Sport’55 

07. LRC Leerdam
08. De Meern
09. Nivo Sparta
10. ASC Nieuwland
11. Roda ‘46
12. S.V.L.
13. VVZ ‘49
14. HSV Zuidvogels

01. Arkel 5
02. Asperen 4
03. GJS 5
04. HSSC’61 5
05. ISC 2
06. Leerdam Sp.’55 4
07. LRC 5
08. Nivo Sparta 7
19. SC Amstelwijck 4
10. SC Everstein 4
11. Sleeuwijk 6
12. Vuren 4

01.  Buren B1
02.  GVV B1
03.  Heukelum B1
04.  Leerdam Sport ‘55 B1
05.  Lekvogels B1 
06.  LRC B2
07.  Nivo Sparta B2
08.  Rhelico B1
09.  RKTVC B2
10.  SC Everstein B1
11.  SVW B2
12.  Theole B3

01.  Heukelum D2 
02.  HSSC ‘61 D2
03.  Leerdam Sport ‘55 D2
04.  Lekvogels D2
05.  SteDoDo D4M 
06.  sv Meerkerk D2

01.  GVV F1   
02.  Leerdam Sport ‘55 F1
03.  Ophemert F1
04.  RKTVC F3
05.  Tricht F2
06.  Wadenoijen F1

01.  asv Arkel
02.  aav Asperen
03.  H.S.S.C ‘61
04.  Leerdam Sport ’55
05.  Lekvogel 2
06.  MVV ‘58 2
06.  Oranje Wit 5
08.  Rijsoord 7
09.  Everstein 3
10. Meerkerk 3
11. TEC 2
12. Tricht 2

01. Asperen 5
02. GJS 6
03. Haaften 4
04. HSSC’61 6
05. Kerkwijk 3
06. Leerdam Sp.’55 5
07. LRC 6
08. SC Everstein 5
09. Sleeuwijk 7
10. SVW 4
11. Tricht 5
12. Vuren 3

01.  Ameide C1
02.  ASH C1 
03.  Asperen C1
04.  GVV C1
05.  Leerdam Sport ‘55 C1
06.  Lekvogels C1
07.  LRC C2 
08.  Sleeuwijk C2 
09.  SteDoCo C3 
10.  Streefkerk C1
11.  sv Meerkerk C1
12. SVS ‘65 C1

01.  GVV E1
02.  Haaften E1
03.  Leerdam Sport ‘55 E1
04.  MVV ‘58 E1
05.  Teisterbanders E1
06.  Wadenoijen E1

01.  GJS F7
02.  Leerdam Sport ‘55 F2 

03.  Peursum F3
04.  Sliedrecht F8
05.  Unitas F4
06.  VVAC F4

01.  Kerkwijk mp1
02.  Leerdam Sport ‘55 mp1 

03.  Nivo Spart mp2
04.  Nivo Spart mp3
05.  Waalkanters mp1G

01.  Almkerk 3
02.  A.S.H. 2
03.  Giessen 2
04.  Good Luck 2
05.  Haaften 2
06.  Leerdam Sport ’55 

07.  Oranje Wit 6
08.  Rijswijkse Boys 2
09.  Sparta 30 2
10.  S.V.W. 2
11.  Unitas 2
12.  Vuren 2

01. Rhelico 4 
02. Buren 4
03. Wadenoijen 3
04. SCZ 5
05. Leerdam Sp.’55 2
06. Hurwenen 5
07. Beesd 6
08. RKTVC 5
09. Teisterbanders 4
10. GVV 4
11. BZS 5
12. SCR 4

01.  Asperen D1
02.  Buren D1
03.  GDC D1
04.  GVV D1
05.  Leerdam Sport ‘55 D1

06.  Roda Boys/Bom. D1 

01. GJS E5
02.  Hardinxveld E6 
03.  Leerdam Sport ‘55 E2
04.  Peursum E2
05.  Sliedrecht E6 
06.  VVAC E4

LEERDAM SPORT 1

LEERDAM SPORT 4

LEERDAM SPORT D2

LEERDAM SPORT F1

LEERDAM SPORT 2

LEERDAM SPORT 5

LEERDAM SPORT C1

LEERDAM SPORT E1

LEERDAM SPORT F2 LEERDAM SPORT mp1

LEERDAM SPORT 3

LEERDAM SPORT ZON 2

LEERDAM SPORT D1

LEERDAM SPORT E2

LEERDAM SPORT B1

Dit seizoen mogen we weer wat nieuwe sponsors verwelkomen.
Inmiddels zijn er weer een aantal nieuwe reclameborden geplaatst.

TML HOLLAND Koel- en Vriestransport
Pr. Marijkestraat 14 Leerdam
Tel. 06-29224000
E-mail: tmlholland@upcmail.nl
Hiervan staat ook een advertentie in dit clubblad

Warmtespecialist DE GLASSTAD
Tiendweg 46 Leerdam
Tel. 06-12864116
E-mail: warmtespecialist@gmail.com
De goedkoopste en beste CV-KETEL installateur in deze 
regio.

Met de familiedag hebben we “DE NIEUWE GELUIDS-
INSTALLATIE” in gebruik genomen, deze is mede mogelijk 
gemaakt door MVIE. Als dank hiervoor zal er binnenkort 
een reclamebord worden geplaatst, zodat onze leden en 
toeschouwers kunnen zien waarvoor MVIE staat.

Binnenkort verschijnt op de rechterzijde van de ballen-
vanger een even grote BANNER van de HOOFDSPONSOR 
JEUGDBELEIDSPLAN te weten Winkelcentrum EUROPA-
PLEIN.

Namens de sponsorcommissie
Wil Sleeuwits.

Inmiddels hebben alle sponsors van Leerdam Sport ’55 
een sponsorpas voor het seizoen 2013/2014 ontvangen. 
Deze pas geeft gratis toegang aan 2 personen voor de 
thuiswedstrijden van Leerdam Sport. 
Heeft u als sponsor nog géén pas ontvangen? 
Neemt u dan contact op via
Email: commercieel@leerdamsport.nl 
of bel +31610982300 (Jolanda Kanters).

Op de ballenvanger aan de entreezijde is een BANNER 
geplaatst van ARGOS, Tankstation Leerdam BV, WASSEN-
TANKEN-SHOP aan de Parallelweg in Leerdam. Zoals uit 
de foto blijkt, geeft deze banner een bijzondere 
uitstraling bij de binnenkomst op ons complex.

Van de sponsorcommisie
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Van De Feestcommissie

to70s
and80s

the 90s

BACK
IMAGINE DANCE EVENTS
Dj Jan Millenaar gaat samen met leerdam Sport

L  E  E  R  D  A  M
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Van de sponsorcommisie

Kringloop Leerdam is met ingang van dit jaar één van de sponsoren van Leerdam Sport ’55. Inmiddels bestaat het 
bedrijf zeven jaar. Opgericht in 2006 door, voor en met Leerdammers. De winkel aan de Techniekweg heeft sinds de 
start een enorme groei doorgemaakt en is uitgegroeid tot het middelpunt van Leerdam op het gebied van duurzaam 
hergebruik. Veel inwoners van Leerdam brengen op gezette tijden hun overtollige, maar nog zeer bruikbare spullen bij 
de winkel. Zij leveren daarmee een bijdrage aan duurzaam hergebruik. In de missie van Kringloop Leerdam staat dat 
het bedrijf:

1. Hergebruik stimuleert en realiseert, zodat het daarmee bijdraagt aan het verkleinen van schade aan het milieu.

2. Aan vrijwilligers zinvol werk en kansen op ontwikkeling en ontplooiing verschaft. Aan mensen met grote afstand 
tot de arbeidsmarkt mogelijkheden biedt om werkervaring op te doen.

3. De koopkracht van mensen verbetert door het bieden van een betaalbaar alternatief voor nieuwe producten.

Op dit moment begeleidt een vast team van 3 medewerkers ruim 45 vrijwilligers en mensen, die werkervaring wil-
len opdoen. Dagelijks zijn zij allen druk in de weer om de binnengebrachte goederen en artikelen op te knappen en 
verkoopklaar te maken.
Om de mogelijkheden van hergebruik verder uit te breiden wil Kringloop Leerdam meewerken aan het initiatief van 
het Team 2015 Leerdam om ook in Leerdam een “Repair Café” te beginnen. In eerste instantie gaat het er om het 
hergebruik van elektrische apparatuur te bevorderen.
Het concept “Repair Café” is ontstaan in Amsterdam, waar de Stichting “Repair Café” (zie www.repaircafe.nl) sinds 
2010 repareer bijeenkomsten organiseert.
Op zaterdag 12 oktober zal het eerste “Repair Café” bij de Kringloop Leerdam aan de Techniekweg worden georgani-
seerd. Het draait op die dag helemaal om repareren. Tussen 10.00 uur en 14.00 Uur staan er vaklieden zoals 
elektriciens voor U klaar. Ze helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. 
Mensen die het “Repair Café” bezoeken, brengen hun kapotte spullen van thuis mee. Broodroosters, lampjes, föhns en 
alles wat het niet meer doet is welkom. De vaklui in het “Repair Café” weten bijna altijd raad.

U bent van harte welkom met uw elektrische apparaten waar u zeer aan gehecht bent maar die niet meer werken!

L  E  E  R  D  A  M
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Adico Milieutechniek 
Afternet.nl
Autorijschool De Haas
Autoschade Leerdam BV
Alexy’s
Backinette
Bakker Bart
Bakkerij De Jager
Balcontrole Voetbalschool
Cafetaria Beja
Cafe Het Fonteintje
Haarmode J. van Kooten
Hart Meubelprodukties HMP BV
Heefer’s Mode
Henk van Beek
Het Westen, Tuin-Bloemencentr.
Intersport Woerden
Inktstation Culemborg
Familie Kaebisch
JPL Daktechniek
Juwelier P.A. Stift
Juwelier van Kerkwijk
Het Kontakt
Kapsalon De Kapper
Reisburo Astra
Schoenrep. A. Versantvoort
Slagerij C. van de Ham
Slijterij In den Wingerd
Taxi-Touringcar Soomer
Tweewielercentrum v. Bruggen
Uitzendorganisatie Antro BV

Cees Bell
Chin-Ind. Rest. China Garden
Cor & Dit
De Graaf Visspecialiteiten
Eetsalon Walter
Eddy de Keyzer
EM Kantoorsystemen
Frans de Bruijn Steenplaza
Freework nl
Groente & Fruit DAMLA
Kringloop Leerdam
Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baas
Loonbedr. Beverloo
MSE Metal Service Europe BV
NOA-STONE
Niza en Fred Clements
Peter Balsters Slaapcomfort
Peterson Herenmode
Plusmarkt Teeuw
Profile Tyrecenter
Regio Bank zelfstandig adviseur
Rest. Het Oude Posthuis
Van Eijk Verf en Behang
Van Gellicum Vastgoed b.v. -
Rentmeesters-Makelaars-& Taxatiekantoor
Verhoeks Bloemen
Verkuil & Schaay BV
Vink Motoren
Witgoed Specialist

DE VLAGGEN ZIJN GESPONSORD DOOR:
Taxi-Tourincar Soomer Leerdam -  BV Van Eijk Verf en Wand -  Rivierenland Fonds

Deco Home van den Berg Reisburo Astra

Balsponsoren seizoen 2013-2014

Leerdam Sport muts: binnenkort verkrijgbaar.
De R is weer in de maand dus wie snel koude oren krijgt kan hem bij John Smit bestellen.

TML HOLLAND
Koel - en Vriestransport

Pr. Marijkestraat 14
4141 GA Leerdam

Tel: 06-29224000
tmlholland@upcmail.nl
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Uit de oude doos

Uit de oude doos

1975: Leerdam Sport 1 (zat) Kampioen 
stnd. L. Versloot verz J. Kleijn, A.Blom, R. Sterk, W. Vink, H. Hoogendoorn, H.vd Hof, C.Eerdewijk, H. v Donselaar, A. van Hemert 

ztnd. J. vd Wijngaarden, H. Boote, D. Stutz, T. Schaap, D. Heumen, A. Iterson

198?: Onze oude huismeester Dhr. H Treffers.

Uit de oude doos
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steengoede
sierbestrating!sierbestrating!sierbestrating!

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




