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Voorzitterspraat
Dit wordt al weer mijn laatste bijdrage voor het jaar 2014. 
Wat is dit jaar verschrikkelijk snel gegaan. Of dat het te maken 
heeft met een drukke agenda dat een jaar zo snel gaat weet ik 
niet, maar het is gevoelsmatig wel weer gebeurd. Terugkijkend 
op het jaar 2014 denk ik dat ik best tevreden ben over het af-
gelopen jaar. Natuurlijk gebeuren er dingen dat je achteraf denk 
dat hadden we  anders moeten of kunnen doen. 
Maar dat is inherent aan het functioneren binnen een vereniging. 
Iedereen probeert op zijn eigen manier zijn best te doen om de 
Leerdam Sport’55 trein rijdend te houden. Als we met zijn allen 
onze schouders er onder zetten heb ik het volste vertrouwen in 
de toekomst, maar laat ik wel duidelijk zijn dat Leerdam Sport 
niet alleen van het bestuur is, maar Leerdam Sport’55 is van alle 
leden. Met elkaar kunnen we een mooie vereniging draaiend 
houden. Want zelfs in 2020 moeten we kunnen zeggen Leer-
dam Sport’55 staat nog steeds op de kaart. 
Als ik kijk naar het groeiend aantal jeugdleden bij Leerdam 
Sport’55 dan is dat een positief signaal voor de toekomst. Zeker 
met de bouw van de woningen op de Broekgraaf welke nu snel 
van start gaat moeten er  voor ons mogelijkheden zijn om nog 
verder te groeien.

Helaas hebben we vervroegd afscheid genomen van onze 
hoofdtrainer Fred Tromp. Ik betreur het als voorzitter dat Fred 
wegens privé omstandigheden niet langer de verantwoording 
voor de A selectie kon nemen, maar ik respecteer deze 
beslissing wel. Door deze beslissing moest onze Technische 
commissie op zoek naar een vervanger. Binnen een paar dagen 
was deze gevonden, Pim van Dam gaat de tot het einde van dit 
seizoen voor de groep staan. Ik wil hierbij Pim bedanken dat hij 
deze klus gaat klaren. Hier komt het Leerdam Sport’55 gevoel 
bij pim weer naar boven. Klasse pim.

Ik wil toch ook nog even terug komen op onze Algemene Leden 
Vergadering. Helaas viel de opkomst van onze leden een beetje 
tegen. Ik vindt de ALV nog steeds de ideale bijeenkomst om 
je mening te geven omtrent Leerdam Sport’55, maar helaas 
denken niet alle leden er zo over. Toch denk ik dat ook deze ALV 
best vruchtbaar is geweest. Tal van zaken zijn er besproken.  

Ik wil langs deze weg Jolanda Kanters bedanken voor haar inzet 
in het bestuur. Jammer genoeg kon zij wegens veranderde 
werkomstandigheden niet langer meer functioneren. 

Wat mij als voorzitter vooral goed doet is dat een lang 
gekoesterde wens in vervulling is gegaan n.l het op zetten van 
een Technische Commissie. 

Tijdens de ALV werd Albert Joosen gekozen als bestuurslid en 
hij heeft binnen het bestuur de portefeuille Technische Zaken. 
Ik wens Albert langs deze weg veel bestuurs plezier binnen 
Leerdam Sport’55. Nog steeds hebben we bestuurlijk een 
onderbezetting van mensen. Er komt nog steeds te veel werk 
op de schouders van mijn collega bestuursleden. Dus als u zich 
geroepen voelt om Leerdam Sport’55 mee te gaan besturen, 
spreek mij dan aan zodat we met een gesprek kunnen kijken 
wat de mogelijkheden zijn.

In mijn vorige voorwoord heb ik geschreven dat wij als Leerdam 
Sport’55 in gesprek zijn met de Gemeente Leerdam om te 
komen tot een gezamenlijk sportcomplex voor de Hockeyclub, 
Lrc Leerdam, Korfbal Ter Leede en Leerdam Sport’55. U heeft in 
de plaatselijke pers kunnen lezen dat twee van de vier verenig-
ing al ver waren met hun plannen. Helaas waren de andere 
twee waaronder Leerdam Sport niet op de hoogte van deze 
plannen. Laten we zeggen dat het een valse start is geweest en 
dat we met een goed gesprek alle neuzen weer de zelfde richt-
ing op gaan krijgen, want we strijden alle vier voor het zelfde 
ideaal, een gezamenlijk sportcomplex en als het even kan een 
Gemeentelijk Sportcomplex. Ik zal u over de verdere ontwikke-
lingen op de hoogte houden.

Ik weet niet of het iedereen is opgevallen, maar onze selectie 
speelt in een nieuw tenue. Ik mag wel zeggen dat het er strak 
uit ziet. Het vertrouwde rood/wit met voorop en achterop onze 
sponsoren. Maar wat ik het heel mooi vind is de verbondenheid 
met de gemeente Leerdam , op de mouw prijkt de Leerdamse 
vlag. Grote hulde voor de ontwerpers van dit shirt. Het is de 
bedoeling dat niet alleen onze A selectie in dit tenue  gaat 
spelen , maar ook als er sponsoren voor zijn dan gaat de hele 
vereniging hier in spelen. 

Ik wil langs deze weg iedereen bedanken zowel binnen als 
buiten  Leerdam Sport’55 om voor hun steun, hulp, sponsering 
in het afgelopen jaar. Zonder deze steun zou Leerdam Sport’55 
niet staan waar we nu staan, een mooie vereniging met vele 
mogelijkheden. Ik hoop ook in 2015 weer een beroep op ieder-
een te kunnen doen.

Tot slot wil ik iedereen hele fijne feestdagen wensen en een ge-
zond 2015. In het bijzonder die leden die wegens ziekte tijdelijk 
verstek moeten laten gaan heel veel goeds en sterkte.  En natu-
urlijk hoop ik u allen te ontmoeten op onze Nieuwjaarsreceptie 
op zondag 4 januari om 14.00 uur in onze kantine.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55

" Leerdam Sport ’55 

Staat in 2020 nog 

SteedS op de kaart. "



Alexy’s

www.alexys.nl
Fonteinstraat 14  4141 CE Leerdam   tel. 0345 - 61 32 12
Griekse specialiteiten in het hartje van Leerdam

Vlietskant 44    4141 CM Leerdam 

info@afternet.nl     0345-615920 
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VanNoord accountants & belastingadviseurs
Je herkent ze meteen

VanNoord Leerdam 
Pfinztalstraat 32  -  4143 JB Leerdam

T (0345) 61 18 44    E leerdam@vannoord.nl

www.vannoord.nl
Omdat we zelf ook ondernemers zijn, weten we dat je altijd vooruit moet lopen. Proactief zijn.  

Met mensen, producten en diensten waar je écht mee verder komt. Persoonlijk en zeer deskundig.  
U kunt van ons eerlijke adviezen, grote betrokkenheid en betrouwbaarheid verwachten.  

Onderneem nu één actie: bel of mail ons. Wij zijn altijd in de buurt.

Beesd - Culemborg - Gorinchem - Leerdam - Tiel - Vianen - IJsselstein - Zaltbommel
Betrokken ondernemers

Heukelumseweg 10, 4147 EW Asperen Tel 0345 - 61 48 80

0DUNW�����/HHUGDP
7HO���������������

www.juwelierstift.nl

Volg ons op

Facebook

voor leuke acties!

3�$��6WLIW
KRUORJHU���MXZHOLHU
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06 sep: Leerdam sport 55 - Unitas 3 - 0
13 sep: Capelle SV - Leerdam sport 55  0 - 2
20 sep: Leerdam sport 55 - GDC  0 - 2
27 sep Geinoord SV - Leerdam sport 55 4 - 0
04 okt Leerdam sport 55 - Hardinxveld VV 3 - 4
11 okt GJS - Leerdam sport 55  3 - 0
25 okt Leerdam sport 55 - Nivo Sparta 2 - 2
01 nov Tricht VV - Leerdam sport 55 1 - 1
08 nov Leerdam sport 55 - Delta Sports 95 FC 0 - 0
22 nov Leerdam sport 55 - GRC 14 (gestaakt)  3 - 0
29 nov Meerkerk SV - Leerdam sport 55 2 - 0
06 dec Leerdam sport 55 - De Zwerver 2 - 1
13 dec GVV 63 - Leerdam sport 55 3 - 0
24 jan Leerdam sport 55 - Capelle SV 

Programma Leerdam sport 55 stand 1e Elftal vanaf 13-12-2014
 #      team G W GL V P DPV DPToefenprogramma / beker / Competitie

LEERDAM SPORT 55 1e Elftal Seizoen 2014 - 2015 2e Klasse Zuid 1

Team foto van Leerdam Sport 1 was bij het samenstellen van het clubblad nog niet beschikbaar.

1 Geinoord 13 10 2 1 32 33   -7
2 GDC 13   8 2 3 26 22   -8
3 GRC 14 11   7 3 1 24 26 -17
4 Hardinxveld 13   6 4 3 22 30 -23
5 Tricht 12   6 3 3 21 22 -17
6 Delta Sports '95 13   6 2 5 20 27 -17
7 GJS 13   6 2 5 20 25 -16
8 Nivo Sparta 13   5 3 5 18 18 -21
9 Zwerver De 13   5 2 6 17 23 -20
10 Leerdam Sport 55 12   4 3 5 15 16 -18
11 Meerkerk 13   3 3 7 12 18 -25
12 Unitas 13   2 2 9 8 16 -29
13 Capelle SV 13   2 2 9 8 11 -33
14 GVV '63 13   2 1 10 7 11 -37

S T E U N  L E E R D A M  S P O R T  M E T  D E 



r

Aan- en verkoop Agrarisch
Beheer en exploitatie
Taxaties
Onteigening en schade egelingen

Nu ook actief in de
   woningmakelaardij en –taxaties!

Bekijk ons complete aanbod op www.vangellicumvastgoed.nl 

Van Gellicum Vastgoed b.v.
Rentmeesters- Makelaars- & Taxatiekantoor

Van Gellicum Vastgoed b.v.
Roodseweg 11A, 4156 AP  Rumpt,

0345-651635 / 06-51260930

Techniekweg 7B - 4143 HW Leerdam - Tel. 085 - 27 34 638 - Mob: 06 27 02 42 94 - Site: www.noastone.com - email: info@noastone.com
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Uit de Bestuurskamer
2014 is voorbij gevlogen en 2015 staat voor de deur. 
Zowel sportief als bestuurlijk gezien was 2014 weer een 
enerverend jaar. In mijn stukken ‘Uit de bestuurskamer’ uit de 
afgelopen edities heb ik u daarover geïnformeerd.

Algemene Leden Vergadering:

Ondanks de zeer geringe belangstelling was het een vruchtbare 
avond. Financieel gezien was het een minder jaar en zullen wij 
de vinger aan de pols moeten houden. John Boekelman en 
Rob Renaud zijn beide voor 3 jaar herkozen en Jolanda Kanters 
was niet herkiesbaar. Haar functie is opgeknipt en voor het 
beleid is Albert Joosen voorgedragen en gekozen. 
Voor het onderdeel commerciële zaken heeft zich niemand 
aangemeld en deze positie binnen het bestuur blijft vacant.

Na de bestuursverkiezing heeft Albert Joosen een toelichting op 
het ontstaan en opbouw van de Technische Commissie gegeven.
Hierover kunt u meer te weten komen elders in ‘de Brug’.

Leerdam Sport plaatst eigenlijk nooit rouwadvertenties en daar 
willen wij als bestuur verandering in brengen. 
Besloten is om rouwadvertenties te plaatsen voor een Lid van 
Verdienste, Erelid, leden die 25 jaar of langer lid zijn van 
Leerdam Sport ’55 en in speciale gevallen.

Tijdens de ledenvergadering stond ook het innen via automatische 
incasso van boetes n.a.v. gele- en rode kaarten op de agenda. 
Aangezien er nauwelijks actieve leden aanwezig waren is 
besloten dat het bestuur dit punt verder uit gaat werken. Regel-
matig delen wij briefjes m.b.t. de boetes uit, maar betaling volgt 
vaak niet. Het kan niet zo zijn dat de vereniging opdraait voor 
de kosten. Wij als bestuur houden jullie op de hoogte m.b.t. de 
ontwikkelingen.

In juli 2014 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de 
gemeente Leerdam, Hockeyclub Leerdam, Korfbalvereniging Ter 
Leede, LRC Leerdam en Leerdam Sport ’55 m.b.t. een onderzoek 
naar een multifunctioneel sportcomplex. 
Het was een verrassing voor het bestuur van Leerdam Sport dat 
wij via de media moesten vernemen dat Hockeyclub Leerdam 
en LRC Leerdam gezamenlijk een intentieverklaring wilden 
tekenen. Het vertrouwen was weg en wij als bestuur wilden de 
ontwikke-lingen eerst met onze leden bespreken. 

De aanwezige leden waren kritisch, maar waren wel de mening 
toegedaan dat wij als Leerdam Sport in gesprek moeten blijven. 
In januari is er eerst een gesprek met de 4 verenigingen met als 
doel de kou uit de lucht te halen. Later in januari volgt nog een 
gesprek met de gemeente Leerdam erbij.

Nieuwjaarsreceptie Leerdam sport:
Zoals al jaren een goed gebruik is, is de 1e zondag van het 
nieuwe jaar de Nieuwjaarsreceptie van Leerdam Sport. In 2015 
is dat zondag 4 januari, aanvang 14:00 uur. 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zal onze voorzitter John Boekelman 
weer het woord tot de aanwezigen richten, worden er jubilarissen 
gehuldigd en is er natuurlijk weer ruimte om bij te praten.

Vacatures:

Zoals eerder aangeven zijn wij binnen het bestuur nog op zoek 
naar iemand die commerciële zaken voor zijn/haar rekening wil 
nemen. Daarnaast is de TC op zoek naar een wedstrijdsecretaris 
voor de jeugd en de senioren. op onze website staat meer 
informatie. Ook zijn wij voor ons 2e elftal nog op zoek naar een 
grensrechter.

Tot slot wil ik jullie allemaal alvast prettige feestdagen en een 
gelukkig en bovenal gezond 2015 toe wensen. Bovendien hoop 
ik jullie allemaal te begroeten tijdens onze Nieuwjaarsreceptie.

Henri van Wijk
Secretaris



DE Technische Commissie

VOORZITTER

Albert Joosen

Algemene ondersteuning

Marcel van Leusden / 
Carola Renauld

Groepsleider Senioren

Dick de Jong

Groepsleider Pupillen

Vacant

Coördinator Trainers

Erwin Niks

Coördinator a/B  selectie

Vacant

Groepsleider Junioren

John Vendelbosch

Coördinator A / B/ C

Marko Luksen

Coördinator D / E

John Smit

Coördinator F / Mini’s

Ronald van Hoorn

hoofd scouting

Dick kruijs

Wedstrijd secretariaat

Eef Jacobs / 
2e positie vacant

Leo v/d Zwan

Coördinator Senioren

Toernooi
Commissie

Wie vormen de Technische Commissie

Indeling technische commissie. 2014 / 2015

Het ontstaan van de Technische Commissie

Het seizoen 2014 - 2015 is inmiddels alweer halverwege en 
achter de schermen is er sinds het begin van dit seizoen het 
nodige veranderd. de grootste verandering binnen Leerdam 
Sport '55 is de komst van een Technische Commissie. Wie zijn 
wij nu eigenlijk en wat is onze rol binnen de vereniging? 
tijd dus om ons eens nader voor te stellen, mede omdat de 
commissie sinds de start behoorlijk gegroeid is.

Dick Kruijs, Dick de Jong en Marcel van Leusden zijn vorig 
seizoen gestart met de voorbereidingen om een Technische 
commissie samen te stellen. Het bestuur vroeg na die start al 
snel om actieve ondersteuning teneinde de A-selectie voor het 
seizoen ‘14-‘15 rond te breien. Vervolgens was de vraag hoe je 
zoiets als een tc op poten zet als je bedenkt dat er binnen de 
club nauwelijks ervaring is bij het opzetten van een dergelijke 
organisatie. In maart heb ik te kennen gegeven dat ik graag mee 
wilde helpen en dat mijn ervaring wellicht van pas zou kunnen 
komen, vanaf dat moment is het snel gegaan. 
In april werd er een overleg georganiseerd met diverse 
vrijwilligers en hebben wij onze ideeën uit de doeken gedaan 
en gevraagd of er mensen waren die met ons mee wilden doen. 
Een maand later was de organisatie van de Technische Commis-
sie een feit en hebben we de plannen besproken met zowel het 
hoofdbestuur als ook het jeugdbestuur.

Met de komst van de Technische Commissie kwam het jeugd-
bestuur in haar oude vorm te vervallen en ontstond er een 
commissie die jeugd en senioren voetbal gaat behartigen. 
Iedere sectie krijgt een groepsleider en naar gelang de grootte 
van een sectie, één of meerdere coördinatoren die zowel op 
voetbaltechnisch als ook op organisatorisch gebied ondersteuning 
bieden aan trainers en leiders.

Ons doel

Het belangrijkste doel van ons is om zoveel mogelijk eigen jeugd 
op te leiden voor het eerste elftal. Dit betekent dat er veel tijd 
en energie gestoken zal moeten worden in de dagelijkse 
begeleiding van spelers en elftallen. 
We hebben dus goede trainers en leiders nodig die niet alleen 
op voetbaltechnisch gebied, maar zeer zeker ook op het gebied 
van normen en waarden een meerwaarde vormen voor de 
vereniging. Normen en Waarden binnen de club is ook een 
doel op zich. Leerdam Sport komt te vaak in negatieve zin in 
de media en dat is slecht voor het imago van de club. De KNVB 
heeft als speerpunt clubs en spelers die zich zowel binnen als 
buiten de lijnen geregeld op negatieve wijze laten gelden, hard 
te straffen. Ook het bestuur en daarmee dus ook de Technische 
Commissie als uitvoerend orgaan hebben zich tot doel gesteld 
onsportief gedrag en geweld op en buiten het veld hard aan te 
pakken. Dit begint al bij onze jeugd en hun begeleiding, maar 
ook de ouders hebben daar een belangrijke rol in.  
Binnen de Technische Commissie staat hier met name de rol 
van de coördinator centraal.

Functies en taken

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de functies en taken, 
voor een uitgebreid beeld van de taken, bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden per functie verwijs ik naar de taakomschri-
jvingen die voor iedere functie beschreven zijn. Deze zijn bij de 
voorzitter van de Technische Commissie op te vragen.
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De Technische Commissie:

Bewaken en uitvoeren van het technisch-beleid m.b.t. 
voetbaltechnische en organisatorische zaken.

Voorzitter:
Vertegenwoordigt de Technische Commissie binnen het 
hoofdbestuur en geeft leiding aan de Technische Commissie. 
Verantwoordelijk voor het aanstellingsbeleid en de algemene 
zaken en bewaakt en borgt de normen en waarden binnen de 
Technische Commissie.  

hoofd scouting: 
Evalueert periodiek spelers met selectietrainers. Bewaakt het 
technisch beleid en doet aanbevelingen, voert het selectie-
beleid uit binnen de vereniging en stelt selectietrainers aan. 
Bewaakt de clubcultuur bij het werven van selectiespelers en 
trainers.

Algemene ondersteuning: 
Ondersteunt de diverse commissieleden daar waar nodig 
op technisch en op administratief gebied. Beheert de in en 
uitgaande post t.b.v. de Technische Commissie en houdt de 
notulen van de commissievergaderingen bij.

Verantwoordelijkheden en speerpunten
Nog even in het kort de verantwoordelijkheden en speerpunten 
van de Technische Commissie.

Wedstrijdsecretaris (jeugd): 
Uitvoeren en coördineren van alle wedstrijdzaken. 
Aanspreekpunt voor de KNVB voor wat betreft wedstrijdzaken. 
Regelt scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden. 
Verantwoordelijk voor de indeling van de veldbezetting op 
wedstrijddagen en onderhoud nauw contact met de consul.

Groepsleiders:

Maakt in samenspraak met coördinatoren werkafspraken 
t.b.v. trainers en leiders. Verantwoordelijk voor het welzijn van 
spelers, trainers en leiders binnen zijn sectie. In overleg met 
coördinatoren vooruit schuiven / terugzetten van spelers binnen 
een sectie en in overleg met de Hoofd scouting werven en aan-
stellen van selectietrainers binnen zijn sectie
 
Coördinatoren:

Borgen van normen en waarden binnen een sectie. 
Spreekt trainers, leiders en spelers en -in geval van jeugd- de 
ouders aan op hun gedrag en treft indien nodig maatregelen. 
Stelt in samenspraak met de groepsleider en de Hoofd scouting 
elftallen samen en communiceert hierover. Werft en stelt 
trainers en leiders aan voor lagere elftallen binnen zijn sectie. 

Verantwoordelijkheden:
–  Gedelegeerd uitvoerend verantwoordelijk voor het 
    technisch beleid,
–  Bewaken van het te voeren beleid en de clubcultuur,
–  Doet voorstellen m.b.t. het technisch beleid,
–  Stelt huisregels op die betrekking hebben op de directe
    uitvoering van het technisch beleid,
–  Stelt trainers en leiders aan,
–  Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de door-
    stroming van jeugdspelers,
–  Stelt in samenwerking met trainers elftallen samen.

speerpunten:
–  Bewaken van de clubcultuur binnen de vereniging,
–  Opleiden en begeleiden van de eigen jeugd met als eind-
    station het 1e elftal,
–  Aanstellen van gediplomeerde trainers en/of deze opleiden,
–  Neerzetten van een duidelijke structuur binnen de 
    vereniging,
–  Sturen op normen en waarden zowel binnen als buiten het
    veld.

Tot slot...

Als Technische Commissie zijn wij continu op zoek naar en-
thousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om samen met ons 
de vereniging naar een hoger plan te brengen. 
Mocht je na het lezen van dit stukje meer willen weten over de 
taken van de Technische Commissie neem dan gerust contact 
op met één van de commissieleden. Je kunt de Technische 
Commissie vinden op de website van de club, kijk dan bij 
Clubgegevens –> Bestuur –> Technische Commissie,

Heb je interesse in één van de vacante functies, laat het ons 
weten.

Als laatste meld ik dat er op 12 januari 2015 een bijeenkomst 
georganiseerd wordt waar wij als Technische Commissie de 
trainers en leiders nadere toelichting zullen geven over onze rol 
binnen de vereniging en de onderlinge samenwerking.

Wij gaan voor samenwerking, jullie ook?

Albert Joosen
Voorzitter Technische Commissie

De Redactie van “de Brug”
Wenst iedereen fijne feestdagen
 en een heel gelukkig nieuwjaar



WWW.PROFILETYRECENTER.NL

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

Leerdam, Energieweg 1  Tel. 0345 - 61 57 25

NOUT

inhouse services

Gespecialiseerd
in productiewerk

vlietskant 31 - 4141 CK Leerdam
Tel: 0345-61 84 55 - Fax: 0345-61 98 74 Vlietskant 23-25 4141 CK LEERDAM

Telefoon: 0345 612786

VLOERBEDEKKING - LAMINAAT
Nieuw in ons assortiment:

Specialisten in:
Verf

Behang
Raamdecoratie

Gordijnen

VAN EIJK

0345 – 614985 0345 – 633306
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Uit eerste hand (Een woord van onze leider)

tijdens de familiedag was er alweer voor de derde keer een 
ballonnen wedstrijd georganiseerd door de familiedagcommis-
sie. Zoals in de voorgaande jaren deden er weer meer dan 100 
kinderen hieraan mee. Tijdens het uitdelen van de kaartjes en 
de ballonnen was het weer een grote maar leuke chaos want 
iedereen wilde natuurlijk de beste en snelste ballon hebben, 
zeg maar de Ferrari onder de ballonnen. 

Nadat iedereen zijn naam had ingevuld moest iedereen met een 
ballon naar de middencirkel van het hoofdveld. Toen was het 
de beurt aan voorzitter John om iedereen in het gelid te krijgen, 
wat hem na enkele minuten dan ook lukte. Voorzitter John ging 
toen aftellen tot nul waarna iedereen zijn ballon de lucht in liet 
gaan. Sindsdien was het afwachten geblazen waar de ballonnen 
zouden landen en of men de kaartjes zouden terug sturen.

nu zes maanden later nadat de inzenddatum op 21 november 
was afgesloten waren er tientallen inzendingen binnenge-
komen. Daarop besloot de familiedagcommissie dat de drie 
ballonnen die het verst waren gekomen een prijs te geven. 
Op 4 december om 7 uur s’ avonds was het dan zover. De 
drie prijswinnaars stonden vol verwachting klaar om hun prijs 
in ontvangst te nemen. Alle drie kregen een voetbal en een 
waardebon om een mooi cadeau te kopen.

de uitslag:

1e prijs Wendy van Dijk   130 km Boekhout (Belgie)
2e prijs Dean van Wijk   124 km Asse (Belgie)
3e prijs Esmeé Vendelbosch   107 km Mechelen (Belgie)

     Uitslag Ballon wedstrijd
     Familiedag 2014

De eerste helft van het seizoen zit er al weer op. Na een goede 
voorbereiding met goede resultaten in de oefenwedstrijden 
en bekerwedstrijden waren de verwachtingen hoog. Het werd 
echter een seizoenshelft met pieken en dalen met als resultaat 
slechts een 9e plaats.

de eerste 2 wedstrijden werden nog gewonnen, maar daarna 
volgden drie nederlagen. De laatste nederlaag tegen Hardinx-
veld werd na een goede 2e helft helaas in blessuretijd met 
3-4 verloren. De volgende wedstrijd in Gorinchem tegen G.J.S. 
werd na een uitstekende wedstrijd vrij eenvoudig met 0-3 
gewonnen. na deze wedstrijd volgden 3 wedstrijden die gelijk 
werden gespeeld. de volgende wedstrijd was tegen nummer 
2 G.R.C.'14. Er werd goed door ons gevoetbald, maar het was 
zonde dat de wedstrijd na 59 minuten bij een 3-0 voorsprong 
werd gestaakt. Ray Kant bereidde alle doelpunten voor. De uit-
wedstrijd tegen Meerkerk werd met 2-0 verloren. Tijdens deze 
wedstrijd verdedigde rechtsback Jeffrey van Bruchem ruim een 
half uur het doel, na een rode kaart van de keeper. De volgende 
wedstrijd werd met 2-1 van De Zwerver gewonnen. De laatste 
wedstrijd voor de winterstop werd een grote teleurstelling.  
Uit tegen hekkensluiter G.V.V.'63 werd met 3-0 verloren.

In de week na de wedstrijd tegen G.R.C.'14 maakte trainer Fred 
Tromp bekend om privéredenen per direct te stoppen.  
Assistent Robert Usmany nam toen tijdelijk de honneurs waar, 
maar na de uitwedstrijd tegen Meerkerk werd bekend dat pim 
van Dam tot het einde van het seizoen weer trainer wordt.

De wedstrijd tegen G.V.V.'63 was voor Geert de Boer zijn laatste 
wedstrijd. Na 4,5 jaar stopt hij ermee. Hij wordt opgevolgd door 
Anouk van Ingen die al ruim een jaar met Geert mee loopt.

Tijdens de winterstop neemt een deel van de selectie deel in 
Gorinchem aan de Proxsys Champion Cup.

Op 17 januari spelen we een oefenwedstrijd om 15.00 uur uit 
tegen Asperen en op 24 januari begint de competitie weer met 
een thuiswedstrijd tegen S.V. Capelle.

De topscoorders zijn:
Marko Luksen 5x  Ray Kant  2x
Akram Chentouf 4x  Achraf Chentouf 1x
Cyrill Menges 3x  Marek Verweij 1x



SNOEK&de LEEUW bv
A C C O U N TA N C Y  e n F I S C A A L  A D V I S E U R S

‘t Rond 10, 4285 DE Woudrichem telefoon. 0183 309001

Voor het midden- en kleinbedrijf, startende ondernemers en

particulieren, een greep uit onze dienstverlening

gniduohkeoBycnatnuoccA

Loonadministratie Jaarraportage

Tussentijdse overzichten Belastingaangiften

Startersadviezen Verzekeringen

De Stichting Kringloop Leerdam levert een belangrijke bijdrage aan een zo
duurzaam mogelijk milieu door het hergebruik van artikelen en goederen te
stimuleren. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij
mogelijkheden 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 – 17.00
en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.

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

L   E   E   R   D   A   M

C. VAN DER HAM
SLAGERIJ
&
PARTYSERVICE

www.slagerijvanderham.nl

FONTEINSTRAAT 30
4141 CH LEERDAM
TEL. (0345) 61 26 72

De Gildeslager verrast je smaak Hans Schaap

v. Egmondstraat

4143 BN Leerdam

Tel 785613 0f 06 51 09 82 50

Back to Disco Entertainment
Muziek voor elk feest

Back to Disco Entertainment
Muziek voor elk feest

Praktijk voor Podologie Versantvoort
Registerpodoloog B

A.J.M. Versantvoort

Nieuwstraat 72
4141 CD  Leerdam
Tel. O345 - 617190

www.podologie-versantvoort.nl

Pand18

Kerkstraat 18

4141AW Leerdam

0345 - 633 008

www.syndion.nl

Pand18

Openingstijden:

Maandag 13.00 - 16.30

Dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 16.30

In de nieuwste en leukste winkel van Leerdam.
Vol orginele cadeaus!

Welkom 
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01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Heb je een vrouw? Ja
04. nog steeds gelukkig getrouwd? Ja
05. Heb je het naar je zin bij Leerdam sport? Ja
06. Is R. van Hoorn de beste leider van de club? Ja
07. Wordt jij weer topscoorder van jullie elftal? Nee
08. Worden jullie kampioen dit seizoen? Ja

naam:
robin van der Burg 

Elftal: 5e
Positie: Middenvelder

Voetbal sinds 2012 bij LSP

09. Zin in de winterstop? Nee
10. drink je wel eens een biertje? Ja
11. Hou je van een feestje? Ja
12. Is het gras te lang bij Leerdam Sport? Ja
13. Moet LSp investeren in een kunstgras veld? nee
14. Gaat het eerste elftal mee draaien boven in? Nee
15. Heb je ook nog bij andere clubs gevoetbald ? Ja
16. Beoefen je nog andere sporten naast het voetbal? Nee

Ja Neeof

Bernardus

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

Volgende keer in Ja en Nee: Danny van Hoften

Hoe lastig is het schrijven van een column? 
Ik kan u zeggen heel lastig. Een eigenschap van een column is 
m.i. dat ‘ie scherp en actueel moet zijn. Daarnaast, maar dat 
spreekt voor zich, moeten de vermelde feiten correct zijn. In 
een blad als De Brug dat 4x per seizoen uitkomt is het helemaal 
lastig. Ik zit nu (zondagavond 14/12/14) achter de laptop dit 
stukje te typen en het duurt misschien wel een week voordat 
u dit leest. Het onderwerp waar ik dan op zondagavond over 
nadenk en schrijf, kan een week later wel totaal uit de wereld 
zijn. Voorheen dacht ik dat iedere dag een column schrijven 
nog lastiger is. Iedere dag scherp, snedig en actueel. In de krant 
is dat laatste makkelijk. Vandaag schrijf je, morgen staat het in 
de krant. De moeilijkheid voor de dagelijkse columnisten zit ‘m 
meer in het snel scherp schrijven dan in het onderwerp. 
die zijn er iedere dag genoeg. en, ben je eens niet in vorm, dan 
weet je dat je de volgende dag weer een nieuwe kans krijgt. 
In de Brug duurt dat weer maanden!

Waarover zal ik schrijven? Eerst dacht ik echt dat het moest 
gaan over de afgang van het 1e elftal bij GVV gisteren. 3-0 
verliezen bij de onderste, daar word je niet blij van. Maar dat 
is wel heel makkelijk, die prestatie, die er eigenlijk niet eens 
een is, afpoeieren. Als het goed is, voelen de heren dat zelf ook 
wel. Wat dan? de subsidie die Marokko van de europese unie 
krijgt om op de vlucht zijnde Afrikaanse mannen in Marokko te 
houden. De wereld op zijn kop! Of over het opvangen (of niet) 
van Syrische vluchtelingen in het oude Emmahuis? Nee, die 
feiten ken ik (ook) onvoldoende. Wat ik bijvoorbeeld hoorde 
was, dat het alleen om mannen zou gaan. Dat is dan wel heel 
raar! Waar zijn de vrouwen en kinderen van die mannen dan? 
Hoeven die niet te vluchten?

Of de opkomst op de jongste ledenvergadering? Geweldig, de 
kantine puilde uit. Ik begreep dat Ronald en Liesbeth op het 
laatste moment nog barpersoneel moesten inhuren. Dat is in 
jaren niet meer voorgekomen. en gelukkig maar dat al die leden 
er waren, want op die manier konden zij hun ideeën en (opbou-
wende) kritiek aan het bestuur voorleggen. Dat bestuur legt 
immers verantwoording af en mag op het gevoerde beleid 
worden afgerekend. dan is zo’n vergadering veel beter dan 
zomaar ‘off the record’ langs het veld of in de kantine een 
beetje lopen te klagen, want dat laatste is zó makkelijk.

Het bestuur heeft de geponeerde ideeën ter harte genomen en 
een waslijst aan nieuwe vrijwilligers aan de lijst toegevoegd. 
Zo hoort het!

   Een beetje lopen te klagen



            DE BRUG I Septembert 2014        16

 Oosterbliek Doctor H.B. Wiardi Beckmanplein 60, Gorinchem

20 Dec 2014 t/m 3 Jan 2015

Maandag 22 december
LEERDAM SPORT - RAPTIM 
Woensdag 24 december
NOORDELOOS - LEERDAM SPORT 
Zaterdag 27 december
GJS - LEERDAM SPORT 

OUDJAARSBORREL 2014OUDJAARSBORREL 2014
Zoals u al jaren van ons gewend ben is er ook dit jaar weer 
de altijd zo gezelligeoudjaarsborrel in de kleine kantine van 
Leerdam Sport. U bent vanaf 14.00 uur t/m 18.00 uur weer 
van harte welkom om onder het genot van een drankje en 
een hapje gezellig over het afgelopen jaar te discussiëren.

We zien u graag verschijnen op 31 december.
Ronald & Liesbeth
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Naam :  Ufuk Elmas
Leeftijd :  17
Elftal :  A1
Positie :  Middenvelder (centraal)

Naam :  Akram Chentouf
Leeftijd :  21
Elftal :  1e Elftal
Positie :  Middenvelder (Links)

Wat voor soort middenvelder ben jij?
Akram: Ik ben een ‘box to box’ speler, door mijn goede conditie 
en uithoudingsvermogen kan ik veel meters op het veld maken. 
Ufuk: Ik ben een technisch aanvallend ingestelde middenvelder, 
mede door mijn verleden als aanvaller heb ik nog steeds de 
drang naar voren.

Wat zijn je sterke punten als middenvelder?
Akram: Ik denk dat mijn conditie wel mijn sterkste punt is. Het 
overzicht en de rust bewaren waar dat nodig is, proberen het 
altijd voetballend op te lossen. En de duels ingaan, altijd 100% 
geven en gewoon weten dat die bal voor jou is.
Ufuk: Mijn snelheid is een zeer sterkt punt en ik ben technisch, 
ook ben ik goed in de omschakeling en heb de energie om goed 
te reageren tijdens eventuele counters van de tegenstander. 
Hier komt mijn snelheid dan weer goed van pas en ook mijn 
uithoudingsvermogen.

Wat zijn je zwakke punten als middenvelder?
Akram: Mijn balaanname is niet altijd wat het moet zijn, dat kan 
en moet sowieso beter, ook moet ik beter mijn kansen afmaken 
als ik voor het doel kom. Mijn kopduels moet ik ook wat vaker 
winnen, maar ik train hard om al die punten te verbeteren.
Ufuk: Dat is vooral als we achterstaan, verkeerde keuzes maken, 
koppie laten hangen en niet altijd mijn taken uitvoeren. 
Kortom het is een mentaliteitskwestie, maar daar wordt aan 
gewerkt.

Wie is jouw "voorbeeld" als middenvelder?
Akram: Andrés Iniesta, wat die man op het voetbalveld doet is 
magisch. Zijn inzicht en techniek zijn gewoon fenomenaal. Hij 
maakt als middenvelder bijna geen overtredingen en dat is toch 
wel van hele grote klasse.
Ufuk: Ik kijk heel veel naar Wesley Snijder. Hij is niet snel en 
groot, maar hij voetbal echt met zijn hoofd. Hij weet voor dat 
hij de bal heeft al wat hij er mee moet doen en dat zie je zeker 
in turkije bij andere middenvelders bijna niet. Andrés Iniesta 
is ook een voorbeeld. dat is een wereldvoetballer, vooral in de 
kleine ruimtes is hij echt heel goed. 
Hij heeft heel weinig foutieve passen. Bijna alles wat hij met de 
bal doet klopt gewoon

Altijd op deze positie gespeeld?
Akram: nee, ik ben in de jeugd begonnen als verdediger. op 
die positie heb ik ook in diverse jeugd elftalen van de K.N.V.B. 
gevoetbald. In de B-junioren ben ik toen doorgeschoven om 
op het middenveld te gaan spelen. Tijdens mijn Periode bij de 
A-junioren heb ik in de voorhoede gespeeld, toen ik bij Leerdam 
Sport kwam voetballen heeft de trainer mij weer op het 
middenveld gezet en daar speel ik nu nog steeds.
Ufuk: Nee, ik heb altijd als spits gevoetbald. Mijn huidige trainer 
in de A1 heeft mij op deze positie gezet omdat we dit seizoen 
te veel aanvallende voetballers hebben. Daardoor sta ik nu 
centraal op het middenveld. Je komt veel meer aan de bal dan 
als een voorhoede speler. En dat bevalt me tot nu toch nog heel 
goed.

ondanks leeftijd, cultuur en religie blijft het voetbal-
spelletje voor iedereen hetzelfde. Alleen de benadering 

van het voetbal is voor iedereen anders. Wij voelen dit keer 

twee middenvelders aan de tand over hoe hun het voetbal 
benaderen. akram komt uit voor het 1e elftal en ufuk 
speelt in de a1.

Back Back2
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hij is 43 jaar oud, werkt bij Mercedes-Benz Financial services als 
auditor aftersales, is getrouwd en heeft 2 kinderen, een zoon en 
dochter. hij is geboren in Maarssen maar omdat zijn vader in de 
bouw werkte heeft hij als kind door heel Nederland gewoond. 
Na veel verhuizingen belandde hij weer in Maarssen waar hij 
een groot deel van zijn jeugd heeft doorgebracht. sinds 1991 
woont Jeroen de Bruin in Leerdam en is al halverwege de jaren 
90 gepassioneerd bezig met Leerdam sport.

Zelf ooit gevoetbald?
Een groot deel van mijn jeugd heb ik bij v.v. Maarssen gespeeld 
en zoals ik zelf misschien mag zeggen op een niet onverdiens-
telijke wijze, want ik heb zelfs nog wat jeugd selectie elftallen 
doorlopen. Helaas moest ik op mijn dertiende stoppen met 
voetballen door een blessure.

Wanneer ben je begonnen als penningmeester en waarom?
Ik ben in november 2004 gevraagd door Gerard Kuipers en Jacco 
Kant, zij benaderden mij om me te vragen of ik wat voor de club 
kon betekenen. Ik nam het over van Drikus van Rossum, die 
helaas door zijn ziekte moest stoppen met deze functie. 
Ik heb toen tegelijk met John Boekelman plaats genomen in het 
bestuur. Waarom ze bij mij terecht kwamen weet ik eigenlijk 
niet, want zoveel ervaring had ik toen nog niet, het enige wat 
ze tegen mij zeiden was dat ze iemand zochten die “van wanten 
weet”.

Wat trof je aan?
toen ik de boeken kreeg ben ik eerst alles gaan inventariseren 
en heb er voor gezorgd dat de dagelijkse dingen weer op orde 
waren. daarna dat de afspraken die er waren werden nagekomen. 
Na de inventarisatie ben ik tot de conclusie gekomen dat 
Leerdam Sport nog maar weinig toekomst had. Of we 2006 
zouden halen was onzeker. Al met al scheelde dat niet veel. Toen 
heb ik met de andere bestuursleden keiharde maatregelingen 
moeten nemen die misschien bij andere leden niet in goede 
aarde zijn gevallen.

Hoe is de samenwerking met de andere bestuursleden?
Nou, die is best wel goed. We hebben elke dinsdag een 
bestuursvergadering waar iedereen zijn zegje mag doen, daar 
vallen best wel eens harde woorden maar iedereen is wel eerlijk 
tegen elkaar waardoor we na de vergadering weer als beste 
vrienden naar buiten gaan. Met de een heb je natuurlijk meer 
dan met de ander, maar dat mag de pret niet drukken. 
Het belangrijkste is dat we van elkaar weten dat we daar zitten, 
omdat we het beste voor hebben met Leerdam Sport.

Wat zou je persoonlijk nog graag willen veranderen bij Leer-
dam Sport?
dat Leerdam Sport meer een vereniging wordt in plaats van een 
bedrijf. We moeten met zijn allen weer een gezamenlijk doel 
krijgen, dus samen iets opzetten en samen ergens voor staan, 
zodat we weer echt een vereniging worden. 
nu worden te veel dingen door te weinig mensen gedaan.

Wat is nu je indruk van Leerdam Sport?
Alles is nu gegaan als een sneltrein, als je bekijkt waar we van-
daan komen doen we het heel goed, maar we moeten nu niet 
denken dat we er al zijn. er moet nog veel gebeuren voordat we 
kunnen zeggen dat we alles op de rails hebben. 
We lopen bestuurlijk eigenlijk achter op de sportieve prestaties 

De stille kracht achter………: Jeroen de Bruin

van het eerste elftal, maar we zijn met een versnelde inhaalslag 
bezig. nu zijn we eigenlijk nog een beetje de vreemde eend in 
de bijt als je ziet hoe het bij andere clubs er aan toe gaat. 
Er is nu een slogan ‘100% puur voetbal’ en ik denk dat dat echt 
op ons slaat.

Is er al veel veranderd bij Leerdam Sport?
Jawel, ik vind dat Leerdam Sport verbonden is met de sociale 
wijk West. Daarmee willen we ons profileren en ik vind dat dat 
de laatste tijd zeer goed is gelukt. We hebben veel goodwill 
gekweekt op het sportieve gebied bij de ondernemers in de 
regio en veel gedaan op sociaal gebied, zoals ‘Samenloop voor 
hoop’. De familiedagen zijn weer in ere hersteld, waardoor de 
band met de wijk nog hechter wordt. We staan financieel zelfs 
weer in de plus, zodat we weer wat armslag hebben om wat te 
doen en we de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet kunnen 
gaan.

Krijg je veel complimenten voor wat je doet bij Leerdam Sport?
Ja en nee. Ik ben zelf liever op de achtergrond bezig met de 
dingen die ik doe, daarom duurde het ook zo lang voordat ik 
dit interview wilde doen. de mensen die mij wat beter kennen 
en waar ik veel mee te maken heb, laten wel hun waardering 
blijken. Het enige wat wel ik mis is het respect naar het bestuur 
en vrijwilligers, van de leden die niets doen. Ze hebben heel 
veel kritiek op ons maar je ziet niemand opstaan om de dingen 
op te lossen die wij verkeerd doen in hun ogen. Dat vind ik heel 
jammer.

Waar willen jullie naar toe als bestuur?
We willen een vereniging worden met Leerdammers, door 
Leerdammers en voor Leerdammers. dat Leerdam Sport serieus 
wordt genomen en een gezonde vereniging wordt met een 
ledenbestand dat bestaat uit alle lagen van de bevolking en een 
grote spreiding qua leeftijden. 
Natuurlijk hopen we op een betere samenwerking met de 
gemeente en andere verenigingen, zodat we van elkaar kunnen 
leren en betere omstandigheden kunnen creëren voor onze 
leden. Vol verwachting kijken wij ook naar de nieuwe wijk die 
gebouwd wordt. We verwachten dat hierdoor het ledenaantal 
zal groeien. Misschien wel zodanig dat we weer een grote en 
trotse vereniging worden. 
ook zijn wij benieuwd naar de indeling van de nieuwe wijk. Is 
er genoeg ruimte om buiten te spelen, want onze vereniging 
bestaat toch grotendeels uit straatvoetballertjes, zelfs onze 
oudste leden zijn zo begonnen, dat is toch ons imago.

Hoe staan we er financieel voor?
De meeste mensen denken dat we er heel goed voor staan, 
maar het probleem is dat we te kampen hebben met achterstallig 
onderhoud en dat de subsidies zijn verdwenen. 
Hierdoor moeten we heel goed gaan nadenken over hoe we ons 
geld gaan besteden in de toekomst. De club loopt hierdoor ver 
achter op andere verenigingen die al deze problemen in een 
veel mindere mate hebben.

“leden maken een 

       vereniging, 
       niet het complex"
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Ben je ergens trots op als Leerdam Sporter?
Nou, ik ben trots op de weg die we ingeslagen hebben. 
Het is niet zozeer trots, maar meer een gevoel. Als voorbeeld 
wil ik het hebben over de dagen voor de jubileum week van ons 
100 jarig bestaan. Het was tijdens het maken van de fotocollage, als 
je dan ziet hoe een hele groep mensen bezig is met het maken 
van de collage, de een was aan het lijmen de ander aan het 
timmeren, foto’s en lampen  ophangen of stoffen. Dat gevoel 
dat je daar dan bij krijgt is niet te beschrijven dat moet je zelf 
meemaken. Die avond vond ik wel heel speciaal. Dit was wel 
een van mijn mooiste momenten van de laatste jaren.

Heb je nog enkele goede tips voor de andere leden?
De mensen zouden eens goed moeten gaan nadenken over hun 
lidmaatschap, wat dat nu werkelijk inhoud om samen een 
vereniging te leiden. Leerdam Sport is niet alleen van het bestuur 
maar van alle leden. Een mooi gezegde is “leden maken een 
vereniging, niet het complex”. Het enige wat ik van onze leden 
wil vragen, of ze willen nadenken over de toekomst van de club 
met als uitgangspunt, ‘waar willen we staan in 2020’.

Wat vind je ervan hoe het er nu toe gaat op de ‘algemene 
leden vergadering’?
Ik vind de betrokkenheid van de al wat oudere leden fantastisch, 
dat siert deze mensen. Het zijn helaas de enige leden die er zijn 
op de ledenvergadering. de aanwezigen zijn al zeer betrokken 
bij de vereniging, maar de mensen die we willen bereiken schit-
teren door afwezigheid. Ik vraag me wel eens af of de mensen 
die zeggen dat ze heel erg betrokken zijn bij Leerdam Sport dit 
daadwerkelijk ook zijn, maar het zegt toch al genoeg dat er maar 
weinig leden present waren.

Is het moeilijk alle neuzen dezelfde kant op te krijgen?
Dat is altijd moeilijk en misschien zelfs onmogelijk, want ieder-
een heeft wel een eigen mening of manier van denken. Helaas 
zijn er voor de meeste problemen geen hapklare antwoorden. 
Zelf probeer ik mijn keuzes te baseren op ‘waar sta ik zelf 
achter’. Ik maak natuurlijk niet altijd goede keuzes maar het is 
wel een keuze die ik kan onderbouwen.

Heb je ook nog andere dingen voor Leerdam Sport gedaan?
In de jaren negentig ben ik leider geweest van de dames 2 en 
heb ik hen ook nog getraind, dat vond ik eigenlijk ook een hele 
leuke tijd.

Wat voor hobby’s heb je nog meer buiten het voetbal?
Ik fotografeer en het liefst in combinatie met sport. 
Zoals iedereen die op zaterdag bij het 1e komt kijken zal het wel 
opgevallen zijn dat ik er weinig ben. dit omdat ik voor kranten 
foto’s maak van de voetbalwedstrijden in de omgeving of 
eredivisie, maar zodra mijn agenda dit toelaat probeer ik altijd 
bij het 1e te eindigen met foto’s nemen. Dit is mijn manier om 
te laten zien dat ik nog steeds gek ben op voetballen, dat zie 
je dan ook terug in mijn foto’s, want die wijken veel af van de 
professionele fotografen.

Ben je nog steeds gemotiveerd om alles eruit te halen voor 
Leerdam Sport?
Jazeker, ik denk dat ik wel 10 tot 15 uur per week bezig ben 
met Leerdam Sport, terwijl het meeste wat ik dan nog doe niet 
onder mijn takenpakket valt als penningmeester. Het is mijn 
eer te na om het te laten varen, want ik wil niet dat MIJN club 
hierdoor in de problemen komt.

Wil je nog wat kwijt?
Ik heb wel eens het gevoel dat we als vereniging niet aan 
dezelfde kant van het touw trekken, maar tegenover elkaar 
staan. Dat vind ik heel jammer. Meer samenhorigheid van de 
leden, dat meer mensen zich willen inzetten, zodat de porties op 
de borden wat kleiner worden en die dingen leuk blijven om te 
doen, want nu zijn de porties te groot. Dat ik er trots op ben dat 
op ons nieuwe tenue het logo van de gemeente Leerdam staat, 
zelfs de gemeente heeft het bekend gemaakt op de sociaal 
media. Als laatste wil ik nog zeggen dat we zeker op de goede 
weg zijn wat betreft onze vereniging en dat ik hoop dat deze 
trend zich voort blijft zetten.

Jaco Brongers
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  Jaarverslag activiteitencommissie 
  Leerdam sport’55

Het is een druk jaar geweest voor de activiteitencommissie van 
Leerdam Sport ’55 waarin er vele activiteiten zijn georganiseerd. 
We zijn begonnen met de après ski party, wat een groot succes 
was en waar de gezelligheid er al vroeg in zat. 
De bierpullen werden regelmatig gevuld en ook de Jägermeister 
was een groot succes. Voor herhaling vatbaar werd er geroepen 
door vele aanwezigen. Daarom is het de bedoeling om in 
februari of maart 2015 een foute party te organiseren.

Ook hebben we in februari de kinderbingo weer georganiseerd 
maar helaas was deze niet zo druk als de vorige keer maar de 
kinderen die er waren hebben er weer volop van genoten.

Op 15 maart stond de uitwedstrijd tegen LRC op de agenda. 
Speciaal voor dit spektakel hebben 10 nieuwe vlaggen laten 
maken. Voorafgaand aan de wedstrijd hebben wij als 
activiteitencommissie lekkere broodjes hamburger verkocht, 
ook dit was weer een succes. De wedstrijd werd helaas verloren 
maar dat mocht de pret niet drukken.

Op 20 april stond het jaarlijkse paasfeest weer voor de deur en 
onze voorzitter John Boekelman mocht zich omkleden en in ons 
nieuwe paashaaspak hijsen. 
Voorheen leenden we het pak altijd van ‘t Mozaïek maar dit 
jaar hebben we zelf een pak aangeschaft. Alle eieren werden 
voorzien van alle kleuren van de regenboog of mooi beschilderd 
en dat leverde weer een hele gezellige ochtend op.

Op 17 mei was het altijd gezellige veteranen toernooi en ook hier 
waren we aanwezig met onze overheerlijke broodjes hamburger 
en wat een gezellig feest is dat toch altijd na afloop van het 
toernooi met Jan Millenaar aan de draaitafel en onze eigen huis 
dj Henk Hennekes.

op 24 mei was de glasstadmars en wat was de groep weer 
groot. ook dit jaar vielen we weer in de prijzen, namelijk de 
1ste prijs voor de ‘Gezelligste groep’. We hebben ons weer van 
onze beste kant laten zien en hopelijk volgend jaar is het weer 
net zo’n grote en gezellige groep.

op 14 juni was weer de familiedag. We stonden met een
enveloppen stand en verloting gezellig voor de bestuurskamer 
naast de popcorn en suikerspin stand, op een paar prijsjes na 
waren bijna alle lootjes en enveloppen verkocht. 
Vooral de snoepzakken die we gesponsord hebben gekregen 
van Hans rijkaard vielen erg in de smaak. nogmaals dank voor 
de sponsoring. Ook het springkussen viel wederom in de smaak 
bij de allerkleinste Leerdam sportertjes.

Speculaasactie: Helaas hebben we de top omzet van vorig jaar 
niet kunnen evenaren, maar de beste verkoper was Luciano van 
Vliet van de D3. Hij had er maar liefst 27 verkocht. 
Daarom kreeg hij van ons een Intertoys bon cadeau voor zijn 
getoonde inzet. Na de actie kregen we veel complimenten over 
de poppen omdat ze groot en erg lekker waren, dus volgend 
jaar weer natuurlijk.

Op 3 december was het weer tijd voor het bezoek van onze 
Sinterklaas. Bijna 60 kinderen waren aanwezig in de grote 
kantine aandachtig luisterend naar wat de Sint allemaal in 
zijn grote boek had staan. Vol spanning zaten ze natuurlijk te 
wachten op het aller belangrijkste, wat voor cadeaus heeft de 
Sint. De bal in het speciale tasje van ‘Savel’ gesponsord door 
Adrie Kleppe werd goed ontvangen. ook dit was weer een 
geslaagde activiteit.

Op 18 december staat alweer onze laatste activiteit van 2014 
op de planning, namelijk onze enige echte sportquiz en is weer 
gemaakt door A. Santegoed. Vanaf 21.00 uur worden jullie weer 
bestookt met een tal van vragen en zullen we gauw zien wie 
onze Johan Derksen is. Tijdens dit schrijven is de sportquiz nog 
niet geweest maar wij van de activiteitencommissie zorgen voor 
mooie prijzen en lekkere hapjes tijdens deze avond.

Namens de activiteitencommissie,
Antoinette de Bruin
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Even voorstellen: Albert Joosen
Voor de meesten onder ons al een bekend gezicht en inmiddels is Albert een graag geziene gast op het sportcomplex 
van Leerdam Sport '55. Wat de meeste mensen niet weten is dat hij sinds kort in het bestuur zit en voorzitter is van de 
technische commissie. De redactie van “De Brug” gaat een kort interview met hem aan over het hoe en waarom.

Hoe ben je bij Leerdam Sport terecht gekomen?
Mijn eerste stappen bij leerdam Sport zijn eigenlijk al heel lang 
geleden. En wel als speler van LRC, die zijn me trouwens slecht 
bevallen want ik kan met niet herinneren dan ik hier ooit als 
voetballer gewonnen heb.
Na 25 jaar lid en actief voetballer te zijn geweest bij LRC ben ik 
daar toen gestopt. En via mijn broer Ronald (Joosen) ben ik hier 
eigenlijk toevallig terecht gekomen. Hij vroeg me een keer mee 
om gezellig een biertje te komen drinken in de kantine hier.
In eerste instante had ik daar mijn bedenkigen bij om dat ik het 
idee had dat ik er toch niemand kende. Maar na die eerste keer 
bleek ik toch meer mensen hier te kennen dan ik dacht. En zo is 
het balletje eigenlijk gaan rollen. Wat me als eerste opviel was 
dat de sfeer zo ongedwonen is, de mensen staan heel erg open 
voor je. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen.

Ben je ook gelijk weer gaan voetballen?
Nee zeker niet, het eerste half jaar kwam ik hier gezellig als gast.
Daarna ben ik een half jaar donateur geweest. En nadat ik een 
keer als gastspeler met het toenmalig vierde elftal aan het 
veteranen toernooi hier mee heb gedaan ben ik ook actief lid 
geworden. En zodoende voetbal ik hier nu in het 5e elftal. 
En dat beval me heel goed moet ik zeggen. We hebben een 
leuke vrolijke ploeg zowel voor, tijdens en na de wedstrijd.
En dat is precies wat ik zoek fel tijdens de wedstrijd, en daarna 
gezellig een biertje drinken in de kantine. Mijn zoon (kevin) is de 
keeper van dit elftal, en dat is voor mij wel heel speciaal.
Toen ik uit de marine kwam, heb ik ook nog een tijd met mijn 
vader gevoetbald en die was toen ook keeper. De geschiedenis 
herhaald zichzelf en dat ik wel heel speciaal voor mij. Ik weet 
nu hoe  mijn vader zich heeft gevoeld toen de tijd. En een plus 
punt is dat hij hier nog eens goed naar me luisterd, en dat is in 
het dagelijkse leven niet altijd het geval! 

Sinds kort ben je ook voorzitter van de technisce commissie.
Het is zo, als ik het bij een club naar mijn zin heb dan wil ik ook 
graag wat doen voor de club. Ik heb aan het begin van het jaar 
gevraagd of ze een technishe beleid hadden.

Ik heb toen met een gesprek gehad met Jolanda Kanters die 
toen nog in het bestuur zat. Ik heb toen te kennen gegeven dat 
ik daar graag wel eens zou willen inkijken. In het verleden heb 
ik rond de 15 jaar zitting gehad in een technische commissie. 
Maar ik wist toen nog niet dat het het hoofd bestuur achter de 
schermen al met diverse personen bezig was met het oprichten 
van een tc.
Ik ben toen in gesprek gegaan met deze personen. en dat klikte 
zo goed dat ik daar mijn ideeen in heb gefentileerd.
Daar zagen ze wel wat in, en toen heb ik een structuur opgezet 
voor de gehele club. Nu was het niet gelijk mijn idee om als 
voorzitter op te treden. Persoonlijk had ik graag iemand die 
gezien met een verleden bij Leerdam Sport. die persoon was 
niet zo snel voorhanden en toen heb ik gevraagd of ze er wat 
voor voelde als ik die functie op me zou nemen.

Waar zie je de club graag naar toen willen gaan.
Ik denk dat de club wellicht in de toekomst eventueel een 
stabiele 1e klasser kan worden. Als dat er niet inzit, dan gaan 
we gewoon een stapje lager en daar is ook niets mis mee. 
Wat ik belangrijk vind zijn de normen en waarden binnen de 
club, Leerdam Sport is in het verleden wel eens negatief in het 
nieuws geweest en dat deed de club geen goed. De afgelopen 
jaren zijn we natuurlijk mede dankzij de resultaten van ons 
vlaggenschip juist zeer positief in het nieuws geweest en dat 
beeld willen we juist versterken. om dat voor elkaar te krijgen is 
het belangrijk dat onze spelers ongeacht in welk team ze spelen 
zich moeten gedragen, zij zijn de ambassadeurs van de club. 
De technische commissie gaat daar een grote rol in spelen. 
Als laatste zou ik graag zien dat veel meer mensen zich als 
vrijwilliger aanmelden en dan vooral vanuit de "jongere" 
generatie, zij zijn de toekomst van Leerdam Sport. 
Je kunt jezelf op vele manieren nuttig maken voor de club en 
dat is niet alleen voor de tc. Uiteindelijk staat en valt een sport-
vereniging bij de vrijwilligers die zij heeft. Dus bij deze wil ik 
graag een oproep doen aan alle leden, spreek me aan als je wat 
wilt betekenen voor de club. Ook niet leden zijn natuurlijk van 
harte welkom, dus schroom niet als je een goed idee hebt.
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Hierbij wil ik het bestuur en spelers bedanken voor de bloemen 
en envelop die wij hebben ontvangen bij de geboorte van onze 
dochter “Miquela”. Ook willen wij de spelers en leiders van de 
C1 bedanken voor het leuke kraambezoek en het mooie cadeau.

Heel hartelijk bedankt.

roger tapirima
Chimene Kruijs
Miquela tapirima

Via deze weg willen wij onze wedstrijdsecretaris en trouwe lid 
Eef Jakobs heel veel sterkte wensen in de strijd tegen zijn ziekte. 
Eef is al geruime tijd ziek en is hierdoor niet meer in staat zijn 
functie als wedstrijdsecretaris uit te kunnen voeren. 
We hopen Eef graag gezond en snel weer terug te zien langs de 
voetbalvelden van Leerdam Sport. 

Wilt u Eef ook een hart onder de riem steken stuur dan een 
kaartje naar,

Leerdam Sport 55
T.A.V Eef Jakobs 
postbus 172, 4140 Ad Leerdam

En wij zorgen dat de kaarten bij Eef terecht komen.

Het nieuwe tenue is dan eindelijk daar. Door problemen in het 
productie proces duurde het allemaal wat langer dan gepland. 
de levering werd diverse keren uitgesteld maar was meer dan 
het wachten waard. Het wachten werd uiteindelijk beloond 
met een heel mooie tenue. Het traditionele rood witte tenue is 
natuurlijk behouden gebleven, zo ook onze hoofdsponsor Snoek 
& de Leeuw prijkt weer op de voorkant. 

Verhoeks bloemen staat als trouwe sponsor als vanouds weer 
op de achterkant. Dit jaar zijn de ook de mouwen bedrukt, 
medesponsor Adelaar staat op de rechtermouw vermeld en op 
de linkermouw wordt de gemeentevlag van Leerdam afgebeeld. 
Aan de binnenkant van de kraag is nog een detail verwerkt, 
daarin staat de zin "sinds 1912". Hierbij bedanken wij iedereen 
die aan de totstandkoming van dit tenue heeft meegewerkt.

even persoonlijk...
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Tussenstandenvanaf 13-12-2014

Leerdam sport 5

Leerdam sport C1

Leerdam sport E1Leerdam sport D3

Leerdam sport F2 Leerdam sport F3

Leerdam sport F4

Leerdam sport E2

Leerdam sport F1

Leerdam sport D1 Leerdam sport D2

Leerdam sport ZoN 2 Leerdam sport a1

Leerdam sport 2 Leerdam sport 3 Leerdam sport 4

# Team  G  W GL V P
1 tec2 12  9  1 2 28
2 Oranje Wit 6 12  9  0 3 27
3 Leerdam sp.'55 2 11  7  1 3 22
4 Lrc 4 12  7  1 4 22
5 Nivo Sparta 3 12  6  2 4 20
6 MVV'58 2 11  5  1 5 16
7 Asperen 2 12  4  2 6 14
8 HSSC'61 3 12  4  1 7 13
9 Wnc 3 12  4  1 7 13
10 GVV 2 12  4  1 7 13
11 Lekvogels 2 12  3  1 8 10
12 Sc everstein 3 12  3  0 9   9

# Team  G  W GL V P
1 DESK 2 11  8  2 1 26
2 Sleeuwijk 3 12  7  2 3 23
3 Unitas 2 12  7  1 4 22
4 Vuren 2 12  6  2 4 20
5 GDC 3 11  5  3 3 18
6 Schelluinen 2 12  4  5 3 17
7 NOAD'32 2 12  5  0 7 15
8 Sparta'30 2 12  4  2 6 14
9 Kerkwijk 2 12  4  2 6 14
10 SVW 2 11  4  4 3 13
11 Leerdam sp.'55 3 12  2  0 10   6
12 GRC-14 3 11  2  1 8   4

# Team  G  W GL V P
1 Stedoco 3 10 8 2 0 26 
2 SV Noordeloos 2 10 7 2 1 23 
3 Ameide 4 11 7 2 2 23
4 Sliedrecht 8 12 7 1 4 22
5 Arkel 2 8 6 0 2 18
6 GJS 3 11 3 5 3 14
7 SV Meerkerk 4 12 3 4 5 13
8 Heukelum 3 11 3 2 6 11
9 SVS'65 2 11 1 3 7   6
10 Leerdam sp.'55 4 11 1 2 8   5
11 Lekvogels 3 11 1 1 9   4

# Team  G  W GL V P
1 Ameide 5 9 9 0 0 27
2 Heukelum 5 10 7 1 2 22
3 Tricht 6 9 6 1 2 19
4 Asperen 5 9 4 1 4 13
5 Leerdamsp'55 5 7 3 2 2 11
6 Vuren 4 10 3 1 6 10
7 HSSC'61 6 9 2 3 4   9
8 Herovina 3 9 3 0 6   9
9 SC Everstein 5 9 1 2 6   5
10 Lekvogels 4 9 1 1 7   4

# Team  G  W GL V P
1 Theole4 11 9 1 1 28
2 Wadenoijen3 12 9 1 2 28
3 Ophemert3   9 8 0 1 24
4 teisterbanders4 12 7 2 3 23
5 DSS'143   7 7 0 0 21
6 RKTVC5 12 6 1 5 19
7 Buren4 12 4 2 6 14
8 Leerdamsp.'55 2 13 3 2 8 11
9 Beesd 5 13 2 4 7 10
10 BZS 5 12 2 2 8   8
11 Scr 4 12 2 2 8   8
12 Rhelico 5 13 1 1 1   4

# Team   G   W  GL  V   P
1  Lekvogels A1  9  8  1  0  25
2  SVS'65 A1  9  7  0  2  21
3  Leerdam sp.'55 a1  9  5  1  3  16
4  Lrc A2  9  4  2  3  14
5  NOAD'32 A1  9  3  2  4  11
6  ST BZC'14 A1  8  3  0  5    9
7  Wilhelmina'26 A1  9  3  0  6    9
8  Kerkwijk A1  8  1  4  3    7
9  Asperen A1  8  2  1  5    7
10  Nivo Sparta A2  8  1  1  6    4

# Team    G   W  GL  V   P
1  BZS C1  10  9  0  1  27
2  TrichtC1  10  7  2  1  23
3  Leerdam sp.'55 C1  10  7  1  2  22
4  teisterbanders c1    9  7  0  2  21
5  GJS C2  10  5  2  3  17
6  Stedoco C1    8  3  3  2  12
7  HSSC'61 C1    9  2  1  6    7
8  Theole C2    9  2  1  6    7
9  Arkel C1    9  2  1  6    7
10  RKTVC C2  10  1  1  8    4
11  Sc everstein c1  10  1  0  9    3

# Team   G   W  GL  V   P
1  Sc everstein e1  10  7  2  1  23
2  Ameide E1  10  6  1  3  19
3  SV MeerkerkE1  10  6  0  4  18
4  Brakel E1  10  5  0  5  15
5  HRC'14 E1  10  3  1  6  10
6  Leerdamsp.'55 E1  10  1  0  9  3

# Team   G   W  GL  V   
1  eBoH d2    9  9  0  0  27
2  SVW D2  10  7  0  3  21
3  GVV D2  10  5  0  5  15
4  Hardinxveld D6    9  4  0  5  12
5  Stedoco D4  10  4  0  6  12
6  Leerdam sp.'55 D3  10  0  0  10    0

# Team  G   W  GL  V   P
1  Schelluinen E2  8  7  0  1  21
2  SVW E3  7  4  1  2  13
3  Leerdam sp.'55E2  8  3  1  4  10
4  GJS E6  8  2  3  3    9
5  Sliedrecht E9  7  0  1  6    1

# Team  G   W  GL  V   P
1  Sleeuwijk F1  9  8  0  1  24
2  Hardinxveld F1  9  7  0  2  21
3  Lekvogels F1  8  4  0  4  12
4  Kozakken Boys F1  9  4  0  5  12
5  Unitas F1  9  3  0  6    9
6  Leerdamsp.'55 F1  8  0  0  8    0

1  Brakel F1  10  7  3  0  24
2  Sparta'30 F1G  9  7  0  2  21
3  Roda Boys/Bom.F1  9  6  2  1  20
4  Wilhelmina'26 F1  9  2  1  6    7
5  Leerdamsp.'55 F2  9  1  1  7    4
6  AchillesVeen F1  10  1  1  8    4

1  Brakel F1  10  7  3  0  24
2  Sparta'30 F1G    9  7  0  2  21
3  Roda Boys/Bom.F1    9  6  2  1  20
4  Wilhelmina'26 F1    9  2  1  6    7
5  Leerdamsp.'55 F2    9  1  1  7    4
6  AchillesVeen F1  10  1  1  8    4

1  Unitas F5  10  10  0  0  30
2  Leerdamsp.'55 F4  10  6  0  4  18
3  GJS F5  8  4  0  4  12
4  VVAC F4  10  3  1  6  10
5  Groot-Ammers F5  9  2  1  6    7
6  SV Meerkerk F3  9  1  2  6    5

# Team   G   W  GL  V   P
1  SVS'65 D1  10  7  2  1  23
2  Leerdamsp.'55 D1  10  5  1  4  16
3  Heukelum D1    9  4  3  2  15
4  Brakel d1    9  3  3  3  12
5  SV Noordeloos D1  10  2  1  7    7
6  Unitas D2    8  2  0  6    6

# Team   G   W  GL  V   P
1  Asperen d2  10  9  0  1  27
2  ST Rhelico/Beesd  D2  10  7  0    3
3  Heukelum D2  10  6  0  4  18
4  GJS D3    9  4  0  5  12
5  Leerdam sp.'55 D2    9  1  1   7    4
6  SC EversteinD2  10  1  1  8    4
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Mobiel: 06-53415434
I:www.gijsgerritsen.nl
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Van de sponsor commissie

Op 7 en 8 oktober heeft de werkersploeg met medewerking 
van de bedrijven VAN DER DUSSEN VERHUUR  welk bedrijf de 
hoogwerker leverde en Verhuur en aannemersbedrijf G.W.W. 
VOF G EN M GERRITSEN welke de hakselaar leverde, de 
bomen rondom ons hoofdveld gesnoeid en versplinterd. 
De takken van deze bomen gingen namelijk de verlichting 
hinderen. 
dat dit een enorme klus was, blijkt wel uit de bijgaande foto’s. 

Wij zijn beide bedrijven en uiteraard de werkers bijzonder 
dankbaar voor hun medewerking.

Er zijn inmiddels weer twee nieuwe reclameborden van de 
RABOBANK geplaatst, tevens is het reclamebord van 
VAN SCHAIK FIETSEN langs het hoofdveld vernieuwd. 

Op onze hoofdtribune zijn reclamevlaggen geplaatst van 
Taxi-touringcar SOOMER, 
Reisburo ASTRA, van NOORD accountants & belastingadviseurs, 
slijterij & wijnhandel IN DEN WINGERD, 
ANTON’S Groente & Fruit 
deco home VAN DEN BERG.

Zoals iedereen al heeft gezien is er inmiddels een programma-
bord geplaatst op de muur van de kantine aan het begin van het 
complex. Dit bord is geplaatst door van Es sportprijzen. 
Onze dank hiervoor.

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

www.degraafvisspecialiteitenleerdam.nl

De Graaf
Visspecialiteiten

Westwal 6 - Leerdam 4141 AP - Leerdam -  0345 - 613186

Nieuwstraat 74-76, 4142 CD Leerdam, Tel: 0345 - 61 24 47
Ook voor koude buffetten en div. salades. 
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197? Leerdam Sport Zat 1 tegen Heukelum 1
Keeper Dick Boon in actie.

Uit de oude doos



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
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