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Erkende dealer van de bekende merken Stihl en Viking
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Voorzitterspraat
Dit is alweer de laatste bijdrage aan ons clubblad voor het jaar 
2015. De tijd vliegt voorbij als je zo terug kijkt. Ik hoop dat 2015 
voor u allen geworden is wat u er van te voren van verwacht 
had.

Ook binnen een vereniging als Leerdam Sport ’55 gebeuren 
vaak mooie dingen. Een heel mooi iets is, als er een opa van 
één van onze jeugdleden langs komt met de mededeling dat 
hij van plan is om alle jeugdteams van nieuwe wedstrijdkled-
ing te voorzien. Het bleef niet bij een plan maar het werd ook 
uitgevoerd. Een schitterend gebaar van deze anonieme sponsor. 
Zodoende lopen al onze jeugdteams na de winterstop in nieuwe 
kleding. De enige wens van de anonieme sponsor was dat er 
een reclamebord langs het hoofdveld komt met daarop kreten/
slogans welke verzonnen zijn door de jeugd van Leerdam Sport 
’55.

Natuurlijk kom ik ook even terug op het realiseren van het Glas-
park. U heeft in de plaatselijke pers kunnen lezen dat er een 
Letter of Intent is getekend. Regelmatig ben ik aangesproken 
met de vraag, of alles al rond is nu. Het antwoord is nee. Met 
deze ondertekening geven we aan dat we achter de plannen 
staan om verder te gaan onderzoeken naar de haalbaarheid 
van het Glaspark. Er is dus nog niets definitief. Het bestuur van 
Leerdam Sport’55 kan nooit zelfstandig een beslissing hierover 
nemen en zal dit altijd aan de leden voor moeten leggen. 
Het bestuur kan in deze wel een advies aan de leden geven.

Ook in 2016 zal er weer druk vergaderd gaan worden om te 
kijken naar de haalbaarheid van het Glaspark. Ron Stútz, Coen 
Verdugt jr. en Wil Sleeuwits zullen zitting gaan nemen in de 3 
klank bordgroepen om hierin de door onze leden voorgestelde 
wensen en ideeën daar waar mogelijk te gaan realiseren.

Helaas hebben we onze Algemene Ledenvergadering wegens 
omstandigheden moeten verplaatsen. Deze zal nu plaats gaan 
vinden op maandag 18 januari 2016. Ik doe nogmaals een 
beroep op alle leden om naar deze vergadering te komen, zodat 
u allen weet hoe we er op diverse fronten voor staan.

Een punt van grote aandacht voor het bestuur zijn de contri-
butie achterstanden. Regelmatig kan onze penningmeester bij 
leden geen contributie innen om wat voor reden dan ook. De 
leden die een achterstand hebben zullen binnenkort een brief 
krijgen omtrent de achterstand welke betaald moet worden. 
Is het openstaande bedrag niet voor 25 januari 2016 op de 
rekening van Leerdam Sport ’55 gestort dan mag er door die 
personen niet meer getraind of gevoetbald worden. Het is een 
harde maatregel maar ook de betalingen voor ons gaan gewoon 
door.

Als ik dit stukje aan het schrijven ben heeft ons 1e elftal ein-
delijk de eerste overwinning behaald in deze competitie. Iedere 
wedstrijd zaten de mannen dicht tegen een overwinning aan 
maar steeds kwam het er niet uit. Als voorzitter heb ik er het 
volste vertrouwen in dat deze selectie zich zal handhaven in de 
2e klasse.

In deze periode wordt altijd weer gesproken met de trainer of 
hij blijft of weggaat. Onze TC voert deze gesprekken, ik hoop 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie meer nieuws hierover te 
kunnen vertellen.

Wat is een vereniging als Leerdam Sport’55 zonder sponsoren, 
helemaal niets, daarom wil ik langs deze weg alle sponsoren 
weer bedanken voor hun bijdrage in 2015 of het nu een finan-
ciële of een materiële vorm is geweest en ik hoop dat wij ook in 
2016 weer een beroep op u kunnen doen.

Ik wil u als lezer van dit stuk en alle leden van Leerdam Sport 
’55 schitterende feestdagen wensen en een gezond en sportief 
2016. En ik hoop u op onze Nieuwjaarsreceptie welke gehouden 
zal worden op 3 januari om 14.00 uur te mogen begroeten, zo-
dat we onder genot van een hapje en een drankje terug kunnen 
blikken, maar bovenal vooruit kijken naar 2016. 
Een hoogte punt voor mij is altijd weer de huldiging van de 
najaars kampioenen en onze jubilarissen.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55

"Als voorzitter heb ik er 
het volste vertrouwen in"



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

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!
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05 sep: SC Amstelwijck - Leerdam sport 55  Afg.
12 sep: Leerdam sport 55 - SV Meerkerk   0 - 2
19 sep: Nivo Sparta - Leerdam sport 55 2 - 1
26 sep: Leerdam sport 55 - VV Hardinxveld  1 - 1
03 okt: Altena - Leerdam sport 55 2 - 3
10 okt: Leerdam sport 55 - GRC 14   0 - 2
17 okt: Tricht - Leerdam sport 55 2 - 1 
31 okt: Leerdam sport 55 - Unitas 1 - 1
07 nov: GJS - Leerdam sport 55  1 - 0  
14 nov: De Zwerver - Leerdam sport 55 3 - 0
28 nov: Leerdam sport 55 - Almkerk 2 - 5
05 dec: Alblasserdam - Leerdam sport 55 1 - 0 
28 nov: Leerdam sport 55 - Wilhelmina 26 3 - 1

Programma Leerdam sport 55 stand 1e Elftal vanaf 12 - 12 - 2015
#   team  g  W  gL   V P DPV DPt

LEERDAM SPORT 55 1e Elftal Seizoen 2015 - 2016 2e Klasse Zuid 1

1. Almkerk 13 8 4 1 28 28 13
2. Alblasserdam 13 8 3 2 27 29 10
3. SV Meerkerk 13 8 2 3 26 21 13
4. Altena 13 6 6 1 24 30 17
5. GJS 13 7 2 4 23 26 20
6. Tricht 13 6 4 3 22 35 18
7. GRC 14 13 7 2 4 22 27 24
8. Nivo Sparta 13 5 4 4 19 18 13
9. SC Amstelwijck 13 4 4 5 16 22 39
10. De Zwerver 13 3 3 7 12 14 34
11. Hardinxveld 13 2 4 7 10 17 23
12. Wilhelmina'26 13 1 5 7 8 16 21
13. Leerdam sport'55 13 1 2 10 5 13 29
14. Unitas 13 0 5 8 5 9 31

Achterste rij : A.Stütz, E. Tapirima, R. Harmusial, P. Kerkhof, W. Jetses, J. Papilaja, J. van Bruchem, S. Stam
Middelste rij: O. Boerleider, K. Balaban, M. Verweij, R. Elmaci, O. Inan, Y-W. Law, J. Leihitu, E. Malawau, R. Tapirima

Voorste rij : A. van Ingen, M. van Dalen, M. Luksen, R. Usmany, D. Zinhagel, S. Papilaja, T. Verdier, M. Steenbeek, J. Sleeuwenhoek

A.St�tz


r

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

• Nu ook actief in de
   woningmakelaardij en –taxaties!

Bekijk ons complete aanbod op www.vangellicumvastgoed.nl 

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

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

0345-651635 / 06-51260930

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

De winkel met: tassen, shawls,
cadeau artikelen en nog veel meer.

Vlietskant 18, Leerdam.
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Uit de Bestuurskamer
De eerste competitiehelft zit er op en de feestdagen staan al 
weer voor de deur. Onze F2 en E3 zijn kampioen geworden en 
zullen worden gehuldigd tijdens onze Nieuwjaarsreceptie d.d. 3 
januari 2016.

Algemene Leden Vergadering.
De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar maandag 18 
januari 2016, aanvang 20:00 uur. Als bestuur zullen we verant-
woording afleggen over het gevoerde beleid en de plannen voor 
het komende jaar kenbaar maken. Naast de vertrouwde agenda 
staat dit keer ook het sportpark Glaspark op het programma, 
waar ik later in mijn bijdrage nog op terug kom. Ook vraag ik 
aandacht voor de bestuursfunctie commerciële zaken. Deze va-
cature stond vorig jaar ook al op de agenda, maar helaas heeft 
zich nog geen kandidaat gemeld. Gevolg is dat er voor com-
merciële zaken onvoldoende aandacht is binnen Leerdam Sport 
’55. Een situatie die onwenselijk is, want wij staan als vereniging 
voor de nodige uitdagingen. De vraag is dan ook, wie stelt zich 
kandidaat voor de bestuursfunctie commerciële zaken?

Het komende jaar zullen er belangrijke besluiten genomen 
moeten worden. Uw mening is dan ook van belang. Ik spreek 
dan ook de hoop uit dat jullie in groten getale aanwezig zullen 
zijn. De agenda voor de Algemene Leden Vergadering treffen 
jullie elders in de Brug aan.

Nieuwjaarsreceptie Leerdam Sport ’55.
De Nieuwjaarsreceptie 2016 van Leerdam Sport ’55 is zondag 
3 januari 2016 om 14:00 uur in de grote kantine van Leerdam 

Sport. Naast de toespraak van onze voorzitter John Boekelman 
zullen de jubilarissen worden gehuldigd en worden de kam-
pioenen, F2 en E3, in het zonnetje gezet. De kantine is vanaf 
13:30 uur open.

Achterstanden in contributies.
Helaas hebben we ook op dit moment weer te maken met 
leden die niet aan hun financiële verplichtingen voldoen. 
De leden krijgen tot 15 januari 2016 om hun achterstand te 
voldoen. Wij hebben er begrip voor dat mensen krap bij kas zit-
ten, maar neem dan in ieder geval de moeite om contact op te 
nemen met de ledenadministratie om een regeling te treffen. Is 
de contributie niet voldaan dan zullen wij de betreffende leden 
uitschrijven als lid van Leerdam Sport ’55.

Adreswijzigingen etc.
Op dit moment worden er in Leerdam een aantal nieuwbou-
wprojecten opgeleverd. Een aantal van onze leden is of gaat 
verhuizen. Het is van belang dat wij uw nieuwe adres doorkrij-
gen, zodat wij o.a. De Brug bij u kunnen blijven bezorgen.

Verhuisd??? Geef de adreswijziging tijdig door via ledenadmin-
istratie@leerdamsport.nl 

Ik wens jullie allemaal prettige feestdagen toe en hoop jullie te 
zien tijdens de Nieuwjaarsreceptie.

Henri van Wijk
Secretaris

01 Opening
02 Vaststellen agenda
03 Ingekomen stukken
04 Vaststellen notulen vorige vergadering (25 november 2014)
05 Vaststellen jaarverslag secretaris
06 Vaststellen financieel verslag 2014 – 2015 *
07 Vaststellen begroting 2015 – 2016 *
08 PAUZE
09 Bestuursverkiezing  : aftredend en herkiesbaar, Jeroen de Bruin (penningmeester)
 kandidaat commerciële zaken : vacature

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

10 Sportpark Glaspark 
11 Vaststelling diverse commissies
12 Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
13 Sluiting

* De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien vanaf 11 januari 2016.

Het bestuur.

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

maandag 18 januari 2016,  aanvang 20:00 uur in de grote kantine

Algemene Leden Vergadering

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

0345 - 61 95 05
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Uit eerste hand  (een woord van onze leider)

De eerste seizoenshelft heeft voor het 1e elftal niet opgeleverd, 
waar op gehoopt was. In de eerste wedstrijd raakte Marko 
Luksen geblesseerd waardoor hij voor 3 maanden was uit-
geschakeld.

ondanks dat we vaak niet de mindere waren werd er de eerste 
10 wedstrijden 8 keer verloren en 2 keer gelijk gespeeld.
Het grote probleem was scoren, 7 doelpunten in 10 wed-tstri-
jden.

De thuiswedstrijd tegen koploper Almkerk hadden ze in de 1e 
helft niets te vertellen. We kwamen met 2 - 1 voor en hadden 
twee 100% kansen op een 3 - 1 voorsprong. Helaas, vlak voor 
rust ging het mis. Eerst werd het 2 - 2 uit een strafschop en 
daarna moesten we met 10 man verder door een rode kaart. 
Almkerk won uiteindelijk de wedstrijd met 3 - 4.

De volgende wedstrijd uit tegen Alblasserdam werd met 1 - 0 
verloren. Vlak voor tijd zag de scheidsrechter een handsbal in 
de 16 van Alblasserdam over het hoofd.

De laatste wedstrijd voor de wintetstop tegen Wilhelmina 
'26 moest gewonnen worden om aansluiting te houden met 
onderste elftallen. Met de rust stonden we met 2 - 0 voor. In de 
2e helft maakte Marko Luksen zijn rentree na een blessure van 
3 maanden. In de slotfase werd 2 – 1, maar door een doelpunt 
van Roger Tapirima werd de eerste overwinning van het seizoen 
binnengehaald en de laatste plaats overgedaan aan Unitas.

De sfeer in de groep is altijd goed gebleven en ze gaan vol ver-
trouwen de 2e seizoenshelft in.

In het 1e half jaar heeft Ufuk Elmas (18 jr.) zich in de selectie 
gespeeld. Verder heeft B junior Reynaldo Zandhuizen (16 jr.) zijn 
debuut gemaakt in het 1e elftal en een andere B junior Omer 
Faruk Duman (15 jr.) heeft ook al bij de selectie gezeten. Beiden 
trainen ook al met de selectie mee en worden door de groep 
goed opgevangen.

In de wintetstop doet een deel van de selectie in Gorinchem 
mee aan de Proxsys Champion Cup (zaalvoetbal).

sven stam

OUDJAARSBORREL 2014OUDJAARSBORREL 2015
Zoals u al jaren van ons gewend ben is er ook dit jaar weer 
de altijd zo gezelligeoudjaarsborrel in de kleine kantine van 
Leerdam Sport. U bent vanaf 14.00 uur t/m 18.00 uur weer 
van harte welkom om onder het genot van een drankje en 
een hapje gezellig over het afgelopen jaar te discussiëren.

We zien u graag verschijnen op 31 december.
Ronald & Liesbeth

Nieuwjaarsreceptie 2016

3 januari  I  aanvang 14.00 uur  I  Grote kantine Leerdam Sport

Ik sluit het niet uit. Ga maar na: echt geld via een actieve geld-
inzamelingscommissie genereren we niet. En het geld dat er is 
hebben we keihard nodig om de diverse brandjes links en rechts 
te blussen. Of onze penningmeester in staat blijft om alles 
kostenneutraal af te boeken waag ik te betwijfelen. Generen we 
minimaal net zoveel geld als er uitgaat? Ja oké, met alle respect 
voor degenen die dat voor elkaar krijgen, hier en daar een 
reclamebord, maar echt geld, zeg maar geld op 2e klasse niveau 
ontbreekt. Dat was toen het 1e van de 4e naar de 1e klasse 
promoveerde al een issue, nu we terug zijn waar we horen, is 
de conclusie dat we op kadergebied nagenoeg stil hebben ge-
staan en nog steeds stilstaan. Plannen genoeg, maar uitvoering 
ho maar. Mankracht en sturing ontbreekt!

Op onderhoudsgebied is het duidelijk dat de OTO mannen er 
niet jonger op worden. Is er zicht op jongere aanvulling? Ik sluit 
het niet uit, maar de vraag is staan die mensen op? Zo nee, dan 
is dat onderhoud ondanks de bezuinigingen die er enige jaren 
geleden werd bereikt voor Jan met de korte achternaam ge- 
weest. 

Zicht op verjonging voor de actieve voetballers is er wel maar 
dat duurt nog even. De senioren die er nu lopen, daarvan is 
het gros al 30 plus en dan druk ik me voorzichtig uit. Daarbij, 
de jaren die we te overbruggen hebben, voordat we uit eigen 
jeugd aanvulling t.b.v. de senioren krijgen is zomaar een dikke 2 
jaar. De jongere jeugd, ja daar zit muziek in, maar echt oogsten 
dat gaat nog vele jaren duren. 

Het dak van de kleedkamers, de kozijnen van het kleedkamer-
gebouw, de grote en de kleine kantine het toont de zware jaren 
die er zijn geweest. En je hoeft niet eens heel goed te kijken.

Het Glaspark, dat is de oplossing! Worden we er daar beter 
van? Ja natuurlijk. Een nieuw terrein, met deels kunstgras, een 
nieuwe kleedkamer en bestuursgebouw met moderne energie-
zuinige voorzieningen. Prachtig toch? Zeker, maar hoe zit het 
met de organisatie? Hoe gaan we ons zelf daar financieren als 
we moeten opboksen tegen die andere vereniging uit Leerdam 
met wel een kant en klare organisatie? Met wèl een groep 
mensen die voetballen op niveau makkelijker maakt? Daarvoor 
is plat gezegd gewoon geld nodig. Als er niet heel snel kundige 
mensen de boer op gaan om bedrijven van ons rood-witte 
hart en bestaansrecht te overtuigen, dan gaan we ook op het 
Glaspark kapot, zelfs als we erin geslaagd zijn ons leven aan de 
Quirinus de Palmelaan te rekken tot aan de verhuizing.

Fijne feestdagen!

Bernardus

gaan we eraan als we aan de Quirinus de Palmelaan blijven?



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

Praktijk voor Podologie Versantvoort
Registerpodoloog B

A.J.M. Versantvoort
Nieuwstraat 72

4141 CD  Leerdam
Tel. O345 - 617190

www.podologie-versantvoort.nl
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Voetbal is een teamsport!

Woord van dank!

Voetbal is een teamsport, wat houdt dat eigenlijk in? Het is 
belangrijk dat je goed in een team kan samenwerken. Je moet 
wat gevoel krijgen voor teamspirit. Daarbij moet je elkaar goed 
kunnen aanvoelen en vertrouwen, wat nodig is voor een goed 
samenspel, maar aangezien er in een elftal allemaal spelers 
zitten die allemaal verschillend zijn in zowel talent, werklust en 
ambitie is het heel moeilijk om er een team van te maken.

Er zijn er die veel talent hebben, die de mooiste acties en 
fantastische doelpunten maken, maar niet iedereen is even 
talentvol. En dan zijn er die altijd het voortouw nemen, voorop 
gaan in de strijd, er vol voor gaan ook al staan ze met 6-0 achter 
en altijd gedreven trainen, voor de volle 100%. Ze hebben een 
doel voor ogen en daar moet alles voor wijken. En zij kunnen 
ook prima leven met het doel om de 6-1 te willen maken, of er 
90 minuten alles voor te hebben gegeven.

De ambitieuze spelers willen altijd alles eruit halen wat er in 
zit. Aangezien voetbal een teamsport is, betekent dat dus ook 
dat er mensen zijn die dit ambitieniveau niet hebben. Het komt 
vaak voor dat je in de wedstrijd tegenslagen te verwerken 
krijgt en mensen met een hoog ambitieniveau leggen zich 
daar niet bij neer. Er zijn genoeg spelers, die vanuit zichzelf het 
minder belangrijk vinden om altijd te winnen of om zichzelf 
doorlopend te moeten verbeteren. Zij hebben meer tijd nodig 
om te herstellen van tegenslag, kunnen zichzelf minder goed 
motiveren het meteen weer op te pakken en hebben over het 
algemeen ook eerder het gevoel dat het toch geen zin meer 
heeft als de tussenstand een goed resultaat in de weg staat.

Om de spelers erbij te betrekken die het minder belangrijk 
vinden om bij tegenslagen zich op te richten, dien je dus anders 
te benaderen, door een andere motivatie toe te passen. 
Bij hen werkt het misschien veel beter om te beginnen over 
het teambelang, ‘we hebben je nodig’, verantwoordelijkheid 
‘het team is zo sterk als zijn zwakste schakel’, behulpzaamheid 
‘samen kunnen we hem wel afstoppen’ of erbij willen horen 
‘we spelen met het sterkste team en dat zijn niet altijd de beste 
11 spelers’. Het zijn misschien clichés maar ze werken wel.

Al met al er komt heel wat bij kijken om als trainer en leider je 
spelers tot het uiterste te motiveren en teamspirit te krijgen. 
Dus heb wat respect voor deze mensen die zich elke week weer 
inzetten om jou een leuke tijd te geven.

Om met een positieve noot te eindigen. Het is gewoon leuk om 
in een elftal te spelen en met zijn allen samen te werken naar 
een goed resultaat (wedstrijden winnen). 
De teamsport binnen een verenigingsverband kan ook heel 
gezellig zijn buiten trainingen en wedstrijden, omdat je zo ook 
meer sociale contacten legt tijdens feestjes en uitstapjes met 
je elftal.

cobus Alludens.

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

Langs deze weg wil ik de selectie van Leerdam Sport, de 
woensdag werkploeg, de harde kern, en overige Leerdam Sport 
vrienden bedanken voor de bloemen, kaarten, berichtjes en
 bezoekjes tijdens mijn ziekenhuis opname en thuis. Dit heeft 
mij erg goed gedaan en het doet mij nu nog steeds heel erg 
goed.

Bedankt.
Groetjes, Wim Stütz.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor hun kaartje/
attentie na mijn ongeval. Het is voor ons onmogelijk om ieder-
een persoonlijk te bedanken dus doen we het langs deze weg. 
Het doet mij en ook Jeroen goed dat er zo veel mensen met ons 
meegeleefd hebben.

Groetjes, Antoinette en Jeroen de Bruin.

http://www.leerdamsport.nl
https://www.facebook.com/leerdamsport
https://twitter.com/leerdamsport
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Zelf ooit gevoetbald?
Ik ben begonnen op Sportvreugd aan de Lingedijk en heb 
daar gespeeld in de junioren. Later zijn we verhuisd naar het 
Spartaveld aan de Tiendweg. In de senioren heb ik het zelfs 
geschopt tot reserve bij het 2e van de zondag. Toen ik 36 jaar 
werd ben ik gestopt met voetballen maar daarna heb ik toch 
nog een paar keer meegedaan bij de veteranen. Helaas ben ik 
nooit kampioen geworden. Het enige wat me van mijn voet-
balcarrière nog bijstaat is dat er in die tijd nog geen douches 
waren. dus moesten we ons na de wedstrijd wassen in een 
teiltje of zoals bij Beesd in de Linge, ik kan jullie vertellen dat 
dat in de winter geen pretje was.

Wat heb je allemaal gedaan als vrijwilliger?
Ik ben in de jaren 80 begonnen met een cursus als Jeugdvoet-
bal trainer, toen ik mijn diploma heb gehaald ben ik nauw 
gaan samenwerken met Scheurwater, die toen hoofd jeug-
dopleiding was. Eerst was ik jeugdtrainer van de C1 en B1 en 
later ben ik leider geworden van de A1. In de jaren 90 heb ik 
in de redactie van ‘de Brug’ gezeten en heb de weekbrief ge-
maakt, dat deden we nog met een typemachine. Samen met 
Manus Niks heb ik ook nog de weekbrief rondgebracht, het 
leuke hiervan was dat we voor het rondbrengen deze eerst zelf 
in elkaar moesten nieten. Door mijn werk en andere verplicht-
ingen ben ik een tijdje gestopt met het vrijwilligerswerk, maar 
sinds een jaar of zeven ben ik al weer bezig als vrijwilliger. Ik 
zit nu bij de OTO en ben samen met Bertus van de Kolk, Sjaan 
Hoegee en Jan Kanters verantwoordelijk voor het op orde 
brengen van de velden. Zoals twee keer per week maaien, 
lijnen uitzetten, sproeien en mollen vangen.

Hoe is de samenwerking met de andere vrijwilligers?
Die is uitstekend. Er zijn wel eens meningsverschillen over de 
hoogte van het gras. Ik vind namelijk dat het gras in de zomer 
lang moet zijn zodat het kan herstellen en tijdens het voetbal 
seizoen zo’n 2,5 cm lang moet zijn. Doordat ik een oud voet-
baller ben wil ik het wat korter hebben dan de rest, maar daar 
praten we dan over en in goed overleg doen we dan wat we 
denken dat het beste is voor de velden. Dit seizoen is er het 
een en ander mis gegaan met het maaien, maar de grasmaaier 
heeft nu het juiste onderhoud gehad waardoor de problemen 
tot het verleden horen.

Is het moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen?
Nee hoor, iedereen heeft een positieve instelling en we heb-
ben allemaal het beste voor met Leerdam Sport. Je moet het 
maar zo zien, het doel wat we willen bereiken wordt bereikt.

Krijg je al veel positieve reacties voor wat je doet bij Leerdam 
Sport?
Dit seizoen heb ik één compliment gehad voor wat we doen, 
dat was vijf weken geleden, toen zei een speler van het 2e dat 
het veld top was. Om precies te zijn zij hij, “prima gemaaid”. 
Toen voelde ik me wel trots en dacht, “Hé, we doen het toch 
niet voor niets”.

Ben je nog steeds gemotiveerd om alles eruit te halen?
Jazeker, zolang ik het lichamelijk aan kan blijf ik op deze 
manier onze CLUB steunen. Soms vraag ik me wel eens af wie 
het van ons moet overnemen, want wij worden er ook niet 
jonger op.

Hebben jullie alles wat je nodig hebt om de velden goed te 
kunnen onderhouden?
Sjaan regelt alles met het bestuur over wat er moet gebeuren. 
Hij heeft ook zijn mensen als we bepaalde spullen nodig 
hebben. Ik kan deze mensen niet genoeg bedanken voor hun 
giften, want zonder deze spullen zou de staat van de velden er 
veel slechter uit zien.

Wat willen jullie bereiken als onderhoudsploeg?
Wij willen naar een sportpark met zo weinig mogelijk onder-
houd, dus kunstgras. Daarom is het Glaspark een fantastisch 
idee, maar er moeten wel twee verschillende ingangen en 
kantines komen.

Wat is nu je indruk van Leerdam Sport?
Op sportief gebied zijn we er zeker op vooruit gegaan. Het 
eerste elftal speelt nu veel hoger en er is weer interesse in 
Leerdam Sport. In de pupillen en voor de mini’s is Edwin Mo-
lenaar goed bezig waardoor er weer enige hoop is dat de club 
weer net zo groot kan worden als vroeger.

Wat zou je graag willen veranderen bij Leerdam Sport?
Er is nu totaal geen jeugd opleiding bij de junioren. Ik vind het 
heel jammer dat we totaal geen A1 hebben, eigenlijk zou ik 
graag zien dat er iemand komt die kan regelen dat we weer 
meer en betere junioren elftallen krijgen, zodat we een betere 
aansluiting hebben voor het eerste elftal, want waar Edwin 
Molenaar mee bezig is, met de pupillen en de mini’s, dat duurt 
nog jaren om dit te bewerkstelligen vanwege hun leeftijd.

Is er veel verandert de laatste jaren?
Nee, maar ik denk niet dat dat zozeer aan de mensen legt, 
maar eerder het ontbreken van geld waardoor je niet veel 
kunt doen om leden en kwaliteit aan te trekken.

Zijn er nog andere familie leden actief bij Leerdam Sport?
Mijn zwager, Jan Kanters, hij helpt ook mee met het onder-
houd van de velden en heeft jaren lang de bingo op woensdag 
avond bij Leerdam georganiseerd.

Heb je nog andere hobby’s buiten het voetbal?
Tegenwoordig ben ik bezig met het maken filmpjes op de com-
puter en daaronder een leuk stukje muziek te zetten. Zomers 
fiets ik veel samen met mijn vrouw Hennie.

Heb je nog goede tips voor de andere leden?
Kom eens een keer langs op woensdag ochtend misschien vind 
je het wel leuk om wat te doen en te genieten van onze gezel-
ligheid.
Als je niet kan op woensdag ochtend, en je wilt toch iets doen, 
maar bijvoorbeeld wel in de avond of zaterdag ochtend kan. 
Dan kun je je altijd melden bij Sjaan Hoegee. Hij heeft altijd 
wel een klusje klaarliggen.

Wil je nog wat kwijt?
Ik hoop dat Leerdam Sport nog lang blijft bestaan. Voor de 
toekomst van de CLUB is het misschien beter om naar het 
Glaspark te verhuizen zodat we weer een gezonde maar bove-
nal een leuke voetbalvereniging worden waar we met zijn allen 
trots op mogen zijn.

Jaco Brongers

Je ziet hem eigenlijk nooit bezig voor onze CLUB, maar het hele jaar door is hij in de weer om onze velden weer tiptop in orde 
te krijgen voor de trainingen doordeweeks en wedstrijden in het weekend. Carel Giltjes is nu 67 jaar oud maar gaat er nog 
steeds voor om alles eruit te halen wat erin zit. Hij is nu ongeveer 35 jaar lid en heeft als vrijwilliger al vele functies bij onze 
CLUB gehad. Ondanks dat zijn vader bij Voorwaarts heeft gevoetbald is hij toch een echte Leerdam Sporter.

Carel Giltjes: Overal inzetbaar

"Iedereen heeft een 
positieve instelling en 
we hebben allemaal het 
beste voor met Leerdam 
sport"

"Voor de toekomst van 
de CLuB is het misschien 
beter om naar het glas-
park te verhuizen"

om het grondwater te meten hebben ze waterpijlpunten 
bij alle velden geplaatst zodat ze precies weten wat het 
water niveau is van de velden. Dit wordt elke week gem-
eten.
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Leerdam Sport zaterdag 5 helemaal in het nieuw

Meld je nu aan voor de Werkgroep GLASPARK

Dit seizoen is het vijfde elftal van Leerdam Sport ’55 helemaal in 
het nieuw gestoken. Dankzij ‘De Nieuwe Pauw’ en ‘Deco Home 
van den Berg’ hebben ze een nieuw tenue gekregen. ‘Cafetaria 
BEJA’ heeft voor de trainingspakken gezorgd en ‘Bar/Café ’t 
Vennetje’ heeft een vrijetijdsjas geschonken. 
Door deze schitterende gezamenlijke actie kan het vijfde elftal 
weer goed voor de dag komen en kan men als Leerdam Sport 
weer representatief naar buiten komen en deze sponsors wat 
naamsbekendheid geven.

‘Bar/Café ’t Vennetje’ heeft het vijfde ook 3 lunches aange-
boden, waarvan er nu al 2 van zijn geweest. Op zaterdag 
5 december was de 2e lunch. Om 12 uur moest men zich 
verzamelen in het cafe, waarna een schitterend maaltijd werd 
gepresenteerd. De lunch, als voorbereiding op de wedstrijd 
thuis tegen LRC, was zo goed bevallen dat we uiteindelijk 
wonnen met 4-2 dankzij 3 doelpunten van Machel Kool.

Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst over het ’Haal-
baarheidsonderzoek Glaspark Leerdam’ van vrijdag 2 oktober 
2015 wil ik het even over het volgende hebben.

Op deze avond waren circa 50 leden aanwezig. Een aantal wat 
voor zo’n belangrijk onderwerp veel te weinig is. De kerngroep 
gaat binnenkort aan de slag met klankbord- en werkgroepen. 
Belangrijke thema’s daarbij zijn de berekening van de veldca-
paciteit en het ontwerp van het hoofdgebouw. Jullie op- en 
aanmerkingen die tijdens deze avond ter sprake kwamen, 
komen daarbij zeker aan de orde. We zijn dan ook namelijk 
op zoek naar leden die willen meedoen in een werkgroep en 
daardoor een bijdrage leveren om deze plannen uit te werken. 
Heeft u hier interesse in dan gaarne contact op te nemen met 
het bestuur.

Op- en aanmerkingen die aChtERaF komen, daar kunnen wij 
niets mee.

Voor alle duidelijkheid nog eens: een aantal onderdelen van 
het haalbaarheidsonderzoek wordt nu verder uitgewerkt en 
uitgezocht. Dat is nodig om zo goed mogelijk de risico’s in 
beeld te krijgen. Als deze risico’s in beeld zijn gebracht en de 
werkgroepen klaar zijn met hun werk, dan pas is het haal-
baarheidsonderzoek compleet. Dat is ook het moment dat de 
besturen van de verenigingen hun leden gaan vragen of de 
volgende stap naar de ‘echte’ plannen akkoord is. Deze plan-
nen kunnen te allen tijde door de leden worden gewijzigd c.q. 
worden afgewezen.

LAAT IN IEDER GEVAL JULLIE BETROKKENHEID HOREN. MAAR 
VOORAL; MELD JE AAN VOOR EEN WERKGROEP.

Wil sleeuwits
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De redactie van de brug wenst iedereen fijne
feestdagen en gelukkig uiteinde toe.

tot ziens in 2016

Verslag informatiebijeenkomst Glaspark Leerdam Dit seizoen is MACRON kledingleverancier van onze club 
geworden. MACRON staat bekend om zijn Italiaanse design en 
betaalbaarheid. Het merk timmert hard aan de weg en beleverd 
al veel clubs in Nederland (o.a. Vitesse) en daarbuiten zoals 
AS Roma, Crystal Palace, Aston Villa, Sporting Portugal, RCD 
Mallorca, TSV 1860 Munchen en vele anderen. 
 
Ook steeds meer amateurverenigingen stappen over op 
MACRON en inmiddels zijn er al meer dan 120 leden van 
Leerdam Sport die een MACRON trainingspak of trainingsjack 
aangeschaft hebben. 
 
Er zijn ook al teams die naar MACRON overgestapt zijn met 
hun wedstrijdkleding zoals F1, B1 het 3e, 2e van de zondag, de 
dames en vanaf nu ook het 1e met zowel uit- als thuistenues. 
De tenues van het 1e zijn ter beschikking gesteld door Koppers 
Sports de vertegenwoordiger van MACRON in Nederland.
 
Verder is zelfs een bijzonder gulle sponsor opgestaan die de 
hele jeugd van wedstrijdkleding gaat voorzien. 
 

Macron nieuwe kledingleverancier
Na de winterstop wordt er een webshop gelanceerd op onze 
website waar nog meer MACRON artikelen met of zonder ons 
clublogo gekocht kunnen worden.
 We zijn dus goed op weg om onze hele club een nieuwe look te 
geven. Weet jij een sponsor die jouw team van kleding of tassen 
wil voorzien of wil je team de aanschaf hiervan zelf bekostigen, 
neem dan contact op met:
 
- Edwin Molenaar:  e.molenaar980@upcmail.nl 
- John Klok:  klok.john@gmail.com
 
Laten we van de samenwerking met MACRON een success 
maken en hiermee de club een uniforme- en professionele 
uitsraling geven. 

Op veel vragen zijn nu geen antwoorden mogelijk omdat het 
gaat om een haalbaarheidsonderzoek. De vragen/opmerkingen 
worden meegenomen in het kernteam maar vooral in de werk-
groepen. Denk daarbij o.a. aan de vragen over de identiteit en 
capaciteit. Sommige vragen zijn pas te beantwoorden als een 
stichting wordt opgericht. Een aantal vragen bijv. over grondprijs 
dienen afgehandeld te worden door het bestuur van Leerdam 
Sport in samenspraak met de gemeente.
Kernteamlid Pol van den Bergen stelt na het vragenrondje de 
volgende eindvragen:

Onderstaand een kort verslag over de informatiebijeenkomst 
voor leden en genodigden van Leerdam Sport over het ’Haal-
baarheidsonderzoek Glaspark Leerdam’ van vrijdag 2 oktober 
2015 in de kantine van Leerdam Sport ‘55, gemaakt door Teus 
de Wit namens de kerngroep GLASPARK.
Voorzitter John Boekelman opent de bijeenkomst en legt uit dat 
het om een informatiebijeenkomst gaat over de haalbaarheid 
van Glaspark Leerdam. Er worden geen besluiten genomen. Op 
z’n vroegst op de ledenvergadering van 30 november. John stelt 
de vertegenwoordigers van het Kernteam voor. 

Een samenvatting:
Wie betaalt de mensen in de stichting?
Waar blijven de kantine inkomsten?
gaat de stichting de kantine verpachten?
Kan Ls als vereniging de afdracht naar de stichting waarmaken?
Is er voldoende aandacht voor een veilige weg voor onze kinderen naar het complex?
Is er een mogelijkheid voor een eigen honk/kantine waar we ons thuis kunnen voelen?
Waarom moet Ls weg op de huidige locatie?
De informatie is moeilijk te begrijpen. graag in het vervolg concreter/meer plaatjes.
Kan het rood-witte hek ook mee?
Nemen jullie als kernteam niet te veel de rol van de gemeente op je?
Zijn de verenigingen straks af van het onderhoud?
Waarom gaat de hockey van 1 naar 2 velden en de voetbal terug van 9 naar 5 of 6?
Waar komen de kleedkamers en hoe veel zijn dat er?
Is er bij de capaciteit van velden/kleedkamers voldoende rekening gehouden met piekbelasting?
Waarom is gekozen voor de naam glaspark?
Waarom heeft de gemeente nu wel geld?
hebben wij straks nog een spaarpotje voor onze vereniging bijv. door de verkoop van onze gronden?
Volgens mij hebben we helemaal geen inspraak in het plan en is het allemaal al geregeld.
Wil graag een overzicht van de clubs die jullie hebben bezocht.
staat de locatie vast?
Wie gaat over de waarde van onze gronden?
Is er een alternatief plan?
Worden wij ook verantwoordelijk voor kosten als wij doorgaan met het plan?
Komt er ook een eigen Ls tribune?
Is een FC Leerdam geen optie?

Dat zijn namens HC Leerdam Pol van den Bergen en Peter 
Hof. Teus de Wit vertegenwoordigt LRC Leerdam. Namens de 
Kerngroep houdt Pol van den Bergen een presentatie waarin de 
rapportage van het haalbaarheidsonderzoek wordt toegelicht. 
De rapportage bestaat uit drie hoofstukken namelijk ‘haalbaar-
heid op niet-financiële aspecten’, ‘haalbaarheid op financiële 
aspecten en fiscaliteit’, ‘conclusies en samenvattingen’.
Na deze presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen 
en het maken van opmerkingen.

Doen jullie mee om de haalbaarheid verder uit te zoeken? 
Grootste gedeelte is voor, zo doorgaan is geen optie.
Willen jullie echt een nieuw sportpark en zijn jullie enthousiast? 
Ja maar veel zal afhangen hoe onze identiteit een plek krijgt.
Voorzitter John Boekelman peilt via handopsteking wie voor-
stander is van verdere uitwerking van de haalbaarheid met 
daarbij deelname in werkgroepen. Bijna iedereen is voorstander.
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Naam :  Roald van Kleij
Leeftijd :  14
Elftal :  C1
Positie :  Middenvelder

Naam :  Johan Teuling
Leeftijd :  45
Elftal :  5e Elftal
Positie :  Middenvelder

Wat voor soort middenvelder ben jij?
Johan: Iemand met een goed overzicht, redelijke techniek en 
een goede trap in de benen. En ook wel een aanvallende mid-
denvelder, ik stel graag de spitsen in stelling met mijn paasjes. 
En eventueel probeer ik ook mijn eigen doelpunten mee te 
pikken.
Roald: Ik ben een technische aangelegde middenvelder met 
een goed loop vermogen. Aanvallend ingesteld en ook ik geef 
graag steekballen naar onze aanvallers. 

Wat zijn je sterkste punten als middenvelder?
Johan: De passing, mijn trap zoals ik eerder ook al vermelde. 
Hoewel ik moet zeggen dat het vroeger wel een stuk beter was. 
En ik denk dat ik met mijn overzicht sommige jongens toch iets 
beter kan laat voetballen door ze op het voetbalveld wat aan te 
aanwijzingen te geven.
Roald: Mijn conditie en mijn techniek. Dat zijn wel de punten 
waar ik het meeste door opvalt als voetballer in het in het veld.

Wat zijn je zwakke punten als middenvelder?
Johan: Dat zijn er wel wat meer. Snelheid is daar wel de groot-
ste van denk ik, dat heeft er ook nooit in gezeten. Koppen kan ik 
ook niet al te best. En de conditie is door mn leeftijd maar meer 
door mijn gezondheid ook niet meer wat het ooit is geweest.
Roald: Ik heb geen goed hard schot. En omdat ik fysiek niet zo 
sterk ben verlies ik vaak duels. daar moet ik aan gaan werken.

Nog een favoriete middenvelder?
Johan: Vroeger was dat altijd Mario Been van Feyenoord. 
Dat was echt mijn idool, posters op mn kamer en al.
Ik vond dat echt een geweldige voetballer, een heerlijk schoffie 
op het veld was het. Ik zag ook wel dingen van mezelf terug in 
hem. Een goede pass en dat ondeugende.
Roald: Andres Iniesta is mijn favoriet. Zijn dribbel en techniek 
zijn weergaloos. En hij speelt aanvallend en verdedigend altijd 
goed mee

Altijd op het middenveld gevoetbald?
Johan: Nee niet altijd. Ik heb overal wel gespeeld, ik sta zelfs op 
het doel als het moet. Maar heb overwegend wel op het mid-
denveld gespeeld. En dan vooral als centrale middenvelder.
Als mij conditie goed was geweest dan zou ik daar nu nog graag 
voetballen, ik sta nu aan de links en dat bevalt me ook goed
Roald: Ook niet altijd. vroeger heb ik linksback gestaan. Ook 
heb ik nog een jaartje in de spits gestaan, maar voor de rest 
toch altijd wel op het middenveld. Het middenveld is ook waar 
ik het liefst voetbal

Waar moet volgens jou een moderne middenvelder aan voldoen?
Johan: In deze tijd is dat niet zo moeilijk, overal moeten ze aan 
voldoen. Het middenveld is tegenwoordig het belangrijkste. De 
omschakeling is daar een heel belangrijk punt.
Roald: Ik sluit me aan bij Johan :-).

ondanks leeftijd, cultuur en religie blijft het voetbal-
spelletje voor iedereen hetzelfde. Alleen de benadering 
van het voetbal is voor iedereen anders. Wij voelen dit keer 
twee middenvelders aan de tand over hoe hun het voetbal 
benaderen. Wij voelen dit keer twee middenvelders aan de 
tand over hoe hun het voetbal benaderen. Deze keer doen 
we twee spelers die beide linkshalf spelen, Johan en Roald.

Back Back2Activiteitencommissie Leerdam Sport’55 

Vrouwen Leerdam Sport’55 

Sinterklaas

Op woensdag 2 december was het weer zo ver. Sinterklaas en 
zijn Pieten kwamen op bezoek bij Leerdam Sport ’55. De bedoe-
ling was dat de Pieten mee zouden trainen met onze kleinste 
pupillen, maar helaas door de weersomstandigheden moesten 
we toch uitwijken naar de kantine.

Uit volle borst werden er liedjes gezongen door de kinderen 
samen met mevrouw Cretha. Toen Sinterklaas binnenkwam 
heeft hij een praatje gemaakt met de kampioenen en ze een 
medaille beloofd op de nieuwjaarsreceptie. Ook heeft de Sint de 
overige elftallen bij hem geroepen en er een leuk praatje mee 
gehouden. De Pieten lieten nog een aantal kunstjes zien met de 
bal en wat konden ze dat goed! Toen we met z’n allen de Sint en 
zijn Pieten hadden uitgezwaaid was het tijd voor de cadeaus!
Dit jaar was het een mooie baseball cap met het logo van Leer-
dam Sport ’55 erop.

Kerstbingo

Voor de eerste keer heeft de Activiteitencommissie van Leerdam 
Sport ‘55 een kerstbingo georganiseerd. Met medewerking van 
onze eigen Bingoman "Jan Kanters".

Met mooie prijzen zoals een badpakket, badjas met lekkere 
badproducten, radio, Dolce vita koffiezetapparaat, lekkere 
luchtjes, een drankpakket, chocolaatjes en zelfs een tv. Als top-
per hadden we een super ronde met een geldprijs van 200 euro, 
maar door de grote opkomst van 110 mensen kon dit verhoogd 
worden naar 250 euro.

In de pauze was er nog een verloting met leuke kerstprijzen, 
en wat liep dat goed in een mum van tijd waren alle lootjes 
uitverkocht.

Het was een geweldige avond met een super goede opkomst!
Langs deze weg willen wij de sponsoren nogmaals hartelijk 
bedanken.

De sponsoren voor deze avond waren; Herba Life van Liesbeth 
Joosen, Piet Verhoeks, een anonieme sponsor en Oriflame by 
carola.

Door de grote animo willen wij rond Pasen weer een paasbingo 
organiseren....

           saVE thE DatE........ Zaterdag 19 maart 2016

Namens de activiteitencommissie,
carola renaud

Aan het woord: Jill Tapirima.

De dames zijn top en we zijn een echt team. Afgezien van de 
resultaten hebben we erg veel plezier met elkaar en ook buiten 
het voetballen om zijn we close en doen we leuke dingen 
samen!

Wij hebben het leukste team alle tijden!

Verder op persoonlijk vlak ben ik super blij dat Wilma en ik een 
team hebben opgezet. Dit kwam voor mij op het juiste moment, 
dit had ik nodig, wat afleiding na de dood van mijn oma. Mijn 
oma was als een moeder voor mij en haar dood viel me erg 
zwaar en lekker ballen helpt mij er aardig doorheen.



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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Van de partner commissie

Op een vraag van de werkersploeg of er mogelijkheden waren 
dat er een bladblazer kon worden aangeschaft hebben wij 
‘TUIN- en PARKTECHNIEK DE WITH’ aan het HOOGEIND benad-
erd welke mogelijkheden er waren. De heer de With wilde met 
ons meedenken en dit resulteerde in een schitterende blad-
blazer en een advertentie in ons clubblad. Bertus van de Kolk 
en Carel Giltjes hebben, in deze tijd van vallend blad, dankbaar 
gebruik gemaakt van de bladblazer. 

De werkers hebben inmiddels ook de frames gemaakt voor 
de banners. De banners van het EUROPAPLEIN is inmiddels 
bevestigd. Ook nieuwe banners van ‘ARGOS’ en ‘VERHOEKS 
BLOEMEN’ zijn inmiddels opgehangen. Op de stelling heeft de 
werkers-ploeg de reclameborden opnieuw gerangschikt met 
daartussen rood/witte bordjes en het nieuwe reclamebord van 
‘GRIEKS RESTAURANT TASOS’ bevestigd.

Zoals u reeds in de pers heeft kunnen lezen, is ook onze deskun-
dige, t.w. Dr. ir. Christiaan van der Tol van de Universiteit Twen-
te, tot de overtuiging gekomen dat er geen directe aanwijsbare 
oorzaken van “DE BROEKGRAAF” zijn van onze “natte” velden. 
Dit wil niet zeggen dat we hieraan niets meer doen. Samen met 
wethouder Bruggeman en Kick Gereke van de gemeente zijn we 
in gesprek om naar eventuele andere oorzaken te kijken. 
 Sjaan Hoegee heeft overleg met de heer Meijdam van de 
gemeente en zij gaan onderzoeken in welke staat de drainage-
buizen verkeren. Dit in samenwerking met de firma Beverloo.

Helaas heeft het onderhoud van de velden de laatste jaren HEEL 
VEEL WERK EN GELD gekost. Dit zal onze penningmeester op de 
komende jaarvergadering duidelijk maken. Vandaar dat we niet 
stil zitten om naar oplossingen te zoeken.
Hierna kunnen we bepalen: HOE LANG KUNNEN WE DIT ALS 
VERENIGING DRAGEN EN VERDRAGEN.

Zoals we ook hebben aangegeven in het artikel GLASPARK, 
naast een mening, hebben we als vereniging ook medewerking 
nodig van de leden. Zonder deze medewerking en financiën 
zullen we dit niet lang volhouden.

Namens de commissie; Wil Sleeuwits.

   Van de partner commissie

   Velden Leerdam Sport ‘55
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Adico Millieutechniek
Afternet .nl 
Autoschade Leerdam BV
Alexy’s
Bakker Bart
Bakkerij de Jager
cafetaria Beja 
Café Het Vennetje
Chin-Ind. Rest. China Garden
cor & dit
dent All care
Deco Home Van den Berg
De Graaf Visspecialiteiten
de nieuwe pauw
eetsalon Walter
Eddy de Keyzer
Effe Anders Mini Warenhuis
EM Kantoorsystemen
Family Fit Muslu
Freework nl
Grand Café m’n Moeder
Ger Boekelman & Rie van Wijk 
Groente en Fruit DAMLA

Haarmode J. van Kooten
Hart Meubelprodukties HMP BV
Henk van Beek Koeriersbedrijf
Het Kontakt
Het Westen, Tuin-Bloemencentr.
Intersport Twinsport  Woerden 
JPL Daktechniek
Juwelier P.A. Stift
Juwelier van Kerkwijk
Kapsalon De Kapper
Kees Bel 
Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baas
Kringloop Leerdam
Loonbedr. Beverloo 
Manus Niks
MSE Metal Service Europe BV 
noastone
Peter Balsters Beddenspecialist
Peterson Herenmode
PETS Place Dierenzaak
plusmarkt teeuw

reisburo Astra
Restaurant Het Oude Posthuis
Ronald & Liesbeth Joosten
Schoenrep. A. Versantvoort
slijterij in den Wingerd
sns regiobank
Snoek & de Leeuw
Steenplaza Frans de Bruijn
Story assurantiën
tandarts van slooten
TML Holland
torro Bouw
Tweewielercentrum v. Bruggen
Van Gellicum Vastgoed b.v.
Rentmeesters-Makelaars-& 
Van Eijk Verf en Wand
Van den Berg Makelaars
Verhoeks Bloemen
Verkuil
Vink Motoren
Voetbalschool Balcontrole
Witgoed Specialist   

WEDstRIJDBaLLEN sEIZoEN 2015 – 2016 gEsChoNKEN DooR:

Op vrijdag  22 januari a.s. wordt er in de kantine van Leerdam 
Sport een gezellige bierproefavond georganiseerd voor alle 
senioren leden van Leerdam Sport.

Bierkenner Patric Sentjes is uitgenodigd om te komen vertellen 
over Belgische bieren. Een tweetal bierbrouwerijen, bierweetjes 
en anekdotes komen aan de orde. Verschillende soorten bieren 
passeren de revue o.a. blond, dubbel, trippel en quadruple. 
Dit van nog niet zo bekende bieren zodat het interessant is voor 
iedereen.

Bier proeven bij  Leerdam Sport 

Daarna volgt het bierproeven van 5 verschillende soorten 
bieren. De bieren lopen in alcoholpercentage en smaak op bij 
de proeverij.

De avond start om 20.00 uur.
Opgeven kan tot en met 8 januari bij Jaco Brongers of Ton van 
Lent.
De kosten bedragen € 15,- p.p. te betalen bij opgave.



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

"Met zo min mogelijk behandelingen, een duurzaam herstel" 

 info@praktijkluksen.nl - T 06 385 180 01

WWW.ARBOBHV.NLWWW.ARBOBHV.NL
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Tussenstanden seizoen 2015 - 2016

Leerdam sport B1

Leerdam sport E1

Leerdam sport F1

Leerdam sport C1

Leerdam sport E2

Leerdam sport F2            KaMPIoEN

Leerdam sport D1

Leerdam sport E3            KaMPIoEN

Leerdam sport F3

Leerdam sport 2

Leerdam sport 5

Leerdam sport 3

Leerdam sport 2 (zon)

Leerdam sport 4

Leerdam sport VR1

1 SC Everstein 2 12 - 24 
2 Rijsoord 4 12 - 24 
3 VVAC 2 12 - 22 
4 Ameide 2 12 - 21 
5 DESK 2 12 - 19 
6 Groot-Ammers 2 11 - 17 
7 Alblasserdam 2 10 - 16 
8 Drechtstreek 3 11 - 16 
9 Leerdam Sp.'55 2 12 - 13 
10 Wieldrecht 4 12 - 11 
11 Sliedrecht 3 12 - 11 
12 ASH 2 10 - 04

1 ASH 3 10 - 28
2 Tricht 5 11 - 26
3 Leerdam Sp.'55 5 12 - 25
4 Haaften 3 9 - 21
5 SC Everstein 4 12 - 19
6 Nivo Sparta 7 11 - 15
7 Heukelum 4  10 - 14
8 LRC 6 12 - 14
9 Asperen 3 12 - 14
10 MVV'58 4 11 - 08
11 Vuren 3 12 - 07
12 Lekvogels 4 11 - 03

1 DSC 5 7 - 21
2 Ophemert 3 9 - 21
3 RKJVV/V. Dalsen 5 9 - 18
4 Wadenoijen 4 9 - 16
5 SCZ 3 6 - 13
6 Theole 5 8 - 09
7 MEC'07 4 10 - 09
8 Leerdam Sp.'55 2 07 - 07
9 BZS 5 10 - 06
10 SCR 4 9 - 03

1 HSSC'61 VR1 11 - 30
2 Ophemert VR1 10 - 27
3 SV BLC VR1 12 - 25
4 Brakel VR1 11 - 22
5 ASH VR1 10 - 20
6 Heukelum VR1 10 - 18
7 Hedel VR1 11 - 14
8 MVV'58 VR2 10 - 09
9 Haaften VR1 9 - 07
10 ST Herovina/Vuren VR1 11 - 07
11 Lekvogels VR1 12 - 05
12 Leerdam Sp.'55 VR1 11 - 00

1 BZS B1 12 - 24
2 LeerdamSp.'55 B1 11 - 23
3 SC Elshout B1 11 - 22
4 Wadenoijen B1G 12 - 19
5 Beesd B1 10 - 17
6 WSC B3 11 - 17
7 Herovina B1 9 - 13
8 HSSC'61 B1 7 - 12
9 RKTVC B2 9 - 12
10 SC Everstein B1 11 - 08
11 GVV B1 10 - 06
12 Tricht B2 11 - 02

1 TEC E1 10 - 26
2 Leerdam Sp.'55 E1 10 - 20
3 BZS E1 10 - 16
4 Theole E2 10 - 09
5 Wadenoijen E1 10 - 06
6 RKTVC E2 10 - 05

1 Asperen E2 10 - 28
2 SV Noordeloos E2 10 - 20
3 HSSC'61 E2 10 - 15
4 Rhelico E1 10 - 13
5 Beesd E2 10 - 06
6 Leerdam Sp.'55 E2 10 - 04

1 Leerdam Sp.'55 E3 10- 27
2 Rhelico E3 10 - 18 
3 Beesd E3G 10 - 18 
5 RKTVC E5 10 - 16 
5 LRC E5  10 - 10 
6 Asperen E4 10 - 10

1 Schelluinen C1 11 - 33
2 DFC C3 11 - 30
3 Peursum C2 11 - 27
4 Heukelum C2 11 - 19
5 Sleeuwijk C2 11 - 18 
6 Asperen C2 11 - 16
7 Leerdam Sp.'55 C1 10 - 15
8 Altena C2 11 - 13
9 Lekvogels C2 11 - 10
10 GRC-14 C2 11 - 08
11 SV Noordeloos C1 11 - 03
12 LRC C3 10 - 10

11 Leerdam Sp.'55 3 09 - 22
2 LRC 5 10 - 21
3 GJS 4 10 - 20
4 Ameide 4 10 - 20
5 Sliedrecht 7 10 - 12
6 SV Meerkerk 4 8 - 10
7 Heukelum 3 9 - 10
8 SV Noordeloos 2 10 - 08
9 SVS'65 2 9 - 07
10 Lekvogels 3 9 - 04

1 Groot-Ammers 3 10 - 21
2 Stedoco 3 7 - 19
3 Kozakken Boys 4 10 - 15
4 Hardinxveld 4 9 - 13
5 SV Noordeloos 3 9 - 12
6 Sliedrecht 8 9 - 12
7 Almkerk 3 8 - 11
8 Peursum 3 9 - 10
9 Leerdam Sp.'55 4 09 - 09
10 Ameide 5 10 - 07

1 RKTVC F1 8 - 24
2 FC Engelen F1 9 - 24
3 WSC F1 11 - 22
4 RKDVC F1 10 - 18
5 Leerdam Sp.'55 F1 10 - 14
6 Tricht F1 11 - 13
7 OJC ROSMALEN F1 10 - 11
8 Emplina F2 10 - 11
9 Nivo SpartaF1 11 - 11
10 Haarsteeg F1G 10 - 09
11 Theole F1 10 - 03

1 Leerdam Sp.'55 F2 10 - 28
2 Heukelum F1 10 - 25
3 Beesd F2 10 - 13
4 Asperen F2 10 - 12
5 SC Everstein F2 10 - 10
6 LRC F3 10 -0 0

1 Heukelum D1 10 - 24
2 Arkel D1 10 - 20
3 Sliedrecht D3 10 - 19
4 Streefkerk D1 9 - 10
5 SVS'65 D1 10 - 08
6 Leerdam Sp.'55 D1 9 - 03

1 Sliedrecht F6 10 - 28
2 Groot-Ammers F7 10 - 17
3 LRC F4 10 - 16
4 Leerdam Sp.'55 F3 10 - 14
5 Wilhelmina'26 F2 10 - 16
6 Asperen F3 10 - 03



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. 

            29              December 2015 i DE BRug 

2013 Klaverjassen in de kleine kantine. 
A. van der Linden, J. Brongers, J. van der Linden, D. Kruijs

1984 vergaderen in de grote kantine. 
 c.Brandsma p.v.dam n.v.dam W.sleeuwits

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




