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Voorzitterspraat

Afgelopen periode ontvingen wij het bericht dat ons Lid van 
Verdienste Fedor Kaebisch op 88 jarige leeftijd is komen te 
overlijden. Vele Leerdam Sport vrienden hebben hem tijdens de 
crematieplechtigheid de laatste eer bewezen.

de zomerstop is weer voorbij en het balletje is weer gaan 
rollen. Voordat zo’n balletje kan gaan rollen moet er ook in 
de zomerstop de nodige werkzaamheden worden verzet. een 
groot compliment aan de mannen van de OTO, die er weer 
voor gezorgd hebben dat onze velden er weer piekfijn bij liggen 
en goed bespeelbaar zijn. natuurlijk begrijp ik dat je als speler 
graag op een goed veld de trainingen wilt doen en niet met een 
hele groep op de traphoek of een half veld in de voorbereiding, 
maar de mensen van de oto zeggen dat niet voor niets. een 
veld heeft ook rust nodig om het gras goed te laten groeien 
zodat het straks in de winter periode ook nog bespeelbaar is, 
dus kom op mannen, de volgende keer een klein beetje meer 
begrip hiervoor.

Wat mij wel zorgen baart is de waterhuishouding bij Leerdam 
Sport en dan bedoel ik niet het leidingwater maar het grond-
waterpeil. Steeds als er royaal veel regen is gevallen staan onze 
velden blank en kan het water niet weglopen zoals dat in het 
verleden wel gebeurde. Wij als bestuur hebben de drainage 
doorlaten spuiten en zelfs dat werkt nog niet afdoende. Het 
idee bestaat van Leerdam Sport zijde dat het te maken heeft 
met de hoeveelheid zand die men opgebracht heeft voor het 
plan Broekgraaf. Van gemeente wege is al geantwoord dat het 
daar niet aan kan liggen. Wij als bestuur zullen een deskundige 
in gaan schakelen om te gaan onderzoeken of het inderdaad zo 
is dat duizenden tonnen zand hier geen debet aan zijn. Ik zal u 
op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen hierover.

De 4 veld verenigingen uit Leerdam, zijnde de Hockeyclub 
Leerdam, Korfbalvereniging Ter Leede/de Jager, vv LRC Leerdam 
en wijzelf als Leerdam Sport hebben onlangs een informeel 
gesprek gehad met een delegatie van de Gemeente Leerdam, 
waarbij ook 2 wethouders aanwezig waren. Dit gesprek heeft 
plaats gevonden om eens met elkaar van gedachten te wisselen 
over een gemeentelijk sportcomplex voor alle veldverenigingen. 
Het is een open gesprek geweest waar ieder zijn visie en zegje 
heeft kunnen doen. Medio oktober komen we weer bij elkaar 
om dan te kijken hoe de gemeente Leerdam er verder in staat 
om tot zo’n sportcomplex te komen. Verwacht niet dat dit plan 
op korte termijn gerealiseerd kan gaan worden, maar ik denk 
dat het zeker de moeite waard is om het te gaan onderzoeken. 
In mijn volgende voorzitterspraat kom ik hier zeker op terug.

Als ik in onze kantine loop zie ik duidelijk dat er een nieuwe 
wind aan het waaien is. diverse kleine veranderingen van de 
hand van onze nieuwe kantinebeheerders Ronald en Liesbeth 
Joosen beginnen een positieve uitwerking te krijgen en nodigen 
u uit om zeer zeker eens te komen kijken tijdens of na een 
wedstrijd van welk team dan ook.

In een tijd dat het voor bedrijven steeds moeilijker wordt om 
het hoofd boven water te houden, laat staan om een vereniging 
te gaan sponseren, ben ik heel content met alle sponsoren die 
ook dit seizoen Leerdam Sport ’55 weer ondersteunen in welke 
vorm dan ook. Wat ik zeker wil noemen is dat onze hoofdspon-
sor Snoek en de Leeuw en onze subsponsor Verhoeks bloemen 
beide hebben aangegeven zich nog voor 3 seizoenen te binden 
aan Leerdam Sport ’55.

de eerste klap is een daalder waard zegt men wel eens. Ik ben 
dan ook heel blij met de eerste overwinning van het 1e elftal op 
Unitas, deze overwinning geeft vertrouwen voor de toekomst. 
Voor alle overige elftallen gaat het balletje ook weer rollen. 
Ik wens alle teams vanaf deze plaats iedereen veel spel plezier 
toe.

Ik roep iedereen op om eens te komen kijken naar de trainingen 
van onze jeugd elftallen. Het is een drukte van jewelste, hieruit 
blijkt maar weer dat we met zijn allen goed bezig zijn om van 
Leerdam Sport’55 een schitterende vereniging te maken. 
Laten we met zijn allen verder gaan op de ingeslagen weg, dan 
heb ik het volste vertrouwen in de toekomst.

Een vereniging als Leerdam Sport ’55 kan niet zonder vrijwilligers. 
Ik vindt het dan ook heel leuk om deze vrijwilligers te gaan 
bedanken voor hun tomeloze inzet. dit bedanken zal gaan 
gebeuren in de vorm van een feestavond met een buffet, wat 
drankjes en natuurlijk muziek. Alle vrijwilligers krijgen van de 
organiserende commissie een persoonlijke uitnodiging voor 
deze feestavond. de datum is nog niet bekend op het moment 
dat ik dit voorwoord aan het schrijven ben.

rest mij u allen veel voetbal en kijk plezier toe te wensen.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55
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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 



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

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!
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Oefen wedstrijden
06 aug: Leerdam sport 55 - Roda Boys   2 - 1
09 aug: Leerdam sport 55 - Brederodes  2 - 4
14 aug: Leerdam sport 55 - Focus 07 3 - 1
16 aug: Leerdam sport 55 - Theole 4 - 0
Beker
23 aug: Leerdam sport 55 - Heukelum  6 - 1
27 aug: Buren - Leerdam sport 55 0 - 5
30 aug: Groote Lindt - Leerdam sport 55  0 - 2
Competitie
06 sep: Leerdam sport 55 - Unitas  3 - 0
13 sep: Capelle SV - Leerdam sport 55  0 - 2
20 sep: Leerdam sport 55 - GDC    - 2 

Programma Leerdam sport 55 stand 1e Elftal vanaf 13-09-2014
 #      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 GJS 2 2 0 0 6 8 0
2 De Zwerver 2 2 0 0 6 8 2
3 VV Geinoord 2 2 0 0 6 7 1
4 Leerdam Sport 55 2 2 0 0 6 5 0
5 GRC 14 2 2 0 0 6 6 4
6 Hardinxveld 2 1 1 0 4 6 4
7 FC  Delta Sports '95 2 1 1 0 4 5 3
8 Tricht 2 1 0 1 3 3 4
9 SV Capelle 2 0 0 2 0 2 5
10 Unitas 2 0 0 2 0 1 5
11 GVV '63 2 0 0 2 0 1 5
12 SV Meerkerk 2 0 0 2 0 3 9
13 GDC 2 0 0 2 0 1 7
14 Nivo Sparta 2 0 0 2 0 1 8
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• 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
De vakantie is voorbij. Na de eerste trainingen en bekerwed-
strijden is de competitie weer begonnen. Helaas verloopt alles 
nog niet vlekkeloos, maar hier zijn redenen voor aan te voeren. 
Achter de schermen werken diverse commissies aan oplossingen. 
Wij als bestuur van Leerdam Sport ’55 begrijpen dat het vervelend 
is, maar wij vragen hiervoor uw begrip.

Algemene Leden Vergadering:
In november leggen wij als bestuur verantwoording af voor het 
gevoerde beleid en delen onze plannen met onze leden.  
De datum voor onze ALV is: dinsdag 24 november 2014, 
aanvang 20:00 uur in de grote kantine van Leerdam Sport ’55.
Elders in ons clubblad treft u de agenda aan.

Bestuursaangelegenheden:
Jolanda Kanters, bestuurslid beleid en commerciële zaken, 
heeft voorzitter John Boekelman in een persoonlijk gesprek 
laten weten haar bestuursfunctie op te moeten geven. Wij als 
bestuur betreuren het besluit van Jolanda, maar respecteren 
dit besluit zeker en bedanken haar voor haar inzet. de bestu-
ursfunctie beleid en commerciële zaken zal nu worden gesplitst. 
Met de komst van de Technische Commissie is het voornemen 
van het bestuur dat er 2 nieuwe bestuursfuncties zullen komen: 
beleid, waarvoor Albert Joosen kandidaat is en commerciele 
zaken. Voor deze laatste functie is er een vacature. Kandidaten 
kunnen zich hiervoor melden bij het bestuur. 
Tijdens de ALV zal hierover een besluit worden genomen.

Technische Commissie:
Langzaam maar zeker krijgt de Technische Commissie van 
Leerdam Sport vorm. Voor de meeste functies zijn de namen 
bekend, maar de TC moet nog een aantal functies zien te 
vervullen. Wij spreken de hoop en wens uit dat dit binnen 
afzienbare tijd is opgelost. Bij het vormen van een nieuwe 
commissie zijn er natuurlijk ook opstartproblemen. De com-
missie werkt er hard aan om de problemen op korte termijn 
op te lossen. Op onze website zal ook de nodige informatie 
verschijnen. Tijdens de ALV en in De Brug van december zal 
een toelichting op de bemensing en de werkwijze van de TC 
worden gegeven.

Ledenadministratie:
Leo Blom heeft het bestuur laten weten te stoppen met de 
ledenadministratie van Leerdam Sport. Wij betreuren zijn 
besluit, maar hebben hiervoor begrip. Wij bedanken Leo Blom 
voor zijn inzet. rob renaud is als bestuurslid verantwoordelijk 
voor de ledenadministratie. Vragen, wijzigingen etc kunt u 
stellen via ledenadministratie@leerdamsport.nl. Of en in welke 
vorm het spreekuur voor de leden blijft bestaan is nog niet 
duidelijk. Wij zullen u via de website op de hoogte houden.

Contributie:
Zoals in de vorige De Brug al aangegeven zijn wij per 1 juli 2014 
m.b.t. de contributie overgestapt van Davilex naar de module 
in Sportlink. Ondanks de voorbereiding is het toch in een aantal 
gevallen mis gegaan. Wij betreuren dit natuurlijk en doen er 
alles aan om dit te herstellen zodat alles in de toekomst 
vlekkeloos zal verlopen. Mocht u vragen hebben, stuur dan een 
e-mail naar ledenadministratie@leerdamsport.nl en u ontvangt 
z.s.m. bericht.

Kantinecommissie:
In de Kantinecommissie heeft Rob Renaud de plaats van Henri 
van Wijk ingenomen.

Vrijwilligers:
zaterdagavond 15 november 2014 zetten wij onze vrijwilligers in 
het zonnetje. een hapje, een drankje en muziek. de vrijwilligers 
zullen een uitnodiging ontvangen. een blijk van waardering voor 
hun inzet. Zonder de vele vrijwilligers bestaat Leerdam Sport 
niet. Vele uren steken de vrijwilligers in Leerdam Sport. 
een blijk van waardering is dan ook op zijn plaats.

Grensrechter gezocht:
Voor ons 2e elftal zijn wij op zoek naar een grensrechter. 
Wie wil de vlag oppakken? Loop even langs bij Anies Kailola, 
Piet Verhoeckx of bij de TC.

Henri van Wijk
Secretaris



GDC

Tegenstanders seizoen 2013-2014

v.v
. H

ARDINXVELDCapelle SV
Sportpark Mandemakers
Juffrouwsteeg 3
5161 AW   
Sprang capelle

Hardinxveld VV
Sportpark Sluisweg
Sluisweg 131a 
3371 ET 
Hardinxveld-Giessendam

GDC 14
Sportpark “De Grienduil”
Parallelweg 37
4283 GR 
Giessen

Na het uitsapje van vorig seizoen speelt Leerdam Sport ’55 
weer in het voor ons zo vertrouwde zuid 1. Dit seizoen heeft 
de K.N.V.B weer wat verassingen in petto voor de diverse clubs. 
Naast de voor ons bekende clubs zijn er ook wat nieuwe clubs 
te verwelkomen, waaronder clubs uit west 1 en 2, ook zit er een 
gehele nieuwe club bij die ontstaan is door een fusie en dit jaar 
zijn debuut maakt op de nederlandse velden. 

Delta Sport 95, FC
Sportpark De Kruisboog
Kruisboog 2 
3994 AE  
Houten

Meerkerk SV
Sportcomplex ‘t Hoog
Burggraaf 5
4231 ZJ  
Meerkerk

GDC
Gemeentelijk Sportpark
nieuwe Steeg 2 
4266 EH  
eethen

N.I.V.O Sparta
eurosportpark
Oude Bosscheweg 4
5301 LA 
Zaltbommel

Geinoord SV
Sportpark parkhout
parkthout 1
3432 NE
nieuwegein

Tricht VV
Sportpark crayenstein
Middelweg 54
4196 JJ 
Tricht 

GJS
Sportpark dalem  
Merwe Donk 56A  
4207 XB  
Gorinchem

Unitas GVV
Sportpark Molenvliet
4204 AX
Bataafsekade 6
Gorinchem

GGV ‘63
Sportpark Maartenshof
Middelkampseweg 16
5311 PC  
Gameren

De Zwerver
Sportpark De Schans
Smitweg 6
2961AW
Kinderdijk
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06 sep
De Zwerver - Meerkerk SV
Nivo Sparta - Hardinxveld VV
GRC 14 - Capelle SV
Leerdam Sport 55 - Unitas GVV
Tricht VV - GJS
Delta Sports 95 FC - GVV 63
GDC - Geinoord SV

13 sep
Unitas GVV - De Zwerver
GVV 63 - Tricht VV
Meerkerk SV - GRC 14
Hardinxveld VV - Delta Sports 95 FC
Geinoord SV - Nivo Sparta
Capelle SV - Leerdam Sport 55
GJS - GDC

20 sep 
De Zwerver - Capelle SV
Meerkerk SV - Hardinxveld VV
Nivo Sparta - GVV 63
GRC 14 - Unitas GVV
Leerdam Sport 55 - GDC
Tricht VV - Geinoord SV
Delta Sports 95 FC - GJS

27 sep 
GVV 63 - De Zwerver
Unitas GVV - Meerkerk SV
Hardinxveld VV - GRC 14
Geinoord SV - Leerdam Sport 55
Capelle SV - Delta Sports 95 FC
GJS - Nivo Sparta
GDC - Tricht VV

04 okt
De Zwerver - GJS
Meerkerk SV - Capelle SV
Nivo Sparta - GDC
GRC 14 - GVV 63
Unitas GVV - Geinoord SV
Leerdam Sport 55 - Hardinxveld VV
Delta Sports 95 FC - Tricht VV

11 okt
GVV 63 - Meerkerk SV
Hardinxveld VV - De Zwerver
Geinoord SV - GRC 14
Capelle SV - Unitas GVV
GJS - Leerdam Sport 55
Tricht VV - Nivo Sparta
GDC - Delta Sports 95 FC

25 okt
De Zwerver - Tricht VV
Meerkerk SV - GJS
GRC 14 - GDC
Unitas GVV - GVV 63
Capelle SV - Hardinxveld VV
Leerdam Sport 55 - Nivo Sparta
Delta Sports 95 FC - Geinoord SV

01 nov
Nivo Sparta - Delta Sports 95 FC
GVV 63 - Capelle SV
Hardinxveld VV - Unitas GVV
Geinoord SV - Meerkerk SV
GJS - GRC 14
Tricht VV - Leerdam Sport 55
GDC - De Zwerver

08 nov
De Zwerver - Geinoord SV
Meerkerk SV - GDC
GRC 14 - Tricht VV
Unitas GVV - Nivo Sparta
Hardinxveld VV - GVV 63
Capelle SV - GJS
Leerdam Sport 55 - Delta Sports 95 FC

22 nov
Nivo Sparta - De Zwerver
Geinoord SV - Capelle SV
Leerdam Sport 55 - GRC 14
GJS - Hardinxveld VV
Tricht VV - Meerkerk SV
Delta Sports 95 FC - Unitas GVV
GDC - GVV 63 

29 nov
De Zwerver - Delta Sports 95 FC
Meerkerk SV - Leerdam Sport 55
GVV 63 - GJS
GRC 14 - Nivo Sparta
Unitas GVV - GDC
Hardinxveld VV - Geinoord SV
Capelle SV - Tricht VV

06 dec
Nivo Sparta - Meerkerk SV
Geinoord SV - GVV 63
Leerdam Sport 55 - De Zwerver
GJS - Unitas GVV
Tricht VV - Hardinxveld VV
Delta Sports 95 FC - GRC 14
GDC - Capelle SV

13 dec
De Zwerver - GRC 14
Meerkerk SV - Delta Sports 95 FC
GVV 63 - Leerdam Sport 55
Unitas GVV - Tricht VV
Hardinxveld VV - GDC
Capelle SV - Nivo Sparta
GJS - Geinoord SV
   
24 jan
De Zwerver - Unitas GVV
Nivo Sparta - Geinoord SV
GRC 14 - Meerkerk SV
Leerdam Sport 55 - Capelle SV
Tricht VV - GVV 63
Delta Sports 95 FC - Hardinxveld VV
GDC - GJS
   
31 jan
GVV 63 - Nivo Sparta
Unitas GVV - GRC 14
Hardinxveld VV - Meerkerk SV
Geinoord SV - Tricht VV
Capelle SV - De Zwerver
GJS - Delta Sports 95 FC
GDC - Leerdam Sport 55

07 feb
De Zwerver - GVV 63
Meerkerk SV - Unitas GVV
Nivo Sparta - GJS
GRC 14 - Hardinxveld VV
Leerdam Sport 55 - Geinoord SV
Tricht VV - GDC
Delta Sports 95 FC - Capelle SV

21 feb
GVV 63 - GRC 14
Hardinxveld VV - Leerdam Sport 55
Geinoord SV - Unitas GVV
Capelle SV - Meerkerk SV
GJS - De Zwerver
Tricht VV - Delta Sports 95 FC
GDC - Nivo Sparta
   

28 feb
De Zwerver - Hardinxveld VV
Meerkerk SV - GVV 63
Nivo Sparta - Tricht VV
GRC 14 - Geinoord SV
Unitas GVV - Capelle SV
Leerdam Sport 55 - GJS
Delta Sports 95 FC - GDC

07 mrt
Nivo Sparta - Leerdam Sport 55
GVV 63 - Unitas GVV
Hardinxveld VV - Capelle SV
Geinoord SV - Delta Sports 95 FC
GJS - Meerkerk SV
Tricht VV - De Zwerver
GDC - GRC 14

21 mrt
De Zwerver - GDC
Meerkerk SV - Geinoord SV
GRC 14 - GJS
Unitas GVV - Hardinxveld VV
Capelle SV - GVV 63
Leerdam Sport 55 - Tricht VV
Delta Sports 95 FC - Nivo Sparta

28-mrt
Nivo Sparta - Unitas GVV
GVV 63 - Hardinxveld VV
Geinoord SV - De Zwerver
GJS - Capelle SV
Tricht VV - GRC 14
Delta Sports 95 FC - Leerdam Sport 55
GDC - Meerkerk SV

11 apr
De Zwerver - Nivo Sparta
Meerkerk SV - Tricht VV
GVV 63 - GDC
GRC 14 - Leerdam Sport 55
Unitas GVV - Delta Sports 95 FC
Hardinxveld VV - GJS
Capelle SV - Geinoord SV

18 apr
Nivo Sparta - Capelle SV
GRC 14 - De Zwerver
Geinoord SV - GJS
Leerdam Sport 55 - GVV 63
Tricht VV - Unitas GVV
Delta Sports 95 FC - Meerkerk SV
GDC - Hardinxveld VV
   
25 apr
Meerkerk SV - De Zwerver
GVV 63 - Delta Sports 95 FC
 Unitas GVV - Leerdam Sport 55
 Hardinxveld VV - Nivo Sparta
Geinoord SV - GDC
Capelle SV - GRC 14
GJS - Tricht VV
   
02 mei
De Zwerver - Leerdam Sport 55
Meerkerk SV - Nivo Sparta
GVV 63 - Geinoord SV
GRC 14 - Delta Sports 95 FC
Unitas GVV - GJS
Hardinxveld VV - Tricht VV
Capelle SV - GDC

09 mei
Nivo Sparta - GRC 14
Geinoord SV - Hardinxveld VV
Leerdam Sport 55 - Meerkerk SV
GJS - GVV 63
Tricht VV - Capelle SV
Delta Sports 95 FC - De Zwerver
GDC - Unitas GVV

de eerste wedstrijden van het nieuwe  
seizoen zijn al gespeeld. en buiten 
hangt er inmiddels ook een overzicht 
van de wedstrijden van Leerdam 
Sport. Maar we willen u het gehele 
competitie programma via de brug 
ook niet onthouden.



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

www.kopbeveiliging.nl www.kopict.nl

Techniekweg 18

4143 HV  LEERDAM

  Inbraak- / brandbeveiliging

  Telefooninstallaties
  Camerasystemen en toegangscontrole

  Hang- en sluitwerk
  Kluizen en archiefkasten

  Advies / Levering / Installatie
  Vraag gratis beveiligingsplan

  Overname bestaande systemen

  ICT Beheer
  Computers

  Computer en netwerkbeveiliging
  Webdesign

  Service en onderhoud
  Risico-inventarisatie
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een woord van onze leider

onder leiding van de nieuwe trainers Fred tromp en robert 
Usmany is de selectie op 26 juli begonnen aan de voorbereiding 
op het nieuwe seizoen. Marko Luksen (FC Lienden), Wouter 
Jetses (SVW), Nikos Tabas (SVW), Marek Verweij (Hardinxveld), 
Juarth Leihitu (Theole), Christiaan Bron (LRC) en Efrath Mala-
wauw (LRC) kwamen de selectie versterken. Verder is Anouk 
van Ingen als verzorgster er bij gekomen.

na 2 weken trainen werden er 4 oefenwedstrijden gespeeld.
LS - Roda Boys 2 – 1 ( Rafaël en Nikos )
LS – Brederodes 2 – 4 ( Marko 2)
LS - Focus '07 3 – 1 (Cyrill, Roger en Marko)
LS – Theole  4 – 0 ( Cyrill, Marko, Achraff en Eloys)

de eerste wedstrijd werd knap gewonnen van roda Boys. de 
tweede wedstrijd was tegen Brederodes, ondanks dat er werd 
verloren door 2 doelpunten in de slotfase werd er toch goed 
gespeeld, dit alles gebeurde omdat de spelers nog aan elkaar 
moesten wennen. de laatste 2 oefenwedstrijden werden ge-
wonnen van Focus '07 en Theole waarin de technische staf kon 
zien dat het steeds beter ging en de getrainde spelsystemen 
steeds beter tot hun recht kwamen.

Na de oefenwedstrijden werden er 3 bekerwedstrijden 
gespeeld.
LS – Heukelum 6 – 1 ( Cyrill2, Marko2, Eloys en Roger)
Buren – LS  0 – 5 ( Joel3, Eloys en Akram)
Groote Lindt – LS 0 – 2 ( Marek en Marko)

Deze werden alle 3 vrij eenvoudig gewonnen waardoor we ons 
vrij simpel plaatsten voor de 2e ronde.

Vol goede moed en vol van zelfvertrouwen zullen wij nu aan de 
competitie beginnen.

Sven Stam.
Leider 1e elftal

sponsornieuws

Het vinden en behouden van sponsoren is altijd een uitdaging, laat staan als het gaat om een hoofdsponsor.

Met trots kunnen wij melden dat de samenwerking met Snoek en De Leeuw als hoofdsponsor wordt voortgezet met drie jaar. De 
naam van de in de regio bekende belastingadviseur en administratief dienstverlener zal de komende jaren dus op het shirt van de 
selectie prijken. Beide partijen zijn zeer verheugd met het nieuws en zien de toekomst samen zonnig tegemoet.

Snoek en De Leeuw Belastingadviseurs en administratieve dienstverlening ondersteunt al jaren het midden- en kleinbedrijf. Hierbij 
streeft men naar een zo breed mogelijke dienstverlening, zodat bedrijven een aanspreekpunt hebben voor vragen. Ook maakt 
Snoek en De Leeuw Belastingadviseurs en administratieve dienstverlening gebruik van hun uitgebreide netwerk van specialisten 
voor een optimaal advies.



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 vriendin/vrouw? Ja
04. Voetballen je kinderen ook? Ja
05. Fijne vakantie gehad? Ja
06. Heb je het naar je zin bij Leerdam sport? Ja
07. Is Glenn de beste leider van de club? Ja
08. Worden jullie weer kampioen dit seizoen? Ja

naam:
Manos 

(Abdirahman Mahamud Omar)
Elftal: 4e

Positie: Middenvelder
Voetbal sinds 2013 bij lsp

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

Ja Neeof

Het seizoen 2013 -2014 zit er op en ligt al ver achter ons. Ik 
denk dat de meeste mensen dat seizoen zo snel mogelijk willen 
vergeten en niet even stilstaan bij dat dramatisch verlopen 
seizoen maar vooruit blikken op het nieuwe. Wij Leerdam 
Sporters willen dingen plannen voor het nieuwe seizoen en er 
nog harder voor werken om er iets goeds van te maken.

Als eerste wil ik even stilstaan bij alle mensen in onze naaste 
omgeving die ons verlaten hebben. dierbare mensen voor mij 
en ook voor alle Leerdam Sporters.

Toch sta ik nog even stil bij het vorige seizoen. Ondanks dat we 
met het eerste elftal degradeerden uit de eerste klasse vind ik 
dat we toch met opgeheven hoofd terug kunnen kijken. Een 
vereniging is niet alleen een eerste elftal, deze bestaat ook uit 
alle andere voetballers, leiders, trainers, supporters en vrijwil-
ligers. De weinige middelen die we tot onze beschikking hadden 
stonden in schril contrast met wat we als club bereikt hebben, 
ondanks de economische crisis.

Ik sta even stil bij de junioren, pupillen en mini’s die tegenwoor-
dig getraind worden door een groep zeer enthousiaste mensen 
zodat je langzaamaan hun prestaties ziet verbeteren. Dit 
enthousiasme aanstekelijk doorwerkt naar anderen en steeds 
meer mensen bij Leerdam Sport willen komen. Al met al een 
zeer positieve vooruitgang.

Ik sta even stil bij alle initiatieven die leden zelfstandig nemen 
(natuurlijk in overleg met het bestuur) om van onze verenig-
ing een betere, leukere en spraakmakende club te maken. Het 
afgelopen jaar zijn er verschillende commissies opgericht die 
leuke activiteiten hebben bedacht, hierdoor is Leerdam Sport 
niet alleen op sportief gebied bezig, maar ook op sociaal ge-
bied, zodat mensen elkaar ook op andere vlakken leren kennen. 
enkele van deze dingen zijn de Sportquiz, thema avonden en 
natuurlijk de familiedag.

Ik sta even stil bij alle vrijwilligers die elke dag bezig zijn om 
het complex in topconditie te houden. De vier zaterdagen in 
augustus dat er vele vrijwilligers zijn om te klussen, ook dat is 
een vorm van topsport.

Ik sta even stil bij technische commissie die afgelopen seizoen is 
opgericht waardoor de continuïteit van het eerste elftal gewaar-
borgd blijft. Chapeau mannen, ik weet dat jullie hiermee heel 
druk bezig zijn en er heel wat uurtjes in hebben gestoken.

Ik sta even stil bij de wisseling van de wacht in de kantine, hi-
ermee zullen weer nieuwe en frisse ideeën ontstaan waardoor 
het weer wat gezelliger en leuker wordt in de kantine.

Ik sta even stil bij Pim van Dam, ondanks dat we met hem vorig 
seizoen zijn gedegradeerd heeft hij ons toch vier fantastische 
jaren bezorgd, met als hoogtepunten drie promoties waarvan 
één door middel van een kampioenschap.

Als laatste wil ik er even bij stilstaan dat we weer een financieel 
gezonde club zijn. Dat is toch een hele prestatie in deze roerige 
tijden.

Al met al is het toch een zeer prettig seizoen geweest met al zijn 
hoogte- en dieptepunten. Ik heb ervan genoten als voetballer 
van het 4e elftal en kijk enorm uit naar het nieuwe seizoen!

Ik wens iedereen een fijn en sportief seizoen 2014 -2015 toe!
Het klinkt cliché, maar geniet van de kleine dingen in het leven 
en van elke dag dat je gezond opstaat!

Namens de redactie.
Jaco Brongers

STA EENS EVEN STIL



            DE BRUG I Septembert 2014        16

BEST SHIRTS 
      IN TOWN

NEW BEST SHIRTS 
      IN TOWN

VERKRIJBAAR IN DE KANTINE!!
TSHIRTS, POLO’S & HOODIES

Oefenwedstrijd
leerdam Sport 1

LEERDAM  SPORT
DUTCH SOCCER TEAM ERITREA
11 NOVEMBER  20.00 UUR.  Gratis entree.
LEERDAMSPORTPARK  Q. De Palmelaan 109 

www.dutchsoccerteameritrea.com DSTEritreaDutchSoccerteamEritrea

33 49 21 65
6

80 8 11 38
21

33 ★ 42 65
27

14 71 24 66
8

79 3 19 39
22

73 81 56 39
16

17 85 16 32
59

23 ★ 16 44
34

LEERDAM 

SPORT ’55

Kantine 
Leerdam Sport 55
Aanvang: 14.00
Entree: 3.00 Euro
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Hierbij nodigt het bestuur van Leerdam Sport '55 alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, welke 
gehouden zal worden op:

dinsdag 24 november 2014, aanvang 20:00 uur in de grote kantine.

aGENDa aLGEMENE LEDENVERGaDERING:

01 opening
02 Ingekomen stukken
03 Vaststellen notulen vorige vergadering
04 Vaststellen jaarverslag secretaris
05 Vaststellen financieel verslag 2013 – 2014 *
06 Vaststellen begroting 2014 – 2015 *
07 Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: John Boekelman (voorzitter)
    aftredend en herkiesbaar: Rob Renaud (bestuurslid)
    aftredend en niet herkiesbaar: Jolanda Kanters (beleid en
    commerciële zaken)
    kandidaat beleid: Albert Joosen
    kandidaat commerciële zaken: vacature 

 (tegen)kandidaten voor de bestuursfunctiefuncties kunnen zich tot 24 uur voor aanvang
 van de Algemene Leden Vergadering schriftelijk melden bij de secretaris

08 PAUZE
09 Toelichting opbouw Technische Commissie
10 Innen boetes gele- en rode kaarten via automatische incasso
11 Plaatsen rouwadvertenties
12 Vaststelling diverse commissies
13 Verkoop complex
14 Wat verder ter tafel komt
15 rondvraag
16 Sluiting

* De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien vanaf 17 november 2014.

namens het bestuur,
Henri van Wijk
Secretaris

Laat uw stem horen.

Algemene Leden Vergadering

LEERDAM 

SPORT ’55

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
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hij is 69 jaar oud maar nog steeds niet versleten en 
volop bezig met zijn Leerdam sport. ondanks dat hij in 
acquoy is geboren is hij al 50 jaar lid van onze vereniging. 
Doordat zijn vrouw Wilma en dochter Veronique altijd 
pal achter hem staan is hij al tijden druk in de weer voor 
zijn Leerdam sport. hier leest u waarom Bertus van de 
Kolk zo gedreven is om altijd klaar te staan voor zijn 
club.

Hoe ben je bij Leerdam Sport terecht gekomen?
Nou omdat ik in Acquoy woonde voetbalde ik eerst bij Asperen 
maar omdat al mijn vrienden bij Leerdam Sport zaten wilde ik 
ook graag daar gaan spelen. Ik ben toen in 1974 lid geworden.

Heb je zelf gevoetbald?
Jazeker, ik heb altijd op de zaterdag gespeeld. Voornamelijk in 
de veteranen elftallen. Daarna ben ik ook nog verzorger geweest 
bij de zaterdag elftallen.

Wat is je leukste herinnering aan het voetbal?
dat was toen ik leider was van de jeugd. We gingen elke zomer 
naar duitsland op voetbalkamp. Wat ik daar allemaal heb 
meegemaakt is met geen pen te beschrijven. 
ooit ben ik ook kampioen geworden als leider van A2 samen 
met Cees Vendelbosch.

Met wie heb je allemaal gevoetbald?
Hans van Rossum, Joop Opijnen, Nees Kuipers, Bernard Brands-
ma en Henk van Mourik, dat zijn de namen die me nog steeds 
bijstaan maar het zijn er veel meer geweest, helaas leven ze niet 
allemaal meer.

Hoe lang ben je al scheidsrechter?
Vanaf 1970 ben ik scheidsrechter geworden en heb 43 jaar voor 
de KNVB gefloten waarvan 10 jaar groep 1 van de A-jeugd. 
In Dordrecht heb ik hiervoor allerlei cursussen gevolgd en de 
examens werden afgenomen door de heren Stuurman en Vos.

Wat moest je allemaal doen om op een hoog niveau te blijven 
fluiten?
Van elke wedstrijd die ik floot kreeg je een rapport. Gelukkig 
kreeg ik altijd hoge cijfers waardoor ik niet meer veel hoefde 
bij te scholen. Het was wel zo dat we elke week in Dordrecht 
moesten trainen om onze conditie op peil te houden.

Wat fluit je het liefst?
dat is natuurlijk de jeugd. Het is veel leuker en minder agressief. 
Ik heb het een keer geprobeerd om de senioren te blazen, 
maar dat was geen succes. Ik was net scheidsrechter en moest 
een wedstrijd fluiten bij VVAC. Het enige wat ze deden was 
schelden, niet alleen tegen mij maar ook onderling en tegen de 
tegenstander. Toen ben ik daarmee gestopt en scheidrechter 
geworden bij de jeugd en dat heb ik dan ook altijd met veel 
plezier gedaan.

Wat was je mooiste tijd als scheidsrechter?
Dat was wel dat ik uitgenodigd werd als scheidrechter voor 
jeugd toernooien in Duitsland, België en Engeland. Tijdens zo’n 
toernooi zat je dan bij een gastgezin thuis, dat waren pas mooie 
tijden.

Wat is je slechtste beslissing die je als scheidsrechter hebt 
gemaakt?
Ik kan er niet zo snel op komen maar als ik moet kiezen dan was 
dat ik een keer tijdens een wedstrijd mij liet gaan. Ik liep tegen 
iedereen in het veld te schelden. Dat kun je als scheidsrechter 
gewoon niet maken en ik hoop dat dan ook nooit meer te doen.

Wat is je beste beslissing die je als scheidsrechter hebt ge-
maakt?
er zijn eigenlijk geen beste beslissingen want je moet je gewoon 
aan de regels van het spel houden, ook als scheidsrechter, maar 
als ik een ding eruit moet halen is het wel volgende.
tijdens een wedstrijd liep een jongen alleen maar te donder-
stralen, toen ben ik naar de leider gestapt en tegen hem gezegd, 
“of je wisselt hem of ik stuur hem eruit”. Toen heeft hij hem 
gewisseld. Na de wedstrijd kreeg ik hiervoor een compliment en 
daar ben ik nog steeds trots op.

Fluit je nog steeds?
Jazeker, maar dan alleen de pupillen en af en toe de C-junioren 
en ik doe het nog steeds met veel plezier.

Is er in al die tijd veel verandert als scheidsrechter?
Ja, maar de kinderen zijn niet het probleem, het zijn de ouders 
die lopen te schelden en willen graag de dienst uitmaken. 
Gelukkig pakken de verenigingen dit probleem aan maar helaas 
nog niet goed genoeg. Ze moeten gewoon wat betere regels 
opstellen om dit tegen te gaan.

Je hebt ook achter de bar in de kantine gestaan vertel daar 
eens wat over.
Nou ik heb hier ten tijde van Dirk Kruijs altijd op maandagavond 
achter de bar gestaan tijdens de trainingen, veel gebeurde er 
niet, het waren meestal saaie avonden.

Loopt er ook nog familie van je hier rond?
Op dit moment niet. Tot 18 jaar geleden is mijn broer een tijdje 
lid geweest. Hij was toen leider van een jeugdelftal waar zijn 
zoon in speelde.

Wat doe je nog meer als vrijwilliger bij Leerdam Sport?
Ik ben al 15 jaar leider van het veteranen elftal van de zondag 
en ik doe ook het onderhoud aan de velden. elke dag doe ik wel 
wat zoals het maaien en sproeien van de velden en wat klein 
onderhoud. op woensdag worden de grote dingen aangepakt 
met de zogenaamde O.T.O. club, dan zijn we met ongeveer 20 
man bezig om alles op te knappen.

Hou je het nog een beetje vol als steward op de zaterdagmid-
dag als het eerste thuis moet spelen?
Nou zo druk is het niet. Het komt uiteindelijk altijd goed. 
Gelukkig heb ik een goeie aan Jacco Kant hij is de grote man, 
hij zorgt ervoor dat alles goed is geregeld en als er problemen 
zijn lost hij ze ook op.

Scheidsrechter maar vooral Leerdam Sporter: 

Bertus van de Kolk

                 " Na DE WEDstRIJD KREEG IK 
hIERVooR EEN CoMPLIMENt EN DaaR 
BEN IK NoG stEEDs tRots oP "
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Er gaan geruchten dat je wilt stoppen als leider van de veter-
anen, hoe zit dat?
Ik wil doorgaan als leider tot mijn zeventigste dat is namelijk 
volgend jaar maar als er nu al mensen zijn die het over willen 
nemen mogen ze gelijk komen, dan kan ik eindelijk met mijn 
schoonzoon op zondag naar Feyenoord.

Ga je nog lang door als vrijwilliger?
Zolang als ik het kan volhouden ga ik door, want als ik thuis 
moet zitten en niets te doen heb, word ik gek.

Is er veel verandert bij Leerdam Sport?
de mentaliteit is beter geworden bij de leden. er worden steeds 
meer mensen vrijwilliger waardoor er steeds meer gedaan kan 
worden. Zoals ze zeggen, veel handen maken licht werk.

Wil je nog wat kwijt?
Vrijwilliger zijn is het mooiste wat er is, de voldoening bij jezelf 
en de waardering die je krijgt van de mensen. Ik zou willen dat 
er meer mensen waren die dat gevoel willen krijgen. Ik ben er 
trots op om bij deze vereniging te horen.

Jaco Brongers

Heb je wel eens het gevoel dat je niet serieus wordt genomen?
Soms wel ja. Ze lopen wel eens op me te schelden als zij vinden 
dat ik iets niet goed heb gedaan, zoals laatst dat het gras te 
hoog is enzovoort. Als ze het zo goed weten waarom komen ze 
dan niet meehelpen om het wel goed voor elkaar te krijgen.

Wanneer ben je voor het laatst boos geweest?
Nou om de zoveel tijd ben ik wel eens boos maar na een half 
uur ben ik dat alweer vergeten en ga ik gewoon door. Echt boos 
word ik eigenlijk nooit al zou je dat niet zeggen als je mij kent.

Wat zou je aan je zelf willen verbeteren?
dat ik niet overal op moet reageren als er iets wordt gezegd. 
Helaas lukt het me niet om dat eruit te krijgen.

Hoe komt het dat je leider bent geworden van de veteranen op 
zondag?
daar ben ik vanzelf ingerold, vroeger was ik samen met dirk 
Kruijs leider van het 2e en die jongens worden ook ouder waar-
door ze uiteindelijk een veteranen elftal werden. Ik ben al vanaf 
1980 leider van deze jongens.

Waarom wil je niet meer vlaggen bij de veteranen?
Dat is heel simpel, ik kan het lichamelijk niet meer opbrengen. 
Op zaterdag fluit ik en doordeweeks ben ik op de velden bezig 
en met mijn leeftijd moet je ook af en toe je rust nemen. Ik vind 
dan ook dat de reserves moeten vlaggen.

"IK WIL DooRGaaN                                         
    aLs LEIDER tot MIJN 
                     ZEVENtIGstE"
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Uw kind bij het Mini Voetbal?

Mijn zoon/dochter wil op voetbal, vanaf welke leeftijd mag dat?
Vanaf 4 jaar mogen kinderen officieel op voetbal, maar als ze 
er al eerder aan toe zijn om ze te laten voetballen is dat bij 
Leerdam Sport ook mogelijk. De jongste die tot nu toe bij ons 
begonnen is en voor het 3e seizoen bij de mini’s zit, was 2 jaar 
en 10 maanden. Tijdens maximaal 3 a 4 proeftrainingen wordt 
bekeken of uw kind daadwerkelijk toe is om op voetbal te gaan 
of dat het beter is om nog even te wachten.

Op deze jonge leeftijd wordt er vanaf de 1e schooldag na de 
grote vakantie elke maandagavond van 18.00 tot 19.00 uur 
getraind. Voor de kinderen die echt toe zijn aan wedstrijdjes 
spelen, zal er regelmatig een onderlinge wedstrijd of oefen-
wedstrijd op zaterdag gespeeld worden. 

Wat voor kleding moeten de kinderen aan?
Als de kinderen trainen is het prettig om ze bij mooi weer 
in een korte broek en T-shirt te laten trainen. Daarnaast zijn 
voetbalsokken, scheenbeschermers en voetbalschoenen nodig 
om goed te kunnen trainen. Als nog niet zeker is of uw kind 
voetballen leuk vind, dan kunt u proberen om eerst schoenen, 
scheenbeschermers en/of voetbalsokken te lenen. Bij droog 
weer en een droog veld zou uw kind sportschoenen aan kunnen 
trekken.

Is voetballen te combineren met zwemles?
Wij denken dat voetballen zeker te combineren is met zwemles. 
De meeste kinderen heb 1x per week zwemles. Als dat niet 
op maandag is (trainingsavond mini’s) dan denken wij dat 1x 
zwemmen en 1x trainen per week zeker niet teveel is voor uw 
kind. Kinderen hebben voldoende energie en spelen ook vaak 
buiten. een uurtje trainen komt op hetzelfde neer als lekker 
een uurtje buiten spelen. Uiteraard is de keuze aan u en kunt u 
doordat uw kind 3 a 4 keer gratis mee mag trainen zelf bepalen 
of het te combineren is met zwemles.

Hoeveel trainers zijn er?
We streven er naar om altijd met minimaal 2 trainers aanwezig 
te zijn. op dit moment hebben we 4 trainers en als ze allemaal 
kunnen zijn er ook 4 trainers aanwezig.

Hoe weet ik of dat de training wel of niet doorgaat?
Als u niks hoort van de trainer gaat de training altijd door. Is de 
training afgelast ontvangt u altijd een sms of app dat het niet 
doorgaat.

Wat kost het?
Het lidmaatschap van de mini’s bedraagt € 40,00 per jaar (dit 
bedrag wordt in 1x geïncasseerd). In het lidmaatschap zit elke 
week 1x trainen in de periode 1 september tot en met begin 
juni. In de winter (januari/februari) circa 7 zaaltrainingen. 
eventuele wedstrijden op zaterdag en de mogelijkheid om na 
de training/wedstrijd te douchen.

Wat verwachten we van u?
Van u als ouder verwachten wij dat u er voor zorgt dat uw kind 
op tijd aanwezig is en dat u gezellig bij uw kind blijft kijken. 
Gezien de leeftijd is dat eigenlijk nooit een probleem. Moet u 
toch even weg is dat uiteraard geen probleem. Het is dan wel 
handig om het even kenbaar te maken bij de trainers.

Naast het aanwezig zijn, kunt u uiteraard ook voor de club iets 
betekenen. Een vereniging valt en staat met vrijwilligers. Heeft u enige 
voetbalachtergrond en vind u het leuk om de kinderen te trainen, dan 
is dat heel fijn en bent u zeer welkom. Heeft u geen voetbalachter-
grond en wilt u toch als trainer aan de slag, dan is dat ook mogelijk. U 
zult dan begeleid worden en opgeleid worden tot trainer. 
ook al hebben we nu 4 trainers, iedereen is welkom, want we kunnen 
altijd meer trainers erbij hebben om de toekomst te waarborgen.

Heeft u niks met trainen, dan zijn er uiteraard nog voldoende 
andere functies binnen onze vereniging die eventueel ingevuld 
kunnen worden. 

Edwin Molenaar

op de 1e trainingsdag van de F1 werden de spelers met dank 
aan 't Veerhuys Leerdam in het zonnetje gezet d.m.v. 
gesponsorde voetbaltassen en een teamtas.

Namens de spelers en technische staf willen wij 't Veerhuys 
bedanken voor dit mooie gebaar.

Wilt u de lekkerste pannekoeken eten van Leerdam en 
omstreken, bezoek restaurant 't Veerhuys. 

't Veerhuys
Kerkstraat 93
4141 AV Leerdam
0345 - 615262

Restaurant 't Veerhuis sponsort 
Leerdam Sport F1
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Wat is je het meest opgevallen als verzorgster?
Ik had eigenlijk verwacht dat ik als verzorgster voor heel de club 
bezig zou zijn, maar zoals het nu is, is het vooral voor de selectie 
elftallen en dan nog het meest gericht op het eerste elftal. 
Dat betekent niet dat ik alleen voor die elftalen klaar sta, er 
komen vaak genoeg mensen van andere elftallen binnen lopen 
met een blessure, en dat is dan ook helemaal geen probleem. 
Ik heb dan ook aangegeven dat iedereen binnen mag komen 
lopen. Ik kan altijd aangeven wat er eventueel mis zou kunnen 
zijn en waar ze op moeten letten voordat ze gaan sporten.

Zou je ook bij andere sporten in de keuken willen kijken?
Nee! Ik heb echt bewust voor het voetbal gekozen en ik wil het 
ook alleen bij voetbal houden. Ik heb zelf 6 jaar gevoetbald en 
met alles wat er omheen hangt is het gewoon een super leuke 
sport om de verzorging voor te doen. Ik hoef niet zo nodig bij 
nog een andere sport te gaan kijken, ik haal hier meer dan 
genoeg voldoening uit.

sport jezelf ook nog?
Ik heb wel heel veel gesport, maar momenteel heb ik daar geen 
tijd voor. Tot de middelbare school heb ik 10 jaar lang geturnd, 
daarna ben ik gaan voetballen en daar ben ik mee gestopt toen 
ik aan mijn opleiding begon. Uiteindelijk wil ik wel weer iets 
gaan doen om te sporten, als is het maar in de fitness school.

Wil jezelf nog wat kwijt?
Ik vind het echt een hele gezellige en leuke voetbalclub. Je 
wordt heel snel geaccepteerd en iedereen is bereid om je te 
helpen. Misschien doordat het een wat kleinere club is kent 
iedereen elkaar en staat men altijd open voor een praatje. Dat 
vrijblijvende maakt het dan ook al heel snel dat je jezelf op je 
gemakt voelt bij deze club.

EVEN VOORSTELLEN: ANOUK VAN INGE
Inmiddels is Anouk van Inge een bekend en graag gezien gezicht op het sportcomplex van Leerdam Sport 
'55. Sinds afgelopen seizoen verzorgt zij samen met Geert de Boer de voetballers van Leerdam Sport. De 
redactie van "De Brug" ging een kort interview met haar aan over het hoe en waarom.

hoe ben je bij Leerdam sport terecht gekomen?
Voor mijn opleiding ‘sport en bewegen’ moest ik stage lopen 
bij een sport vereniging, enkele mensen binnen Leerdam Sport 
wisten daar van af en hebben toen aan het bestuur gevraagd of 
het mogelijk was voor mij om dat hier te kunnen doen. 
daarop heb ik een gesprek met het bestuur gehad. dat liep 
allemaal als vanzelf en zodoende ben ik hier terecht gekomen.

Kende je club al voordat je hier terecht kwam?
Natuurlijk, ik kom oorspronkelijk uit Gorinchem maar ben in 
Leerdam opgegroeid en Leerdam is niet zo groot dus dan ontkom 
je er niet zo snel aan. Zelf heb ik 6 jaar bij LRC gevoetbald, dus 
Leerdam Sport was zeker geen onbekende voor mij.

Zag je ergens tegen op toen je hier voor het eerst begon?
nee, helemaal niet eigenlijk. Ik kende al wat jongens die hier 
voetballen, dus het was niet zo dat ik op een voor mij totaal 
vreemde plek kwam waar ik helemaal niemand kende. tijdens 
de eerste oefenwedstrijd van het seizoen zat ik voor het eerst 
alleen langs de lijn en dat was wel even zweten. 
Het was leuk maar tegelijker tijd toch ook weer heel spannend. 
Het gaf toch wel een beetje het gevoel alsof ik voor het eerst in 
het diepe bad werd gegooid zonder zwembandjes. Het geeft je 
toch een meer zelfverzekerd gevoel als je eerst een paar keer 
met een ervaren persoon meeloopt om te zien hoe die het 
aanpakt.

Is je nog wat tegen gevallen tijdens je eerste periode?
nee, niks valt me tegen. Ik zie en ervaar de meeste dingen 
meer als een uitdaging. tijdens je opleiding leer je globaal de 
blessures herkennen, maar lang niet zo direct als in het veld. 
Soms kom je iets tegen waar je op dat moment van denkt, wat 
moet ik hier nu mee aan. Je moet eigenlijk gelijk een soort van 
diagnose kunnen stellen wat er op dat moment mis is, en hoe 
het te behandelen. Het gaat allemaal sneller en daar moet je je 
wel even op instellen.

Voor het eerst in het diepe"



Bergstraat 8, 4141 BV Leerdam
Telefoon. 0345 619637

Voor uw rijbewijs naar:

Autorijschool De Haas
Vlietskant 30  4141 CM 
Leerdam centrum
Tel. 0345  - 61 23 27
info@bakkerijdejager.nl

Warme Bakker

Reisburo Astra
Kerkstraat 55-A    4141  AV Leerdam
Tel. 0345 631212  www.toerkoop.nl

Er gaat een wereld voor u open

VERKUIL & SCHAAIJ BV
totaalinstallateurs

Nijverheidstraat 18,  4143 HM Leerdam, tel. 0345-61 21 18

GAS • WATER • SANITAIR • CENTRALE VERWARMING • DAKBEDEKKING
• ELECTRA • BEVEILIGING • DATA • TELEFONIE

www.verkuilenschaaij.nl

J.van Kooten
KAPPER DUUR?
Kom nou!

Kerkstaat 11 - Leerdam  Tel. 0345-612294

J.van Kooten
Kerstase

haarverzorging

VLIETSKANT 26
LEERDAM

TEL.  (O345)  61 57 43

Rhenoyseweg 48, 41452 EL Rhenoy
Tel. 0345 - 681281 Fax. 0345 - 683756

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

• Van Es •
 * Sportprijzen
     * Graveerwerk
        * Naamplaten
          * BeletteringHoogstraat 54

4141 BD Leerdam
Tel. 0345 61 96 92

ESMAN HOVENIERSBEDRIJF
• SIERBESTRATING                  •ONTWERP
• AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN

Ron Esman
schaikseweg 50
4143 HG Leerdam

Tel.     0345 - 63 22 75
Fax.    0345 - 53 53 88
Gsm. 06 - 54 24 27 03s

POPULAIR 
KLEDINGREPARATIE & STOMERIJ
Vlietskant 29 - 4141 CK Leerdam Tel. 0345-61 68 55

Openingstijden: Maandag   13.00-18.00 uur
Dindsdag t/m Donderdag    09.30-18.00 uur
Dindsdag t/m       Vrijdag    09.30-21.00 uur
Dindsdag t/m     Zaterdag    09.30-21.00 uur
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Vrijwilligerswerk bij de Kringloop is spannend!
Annelies vindt het spannend om te kijken wat er aan boeken 
binnenkomt. Zij is een liefhebster van bijzondere historische 
romans. Annelies realiseert zich dat er een enorme diversiteit 
aan spullen binnenkomt bij de Kringloop Leerdam. Juist daarom 
vindt zij het leuk dat zij gespecialiseerd is in het verwerken van 
textiel. De vakkennis die zij hierbij opdoet kan haar later ook 
nog van pas komen.

Wat kan je leren bij de Kringloop Leerdam?
Annelies werkt samen met vrijwilligers die vanuit het verleden 
ervaring hebben met het sorteren van textiel. Ze heeft nu 
inzicht in de verschillende soorten en kwaliteiten van textiel. Na 
het sorteren op soort en kwaliteit moet het textiel worden ge-
prijsd, sinds kort doet Annelies dit verantwoordelijke werk ook.

Het samenwerken met collega’s vindt ze fijn omdat ze graag iets 
wil doen wat er toe doet, namelijk werken aan een zo duurzaam 
mogelijk Leerdam.

Geïnteresseerd geraakt in vrijwilligerswerk door het en-
thousiasme van Annelies?
Kijk op www.kringloopleerdam.nl of kom langs aan de Techniek-
weg 5 in Leerdam. Bellen kan ook: 0345-611.107.

een woord van onze sponsor

Vrijwilligerswerk bij de Kringloop Leerdam is leuk!
Onze vrijwilligers staan soms verbaasd te kijken naar de 
nog prachtige spullen die binnenkomen bij de Kringloop 
Leerdam. Mensen doen spullen weg omdat ze erop 
uitgekeken zijn of omdat ze iets nieuws hebben gekocht 
ter vervanging. Soms komen er zelfs prachtige (design)
meubelen binnen of huisraad dat nog in de verpakking 
zit. Wat onze vrijwilligers zo fijn vinden is dat ze met de 
binnengekomen spullen anderen weer een plezier kun-
nen doen en dat met het veelzijdige werk bij de Kring-
loop Leerdam wordt bijgedragen aan een duurzame 
samenleving in Leerdam.

Vrijwilligerswerk bij de Kringloop is spannend!
Annelies vindt het spannend om te kijken wat er aan boeken 
binnenkomt. Zij is een liefhebster van bijzondere historische 
romans. Annelies realiseert zich dat er een enorme diversiteit 
aan spullen binnenkomt bij de Kringloop Leerdam. Juist daarom 
vindt zij het leuk dat zij gespecialiseerd is in het verwerken van 
textiel. De vakkennis die zij hierbij opdoet kan haar later ook 
nog van pas komen.

Annelies bij de Kringloop Leerdam
Annelies werkt nu ongeveer 1,5 jaar als vrijwilliger bij de Kring-
loop Leerdam en doet dat met heel veel plezier. Thuis zitten 
vindt ze maar niks, zij wil graag nuttig werk doen. Voordat An-
nelies bij de Kringloop Leerdam begon werkte ze als vrijwilliger 
op een boerderij als manusje van alles en als medewerkster bij 
de dierenambulance. Omdat ze graag nieuwe mensen wilde 
leren kennen en zeer maatschappelijk betrokken is raakte ze 
geïnteresseerd in het werk van de Kringloop Leerdam. Annelies 
heeft eerst verschillende taken uitgevoerd om goed te kijken 
wat ze leuk vond. Inmiddels heeft zij haar plekje gevonden 
bij de afdeling textiel. Zij sorteert het binnengekomen textiel 
gedurende 3 ochtenden per week samen met een gezellig team 
collega’s. Als het bij de afdeling transport druk is gaat zij soms 
mee met het afleveren van door klanten gekochte spullen, of 
helpt zij bij het ophalen van spullen bij mensen thuis. Juist deze 
afwisseling vindt zij leuk en maakt het voor haar uitdagend en 
spannend!

“Het 
allerbelangrijste 
is dat ik door het 
werken bij de 
Kringloop Leerdam 
weer zelfvertrouwen 
heb gekregen

L   E   E   R   D   A   M
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Competitie indeling seizoen 2-14 - 2015

1 Ameide 4
2 Arkel 2
3 Ameide 4
4 GJS 3
5 Heukelum 3
6 Leerdam sport 55 4
7 Lekvogels 3
8 Meerkerk SV 4
9 Noordeloos SV 2
10 SVS 65 2
11 Sliedrecht 8
12 Stedoco 

1 Asperen AVV E2
2 Brakel d1
3 Kerkwijk A1
4 Leerdam sport 55 a1
5 Lekvogels A1
6 LRC A2
7 NOAD 32 A1
8 Oranje Wit A4
9 SVS 65 A1
10 Whihelmina 26 A1

1 Asperen AVV D2
2 Heukelum d2
3 Leerdam sport 55 D2
4 LRC D4
5 Everstein SC D2
6 ST Rhelico/Beesd D2

1 Ameide F1
2 Leerdam sport 55 F1
3 Lekvogels F1
4 LRC F1
5 LRC F1
6 Meerkerk SV F1

1 Asperen AVV E2
2 GJS E3
3 Heukelum E1
4 Leerdam sport 55 E1
5 SVS 65 E1
6 Vuren F1

1 Ameide F2
2 Asperen AVV F2
3 Leerdam sport 55 F2
4 LRC F3
5 Stedoco F3
6 Meerkerk SV F2

1 GJS F5
2 Groot ammers F5
3 Leerdam sport 55 F4
4 Meerkerk SV F4
5 Unitas F5
6 VVAC F4

1 GJS E6
2 Leerdam sport 55 E2
3 Schelluinen E2
4 Sliedrecht E9
5 SVW E3
6 Unitas E5

1 Beesd F3
2 Herovina F2
3 Leerdam sport 55 F3
4 LRC F3
5 Vuren F2

1 Asperen AVV 2
2 Everstein SC 3
3 GVV 2
4 H.S.S.C ‘61 3
5 Leerdam sport 55
6 Lekvogel 2
7 LRC Leerdam 4
8 MVV ‘58 2
9 Nivo Sparta 3
10 Oranje Wit 6
11 tec 2
12 WNC 3

1 Ameide 5
2 Asperen AVV 5
3 H.S.S.C ‘61 6
4 Herovina 3
5 Heukelum 5
6 LRC 7
7 Leerdam sport 55 5
8 Lekvogels 3
9 pelikaan 14
10 Everstein SC 5
11 Tricht 6
12 Vuren 4

1 Arkel c1
2 BZS C1
3 GJS C2
4 H.S.S.C ‘61 C1
5 Leerdam sport 55 C1
6 MEC 07 C1
7 RKTVC C2
8 Everstein SC C1
9 Stedoco C1
10 teisterbanders c1
11 theole c2
12 Tricht C1

1 desk 2
2 GDC 3
3 GRC 14 3
4 Kerkwijk 2
5 Leerdam sport 55
6 Noad 32 2
7 Schelluinen 2
8 Sleeuwijk 3
9 Sparta 30 2
10 SVW 2
11 Unitas 2
12 Vuren 2 

1 BZS 5
2 Beesd 5
3 Buren 4
4 DSS 14 3
5 Leerdam sport 55 2
6 Ophemert 3
7 RKTVC 5
8 Rhelico 5
9 Scr 4
10 teisterbanders 4
11 theole 4
12 Wadenoijen 3

1 Brakel d1
2 GJS D3
3 Heukelum D1
4 Leerdam sport 55 D1
5 SVS 65 D1
6 Vuren D1

LEERDaM sPoRt 2

LEERDaM sPoRt 5

LEERDaM sPoRt E1 LEERDaM sPoRt F1

LEERDaM sPoRt F4

LEERDaM sPoRt 3

LEERDaM sPoRt ZoN 2

LEERDaM sPoRt D1

LEERDaM sPoRt E2

LEERDaM sPoRt F2 LEERDaM sPoRt F3

LEERDaM sPoRt 4

LEERDaM sPoRt D2LEERDaM sPoRt C1

LEERDaM sPoRt a1



HIER U ADVERTENTIE
Voor meer informatie belt u met Wil Sleeuwits.

0345 - 61 95 05

HIER U ADVERTENTIE
Voor meer informatie belt u met Wil Sleeuwits.

0345 - 61 95 05

r i v i e r e n l a n d f o n d s . n l

m a a t s c h a p p e l i j k  b e t r o k k e n

WWW.ARBOBHV.NLWWW.ARBOBHV.NL
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Van de sponsor commissie

Afternet.nl
Autorijschool De Haas
Autoschade Leerdam BV
Alexy’s 
Bakker Bart
Bakkerij de Jager
cafetaria Beja
café Het Fonteintje
Café Het Vennetje
De Graaf Visspecialiteiten
eetsalon Walter
Eddy de Keyzer
EM Kantoorsystemen
Family Fit Muslu
Freework nl
Groente & Fruit DAMLA
Kees Bel
Kringloop LeerdamChin.Ind.Rest. China Garden
Cor & Dit
Haarmode J. van Kooten
Hart Meubelprodukties HMP BV
Heefer’s Mode
Henk van Beek
Het Kontakt
Het Westen, Tuin-Bloemencentr.
Intersport twinsport Woerden
JPL Daktechniek
Juwelier P.A. Stift
Kapsalon De Kapper

Op het moment dat u dit leest zijn er in alle kleed - en 
scheidrechterkamers nieuwe tegels en toiletpotten geplaatst. 
De werkzaamheden hebben vanaf de vakantieperiode tot 
nu plaats gevonden door de werkploeg van Sjaan Hoegee 
aangevuld met professionele Leerdam Sport tegelzetters.                  
Wij bedanken Iedereen voor hun inzet in deze. 
ook bedanken wij onze sponsor noAStone voor hun bijdrage 
in de levering van de tegels.

Voor de wedstrijd tegen Unitas hebben we een reclamebord 
geplaatst van WITGOED SPECIALIST LEERDAM. Na de wedstrijd 
hebben wij een foto gemaakt van het bord met de eigenaren 
Dineke en Peter van Opijnen van Witgoed Specialist Leerdam.

Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baas
Loonbedr. Beverloo 
MSE Metal Service Europe BV
NOA-STONE
Peter Balsters Beddenspecialis
peterson Herenmode
plusmarkt teeuw
Juwelier van Kerkwijk
reisburo Astra
tandarts van Slooten
restaurant Het oude posthuis
Ronald & Liesbeth Joosten (kantine Leerdam Sport)
Schoenrep. A. Versantvoort
Slagerij c. van de Ham
Slijterij In den Wingerd
Steenplaza Frans de Bruijn
Story Assurantiën
Zwart Modeschoenen
Taxi-Touringcar Soomer 
TML Holland (2 ballen)
Tweewielercentrum v. Bruggen
Uitzendorganisatie Antro BV
Van Gellicum Vastgoed b.v. 
Rentmeesters-Makelaars-& Taxatiekantoor
Verhoeks Bloemen
Voetbalschool Balcontrole
Verkuil & Schaay BV
Vink Motoren
Witgoed Specialist

NIEuWE WEDstRIJDBaLLEN sEIZoEN 2014 – 2015 GEsChoNKEN DooR:

Wij bedanken ook alle sponsoren van een wedstrijdbal. 
Zie de pagina elders in dit clubblad.

Ook verwijzen wij u graag naar de pagina van de KRINGLOOP-
WINKEL LEERDAM in dit clubblad waarin wordt uitgelegd 
waarvoor zij staan.

Inmiddels hebben onze sponsoren een “sponsorkaart” ontvan-
gen welke toegang geeft voor 2 personen van alle wedstrijden 
van Leerdam Sport ’55. Indien u als sponsor geen kaart heeft 
ontvangen vernemen wij dit gaarne van u (tel. 06 12 20 2238)

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 bu�etten en div. salades. 
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1984 Leerdam Sport D1 
Stnd: M. Maertens, K. Kwint, A. Jonkers, W. Vos, M. Schaaij, P. Abbel, J. Vermeulen 

Ztnd: R. Syahailatua, A. Tasdogen, E. Niks, J. Vendelbosch, J. Derksen, C. van Schijndel

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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