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Voorzitterspraat
Terwijl ik mijn bijdrage voor dit clubblad aan het uit typen ben, 
ben ik er wederom achter gekomen dat als je aan de familiedag 
deelneemt je eerst wat moet gaan trainen. ook dit jaar weer 
spierpijn dus, maar ik kan u allen zeggen dat het ook dit jaar 
weer een grandioze afsluiting is geworden van het seizoen 
2014-2015. De Familiedagcommissie heeft weer alles uit de kast 
gehaald om er een geslaagd evenement van te maken. Voor 
jong en oud  was er wat te doen en gezien de grote belangstel-
ling zijn er dus goede keuzes gemaakt.

In deze periode maak je ook de balans op van het afgelopen 
seizoen. Ik ben er als voorzitter trots op dat er ook dit seizoen 
weer successen zijn behaald. 3 jeugdteams die voorjaars kam-
pioen zijn geworden en het 2 elftal dat promotie heeft behaald 
naar de reserve 2e klasse. Dit alles geeft vertrouwen voor de 
toekomst.

Aan het eind van een seizoen neem je ook afscheid van train-
ers en spelers. Ik wil langs deze weg Pim van Dam nogmaals 
bedanken voor het overnemen van het trainerschap van de 
A selectie en ik wil Danny Zinhagel veel succes wensen met 
zijn staf voor het nieuwe seizoen. Ook hebben we afscheid 
genomen van spelers, grensrechter en verzorger van de A 
selectie, ik wens langs deze weg de spelers veel succes bij hun 
nieuwe vereniging en tot de grensrechter en verzorger wil ik 
zeggen, geniet van je vrije tijd. Ook de trainer van het 2e Anies 
Kailola en Piet Verhoekx de leider wil ik bedanken voor hun 
inzet de afgelopen jaren. Natuurlijk wil ik iedereen bedanken 
die zich dit seizoen hebben ingezet in welke vorm dan ook bij 
Leerdam Sport’55 en besloten hebben om te stoppen met hun 
activiteiten.

Ook nu breekt  de overschrijvingsperiode weer aan. Ik wil al 
die spelers bedanken die ons gaan verlaten en bij een andere 
vereniging het mooie voetbalspelletje gaan uitoefenen voor 
hun inzet bij Leerdam Sport’55. Gelukkig komen er ook nieuwe 
spelers naar ons toe, langs deze weg zou ik tegen deze spelers 
willen zeggen, welkom bij de Leerdam Sport familie.

Zoals u wellicht in de plaatselijke pers heeft vernomen blijven 
wij met de gemeente Leerdam in gesprek omtrent de water-
overlast die wij op onze velden hebben. Het zal niet gemakkelijk 
zijn om ons gelijk te krijgen, maar wij zullen er alles aan doen 
om te bewijzen dat het wel degelijk te maken heeft met het 
plan Broekgraaf.

Voor wat betreft het gezamenlijk sportcomplex kan ik u nog 
niets nieuws vertellen. Nog steeds zijn de partijen met de haal-
baarheidsonderzoeken bezig.

In mijn vorige voorwoord heb ik al aangegeven dat er “gulle 
gevers” zijn binnen Leerdam Sport ’55. Het resultaat van deze 
personen mag gezien worden. De ballenvangers achter het 
doel zijn vervangen en kunnen weer jaren mee. Wij als bestuur 
hadden al jaren de wens om een terrasafscherming te hebben, 
zodat men zonder problemen met de KNVB iets kan drinken 
buiten. Ook hier heeft een sponsor zich voor aangediend. Ik 
mag wel zeggen dat ook dit er weer schitterend uitziet. Regel-
matig krijgen de mannen van de OTO geld in de handen gedrukt 
van willekeurige mensen die Leerdam Sport een warm hart toe 
dragen. Met dit geld kunnen materialen worden gekocht voor 
het onderhoud van ons complex .Tegen al deze “gulle gevers” 
zou ik willen zeggen “heel veel dank”.

Denk niet dat nu de vakantie periode is aangebroken, het werk 
voor Leerdam Sport op ons complex of administratief stil is 
komen te liggen. Onze penningmeester moet op 30 juni het 
financiële jaar afsluiten en onze secretaris mag de ledenmuta-
ties gaan verwerken. Onze TC mag de speler indelingen gaan 
maken en de mannen van de OTO hebben een uitdaging om 
onze accommodatie er weer piekfijn uit te laten zien.
U ziet het , het verenigingsleven gaat gewoon door, maar toch 
weet ik zeker dat er tussen deze activiteiten door momenten 
van vakantie zullen zijn.

Ik wil langs deze weg iedereen een schitterende vakantie 
wensen, en hoop u, nadat u uitgerust bent en genoten heeft 
van uw rust, te mogen begroeten op ons mooie sportcomplex.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport ’55

Tegen al deze 
“gulle gevers” 
zou ik willen zeggen 

“heel veel dank”.



Alexy’s

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

Vlietskant 44    4141 CM Leerdam 

info@afternet.nl     0345-615920 
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Heukelumseweg 10, 4147 EW Asperen Tel 0345 - 61 48 80

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!
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07 feb Leerdam sport 55 - Geinoord SV afg.    
21 feb Hardinxveld VV - Leerdam sport 55 2 - 2
28 feb Leerdam sport 55 - GJS  4 - 1
07 mrt Nivo Sparta - Leerdam sport 55 2 - 3
14 mrt GDC - Leerdam sport 55 2 - 0
21 mrt Leerdam sport 55 - Tricht VV 1 - 1
28 mrt Delta Sports 95 - Leerdam sport 55 0 - 0
04 mrt Leerdam sport 55 - Geinoord 1 - 2
11 apr GRC 14 - Leerdam sport 55 2 - 3
18 apr Leerdam sport 55 - GVV 63 1 - 1
21 apr Leerdam sport 55 - GRC 14 1 - 1
25 apr Unitas GVV - Leerdam sport 55 1 - 1
02 mei De Zwerver - Leerdam sport 55 1 - 1 
09 mei Leerdam sport 55 - SV Meerkerk 1 - 1

Programma Leerdam sport 55 stand 1e Elftal vanaf 21-03-2015
 #      team G W GL V P DPV DPToefenprogramma / beker / Competitie

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

  1 Geinoord 26 17 6 3 57 59 -23
  2 GDC 26 14 5 7 47 46 -40
  3 Delta Sports 26 13 5 8 44 51 -36
  4 Nivo Sparta 26 12 8 6 44 48 -35
  5 GJS 26 13 3 10 42 51 -32
  6 De Zwerver 26 13 3 10 42 50 -39
  7 Hardinxveld 26 10 9 7 39 58 -48
  8 GRC 14 26 11 6 9 39 51 -58
  9 Tricht 26 11 5 10 38 54 -40
10 Leerdam Sport'55 26 10 8 8 38 51 -37
11 SV Meerkerk 26 8 8 10 32 33 -36
12 Unitas 26 6 5 15 23 46 -64
13 SV Capelle 26 4 2 20 14 23 -64
14 GVV'63 26 2 3 21 9 18 -87

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

1ste nieuws



Techniekweg 7B - 4143 HW Leerdam - Tel. 085 - 27 34 638 - Mob: 06 27 02 42 94 - Site: www.noastone.com - email: info@noastone.com

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
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Uit eerste hand  (een woord van onze leider)

Het seizoen 2014 – 2015 zit er al weer op. De Familiedag was 
weer een groot succes. Een bedankje aan de Familiedag- en 
Activiteitencommissie is dan ook op zijn plaats. Het was weer 
een waardig slot van het seizoen en een activiteit waar met veel 
plezier op teruggekeken kan worden. Velen hebben zich ook 
dit jaar weer ingezet voor onze prachtige vereniging. Waarvoor 
dank, want zonder vrijwilligers kan Leerdam Sport nu eenmaal 
niet.

Overschrijvingen etc.
De termijn van overschrijving is 15 juni 2015 om 00:00 uur 
gesloten. Spelers die zijn vertrokken of zijn gestopt wensen wij 
veel succes toe bij hun nieuwe club of bij andere activiteiten. 
Nieuwe spelers heten wij van harte welkom bij Leerdam Sport.

Betalingsachterstanden
Ondanks meerdere herinneringen zijn er toch nog leden die 
niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan. Mocht 
de contributie niet voor 1 juli 2015 zijn voldaan, dan voeren 
wij deze leden per 1 juli 2015 af als lid van Leerdam Sport ’55. 
Mocht men later weer lid van Leerdam Sport willen worden, 
dan zal men eerst de achterstallige contributie moeten voldoen 
plus een jaar contributie vooraf moeten betalen. Het is geen 
populaire maatregel, maar lid zijn van Leerdam Sport ‘55 bete-
kent niet alleen trainen en spelen, maar ook het betalen van 
contributie.

We zijn allemaal vrijwilliger
Het lijkt zo normaal, vrijwilliger zijn bij Leerdam Sport. Dit is 
het echter niet. Onze vrijwilligers steken veel tijd in hun en ons 
Leerdam Sport. En ja, het zijn net mensen die soms dingen over 
het hoofd zien of dingen vergeten. Niets menselijks is dus een 
vrijwilliger vreemd. Vrijwilligers moeten wij als vereniging koes-
teren. Helaas zijn er ook wel eens beslissingen die het bestuur, 
commissies of andere vrijwilligers nemen waar je het als lid van 
Leerdam Sport niet mee eens bent. Oplossing, neem contact op 
en maak het bespreekbaar. Dit wil uiteraard niet zeggen dat dan 
altijd op een besluit teruggekomen zal worden. In het wandel-
gangencircuit je kritiek spuien is in ieder geval niet de juiste 
weg. Het probleem zal niet worden opgelost en deze wijze van 
communiceren levert bovendien de nodige irritaties op. Dus, 
ben je het ergens niet mee eens of zit je met vragen, neem dan 
contact op met de betreffende persoon, commissie of bestuur, 
zodat we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

Het seizoen 2014 – 2015 sportief gezien
Tijdens de Familiedag zijn onze kampioenen gehuldigd.  
De E1, F1 en F4 zijn voorjaarskampioen geworden. Het 2e 
leverde een knappe prestatie door via de nacompetitie promo-
tie naar de reserve 2e klasse af te dwingen.  
Het 3e moest helaas een stapje terug doen. De overige teams 
hebben gespeeld voor wat ze waard zijn. Een mooi seizoen dus 
weer. Op naar het seizoen 2015 – 2016.

Tot slot wens ik jullie allemaal een prettige vakantie. 

Henri van Wijk
Secretaris

Dit seizoen deed het eerste elftal nog lang mee voor de strijd 
om de derde periode. Drie wedstrijden voor het einde stonden 
we 3 punten voor op De Zwerver.

de uitwedstrijd tegen Unitas was een wedstrijd met 2 ge-
zichten. Voor de rust werden we helemaal weggespeeld en 
stonden we met 4-0 achter. Echter, in de 2e helft werd Unitas 
weer helemaal weggespeeld. Daardoor werd het 10 minuten 
voor tijd 4-4 en in de slotfase kreeg Leerdam Sport nog 2 grote 
kansen op de overwinning.

De volgende wedstrijd was uit tegen De Zwerver. Leerdam Sport 
speelde een uitstekende wedstrijd maar door 2 werelddoel-
punten werd er met 2-1 verloren.

Leerdam Sport had het niet meer in eigen hand om de 3e 
periode te winnen. De Zwerver had nu 2 punten meer. 
De laatste wedstrijd thuis tegen Meerkerk moest gewonnen 
worden en De Zwerver moest gelijk spelen of verliezen. Het 
werd een teleurstellend gelijkspel 1-1.

Na het seizoen werd er met een hapje en drankje afscheid 
genomen van trainer pim van dam. tijdens de familiedag werd 
er afscheid genomen van Achraf (V.V.G.Z.), Akram (L.R.C.) en Cy-
rill (lager), ook onze assistent scheidsrechter Sijmen Molenaar 
werd in het zonnetje gezet omdat hij ermee stopt. 

statistieken.seizoen 2014-2015
Totaal aantal spelers: 22

Meeste wedstrijden:
25 Wouter

24 Akram en Cyrill
 

Topscores:
9 Akram

8 Ray en Marko

Gele kaarten:
7 Achraf

5 Akram en Mark van Dalen
 

Rode kaarten:
Achraf, Ridvan, Ray(2x g) en Mark van Dalen (2×g)

sven.

Uit de bestuurskamer



Het seizoen zit er op en het was voor de TC een seizoen van 
vallen en opstaan met heel veel leermomenten. Diverse zaken 
kwamen op ons pad, een tussentijdse trainerswissel bij ons 
vlaggenschip en zoektocht naar een nieuwe trainer voor het 
komend seizoen. Het tweede elftal dat op de valreep een 
knappe promotie naar de reserve tweede klasse bewerkstel-
ligde. Muitende spelers die als gevolg van een TC beslissing nu 
de keuze maken om lager te gaan voetballen en daarmee de 
club met een probleem opzadelen. Een A1 die spontaan wegbli-
jft op wedstrijddagen en twee wedstrijden voor het einde van 
het seizoen teruggetrokken moest worden uit de competitie. 
De vele trainingen die niet doorgingen vanwege het vele water 
op de velden, iets wat ook het bestuur vele hoofdbrekens heeft 
bezorgd. Het door ziekte wegvallen van de wedstrijdsecretaris 
voor de jeugd en de oproep die daarop volgde om een vervan-
ger te vinden, helaas tot op heden nog altijd zonder resultaat. 
Maar ook de kampioenschappen van de E1, F1 en F4 zijn natu-
urlijk zaken die het afgelopen seizoen markeren.

De TC heeft veel geleerd van alle leuke en minder leuke 
momenten en het is nu zaak dat al deze leerpunten gebruikt 
worden om de organisatie te verbeteren en dat ze komend 
seizoen vruchten gaan afwerpen.

er zal nog meer energie moeten worden gestoken in de jeugda-
fdeling, vooral voor de groepsleiders en coördinatoren van de 
jeugd ligt daar een schone taak. Ik ben dan ook blij te melden 
dat Simon de Leeuw zich komend seizoen gaat richten op de 
rol van groepsleider pupillen, een rol die noodzakelijk ingevuld 
diende te worden omdat juist de jongste jeugd de meeste 
aandacht vraagt. De TC heeft de komende zomerperiode nog 
voldoende zaken die moeten worden afgehandeld zodat we aan 
het begin van het seizoen weer klaar staan voor de club en haar 
leden.

Verder heb ik het in de vorige editie van “de Brug” al even be-
noemd, de vele onbetaalde boetes als gevolg van gele en rode 
kaarten. Ik heb toen laten weten dat het bestuur met maatrege-
len zou komen om dit probleem op te lossen. In de periode van 
maart tot nu is er gewerkt aan een proces dat wanbetaling t.a.v. 
wedstrijdboetes aan banden moet leggen. Met ingang van het 
nieuwe seizoen zal het proces worden ingevoerd. Dit bete-
kent dat wanneer er nog oude boetes open staan van eerdere 
seizoenen dit direct gevolgen heeft voor de spelers die ze heb-
ben opgelopen. Om spelers met openstaande boetes niet direct 
een speelverbod op te leggen zullen wij deze spelers conform 
het proces nog een keer verzoeken de boete te betalen.

Helaas is deze maatregel nodig. De KNVB int de boete direct bij 
de club en dat betekent dat wanneer spelers om welke reden 
dan ook hun boetes niet betalen, de club de dupe is en met een 
behoorlijke kostenpost blijft zitten en dat kan natuurlijk nooit de 
bedoeling zijn. In september zal het proces nog een keer onder 
de aandacht worden gebracht en gaat de nieuwe werkwijze van 
start.

Naast de vele onbetaalde wedstrijdboetes heeft de vereniging 
ook te maken met leden die het blijkbaar tot sport verheven 
hebben om hun contributie niet te betalen. Ook dat probleem 
zal worden opgelost en daarover in de volgende editie van de 
brug meer nieuws.

Albert Joosen
Voorzitter Technische Commissie

Het nieuwe proces met betrekking tot het innen van boetes 
wordt in de flowchart weergegeven.

Van de technische commissie

Het is een kwestie van
                 interpretatie!
De redaksie van de Brug ergerd zig al jaaren aan het fijt dat er in 
veel kranden en teidsgriften zofeel schreiffouten staan. Dit komt 
misschien wel door vervuiling van onze eigen taal, namelijk dat 
mensen steeds meer woorden verbasteren naar onze eigen taal. 
Zo zijn vooral Engelse woorden gemeengoed geworden in onze 
taal zo heb je daar sorry, image, commercial, magazine, design, 
reporter, talk show, deal, meeting en natuurlijk airconditioning. 
deze woorden zijn tegenwoordig een gemeengoed geworden in 
onze huidige taal en worden gebruikt om een zo goed mogelijk 
of betere interpretatie van een stuk tekst te maken, hierdoor 
komt de betekenis en de wezenlijke kenmerken van de tekst 
beter tot zijn recht.

Een interpretatie is een persoonlijk beredeneerd oordeel over 
de betekenis van een waarneming, een tekst of een situatie. Bij 
het oordelen is het lastig om neutraal te zijn; elke waarneming 
lijkt te zijn gestoeld op de in het verleden opgedane ervaring 
met een opkomende associatie met de huidige gebeurtenis. 
Bij die waarnemingen maken we niet alleen gebruik van onze 
5 zintuigen, zijnde horen, zien, proeven, voelen en ruiken. Ook 
het menselijk gevoel en denken speelt een rol. Bovendien is de 
door de mens gevormde overtuiging, een opeenstapeling van 
overgeleverde wijsheden en aangeleerde vaardigheden, maar 
ook van de eigen intuïtie.

Ook in het voetbal staat de interpretatie van de spelregels vaak 
ter discussie terwijl er maar 17 spelregels en wat instructies zijn. 
Er wordt heel wat af gepraat in de nodige voetbalprogramma’s 
van wat wel en niet mag. deze zogenaamde analisten kunnen 
achteraf natuurlijk heel makkelijk hun mening geven nadat ze 
de situatie met 16 camera’s hebben terug gekeken over wat 
er gebeurd is, maar een scheidsrechter moet een situatie in 
een split second (weer een verengelst woord) interpreteren en 
daaruit een conclusie trekken zonder dat hij het achteraf nog 
eens kan bekijken. Over het algemeen is zijn interpretatie wel 
goed maar soms door eerdere ervaringen met bepaalde spelers 
kan deze wel eens afwijken van wat de spelers zelf vinden, maar 
men moet er altijd van uitgaan dat de scheidsrechter het goed 
bedoelt. Dus denk in het vervolg na over wat je zegt tegen een 
scheidsrechter als hij voor een overtreding of een andere situ-
atie fluit, want zijn interpretatie op het spel kan heel anders zijn 
dan de jouwe.

Albert Mehrabian, hoogleraar psychologie, zegt dat op de 
eerste plaats elke rechtstreekse communicatie in wezen uit 
drie elementen bestaat. Woord, Intonatie en Lichaamstaal, 
de zogenaamde 7%-38%-55% regel. Op de tweede plaats dat 
de non-verbale elementen met name van belang zijn voor het 
overdragen van gevoelens en opvattingen, vooral als ze niet 
met elkaar in overeenstemming zijn. Als woorden en lichaam 
niet overeenkomen, is men geneigd de lichaamstaal te geloven. 
Oftewel, hoe de boodschap overkomt, is 7% WAT je zegt en 93% 
HOE je het zegt en tegen WIE. Dus tel in het vervolg gewoon tot 
tien en praat dan op een normale manier met de scheidsrech-
ter.

Jacobus Alludens.
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Proces wedstrijdboetes

Tuchtzaken
 KNVB Secretaris Technische 

Commissie SpelerPenningmeester

Fa
se

Fa
se

Fa
se

Fa
se

Fa
se

Start

Melding van 
wedstrijdboete 

t.b.v. speler

Secretaris ontvangt 
melding en zet deze 

door naar TC

TC verwerkt 
melding in database

TC verwijdert 
spelerspas uit 
elftalmap en 

informeert speler 
en elftalleiding

Speler ontvangt 
tweede verzoek tot 

betaling van de 
boete en is niet 

speelgerechtigd tot 
betaling is 
uitgevoerd

Betaling 
uitgevoerd

Ja

Spelerspas wordt 
vrijgegeven en 

speler is 
speelgerechtigd

Einde

Speelverbod blijft 
actief

Nee

TC ontvangt 
bevestiging

Speler en 
elftalleiding wordt 

geïnformeerd

Speler en 
elftalleiding wordt 

geïnformeerd

Speler betaalt boete 
binnen 14 dgn 
contant bij de 

secretaris

TC verzoekt speler 
binnen 14 dagen te 

betalen

Speler wordt 
geïnformeerd over 

zijn boete

Betaling 
uitgevoerd

NeeJa

De redactie van de brug wenst iedereen een 
hele fijne zomer en vakantie toe. 

En we zien jullie graag weer terug in het 
nieuwe seizoen.



WWW.PROFILETYRECENTER.NL

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

Leerdam, Energieweg 1  Tel. 0345 - 61 57 25

NOUT

inhouse services

Gespecialiseerd
in productiewerk

vlietskant 31 - 4141 CK Leerdam
Tel: 0345-61 84 55 - Fax: 0345-61 98 74

Vlietskant 23-25 4141 CK LEERDAM
Telefoon: 0345 612786

VLOERBEDEKKING - LAMINAAT
Nieuw in ons assortiment:

Specialisten in:
Verf

Behang
Raamdecoratie

Gordijnen

VAN EIJK

0345 – 614985 0345 – 633306

www.kopbeveiliging.nl www.kopict.nl

Techniekweg 18

4143 HV  LEERDAM

  Inbraak- / brandbeveiliging

  Telefooninstallaties
  Camerasystemen en toegangscontrole

  Hang- en sluitwerk
  Kluizen en archiefkasten

  Advies / Levering / Installatie
  Vraag gratis beveiligingsplan

  Overname bestaande systemen

  ICT Beheer
  Computers

  Computer en netwerkbeveiliging
  Webdesign

  Service en onderhoud
  Risico-inventarisatie
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Vanuit de F-jeugd

Na de winterstop hebben we met 5 F-pupillen teams deel-
genomen aan de competitie. Ik kan me niet herinneren dat 
we zoveel F teams hadden. Daar mogen we best trots op zijn, 
tegelijkertijd brengt dat ook weer problemen met zich mee, 
want dat vraagt ook om meer trainers en begeleiders op zater-
dag en daar moet naar gezocht worden.

Bij een normaal draaiende voetbalvereniging c.q. jeugdafdeling, 
zou dat adequaat opgepakt worden, echter bij Leerdam Sport 
hangt de jeugd er nog steeds als ondergeschoven kindje bij en 
moeten trainers die wel verantwoordelijkheid nemen en zich 
verantwoordelijk voelen voor de kinderen, het maar oplossen.

Ideale oplossingen waren het eigenlijk niet, want zowel de F3 
het gehele seizoen, als de F5 vanaf de winterstop, trainden 
maar 1x in de week, terwijl 2x trainen voor de ontwikkeling veel 
beter zou zijn. 
Maar beter 1x in de week trainen als helemaal niet trainen en 
dan 20 spelers kwijt raken zodat we dan € 3.200,- aan inkom-
sten mislopen.

Vanaf deze plaats wil ik trainers: Robert van der Meijden (F1), 
Machel Kool (F2), Michel van Rossum (F2), inval trainer Marcel 
Vos (F2) en Mike Verhoeckx (F4), stagiaires: Dyon Brandsma 
(F1) en Britt (F4), scheidsrechter/leider Ronald van Hoorn (F4), 
leider/coach: Kemal Koyuncu (F3) en John Malawauw (F5), 
keeperstrainers: Leo v.d. Zwan sr., Leo v.d. Zwan jr. en Kevin 
Joossen en alle scheidsrechters enorm bedanken voor hun inzet 
bij de F jeugd.

Ook wil ik de spelers/trainer van het 1e bedanken dat ze in de 
laatste weken van het seizoen de trainingen van de F3 en F5 van 
Mike en mij over genomen hebben.

Trainers Ruud Keinemans, Marcel Dokman en Mike Verhoeckx, 
stagiaires Lindsay, Desmond de Jong, Justin de Bruin, Kelly 
Sterk, Twan Struijk en Yoran van Willegen en limonade juffrouw 
Claudia Adriaanse wil ik bedanken voor hun goede werk bij de 
mini’s.

Daarnaast wil ik alle ouders die dit seizoen een bijdrage hebben 
geleverd, door middel van helpen met opruimen, doeltjes klaar 
zetten, rijden naar wedstrijden, het overnemen van de coach-
ing van de leiders van F3/F5 etc., enorm bedanken voor hun 
bijdrage.

In de voorjaarscompetitie zijn zowel de F1 als de F4 terecht 
kampioen geworden. Voor zowel de spelers als de trainers een 
mooie beloning voor de vele arbeid die ze verricht hebben. 

Is kampioen worden het hoofddoel? Nee absoluut niet. 
Het is veel belangrijker dat spelers iets leren en handvaten 
krijgen om zich te ontwikkelen en progressie boeken in een 
seizoen, met daarbij niet uit het oog verliezend dat plezier ook 
belangrijk is. Dat spelers spelen op een niveau waarvan de 
trainers vinden dat ze thuishoren en het beste tot hun recht 
komen en dat gedurende het seizoen altijd blijven monitoren 
of dat nog steeds het juist niveau is. Ook het respect naar 
medespelers, trainers, scheidsrechters en tegenstanders is heel 
belangrijk. In deze harde maatschappij is het onze taak dat 
spelers zich veilig voelen, geaccepteerd worden om wie ze zijn 
en leren omgaan met de verschillende culturen en gedragingen 
van medespelers/tegenstanders.

Uiteraard wil ik Bob Hennekes en Jilus van de Ven enorm 
bedanken voor alles wat ze dit seizoen gedaan hebben voor 
de F teams. Bob zorgde er altijd voor dat hij om 17.15 uur of 
vaak nog eerder, op het veld was, zodat ik op alle 4 de training-
savonden, de training vroegtijdig uit kon zetten en was Bob er 
niet, zorgde Jilus ervoor dat hij wat eerder aanwezig was.

Ook alle andere vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat we 
konden trainen, er lijnen op het veld stonden, er scheidsrech-
ters waren, etc, wil ik bedanken voor jullie inzet.

Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie toe.

Edwin Molenaar

dankwoord
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Startersadviezen Verzekeringen

De Stichting Kringloop Leerdam levert een belangrijke bijdrage aan een zo
duurzaam mogelijk milieu door het hergebruik van artikelen en goederen te
stimuleren. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij
mogelijkheden tot persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Ophalen en brengen

· Wij halen gratis uw nog bruikbare overtollige spullen bij u thuis op

· Wij bezorgen bij ons gekochte artikelen en goederen tegen een geringe
vergoeding bij u thuis.

Openingstijden

· Maandag van 12.00 – 17.00, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00
en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.

Adres: Techniekweg 5, 4143HW, Leerdam. Telefoon: 0345- 611.107.
Website www.kringloopleerdam.nl
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cadeau artikelen en nog veel meer.

Vlietskant 18, Leerdam.
 

Praktijk voor Podologie Versantvoort
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A.J.M. Versantvoort
Nieuwstraat 72

4141 CD  Leerdam
Tel. O345 - 617190

www.podologie-versantvoort.nl

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

0345 - 61 95 05
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01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Heb je een vrouw/vriendin? Nee
04. Komen er ooit kleine Henri de Kostertjes? Ja
05. Heb je het nog naar je zin bij Leerdam sport? Ja
06. Neem jij je duikbril wel eens mee vaar het veld? Ja
07. Kunstgras? Nee
08. Wordt het tijd om wat hoger te gaan voetballen? Nee

naam:
Henri de Koster 

Elftal: 3e
Positie: Spits

Voetbal sinds 1988 bij LSP denk ik.

09. Leen jij wel eens een pet van Donny? Ja
10. Is Jaco de beste voetballer waar je mee hebt gespeeld? Ja
11. Zijn jullie terecht gedegradeerd dit seizoen?  Ja
12. Ben jij de meeste ondergewaardeerde speler van LSP? Ja
13. Kan jij beter klaverjasssen dan voetballen? Nee
14. Wacht jij wel eens op de bus in het voetbalveld?  Ja
15. Ben jij model geweest voor Calvin klein? Ja
16. Heb je 100% de waarheid verteld bij deze vragen ? Ja

Ja Neeof

Volgende keer in Ja en Nee: Johan van der Linden

Jan sleeuwenhoek 
CLuBhELD VaN DE aMatEuRsPoRt in Leerdam

Op 27 april 2015 is Jan Sleeuwenhoek met veel overmacht 
‘CLUBHELD VAN DE AMATEURSPORT’ in Leerdam geworden. 
Tijdens de familiedag werd Jan door middel van een plaquette 
hiervoor in het zonnetje gezet.

Ook de redactie van de Brug wilt haar waardering uitspreken 
voor zijn inzet, want de prijs kan gezien worden als een eerbe-
toon aan al het werk dat Jan heeft gedaan voor zijn Leerdam 
Sport.
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      rectificatie

Activiteitencommissie

Uit doorgaans goed ingelichte bronnen heeft de redactie van 
de Brug vernomen dat de leider van de zondag 2, Bertus van 
de Kolk is teruggekomen op zijn besluit om te stoppen als 
leider.

Gezien het feit dat de redactie niets vergeet, werd er het vol-
gende geschreven in de Brug van november 2014.

Ik wil doorgaan als leider tot mijn zeventigste dat is namelijk 
volgend jaar maar als er nu al mensen zijn die het over willen 
nemen mogen ze gelijk komen, dan kan ik eindelijk met mijn 
schoonzoon op zondag naar Feyenoord.

Aangezien Bertus dit jaar 70 is geworden dachten wij dat hij 
zou stoppen. Gelukkig voor ons is dit niet zo.  
Wij hebben namelijk begrepen dat er een delegatie van 
de zondag 2 zware onderhandelingen heeft gevoerd met 
Bertus. Deze heeft uiteindelijk dan toch weer voor een paar 
seizoenen getekend. De woordvoerder van de delegatie 
vertelde in goed vertrouwen tegen de redactie: “Je kon aan 
alles merken dat Bertus er moeite mee had om te stoppen, 
hij vond dat hij de jongens niet zomaar in de steek kan laten, 
maar we hebben toch een topaanbieding voor hem uit het 
vuur gehaald.”

Ondanks deze rectificatie, wensen wij Bertus veel succes en 
plezier.                                                                        

Promotie 2e eltal.
Via deze weg wil de redactie van de Brug de begeleiding en de spelers van het 2e elftal feliciteren met de promotie naar de 2e 
klasse.  

Als u dit leest is het seizoen 2014/2015 alweer ten einde. Wij 
als activiteitencommissie hebben dit seizoen weer geprobeerd 
leuke activiteiten voor jong en oud te organiseren. Dit seizoen 
waren de activiteiten; kinderbingo, speculaasactie, sinterklaas-
feest, voetbalquiz, verlotingen, Pasen, foute feest, glasstadmars 
en natuurlijk stonden wij er weer met de enveloppenstand 
tijdens de afsluiter van het seizoen, de familiedag.

Helaas moeten wij als activiteitencommissie ook terug kijken op 
een wat minder seizoen qua animo. Dit werkt wel demotiverend 
zoals u zult begrijpen. 

Graag horen wij dan ook uw mening als er bepaalde activiteiten 
zijn die u graag georganiseerd ziet bij ONS Leerdam Sport. 
Wij organiseren activiteiten voor een ieder die bij Leerdam 
Sport komt en dit willen wij ook graag blijven doen. 
Dus heeft u Ideeën of suggesties, aarzelt u dan niet om één van 
ons aan te spreken of een e-mail te sturen naar 
activiteitencommissie@leerdamsport.nl.

Als laatste willen wij de nieuwe trainer Danny Zinhagel en zijn 
assistent Robert Usmany veel succes wensen dit komende 
seizoen en wij hopen u snel te zien bij één van onze activiteiten.

Met sportieve groeten,
Namens de activiteitencommissie van Leerdam Sport '55
Antoinette, Linda, Janine, Patricia, Femke, Liesbeth en Carola
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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 Keepers aan de tand over hoe hun het voetbal bena-
deren. Kevin speelt in het 5e elftal en Justin speelt in de D1.

Back Back2
Naam :  Justin de Bruin
Leeftijd :  13
Elftal :  D1
Positie :  Keeper

Naam :  Kevin Joosen
Leeftijd :  22
Elftal :  5e Elftal
Positie :  Keeper

Hoelang ben je al keeper?
Kevin: Ik sta op de goal vanaf de E-tjes, dus inmiddels al weer 
een jaar of 12. In de F-jes heb ik nog wel even gevoetbald maar 
ben te eigenwijs. en ik kan gewoon ook niet voetballen
Justin: Ik keep al vanaf de F-jes, heb altijd op goal gestaan. Bij 
de mini's heb ik wel even gevoetbald maar ik merkte al snel dat 
mijn passie bij het keepen lag.

Wat zijn jou sterke punten als keeper??
Kevin: Mijn sterkste punt is denk ik toch wel mijn reflex. Dat 
was in de jeugd al zo, ben wat dat betreft een echte lijnkeeper.
Justin: Ik ben niet bang voor de bal. Ik duik in elke situatie die 
voor mijn doel afspeelt. En dat ik daar een schop tegen mijn 
hoofd aan krijgt of dat ik zelf een speler van de tegenstander 
meeneem, dat moet dan maar.

Wat zijn jou zwakke punten als keeper??
Kevin: Ik ben gewoon niet gewend om mee te voetballen. Ik 
heb dit seizoen wel meer geleerd om rustig te blijven en een 
balletje breed te spelen. Vroeger was het meer van, die bal een 
schop naar voren geven.
Justin: Mijn sprongkracht. Ik ben nog niet de langste in het veld. 
Maar tijdens de keeperstraining zijn we daar veel op aan het 
oefenen, dus dat komt wel goed.

Heb jij als keeper nog vaste ritueel voor je het veld in stapt.
Kevin: Die heb ik wel ja, ik heb altijd de zelfde handdoek bij me. 
En die leg ik altijd samen met mijn volle bidon op een bepaalde 
manier, en op het zelfde plekje neer.Justin: Ik tik voor de wed-
strijd altijd de beide doelpalen aan. Daarop volgend ga ik dan 
altijd precies in het midden van de doelmond staan.

Als keeper moet je een beetje gek zijn?
Kevin: Ja, dat klopt wel, het is een beetje een apart volk. 
Je staat toch een beetje naast de rest van je medespelers, 
speelt je eigen spel tijdens de wedstrijd, je hebt echt een eigen 
gebied op het veld en je mag andere dingen doen dan op de 
rest van het veld.
Justin: Daar ben ik het ook mee eens. We hebben ook onze ei-
gen spelregels. En je moet ook niet bang zijn, anders is het geen 
pretje om daar te staan.
 
Wie vind/vond jij de beste keeper?
Kevin: Voor mij was dat toch wel Aurelio Gomes in de tijd van 
PSV. Zijn reflexen en sprongkracht waren echt heel bijzonder. 
Wat techniek betreft, zijn uitwerpen waren echt heel bizar. Hij 
gooide vanaf het 5 meter gebied tot over de middenlijn
Justin: k vond Tim Krul tijdens het WK van vorig jaar met de 
penalty reeks tegen Costa Rica wel heel bijzonder. Maar Manuel 
Neuer vind ik echt een hele goede keeper. Hij voetbalt goed 
mee, en zijn reactie en reflexen zijn fantastisch.

Beste wedstrijd dit seizoen?
Kevin: Uit tegen VV Heukelum, een van de betere teams uit de 
competitie. Daar ging bijna alles goed eigenlijk.
Justin: Uit tegen Unitas. Alle doelpogingen van de tegenstander 
waren voor mij. ook de tweede bal was steeds voor mij.

Uit wat voor kleuren moet een keepers tenue bestaan?
Kevin: Van mij mag die uit alle kleuren bestaan. Maar persoon-
lijk vind ik een geheel wit of zwart tenue wel heel mooi.
Justin: k vind blauw wel heel erg mooi. Ik speel op het moment 
ook in het blauw en dat bevalt me wel, maar een combi van 
blauw geel mag van mij ook wel.
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Trainer in hart en nieren: 
sjaan sleeuwenhoek...

hij is 31 jaar oud, getrouwd met Marloe hoogenwaard en 
heeft een zoon van bijna 3 jaar genaamd sjan. 
hij is de zoon van Jan sleeuwenhoek, een graag geziene gast 
op ons sportcomplex en sinds 2002 is hij gepassioneerd bezig 
met de jeugd van Leerdam sport. Dit jaar is sjaan sleeuwen-
hoek leider en trainer van onze D1 pupillen

Zelf ooit gevoetbald?
Zelf heb ik gevoetbald vanaf de F-pupillen tot en met de A-jun-
ioren. Helaas was ik niet zo’n top voetballer waardoor ik er niet 
veel over kan vertellen. Het enige wat ik nog weet, is dat ik heb 
gevoetbald met Ridvan Elmaci en Juart Leihitu. Helaas moest ik 
op mijn achttiende stoppen met voetballen door lichamelijke 
ongemakken.

Wanneer ben je begonnen als trainer en waarom?
Doordat ik gestopt was met voetballen maar ik toch nog iets 
wilde blijven doen en iets voor Leerdam Sport wilde betekenen 
ben ik begonnen als trainer van de F-pupillen en ben ik ieder 
seizoen met ze overgegaan tot aan de C-junioren, daarna ben 
ik weer met de F-pupillen begonnen, sindsdien blijf ik op deze 
manier mijn elftallen zo trainen.

Hoe is de samenwerking met de anderen?
Nou, die is best wel goed. Met Henk van Kleij en Kevin Joosen 
trainen wij de D-pupillen, tijdens de wedstrijden zijn Henk en ik 
leider en Kevin is dan grensrechter. Het zijn hele goeie jongens 
voor de vereniging want je hoeft maar wat te vragen en ze doen 
het voor je. Ik vind tenminste dat we goed bezig zijn met elkaar.

Is het moeilijk alle neuzen dezelfde kant op te krijgen?
Het is een uitdaging om de jongens in het gareel te houden, 
maar over het algemeen valt het wel mee. Ik zeg maar zo, als er 
van twee kanten respect is komt vanzelf alles goed.

Hoe gaat het nu met je elftal, de D1?
Dit jaar hebben we een goede najaars competitie gehad en zijn 
daarin derde geworden, daar ben ik best wel trots op al zeg ik 
het zelf. In de voorjaars competitie ging het wat minder maar 
dat mag de pret niet drukken. Tijdens het Unitas toernooi zijn 
we eerste geworden en hebben we zelfs geen doelpunt tegen 
gekregen.

Krijg je veel complimenten voor wat je doet bij Leerdam Sport?
Jazeker, het gebeurt regelmatig dat mensen naar me komen en 
zeggen dat ze het fantastisch vinden dat ik dit doe, ook krijg ik 
veel respect van alle ouders van de spelers en vooral vinden veel 
mensen het super dat ik het nog steeds volhoud.

Waar wil je als leider en trainer naar toe?
Ik wil altijd al dat mijn spelers beter worden en dat ik het beste 
eruit kan halen zodat ze het hoogst mogelijke kunnen halen, wel 
natuurlijk naar hun kunnen want niet iedereen is een Messi. 
Door middel van het trainen op hun zwakke punten moeten ze 
dus beter worden want de sterke punten groeien toch wel mee. 
Als trainer wil je zelf ook beter worden, dus ik zorg ervoor dat 
ik drie á vier jaar met een groep bezig ben waarna ik dan weer 
start met de F-pupillen, zo zorg ik ervoor dat ik telkens nieuwe 
impulsen krijg en niet te lang met dezelfde groep mee loop zo-
dat het dan een sleur wordt. Zoals het nu gaat vind ik het prima, 
ik heb het heel goed naar mijn zin.

Wat is nu je indruk van Leerdam Sport?
Die is zeker positief en gaat de goeie kant op. Je ziet dat de 
kwaliteit van de spelers steeds beter wordt. Het jeugdbe-
leidsplan staat helaas nog in zijn kinderschoenen maar ik hoop 
dat het volgende seizoen het helemaal vlekkeloos gaat lopen. 
Nu is er nog geen duidelijkheid van wat het plan is. Ik begrijp het 
natuurlijk wel, we moeten het jeugdbeleidsplan vanaf de bodem 
opbouwen.

Wat zou je persoonlijk nog graag willen veranderen bij Leer-
dam Sport?
Dat er binnen de club beter wordt gecommuniceerd, want van 
de TC heb ik dit seizoen weinig tot niets gehoord. Ik zou willen 
dat de TC met een duidelijk plan komt om de training bij alle 
elftallen op de zelfde manier te geven zodat er continuïteit in de 
training komt , de spelers beter worden en de kwaliteit van het 
spel omhoog gaat. Natuurlijk wil ik het ook nog over de staat 
van de velden hebben tijdens de wintermaanden. Hierdoor kun 
je niet altijd trainen en worden we soms verbannen naar een 
gymzaaltje wat ik nou niet echt leuk vind.

Heb je nog familie die wat doet bij Leerdam Sport?
Ja, mijn moeder zorgt op de zaterdag ochtend voor de koffie in 
de bestuurskamer en dan heb je natuurlijk ook nog mijn vader, 
hij is de leider van het eerste elftal en zit in de sponsorcommis-
sie. dit wil ik ook nog even zeggen, mijn zoon is lid geworden 
een dag na zijn geboorte en mijn vrouw heeft hier drie jaar lang 
gevoetbald bij de meisjes.

Heb je nog enkele goede tips voor de andere leden?
Er zijn altijd heel veel mensen die commentaar hebben op wat 
de vrijwilligers bij Leerdam Sport doen, voor deze mensen wil ik 
dan zeggen: als je het zo goed weet waarom doe je het dan niet 
zelf!

Wat voor hobby’s heb je nog meer buiten Leerdam Sport?
Nou ik ben fan van FC Utrecht en zit iedere thuiswedstrijd op 
de Bunnik side, maar ik gedraag me daar wel. Verder heb ik een 
vijver met Koi karpers waar veel tijd in gaat zitten. De uitdaging 
is om ze klein en goedkoop te bemachtigen en dan als ze groot 
en mooi zijn ze voor een leuke prijs te verkopen, want Koi karp-
ers kunnen heel duur zijn.

Ben je nog steeds gemotiveerd om alles eruit te halen voor 
Leerdam Sport?
Jazeker, ik wil eigenlijk een trainerscursus gaan doen maar dan 
moet Leerdam Sport mij wel in de gelegenheid stellen om deze 
te kunnen volgen.

"Helaas moest ik op mijn      
achttiende stoppen met  
voetballen door lichamelijke 
ongemakken"
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Hoe zit dat nu met al die geruchten over dat FC Utrecht shirt.
Nou dat is heel eenvoudig en het neemt dan ook alle verhalen 
en roddel weg. Het zit namelijk zo, FC Utrecht spits Sebastien 
Haller plaatste een paar weken terug een berichtje op twitter 
waarbij je z'n gesigneerde wedstrijd shirt kon winnen. Na 2 
weken kreeg ik een berichtje van Sebastien dat ik het wedstrijd 
shirt had gewonnen! Op zondag 7 juni was het zover, ik ging 
samen met mijn maatje Patrick het shirt ophalen. We had-
den een leuk gesprek met Sebastien en kreeg het gesigneerde 
wedstrijd shirt overhandigd van hem. Nu zit het shirt ingelijst en 
wordt het op een mooi plekje opgehangen.

Wil je nog wat kwijt?
Jazeker, het gaat met Leerdam Sport al de goeie kant op, maar 
ik wil er voor zorgen en hopelijk met alle leden dat we niet zo 
nodig de beste club van de wereld worden maar wel de leukste.

Jaco Brongers

"niet de beste, maar wel
de leukste club van de 

wereld"

Leerdam Sport ’55 
Sweaters en T-Shirts
Het zal u mogelijk al opgevallen zijn, maar we hebben sinds kort 
T-shirts en sweaters te koop met unieke Leerdam Sport logo's en 
teksten.

Afgelopen familiedag zijn er al veel verkocht en als rasechte 
Leerdamsporter kan je eigenlijk niet zonder.

De sweaters zijn verkrijgbaar in de maten S t/m XXL en de T-shirt 
zelfs vanaf 128 t/m XXXL. Dus ook in kindermaten terwijl de wat 
vollere heren niet achter hoeven te blijven.

prijzen:
- Sweaters  : €25,00
- T-shirts in grote maten : €15,00
                in kindermaten : €12,50

Afbeeldingen kunt u op onze website vinden en deze exclusieve 
kleding kunt u als volgt bestellen:
- Per email: info@leerdamsport.nl
- In de kantine van Leerdam Sport
- Telefonisch bij John Klok: 06 48 20 18 07

De opbrengst van deze kleding gaat volledig naar de familiedag-
commissie.

Aktie:

Deze zomer delen we een gratis sweater uit aan degene die 
de origineelste vakantiefoto maakt met daarop afgebeeld een 
Leerdam Sport sweater of T-shirt.

Aktie loopt tot 31 augustus 2015 en de foto's kunt u sturen naar: 
info@leerdamsport.nl    (Alle foto's worden in de brug geplaatst)
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Introductie
"nieuwe" PaRtNERCoMMIssIE

De voetbalvereniging is in beweging op alle fronten: Het aantal 
jeugdleden groeit, er worden veel activiteiten georganiseerd en 
op voetbaltechnisch gebied is er gesleuteld aan een eenduidig 
beleid. Hierbij kunnen onze partners niet achter blijven.

Het woord 'sponsor' nemen wij niet graag in de mond: Leerdam 
Sport'55 wil de solide, gezellige, gezonde familieclub zijn en 
blijven. Hierbij staan woorden als samenwerking, openheid en 
verbroedering centraal.

Al jaren bouwt Wil Sleeuwits aan de relatie met onze partners. 
Om onze partners nog meer te faciliteren zal de commissie 
worden uitgebouwd. Graag willen wij ons aan u voorstellen:

- John Klok: Mede organisator van de jaarlijkse familiedag, 
voetballer van het 2e van de zondag van Leerdam Sport'55.

- Marko Luksen: Eigenaar van Praktijk Luksen op het terrein van 
Leerdam Sport'55 en eerste elftalspeler.

- Ridvan Elmaci: Werkzaam bij Gemeente Utrecht en eerste 
elftalspeler van Leerdam Sport'55.

- Tim Verdier: Werkzaam bij Tempo-Team en eerste elftalspeler 
van Leerdam Sport'55.

Naast Wil zullen zij ook een aanspreekpunt zijn voor onze 
partners. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan 
vrijblijvend contact met hen op of kijk eens in de vernieuwde 
partnergids die ook op onze website te vinden is.

Men kan ons bereiken via onderstaande email en telefoon- 
nummers.

Email:   sponsoring@leerdamsport.nl

telefoon:
J. Klok:   06 - 48 20 18 07
M. Luksen:   06 - 38 51 80 01
R. Elmaci:    06 - 22 78 71 06
T. Verdier:   06 - 40 88 51 66
W. Sleeuwits:  06 - 12 20 22 38

Namens de Partnercommissie,
Tim Verdier

Van Links aar Rechts M. Luksen, W. Sleeuwits, R. elmaci, J. Klok, T. Verdier.
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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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Het voetbalseizoen 2014/2015 zit er weer op.

In augustus 2014 begonnen we met de trainingen en in sep-
tember begon de najaarscompetitie. De tegenstanders waren 
allemaal gelijkwaardig en iedere week was het weer span-
nend. We speelden ons zelf op een verdienstelijke 3e plaats 
en we wonnen thuis zelfs van de latere kampioen met 5-0. Het 
resultaat wat we behaalden zorgde ervoor dat we tijdens de 
voorjaarscompetitie in de 3e klasse werden ingedeeld.

Tijdens de winterstop zijn we ook actief geweest op het Leon 
Pelikaan toernooi in Gorinchem en hebben we als team een 
goed resultaat behaald zodat op de aankomende editie de D 
selectie weer kan deelnemen.

In het voorjaar dat erg nat was en er niet op de velden getraind 
kon worden, hebben we voor de spelers alternatieven gezocht 
in een looptraining en enkele keren hebben we zelfs gebruik 
gemaakt van het kleine zaaltje in Leerdam west.

De voorjaarscompetitie werd niet hetgeen wat we met zijn allen 
ervan hadden verwacht. We speelden vaak een goede eerste 
helft, maar vergaten dit in de tweede helft door te zetten, zodat 
we op onderste plaats eindigden. Ondanks dat bleven we wel 
allemaal trouw naar de training komen.

het seizoen van D1 in een vogelvlucht

Gelukkig hadden we de toernooien nog als toetje van dit 
seizoen. Zaterdag 23 mei was het eerste toernooi in Gorinchem 
bij Unitas en dit was ook de laatste keer dat we compleet 
waren. Tijdens dit toernooi vielen alle puzzelstukjes op zijn 
plaats en het resultaat was dat we alle wedstrijden wonnen 
en zelfs geen doelpunt tegen kregen. Op een zonnige 6 juni 
speelden we ons laatste toernooi bij A.S.V. Arkel. Doordat er 
een paar spelers van de D1 er niet bij waren, deden er spelers 
van de D2 mee. Ondanks dat eindigden we op een 4de plaats 
in de poule. Door deze prestatie kregen we een mooie beker 
uitgereikt. Door een onderlinge verloting wist onze jarige Kelly 
de beker te winnen.

Alle jongens en meisje bedankt voor jullie plezier, inzet en 
enthousiasme.
Veel succes volgend seizoen.

Bedankt namens trainers/leiders d1.

Bezoek eens onze website op
http://www.leerdamsport.nl/

https://www.facebook.com/leerdamsport
Of volg ons via twitter tijdens de wedstrijden: https://twitter.com/leerdamsport
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Kampioenen

LEERDAM SPORT F1

LEERDAM SPORT E1

LEERDAM SPORT F4



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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Ruim een jaar geleden heeft een storm een gedeelte van onze 
ballenvanger vernield. Dankzij een sponsor/supporter,welke 
een belangrijke ondersteuning en bijdrage  heeft gehad van de 
heer Oskam, van de firma osKaM hEKWERKEN, CULEMBORG, 
en de vele “woensdag” vrijwilligers/werkers, is er over de 
gehele breedte een compleet nieuwe ballenvanger tot stand 
gekomen. Daarbij is ook het hekwerk van onder de ballenvanger 
vernieuwd. dit is een sterk staaltje van samenwerking en zijn 
dan ook iedereen dankbaar voor zijn bijdrage.

Verhoeks Bloemen heeft het hekwerk gesponsord van het, door 
de vrijwilligers aangelegde, nieuwe terras naast de kantine.
Leerdam Sport bedankt Piet Verhoeks voor deze sponsoring.

Tevens heeft hB transmissies een reklamebord  op onze stelling 
geplaatst.

PaRty VERhuuR LEERDaM sponsort ons met een reklame-
bord, een advertentie in ons clubblad en logo op onze site.

“EFFE aNDERs” aan de Vlietskant 18, heeft een advertentie in 
ons clubblad geplaatst.

Daarbij heeft tasos Grieks specialiteiten Restaurant, Asperen 
een 6 meter reklamebord toegezegd. 

Het afgelopen seizoen hebben vele sponsors WEDSTRIJDBALLEN 
gesponsord. Ook deze sponsors dank daarvoor.

Wij bedanken alle sponsors,  vrijwilligers en werkers voor hun 
steun aan onze vereniging en wensen iedereen een prettige en 
zonnige vakantie toe.

Namens de Sponsormommissie,
Wil sleeuwits

Sponsorcommissie

DE WEDstRIJDBaLLEN sEIZoEN 2014 – 2015 WERDEN GEsChoNKEN DooR:

Afternet.nl
Autorijschool De Haas
Autoschade Leerdam BV
Alexy’s 
Bakker Bart
Bakkerij de Jager
cafetaria Beja
Café Het Fonteintje
Café Het Vennetje
De Graaf Visspecialiteiten
eetsalon Walter
Eddy de Keyzer
EM Kantoorsystemen
Family Fit Muslu
Freework nl
Groente & Fruit DAMLA
Kees Bel
Kringloop Leerdam
Chin.Ind.Rest. China Garden
Cor & Dit

Haarmode J. van Kooten
Hart Meubelprodukties HMP BV
Heefer’s Mode
Henk van Beek
Het Kontakt
Het Westen, Tuin-Bloemencentr.
Intersport Twinsport Woerden
JPL Daktechniek
Juwelier P.A. Stift
Kapsalon De Kapper
Kleppe Beheer BV
Keurslagerij Rien Baas
Loonbedr. Beverloo 
MSE Metal Service Europe BV
NOA-STONE
Peter Balsters Beddenspecialis
peterson Herenmode
plusmarkt teeuw
Juwelier van Kerkwijk
reisburo Astra

tandarts van slooten
Restaurant Het Oude Posthuis
Ronald & Liesbeth Joosten (kantine)
Schoenrep. A. Versantvoort
slagerij c. van de Ham
slijterij In den Wingerd
Steenplaza Frans de Bruijn
Story Assurantiën
Zwart Modeschoenen
Taxi-Touringcar Soomer 
TML Holland (2 ballen)
Tweewielercentrum v. Bruggen
Uitzendorganisatie Antro BV
Van Gellicum Vastgoed b.v. 
Rentmeesters-Makelaars-& Taxatiekantoor
Verhoeks Bloemen
Voetbalschool Balcontrole
Verkuil & Schaay BV
Vink Motoren
Witgoed Specialist



T +31 (0)345 638 570
F +31 (0)345 618 782
M +31 (0)644 744 285
www.vsi.nl

VSI
Gildenstraat 36
4143 HS Leerdam
The Netherlands

www.degraafvisspecialiteitenleerdam.nl

De Graaf
Visspecialiteiten

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

Nieuwstraat 74-76, 4142 CD Leerdam, Tel: 0345 - 61 24 47
Ook voor koude bu�etten en div. salades. 
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1964 10 juli Leerdam Sport 2 kampioen 
Stnd: J. Hettema, G. Vos, H. Sanders, H. Schaaij, G. Verwij, J. van Opijnen, R. Olivier, H. Verlangen, T. Schaaij, S. Verver, 

Ztnd: A. van Willegen, H. Mourik, P. Neuman, D. Kon, J. Abbel

Uit de oude doos



steengoede
sierbestrating!sierbestrating!sierbestrating!

Inspiratie Stijl Sfeer

Een nieuwe naam in de tuin:  
Steenplaza. Sfeermaker van 
uw tuin met alles - en meer - 
op het gebied van sierbestra-
ting:

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

De allernieuwste tips, trends 
en materialen. Kom langs, wij 
hebben altijd acties en aan-
biedingen! Hier slaag je altijd!

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP  Lexmond
Telefoon (0347) 342150
Fax (0347) 342333

bij Steenplaza FRANS DE BRUYN LEXMOND

www.fransdebruyn.nl

uw tuin met alles - en meer - 
op het gebied van sierbestra-

• Lijmen en worteldoek

5000 m2voorbeeldtuinen
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