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LEERDAM SPORT

Voorzitterspraat

Dit is alweer mijn laatste bijdrage voor het seizoen 2013-2014 
in ons clubblad. De afgelopen periode zijn 2 trouwe leden ons 
ontvallen t.w. Teus Jakobs en Piet Nueman. Jarenlang zijn zij 
beiden trouw lid geweest van hun en ons Leerdam Sport ’55.  
Ik wens namens het bestuur en leden van Leerdam Sport’55 
beide families heel veel sterkte met het verwerken van dit voor 
hun zo grote verlies.

De strijd op de velden is weer gestreden en de balans is opgemaakt. 
Helaas heeft ons 1e elftal zich niet kunnen handhaven in de 1e 
klasse. Maar ik blijf als voorzitter bij het Twitter bericht welke 
ik verstuurd had na afloop van de laatste wedstrijd en die was: 
“Met opgeheven hoofd en vele ervaringen rijker verlaten wij de 
1e klasse”. 
In de rubriek “uit de bestuurskamer” komt de secretaris hier 
verder op terug. Aan het einde van een seizoen gaan er spelers 
weg maar komen er ook weer spelers bij. De spelers die weg-
gaan, wil ik bedanken voor hun inzet aan
 Leerdam Sport ’55 en wens hun veel speelvreugde bij hun 
nieuwe vereniging. De spelers die komen wil ik van harte 
welkom heten bij ons en nu dus ook hun Leerdam Sport ’55. 
Ik hoop dat wat jullie verwachten van een vereniging als  
Leerdam Sport ’55 ook uit mag komen dit seizoen en ik wens 
jullie allen een mooi voetbal seizoen toe.

Een vereniging als Leerdam Sport ’55 kan niet zonder sponsoren. 
Ik wil dan ook langs deze weg alle sponsoren bedanken voor 
hun bijdrage in welke vorm dan ook die zij dit seizoen gedaan 
hebben en ik spreek de hoop uit dat we ook het aankomende 
seizoen weer een beroep op u kunnen doen.

Net als verleden jaar wil ik weer met u de uitdaging aan gaan 
om samen met mij op 4 zaterdagen t.w. 2, 9, 16 en 23 augustus 
van 8.00 uur tot 12.00 uur op ons complex te komen klussen. 
“Vele handen maken licht werk” is een gezegde en ik hoop dan 
ook dat er vele handen komen helpen op die ochtenden, zodat 
alles er weer perfect uit ziet bij de start van de competitie.

Ieder jaar ben ik toch weer trots op mijn Leerdam Sport ’55 als 
ik op het bordes sta van het Hofje van Mevrouw van Aerden om 
het defilé af te nemen tijdens de Glasstadmars en zie dan onder 
aanvoering van Michel Kuipers een groep van ruim 100 mensen 
door de Kerkstraat heen komen.  
Dit is ook een compliment waard naar de activiteitencommissie 
die dit alles in goede banen leid. Volgend jaar op 30 mei zal de 
Glasstadmars alweer voor de 70e keer worden gelopen en  
natuurlijk is de start en finish weer bij Leerdam Sport ’55.  
Aansluitend zal er ’s avonds weer de Glasstad taptoe worden 
gehouden op ons complex.

Tijdens de familiedag hebben wij als Leerdam Sport’55  
afscheid genomen van diverse mensen. 
De technisch staf van het 1e elftal en Arie en Bea van de 
kantine hadden aangegeven aan het einde van het seizoen te 
stoppen. Een keuze die wij natuurlijk moeten respecteren.  Ik 
heb het al mondeling gedaan maar langs deze weg nogmaals 
bedankt voor jullie inbreng en heb het als persoon zeer prettig 
gevonden om met jullie te mogen samenwerken. Ik wil langs 
deze weg natuurlijk ook de mensen die het gaan overnemen 
heel veel succes te wensen met het uitvoeren hun nieuwe 
taak.

Als contactpersoon van de vriendenloterij wil ik u vragen eens 
te kijken of u mee speelt met deze loterij, en zo ja of u dan 
bent aangemeld als begunstiger Leerdam Sport ’55. 
Iedere maand krijgen wij dan een bedrag per lot van de 
Vriendenloterij op onze rekening gestort en dat is toch mooi 
meegenomen. Als u geen begunstiger bent en wilt dat wel 
worden, spreek mij dan even aan, dan maak ik dat in orde. Ik 
wil u er ook op wijzen dat u natuurlijk altijd mee kan gaan doen 
aan deze loterij, u steunt er in ieder geval de club mee.

Tot zover mijn bijdrage voor dit clubblad. Ik wil iedereen een 
schitterende vakantie toe wensen met veel zon, niet te veel 
natuurlijk anders moeten onze velden weer besproeid gaan 
worden en komen de mensen van de OTO niet tot rust. Nee 
alle gekheid op een stokje, iedereen lekker uitrusten, geniet 
van de vakantie en tot in het nieuwe seizoen.

John Boekelman
Voorzitter

“Met opgeheven hoofd en vele 
ervaringen rijker verlaten wij 
de 1e klasse”
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HIER U ADVERTENTIE?
Voor informatie belt u met Wil Sleeuwits
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Statistieken 1ste elftal seizoen 2013/2014Eindstand 1 elftal
 #      team G W GL V p dpV dpt

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

26 wedstrijden: 6 gewonnen, 20 verloren Punten: 18 punten
Doelpunten: 31 voor en 79 tegen
Kaarten: 38 gele kaarten en 3 rode kaarten.

Totaal hebben er 23 spelers gespeeld in de competitie.
Meeste wedstrijden 
26 Wed, T. Verdier, 25 Wed. R. Kant, 24 Wed. A. Chentouf en C. Menges
Meeste minuten: 
2269 min. T. Verdier, 2129 min. A. Chentouf, 2105 min C. Menges
Topscores: 
10x C. Menges, 7x S. van putten
Meeste keren uitgevallen: 
9x J. Papilaja, R. Kant
Meeste keren ingevallen: 
11x R. van Dijk, 10x C. Tahia
Gele kaarten: 
7x T. Kant, 6x M. van Dalen, 5x M. Steenbeek
Rode kaarten: 
1 S. van Putten, T. Kant (2xg), M. van Dalen (2xg).

1 FC Breukelen 21 16 2 3 50 47 -24
2 LRC Leerdam 21 14 5 2 47 80 -33
3 VVZ ‘49 21 13 3 5 42 48 -38
4 ARC 20 12 2 6 38 42 -26
5 SVL 21 9 6 6 33 45 -40
6 Eemdijk 21 8 6 7 30 42 -31
7 Zuidvogels 21 9 3 9 30 43 -42
8 Meern De 21 7 6 8 27 31 -32
9 Nieuwland ASC 21 7 3 11 24 40 -49
10 Roda ‘46 20 7 2 11 23 23 -36
11 Almkerk 21 4 7 10 19 30 -52
12 Nivo Sparta 21 5 3 13 18 34 -48
13 CSW 21 3 8 10 17 27 -49
14 Leerdam Sport 55 21 4 0 17 12 24 -56
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Uit de Bestuurskamer
Kantine:  
Na zich 7 jaar met hart en ziel te hebben ingezet in de kantine, 
hebben Bea en Arie Stutz aangegeven per 30 juni 2014 te 
stoppen als beheerders van onze kantine. Henny Timmer heeft 
eveneens aangegeven te stoppen. De Kantinecommissie en 
het bestuur zijn vervolgens op zoek gegaan naar opvolgers 
en die zijn, mede dankzij inspanningen van Bea en Arie, snel 
gevonden. Per 1 juli 2014 nemen Liesbeth en Ronald Joosen het 
stokje over, tijdens de Familiedag is op gepaste wijze afscheid 
genomen van Bea, Arie en Henny. Wij danken hen voor hun 
inzet en wensen Liesbeth en Ronald heel veel succes toe.

Ledenadministratie:  
Regelmatig krijgen wij post retour i.v.m. foutieve adressering. 
Voor onze ledenadministratie is het van groot belang dat wij de 
juiste adressen van onze leden en relaties hebben. 
Geef verhuizingen, wijziging banknummer en betaalwijze, tel-
efoon, e-mailadres etc. door via ledenadministratie@leerdam-
sport.nl.

Contributie 1:  
Als je lid bent van een vereniging heb je rechten en plichten. 
Een van die plichten is het betalen van contributie. Helaas zijn 
er ook dit seizoen weer een aantal leden die hun contributie 
niet hebben voldaan. 
Deze leden hebben diverse betalingsherinneringen ontvangen, 
maar betalen om welke reden dan ook niet. 
Per 30 juni 2014 schrijven wij deze personen uit als lid van 
Leerdam Sport ’55. Het kan altijd zo zijn dat er een reden is 
waarom er een achterstand is, maar het is aan de leden/ouders 
om dan contact op te nemen met Leerdam Sport. 
Leo Blom (Ledenadministratie) heeft elke dinsdagavond van 
18:45 uur tot 19:45 uur inloopspreekuur voor onze leden.

Contributie 2:  
Tot en met 30 juni 2014 worden de contributies verwerkt via 
Davilex. Per 1 juli 2014 gaan wij de contributies innen via de 
module in Sportlink. Als de migratie goed is verlopen zullen 
onze leden hier niets van merken. Wie merken er dan wel 
iets van: de ouders van onze jeugdleden. Wat merken zij: het 
wasgeld zal maandelijks worden afgeschreven i.p.v. 2x per jaar. 
Ondanks het feit dat wij de overgang naar Sportlink zorgvuldig 
hebben gedaan kan het zo zijn dat er iets niet goed verwerkt 
is. In deze gevallen verzoeken wij jullie om een e-mail te sturen 
naar ledenadministratie@leerdamsport.nl.

Familiedag 2014:  
De familiedag was wederom weer een schitterend einde van 
het seizoen. Liefst 24 teams namen deel aan het voetbaltoer-
nooi, op en rond onze velden was het een drukte van belang 
met de speeltoestellen, popcorn- en enveloppenkraam. 
Na het voetballen werd er door de jeugd ballonnen opgelaten. 
Kijken wiens ballon er dit jaar het verste komt. Vervolgens was 
het de beurt om onze kampioenen te huldigen. De F3 en het 
5e werden door Bart Bruggeman van de KNVB in het zonnetje 
gezet met hun geweldige prestatie, waar ze het komende 
seizoen een vervolg aan mogen geven. 
Onze voorzitter nam vervolgens afscheid van een deel van de 
technische staf van ons 1e elftal. Hoofdtrainer Pim van Dam, 
assistent-coach Marco Vink en team-coach Ron Stutz werden 
bedankt voor vier fantastische jaren. Uit handen van onze voor-
zitter ontving het drietal een blijvende herinnering.

2013 – 2014 sportief gezien: 
De successen op het veld waren het afgelopen seizoen wisselend. 
Na een jaar 1e klasse is ons 1e elftal in het nieuwe seizoen weer 
2e klasser. Ondanks de degradatie was het een prachtig jaar dat 
niet misstaat in de imposante historie van onze vereniging.  
Het 2e elftal kwam in de nacompetitie net iets tekort om te  
promoveren. Met name voor de winterstop was het team  
succesvol. Ze werden winterkampioen en pakten een periodetitel. 
Het 5e werd knap kampioen en gaat het komende seizoen 4e 
klasse spelen. Ook bij de jeugd waren de resultaten wisselend. 
De F3 werd met vele talentjes kampioen. Uit de toename 
van het aantal pupillen blijkt dat de aanpak bij de jeugd zijn 
vruchten afwerpt. Met veel enthousiasme trainen de spelers en 
speelsters onder aanvoering van hun coaches en ouders.

2014 – 2015: 
Na de Familiedag is de zomerstop begonnen, maar we zitten 
niet stil:
- Binnenkort verschijnt (of is inmiddels al verschenen) op de
  website de voorlopige indeling van onze jeugdteams.
- De nieuwe trainingstijden en trainingsavonden worden 
   binnenkort bekend gemaakt. 
- De teams voor het seizoen 2014 – 2015 zijn doorgegeven
  aan de KNVB. Maar liefst 4 F-teams zijn er ingeschreven. 
  Het komende seizoen hebben wij ook weer een A1. 
  Een belangrijke ontwikkeling i.v.m. doorgroei naar de selectie.
- De overschrijvingen zijn aangeleverd aan de KNVB in Breda.
- De firma Beverloo is gestart met het onderhoud van velden. 
De traphoek en het D-veld zijn inmiddels opgeknapt en vanaf 
16 juni zijn het hoofdveld en het B- en C-veld aan de beurt. 
De velden mogen de komende weken dan ook niet worden 
gebruikt.
- Zaterdag 26 juli 2014 om 10:00 uur is de 1e training van de 
A-selectie (1e en 2e).
- Fred Tromp is in het nieuwe seizoen hoofdtrainer.  
  Robert Usmany de nieuwe assistent-coach en Sven Stam
  team-coach. Jan Sleeuwenhoek blijft elftalleider, Geert de Boer 
verzorger en Sijmen Molenaar zal het vlaggen voor zijn rekening 
nemen.

Vrijwilligers: 
Het afgelopen seizoen zijn weer vele vrijwilligers actief gewe-
est voor hun en ons Leerdam Sport. Vele uren hebben zij in 
de club gestoken. Het is geweldig om te zien dat steeds meer 
Leerdamsporters iets voor de club zijn gaan doen. Vrijwilligers 
zijn onmisbaar en zijn van groot belang voor onze vereniging. 
Namens het bestuur wil ik dan ook alle vrijwilligers bedanken 
voor hun inzet. Wij hopen dan ook het komende seizoen weer 
een beroep op jullie mogen te doen en spreken de wens uit dat 
nog meer Leerdamsporters de handschoen oppakken en iets 
voor Leerdam Sport willen gaan doen.

Tot slot wens ik u/jullie allemaal een fijne vakantie toe. Rust 
goed uit, geniet volop en misschien wel het belangrijkste: blijf 
gezond.

Henri van Wijk
Secretaris
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Seizoen 2013-2014
Aan het eind van het seizoen blikken wij altijd terug naar het 
afgelopen seizoen.

Al met al heeft de jeugd een sportief en succesvol seizoen gehad. 
Vooral bij de jongste jeugd hebben wij grote stappen gezet. 
De mini’s en de F-pupillen zijn goed bezig. Wij mochten zelfs 
een kampioen begroeten. De F3 met de trainers Robert v.d. 
Meijden en Machel Kool zijn ongeslagen kampioen geworden. 
Dit is een compliment waard. Zij zijn inmiddels tijdens de altijd 
gezellige Familiedag gehuldigd.

Simon de Leeuw heeft te kennen gegeven te stoppen als trainer 
van de Jeugd. Gelukkig wil hij nog wel wedstrijden van Leerdam 
Sport blijven fluiten. Wij zoeken namelijk nog steeds vrijwil-
ligers die wedstrijden voor de jeugd willen fluiten. Dus heeft u 
interesse neem dan contact op met de jeugdcommissie.

Behalve het voetballen zijn er voor de jeugd door de activiteiten-
commissie diverse leuke evenementen georganiseerd, zoals de 
kinderbingo en glasstadmars. Ook vormden onze pupillen de 
line-up bij de beide wedstrijden tegen LRC. Aan het eind van het 
seizoen hebben alle elftallen uiteraard ook meegedaan aan de 
diverse uit en thuistoernooien. Waarover elders in het clubblad 
meer. Tot zover een korte samenvatting van de Jeugd in het 
seizoen 2013-2014.

Rest mij u allen een fijne vakantie toe te wensen en tot ziens in 
het nieuwe seizoen.

Met sportieve groet,
jeugdvoorzitter
Rob Renaud

Jeugdtoernooien
Het seizoen 2013/2014 is alweer ten einde en zoals gebruikelijk 
hebben wij dit seizoen afgesloten met diverse jeugdtoernooien.

Allereerst zijn wij begonnen met het toernooi van de mini’s en 
de f-pupillen op zaterdag 10 mei. ’s Ochtends werd van start 
gegaan met het mini-pupillen toernooi en ’s middags gingen we 
verder met het f-pupillen toernooi. Ondanks het slechte weer is 
het een sportief en succesvol toernooi geweest. Helaas hebben 
we door het slechte weer de activiteiten rondom het toernooi 
niet door kunnen laten gaan, maar dit mocht de pret en het 
voetbalplezier niet drukken.

Op zaterdag 7 juni was er weer een toernooi dag gepland. Op 
deze dag gingen we allereerst van start met het E-pupillen toer-
nooi. ’s Middags werd ons bekende Manus van Aalst toernooi 
gespeeld. Deze dag waren de weergoden ons goed gezind, het 
was maar liefst 30 graden. Ondanks het prachtige weer hadden 
we te maken met een aantal clubs die zonder afzegging niet op 
zijn komen dagen. Het Manus van Aalst toernooi is hierdoor iets 
later begonnen dan de planning was. Ook de toernooien van 
deze dag zijn sportief en succesvol verlopen.

Wij als toernooicommissie kunnen terugkijken op twee leuke en 
sportieve toernooidagen.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp van alle 
vrijwilligers en sponsoren. Volgend seizoen gaan wij er vanuit 
dat deze toernooien weer zo succesvol zullen verlopen. Wij 
hopen u allen volgend seizoen weer te mogen begroeten op ons 
sportcomplex.

Met sportieve groet,
Namens de jeugd toernooiencommissie Leerdam Sport ‘55

Carola van Wijk

Van de jeugd commissie

De jeugd commissie wenst iedereen een hele fijne zomer en vakantie toe.





            11                      Juli 2014 I dE BruG 

Foto. A Stütz

Naam :  Thom Hopstaken
Leeftijd :  9
Elftal :  E2
Positie :  Spits

Naam :  Ray Kant
Leeftijd :  23
Elftal :  1e Elftal
Positie :  Spits

Altijd op deze positie gespeeld?
Ray: Nee, ik heb op meerdere posities gespeeld maar ben 
begonnen als links half. Toen trainer Pim van Dam ons begon te 
trainen heeft hij me op deze positie gezet.
Thom: Ik speel vanaf de F1 op deze positie. Edwin Molenaar 
heeft mij toen op deze positie gezet. En mijn nieuwe trainers 
hebben mij ook dit seizoen in de spits laten staan.

Welke Spits is jouw grote voorbeeld?
Ray: Zlatan Ibrahimovic, de spits van Paris Saint Germain.
Hij heeft alles wat een spits nodig heeft, hij is sterk, snel en 
scoort makkelijk. En zijn markante persoonlijkheid speelt ook 
een rol, hij straalt iets uit van “ik ben de man”.
Thom: Robin van Persie de spits van Manchester United en 
natuurlijk van het Nederlandse Elftal. Hij is sterk in zijn duels, is 
heel erg technisch en maakt hele mooie doelpunten.

Wat is jou favoriete passeer beweging?
Ray: De Zidane, je dribbelt de bal op en zet één voet op de bal, 
maakt een pirouetje en neem de bal met je andere voet weer 
mee. Maar eigenlijk maakt het me niet zo heel veel uit hoe ik 
een tegenstander voorbij ga. Zolang ik er maar langs ben dan 
ben ik er tevreden mee.
Thom: Ik kap graag. Wat ik het liefst doe is de bal met de 
buiten kant mee nemen naar links, dan ben met de binnenkant 
naar binnen kapen en dan weer naar buiten kappen en dan op 
snelheid er lang te gaan.

Wat vind jij een lastige tegenstander om tegen te spelen?
Ray: Kleine snelle verdedigers, van die gasten die maar bij je 
blijven lopen, de hele wedstrijd lang. Geef mij maar wat grotere 
gasten waar ik een duel mee kan aan gaan.
Thom: Grote en sterkte tegenstanders.

Wat zijn je sterkste punten als spits?
Ray: Mijn snelheid, loopvermogen en mijn kopkracht. Ik geef 
ook niet snel op in het duel en toon altijd %100 inzet.
Thom: Snelheid, ik heb een goed schot. Ben ook technisch en 
heb een goed overzicht.

Wat voor punten zou je graag willen verbeteren?
Ray: Mijn kansen afmaken want ik moet meer scoren en ik 
moet egoïstischer worden als spits, nu speel ik de bal nog te 
veel af.
Thom: Mijn balcontrole, ik ben nog iets te onrustig aan de bal. 
Soms wil ik de bal gelijk doorspelen of schieten terwijl ik hem 
dan beter eerst kan aannemen.

Mooiste doelpunt ooit?
Ray: Mooiste kan ik niet zo snel zeggen. Maar de belangrijkste 
die ik gemaakt heb was de penalty thuis in de promotie wedstri-
jd tegen Papendrecht.
Thom: Dat was een doelpunt tegen Lekvogels, waar ik de bal 
met de binnenkant langs verschillende tegenspelers in de verre 
hoek schoot.

Back Back2Back Back2
Ondanks verschillende leeftijden, cultuur en geloof die op elke 
club aanwezig zijn blijft het voetbalspelletje voor iedereen 
hetzelfde. Alleen de benadering van het voetbal, favoriete 
speler en voorbereiding op een wedstrijd is voor iedereen 
anders. Wij voelen dit keer twee spitsen aan de tand over hoe 
hun het voetbal benaderen, Ray kant komt uit voor het eerste 
elftal en Thom Hopstaken speelt in de E2. 
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01. Alles goed?  Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen?  Ja
03. Heb je een vriendin/vrouw?  Ja
04. Heb je het naar je zin bij Leerdam sport?  Ja
05. Heeft het 4e elftal naar behoren gespresteerd?  Ja
06. Vertrouwen in de nieuwe trainer van het 1ste ?  Nee
07. Ben je beter dan je broer Leon?  Ja
08. Is Ronald van Hoorn de beste leider van de club?  Ja

09. Moet de zomerstop korter?  Nee
10. Is het publiek bij LSP te kritisch?  Nee
11. Moet LSP naar kunst gras velden?  Ja
12. Kunnen jullie elkaar nog verstaan in de kleedkamer?  Nee
13. Liever een flesje maken (nee), of leeg maken (ja)?  Ja
14. Smaakt het bier in de kantine nog een beetje?  Ja
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?
Manos van het 5e elftal

JA EN NEE
met

Frans Nieuwboer het 4e elftal

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

Om extra geld voor onze club binnen te halen wordt er sinds 
dit jaar maandelijks oud papier opgehaald in Leerdam West. 
Waardlanden zorgt voor de vrachtwagen en chauffeur, tijdens 
het ophalen van oud papier rijden er twee vrijwilligers van onze 
club mee om de containers te legen. 
Inmiddels hebben 20 vrijwilligers de cursus gevolgd bij Waar-
landen om dit vrijwilligerswerk te mogen doen
Allen hebben het certificaat behaald. 
Wanneer er zich nog 4 vrijwilligers aanmelden, hebben wij mensen 
genoeg om iedereen één keer per jaar oud papier te laten ophalen.

LEERDAM SPORT HAALT OUD PAPIER OP

Draag jij Leerdam Sport ook een warm hart toe, meld je dan 
aan. Het kost maar anderhalf uur per jaar (op de dinsdaga-
vond).

Aanmelden bij Ruud Keinemans.

Ton van Lent
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--- De Onderhoudsploeg --- 
Het is tegen negen uur woensdag morgen, de vrijwilligers druppelen voorzichtig een voor een 
binnen in de kleine kantine. Onder het genot van een kop koffie wordt door Sjaan Hoegee het 
werk ingedeeld zodat iedereen weet wat hij deze dag moet gaan doen. Zo heeft iedereen taken 
toebedeeld gekregen waar ze goed in zijn (Glas blazen)..    

Ondergetekende loopt nu bijna een jaar mee en ziet dat er al 
veel werk is verzet. Helaas is er nog veel te doen, omdat veel 
onderhoud is blijven liggen en vooruit is geschoven vanwege 
‘de verhuizing’ van het sportpark, maar er wordt nu een plan 
gemaakt om te kijken wat voorrang heeft.

Een kleine greep uit het afgelopen jaar van wat er al gedaan 
is sinds ik mij heb aangemeld is. De tribune, de paddock en 
de staantribunes zijn geverfd. Het hekwerk is gerepareerd. 
Vlaggenmasten zijn hersteld en vervangen en er komen twee 
nieuwe masten aan de lange zijde bij. De buitenkant van de 
kantine tot aan het dak is schoongemaakt. Het plein van de 
kantine is schoongespoten en daarnaast nog veel klussen die 
tussendoor worden gedaan, zonder dat ze opgemerkt worden. 
Nu worden de kleedkamers en toiletten opgeknapt en zijn 
gedeeltelijk klaar.

Al met al wordt er hard gewerkt aan ons sportpark om het 
weer een mooi aanzien te geven.

Ook mogen we de vrijwilligers niet vergeten die de velden bi-
jhouden. Deze mensen zijn toch 2 a 3 dagen per week bezig om 
de velden te maaien en in orde te maken, zodat er kan worden 
getraind en er goede wedstrijden op kunnen worden gespeeld.    

Als er leden of donateurs zijn die willen meehelpen, kom dan 
op woensdagmorgen om negen uur een keer lang. 
De grootste beloning die je krijgt is dan de gezelligheid van je 
mede vrijwilligers. 

De medewerkers zijn:

Oud papier ophalen:  A. Felius

Om ongeveer tien uur even een rustpauze met koffie en koek…. 
Wie is er aan de beurt? Dan wordt de rust verstoord, daar komt 
de ‘Dik voor mekaar show’ met Dick Stütz. Lachen, gieren en 
brullen.

Dit was in het kort een overzicht van de vele vrijwilligers die 
voor de ROOD-WITTEN een steentje bijdragen.

Allemaal een prettige vakantie.

Tikkie terug Niks.

T. Klok C. Giltjes B. Sanders 
A.C. Hoegee T. Schaay H. Burggraaf 
H. v. Vulpen T. Klein C. v.d. Oever 
J. Kanters J. Kruis F. v.d. Oever
J. Sterk B. v.d. Kolk S. Baars M. Niks

Foto: Arie Stütz
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Aankondigingen

Uitnodiging Buitengewone Leden Vergadering 

Geachte leden van Leerdam Sport ’55,

Namens het bestuur van Leerdam Sport ’55 nodig ik u/jullie uit voor het bijwonen van een:

Buitengewone Leden Vergadering
wanneer : dinsdag 8 juli 2014
aanvang : 19:30 uur
locatie : grote kantine Leerdam Sport ‘55

Op de agenda staat 1 agendapunt: Statutenwijziging Leerdam Sport ‘55

Op verzoek van het bestuur van Leerdam Sport ’55 heeft notaris Wolthuis de statuten van onze vereniging bekeken. De 
leden van Leerdam Sport ’55 moeten instemmen met de statutenwijziging.

Deze vergadering is een vervolg op de bijeenkomst van 10 juni 2014 toen een opkomst van 2/3 van het aantal leden 
nodig was om de statutenwijziging goed te keuren. Dit aantal was niet aanwezig. Voor de bijeenkomst van 8 juli is dit 
niet noodzakelijk, zodat er 8 juli een besluit door de leden genomen kan worden.

Het bestuur van Leerdam Sport ’55 hoopt u/jullie dinsdag 8 juli 2014 te mogen begroeten.

Namens het bestuur van Leerdam Sport ‘55

Henri van Wijk

Secretaris Leerdam Sport ‘55

LEERDAM 

SPORT ’55
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Even voorstellen...

Hoe ben je bij Leerdam Sport terecht gekomen.
Mijn vader zat een paar jaar geleden ook bij Leerdam Sport in 
het bestuur en zodoende kwam ik hier vrij regelmatig. 
Ik heb vroeger ook nog eens een blauwe maandag gevoetbald, 
maar dat was echt maar heel even. Ik was namelijk niet de 
beste voetballer en het was meer voor de gezelligheid.

Hoe ben je in het jeugdbestuur terecht gekomen.
Mijn vader zit als jeugdvoorzitter in het bestuur, en doordat ik 
regelmatig bij Leerdam Sport kwam hebben we het daar wel 
eens over gehad. Op een gegeven moment heb ik mijn vader 
aan geboden om te helpen, nadat hij had aangegeven dat  ze 
wat handjes tekort kwamen in het jeugd bestuur. 

Wat is jouw functie binnen het jeugdbestuur.
Sinds december 2013 heb ik de taak als secretaris op me 
genomen. Heb veel contact met clubs, zorg ervoor dat tijdens 
de vergadering de notulen klaar liggen. Ook zit ik samen met 
Eef Jakobs, Henk van Kleij, John Vendelbosch en Andries Blom-
mers in de toernooien commissie voor de jeugd. 
Daar regel ik het administratieve werk en probeer dat alles 
mooi op tijd af is, dit jaar liep het misschien niet zoals het hoo-
rde, maar er zijn grote stappen gemaakt. We hebben een mooi 
programma boekje afgeleverd, contact met de clubs was goed 
en hebben veel positieve reacties gekregen. 
Het blijft jammer dat sommige clubs afzeggen op de dag zelf of 
zelfs zonder bericht niet op komen dagen, ook dit is een leer-
moment voor de volgende toernooien.

Waar willen jullie naar toe als jeugd bestuur.
We willen als eerste nog wat versterking, die kunnen we 
namelijk zeer goed gebruiken. Ik zit pas sinds december in het 
bestuur, maar er zijn een aantal punten die wat meer aandacht 
kunnen gebruiken, maar door onderbezetting is dat soms lastig.
Ook vind ik meer contact met de ouders erg belangrijk, je weet 
dan wat er speelt bij de ouders en/of kinderen. 
We hebben dit jaar voor de eerste keer gesprekken gevoerd 
met de ouders van de D1.  
Daar waren veel vraagtekens/onzekerheden, en door die die 
gesprekken hebben we veel dingen uit de wereld kunnen 
helpen, niet dat alles opgelost is, maar je komt zo wel een stuk 
verder. Het zou goed zijn als we met alle elftal 2x per jaar samen 
met de ouders een gesprek houden. Één voor de start van het 
seizoen en één na het seizoen, zo kunnen we dingen evalueren 
en hierop verder borduren in het volgende seizoen.

Wat vind je dat er moet veranderen in het jeugd bestuur.
Doordat we onderbezet blijven er punten te lang liggen en 
duurt het soms te lang  voor ze aangepakt worden. 
We willen allemaal wel, maar we zijn veelal niet in staat om 
alles gelijk op te lossen. 
 Dit zou beter kunnen en moeten gaan. Doordat er teveel op 
de schouders van een bepaald aantal personen rust worden 
bepaalde dingen niet goed afgehandeld of te laat afgehandeld. 
Met wat meer mankracht en aandacht kunnen situaties beter 
bekeken en aangepakt worden. Zo voorkom je een hoop onzek-
erheden voor de leden en/of ouders. 

“ Versterking in het jeugd 
bestuur is zeer welkom”

Foto: Arie Stütz

Wat zou het jeugdbestuur nog meer voor de jeugd kunnen 
betekenen.
we zouden meer oefenwedstrijden kunnen inplannen, vooral 
tijdens afgelastingen zouden we daarin vooruit kunnen denken. 
Tijdens de winterstop zal er in samenwerking met de activiteiten
-commissie  ook een activiteit georganiseerd kunnen worden, 
naast de andere activiteiten die de activiteitencommissie al 
organiseert.

Wil je zelf nog iets kwijt
Ik hoop dat we er met zn allen weer een mooi seizoen van gaan 
maken. Als jeugdcommissie gaan we de punten die het afgelo-
pen seizoen niet goed of minder goed verlopen zijn evalueren 
en proberen op te lossen / aan te pakken. We hopen ook dat als 
er onduidelijkheden/vragen zijn dat er ouders en/of kinderen 
naar ons toe komen, zodat we dit zo snel en zo netjes mogelijk 
af kunnen handelen en/of op kunnen lossen.
Ook zullen we ervoor zorgdragen dat er aankomend seizoen 
meer informatie op onze website komt te staan.  
Mocht u interesse hebben in een functie binnen de jeugdcom-
missie, horen wij dit graag.

Voor de meesten al een bekend gezicht bij Leerdam Sport. Wat de meeste mensen niet weten is 
dat Carola van wijk sinds een tijd ook in het jeugd bestuur zit. De redactie van “De Brug” gaat een 
kort interview met haar aan over het hoe en waarom.
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Wie zijn jullie en vertel eens wat over jezelf?
Ronald begint, “Wij zijn Ronald en Liesbeth Joosen en zijn sinds 
vier met elkaar getrouwd en zijn zo’n beetje twee jaar geleden 
hier komen aanwaaien. Toen ik gestopt was met voetballen 
kwam ik in eerste instantie hier met mijn broer Albert vanwege 
de gezelligheid en de mensen die ik hier ken. Daardoor zijn wij 
hier blijven hangen. Op een gegeven moment is Liesbeth ook 
meegegaan en vond het hier ook geweldig”. Liesbeth vervolgt, 
“Ja, ik ging een keer op vrijdag mee en vond het sfeertje heel 
gemoedelijk en leuk. Nu ga ik elke vrijdag en zaterdag mee, 
sindsdien ben ik hier eigenlijk niet meer weg te slaan. Ik kom 
zelf uit Asperen en heb daar bij de voetbalvereniging veertien 
jaar in de kantine meegeholpen, af en toe help ik ook in het 
Vennetje mee”.

Wat is jullie indruk van Leerdam Sport ’55?
Liesbeth vertelt, “De sfeer is hier heel goed, het is heel gezellig 
en knus. Je wordt hier warm ontvangen, dat heb ik wel eens 
anders meegemaakt. Ik ken ondertussen al meer mensen dan 
dat ik bij andere voetbalverenigingen heb meegemaakt”. Ronald 
zegt hierop, “Leerdam Sport is gewoon een warme club en dat 
voelt gewoon prettig en relaxt aan”. 

hoe komt het dat jullie benaderd zijn?
Liesbeth, “Nou een paar weken geleden op een zaterdag kwam 
Arie naar ons toe en vroeg terloops hoe het met mijn werk gaat. 
Hij had namelijk gehoord over mijn horeca ervaring. 
Opeens vroeg hij of het mij wat zou lijken om het van Bea en 
hem over te nemen. Ik was hierdoor in eerste instantie natu-
urlijk een beetje overdonderd, maar ik vond het wel heel leuk. 
Toen is het balletje gaan rollen”. Ronald vervolgt, “Het is een 
hele eer dat ze ons hiervoor hebben gevraagd”.

Wat zijn jullie beweegredenen om dit te gaan doen?
“Gewoon omdat we het leuk vinden”, zegt Ronald, “We liepen 
al tijdje rond met het idee van, we willen eens wat anders, 
ondanks dat ik al een goede baan heb. We hadden ook al een 
andere aanbieding gehad om een café over te nemen, maar 
hier zit je midden in het verenigingsleven en daar begint het 
hele sociale gebeuren. Je hebt hier te maken met de jeugd, 
ouderen en mensen met verschillende achtergronden en ook 
met het sportieve. Dat is voor ons de belangrijkste reden om dit 
te gaan doen. Dit is natuurlijk een geweldige kans voor ons”.

Gaan jullie het eerst een jaar proberen?
Liesbeth roept gelijk, “Zeer zeker niet, we hebben de intentie 
om het voor een langere tijd te gaan doen en niet om het een 
jaar te gaan proberen, maar ja, je weet nooit hoe het zal gaan”.
Gaat er wat veranderen en wat kunnen we van jullie 
verwachten?
Ronald, “Wat je kunt verwachten is sowieso klantvriendeli-
jkheid. Wat betreft veranderingen, dat zal niet gebeuren we 
zullen eerst op de oude voet doorgaan zoals Arie en Bea dat 
deden. Na verloop van tijd kan er misschien wat veranderen, 
want ik denk dan maar zo, wat voor de een wel werkt, hoeft 
niet per se voor de ander te werken”. Liesbeth vult aan, “Wij 
zijn nog relatief nieuw hier, dus moeten we onze ogen en oren 
de kost geven en luisteren naar wat de mensen zeggen en daar 
op inspelen”.

Zien jullie nog ergens tegen op?
Ronald zegt, “Nee, wij denken in kansen en uitdagingen, ook 
houden wij beiden van aanpakken. Als wij ergens tegenop 
zouden zien dan hadden we dit nooit zijn gaan doen. 
Het enige waar we misschien tegenop zien is, dat we ergens 
nee op moeten zeggen, omdat het voor ons niet haalbaar is, 
maar gelukkig is alles voor ons bespreekbaar”.

Kan er nog wat verbeterd worden?
Beiden zeggen gelijk, “Dat iedereen zich hier welkom voelt en 
met een tevreden blik weer weg gaat”. Liesbeth vult aan, “Wij 
willen samen iets moois gaan opbouwen, zodat we er later, als 
we oud zijn, er met trots op kunnen terugkijken”.

Zien jullie dit als een uitdaging?
Liesbeth vertelt, “Jazeker, dit doen we niet even met twee 
vingers in de neus. Er zal een hoop op ons afkomen waar we 
nog niet hebben bij stilgestaan”. Ronald vervolgt, “Het blijft 
voor ons ook heel leuk en spannend, daarom blijven we de hele 
zomer op zaterdag geopend, zodat we er een beetje in kunnen 
groeien”.

Op welke dagen staan jullie zelf achter de bar?
Liesbeth zegt, “Nou, we zijn van plan om voorlopig op de vrijdag 
en zondag met zijn tweeën achter de bar te gaan staan en op de 
zaterdag doen we dit met de hulp van vrijwilligers. Op andere 
dagen staan er de mensen die er nu ook al staan. In principe 
verandert er niet veel qua gezichten behalve dan die van ons”.

Willen jullie nog wat kwijt?
Ronald begint, “allereerst willen we natuurlijk Leerdam Sport 
bedanken voor de kans die we krijgen om dit te gaan doen. Ook 
willen we Arie en Bea bedanken voor het vertrouwen dat ze in 
ons hebben als de nieuwe kantinebeheerders”. 
Liesbeth vervolgt, “we hopen net zo veel steun van de mensen 
en vrijwilligers van Leerdam Sport te krijgen als Arie en Bea, 
zodat we met zijn allen er iets moois van kunnen maken en 
Leerdam Sport nog meer op de kaart te zetten”.

Klantvriendelijk iets moois opbouwen
Het zijn al twee jaar graag geziene gasten in de kantine, maar nu vinden ze het tijd om niet meer 
aan de bar te staan, maar er achter. Ronald en Liesbeth beginnen nu aan een nieuw avontuur, 
namelijk het beheer van de kantine van Leerdam Sport ’55.
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Eindelijk weer zaterdag middag.

Terwijl ik mijn fiatje start, geef ik ongevraagd mijn visie op de 
wedstrijd van vanmiddag. Ongevraagd en wellicht ook tegen 
dovemans oren. Voor haar is het een zelf opgelegde plicht, die 
minder zwaar drukt wanneer ik haar vergezel. Ik daarentegen, 
kijk uit naar deze middag en pas mijn zogeheten zaterdagschema 
van boodschappen doen en wasjes draaien, erop aan. We 
tuffen richting Leerdam en bespreken nog even snel of we na de 
wedstrijd nog een winkeltje binnen schieten of niet.

Zij loopt, stijlvol gekleed, voor me uit op zoek naar haar schoon-
vader. Ik schuifel achter haar aan terwijl ik het pamfletje dat 
ik net in mijn handen gedrukt heb gekregen, vluchtig doorkijk. 
Als we eenmaal zitten begint steevast de discussie over wie er 
koffie en thee gaat halen al dan niet aangevuld met chips of 
snoep. Ik neem geen theezakje mee omdat ik inmiddels weet 
dat haar smaak niet verkrijgbaar is in de sportkantine, stiekem 
moet ik toch elke keer weer gniffelen als ze het oranje zakje uit 
haar tas vist. Tijdens mijn wandeling van de kantine naar de 
tribune zijn er altijd enkele supporters, met name mannelijke 
vijftigplussers, die laten weten genegen zijn de koffie aan te 
pakken. Ik glimlach.

Ik voel de behoefte om iets te zingen om in de stemming te 
komen, maar de speaker draait alleen maar liedjes die geen en-
kele link hebben met deze wedstrijd, of überhaupt met voetbal. 
In mijn hoofd klinkt: ‘Eye of the Tiger’. Mijn ogen glijden langs 
de rijen van de tribune. Bekende gezichten wisselen zich af met, 
voor mij, vreemden. Ze zullen straks weten voor welke club ik 
hier zit, maar nu observeer ik vooral en steek af en toe mijn nek 
uit om te zien of de spelers het veld al opkomen.

Wanneer dat het geval is, klap ik tot mijn handen tintelen en 
doe mijn eerste indruk op van de tegenstander. Meestal weet ik 
waar zij staan op de ranglijst en waar ze vandaan komen, soms 
zelfs waar hun spelers eerder hebben gevoetbald en welke 
ambitie de club heeft. Hoewel Leerdam sport meerdere malen 
is gepromoveerd zijn er bekende tegenstanders. Ik wissel met 
haar uit of ze nog weet hoe het de vorige keer ging tegen deze 
club. Zij weet alleen nog uit tegen Hardinxveld toen Leerdam 
sport daar werd uitgejoeld (en dat is netjes verwoord) door de 
Hardinxveldse jeugd, en er geen volwassene was die ingreep, 
schokkend en behoorlijk intimiderend. Ook weet zij nog 
Ameide, waar de supporters uit Termei zich lieten kennen door 
nodeloos gejammer en kreten richting Leerdam Sport die geen 
schoonheidsprijs verdienen.

Maar hier, op de tribune van Leerdam sport, voel ik me gek 
genoeg thuis en gesteund. De jongens die vanmiddag strijd 
leveren ken ik bijna allemaal bij naam, sommige meen ik zelfs 
bepaalde eigenschappen toe te kunnen schrijven aan de hand 
van hun spel. Zij kletst met haar schoonvader, mijn ogen volgen 
de bal. Als ik niet begrijp waarom er gefloten wordt, vraag ik 
haar schoonvader om uitleg. Ze checkt haar nagellak, checkt 
haar telefoon, en wanneer het nodig is geef ik haar een por. Ze 
heeft de neiging even hard te juichen, of de bal nu over suist of 
mooi inhangt. Ik geniet van haar, maar ook van de doelpunten. 
‘Doseren!’ Klinkt het voor de derde keer, door de aanvoerder, op 
zo’n voor hem kenmerkende manier dat je niet hoeft te kijken 
wie er roept. De trainer lijkt vooral zijn ogen de kost te geven, hij 
is geen ijsberende commandant.  
Wanneer hij wel met veel bombarie uit de dug-out komt, wordt 
het echt tijd om op te letten.

Ook bezocht ik, soms zelfs alleen, de uitwedstrijden. Hoewel ik 
me besef dat weinig vrouwen dit als favoriete bezigheid zullen 
zien, is het voor mij ontspannender dan een middagje shoppen. 
Zo’n wedstrijd volgen maakt je hoofd leeg...zo simpel is het. 
Zou het voor die jongens ook zo zijn? Dat het vrijmaakt van 
dagelijkse beslommeringen om samen met anderen iets te 
bereiken op dat veld op zaterdagmiddag? Langs de lijn staan, 
juichen, boos zijn en theoretiseren, werkt voor mij in ieder geval 
bijna therapeutisch. Dat de jongens op het veld niet weten dat 
het voor mij zo werkt, zal me allerminst een zorg zijn.

In september gaan we weer samen naar de glasstad, zij voor 
hem, ik voor hen en zij voor mij. Ik kan niet wachten tot me de 
vraag wordt gesteld, “Ga jij thee halen?”.

Pascalle
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Vroegâh was alles betâh.
Ook onze huis-columist heeft ook dit keer niet stil gezeten. Druk bezig met zijn dagelijkse werk-
zaamheden en het bekijken van het WK in brazilie, heeft hij toch altijd nog tijd om voor “De Brug” 
wat te schrijven. Of het nu over Leerdam Sport, voetbal in het algemeen of het dagelijkse leven 
gaat, Beranardus heeft altijd wel wat te melden. 

Bernardus

Mijn werkgever is het fusieresultaat van twee middelgrote 
bedrijven. Een nieuwe naam van de organisatie in Nederland en 
een nieuwe start. 
Veel samenvoegingen van afdelingen, afvloeiingsregelingen, 
compensatieregelingen en veranderingsmanagement, althans 
zo noemde mijn baas dat destijds. Een houding aannemen die 
je bijna bang maakt om te werken voor wat eens een prima 
broodheer was. Vernieuwingen waren aan de orde van de dag 
al dan niet veroorzaakt door strakkere regelgeving overgewaaid 
uit de USA. Vervolgens gingen die managers allemaal op train-
ing. ( het woord cursus ging in de ban, want dat was ouderwets) 
en droegen ze allemaal het zelfde, maar een ander verhaaltje 
dan voorheen uit, waaraan de werkbijen zich aan behoorden te 
gaan houden. Vastigheden uit het verleden bleken soms geen 
drol meer waard. Iedereen moest er aan geloven, niet goeds-
chiks dan maar kwaadschiks. 
Durfde je met een collega te praten dan kwam de manager 
langs met een k..smoes, zoiets van “heb je even?” Jouw gesprek 
met die collega was voorbij, die kon aan het werk en jij kreeg 
een of ander verhaal opgehangen met als doel weer aan je 
werk te gaan. Alles werd voor de min of meer iets belangrijkere 
werkbijen opgeleukt met een training (geen cursus) waarbij 
positivisme de boventoon voerde. Vooral uitdragen dat er  
alleen maar uitdagingen bestaan en geen problemen meer, en 
ook over topdagen en successen praten! Mensen om je heen 
die zoiets hebben meegemaakt drukken je vooral op het hart 
mee te veren en vooral niet in het oude te blijven hangen. Dat 
laatste lukt en grappig genoeg zie je steeds vaker dingen terug 
die je zelf al eens meemaakte. Dat wordt dan gepresenteerd 
als het ei van Columbus. Maak je er een min of meer cynische 
opmerking over, dan krijg je slechts een boze blik op je. Nu 2014 
is alles al weer een paar jaar redelijk rustig, de poppetjes staan 
waar ze moeten staan en eerlijk is eerlijk, er staat weer een 
sterke organisatie. De crisis werd overleefd, hoewel dat zelfs 
in mijn business geen sinecure was. Dat was zwaar en eigenlijk 
nog steeds! Of we het in de oude organisatie wel of niet hadden 
gered weet ik niet, dat weet niemand, maar feit is dat we het 
nu wel gered hebben. Dat kostte ‘bloed, zweet, tranen. ‘

Bij Leerdam Sport hebben we ook menig crisis overleefd, er
was een periode dat er bij de dag geleefd werd en nog steeds 
is het geen vetpot. In tegenstelling tot de enorme boost die 
het succes van het eerste teweeg bracht, bleef de organisatie 
achter. Weinig beschikbaar e/o bereidwillig kader was een van 
de oorzaken. 
We overleven toch zo ook wel, was eigenlijk wat de vereniging 
onbewust uitdroeg, ondanks toch redelijk dringende verzoeken 
en opmerkingen van het bestuur. 
‘Met respect voor het verleden kijken we met vertrouwen naar 
de toekomst’ was de spreuk van het eeuwfeest, maar alleen 
uitspreken is onvoldoende. Actie en initiatief daar gaat het om. 
En dan ontmoet je onderweg wel eens een werkbij die 
sceptisch is t.a.v. een verandering. ‘Vroeger was alles beter’ 
of ‘dat gaat toch niet werken’ zijn dan kreten die je liever niet 
hoort, maar die er ook in een vereniging bij horen. 
Daar overigens geen mogelijkheid is om eerst te trainen. 
De echte actie moet direct verricht worden zonder er eerst in 
geoefend te hebben. De praktijk is het oefenlokaal. Dat er het 
nodige beter zal moeten is iets wat iedereen zelf doorheeft, 
waar het vooral om gaat is om er met z’n allen in te geloven en 
niet teveel blijven hangen in oude automatismen, maar open te 
staan voor een andere zienswijze en ondersteuning te bieden aan 
de diverse acties die her en der ontwikkeld worden. 
Terugkijken en leren van het verleden - ook in persoonlijke 
relaties - kan ook prima door met die kennis aan te geven 
hoe het juist beter kan. Over topdagen moeten we het alleen 
maar hebben als erop het gras gescoord wordt en praten met 
elkaar moeten we vooral blijven doen en zeker niet in achter-
afkamertjes, maar juist daar waar het hoort. 
Met elkaar en voor elkaar.

Bent u 16 jaar of ouder? Dan kunt u zich gewoon aanmelden via uw vereniging! (vraag naar Wil Sleeuwits)
Heeft u geen internet, dan kunt u bellen naar de gemeente waar u woont of werkt. Deelname is gratis. 

MELDT U AAN!
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Wat begon als een mooi avontuur en eindigde als een sprookje.

Mannen, bedankt voor alle vreugde die jullie ons hebben gegeven.

Bedankt voor zeven geweldige jaren.

Met wat oud gedienden en wat nieuwe gezichten begonnen 
ze aan een nieuw hoofdstuk voor de club. Attractief voetbal en 
plezier stonden vanaf dag één voorop, een seizoen aan elkaar 
wennen en dan kijken hoe het verder uitpakte.
Twee promoties, één kampioenschap, een hoop plezier en heel 
veel vreugde, dat is wat deze aanpak ons als club heeft gebracht. 

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de gezellige 
zeven jaar tijdens het beheren van de kantine. Ook willen we 
het bestuur bedanken voor de originele blijvende herinnering 
en de bon die we kunnen besteden bij van der Valk.

Onze speciale dank gaat ook uit naar de kantinecommissie die 
ons bij gestaan heeft in moeilijke en goede tijden en voor de 
cadeau bon van de Pauw.

Als laatste willen we alle kantinemedewerkers en vrijwilligers 
bedanken voor hun inzet en hulp, zonder hen hadden we het 
nooit zo lang volgehouden.

Wij wensen onze opvolgers en Leerdam Sport ’55 heel veel 
succes.

Arie en Bea.

Waar een paar jaar geleden wij nog in de kelder van het voetbal 
speelden, zijn we nu weer de trotse club van weleer en waar 
weer positief over gesproken wordt. Nog eenmaal een bedankje 
is dan ook zeer gepast voor deze mannen. 
Leerdam sport de club, de supporters en de redactie van de brug 
wensen jullie alle succes in de toekomst toe en dat we jullie nog vaak 
terug mogen zien op ons sportpark.

Vier jaar geleden begonnen Pim van Dam, Marco Vink en Ron Stütz aan een nieuwe uitdaging. Drie mannen met een Leerdam Sport 
verleden wilden het plezier weer terug brengen bij de club.



Back to Disco Entertainment 
Muziek voor elk feest

Tevens levering van professionele audio en verlichting

Hans Schaap
v. Egmondstraat 1
4143BN Leerdam

Tel. 785613 of  06 51 09 82 50
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Eindstanden
01. FC Breukelen
02. LRC Leerdam
03. ARC v.v.
04. VVZ ‘49
05. S.V.L.
06. HSV Zuidvogels 
07. Eemdijk v.v.
08. De Meern
09. Roda ‘46 
10. ASC Nieuwland
11. Almkerk v.v.
12. Nivo Sparta
13. CSW
14. Leerdam Sport’55

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

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

01.  HSSC ‘61 D2 
02.  Heukelum D2
03.  Asperen D2
04.  Hardinxveld D2
05.  Lekvogels D2 
06.  Leerdam Sport ‘55 d2

01.  Ameide F1   
02.  Leerdam Sport ‘55 F1
03.  Unitas F2
04.  Lekvogel F1
05.  Noordeloos F1
06.  Schelluinen F1

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

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

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

01.  BMC E3
02.  FC Engelen E4
03.  Haarsteeg E4
04.  Den Dungen E2
05.  Sparta E1
06.  Leerdam Sport ‘55 E1

01.  Rhelico F2
02.  BZS F4
03.  SCZ F1
04.  Leerdam Sport ‘55 F2 
05.  Ophemert F2
06.  Theole F5

01.  Leerdam Sport ‘55 F3
02.  DSC F7
03.  Kerkwijk F2
04.  Hedel F4
05.  Tricht F5

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

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

01.  Theole D3
02.  LRC D2
03.  Haaften D1
04.  SJO GRC-14 D1
05.  GVV D1
06.  Leerdam Sport ‘55 d1

01. Sleeuwijk E3
02.  Leerdam Sport ‘55 E2
03.  Sliedrecht E6
04.  GVV’63 E2G
05.  Meerkerk E2G 
06.  VVAC E4

LEErdAM SpOrt 1

LEErdAM SpOrt 4

LEErdAM SpOrt d2

LEErdAM SpOrt F1

LEErdAM SpOrt 2

LEErdAM SpOrt 5

LEErdAM SpOrt C1

LEErdAM SpOrt E1

LEErdAM SpOrt F2 LEErdAM SpOrt F3

LEErdAM SpOrt 3

LEErdAM SpOrt ZOn 2

LEErdAM SpOrt d1

LEErdAM SpOrt E2

LEErdAM SpOrt B1
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FAMILIEDAG LEERDAM SPORT ‘55 2014
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Sponsor commissie
Voor Burgernet hebben wij bijna 200 aanmeldingen gehad. 
Een lager aantal dan verwacht. Zo’n belangrijk sociaal medium 
waarbij ook de vereniging baat bij heeft. Helaas het zij zo, maar 
u kunt zich nog steeds hiervoor aanmelden.

Iedereen een prettige vakantie gewenst.

Namens de sponsorcommissie
Wil Sleeuwits.

Op de stelling rondom ons hoofdveld, komen steeds meer 
reclameborden te hangen. Waren reeds de borden van 
BURGERNET en AFTERNET aan de Vlietskant aangekondigd en 
inmiddels geplaatst, is daarbij ook een bord van JUWELIER P.A. 
STIFT gekomen. Wij zijn Paul en Erwin zeer erkentelijk voor deze 
sponsoring.

De foto’s geven weer welke uitstraling deze reclameborden 
voor onze sponsoren hebben.
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1972: Johny Rep in actie namens AFC Ajax tegen Leerdam Sport.

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:

• Siertegels
• Sierstenen
• Natuursteen
• Muurstenen
• Zand, grind en split
• Lijmen en worteldoek
• Verlichting
• Waterornamenten
• Tuinhout

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-

• Lijmen en worteldoek

5000 m2voorbeeldtuinen
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