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LEERDAM SPORT

Voorzitterspraat

Wederom is er een jaar voorbij gevlogen, het jaar 2013 sluiten 
we bij het schrijven van dit stuk bijna af. Als voorzitter kijk ik 
terug op een schitterend jaar, al ben ik er mij van bewust dat 
dit voor sommige mensen anders is, dan bedoel ik diegenen 
die in dit jaar een naaste hebben verloren. Ik wil hen toch fijne 
feestdagen wensen, met in gedachte de fijne herinneringen die 
men bewaard aan hen die gestorven zijn.

Sportief gezien is het een jaar geworden om nooit te vergeten. 
Promotie van ons 1e elftal naar de 1e klasse. Ik zie in gedachten 
nog steeds de beslissende penalty serie tegen v.v. Meerkerk en 
de grote ontlading welke de gestopte penalty van Meerkerk 
teweeg bracht, is er één om nooit te vergeten. Wie had dat ooit 
gedacht, Leerdam Sport als 1e klasser, ik niet in ieder geval en ik 
denk velen met mij niet. 
Zo zie je maar dat je het in het voetbalspelletje nooit weet.

De KNVB had besloten om Leerdam Sport samen met LRC Leer-
dam in één klasse onder te brengen. Er werd dus ookmet grote 
spanning uitgekeken naar deze ontmoeting. 
Ik moet u bekennen, ook bij mij was er grote spanning. Ruim 30 
jaar niet tegen elkaar gevoetbald en dan nu ineens de wedstrijd 
genaamd “el Glassico”. Meerdere keren is er overleg geweest 
met het bestuur van LRC Leerdam om de wedstrijd in goede 
banen te krijgen. Ik moet u zeggen het is gelukt. Tal van vrij-
willigers, zowel van Leerdam Sport als van LRC Leerdam, heb-
ben er voor gezorgd samen met de spelers dat 2500 bezoekers 
een onvergetelijke wedstrijd hebben gezien in een schitterende 
ambiance. Hieruit blijkt maar weer dat het ook in Leerdam 
mogelijk is om een stadsderby te spelen. Of we ons gaan hand-
haven in de 1e klasse is de grote vraag, ik durf het u nog niet te 
zeggen maar heb er het volste vertrouwen in dat de spelers zich 
voor 100% zullen geven bij de resterende wedstrijden.

Onze huidige trainer Pim van Dam heeft aangegeven om aan 
het einde van dit seizoen te stoppen, een beslissing die wij als 
bestuur betreuren maar wel respecteren. Pim heeft het eerste 
gebracht waar we nu zijn, namelijk in de 1e klasse en heeft dat 
op zijn geheel eigen wijze gedaan. Pim nu al vast dank daarvoor.

Goed is het ook om te ervaren dat er weer een activiteitencom-
missie is die zich bezig gaat houden met het organiseren van 
diverse dingen zoals een sinterklaasavond voor de jeugd, een 
sportquiz voor de senioren enzovoort.

Ook zijn er leden bezig met het inventariseren van wat er aan 
ons complex gerenoveerd of vervangen moet gaan worden. 
Veel van deze werkzaamheden zullen daar waar mogelijk is 
in eigen beheer gerealiseerd moeten gaan worden want voor 
complete uitbesteding ontbreekt ons de financiën. Ik hoop dan 
ook, dat mocht u gevraagd worden om te helpen u volmondig ja 
zal zeggen. Een voorbeeld van zelfwerkzaamheid is de kinder-
speeltuin die gerealiseerd is. Door de inzet van vele vrijwilligers 
op een zaterdagmorgen mag het resultaat er dan ook zijn, 
een plek waar onze jongste bezoekers zich grandioos kunnen 
vermaken.

Ik wil u als voorzitter van harte uitnodigen om onze Nieuw-
jaarsreceptie te bezoeken. Hoe mooi is het om als je bij een 
vereniging bent die bijna 102 jaar bestaat, er 3 leden zijn die 75 
jaar, 1 van 70 jaar, 1 van 60 jaar, 4 van 50 jaar en 3 van 40 jaar 
verbonden zijn aan hun en ons Leerdam Sport. Hieruit blijkt 
des te meer dat als je eenmaal door het Leerdam Sport virus 
bent gepakt hier nooit meer vanaf komt. Ik verheug me er op 
u op deze receptie te mogen begroeten en samen met u deze 
jubilarissen in het zonnetje te zetten.

Ik wil iedereen een schitterend 2014 toewensen in goede ge-
zondheid en geluk.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55
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Competitie
09 nov : Leerdam Sport ‘55 - S.V.L. 3 - 2
16 nov: De Meern - Leerdam Sport ‘55 2 - 1
23 nov: Beker/Inhaal  - - -
30 nov: Leerdam Sport ‘55 - Nivo Sparta 1 - 3
07 dec: CSW - Leerdam Sport ‘55 1 - 4
14 dec: Leerdam Sport ‘55 - Eemdijk 2 - 0
 - - - -  : Winterstop 21 dec 2013 t/m 11 jan 2014  - - - 
18 jan: Almkerk - Leerdam Sport ‘55  - - - 
25 jan: Leerdam Sport ‘55 - Zuidvogels   - - -
01 feb: ARC - Leerdam Sport ‘55  - - - 
08 feb: Leerdam Sport ‘55 - ASC Nieuwland  - - - 
15 feb: Roda 46’ - Leerdam Sport ‘55  - - - 
22 feb: Leerdam Sport ‘55 - VVZ ‘49  - - - 

Wedstrijdschema Leerdam Sport ”55 1 Stand per 14 - 12 -2013
 #      team g W gL V p dpV dpt

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

1 LRC 13 9 2 02 29 29 -14
2 VVZ ‘49 13 9 2 02 29 31 -22
3 FC Breukelen 13 8 3 02 27 54 -23
4 SVL 13 7 3 03 24 28 -18
5 De Meern 13 6 4 03 22 20 -18
6 Zuidvogels 13 6 2 05 20 28 -25
7 v.v. ARC 13 6 2 05 20 25 -22
8 Eemdijk  13 5 4 04 19 26 -18
9 Nivo Sparta 13 5 1 07 16 22 -27
10 CSW 13 2 5 06 11 19 -33
11 ASC Nieuwland 13 3 1 09 10 27 -38
12 Roda ‘46 13 3 1 09 10 11 -29
13 Almkerk 13 2 4 07 10 17 -36
14 Leerdam Sport 55 13 3 0 10 09 17 -31

Stnd: H. Repron, C. Menges, T. Verdier, S. van Putten, R, Kant, J. Papilaja, O. de Leeuw, J. van Bruchem, S. Stam 
Mdn: Y. Sahertian, E. Versluis, T. Kant, H. Sipahelut, R. Elmaci, Y. van ‘t Pad, Ak. Chentouf, R. van Dijk, O. Boerleier, , R. Tapirima

Ztnd: G. de Boer, M. van Dalen, C. Tahija, R. Stütz, P. van Dam, M. Vink, M. Steenbeek, K. Harraz, J. Sleeuwenhoek

De redactie van de Brug wenst alle 
leden en donateurs een vrolijk

kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

tot ziens in 2014.

uit de Bestuurskamer

Op het moment dat ik dit stuk schrijf zijn er nog twee speel-
rondes te gaan voor de winterstop, dan zit de helft van het 
seizoen er al weer op. Zowel bij de jeugd als bij de senioren zijn 
de resultaten wisselend.

De Algemene Leden Vergadering:
De opkomst tijdens de ledenvergadering viel helaas enigs-
zins tegen. Naast het bestuur waren er slechts dertig leden 
aanwezig, waarbij opviel dat vooral de spelende leden verstek 
lieten gaan. Onze penningmeester Jeroen de Bruin liet zien 
dat we financieel een goed jaar achter de rug hebben. Het jaar 
is afgesloten met een positief saldo. Een resultaat waar wij 
als Leerdam Sport trots op mogen zijn. Verder is er tijdens de 
ledenvergadering zowel bestuurlijk als sportief teruggekeken op 
het afgelopen jaar. Zelf ben ik tijdens de ledenvergadering voor 
drie jaar herkozen als secretaris.

Voorterrein Leerdam Sport:
Tijdens de ledenvergadering is besloten dat het voorterrein 
van Leerdam Sport op de zaterdagen afgesloten zal worden 
wanneer er wedstrijden zijn. Bij thuiswedstrijden van ons 1e 
elftal was dit al het geval maar nu is besloten om dat ook op 
andere zaterdagen te doen. Ons voorterrein staat vaak vol met 
geparkeerde auto’s, waardoor het niet mogelijk was voor hulp-
diensten om ons sportpark bij calamiteiten goed te bereiken.

pim van dam:
Onze hoofdcoach Pim van Dam en leiders Marco Vink en Ron 
Stutz hebben het bestuur laten weten te stoppen als technis-
che staf van Leerdam Sport 1. Zij hebben dit gelukkig in een 
vroegtijdig stadium gedaan, zodat er voldoende tijd is om voor 
opvolging te zorgen.

Nieuwjaarsreceptie:
De Nieuwjaarsreceptie van Leerdam Sport is op zondag 5 
januari 2014 om 14:00 uur in de grote kantine van Leerdam 

Sport ‘55. Het bestuur hoopt u daar allen te treffen om elkaar 
het beste voor 2014 te wensen en terug te kijken op 2013 of 
gewoon gezellig bij te kletsen.

Oud papier:
Helaas is het inzamelen van oud papier zoals wij dat bij Leer-
dam Sport gewend waren niet meer toegestaan. De meeste 
inwoners van de gemeente Leerdam hebben tegenwoordig 
een blauwe container voor oud papier. Het oude papier moet 
in de blauwe containers worden ingezameld. Verenigingen 
konden zich aanmelden om het oud papier op te halen. Twaalf 
leden van onze vereniging hebben een cursus gevolgd om dit te 
kunnen en mogen doen. Eens in de vier weken zamelen wij als 
Leerdam Sport, in een deel van wijk West, oud papier in. Onze 
vrijwilligers lopen dan achter de wagen en legen de containers. 
Voor deze klus zijn wij nog op zoek naar meer vrijwilligers. Per 
vier weken lopen er twee leden van Leerdam Sport achter de 
wagen. Het vergt ongeveer twee a drie uur per keer. 
Interesse??? Kom dan langs bij een van de bestuursleden.

NIX onder de 18:
De Rijksoverheid start een campagne: NIX onder de 18. Per 1 
januari 2014 verhoogt de Rijksoverheid de leeftijdsgrens voor 
alcohol van 16 naar 18 jaar. Voor zowel verstrekkers als voor 
jongeren gelden (straf)maatregelen als deze leeftijdsgrens niet 
wordt nagevolgd. Elders in De Brug treft u nog een stuk m.b.t. 
dit onderwerp aan.

Tot slot wens ik jullie en degenen die jullie dierbaar zijn prettige 
feestdagen en een gelukkig, maar bovenal gezond 2014 toe.

Henri van Wijk Secretaris
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nix onder de 18 Om over na te denken !

Hier nog wat inspirerende woorden van onze penningmeester 
die hij zei tijdens de laatste Ledenvergadering.
In tegenstelling tot de sportieve “sneltrein” van Leerdam Sport 
weet deze vereniging ondanks de economische problemen om 
ons heen zich in de uitgavelijn te stabiliseren. 
Daarentegen blijft het qua inkomsten een zeer wisselend land-
schap. Desalniettemin is het resultaat een beloning voor elk lid 
wat zich de afgelopen periode heeft ingezet. Bijzonder is dat 
Leerdam Sport niet eens de gemeente Leerdam nodig heeft 
gehad om het boekjaar positief te doen afsluiten.
 
Mijn persoonlijke boodschap is: “Laten we ervan bewust zijn 
dat dit voor Leerdam Sport niet zomaar is komen ‘aanwaaien’, 
maar dit een proces van jaren is geweest. Probeer dit met zijn 
allen te doen doorzetten en verder te doen uitbouwen.
Bij deze boodschap wil de redactie van de Brug zich aan-
sluiten in de hoop dat er zich nog meer mensen zich aan zullen 
melden als vrijwilliger, want met deze zin sloot de penning-
meester zijn praatje af.

Alleen kun je niets, je moet het samen doen.

Leerdam Sport wil via deze weg Danckaerts Mode vakschool
bedanken voor het maken van het geweldige Leerdam Sport 
tenue dat ze zien was op onze ballenvanger tijdens de stads-
derby Leerdam Sport - L.R.C Leerdam.

Alcohol? pas vanaf 18 jaar!
De Rijksoverheid heeft besloten om per 1 januari 2014 de 
leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 
18 jaar. Vanaf dat moment zijn ook jongeren onder de 18 jaar 
die in de openbare ruimte alcohol bij zich hebben strafbaar. 
Dit geldt op straat, in het winkelcentrum, station, park, horeca, 
maar ook in de sportkantine. Het maakt dan niet uit of de fles 
of het blikje open of dicht is. Jongeren kunnen hiervoor een 
boete krijgen. De hoogte van de boete is vastgesteld op € 45,= 
voor jongeren tot 16 jaar en € 90,= voor 16 en 17-jarigen.
Ben je op 1 januari 2014 16 of 17 jaar? Dan geldt deze nieuwe 
maatregel ook voor jou, totdat je 18 jaar bent. Je mag dus geen 
zwak- alcoholhoudende drank zoals bier, wijn of mixdranken 
kopen. Sterke drank mocht al niet voor je 18e.

Wat gebeurt er bij Leerdam Sport ‘55?
Als Leerdam Sport ondersteunen wij deze leeftijdsverhoging. 
Vanaf 1 januari 2014 zullen wij geen alcohol schenken aan leden 
en bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. De barmedewerkers 
zullen bij twijfel vragen een ID-bewijs te laten zien.
De gemeente Leerdam controleert of Leerdam Sport zich aan 
de wet houdt. Leerdam Sport kan een boete krijgen als wij toch 
alcohol verkopen aan leden en bezoekers onder de 18 jaar. Ook 
kunnen jongeren onder de 18 jaar die op het terrein of in het 
gebouw van Leerdam Sport alcohol bij zich hebben een boete 
krijgen.
Wij hopen dat alle leden hun medewerking verlenen en begrip 
tonen voor onze barmedewerkers die dit uit moeten voeren.

Meer weten?
Kijk dan op www.nix18.nl. Ook is er een programma dat zich 
richt op het terugdringen van het alcoholgebruik onder jon-
geren in de regio Zuid-Holland Zuid. Informatie hierover is terug 
te vinden op: www.verzuipjijjetoekomstzhz.nl.

Namens het bestuur,
Henri van Wijk Secretaris

Ook dit jaar is er weer een onderling zaalvoetbal toernooi voor de jeugd.
28 dec zij de jeugdelftallen van de E, D, C en B weer van harte welkom bij 
Laco sportcentrum te leerdam.

Dit tournooi zal duren van 10.00 uur t/m 14.00 uur

Ook voor de allerkleinste zal er een toernooi plaats vinden deze zal ge-
houden worden in januari de datum zal later bekend worden gemaakt. 

ZAALVOEtBAL tOErnOOI

Dit tournooi wordt mogelijk gemaakt door Jan van ‘t Hart / HMP Meubelprodukties.

Woord van dank
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Tussenstanden winterstop

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

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

12 - 26
10 - 25
10 - 24
08 - 16
09 - 13
06 - 12
12 - 12
11 - 11
10 - 10
11 - 09
11 - 08
11 - 05

11 - 31
10 - 23
09 - 22
11 - 21
11 - 17
11 - 14
10 - 11
11 - 09
10 - 07
09 - 04
09 - 03

08 - 21
08 - 21
08 - 09
08 - 09
08 - 00

13 - 29
13 - 29
13 - 27
13 - 24
13 - 22
13 - 20
13 - 20
13 - 19
13 - 16
13 - 11
13 - 10
13 - 10
13 - 10
13 - 09

13 - 34
12 - 29
12 - 28
09 - 20
11 - 16
10 - 13
11 - 13
11 - 12
13 - 11
10 - 09
11 - 04
11 - 03

09 - 24
10 - 22
12 - 20
08 - 16
09 - 15
10 - 13
07 - 12
10 - 12
10 - 09
12 - 06
09 - 05

08 - 22
08 - 12
08 - 10
08 - 09
08 - 06

10 - 24
10 - 24
10 - 21
10 - 08
10 - 06
10 - 00

10 - 24
10 - 18
10 - 18
10 - 12
10 - 09
10 - 03

11 - 27
08 - 24
11 - 22
10 - 19
10 - 19
11 - 14
11 - 13
12 - 12
09 - 10
12 - 06
11 - 03

10 - 25
10 - 23
09 - 18
08 - 10
10 - 06
09 - 00

10 - 28
09 - 19
09 - 15
10 - 12
10 - 12
10 - 00

12 - 29
13 - 29
12 - 28
12 - 21
13 - 19
13 - 17
13 - 16
11 - 12
12 - 12
11 - 10
11 - 04
11 - 03

13 - 27
13 - 27
13 - 26
12 - 21
12 - 20
12 - 19
12 - 17
12 - 16
13 - 13
13 - 11
13 - 08
12 - 04

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

01.  SteDoDo D4M 
02.  Heukelum D2 
03.  HSSC ‘61 D2
04.  Lekvogels D2
05.  Leerdam Sport ‘55 d2 

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

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

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

01.  Streefkerk C1
02.  ASH C1 
03.  Lekvogels C1
04.  GVV C1
05.  Leerdam Sport ‘55 C1
06.  Asperen C1
07.  sv Meerkerk C1 
08.  SVS ‘65 C1
09.  LRC C2 
10.  Ameide C1
11.  SteDoCo C2M
 

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

01.  Haaften F2
02.  Theole F5
03.  Leerdam Sport ‘55 F2
04.  Beesd F3
05.  RKTVC F7
06.  MEC ‘07 F3

Bij de K.V.N.B worden er nog geen 
standen bijgehouden voor de mini’s. 

Tijdens het drukken van deze editie 
waren er nog enkele wedstrijden in te 
halen door het 2e elftal, c1, e1 en de e2, 
deze zijn dus niet meegenomen in deze 
standen. 

01.  Oranje Wit 6
02.  Unitas 2
03.  S.V.W. 2
04.  Sparta 30 2
05.  Almkerk 3
06.  Leerdam Sport ’55
07.  A.S.H. 2
08.  Good Luck 2
09.  Giessen 2
10.  Rijswijkse Boys
11.  Vuren 2
12.  Haaften 2

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

01.  Roda Boys/Bom. D1
02.  Asperen D1
04.  GVV D1
05.  Leerdam Sport ‘55 d1
06.  Buren D1 

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

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
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poort 6 champions cup

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. Doet het 4e elftal het een beetje goed? Ja
06. Handhaaft het eerste elftal zich in de eerste klasse? Ja
07. Toe aan de winterstop? Ja
08. Is Goofy kleurenblind? Ja

09. Vindt je het jammer dat de technischie leiding stopt? Ja
10. Is het publiek bij LSP kritisch? Ja
11. Is het gras op de velden van LSP te lang? Ja
12. Kunnen jullie elkaar nog verstaan in de kleedkamer?  Nee
13. Is fluiten makkelijker dan keepen? Ja
14. Smaakt het bier in de kantine nog een beetje? Nee
15. Beoefen je nog andere sporten naast het voetbal? Ja
16. Maakt de beste voetballer van jullie elftal het waar? Ja

De volgende keer in JA EN NEE?
Leon Nieuwboer

JA EN NEE
met

Harry Hoegee scheidsrechter van het 4e elftal

din: 24 dec 18:30 uur  Leerdam Sport - StedoCo. 
zat: 28 dec 14:45 uur  Meerkerk - Leerdam Sport. 
man: 30 dec 21:15 uur Leerdam Sport - Schelluinen.

Din:  23  Dec  12:43   Leerdam Sport 55 - Herovina
Din:  23  Dec  13:25   Ameide - Leerdam Sport 55
Din:  23  Dec  13:53  Arkel - Leerdam Sport 55
Din:  23  Dec  14:35  Unitas - Leerdam Sport 55 
Din:  23  Dec  15:59  Leerdam Sport 55 - Haaften
Din:  23  Dec 16:55  Kozakken Boys - Leerdam Sport 55

Din:  23  Dec  08:50   Leerdam Sport 55 - SVS65
Din:  23  Dec  09:20   Ameide - Leerdam Sport 55
Din:  23  Dec  09:40   SteDoCo - Leerdam Sport 55
Din:  23  Dec  10:10   GDC - Leerdam Sport 55 
Din:  23  Dec  11:10   Leerdam Sport 55 - Groot Ammers
Din:  23  Dec  11:50   Schelluinen - Leerdam Sport 55 

Poort 6 Leon Pelikaan Toernooi

B-Junioren D-Pupillen

Ook onze jeugd zal dit jaar zijn opwachting weer maken, beide zijn dit jaar ingedeeld in groep A en gaan de 
voorrondes spelen op 23 december. De D-pupillen wonnen vorig jaar nog de sportieviteits prijs, maar beide 
ploegen willen deze editie graag doorstoten naar de finales die plaats gaan  vinden op 3 en 4 januari 2014.

Het is weer bijna zover en dan gaat de poort 6 Champions Cup weer van start. Het populaire toernooi staat 
altijd garant voor een hoop spektakel en mooi voetbal. Ook ons eerste elftal zal weer van de partij zijn in 
Gorinchem, en na de verloren finale in de voorgaande editie gaan de jongens er dit jaar alles aan doen om 
de hoofdprijs deze keer wel mee naar huis te nemen. 
De jongens kunnen de steun van de Leerdam Sport supporters weer goed gebruiken, dus kom allen weer naar 
de Oosterbliek om onze jongens aan te moedigen.

‘t Rond 10, 4285 DE Woudrichem telefoon: 0183 - 309001
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We horen en zien de naam “Activiteiten-commissie” 
steeds vaker voorbij komen op het sportpark. Als het 
aan de mensen achter deze commissie ligt zullen we 
de naam in de toekomst nog veel vaker tegen komen 
op ons sportpark.

Even Voorstellen

Activiteiten commissie

Sinds wanneer zijn jullie actief met de activiteiten commissie?
Als activiteiten commissie in onze huidige vorm zijn we sinds 
deze zomer actief aan de slag gegaan. Sommigen van ons waren 
al wat langer op de achtergrond bezig met het organiseren 
van activiteiten voor Leerdam Sport, maar dat was nooit op de 
manier zoals we nu bezig zijn. Doordat er steeds meer mensen 
bereid waren om mee te helpen, werd er op een gegeven mo-
ment aan ons gevraagd of we er wat voor voelden om een com-
missie te starten. Nu zijn we met een groep van 8 vrouwen die 
meedenken en werken aan het creëren van nieuwe ideeën en 
activiteiten. Waarbij Antoinette de Bruin de taak van voorzitter 
op zich heeft genomen en Carola van wijk die van secretaris.

Waarvoor is de commissie in het leven geroepen?
In eerste instantie was het idee om diverse activiteiten te or-
ganiseren voor de jeugd en via deze weg geld te genereren voor 
diezelfde jeugd, met dit geld kunnen we dan nieuw materiaal 
voor de jeugd aanschaffen en extra mogelijkheden creëren. 
Voor de jeugd hebben we inmiddels al diverse activiteiten geor-
ganiseerd, waaronder een heel goed verlopen speculaaspoppen 
actie en een kinderbingo waarbij meer dan honderd kinderen 
aanwezig waren. Inmiddels zijn we voor de hele club bezig om 
activiteiten te organiseren. We hebben onlangs voor de wat 
oudere leden een disco avond gehad, de reacties hierop waren 
zeer positief.

Waar streven jullie naar?
Voor nu proberen we om de 3 of 4 maanden activiteiten te 
organiseren voor zowel jeugd als senioren. Wanneer dat goed 
loopt kunnen we altijd verder kijken om vaker  activiteiten te 

De dames vam de Activiteiten commissie van links naar rechts: Antoinette de Bruin, Janine Breider, Carola van Wijk, , Marielle de Jong, Cindy Teuling, 
Gerrie Keinemans - Slob. (Niet op de foto Cindy Heerens en Patricia van de Ven)

gaan organiseren. We gaan nu ook bekijken of dat we misschien 
ééns in een bepaalde tijd bij een bestuursvergadering aanwezig 
kunnen zijn, zodat we onze activiteiten kunnen bespreken en op 
elkaar afstemmen. Met de familiedag commissie willen we ook 
nog meer gaan samen werken, dat loopt allemaal al redelijk, 
maar het zou fijn zijn als de lijntjes nog korter worden.

Hoe bereiken jullie de leden?
Vooral via de sociaalmedia, facebook en twitter. Inmiddels heb-
ben we onze eigen facebook pagina waar al de activiteiten die 
we gaan houden voor zowel jong als oud op komen te staan.

facebook.com/activiteitencommissie.leerdamsport

Natuurlijk maken we ook gebruik van flyers en posters, want 
niet iedereen heeft sociaalmedia, natuurlijk gebruiken we ook 
de ouderwetse mond op mond reclame. We houden ook heel 
goed contact met Edwin Molenaar over de kleinste jeugd wan-
neer er iets te doen is. We zouden het ook fijn vinden als er nog 
een contactpersoon zou bij komen voor de wat oudere jeugd. In 
de toekomst komt er eventueel ook nog een pagina op de site 
van Leerdam Sport

Wat kunnen we binnenkort van jullie verwachten?
We hebben net de voetbal quiz weer achter de rug, die is nu al 
een paar jaar met veel succes gehouden en die traditie willen 
we graag doorzetten. We zijn ook bezig met het organiseren 
van een tafelvoetbal en een FIFA 14 toernooi voor de jeugd, 
daar proberen we de jongens van de A-selectie bij te betrekken. 
Rond maart organiseren we ook weer een kinderbingo, met 
de allerkleinsten gaan we weer paaseieren zoeken en rond die 
tijd staat ook een après-ski party in de planning. We gaan ook 
weer de grote club actie oppakken, dat is de laatste keer helaas 
een beetje mis gelopen, maar het is wel een actie die zeker de 
moeite waard is om weer op te pakken, want het is een goede 
actie voor elke club die er aan mee doet.

Leerdam Sport’s Aankondigingen

LEERDAM SPORT

SPORT ’55

2013

Het is al jaren een goed gebruik dat wij het jaar afsluiten met een Oudejaarsborrel.
2013 is hierop geen uitzondering.
Dinsdag 31 december 2013 tussen 14 00 uur en 1 00 uur is de kantine van 
Leerdam Sport dan ook weer open om het jaar met elkaar af te sluiten.
Gezellig napraten over 2013, het voetbal en andere zaken die ons bezig houden.
Wij hopen jullie allemaal te begroeten. Arie en Bea

facebook.com/activiteitencommissie.leerdamsport
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RONALD 
van HOORN
Leider tegen wil en dank.
Begonnen in 1996 met een stel vrienden als dispensatie elftal 
op de zaterdag is Ronald van Hoorn al jaren, met wisselend 
succes actief als leider van wat nu het 4e elftal van Leerdam 
Sport is. Niet altijd tevreden met zijn mannen, zet hij zich nog 
altijd met de volle 100% in voor zijn team.

Waarom zijn jullie toentertijd een elftal op de zaterdag ge-
start.
Om heel eerlijk te zijn weet ik dat eigenlijk gezegd niet, mij 
staat alleen nog bij dat Ron Stütz in die tijd wat jongens heeft 
gevraagd of ze misschien interesse hadden om een zaterdag 
elftal op te starten. De meeste jongens kende hij nog van uit 
de jeugd van Leerdam Sport. Ik weet ook eigenlijk niet wat de 
reacties van buiten af waren omdat Leerdam Sport toen nog 
een zondag club was.

Waren het allemaal oud spelers van Leerdam Sport.
Op mij na iedereen volgens mij, zelf heb ik in de jeugd nooit 
gevoetbald, mijn broertje Richard wel maar die was er toen nog 
niet bij. In die tijd ging ik nog vaak om met Johan Vermeulen en 
Ilco Biemans en die hebben mij toen gevraagd of ik ook wilde 
komen voetballen. De meeste jongens van dat elftal kende ik 
eigenlijk al wel.

Spelen er nog veel jongens waar je toen mee bent begonnen.
Ja, dat zijn er nog wel een paar, sommige jongens zijn nog wel 
eens overgestapt naar een ander elftal. Voordat het huidig ee-
rste elftal op de zaterdag voetbalde, hebben ze het ook nog een 
keer geprobeerd onder leiding van Arie Stütz en daar zijn toen 
ook nog een paar jongens van ons elftal naar over gestapt de 
meeste van ons waren toen nog begin 20. Maar jongens zoals 
Jaco Brongers, Anjo van Dijk, Adil Harraz, Leon Nieuwboer, 
Atilla Tasdogen en ik zijn er vanaf het begin af aan al bij.

In die al die tijd veel mensen voorbij zien komen?
Op zich valt dat nog wel mee als ik zo terug kijk, we hebben 
eigenlijk al heel lang een vaste basis van mensen die er altijd 
wel zijn geweest. Ik heb wel wat eendaags vliegen en hoogv-
liegers voorbij zien komen. Dat is het leuke van een elftal zoals 
wij hebben, je weet nooit wat je toe geworpen krijgt. We waren 
vaak het laagste elftal en als er dan weer iemand zich aanmeld-
de waar ze niet mee wisten wat ze er mee aanmoesten dan 
kwamen ze vaak bij ons terecht. Ik kan me nog herinneren dat 
we ooit iemand er bij kregen die bij het tweede van beverwijk 
had gevoetbald. Dat klonk wel aardig natuurlijk, maar toen hij 
vertelde dat hij met Snijder en van der vaart samen had gevoet-
bald begonnen er toch wel wat twijfels te komen aangezien hij 
toen al dik in de dertig was. En tijdens de training is wel geble-
ken dat hij nooit met van der Vaart of Snijder had gevoetbald 
want als hij tijdens de training ook maar één bal heeft geraakt 
was dat veel, en bij ons ligt het tempo echt niet zo hoog. We 
hebben hem daarna ook nog maar twee of drie keer gezien.

Is er veel veranderd sinds die tijd.
Nee niet echt, eigenlijk dezelfde problemen waar we nu tegen 
aan lopen waren er toen eigenlijk ook al. Het grootste verschil 
met toen is denk ik dat er bij de meeste rond het lichaam wat 
kilo’s zijn bij gekomen en dat ze op het hoofd wat haarzakjes 
zijn kwijt geraakt. We zijn natuurlijk met zijn allen wat ouder 
geworden en dan komen er wat meer blessures bij kijken, de 
meeste zijn al dik in de 40 en dan gaat het herstel ook allemaal 
niet zo snel meer.

Altijd al leider geweest van dit elftal.
Nee zeker niet, we zijn begonnen met Willem Vendelbosch 
en Gerrit Kwint, toen die gestopt zijn hebben Jaco Brongers 
en Rainier Vos het nog een of twee seizoenen overgenomen. 
Daarna heb ik het toen maar over genomen. Sindsdien doe ik 
het met heel veel pijn en leed en een beetje plezier.

Bij de lagere elftallen is het nog wel eens slecht gesteld met 
de opkomst, hoe is dat bij jullie elftal.
Verschillend, we hebben nu 21 man op papier staan, en dan 
mag je blij zijn dat je er op de zaterdag alsnog genoeg hebt. Een 
hoop jongens hebben kinderen en blessures, daar heb je natu-
urlijk mee te maken. Soms krijg ik wel eens het idee dat ze wel 
heel makkelijk afschrijven doordat we juist zoveel mensen heb-
ben, maar meestal hebben we toch een man of 13/14 tijdens 
de wedstrijden. We hebben tegenwoordig een groeps-app voor 
ons elftal, dan stuur ik op zondag een berichtje, en weet ik 
meestal voor woensdag of ik er genoeg heb voor de zaterdag. 
Ik heb ook goed contact met de leiders van het 3e en 5e elftal 
zodat we tijdig nog wat kunnen regelen met spelers, maar ik 
heb in al die jaren nog nooit een wedstrijd niet gespeeld door-
dat ik spelers tekort kwam.

Is het moeilijk om de jongens nog een beetje te motiveren.
Motiveren? Daar doe ik niet aan, ze mopperen tegenwoordig 
alleen maar, “Ik wil niet op die positie staan”, “ik wil niet in 
de wissel”, “ik heb last van mijn grote teen”, dat soort gezeur 
allemaal. Die gasten zijn niet meer te motiveren, dus begin 
ik er ook niet aan. Ik regel de drank en dan zijn ze al snel blij. 
Vroeger gingen we nog wel eens met zijn allen stappen maar 
dat kunnen die oudjes niet meer aan. Tegenwoordig gaan 
we twee keer in het jaar uit eten, één keer aan het begin van 
het seizoen met de jongens alleen en één keer aan het einde 
van het seizoen met alle partners erbij, maar ik krijg niet het 
idee dat ze daardoor gemotiveerder worden om beter te gaan 
voetballen.

Al vele successen mee gemaakt.
We mogen niet klagen denk ik, in het eerste jaar zijn we gelijk 
kampioen geworden. De eerste wedstrijd verloren we van 
Brakel, die trouwens ook mee deed voor het kampioenschap, 
daarna hebben we niks meer verloren. Thuis tegen v.v. Tricht 
haalden we het kampioenschap. We hebben ook eens een 
beslissingswedstrijd gespeeld op het terrein van Stedoco voor 
het kampioensschap, kregen we van de K.N.V.B. een aangestel-
de scheidsrechter en grensrechters. 
Die wedstrijd hebben we toen ook gewonnen, maar door een 
akkefietje wat we eerder in het seizoen hadden in Asperen kre-
gen we 2 punten in mindering en zijn we alsnog geen kampioen 
geworden, maar toen was het seizoen al afgelopen en hadden 
wij ons feestje al gehad.

“zeuren om 
  het zeuren”

Zijn er nog meer familie leden actief bij Leerdam Sport.
Ja, mijn 2 zoontjes spelen beide in de jeugd, Lars speelt in de F2 
en Jens speelt nog bij de mini’s. Mijn broer Richard speelt ook in 
het 4e. Mijn vrouw voetbalt dan wel niet maar die zit tegen-
woordig bij de activiteiten commissie van Leerdam Sport. Dus 
het grootste gedeelte van de zaterdag zitten we gezellig met de 
hele familie op het sportpark.

Op het programmablad heeft ooit je zoontje als speler van de 
week jou uit gekozen als favoriete voetballer van LSP, hoe heb 
je dat voor elkaar gekregen?
Ik heb hem dat in ieder geval niet voorgezegd, toen hij werd 
gekozen als pupil van de week kwam John Smit met de vraag 
“wat is je favoriete speler van Leerdam Sport”. Aangezien Lars 
de meeste jongens nog niet bij naam kan heb ik toen voorg-
esteld dat hij de naam van Mark Steenbeek moest doorgeven, 
aangezien Lars ook een verdediger is en het meestal de aan-
vallers zijn die worden uitgekozen zou het wel een keer leuk 
zijn als er een verdediger gekozen zou worden. Steenbeek is 
trouwens ook één van die jongens die tegenwoordig ook mee 
gaan naar Tiel en bovendien is het een goede gozer, maar mijn 
zoon bleef volhouden dat ik het was, en wie ben ik dan om daar 
tegen in te gaan.

“ Ik ben de beste 
leider van de club”

Wat kan je vertelen over Tiel.
Daar hebben we al sinds enkele jaren een veteranen toernooi 
bij R.KT.V.C, we gaan er altijd met veel plezier naar toe. Met 
wisselend succes trouwens, de eerste keer dat we mee deden 
stonden we in de finale maar door wat geknoei achterin van 
de huidige hoofdtrainer van Leerdam Sport zijn we helaas 
geen kampioen geworden. Hoofdtrainers en dat toernooi gaan 
sowieso niet zo goed samen, we hebben namelijk ook nog wel 
eens andere hoofdtrainer meegenomen maar die werd tijdens 
de eerste wedstrijd al het veld uit gestuurd. De laatste paar 
keren nemen we steeds meer jongens van naam mee, maar dat 
blijkt ook geen garantie voor succes, uiteindelijk gaat het om 
de gezelligheid en dat zit altijd wel goed. Ze zien ons nog steeds 
graag komen en tegenwoordig komen die mannen ook op ons 
veteranen toernooi.

Heb je wel een het gevoel dat je als lager elftal niet serieus 
wordt gevonden.
Dat gevoel heb ik inderdaad wel eens ja. Ik bedoel, als wij als 
elftal een klein probleem hebben met het één of het ander en 
ik vertel dat, dan krijg ik wel eens het gevoel van, “Ik vertel het 
nu wel en ze luisteren ook”, maar vervolgens hoor ik er dan 
niks meer van. Het zijn gewoon wat kleine ergernissen, dat stelt 
allemaal ook niet zo heel veel voor, maar het is natuurlijk wel zo 
fijn dat als ik wat vraag, er wat mee word gedaan anders heeft 
het ook geen nut om dingen door te geven. Verder hebben we 
het als elftal goed voor elkaar hoor, alles is goed geregeld. We 
zijn voorzien van trainingspakken, hoodies en tassen. Nu zijn we 
ook weer met een nieuwe sponsor bezig. Dat gaat dan meestal 
wel buiten het bestuur om en daarbij krijg ik ook wel eens het 
idee dat ze dat niet echt fijn vinden.

Ronald in actie tijdens de familiedag van Leerdam Sport.

In het 4e eltal voetbalt de zichzelf benoemde “beste speler van 
Leerdam Sport ooit”. Maakt hij die status een beetje waar?
Klopt, Jaco Brongers! Of hij die status echt waar maakt weet ik 
niet. Om eerlijk te zijn vind ik het altijd mooi om Jaco te zien 
voetballen. Hij is de soepelste of de snelste niet meer, maar als 
hij aan de bal is hij altijd de rust zelve. Je kan hem dan ook altijd 
aanspelen, ook al staat er iemand in zijn rug hij blijft altijd even 
relaxt aan de bal, in vergelijking met sommige andere jongens 
die dan al heel snel in paniek raken. Hij pikt altijd zijn goaltjes 
ook nog vaak genoeg mee, en ook dan blijft hij altijd rustig. Je 
zult Jaco voor het doel dan nooit iets gek zien doen, hij plaats 
de bal gewoon met het binnenkantje in het hoekje in tegenstel-
ling tot sommige andere gasten die de bal dan vol uit op de slof 
nemen en de bal het terrein afschieten. Ik vind het toch knap 
dat hij nog zo mee kan komen op die leeftijd, hij is samen met 
Anjo toch de oudste van het veld.

Nog ambities om iets anders te gaan doen bij Leerdam Sport 
als je ooit stopt als leider van het 4e elftal.
Ik ben voorlopig nog wel even bezig als leider denk ik, hoewel 
ik laatst nog wel wat witte zakdoekje zag na de verloren partij 
tegen L.R.C., maar ze willen me echt niet kwijt. Als ik het niet 
regel dan gebeurt er helemaal niks bij die gasten, ze zeuren 
altijd wel maar uiteindelijk kunnen ze toch niet zonder mij. Ik 
heb ze ooit wel eens op marktplaats aangeboden nadat ze weer 
eens commentaar hadden, maar daar heeft vreemd genoeg 
nooit iemand op gereageerd. Ik zeg wel eens dat ik na mijn 
50ste voorzitter wodt van de club. Dan krijg ik trouwens altijd 
wel gelijk de vraag of ik het dan beter gaat doen als het huidige 
bestuur. Ik zie het dan maar zo, er zijn altijd wel punten die 
verbeterd kunnen worden. En aangezien ik nu al de beste leider 
ben van deze club, dan is het natuurlijk vanzelf sprekend dat ik 
die lijn doortrek als ik hier ooit nog eens voorzitter wordt.
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Vrijdagavond 29 november was het zover, Sinterklaas en zijn 
Pieten waren op bezoek bij Leerdam Sport ‘55. 

De kinderen hadden al een aantal Sinterklaasliedjes gezongen 
met juffrouw Cretha, tot er op de ramen werd geklopt. DJ Ron 
zette Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht in. De deur 
ging open en wat bleek... alleen de Pieten waren er, en dat on-
danks Sinterklaas toch al een week bij Leerdam Sport logeerde 
was hij er niet bij. We zongen nog een paar Sinterklaasliedjes 
en daar was dan eindelijk ook Sinterklaas. Hij was de weg een 
beetje kwijt geraakt. Sinterklaas maakte een praatje met de 
nieuwste leden, de kleine niet voetballende leden en hij deed 
de prijsuitreiking van de Speculaaspoppenactie. Vervolgens 
werden de cadeautjes uitgedeeld, een Leerdam Sport sjaal 
speciaal voor de jeugd. De Sint en zijn Pieten konden de kantine 
niet zomaar verlaten. Er moest gedanst worden op het Leerdam 
Sport lied en op Zwartepietenstyle, uiteraard deden de Sint 
en zijn Pieten hier graag aan mee! Helaas waren er na afloop 
weinig kinderen die naar de disco zijn gekomen, maar al met al 
kunnen wij als activiteitencommissie terugkijken op een zeer 
geslaagde avond!

Volgend jaar zal de Sint samen met zijn Pieten ook weer een 
bezoek brengen aan Leerdam Sport.

oud papier

Ik denk dat we dit jaar een jubileum vergeten zijn. We zamelen 
als vereniging nu al 15 jaar onafgebroken oud papier in. Die 
oerlelijke groene container die al jaren op het complex staat is 
het zenuwcentrum van de oud papier inzameling. Het is niet 
de grootste inkomensbron van de vereniging, maar wel een 
waaraan iedereen simpel zijn bijdrage kon leveren. En het moo-
ie was dat dat kon op het moment dat je zelf wilde. Als jij oud 
papier had kon je dat bijna op ieder moment dat jij dat wilde 
inleveren. Geweldig toch! Jij, je oud papier kwijt en tegelijk ste-
unde je de club. Alleen maar voordelen dus. Tel daarbij op dat 
het ook nog een gesubsidieerd project was, dan kan iedereen 
nagaan dat het bestuur deze inkomensbron niet kwijt wilde. Het 
leek een vastigheid voor jaren.

Toch is er iets veranderd. De gemeente zocht een andere 
-goedkopere (?) invulling. Alle verenigingen zijn uitgenodigd om 
deel te nemen aan het nieuwe project. Dat behelst dat iedere 
deelnemende vereniging zelf vrijwilligers zoekt, die op de maan-
delijkse ronde de blauwe papiercontainers legen in Leerdam 
west. Geen deelname betekent geen opbrengst. En dat zou 
zonde zijn.

Het Bestuur heeft de familiedagcommissie gevraagd daarin het 
initiatief te nemen. Het plan is om een groep van minimaal 24 
vrijwilligers te vormen, zodat je dan 1x p/jaar zo’n 2,5 uur op 
een dinsdagavond tussen 18.00 en 20.30 uur voor de club in de 
weer bent. Voor dat je daadwerkelijk aan de slag mag, moet je 
wel een instructie ‘veilig papier inzamelen volgen. Dat wordt 
verzorgd door Waardlanden te Gorinchem. De koffie is gratis, 
de instructie duurt 1 uur, je krijgt een pas met foto waaruit 
je nieuwe vaardigheid blijkt. Goed voor je Linkedin profiel. In 
januari/februari is er weer een nieuwe instructieavond. De 
veiligheidschoenen zijn gesponsord t.b.v. deze groep vrijwilligers 
en worden dus verstrekt door Leerdam Sport. Met 24 mensen 
ben je 1x per jaar aan de beurt en ik kan uit ‘ervaring’ zeggen 
dat het een nuttig bestede avond is geweest.

Tot nu toe zijn er 6 mensen die gelegitimeerd oud papier mogen 
inzamelen, waaronder de voorzitter. Goed voorbeeld doet vol-
gen. Daarnaast zijn er een paar die hebben toegezegd ook mee 
te willen werken.

Kom op heren voetballers 1x p/jaar 2,5 uur is toch niet teveel 
gevraagd? Geef je op bij het bestuur of bij ondergetekende. Dat 
mag op via mijn e-mail adres “mbvanleusden@upcmail.nl”.

Marcel van Leusden

Vergeten jubileum!!

Uitslag ballonnenwedstrijd
Winnaar 

Esmee van Lent (Rahmstorf Duitsland 435 Km)

Gedeelde 2e Plek

Thirza de Jong  (Wierden 149 km)
Dean van Wijk (Wierden 149 km)

Rolf van Steenis (Wierden 149 km)

De Prijswinnaars worden zeer binnenkort uitgenodigd bij Leerdam Sport om hun prijzen 
in ontvangst te komen nemen.
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Mini Nieuws
Helaas geen nieuws van de allerkleinste leden onder ons.
Door omstandigheden heeft de redactie van de brug geen copy 
kunnen ontvangen voor deze edite van de brug .

Hiervoor onze excuses

LEERDAM
 

SPORT ’55
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plaatsing speeltuinZaterdagmorgen 5 Oktober was het dan 
zover, men konden eindelijk beginnen 
met het plaatsen van speel- toestellen 
in de speeltuin van onze vereniging.

Vroeg in de morgen stonden 9 man sterk, met opgestroopte 
mouwen, klaar om aan de slag te gaan. Het plan? Het plaatsen 
van nieuwe speeltoestellen in onze speeltuin. De oude toestel-
len waren zodanig versleten en onveilig, dat ze nodig toe waren 
aan vervanging. Een lange en intensieve ophaal actie leverde 
uiteindelijk het broodnodige geld op voor het renoveren en 
vervangen van de speeltoestellen die jaren lang onze kleinste 
leden veel plezier hebben bezorgd.

Door enkele tegenslagen heeft het uiteindelijk een hele tijd 
geduurd voordat er eindelijk aan de werkzaamheden begonnen 
kon worden. Op een mooie zaterdag morgen werden de nieuwe 
toestellen opgehaald en gingen ze op weg naar Leerdam Sport. 
Veel van de oude toestellen waren inmiddels al weggehaald 
of verplaatst naar een andere locatie. Met veel zwaar materi-
aal kon dan eindelijk begonnen worden aan het plaatsen van 
de nieuwe toestellen en zoals het spreek woord al zegt “vele 
handen maken licht werk”. Binnen een paar uur tijd stonden 
alle nieuwe toestellen op de plaats van bestemming en was de 
klus geklaard.

Dankzij alle vrijwilligers die deze morgen hun beste beentje 
hebben voorgezet om deze grote klus te klaren, kunnen de 
kleinste leden weer in een veilige omgeving van onze mooie 
speeltuin genieten. Op een later tijdstip is er rond de speeltuin 
ook nog een mooi en veilig hekwerk geplaatst.
Wij willen als club dan ook nog een keer onze dank betuigen 
aan de vrijwilligers die in hun vrije uurtjes deze geweldige 
prestatie hebben geleverd.

Van Links naar rechts: R. Keinemans, R. Brandsma, A. van Dijk, T. Kant, J. Hennekes, D. Kruijs, D. de Jong, R. Slob, A. Stütz
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de mannen van de opstal

De woensdagmorgenploeg van werkers op ons sportcomplex is 
aanzienlijk groter geworden. De voormalige selectie van: Sjaan 
Hoegee, Joop Sterk, Teunis Klok, Sinus Baars, Bertus v.d. Kolk, 
Kees v.d. Oever, Jan Kruis, Carel Giltjes, Jan Kanters en Arie Stutz 
is versterkt met de volgende scorende personen, Manus Niks, 
Bert Sanders, Henk van Vulpen, Henk Burggraaf en Teus Schaay.

Na de twee klus-zaterdagmorgens hebben deze werkers ervoor 
gezorgd dat we onze gasten fatsoenlijk op ons meer dan 40 jaar 
oude complex kunnen ontvangen. Op de tribune zijn de luiken 
hersteld en hebben Manus, Bert, Sinus en onze voorzitter John 
Boekelman de banken geschuurd en twee keer opnieuw in de 
beits gezet. Ook de open zit- en staantribunes achter het doel 
zijn afgespoten en gedeeltelijk gebeitst.
Joop en Teunis hebben naast diverse werkzaamheden o.a. het 
raamwerk gemaakt t.b.v. de banners van Argos en het Europa-
plein.
Kees en Jan hebben in twee kleedkamers nieuwe toiletten en 
tegels geplaatst en de anderen hebben herstel en schoonmaak-
werkzaamheden aan terreinen en opstallen gedaan.
De foto’s op deze pagina zeggen meer dan de woorden die ik 
schrijf.

Werkersploeg bedankt!!
Ook U bent van harte welkom wanneer u mee wilt komen 
HELPEN

Team Sjaan Hoegee

Versterkt.

TML HOLLAND
Koel - en Vriestransport

Pr. Marijkestraat 14
4141 GA Leerdam

Tel: 06-29224000
tmlholland@upcmail.nl
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Van de sponsorcommisieDe sponsorcommissie is weer druk in de weer geweest. 
Hierdoor is het clubblad weer uitgebreid met de volgende 
advertenties.

BrIVALI
Dit bedrijf levert de EPAD “energize your body” voor een sneller 
herstel & meer energie.

ZEtBEE.nl
Voor de wedstrijd tegen SVL Langbroek heeft de heer Zoran 
Blom van Zetbee.NL een aantal veiligheidsschoenen aan voor-
zitter John Boekelman overhandigd.
Deze veiligheidsschoenen zijn bestemd voor de vrijwilligers 
welke het “oud papier” ophalen. Naast een “cursus” zijn deze 
schoenen verplicht voor het inzamelen van het papier.
Wij zijn Zoran Blom zeer dankbaar voor zijn sponsoring en heb-
ben als dank een rood/wit kristallen presse papier geschonken.
Wij verwijzen u naar het artikel van Zetbee waarin staat dat zij 
naast bedrijfskleding en beschermingsmiddelen ook complete 
kleding voor uw medewerkers kan leveren.

Op de stelling hebben we 2 reclameborden geplaatst van MVIE AUDIOVISUELE TECHNIEK en MVIE HOME ENTERTAINMENT. Dit 
bedrijf staat garant voor een optimale kwaliteit in geluid en beeld.

Bij binnenkomst op ons complex is op de ballenvanger een banner geplaatst van het EUROPAPLEIN dat nu de hoofdsponsor is van 
het Jeugdbeleidsplan van Leerdam Sport.

De A-selectie heeft inloopshirts ontvangen van 
FANART HOLLAND bv uit NIEUWEGEIN en sweaters van
MIDDAG TEGELS uit leerdam.

De jeugd van Leerdam Sport bedankt dhr. Leen Bakker voor de 
sponsoring van de KINDER BINGO.

Namens de sponsorcommissie 
Wil Sleeuwits.

T +31 (0)345 638 570

F +31 (0)345 618 782

M +31 (0)644 744 285

www.vsi.nl

VSI

Gildenstraat 36

4143 HS Leerdam

The Netherlands
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Staand: P. Sluijk, T. Kosker, M. Kool, M. van Rossum, C. van de Ven, R. Schaaij, A. Harraz, R. Bas, Y. Toktas 
Zittend: D. Usmany, E. Aponno, A. Yetkinz, E. De Brito, E. Usmany, I. Bogerd

uit de oude doos

Staand: C. Gieltjes, J. Vermeulen, A. den Hollander, H. Taşdögen, J. v/d Wielen, V. Vink, K. Biemans, N. Vos, T. v/d Wijngaarden
Zittend: J. Niks, J. Teuling, G. Vos, H. Wielders, J. Abbel, M. Vink, A. Sterk

1992: Leerdam Sport A1

1986: Leerdam Sport A1

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




