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LEERDAM SPORT

Voorzitterspraat

Als ik deze bijdrage aan het schijven ben, geniet ik nog een 
beetje na van El-Glasico2 of te wel LRC Leerdam tegen Leerdam 
Sport ‘55. Wat een feest is het weer geworden, de sfeer, de 
entourage, alles was tot in de puntjes geregeld en uitgevoerd. 
Zelfs diegenen die vooraf zowel bij ons als bij LRC Leerdam wat 
vernielingen hebben aangericht hebben dit feest niet
kunnen verpesten. Hieruit blijkt eens te meer dat het in 
Leerdam mogelijk is om een derby te spelen. Alleen jammer dat 
we de punten achter hebben moeten laten.

Als ik de stand van het 1ste elftal bekijk denk ik dat we het dit 
jaar niet gaan redden om ons te handhaven in de 1ste klasse. 
Het is jammer maar we verlaten de 1ste klasse met opgeheven 
hoofd en een ervaring rijker, dit geld voor de spelers en 
technische staf maar ook voor ons als bestuursleden.

Zoals u al in de plaatselijke pers heeft kunnen lezen hebben wij 
Fred Tromp aangetrokken als vervanger van Pim van Dam die 
ons aan het einde van dit seizoen gaat verlaten. Ik wil Fred langs 
deze weg heel veel succes wensen met het vervullen van zijn 
taak als hoofdtrainer van Leerdam Sport ’55.

Verheugd ben ik als voorzitter, dat we na vele jaren weer een 
Technische Commissie hebben. Zij hebben de taak op zich 
genomen om alle voetbal technische zaken te gaan regelen. Ik 
mag wel zeggen dat de TC heel voortvarend te werk is gegaan 
en al de nodige gesprekken heeft gevoerd.

Hoewel het al wat langer geleden is, waren er weer vele be-
zoekers op onze nieuwjaarsreceptie. Bijzonder was toch wel dat 
we dit jaar heel veel jubilarissen in het zonnetje konden zetten 
vanwege hun langdurig lidmaatschap. 
Elders in dit clubblad treft u een foto hiervan aan.

En heel geleidelijk aan naderen we weer het einde van dit 
seizoen 2013-2014. De ranglijsten worden dan weer opgemaakt 
en gekeken wordt of er weer kampioenen zijn, maar zelfs als 
er geen kampioenen zijn dan hoop ik toch dat iedereen plezier 
heeft gehad in het o zo mooie voetbal spelletje.

Ook dit jaar zijn wij weer gastheer van verschillende
 evenementen. Zoals de finale van het schoolvoetbal, Dat plaats 
vind op zaterdag 26 april en zaterdag 24 mei is Leerdam Sport 
weer het vertrekpunt van de Glasstadmars en diezelfde dag is er 
‘s avonds de Taptoe van Leerdam.

Natuurlijk mag ik niet afsluiten zonder u nu al te vragen zater-
dag 14 juni in uw agenda te zetten, dan is weer onze 
traditionele familiedag. Via onze website houden we u op de 
hoogte van de activiteiten die op die dag gepland staan.

Ik wens u allen veel voetbal (kijk) plezier toe tijdens de rest van 
dit seizoen.

John Boekelman
Voorzitter
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Competitie
01 feb: ARC - Leerdam Sport ‘55 2 - 0
08 feb: Beker/inhaal x x x
15 feb: Leerdam Sport ‘55 - ASC Nieuwland 2 - 3
22 feb: Roda 46’ - Leerdam Sport ‘55 3 - 1
01 mrt: Rust x x x
08 mrt: Leerdam Sport ‘55 - VVZ ‘49  0 - 5
15 mrt: LRC - Leerdam Sport ‘55  1 - 0
22 mrt: Leerdam Sport ‘55 - Breukelen 0 - 7
05 apr: SVL - Leerdam Sport ‘55 - - -
12 apr: Leerdam Sport ‘55 - De Meern - - -
19 apr: Nivo Sparta - Leerdam Sport ‘55 - - - 
03 mei: Leerdam Sport ‘55 - CSW - - -
10 mei: Eemdijk - Leerdam Sport ‘55 - - - 

Wedstrijdschema Leerdam Sport ”55 Stand per:        15 - 03 -2014
 #      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

HIER U ADVERTENTIE?
Voor informatie belt u met Wil Sleeuwits

0345 - 61 95 05

1 LRC 21 16 2 3 50 47 -24
2 FC Breukelen 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 Jeugd commissie

Op het moment dat ik dit stuk schrijf hebben wij slechts weinig 
complete competitieprogramma’s af kunnen werken. Door de 
weersomstandigheden en de gesteldheid van onze velden zijn 
er na de winterstop veel competitiewedstrijden afgelast.

Dit betekent echter niet dat de (technische) Jeugdcommissie 
heeft stilgezeten. In de winterstop heeft de Technische Jeugd-
commissie, bestaande uit Fred Tromp en John Vendelbosch, de 
nieuwe teamindeling gemaakt en zijn de voorbereidingen voor 
de jeugdtoernooien in volle gang.

Op 10 mei 2014 spelen onze mini’s en de F-pupillen hun thuis-
toernooi en op 7 juni 2014 zijn de E en D-pupillen aan de beurt.

Ook werd er op 19 februari 2014 door de Activiteitencommis-
sie weer een kinderbingo gehouden. Deze had in verband met 
de vakantieperiode een iets mindere opkomst dan de vorige 
kinderbingo, maar was toch een succes. Op naar de volgende 
kinderbingo!

Onze E-pupillen vormden 15 maart 2014 de line-up bij de 
wedstrijd LRC - Leerdam Sport.

LRC Leerdam – Leerdam Sport ‘55:
Zoals op de diverse sites is aangegeven behoren ludieke acties 
en speldenprikken bij een stadsderby. Het vernielen van het 
hoofdveld van onze vereniging behoort hier zeker niet toe. 
John Boekelman en ondergetekende hebben dan ook aangifte 
gedaan bij de politie. Ook een bord aan de toegangsweg naar 
LRC Leerdam is in vlammen opgegaan. De Activiteiten- en Fami-
liedagcommissie van Leerdam Sport ’55 hebben het initiatief 
genomen om, zonder daarbij schuld te bekennen, geld bij elkaar 
te leggen voor een nieuw bord. De wedstrijddag zelf was weer 
fantastisch en beide verenigingen hebben wederom 
aangetoond dat een stadsderby in Leerdam mogelijk is. Het 
voetbal was niet geweldig en de punten bleven in noord. De 
minuut stilte ter nagedachtenis aan Ben Kool was zeer in-
drukwekkend. Prachtig om te zien dat 1800 toeschouwers het 
respect op konden brengen om hem op een waardige wijze te 
herdenken.

Ledenadministratie:
Het einde van het seizoen nadert en de tijd van het opzeggen 
van het lidmaatschap en overschrijvingen is aangebroken. 
Het is belangrijk dat alle informatie tijdig wordt verwerkt. Het 
opzeggen van het lidmaatschap moet gebeuren door een e-mail 
te sturen naar: ledenadministratie@leerdamsport.nl. Schriftelijk 
via een brief is uiteraard ook mogelijk. Leo Blom verzorgt, zoals 
eerder al aangegeven, de ledenadministratie en heeft op 
dinsdagavond van 18:45 uur tot 19:45 uur spreekuur m.b.t. 
vragen van leden en/of de ouders/verzorgers van jeugdleden. 
Op dit moment werken we hard aan een nieuw contributie-
reglement en ik kan nu al aangeven dat wij een nog strenger 
beleid gaan voeren m.b.t. contributieverplichtingen. Lid worden 
van Leerdam Sport betekent ook dat je contributie moet 
betalen. Leden die een contributieachterstand hebben en over-
schrijving willen zullen deze eerst moeten voldoen. Doen zij dit 
niet, dan mogen zij niet uitkomen voor de nieuwe vereniging.

Ondertussen is de Technische Commissie al weer druk bezig 
met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. 
De nieuwe indeling moet worden gemaakt en de trainers en 
begeleiding van de elftallen moet worden geregeld. 
Ondertussen is bekend dat een oude bekende, Michel Kuipers, 
volgend seizoen de A1 onder zijn hoede zal nemen. Wij wensen 
Michel alvast heel veel succes toe.

De Jeugdcommissie heeft inmiddels uitbreiding gekregen met 
Carola van Wijk, die de functie van secretaris vervult.

Toch zijn nieuwe vrijwilligers noodzakelijk om de jeugd van 
Leerdam Sport ’55 op een hoger plan te krijgen. Dus als u tijd 
heeft om iets voor de jeugd te doen, kunt u altijd contact met 
mij opnemen.

Rob Renaud
Jeugdvoorzitter

uit toernooien 2014 Leerdam Sport Jeugdthuis toernooien 2014 Leerdam Sport Jeugd

programma toernooien 2014

10-05-14

Sleeuwijk
Leerdam Sport D1

10-05-14

(In de ochtend)
Leerdam Sport MP1
Leerdam Sport MP2

(In de middag)
Leerdam Sport F1
Leerdam Sport F2
Leerdam Sport F

07-06-14

(In de ochtend)
Leerdam Sport E1
Leerdam Sport E2

(In de middag)
Leerdam Sport D1
Leerdam Sport D2

17-05-14

SVW
Leerdam Sport MP1

nieuw Lekkerland
Leerdam Sport F2

Sleeuwijk
Leerdam Sport F3
Altena
Leerdam Sport E1
Leerdam Sport F1
 
drunen
Leerdam Sport E2

Meerkerk
Leerdam Sport D1

Arkel 
Leerdam sport C1

31-05-14

Sleeuwijk
Leerdam Sport F1

Beesd
Leerdam Sport D1
Leerdam Sport D2

herovina
Leerdam Sport C1
Leerdam Sport B1

Technische Commissie:
Een lang gekoesterde wens van het bestuur is uitgekomen, sinds 
kort beschikken wij weer over een Technische Commissie. De TC 
is vol enthousiasme aan de slag gegaan en voert o.a. 
gesprekken met de spelers van ons 1ste elftal, de trainer etc.. 
Wederom een goed initiatief van onze eigen leden die mee 
willen denken aan de verdere ontwikkeling van hun en ons 
Leerdam Sport.

Familiedag 2014:
De traditionele afsluiting van ons seizoen is ook dit jaar weer de 
Familiedag. Dit jaar zal deze op 14 juni 2014 worden gehouden. 
De Familiedag begint 14 juni om 11:00 uur. Het voetbal-
toernooi begint om 12:00 uur (tijden onder voorbehoud). Op de 
website en in dit clubblad staat een inschrijfformulier voor het 
voetbaltoernooi. 
Wij verwelkomen alle actieve en niet actieve leden, junioren 
of senioren, leiders, scheidsrechters, supporters, sponsoren 
en iedereen die op de één of andere manier bij Leerdam Sport 
betrokken is, of zich bij Leerdam Sport ’55 betrokken voelt, die 
dag op ons sportpark. Schrijf je dus in en sluit het seizoen op 
een mooie en gezellige wijze af.

Henri van Wijk
Secretaris
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Vroeger wilde je net zo zijn als Johan Cruijff of Van Hanegem. 
Een shirt met nr. veertien of als Van Hanegem met van die hoge 
Adidas voetbalschoenen. Later wilde iedereen de winnende 
maken zoals Kluivert en tegenwoordig zijn Van Persie, Ronaldo 
en Messi grossiers als het gaat om commercieel succes. Die 
gasten liggen echter wel onder een vergrootglas. Cruijff komt 
daardoor nooit af van de zwembadaffaire, aan van Hanegem 
kleeft, hoewel minder schadelijk, zijn afzegging voor de WK ‘78 
en over Kluivert zal ik het maar niet hebben. Van Persie heeft 
ook een vlek op zijn blazoen. Ronaldo en Messi lijken nog 
onbeschreven blaadjes, hoewel Messi de belastingdienst achter 
zich aan heeft. Toppers liggen onder een vergrootglas. Een mis-
stap en ze (de media) maken gehakt van je.

Op nationaal niveau hebben we de affaire Pieters, (rood en een 
handverwonding na het inslaan van een ruit bij het verlaten 
van het veld) en sinds Twente - Feyenoord (nog net niet) de 
affaire Pelle. Niet voor de eerste keer waarschuwde zijn coach 
hem zich in het veld te gedragen. Liep hij eerder al eens vlak 
voor een belangrijke wedstrijd tegen een gele kaart aan, omdat 
hij zijn torso wilde laten zien aan de vrouwelijke fans, na de 
wedstrijd tegen Twente was hij de arbitrage zo zat dat hij na de 
wedstrijd in de gang naar de kleedkamer tot twee keer toe fors 
uithaalde tegen een bord en een lamp om vervolgens voor de 
camera ’sorry’ te zeggen (maar ook weer niet) en te benadruk-
ken dat het allemaal niet zo erg was, omdat hij geen persoon 
verwond had. (?) Alsof zijn gedrag daarmee minder erg is. 

En al die jochies die een paar weken daarvoor naar de kapper 
zijn geweest voor dezelfde coupe, zien op zondagavond zijn 
gedrag. Je moet er toch niet aan denken dat die jochies met dat 
kapsel dat gedrag ook gaan imiteren.
Zijn werkgever doet hoegenaamd niets en de almachtige KNVB 
laat zich vervolgens ook van zijn beste kant zien door hem 
slechts voorwaardelijk te schorsen en een boete op te leggen. 
Helemaal als je nagaat dat meneer P. alleen maar boos was op 
de arbitrage. Of was het wellicht het feit dat zijn verdediging die 
gelijkmaker zo makkelijk weggaf? Hoe dan ook, bij voetbal mag 
blijkbaar erg veel, want we hebben allemaal respect voor elkaar.

Na Ajax thuis inclusief minimaal twee misdragingen was er wat 
meer weerstand en de dagen erna volgden ook daadwerkelijke 
straffen. Gelukkig maar, want het is wel erg contrasterend met 
ene Sven die alleen maar met een gezicht als een oorwurm 
een treetje lager op het erepodium staat dan verwacht en half 
Nederland over zich heen krijgt.

In de aanloop naar Leerdam Sport – LRC waren velen beducht 
voor allerlei opstootjes, vervelenheden tijdens de wedstrijd. 
Ook  werd rekening gehouden met ludieke acties van LRC 
gezanten op ons complex. Ik kan me herinneren dat er in de 
kantine werd gesproken over een wachtdienst in de nacht van 
vrijdag op zaterdag voor de wedstrijd. Het gebeurde niet. LRC 
supporters pikten onze middenstip en ze deden nog iets. Ik 
weet al niets eens meer wat, zo ludiek was het.

De dag zelf; the March to West; de wedstrijd en na afloop 
daarvan, iedereen was het er over eens dat het een groot feest 
was en dat was ook zo! Het was ook goud waard om te zien hoe 
rivalen kunnen samenwerken.

In de aanloop naar 15 maart min of meer dezelfde gedachten. 
Wat gaat er gebeuren? Uit een betrouwbare bron werd zelfs 
vernomen dat men van LRC zijde bereid was de sleutel van het 
complex af te geven zodat we vrije toegang hadden op voor-
waarde dat het ludiek moest blijven. 
Zo ver kwam het uiteindelijk niet, want meer en meer werd 
duidelijk dat we in West rekening hielden met een bewaakt ter-
rein. Vermoedelijk was dat de reden waarom grapjassen 
(uit West?) de middenstip van LRC met achterlating van kippen-
veren een paar weken geleden al stalen.

Was die actie net zo ludiek als de actie eerder vanuit de LRC 
hoek, de vraag is of dat leidde tot de actie van VANDALEN die 
het veld van Leerdam Sport onderhanden namen met een soort 
van onkruid (en gras) verdelger. Twee dagen daarna nam het 
Bestuur van LRC afstand van die actie en riep op tot een staakt 
het vuren. Doe iets ludieks, maar maak niets kapot.

De posters op de aanplakborden t.b.v. de gemeenteraads-
verkiezingen, een LS logo met de tekst JOIN THE RED & WHITE 
ARMY, dat was ludiek.  Ook het idee om het bord bij LRC 
‘vandalisme en weghaalvriendelijk’ te beplakken met ons logo 
en voor de poort van LRC een groot logo te schilderen met 
‘weghaalvriendelijke’ waterverf was ludiek. Geen schade, een 
soort van origineel en just for fun.

Echter, toen de mannen ’s nachts om 04.00 uur terplekke kwa-
men, was vanuit de verte al te zien dat het hele LRC complex 
van de poort tot achteraan verlicht was en hadden vandalen 
het bewuste bord ‘Welkom bij LRC’ eerder die nacht in de fik 
gestoken. Niks ludieks aan, gewoon VANDALISME dus!

Familiedag commissie

Bernardus

 Ludiek of niet?
 Of waarom vergalt die kleine groep het plezier van velen?

Voetballers als Voorbeeld
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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. Presteert het 4e elftal naar behoren?  Ja
06. Handhaaft het eerste elftal zich in de eerste klasse?  Ja
07. Ben je beter dan je broer Frans?  Ja
08. Is jullie leider de beste leider van de club?  Ja

09. Moet de winterstop langer?  Ja
10. Is het publiek bij LSP te kritisch?  Ja
11. Is het gras op de velden van LSP te lang?  Ja
12. Kunnen jullie elkaar nog verstaan in de kleedkamer?  Nee
13. Meer verstand van vuur dan van voetbal?  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?
Frans Nieuwboer

JA EN NEE
met

Leon Nieuwboer van het 4e elftal

Mini pupillen/F3

Vorig seizoen zijn we met een groep enthousiaste trainers 
begonnen met het opzetten van de mini pupillen. De hoogste 
opkomst was 43 kinderen, uiteindelijk sloten we het seizoen 
af met 40 kinderen. Dit seizoen moesten er 20 kinderen qua 
leeftijd over van de mini’s naar de F pupillen, waardoor we 
gestart zijn met 20 mini’s. Inmiddels waren er bij de laatste 
training 27 kinderen aanwezig en groeit het aantal gestaag.

Voor de winterstop hebben we 10 spelers middels 2 oefenwed-
strijden laten ruiken aan het F pupillen voetbal. Aan de hand 
van deze wedstrijden hebben we besloten om na de winterstop 
een F3 op te richten. De F3 bestaat uit 3 spelers van de F2 en 7 
mini’s om ze vervroegd te laten wennen. Belangrijkste uitgang-
spunt om eerder de stap naar de F te maken, is de ontwikkeling 
van de kinderen. Nog een halfjaar als mini pupillen spelen, zou 
voor deze kinderen inhouden dat ze een halfjaar stil zouden 
staan en daardoor ook het plezier zouden gaan verliezen.

Inmiddels heeft de F3 twee competitie wedstrijden achter de 
rug en beide wedstrijden winnend afgesloten. Het is nog een 
beetje vroeg, maar het kan zomaar zijn dat dit team op 14 
juni als enige jeugdteam gehuldigd gaat worden als kampioen. 
Kampioen worden is uiteraard heel erg leuk, maar in ons optiek 
is de ontwikkeling van de kinderen veel belangrijker.

Onlangs hebben we zelfs met de “F4” een onderlinge wedstrijd 
tegen de F3 gespeeld. De F4 bestond uit 5 jongens die volgend 
seizoen qua leeftijd naar de F moeten, 2 jongens die volgend 
jaar nog mini zijn en 2 jongens die nog 2 seizoenen in de mini’s 
mogen spelen. 
Ondanks het slechte trainingsveld waarop gespeeld moest 
worden, omdat men bang was dat de kinderen het C veld om 
gingen ploegen, werd het een hele leuke wedstrijd. 
De F3 ging met een 3-2 voorsprong rusten en won de wedstrijd 
uiteindelijk met 8-3. Met de doorstroming en het talent zit het 
op dit moment wel goed.

Vacatures technische staf

Om de instroom van nieuwe mini’s in stand te houden en de 
doorstroom van mini’s naar de F, heb je voldoende kader nodig. 
Komend seizoen hebben we dringend behoefte aan uitbreiding 
van de technische staf. Heb je interesse om trainer te worden 
van de mini’s of F-pupillen stuur dan een mail naar: 
jeugd@leerdamsport.nl

Edwin Molenaar

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

Mini nieuws
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Volgend seizoen is hij te zien op het veld van Leerdam 
Sport, maar tot die tijd ook in zijn praktijk: Marko Luksen 
heeft zijn oefentherapie praktijk gevestigd op het sport-
complex van Leerdam Sport ’55. 

Marko Luksen is in juli 2013 afgestudeerd aan de opleiding 
oefentherapie Cesar aan de Hogeschool Utrecht en is nu zijn 
eigen praktijk begonnen. “Ik vind het een uitdaging om mensen 
op een bewuste manier te leren bewegen, waardoor klachten 
worden teruggedrongen en in de toekomst kunnen worden 
voorkomen”, zegt Marko. 

Oefentherapie Cesar
“Oefentherapie Cesar is een behandelmethode voor mensen 
die lichamelijke klachten ervaren tijdens activiteiten in het 
dagelijkse leven”, legt Marko uit. “Door middel van oefenin-
gen en houdings- en bewegingsadviezen leer ik mensen hun 
klachten te verminderen, verhelpen of voorkomen.” Marko 
behandelt mensen met onder meer rug-,nek- en schouderk-
lachten, ademhalingsklachten, klachten gerelateerd aan span-
ning, neurologische- en reumatische klachten. “Ik behandel 
mensen van jong tot oud. Het bijzondere van dit vak is dat we 
verder kijken dan alleen de klacht: we proberen de oorzaak 
op te sporen. Vaak ligt die in de manier waarop mensen hun 
lichaam gebruiken tijdens dagelijkse activiteiten.” 

Sportoefentherapie
Door zijn specifieke deskundigheid op het gebied van houding, 
beweging, sportmassages en medical taping is Marko ook in 
staat om sporters te begeleiden bij het herstel of voorkomen 
van sportblessures. “Veel voorkomende klachten die ik 
behandel zijn enkel- en knieklachten, maar bijvoorbeeld ook 
spierblessures en houding gerelateerde klachten. Hierbij maak 
ik onder andere gebruik van een video-analysesysteem waarin 
ik bewegingen van de sporter tot in detail kan analyseren en 
verbeteren.” Naast de individuele behandelingen geeft hij met 
veel plezier groepslessen aan mensen die onder begeleiding van 
een therapeut aan hun gezondheid willen werken.

Afspraak
Het maken van een afspraak kan tegenwoordig zonder verwijz-
ing van specialist of huisarts. Een behandeling aan huis behoort 
ook tot de mogelijkheden, maar dan is wel een verwijzing van 
een (huis)arts nodig. De behandelingen worden vanuit de aan-
vullende verzekering door de zorgverzekeraar vergoed. Iedere 
maandagavond is er van 18.00 uur tot 19:00 uur een gratis 
inloopspreekuur. U kunt dan met al uw vragen terecht. Voor 
het maken van een afspraak kunt u bellen naar 06-38518001 
of stuur een mail naar info@praktijkluksen.nl. Kijk op www.
praktijkluksen.nl voor meer informatie.

Marko Luksen opent 
praktijk op het sportcomplex 
van Leerdam Sport ‘55

Marko Luksen opent 
praktijk op het sportcomplex 
van Leerdam Sport ‘55
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Aankondigingen

Hoe ben je bij Leerdam Sport terecht gekomen?
Nou dat is heel simpel, mijn zoon wilde dolgraag bij Leerdam 
Sport gaan voetballen, ondanks dat we dicht bij de club aan de 
overkant wonen en bijna al zijn vrienden daar voetballen, maar 
op de een of andere manier werkte het voor hem niet nadat 
hij van het zevental voetbal naar de gewone elftallen ging. Dus 
nam ik contact op met Rob Renaud, die ik gelukkig ken, en 
na een telefoontje en een bezoek aan het complex was alles 
geregeld en kon Roald gelijk mee trainen en voetballen bij Sjaan 
en Patrick.

Wat doe je inmiddels allemaal bij Leerdam Sport?
Doordat Leerdam Sport een vrijwilligers regeling heeft ben ik in 
eerste instantie gewoon mee gaan helpen als ouder, later werd 
ik benaderd om wat meer te gaan doen voor Leerdam Sport en 
zo ben ik in de jeugdcommissie terechtgekomen. Ik ga over het 
materiaal voor alle jeugdelftallen zodat ze met veel plezier en 
optimaal kunnen trainen. Dit vind ik namelijk heel belangrijk, 
want de jeugd is de toekomst van de club.

Ik ben ook nog leider en trainer van de D1 en dat doe ik met 
veel plezier. Intussen heb ik hiervoor al een trainerscursus 
gevolgd. Dit kan ik iedereen aan raden, want het is heel leuk om 
zo met kinderen te kunnen omgaan. Gelukkig zijn we met zijn 
drieën trainer en leider namelijk Johan, Sjaan en ik waardoor 
we ze goed kunnen begeleiden.

Zou je nog iets extra’s met de jongens willen doen?
Ik zou het heel leuk vinden om met de jongens op voetbalkamp 
te gaan, maar het probleem is natuurlijk het geld. Misschien 
kunnen we elke week wat sparen, maar ik kan niet in de porte-
monnee van hun ouders kijken. Wij als leiders blijven natuurlijk 
wel zoeken naar de middelen en ideeën om dit voor elkaar te 
krijgen

Wat zou je nog graag zien veranderen?
Binnenkort houden we een ouderavond waarbij wij de bevin-
dingen van de eerste seizoenhelft met elkaar bespreken. Hierbij 
is de mening van de ouders natuurlijk zeer belangrijk zodat wij 
enkele punten kunnen verbeteren. Als het dan bevalt, willen we 
dit dan twee keer per jaar gaan doen. De eerste keer vlak voor 
de competitie begint en de tweede keer tijdens de wintersop. 
Door hun opmerkingen en ervaringen met ons te delen, hopen 
wij zo de randzaken, de begeleiding en de omgang met de spel-
ers te verbeteren.

Zie je jezelf later nog andere taken doen?
Voorlopig nog niet want daar heb ik geen tijd voor door mijn 
werk, maar toch zit ik nu in de toernooi commissie voor de 
jeugd. Daar ben ik een beetje ingerold doordat ik een keer met 
Eef Jacobs naar een voetbalbeurs ben geweest in Schelluinen. 
Daar ontmoet je dan wat mensen en leg je wat contacten, hier-
door kreeg ik wat uitnodigingen voor toernooien, anderen za-
gen dat en vroegen daardoor of ik dan ook wat toernooien voor 
Leerdam Sport wilde regelen. Nu zijn we bezig met toernooien 
voor de D, F en de mini’s in de maand mei.

--- Henk van Kleij ------ Henk van Kleij ---

Zelf ooit gevoetbald of andere sporten beoefend?
Zelf voetballen doe ik liever niet, daar ben ik veel te fanatiek 
voor. Ik moet me echt inhouden als het slecht gaat of als we 
achter staan en zo wil ik niet een sport beoefenen. Ik doe veel 
liever hardlopen en maak de nodige kilometers per week, 
gewoon even nergens aan denken, in de loop der jaren heb ik 
intussen heel wat marathons gelopen.

Wat is je indruk van Leerdam Sport?
Het leuke aan Leerdam Sport is dat je gelijk wordt opgenomen 
als een vriend. Vroeger als kind woonde ik in wijk west waar-
door ik hier al wat mensen kende, maar ik kan nog steeds niet 
geloven dat ik hier zo makkelijk nieuwe vrienden maakte. Dat is 
bij andere clubs wel anders. Of je hoort erbij, of ze willen je niet 
kennen. Ik ben blij dat mijn zoon hier is gaan voetballen, want 
door Leerdam Sport is hij gegroeid zowel als voetballer en als 
mens, en daar ben ik heel trots op.

Wil je nog wat kwijt?
Ik vind dat iedereen een steentje moet bijdragen aan het succes 
van een vereniging. Nu komt er te veel op de schouders van te 
weinig mensen. Dus kom op mensen meld je aan als vrijwilliger.

Jaco Brongers

Voor de meeste ouders is hij al een bekend gezicht, maar we willen hem nu 
toch nog een keer aan de rest van Leerdam Sport voorstellen. henk is geboren in 
Rotterdam maar woont alweer meer dan dertig jaar in Leerdam. Sinds 2010 is 
hij actief voor Leerdam Sport en sindsdien is hij ook leider en trainer van de D1.

Commissies

Als u de laatste tijd bij Leerdam Sport bent geweest, zal het u 
opgevallen zijn dat er heel vaak vergaderd wordt. Maakt u zich 
geen zorgen, er is niets aan de hand. Er zijn de afgelopen tijd 
enkele commissies opgericht om het Bestuur te ondersteunen 
en zij zijn erg druk om met elkaar een plan van aanpak te 
bespreken.
 
De commissies bestaan uit mensen die het beste met Leerdam 
Sport voor hebben, omdat zij vinden dat de vele taken die
verricht moeten worden beter over meer mensen verdeeld 
kunnen worden, zodat we enerzijds kwalitatief groeien en 
anderzijds het voor de mensen leuker kunnen maken. Denkt u 
nu dat u wellicht een steentje kunt bijdragen, meldt u dan aan 
voor een commissie, want in principe is alle hulp welkom.

Het begon allemaal drie jaar geleden toen de familiedag com-
missie werd opgericht. Door het enthousiasme van deze 
vrijwilligers werden de laatste twee edities van de familiedag 
een succes. Wat ze precies doen voor jullie kan je nog nalezen in 
De Brug van juni 2013. 

Vorig seizoen werd de activiteitencommissie opgericht. Ook dit 
was snel een succes met de feesten die werden georganiseerd 
voor de ouderen en de bingo’s voor de jeugd. Wat ze precies 
doen kan je ook nalezen in de vorige editie van De Brug.

Zoals u weet bestaat de sponsorcommissie al weer tientallen 
jaren, maar in de komende maanden wordt deze versterkt om 
beter te kunnen inspelen op de huidige economische situatie. 
Daarover volgt meer informatie in een latere editie van De Brug.

Als laatste is er een technische commissie opgericht. Deze 
moet ervoor gaan zorgen dat de continuïteit van Leerdam Sport 
wordt gewaarborgd. Meer hierover vertellen de mannen van de 
commissie in deze editie van De Brug.

Jaco Brongers

PAASEIEREN ZOEKEN20-04-14

Edwin Molenaar
Marcel van Leusden

Heeft Leerdam Sport een technische 
commissie?
Ik denk dat het al een jaar of vier vaste prik is op de ledenver-
gadering. De voorzitter die in zijn afrondend praatje aangeeft 
dat het in de samenstelling van het bestuur aan voetbalkennis 
ontbreekt. De vraag naar ondersteuning is een feit. En ook bij 
informele contacten werd die wens geuit. Het bleef echter een 
wens.

Links en rechts zijn er wel een paar pogingen ondernomen, 
voorzetten gegeven en wellicht ook wat mensen benaderd, 
maar nooit werd het echt concreet. Het besef dat het echt 
noodzakelijk is om een paar ‘wijze mannen’ te hebben die die 
kar trekken werd echter steeds duidelijker. 
Achter de schermen werden er door drie man, al dan niet na 
weer een training op donderdagavond, plannen gesmeed om 
maar eens om tafel te gaan en te filosoferen over hoe en wat er 
zou moeten gebeuren.

Op de afgelopen nieuwjaarsreceptie werd een vierde man 
als ondersteuner gecharterd en anderhalve week later zaten 
we om tafel met het bestuur. Zij gaven toestemming om de 
gepresenteerde plannen verder uit te werken richting een start 
in het nieuwe seizoen. Daarnaast verzocht het bestuur ons om 
ondersteuning om de A-selectie voor volgend seizoen rond te 
krijgen. Dat werd gelet op het belang daarvan direct door de TC 
opgepakt. Als u de site in de gaten houdt, dan heeft u de eerste 
resultaten gelezen. Het bestuur plaveide de weg en de TC legde 
het asfalt.

De komende maanden moet er meer en meer duidelijk worden 
over de plannen voor het komende seizoen. U hoort of leest 
ongetwijfeld over onze vorderingen.

De TC bestaat uit:

Dick de Jong
Dick Kruijs
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--- Ron Stütz ------ Ron Stütz ---
ron Stütz is voor de meeste bij Leerdam Sport geen vreemde, al sinds 1978 
lid en heeft in al die tijd al een hoop voor onze club betekend, van voet-
baller, leider bij diverse jeugd elftallen, oprichter van het eerste zaterdag 
elftal sinds de jaren 70, tot huis DJ en leider van het huidige eerste elftal. 

Hoe ben jij leider van ons eerste 
elftal geworden?
Ik weet nog dat ik een keer moest draaien 
tijdens een familiedag hier bij Leer-
dam Sport. Pim was toen nog assistent 
trainer van Ton Schaaij en was van plan 
zijn trainers diploma te halen. We zijn 
daarna met zijn allen de stad in gegaan 
en onder het genot van een paar biertjes 
zei ik toen tegen Pim, als jij ooit nog eens 
trainer wordt bij het 1ste, waar toen nog 
helemaal geen sprake van was, dan mag 
je altijd een beroep op mij doen als leider. 
Een jaar later was het zover, Pim werd 
trainer bij het 1ste en sprak mij iets later 
daarna aan van, ”Ron weet je nog”. Ik 
had eigenlijk gehoopt dat hij het vergeten 
was, maar ik vind wie A zegt moet ook B 
zeggen.

Wat was de uitdaging die je in de rol 
als leider zag?
Dat waren eigenlijk 2 redenen. Na een 
tijdje het 1ste niet meer gezien te hebben 
ging ik weer wat vaker kijken en heb ze 
toen een paar keer zien schutteren, het 
niveau was best belabberd. Op een ge-
geven moment was ik bij een uit wedstijd 
van het 1ste en toen viel Yoni Sehertian 
in, die gooide de ene fantastische beweg-
ing na de andere er uit, die verdediger 
is hem nu nog aan het zoeken, daardoor 
werd ik wel enthousiast. Ik dacht bij 
mezelf, als wij zulke spelers rond hebben 
lopen dan moet er toch veel meer uit te 
halen zijn. De andere reden was dat ik ze 
een keer zag knoeien tegen Noordeloos 
waarop ik dacht, dit is Leerdam Sport 
onwaardig. Met alle respect voor 
Noordeloos maar het kan toch niet zo zijn 
dat wij hier de aller grootste moeite mee 
hebben. Door het hele Pim verhaal en het 
zien van Yoni begon ik wel te denken, hier 
zit wat in.

Wat was jouw inbreng in het elftal?
Dat was vooral in het begin, ik zorgde 
ervoor dat jongens waar je vroeger veel 
contact mee had vanuit de jeugd te 
vragen of ze weer hier wilden voetballen 
zodat we een wat bredere selectie kre-
gen. Hiermee hadden we wel een eerste 

aanzet gemaakt, namelijk er voor zorgen 
dat binnen de beperkte mogelijkheden 
waar we toch mee te maken hebben bij 
Leerdam Sport, dat de voorwaarden om 
te kunnen voetballen een beetje vlek-
keloos geregeld waren, het materiaal, 
vervoer, spelers enzovoort. Een andere 
belangrijke taak is het motiveren van 
jongens die bijvoorbeeld niet spelen, hun 
standpunten aanhoren en ze daar in zien 
te begeleiden. Soms hadden ze gelijk 
en soms moest je ze motiveren om toch 
positief te blijven. Juist de jongens die 
niet regelmatig voetballen zijn belangrijk 
in het proces voor een kampioenschap 
of promotie. Zo was één van de mooiste 
wedstrijden voor mij de wedstrijd tegen 
Papendrecht. Ik kom dan terug op het 
verhaal van de jongens die dan grotend-
eels op de bank zaten. We Speelden die 
wedstrijd met 4 reserve spelers omdat 
we met geschorste en geblesseerde 
spelers te maken hadden. Maar jongens 
als Dylan, Petrus, Rafael en Yoni, die om 
verschillende redenen dan ook, geen 
vaste plek hadden veroverd in het basis 
elftal stonden die wedstrijd wel op en 
speelden een wereldpartij en maakten in 
die wedstrijd het verschil, waardoor de 
stap naar de 3e klas een feit werd.

Wat zijn je hoogte en diepte punten 
van de afgelopen 4 seizoenen?
Ten eerste natuurlijk de promoties en het 
kampioenschap, maar een hoogtepunt 
voor mij is dat veel jongens Leerdam 
Sport weer als een interessante club 
gingen ervaren. Men is weer anders 
tegen Leerdam Sport gaan aankijken, ik 
weet niet of je dat als een hoogtepunt 
moet bestempelen maar het is wel een 
mooie bijkomstigheid. Als ik eerlijk moet 
zijn heb ik eigenlijk geen dieptepunten 
mee gemaakt. Ik kan het huidige seizoen 
niet als een dieptepunt ervaren alhoewel 
het is natuurlijk wel jammer. Maar ik zie 
dit meer als een leerzaam jaar waar we 
later wel uiteindelijk weer de vruchten 
van gaan plukken. Eigenlijk heb ik louter 
hoogtepunten meegemaakt. Op een 
geheel ander vlak vind ik dat Pim zijn 
trainings aanpak en opbouw heel er goed 

Sport verleden hadden die eigenlijk heel 
graag wilden voetballen, maar de enige 
optie die Leerdam Sport toen had was de 
zondag. Wij hadden als jongens van begin 
20 weinig zin om op de zondagmorgen 
om 8 uur al richting Dordrecht te gaan. Ik 
heb Dick kruijs senior die destijds in het 
bestuur zat toen een keer aangesproken 
met het idee om een zaterdag elftal te 
beginnen. Daar ging wat tijd over maar 
uiteindelijk stonden wij het seizoen daar 
op met een mooi elftal op het veld en 
werden we gelijk kampioen. Een grote 
groep van deze jongens vormt nu nog 
steeds de kern van het 4 elftal.

Er is een paar jaar later ook een 
1ste elftal opgericht, zat jij daar ook 
achter?
Nee, dat was een initiatief van Fred 
Tromp en Arie stütz. Fred en jongens 
zoals Johan Teuling en Rainier Vos 
speelden toen bij Spijk en wilden wel 
graag weer bij Leerdam Sport gaan 
voetballen. Toen zijn er een paar jongens 
van ons elftal door geschoven, maar 
uiteindelijk bleek het toch dat we in de 
breedte wel mensen te kort kwamen, 
waarna ik op zoek ben gegaan naar extra 
mensen om ze binnen te halen voor de 
club, en dat is nog gelukt ook. We hebben 
toen ook naar behoren gepresteerd moet 
ik zeggen. Maar uiteindelijk is het door 
diverse omstandigheden helaas als een 
nachtkaarsje uit gegaan.

Je blijft nog wel andere taken doen 
voor de club?
Ja, dat sowieso. Ik ben ook leider van de 
C1 en daar hebben we een leuk begelei-
dings team met Yoni Seharthian en Roger 
Taperima. Ook de ouders zijn er erg bij 
betrokken en het vergt een stuk minder 
energie dan het eerste elftal. We draaien 
ook nog mee voor het kampioenschap 
dus dat is altijd leuk mee genomen. Maar 
ik zie me zelf dit nog wel een aantal jaar 
doen, we hebben een paar mooie tal-
enten in het elftal en die zou ik wel graag 
verder zien groeien. Ook draai ik samen 
met Henk Hennekens regelmatig op de 
feestjes van Leerdam Sport en op de 
zaterdagmiddag na het voetballen en dat 
is heel leuk om te doen. Al denk ik wel 
dat er wat aan de sluitingstijden van de 
kantine gedaan moet worden, ik denk dat 
als de sluitingstijden wat later zouden zijn 
je meer uitnodigend bent voor je klanten 
en dat je zo nog meer sfeer creëert.

Wat denk jij dat er bij Leerdam 
Sport moet gebeuren en waar we 
nog naar toe moet werken als club 
zijnde?
Dat zijn meerdere dingen, het park ver-
ouderd terwijl het wel een interessante 
locatie is. We zouden moeten gaan na-
denken met diverse mensen wat er moet 
gebeuren om het park toekomst proof te 
maken. Ik denk dat Leerdam Sport meer 
moet zijn dan een voetbalclub, en daar 

is. Hij ziet heel goed wanneer jongens 
even hun rust moeten pakken door kleine 
pijntjes, hierdoor hebben we met heel 
weinig (grote) blessures te maken gehad. 
Mede door zijn kijk daar op en training-
sethiek vind ik dat toch ook een succes.

Ook jij hebt aangegeven dat dit je 
laatste seizoen wordt.
Eigenlijk had ik al aangegeven om aan het 
begin van dit seizoen te stoppen, maar 
door omstandigheden heb ik dit jaar toch 
nog het één en ander gedaan voor het 
elftal. Hoewel ik het nog steeds leuk vind 
om met die gasten te werken werd het 
door mijn nieuwe functie op mijn werk 
steeds lastiger om tijd vrij te maken en dit 
te kunnen combineren met mijn huidige 
werkzaamheden.

Er is nu een TC opgericht binnen de 
club, heb jij die in jou tijd gemist?
Nee, niet echt eigenlijk, op dat moment 
was het minder nodig. We wilden als 
eerste graag met Leerdamse jongens 
voetballen dus hebben we eerst naar 
ons eigen netwerk gekeken, van daar uit 
keken wij weer verder, en daarbij goede 
voetballers voetballen graag met goede 
voetballers en als je dan mooi voetbalt en 
daarmee promoveert gaan die jongens 
ook met elkaar praten en wijst het zich 
wel vanzelf. Kijkend waar we nu staan, 
is het heel positief dat er een groep is 
opgestaan met veel voetbal knowhow 
die er voor zorgen dat er een continuïteit 
wordt gewaarborgd als het om het niveau 
van voetbal en spelers gaat. Als ik nu zie 
wat er al uit voort is gekomen, namelijk 
dat er jongens al hebben aangegeven dat 
ze willen blijven, dat is natuurlijk super.

Hoe is het zaterdag elftal van halver-
wege de jaren 90 waar jij een van 
de krachten achter was tot stand 
gekomen?
We waren met een groep jongens, 
waarvan de meeste wel een Leerdam 

“We maken het allemaal
   niet zo ingewikkeld”

“We zijn een 
  bijzondere club”

bedoel dan ik mee dat ze een centrale 
spil moeten worden in de wijk waar ze 
zitten. Bied je faciliteiten aan, organiseer 
een sportprogramma voor ouderen om 
die zo in beweging te houden en dan niet 
als het min 2 graden is maar lekker in de 
zomer bijvoorbeeld. Je zou ook kunnen 
nadenken over naschoolse activiteiten 
voor kinderen en dan hoeft dat niet per 
se allemaal vanuit Leerdam Sport te 
komen. Het park wordt maar gedeeltelijk 
benut, je hebt hier diverse scholen en 
bijvoorbeeld West-end in de buurt zitten, 
bundel je krachten en zorg ervoor dat het 
park optimaal gebruikt wordt.

Wat is volgens jou de kracht van 
Leerdam Sport?
Ik denk de laag drempeligheid, mensen 
voelen zich al heel snel thuis hier, elke 
club heeft zijn charmes, maar als je je 
hier niet thuis voelt dan voel je je nergens 
thuis. Voor mijzelf, er liepen af en toe 
echt spelers rond waar ik speciaal voor 
naar het veld ging. Eén van mijn favori-
ete spelers was Louis Tuasuun, bij wijze 
van spreken ik ging bijna alleen al voor 
hem naar het voetbal toe. Dat had ik de 
afgelopen seizoenen ook met jongens 
als Yilmaz Toktas en Marko Luksen. Er 
gebeurde altijd wat als die jongens aan 
de bal waren, en daarbij we moeten het 
allemaal niet zo ingewikkeld maken, het 
blijft gewoon 11 tegen 11 en na afloop 
maken we een hoop plezier met elkaar. 
Uiteindelijk draait het daar toch om.
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Uitslagen

18-01  Leerdam Sp. 4 - HSSC 61  5 - 1
J. Brongers,  A. Harraz,  2x L. Nieuwboer,  V. Vink 
22-02  Amstewijck 4 - Leerdam Sp. 4  1 - 3
A. Harraz,  L. Nieuwboer,  V. Vink 

08-03 Nivo Sparta 6 - Leerdam Sp. 4        12 - 3 
M. Elmoussati 2x, R. van de Burg

15-03 Leerdam Sp. 4 - Sleeuwijk 6  3 - 1 
V. Vink 3x

Leerdam Sport 4

25-01  Lekvogels - Leerdam Sp. B1  2 - 1
M. Kamar

01-02  GVV B1 - Leerdam Sp. B1    Afg.

08-02  Leerdam Sp. B1 - Almkerk B1   Afg. 

15-02  RKTVC B1 - Leerdam Sp. B1   9 - 0

08-02  Leerdam Sp. B1 - Almkerk B1  7 - 0 

15-03  Leerdam Sp. B1 - Lekvogels B1  1 - 2
Niet bekend.

Leerdam Sport B1

01-02  Asperen D2 - Leerdam Sp. d2       10 - 2 
E.Billy,  E. Mat 2x

22-02  Lekvogels D2 - Leerdam Sp. d2  4 - 1
Y. Isirin

01-03  Leerdam Sp. d2 - Heukelum D2  1 - 3 
C. Rubio

08-03  Leerdam Sp. d2 - HSSC 61 D2  1 - 7 
R. Teuling

15-03  HSSC 61 D2 - Leerdam Sp. d2  1 - 7 

Leerdam Sport d2

22-02  Leksvogels F1 -  Leerdam Sp. F1  4 - 2
S. Likumahua,  M. Usmany 

08-03  Ameide F1 - Leerdam Sp. F1   3 - 1 
S. Likumahua

15-03  Scheluinen F1 - Leerdam Sp. F1  2 - 5 
M. Molenaar, M. Usmany 2x, S. van wijk 2x

Leerdam Sport F1
01-02  Theole F5 - Leerdam Sp. F2  9 - 3 
B. Duman,  M. Molenaar 2x,  

08-03  Leerdam Sp. F2 - BZS F4  2 - 5
Niet bekend

15-03  Rhelico F2 - Leerdam Sp. F2   4 - 1 
Niet bekend

Leerdam Sport F2
22-02 Tricht F5 - Leerdam Sp. F3 0- 14
S. Likumahua 7x, S. Vos 7x

08-03  Leerdam Sp. F3 - DSC F7  3 - 2
Niet bekend

05-03 - Leerdam Sp. F3 - Hedel F4            10 - 2 
Niet bekend

Leerdam Sport F3

01-02  Fc Engelen E4 - Leerdam Sp. E1  9 - 1
F. Guzel 

08-03 Leerdam Sp. E1 - Sparta 30 E1       6 - 10

15-03  Sparta 30 E1 - Leerdam Sp. E1    2- 2

Leerdam Sport E1
25-01   GVV 63 E2 - Leerdam Sp. E2  5 - 2 
2x D. Tahya 

22-02  Den Dungen E2 - Leerdam Sp. E2  6 - 0 

01-03  Leerdam Sp. E2   4 - 4 
S. Elmaci 2x  , D. Tahija, M. Tahija

08-03 Leerdam Sp. E2 - VVAC E4  7 - 3
S. Azaaj, M. Baaqoul 2x, D. Tahija 4x

15-03  Leerdam Sp. E2  - GVV 63 E2  2 - 2 
D. Tahya 2x

Leerdam Sport E2

22-03  Leerdam Sp. C1 - Asperen C1   Afg. 

01-03  Leerdam Sp. C1 - Meerkerk C1  3 - 2 
Tolcay?,  D. Karabacak,  T. Koyuncu

08-03  Lekvogels C1 - Leerdam Sp. C1  4 - 2 
D. Karabacak,  F. Duyar

15-03  Ameide C1 - Leerdam Sp. C1  5 - 4
 Niet bekend.

Leerdam Sport C1
08-02  Theole D3 - Leerdam Sp.d1 10- 0 

15-02  LRC D2 - Leerdam Sp. d1   3 - 0

22-02  Leerdam Sp. d1 -  SJO GRC14 D1  2 - 2
L. v/d Heiden 2X  

08-03  Haaften D1 - Leerdam Sport d1   6 - 1 
Niet bekend.

15-03  Leerdam Sport d1 - Haaften D1  4 - 0

Leerdam Sport d1

18-01  SC Everstein - Leerdam Sp. 5  2 - 4
M. Luksen, 2x R. Salih, D. Yusuf

22-02  Leerdam Sp. 5 - Tricht 5  1 - 0 
J. Brendal

01-03  Leerdam Sp. 5 - GJS 6  4 - 1
M. Kamlar, 2x R. Salih, D. Yusuf

08-03  Leerdam Sp. 5 - LRC 6  3 - 0
2x R. Salih, D. Yusuf

15-03  SVW - Leerdam Sp. 5    3 - 3 
J. 

Leerdam Sport 5
16-02  Leerdam Sp. 2 - SCR 4  6 - 3 
5x W. Elberse, R. Tuankota

23-02  Leerdam Sp. 2 - SCZ 5  4 - 2
W. Elberse 2x, M. Elmousatti, E. Niks

16-03  Wadenoijen 3 - Leerdam Sp. 2 -   5 - 6
W. Elberse 3x, M. Elmousatti 2x, D. Kruijs

Leerdam Sport ZOn 2

18-01  Almkerk 1 - Leerdam Sp. 1  2 - 0

25-01  Leerdam Sp. 1 - Zuidvogels 1  4 - 2
2x E. Taparina,  J. Papilaja,  R. Kant

01-02  ARC 1- Leerdam Sp. 1  2 - 0

15-02  Leerdam Sp. 1 - ASC Nieuwland 1  2 - 3
2x E. Taparina

22-02  Roda 46’ 1 - Leerdam Sp. 1  3 - 1
C. Menges

08-03  Leerdam Sp. 1 - VVZ ‘49 1  0 - 5 

15-03  LRC 1 - Leerdam Sp. 1  1 - 0

Leerdam Sport 1
15-02  Oranje Wit 5 - Leerdam Sp. 2  1 - 3
 R. van Dijk,  H. Sipahelut,  A. Usmany

22-02  Leerdam Sp. 2 - TEC 2  2 - 3 
R. Elmoussati,  R. Usmany

08-03  Leerdam Sp. 2 - Meerkerk 3  0 - 3 
M. Ali, T. Saglambilek, D. Yusuf

15-03  MVV 58 2 - Leerdam Sp. 2  1 - 0

Leerdam Sport 2
15-02  Good Luck 2 - Leerdam Sp. 3  4 - 1
R. Schaaij

22-02  Leerdam Sp. 3 - Unitas 2  2 - 4
M. Kool,  G. Severingen

22-02  Leerdam Sp. 3 - Ash 2  1 - 0
G. Severingen

15-03  SVW 2 - Leerdam Sp. 3  4 - 0 

 

Leerdam Sport 3

(vanaf 18 jan.)

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 an-
ders. Wij voelen dit keer twee backs aan de tand over hoe hun 
het voetbal benaderen, tim Verdier komt uit voor het eerste 
elftal en Delano Titiheru speelt in de C1. 

Naam :  Delano Titiheru
Leeftijd :  14
Elftal :  C1
Positie :  Links Back

Naam :  Tim Verdier
Leeftijd :  25
Elftal :  1e Elftal
Positie :  Links Back

Altijd op deze positie gespeeld?

Tim: Al vanaf de F-pupillen speel ik op deze positie. Ik heb ook 
wel eens wat wedstrijden links half gespeeld maar dat was geen 
groot succes, dus weer snel terug naar mijn oude plek.
Delano: Ik speel vanaf D2 op deze positie. Ik heb ook wel eens 
links half gespeeld maar speel toch het liefst op de links back 
positie.

Welke verdediger is jouw grote voorbeeld?

Tim: Paulo Maldini. Mooie voetballer, mouwen opstropen en 
hard werken. En dat zonder heel veel overtredingen te maken, 
wat naast dat het bijzonder is, het ook heel moeilijk is, vooral 
op dat niveau.
Delano: Thiago da Silva, de Braziliaanse verdediger van Paris 
Saint German. Hij is snel en daarnaast ook erg sterk in duels en 
aan de bal.

Wat doe je om je tegenstander uit te schakelen?

Tim: Ik probeer in de eerste 5 minuten er altijd zo hard mogelijk 
in te gaan, zodat hij gelijk weet “hier is weinig te halen”. Ik 
probeer het wel altijd zo correct mogelijk te doen, maar af en 
toe is een overtreding onvermijdelijk. Aan het shirtje trekken en 
op je tegenstander in praten hoort daar ook bij.
Delano: Ik probeer altijd zo goed mogelijk mijn best te doen en 
de tegenstander aan de buitenkant te houden.

Hoe bereid jij je voor op je tegenstander?

Tim: Als ik weet dat een tegenstander linksbenig is probeer ik 
die altijd af te dekken zodat hij naar zijn zwakkere been moet 
draaien. Het lijkt een soort van spel, af en toe geef je hem wel 
de ruimte en de andere keer zit je er kort op.
Delano: Ik kijk ook altijd met welk been hij speelt. Ik let er op of 
dat mijn tegenstander juist veel binnen door gaat of buiten om 
en daar stel ik me dan op in.

Wat vind jij een lastige tegenstander om tegen te spelen?

Tim: Kleine technische wendbare spitjes. Ik heb liever een grote 
spits waar ik tegen aan kan kleunen. Ik ben van de duels, en 
kleinere spitsen gaan de duels meestal toch uit de weg.
Delano: Ik hou niet zo van te snelle spitsen, ik ben zelf niet zo 
heel snel dus als ze snel zijn vind ik ze lastig.

Zou je nog wel eens op een andere positie spelen?

Tim: Nee, ik ben happy op deze positie. Ik weet wat ik kan en 
waar ik goed in ben op het veld en dat is achterin.
Delano: Nee, ik ook niet, scoren is altijd wel leuk natuurlijk, 
maar ik voetbal liever in de verdediging dan in de voorhoede.

           Redactie.

Foto. A Stütz
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Voetbalvereniging Leerdam Sport ‘55
Aanmeldingsformulier Familiedag 14 Juni 2014

Minimaal 2 kinderen onder de 12 jaar.

Sportpark  : Q De Palmelaan109 4142 CH Leerdam
Telefoon    : 0345-612632
Email       : activiteitencommisie@leerdamsport.nl

Naam Team :

Contactpersoon team :
Telefoonnummer          :

Niveau
Team

1: Goed

2: Normaal

3: Slecht

Naam: Leeftijd:

LEERDAM 

SPORT ’55

Aanmeldingsformulier voor 1 juni inleveren in de sportkantine van Leerdam Sport.

✁ ✁ ✁

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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Jubilarisen nieuwjaarsreceptie 2014
Stnd: Voorz. J. Boekelman G. Kwint (40 jaar) B. v/d Kolk (50 jaar)  A. v/d Linden 50 jaar) P.verhoeks (40 jaar) 

Ztnd: B. Opijnen (70 jaar) R. Stellmacher (50 jaar) F Kaebisch (75 jaar) A. Brongers (75 jaar) H. van Rossem (75 jaar)

De Leerdam Sport Bierpul fairplay cup  B-junioren

Kinderbingo 19 feb. Glazen Geschenk gekregen van L.R.C. Leerdam
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Sponsor commissie

gEZOCht: OgEn en OrEn
Aan Leerdam Sport is gevraagd om deelnemers voor BURGER-
NET te werven. Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken 
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is.

hIErBIJ Kunt u hELpEn.
Denk bijvoorbeeld aan: Overval en beroving. Diefstal of inbraak. 
Vermissing. Doorrijden na een aanrijding. Deelnemers ontvan-
gen van de Politie een spraak- of sms bericht met een verzoek 
uit te kijken naar een persoon of voertuig.

Commissieleden zullen onze leden, donateurs en sympathisant-
en benaderen om zoveel mogelijk BURGERNET DEELNEMERS 
te werven. Dit kunnen vrouw/man, familieleden, vrienden en 
kinderen vanaf 18 jaar zijn. Hoe meer deelnemers Leerdam 
Sport aanbrengt des te meer geld dit voor de club oplevert. Ter 
ondersteuning van deze actie heeft Burgernet een reclamebord 
geplaatst en zijn er brochures beschikbaar gesteld. In deze 
brochures zitten aanmeldingskaarten waarop u de gegevens van 
de persoon kunt invullen.
Wij verwachten minimaal 350 en streven naar 700 nieuwe 
deelnemers aan Burgernet te leveren met als doelstelling:

SAMEn VOOr EEn VEILIgE Buurt

Adico Milieutechniek
Afternet.nl
Autorijschool De Haas
Autoschade Leerdam BV
Alexy’s 
Back To Disco
Backinette
Bakker Bart
Bakkerij De Jager
Cafetaria Beja
Cafe Het Fonteintje
Cees Bel
Chin-Ind. Rest. China Garden 
Cor & Dit
Deco Home van den Berg
De Graaf Visspecialiteiten
Do it  Uitzendbureau
Eethuis Lara
Eetsalon Walter
Eddy de Keyzer
EM Kantoorsystemen
Frans de Bruijn Steenplaza
Freework nl
Kringloop Leerdam
Haarmode J. van Kooten
Hart Meubelprodukties HMP BV
Heefer’s Mode
Henk van Beek
Het Westen, Tuin-Bloemencentr.
Inktstation Culemborg
Inktstation Gorinchem
JPL Daktechniek
Juwelier P.A. Stift

Juwelier van Kerkwijk
Kapsalon De Kapper
Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baas
Loonbedr. Beverloo
MSE Metal Service Europe BV
Mooi Glas en zo
Niza en Fred Clements
Peter Balsters Slaapcomfort
Peterson Herenmode
Plusmarkt Teeuw
Profile Tyrecenter
Regio Bank zelfstandig adviseur
Reisburo Astra
Restaurant Villa Brazza
Schoenrep. A. Versantvoort
Slagerij C. van de Ham
Snoek & de Leeuw
Slijterij In den Wingerd
Sport Academy Muslu
Story ass
Taxi-Touringcar Soomer 
Tweewielercentrum v. Bruggen
Uitzendorganisatie Antro BV
Van Eijk Verf en Behang
Van Gellicum Vastgoed b.v.
Rentmeesters-Makelaars-& Taxatiekantoor
Van den Berg Makelaars
Van Noord accountants & belastingadviseurs
Verhoeks Bloemen
Verkeersschool de Jong Groep
Verkuil & Schaay BV
Vink Motoren

NATURA SPONSORS:

Leerdam Sport bedankt de heer Gert de Bruijn van g en g 
tuinmachines, Schaikseweg 82 B, 4143 HH Leerdam voor het 
ter beschikking stellen van een GRASMAAIER t.b.v. de speeltuin 
en de doelgebieden. Hartelijk dank hiervoor.

Tevens bedanken wij de heer John Spruijt van @FtErnEt.nL, 
Vlietskant 44, 4141 CM Leerdam voor de sponsoring van een 
computer t.b.v. de administratieve- en financiële ondersteuning 
van onze vereniging. Door middel van een reclamebord willen 
wij @FTERNET ondersteunen.

Zoals u reeds gemerkt zult hebben, is de omslag van ons club-
blad weer geheel vernieuwd met advertenties van:

taxi touringcar SOOMEr LEErdAM
WInKELCEntruM EurOpApLEIn

deco hOME Van den Berg
rABOBAnK.

Namens de sponsorcommissie
Wil Sleeuwits.

Balsponsoren seizoen 2013/2014
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1967 Leerdam Sport 3 Kampioen.
Vlnr: J. Verdugt, M. Niks, P. Godschalk, J. Vermeulen, H. Stütz, A. Blom

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




