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Voorzitterspraat
Ook in de afgelopen periode moesten wij bijeen komen in 
Rouw-centrum Rehoboth om afscheid te nemen van een Leer-
dam Sport vriend. Op 4 februari namen wij met familieleden 
en veel Leerdam Sporters afscheid van Arie Brongers. Jarenlang 
heeft Arie zich belangeloos ingezet voor zijn en ons Leerdam 
Sport. Met een in memoriam tijdens de afscheidsplechtigheid 
heb ik aan gehaald wat Arie heeft betekend voor Leerdam 
Sport. Langs deze weg wil ik de naaste familieleden nogmaals 
sterkte wensen met het verwerken van dit verlies.

Gelukkig zit de winterperiode er weer op en kunnen we ons 
weer gaan richten op het voetbal. Regelmatig werd ik de afgelo-
pen maanden geconfronteerd met de vraag waarom dat er niet 
getraind en laat staan gevoetbald kon worden op onze velden. 
Door onverklaarbare oorzaak is de waterhuishouding onder de 
grond al bijna een jaar helemaal van slag bij Leerdam Sport, 
waarom dit gebeurt weten wij niet. de mensen van de oto 
en het bestuur hebben er alles aan laten doen om de velden 
trainings en speel klaar te krijgen. Ik noem o.a. in het najaar het 
verzanden van de velden, het vertidrainen van de velden en het 
doorspuiten van de drainage, dat hebben we zelfs in maart voor 
de 2e keer in korte tijd laten doen. Meerdere instanties hebben 
wij geïnformeerd of de slechte gesteldheid van onze velden te 
maken kan hebben met het voorbelasten van Plan Broekgraaf. 
Helaas was er niemand die dat voor 100% kon bevestigen. Ik 
ben zelf als voorzitter samen met Sjaan Hoegee namens de OTO 
op bezoek geweest bij de verantwoordelijke mensen van Plan 
Broekgraaf op het Stadskantoor. Maar ook hier kregen we niet 
het antwoord wat wij hadden gehoopt. Wel krijgen wij vanuit 
hun zijde de volle medewerking bij ons verder onderzoek. U ziet 
dat wij er wel degelijk mee bezig zijn en ik hoop dat het probl-
eem snel opgelost kan worden.

U heeft het ongetwijfeld al wel gelezen op onze site en in de 
plaatselijke kranten dat Danny Zinhagel als hoofdtrainer is aan-
gesteld als opvolger van Pim van Dam voor het seizoen 2015-
2016. Langs deze weg wil ik Danny nogmaals welkom heten en 
veel succes wensen bij ons mooie Leerdam Sport.

Het merendeel van de leden is in het najaar benaderd om 
loten te kopen van de vriendenloterij. Dat het niet alleen voor 
onze penningmeester mooi mee genomen is, want voor ieder 
verkocht lot krijgen wij maandelijks een mooi bedrag op onze 
rekening gestort, blijkt wel uit het feit dat 1 van onze leden een 
leuk bedrag heeft gewonnen. Zo ziet u maar, het mes snijdt aan 
twee kanten. Dus speelt u nog niet mee, spreek mij dan aan en 
dan gaan we het regelen.

De afgelopen maanden hebben wij als vereniging van diverse 
mensen een financiële bijdrage gehad of een toezegging dat er 
materialen gehaald kunnen worden om ons terrein weer op te 
knappen. Een gebaar dat ik als voorzitter natuurlijk heel erg kan 
waarderen. deze gulle gevers willen niet met naam genoemd 
worden. Maar toch langs deze weg GULLE GEVERS bedankt.

Voor wat betreft het Gemeentelijk Sportcomplex kan ik u 
melden dat we in een gesprek weer de neuzen de zelfde kant 
op hebben gekregen en dat de pioniers nu hun werk gaan doen 
in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. Zodra er meer 
bekend is hoort en leest u het van ons als bestuur.

Ik nodig u allen uit om naar het Foute Feest van zaterdag 11 
april aanstaande te komen welke georganiseerd zal worden 
door de activiteitencommissie. De grote kantine zal dan in het 
teken staan van gezelligheid en feesten. De organisatie van deze 
avond heeft kosten nog moeite bespaard en zelfs de Sjohnnies 
zijn uitgenodigd om op deze avond te komen optreden. 
Ik verheug mij als voorzitter enorm op deze avond.
Ik wil u ook vragen zaterdag 13 juni aanstaande vast in uw 
agenda te zetten, dan zal namelijk onze traditionele familiedag 
weer worden gehouden. Op deze dag zullen oud en jong weer 
worden bezig gehouden.

Ook in de aankomende tijd staan wij als gastheer weer onze 
accommodatie beschikbaar. Ik noem Jeugd Aktief met de 
voorrondes van het schoolvoetbal. Op 30 mei zal onze accom-
modatie weer de start en finish plaats zijn van de Glasstadmars 
en die zal afgesloten worden met een Glasstadtaptoe op ons 
hoofdveld.

Tot zover mijn bijdrage voor dit clubblad, ik hoop u te mogen 
ontmoeten op onze accommodatie tijdens de vele activiteiten 
die er de komende maanden plaats vinden.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55

"GULLE GEVERS                    
  BedAnKt"



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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VanNoord accountants & belastingadviseurs
Je herkent ze meteen

VanNoord Leerdam 
Pfinztalstraat 32  -  4143 JB Leerdam

T (0345) 61 18 44    E leerdam@vannoord.nl

www.vannoord.nl

Omdat we zelf ook ondernemers zijn, weten we dat je altijd vooruit moet lopen. Proactief zijn.  
Met mensen, producten en diensten waar je écht mee verder komt. Persoonlijk en zeer deskundig.  

U kunt van ons eerlijke adviezen, grote betrokkenheid en betrouwbaarheid verwachten.  
Onderneem nu één actie: bel of mail ons. Wij zijn altijd in de buurt.

Beesd - Culemborg - Gorinchem - Leerdam - Tiel - Vianen - IJsselstein - Zaltbommel
Betrokken ondernemers

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

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!
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24 jan Leerdam sport 55 - Capelle SV afg.    
31 jan GDC - Leerdam sport 55 afg.    
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
11 apr GRC 14 - Leerdam sport 55 0 - 0
18 apr Leerdam sport 55 - GVV 63 0 - 0
25 apr Unitas GVV - Leerdam sport 55 0 - 0
02 mei De Zwerver - Leerdam sport 55 0 - 0

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

Team foto van Leerdam Sport 1 was bij het samenstellen van het clubblad nog niet beschikbaar.

1 Geinoord 18 12 3 3 39 42 -15
2 GDC 19 10 3 6 33 33 -32
3 Delta Sports '95 19 10 2 7 32 38 -29
4 Hardinxveld 19 8 6 5 30 44 -36
5 GJS 17 9 2 6 29 35 -20
6 GRC 14 17 8 5 4 29 36 -37
7 Nivo Sparta 18 8 4 6 28 33 -28
8 Zwerver De 17 8 3 6 27 32 -23
9 Tricht 19 7 5 7 26 33 -29
10 Leerdam Sport 55 17 6 5 6 23 26 -26
11 Meerkerk 18 5 4 9 19 24 -31
12 Unitas 18 4 3 11 15 29 -40
13 Capelle SV 19 4 2 13 14 20 -47
14 GVV '63 17 2 3 12 9 14 -46

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



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

Techniekweg 7B - 4143 HW Leerdam - Tel. 085 - 27 34 638 - Mob: 06 27 02 42 94 - Site: www.noastone.com - email: info@noastone.com
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Uit de Bestuurskamer
Het is al weer eind maart en het seizoen 2014 – 2015 is al weer 
een aardig eindje op weg. Nog een paar weken en we weten 
wie er kampioen is, wie er is gedegradeerd en welke spelers en 
trainers er blijven. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen 
zijn al in volle gang.

Leerdam Sport 1.
De Technische Commissie is al maanden druk bezig met de 
voorbereiding op het seizoen 2015 – 2016. Inmiddels is er een 
opvolger voor Pim van Dam gevonden. Het is Danny Zinha-
gel uit Vleuten. Danny is 47 jaar, getrouwd en werkzaam als 
sportdocent in de gevangenis van Nieuwegein. Daarnaast is als 
hij als docent trainersopleidingen en voetbalconditietrainer in 
dienst van de KNVB. Donderdagavond 5 maart is het contract 
met Danny ondertekend. Danny is al volop bezig met de voor-
bereiding op het nieuwe seizoen. Hij voert gesprekken met de 
spelers en bezoekt wedstrijden van Leerdam Sport. Wij heten 
Danny Zinhagel van harte welkom bij Leerdam Sport ’55 en 
wensen hem heel veel succes.

De Technische Commissie is al enige tijd bezig met de selectie 
voor het komende seizoen. De selectie blijft voor het overgrote 
deel in tact. Achraf en Akram Chentouf hebben aangegeven 
Leerdam Sport te gaan verlaten. Wij bedanken beide spelers 
voor hun inzet en wensen hen veel succes toe bij hun nieuwe 
club.

Op dit moment staan ook de oefenwedstrijden van het 1e als 
voorbereiding op het nieuwe seizoen al vast:

Zaterdag 8 augustus, aanvang 14:30 uur: 
Leerdam Sport (1) – Desto (1)

Zaterdag 15 augustus, aanvang 14:30 uur: 
Leerdam Sport (1) – Elinkwijk (1 zaterdag)

Dinsdag 18 augustus, aanvang 20:00 uur: 
Leerdam Sport (1) – WNC (1)

Onderhoud velden.
Onze voorzitter heeft in zijn voorwoord al de nodige aandacht 
geschonken aan de toestand van onze velden. Wij als bestuur 
hebben begrip voor de signalen uit de vereniging en doen er 
alles aan om onze velden bespeelbaar te krijgen en te houden. 
John heeft al aangegeven wat er de afgelopen periode is 
gedaan om dit voor elkaar te krijgen. de mannen van de oto 
doen er ook alles aan om de velden in goede staat te houden. 
Teleurstelling is begrijpelijk, maar uit dit wel op een respectvolle 
manier. Bestuur en OTO proberen er alles aan te doen om er 
voor te zorgen dat onze leden kunnen trainen en voetballen.

Bereikbaarheid bestuur.
De bestuursleden van Leerdam Sport ’55 zijn allemaal vrijwil-
ligers, die naast de vele uren die ze in onze vereniging steken, 
ook nog een baan hebben. Het komt de laatste tijd steeds vaker 
voor dat de bestuursleden ook op hun werk worden gebeld met 
vragen die betrekking hebben op Leerdam Sport. 
Wil je een bestuurslid spreken, bel dan in de avonduren of stuur 
een email naar:

Bestuur: info@leerdamsport.nl
Financiële administratie: financieel@leerdamsport.nl
Technische Commissie: tc@leerdamsport.nl
Ledenadministratie: ledenadministratie@leerdamsport.nl

Kantine Leerdam Sport.
Ook uit de kantine is positief nieuws te melden. Liesbeth en 
Ronald Joosen hebben na afloop van een evaluatiegesprek 
aangegeven ook het komende seizoen de beheerders van de 
kantine van Leerdam Sport ’55 te zijn. De samenwerking wordt 
door alle partijen als zeer positief ervaren.

Ledenadministratie.
Aan het einde van het seizoen vinden er altijd de nodige wijzig-
ingen plaats die gevolgen hebben voor de ledenadministratie. 
Spelers vertrekken, stoppen met voetballen of willen juist lid 
worden van Leerdam Sport ’55.

Overschrijving van en naar Leerdam Sport moet voor 15 juni 
2015 gebeuren. Er moet een overschrijvingsformulier worden 
ingevuld en niet onbelangrijk: de contributie moet zijn betaald. 
Stop je met voetballen dan geef je dat voor 1juni 2015 schrifte-
lijk door aan de secretaris van Leerdam Sport ’55 of je stuurt 
een e-mail naar ledenadministratie@leerdamsport.nl. 
Op deze manier kunnen ook banknummerwijzigingen, wijziging 
betaaltermijnen en adreswijzigingen worden doorgegeven.

Gezocht.
Op dit moment zijn we nog steeds op zoek naar een wedstrijd-
secretaris jeugd, wedstrijdsecretaris senioren en naar vrijwil-
ligers die op wedstrijddagen onze gasten willen ontvangen in 
de bestuurskamer. Interesse? Neem dan contact op met een 
van de bestuursleden. Een vereniging als Leerdam Sport kan 
niet zonder vrijwilligers. Wij kunnen nog steeds vrijwilligers 
gebruiken. Heb je tijd en wil je iets voor je cluppie doen? 
Loop gerust eens binnen en maak een praatje met een van de 
bestuursleden.

Henri van Wijk
Secretaris



Van de Technische commisie

De winterstop is inmiddels achter de rug en de bal rolt weer op 
de velden, tijd voor een update vanuit de TC. In de periode 
tussen kerst en eind februari zijn we als tc druk bezig geweest 
met een aantal zaken. Zo zijn wij druk bezig geweest met het 
zoeken naar een nieuwe hoofdtrainer voor komend seizoen 
en hebben we gesprekken gevoerd met de voltallige 1e elftal 
selectie om te zien welke spelers er blijven en welke er weg 
gaan. Verder zijn we aan het inventariseren welke trainers en 
leiders bij zowel de senioren als de jeugd komend seizoen voor 
de diverse groepen staan en zijn wij door het vertrek van de 
gebroeders Chentouf ook naarstig op zoek naar versterking voor 
ons vlaggenschip. Dit zijn zomaar een paar zaken die ons bezig 
houden en dan heb ik het nog niet gehad over de jeugd want 
ook daar zijn voldoende zaken die ons bezig houden. Verderop 
meer hierover.

Onze eerste prioriteit was het vinden van een nieuwe 
hoofdtrainer voor het komende seizoen. Vanaf het moment dat 
wij de vacature voor hoofdtrainer uit hadden gezet stroomden 
de sollicitaties bij ons binnen. En om nu bij de juiste kandidaat 
voor de functie uit te komen hebben wij eerst een profielschets 
opgesteld waaraan de nieuwe trainer aan zou moeten voldoen. 
om een zo breed mogelijk draagvlak te krijgen voor de even-
tuele keuze voor een trainer hebben wij naast de gebruikelijke 
zaken zoals kennis, kunde en ervaring ook binnen de huidige 
selectie en begeleiding gevraagd wat zij verwachten van een 
nieuwe trainer. Daarnaast dient de trainer het beleid van de 
vereniging te ondersteunen en uit te dragen.

Inmiddels is bekend dat Danny Zinhagel is aangesteld als 
hoofdtrainer voor het komend seizoen en wensen wij hem 
namens de TC heel veel plezier en succes toe.

Parallel aan de zoektocht naar een trainer zijn wij met het oog 
op het nieuwe seizoen in gesprek gegaan met de selectiespelers 
om te zien welke spelers er ook volgend seizoen aan de Quiri-
nus de Palmelaan spelen en wie er weg gaan. Inmiddels zijn de 
gesprekken afgerond en hebben de meeste spelers duidelijk-
heid gegeven omtrent hun toekomst en worden de contouren 
van de A selectie zichtbaar. Komende tijd zal er gesproken gaan 
worden met de begeleiding van het tweede elftal en de bege-
leiding van onze jeugdelftallen zodat we ook daar duidelijkheid 
krijgen over wie er door gaat en wie niet.

ook bij de jeugd is er veel werk aan de winkel en in tegenstel-
ling tot afgelopen seizoen willen wij voor de familiedag de 
indeling van de elftallen gecommuniceerd hebben zodat onze 
jeugd voor de vakantie weet in welk elftal men speelt en wie 
zijn of haar trainer/leider word.
Momenteel denken we na over een verplichte verklaring 
omtrent gedrag (VOG) voor onze trainers en leiders. De reden 
hiervoor zijn de berichten in de media waarbij steeds vaker 
berichten opduiken over vrijwilligers bij verenigingen die zich 
om wat voor reden dan ook misdragen hebben. Wij willen als 
club waken voor dergelijke zaken en onze mensen vooraf laten 
screenen.

Nog een punt van aandacht is het gedrag van een aantal 
jeugdspelers van de afgelopen tijd. Misdragingen tijdens wed-
strijden, trainingen en in de kleedkamer hebben er toe geleid 
dat wij drie spelers inmiddels verwijderd hebben van de club. 
een ander vervelend fenomeen binnen de vereniging is dat er 
verschillende spelers zijn die hun boete als gevolg van een gele 
of rode kaart niet betalen. Dit is zowel zorgwekkend als onac-
ceptabel! Inmiddels heeft het bestuur dan ook aangegeven dat 
bij het uitblijven van de betaling een incassobureau zal worden 
ingeschakeld en een speelverbod zal worden opgelegd aan die 
betreffende spelers zolang de betaling nog niet is afgerond. We 
gaan er echter vanuit dat het niet zover komt en dat iedereen 
gewoon zijn sportieve plicht doet.

Tot slot kan ik melden dat wij als TC de komende tijd druk zullen 
blijven op  en rond de velden met het zoeken naar de gewenste 
versterkingen voor ons eerste elftal, het voeren van gesprekken 
en het verder verfijnen van onze eigen organisatie.

Albert Joosen
Voorzitter Technische Commissie

supporter van sportiviteit, meld je aan. www.blauwe-kaart.nl
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Wateroverlast
voetbalvelden Leerdam sport

U zult wel denken, wat hebben water en gas met elkaar gemeen. 
Ik zal het u uitleggen. In Groningen zit gas in grond. Dit gas geeft 
de staat inkomsten en de Groningers overlast d.m.v. aardbev-
ingen waardoor er scheuren in de huizen ontstaan. Jarenlang 
hebben deskundigen (die door de staat en de NAM waren inge-
huurd) ontkend en genegeerd dat de aardbevingen ontstonden 
door de gaswinning. Na circa 20 jaar, wordt het duidelijk dat er 
wel degelijk een verband is. Nu ontstaat er onenigheid over de 
voortzetting van de gaswinning en de schadevergoeding aan de 
slachtoffers.

Bij ons ontstaat nu ook zoiets, maar dan met water. Vanaf 2013 
hebben wij uitermate veel last van “NATTE VELDEN”. Op de 
velden blijven veel langer plassen staan. Via het laten door-
spuiten van de drainage, in december 2013, dachten wij dit 
probleem op te lossen. Helaas was dit niet het geval.

In mei en juni 2015 heeft de firma Beverloo aan alle velden en 
traphoek onderhoud gepleegd en is het B-veld extra geschraapt 
en uitgevlakt. In juli en augustus stonden er wederom plassen 
op de velden, wel na enorme regenbuien. In oktober zijn de 
velden en traphoek gerold en door de firma Beverloo gevertid-
raint, bezandt (125 m3) en gesleept.

Uit bovenstaande blijkt dat wij als vereniging veel aandacht, 
tijd en geld, circa 20.000 euro, hebben besteedt aan de velden. 
Het is dan ook bijzonder teleurstellend dat onze spelende leden 
van 4 t/m 60 jaar, vanaf december 2014 t/m eind februari 2015, 
praktisch NIET hebben kunnen trainen en ook alle thuiswedstri-
jden afgelast zien worden. Deze leden betalen contributie om 
plezier te beleven aan het spelletje. Bijna 3 maanden hebben zij 
constant teleurstellingen gehad. Ook ons 1e elftal, wat toch de 
kapstok is van de vereniging, heeft beperkt en op een geïmpro-
viseerde wijze kunnen trainen. Een compliment voor de spelers 
en begeleiding dat zij toch succesvol uit deze moeilijke periode 
zijn gekomen met een gelijkspel en een overwinning.

Wij hebben via bepaalde instanties onderzocht wat de oorzaak 
van deze wateroverlast kon zijn. Wij dachten (en denken) dat 
het “project Broekgraaf” een belangrijke rol kon spelen. Via 
een schrijven dd. 9 januari 2014, van de Gemeente Leerdam, 
gaven zij te kennen dat dit NIET het geval kon zijn.         “alleen 
indien wordt aangetoond dat waterschade wordt veroorzaakt 
door werkzaamheden die onder verantwoordelijkheid van 
de gemeente worden uitgevoerd kan de gemeente daarvoor 
aansprakelijk worden gesteld”. Iedere aansprakelijkheid ‘op 
voorhand’ zoals u in uw brief stelt wijzen wij dan ook af. Dit was 
het antwoord welke wij ontvingen. Wij hebben geprobeerd dit 
via andere instanties aan te tonen, (hoe moeten wij de ken-
nis hiervan hebben!) helaas is dit tot op dit moment nog niet 
gelukt.

De gemeente Leerdam heeft vanuit de Waterwet een zorgplicht 
voor het voorkomen van structureel nadelige gevolgen van 
grondwater. Om de zorgen van Leerdam Sport ’55 dan weg te 
nemen zouden zij ons de grondwaterstanden van de afgelopen 
jaren kunnen leveren. Helaas bied de zorgplicht de gemeente 
Leerdam ook een vrij grote mate van beleidsvrijheid, vandaar 
deze reactie.

Hieruit blijkt dat we op geen medewerking van de Gemeente 
hoeven te rekenen en dat is toch wel jammer. 
Ook wij, de vereniging Leerdam Sport ’55, betalen WOZ belast-
ing. De aanslag voor 2015 is € 6096,84.

Een veelzeggend detail is wel dat er in januari 2015, drainage 
is aangebracht in de straten grenzend aan de Broekgraaf. Deze 
informatie is vooral ook bedoeld om aan onze leden duidelijk 
te maken dat het Bestuur, Commissie en Vrijwilligers welke aan 
de velden werken, alles en dan ook alles hebben gedaan wat 
in hun vermogen lag, om het trainen en voetballen mogelijk te 
maken. Niet alleen de weergoden moeten ons “goed” gezind 
zijn, ook heb je de attentie, intentie en hulp van derden nodig.

Opgemaakt 2 maart 2015.
W.M.S.



WWW.PROFILETYRECENTER.NL

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD
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Danny Zinhagel heeft donderdagavond 5 maart, in aanwezig-
heid van het bestuur en een afvaardiging van de Technische 
Commissie van Leerdam Sport '55, zijn contract als trainer van 
Leerdam Sport '55 ondertekend.

Met het ondertekenen van het contract is Danny Zinhagel 
nu officieel de nieuwe trainer van Leerdam Sport 1 voor het 
seizoen 2015 - 2016. Nadat bekend werd gemaakt dat Danny 
Zinhagel de opvolger van Pim van Dam zou worden heeft de 47 
jarige oefenmeester uit Vleuten diverse wedstrijden van Leer-
dam Sport bezocht en is hij al volop bezig met de voorbereiding 
op het komende seizoen. 

Uit eerste hand (Een woord van onze leider)

Danny Zinhagel tekent contract bij 
Leerdam sport: 

Hij heeft kennis gemaakt met de selectie om zo een beeld van 
het team te krijgen. Voorzitter John Boekelman sprak voor het 
ondertekenen van het contract enkele persoonlijke woorden en 
toonde zich een tevreden voorzitter. Hierna werd het contract 
ondertekend.

De aanwezigen wensen Danny veel succes toe en kijken vol 
vertrouwen uit naar het komende seizoen.

In de winterstop werd er in Gorinchem meegedaan aan de 
Proxsys Champion Cup (zaalvoetbal). In de poule wedstrijden 
werd er vrij eenvoudig gewonnen tegen Noorderloos en Rap-
tim, we speelden gelijk tegen de latere finalist G.J.S. Leerdam 
Sport kwam 1 doelpunt te kort om de poule te winnen, maar 
ging door als beste nummer 2. Evenals vorig jaar werd er in de 
kwart finale, voor 1500 toeschouwers, verloren van Unitas.

Naar dit fantastische zaalvoetbaltoernooi begon het met 
de voorbereiding op de 2e competitiehelft. Dit verliep erg 
moeizaam. Door het slechte weer mocht er bij Leerdam Sport 
niet getraind worden. Gelukkig kon er op de maandagavonden 
getraind worden op het kunstgras van Asperen. Verder werd er 
bij Fitnes Halil getraind en in de gymzaal Noord werd er aan het 
balgevoel gewerkt. 

In de winterstop werden er 4 oefenwedstrijden uit gespeeld ( 
2x winst, 1x gelijk en 1x verlies).

In de eerste wedstrijd na de winterstop uit tegen Hardinxveld 
kreeg het gelijk een tegenslag te verwerken. Na 8 minuten viel 
Marek Verweij uit met een knie blessure en is de rest van het 
seizoen uitgeschakeld. In die wedstrijd toonde het elftal wel 
veerkracht. Na een 2 - 0 achterstand werd het door 2 doelpunt-
en van Cyrill nog 2 - 2. In de laatste minuut schoot Joell nog op 
de onderkant van de lat. De volgende 2 wedstrijden thuis tegen 
G.J.S. en uit tegen Nivo Sparta werden gewonnen. De goede 
reeks kon in de uitwedstrijd tegen G.d.c. niet worden voort 
gezet. Er werd met 2 - 0 verloren.

sven stam
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01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Heb je een vrouw/vriendin? Ja
04. Komen er ooit kleine Danny van Hoftjes? Ja
05. Heb je het nog naar je zin bij Leerdam sport? Ja
06. Is het gras te lang bij Leerdam Sport? Ja
07. Kunstgras? Nee
08. Wordt het tijd om wat lager te gaan voetballen? Ja

naam:
Danny van Hoften 

Elftal: 2e
Positie: Verdediger

Voetbal sinds 1991 bij LSP

09. Gaan jullie promoveren dit seizoen? Nee
10. Drink je wel eens een biertje? Ja
11. Ga jij wel eens naar bed met je pet op? Ja
12. Scoor je hoog in de gele kaarten index? Ja
13. Klopt het dat jij beter kan voetballen dan Jaco Brongers? Nee
14. Heb jij ooit auditie gedaan voor Baantjer? Ja
15. Een beetje vent wordt geen politie agent? Ja
16. Heb je 100% de waarheid verteld bij deze vragen ? Ja

Ja Neeof

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

Volgende keer in Ja en Nee: Henri de Koster

Jubilarissen 2015

Voorzitter J. Boekelman, R. Keijnemans (26 jaar), A. Kant (60 jaat), M. Niks (60 jaar)
A. Verver (60 jaar), J. Niks (60 jaar), C.J. Baars (60 jaar) E. Stift waarnemend voor P. Stift (40 jaar)
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Fedor Kaebisch veteranen toernooi
Op 16 mei zal het jaarlijkse veteranen toernooi weer gehouden 
worden. Zoals altijd zijn er weer diverse clubs uit de regio 
aanwezig om te strijden om de Fedor Keaebisch Bokaal.

Zoals u van ons gewend ben zijn er na de afloop van het 
toernooi  weer enkele dj’s aanwezig zijn om er weer een leuk 
feestje van te maken.  We zien u graag verschijnen op ons 
sportpark

Wij zijn op zoek naar Leerdam Sport shirts die in de loop der tijd 
bij de diverse teams in gebruik zijn geweest.
Heeft u nog ergens op zolder of kast nog een Leerdam Sport 
shirt liggen?

Graag zouden wij deze op willen hangen in de kleine kantine 
van onze club.

Bent u bereid uw shirt af te staan of in bruikleen te geven, 
meldt u zich dan bij onze kantine beheerder Ronald.
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Naam :  Tygo Brandsma
Leeftijd :  12
Elftal :  D1
Positie :  Spits

Naam :  Mike Verhoeckx
Leeftijd :  21
Elftal :  3e Elftal
Positie :  Spits

hoeveel doelpunten heb je al gescoord dit seizoen? 
Mike: Rond de 25. Dan neem ik alle wedstrijden mee die ik 
gespeeld heb dit seizoen. Dat zijn dan de beker en oefenwed-
strijden en de doelpunten die ik scoorde bij andere elftallen
Tygo: Ik weet het niet precies, maar ik denk dat het er ongeveer 
20 zijn of zo. Ik hou de tel nooit bij, maar ben wel tevreden met 
het aantal tot nu toe.

altijd al in de spits gevoetbald?
Mike:  Nee zeker niet, ik heb al op veel posities gevoetbald. 
Maar sinds ik bij de senioren voetbal speel ik weer in de spits.
Tygo: Nee, ik heb ook vaak op het middenveld gevoetbald. Ik 
voetbal nu 2 jaar in de spits.

Welke spits is jouw grote voorbeeld?
Mike: Luis Suarez, de spits van FC Barcelona. Zodra hij aan de 
bal is gebeurd er altijd wat. Bij Liverpool vond ik hem wel een 
betere afmaker dan op dit moment, maar bij Barcelona zijn ze 
niet alleen afhankelijk van hem, daar lopen nog wat spelers die 
makkelijk kunnen scoren.
Tygo: Neymar van FC Barcelona. Zijn trucs zijn echt heel vet. 
Zijn baltechniek is goed en hij maakt ook vele mooie goals.

Wat is jou favoriete passeer beweging?
Mike: De schaar, simpel maar effectief. Dubbele schaar en dan 
op snelheid er langs, dat is toch bijna niet te verdedigen.
Tygo: Die heb ik niet echt, ik krijg meestal een diepe bal 
gespeeld en door mijn snelheid kom ik er dan bijna altijd langs.

Wat vind jij een lastige tegenstander om tegen te spelen?
Mike: snelle verdedigers, van die kleine gasten die maar bij je 
blijven lopen, de hele wedstrijd lang. Geef mij maar grotere 
gasten waar ik een duel mee kan aan gaan.
Tygo: Ik hou niet zo van grote en snelle spelers. Die zijn licha-
melijk sterker, die duwen mij snel aan de kant.

Wat zijn je sterkste punten als spits?
Mike: Ik denk wel dat ik een goede afmaker ben. Mijn snelheid 
is ook wel een plus punt. En ik ben ook een zwervende spits, 
mede door mijn techniek ben ik wel een lastige speler voor een 
verdediger.
Tygo: Ik heb een goed schot en ben best wel snel. Mijn techniek 
is middelmatig, niet heel goed maar zeker niet slecht.

Wat voor punten zou je graag willen verbeteren?
Mike: Mijn schot daar kan nog wel wat aan gemerkt worden. 
Ik kan ze wel goed plaatsen, maar hard is het niet. En ik praat 
misschien wat te veel in het veld.
Tygo: Trucjes en mijn baltechniek wil ik graag verbeteren. En 
koppen daar moet ik ook nog wat aan werken.

Mooiste doelpunt ooit?
Mike: Dat was in de jeugd. Ik kreeg een bal aan de zijlijn op een 
meter of 40 van het doel. Die nam ik in een keer op mijn schoen 
en de bal vloog over de keeper in de bovenhoek.
Tygo: Rond het 16 meter gebied kreeg ik de bal aangespeeld die 
ik vanuit de lucht nam en over de keeper heen schoot. 

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. Mike komt uit voor het 3e elftal en tygo speelt 
in de D1.

Back Back2
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Echte sporters uit Leerdam...

Je hebt vast wel eens over ze gehoord of gezien op het sport-
complex van Leerdam Sport '55. Machel Kool en Michel van 
Rossum. Tegenwoordig zijn ze niet meer weg te denken uit het 
dagelijks beeld bij Leerdam Sport door hun vrijwilligers werk. 
De redactie van “De Brug” vroeg aan hun bij wijze van experi-
ment of ze elkaar wilden interviewen en zie hier het resultaat 
dat er best mag wezen.

Stel jezelf even voor:
Mijn naam is Machel Kool, ik ben 38 jaar. Ik ben de vader van 
Davina (18) en Noah (7).

Mijn naam is Michel van Rossum, ik ben 38 jaar. Ik een zoon van 
8, Milan, en een dochter van 5 jaar, Marit.

Wat doen jullie nu bij Leerdam Sport?
Machel: Wij spelen samen in Leerdam Sport 3, een over the Hill 
team waar nog heel veel potentie in zit (maar het komt er niet 
meer uit). Verder trainen wij samen de F2, waarin onze zoontjes 
Milan en Noah voetballen.

Wat zijn jullie posities in het veld?
Michel: Machel is een veel scorende spits, en ik ben verdediger 
(nu in 3 meestal voorstopper).

Hoe lang kom je al bij Leerdam Sport?
Machel: Ik ben bij Leerdam Sport gaan voetballen toen ik 4 jaar 
was, samen met mijn zus tamara. tamara was eigenlijk de be-
tere voetballer, maar ik heb het uiteindelijk langer volgehouden.
Michel: Ik ben ook begonnen toen ik 4 jaar was, in de F3. 
Mijn eerste trainer was volgens mij Teus Schaaij, de vader van 
Raimond Schaaij.

Wat weet je nog van je jeugdelftallen bij Leerdam Sport?
Michel: 
Ik weet nog dat het vanaf de C1 een beetje serieus werd. Bep 
Sluijk en Barend Kool, Machel z’n vader, waren toen onze train-
ers. Wij zaten in een goede competitie, met goede jeugdelftallen 
uit de regio en konden goed meedraaien, alleen zijn we nooit 
kampioen geworden.
Machel: ik weet nog de namen van een aantal trainers die wij 
hebben gehad: Theo Burggraaf, Bep Sluijk, mijn vader Barend en 
Jielis van der Ven.
Michel: de meest bijzondere trainer in de jeugd vond ik paul 
Malawauw. Een aparte man, maar wel iemand die het beste 
uit ons naar boven haalde. Hij had een aparte persoonlijkheid, 
maar op een of andere manier klikte dat heel goed met de 
groep die wij hadden. Hij was onze trainer in de A1.
Machel: Een andere trainer in de A1 was Harry Horde, voor ou-
dere Leerdam Sporters ook een bekende. Harry had jaren in het 
eerste gespeeld, en was wel iemand waar wij als klein jongetje 
tegen op keken.

" Wij zijn een beetje de 
generatie die nooit iets 
won" 
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En toen naar de senioren.
Michel: Wij speelden als B- en A-junioren al regelmatig met het 
derde mee. Op zaterdag kwam Jan Niks altijd wel langs met de 
vraag of wij op zondagochtend mee wilden doen, want hij kwam 
mensen tekort.
Machel: Met een aantal jongens zijn wij tegelijk overgegaan 
naar de senioren, en kwamen in het tweede te spelen; Denny 
Usmany, Michel en ik. Wij hadden een goede mix van jeugd, en 
een aantal ervaren jongens, zoals Sam Papilaja, Danny Sleeuwits 
en Dick de Jong. Dat jaar werden wij gelijk kampioen en Ton den 
ouden was onze trainer.
Michel: Het jaar daarna kwamen wij vast in het eerste te spelen, 
met jongens als Vico Vink, Dick Kruis en Peter Vink. Onze trainer 
was Jan de Bruin. We gingen toen nog altijd met een bus naar 
uitwedstrijden, en onze grootste fan Gerrit van Krieken ging 
altijd mee.
Machel: Wij zijn een beetje de generatie die nooit iets won, wij 
degradeerden zelfs naar de vijfde klasse. Uiteindelijk zijn wij wel 
kampioen geworden in deze vijfde klasse. Misschien sportief 
niet een groot hoogtepunt, maar voor ons een onvergetelijk 
jaar.
Michel: Het kampioensjaar was een van de laatste jaren op 
zondag, daarna zijn we naar de zaterdag gegaan.
Eigenlijk vanaf het moment dat wij zijn gestopt bij het eerste, is 
de weg omhoog ingezet (toeval of niet?).
Machel: Daarna hebben wij nog een jaartje in het tweede 
gevoetbald, het jaar daarop zijn wij in het derde begonnen. 
Hierin spelen wij voornamelijk met jongens uit onze lichting: 
Raimond Schaaij, Yilmaz Toktas, Denny Usmany (vroeger). 
De andere jongens in het derde speelden tegelijkertijd met ons 
in de jeugd van Leerdam Sport. Met dit elftal zijn wij nog een-
maal kampioen geworden, in het jaar dat het eerste kampioen 
van de derde klasse werd. Samen met deze jongens op de platte 
kar door Leerdam.

Hoe doen jullie het nu met het derde?
Michel: Dit seizoen zijn wij nog niet echt gestart. We hebben 
momenteel zes(!) punten en we zijn er nog niet helemaal uit 
waar het lek zit. Maar we denken aan Arie Verdugt.
Machel: Met zoveel talent moet het toch een keer goed komen. 
De sfeer is nog altijd goed, als we de kansen maar af gaan 
maken. Misschien helpt het ook als we het verdedigend een 
keer dicht houden (of niet Arie?)
Michel: Nu is het net of alles aan Arie ligt, dat is niet helemaal 
waar. Die jongen doet ook veel goede dingen. Vaak draagt hij de 
ballen, en soms zorgt ie voor drinken. 

Wat vind je van Leerdam Sport anno nu?
Michel: Het is goed dat veel mensen zich weer in willen zetten 
voor Leerdam Sport. Er is een tijd geweest dat de sfeer vooral 
negatief was, en dat is nu toch wel veranderd.
Machel: De sfeer en gezelligheid zijn wel weer terug. Een aantal 
jongens staan nu op, en doen dingen voor de club. Dat zorgt 
voor een positieve sfeer. 
Michel: Komt natuurlijk ook doordat een aantal jongens nu zelf 
kinderen hebben, en die ook wat willen doen voor die kinderen.

Wat zijn je sterke en zwakke punten als voetballer?
Machel: Zwakke punten heb ik niet echt, maar mijn medespel-
ers zeggen dat ik soms nog wel eens kansen mis. Koppen is 
niet mijn sterkste punt. Mijn sterke punten zijn mijn conditie, 
overzicht en doorzettingsvermogen.

Michel: Mijn sterke punt was altijd mijn scherpte in de duels, 
alleen wordt dat tegenwoordig toch iets lastiger. Gelukkig heb 
ik tegenwoordig snelle jongens om mij heen. Een zwak punt 
van mij is dat ik soms nogal blijf praten tegen de scheidsrechter. 
daarnaast ben ik de laatste jaren nogal eens geblesseerd gewe-
est.

Hoe lang wil je nog blijven voetballen?
Machel: Zo lang het gezellig is en zo lang mijn lichaam het aan 
kan.
Michel: Ik wil zo lang mogelijk blijven voetballen, alleen hoe 
lang dat zal zijn weet ik niet.

Wie is de beste speler met wie je hebt samengespeeld?
Machel: Dick Kruis, een speler met zoveel overzicht.
Michel: Ik denk ook Dick Kruis, naar mijn idee is hij veel te vroeg 
gestopt bij LS1. 

Wie is je beste trainer geweest?
Machel: Om de gezelligheid Vico Vink. In het kampioensjaar 
trainde hij ons elftal, en hij wist ons toch iedere week op scherp 
te zetten.
Michel: En zijn legendarische warming up (OK jongens, doe in je 
hoofd een goede warming-up. Zo, klaar! Pak de ballen maar!). 
De beste trainer vond ik eigenlijk Alain Heiman. Hij was onze 
trainer in het jaar dat wij degradeerden. Zijn trainingen waren 
echt goed, maar om een of andere reden kwam dit in de wed-
strijden er nooit uit.

Heb je nog andere hobby’s?
Machel: Voetbal kijken. En mijn kinderen zijn mijn hobby.
Michel: Ik hou wel van goede films, zowel in de bioscoop als 
thuis. Daarnaast hou ik van muziek. Ooit wil ik nog eens een 
instrument leren spelen (drummen of gitaar), maar pas als ik 
daar voldoende tijd voor heb. Verder hou ik van leuke uitstapjes 
en vakanties met de familie.

Wat is je favoriete club?
Machel: In Nederland Ajax maar in het buitenland Bayern 
Munchen.
Michel: In Nederland Utreg, in het buitenland Barcelona. Als 
Utreg-fan wordt je niet heel erg verwend, dus ik gun eigenlijk 
alle Nederlandse clubs succes (vooral Europees).

Tot slot: wie bij Leerdam Sport wil je in het bijzonder nog noe-
men?
Machel: Jan Sleeuwenhoek, voor alles wat hij altijd voor ons 
gedaan heeft. Verder eigenlijk alle vrijwilligers die zich inzetten 
voor onze club.
Michel: Ik wil ook Jan Sleeuwenhoek noemen. Wat hij voor ons 
altijd heeft gedaan, is ons veel waard. Wij hebben hem vaak zit-
ten dollen, maar ik denk dat hij weet hoeveel wij waarderen wat 
hij voor ons gedaan heeft.

"dit seizoen zijn wij 
nog niet echt gestart"

    Team G W GL V P DPV DPT
  1 DESK 2 17 14 2 1 44 61 -12
  2 Sleeuwijk 3 17 11 3 3 36 53 -33
  3 Vuren 2 17 10 3 4 33 32  -26
  4 GDC 3  17   7 5 5 26 35 -38
  5 Unitas 2 16   7 2 7 23 48 -36
  6 SVW 2 17   7 4 6 22 47 -41
  7 Schelluinen 2 15   5 5 5 20 36 -33
  8 NOAD'32 2 17   6 2 9 20 25 -31
  9 Sparta'30 2 17   5 4 8 19 32 -43
10 Kerkwijk 2 17   5 2 10 17 30 -44
11 GRC-14 3 17   4 2 11 11 23 -46
12 Leerdam Sp.'55 3 16   2 0 14 6 30 -69

Stand 3e Elftal 21-03-2015
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Jaren lang hebben we geleefd met het idee te verhuizen naar 
een nieuwe stek. Toen dat uiteindelijk niet doorging en we toch 
onze eigen broek, die al ver was afgezakt, omhoog moesten 
halen, ontvingen we na een felle strijd een tegemoetkoming van 
de gemeente i.v.m. achterstallig onderhoud dat als gevolg van 
die plannen, eigenlijk achterstallig onderhoud in het kwadraat 
is geworden.

Veel ideeën en plannen zijn geopperd om het geld een goede 
bestemming te geven. O.a. de kleedkamers konden een op-
knapbeurt gebruiken.

Een start werd gemaakt met de toiletten en de scheidsrechters 
kleedkamer. We waren en zijn gelukkig met die ene vrijwilliger 
die in zijn eigen tijd belangeloos alle wc's en de scheidsrechters 
kleedkamer onder handen heeft genomen. En eerlijk is eerlijk, 
daar kunnen we nu heel goed mee voor de dag komen. Veel 
DANK daarvoor!

Eerlijk gezegd hopen wij dat een goed voorbeeld doet volgen, 
want vele handen maken licht werk en het ziet er echt naar uit 
dat we gewoon zijn aangewezen op onze eigen leden om heel 
veel werk mee te verrichten. Het is al jaren een vraag die zo 
ongeveer iedere keer doorklinkt, de vraag om vrijwilligers, maar 
alleen met vrijwilligers slagen we erin te overleven. natuurlijk 
iedereen heeft zijn eigen visie op hoe zaken moeten lopen, 
maar als je van te voren in gedachten neemt dat er nauweli-
jks betaalde krachten binnen Leerdam Sport zijn en je bereid 
bent dat dan ook voor lief te nemen, moet het lukken om tot 
concrete afspraken en uitvoering van werkzaamheden te komen 
waar we met z’n allen jarenlang plezier van hebben.

Meld je a.u.b. aan of zo nodig zoek iemand met wie je goed 
kunt samenwerken om werkzaamheden uit te voeren en meld 
je dan samen aan.

Vorig jaar hadden we ‘geen’ winter, afgelopen winter was er wel 
diverse keren sneeuw en zelfs (jawel) hier en daar een vliesje 
ijs op de sloot. Maar van een echte winter was ook deze winter 
geen sprake. Wel koud bij tijd en wijle, maar nooit langdurig. 
Dus ook deze winter gaat de boeken in als ‘geen winter’. En toch 
is ie gedenkwaardig! Helemaal voor de actieve voetballers van 
Leerdam Sport. Er viel zoveel neerslag dat globaal genomen pas 
in de 2e week van maart (!!) zonder problemen getraind kon 
worden.

Herinner ik mij het goed dan is er in de week van 15 decem-
ber 2014 voor het laatst door de meesten getraind. Afgelopen 
week, die dus met maandag 9 maart 2015 begon, is er in ieder 
geval iedere avond getraind. Geen berichtjes op de ‘app', dat 
er ‘vanavond niet getraind mag worden’. Hele volksstammen 
hebben daarop gereageerd. Zeker op momenten dat er bij 
omliggende verenigingen wel getraind werd was het onbegrij-
pelijk dat dat bij ons vaker niet dan wel mocht. Maar ja, als het 
kader zegt dat er niet getraind mag worden dan mag er niet 
getraind worden, zullen velen denken en zeggen. en dat is maar 
goed ook. Velen lieten dat echter niet zomaar gebeuren. Welke 
belangen heeft een vereniging die het van voetballen moet heb-
ben, om de training week na week af te gelasten. Geen belang 
hoor ik u zeggen. In tegendeel zelfs. Het enige belang is het 
behoud van het veld, maar ja wat heb je daar aan als je er niet 
op mag voetballen?

Met zoveel afgelastingen zijn het vooral de mensen die hun 
kinderen geen waar voor hun (dure) geld zien krijgen, die 
twijfelen over hoe nu verder. Zeker als er bij bv. Asperen ‘lekker’ 
op kunstgras getraind kon worden of als je al die alternatieven 
hoort die er bij andere verenigingen geregeld waren.

Hoeveel moeite moest er door menig jeugdleider gedaan 
worden om een alternatief programma gefinancierd te krijgen? 
Begrijpelijk dat die leiders die moeite deden! Immers in het 
geval dat er weken achter elkaar niets gebeuren zou, bedanken 
die ouders (en hun kinderen ) LS voor de moeite en stappen 
over naar een ander voetbalvereniging of zelfs een andere sport 
waarbij het wel doorgaat. En juist met de inspanningen van 
die jeugdleiders, die er in de afgelopen 2 à 3 jaar voor hebben 
gezorgd dat er een enorme aanwas van leden in de jongste cat-
egorie tot stand is gebracht, moet wellicht iets meer rekening 
worden gehouden.

Voor overmacht heeft iedereen begrip, maar van overmacht 
kan je zo langzamerhand niet meer spreken als 1 bui genoeg is 
het trainingsveld weer als onbespeelbaar te bestempelen. 
Natuurlijk chargeer ik, maar NOOIT eerder zijn er (zoveel) train-
ingen afgelast. Trainingen!! Waar gaat het over? Waar zijn de 
trainingsavonden dat je met je doorweekte trainingspak eerst 
onder de douche ging staan, omdat je met dergelijk besmeurde 
kleding thuis niet aan hoefde te komen. Trainingen afgelast? 
Wat is dat voor een vereniging?

Wedstrijden afgelast, dat ligt meer voor de hand, maar ook 
daarbij bleek Leerdam Sport bijzonder! Op een zaterdag waarbij 
iedereen er vanuit ging dat het niet door zou gaan, ook al 
omdat het traingingsveld er die week ook al uit lag en het bij 
99,99% van alle omliggende verenigingen was afgelast ging het 
bij ons door. Waar komt dat vandaan? Wat voor sentimenten 
spelen bij zo’n beslissing? Het is heel kinderachtig als ik zeg dat 
het er een beetje op lijkt dat boontje om z’n loontje komt, maar 
ik schat in dat velen dat gevoel soms wel een beetje hebben. 
En dan valt het niet mee om de verantwoordelijken voor al die 
beslissingen te blijven waarderen voor hun vrijwilligers werk.

Het wordt hoog tijd er snel wordt nagedacht ,en belangrijker 
snel gehandeld wordt om zo’n winter NOOIT meer mee te hoev-
en maken. tenzij er een meter sneeuw ligt en de sloten bedekt 
zijn met 15 cm dik ijs. Dan hoeven we niet eens te voetballen!
Een (beleids)plan maken t.b.v. alternatieven om de jeugd in een 
nieuwe natte winter waar voor hun contributiegeld te geven of 
actie op touw zetten om een kunstgrasveld te gaan aanschaffen.

‘Leve’ het kunstgras, al was het maar om de continuïteit van de 
vereniging te bewa(k)( r)en. Voor het geld hoeven we het niet 
te laten, de gemeente draagt als ik goed ben geïnformeerd in 
de vorm van de 60/40 regeling een fiks deel bij als we maar met 
een geweldig plan komen. En dat is een geweldige uitdaging!

de Beste stuurlui staan aan wal

even een bedankje.

Bernardus
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Even voorstellen: 
Deze man hoeft verder geen introductie. Sinds zijn zevende jaar al voetballend bij Leerdam Sport. En in  de 
loop van de jaren actief geweest in diverse functie voor zijn cluppie. Hij traint en speelt nog altijd in het 5e 
elftal, als is hij nog wat te fanatiek naar eigen zeggen. Sinds kort zit hij ook in de TC van Leerdam Sport.

Hoe ben je in de TC terecht gekomen?
Tijdens het bollenboom toernooi (Veteranen toernooi in Aperen) 
ben ik door o.a. Dick kruijs en Albert Joosen gevraagd of ik inter-
esse had om plaats te nemen in de toen nog op te richten TC bij 
Leerdam Sport.

Wat is jouw functie binnen de TC?
Ik ben de trainer coördinator. Dat houdt in dat ik de trainers 
ondersteun tijdens het hele training proces, het gaat dan niet 
alleen over de oefenstof tijdens de training maar ook hoe ze het 
doen tijdens de wedstrijden. Ik bekijk dan niet alleen de trainin-
gen maar ook de wedstrijden. Als ik constateer dat er redenen 
voor verbeteringen zijn wat betreft aanpak van trainingen of 
omgang met de pupillen dan ga ik met de desbetreffende trainer 
in gesprek, dit gebeurd niet gelijk na de eerste 2 trainingen. Ik kijk 
het eerst een aantal weken aan en dan spring ik in. 
We gaan dan met elkaar om de tafel zitten en gaan we het heb-
ben over hoe we het eventueel kunnen verbeteren. Is er geen 
verbetering te zien, dan speel ik dat door naar de groepsleiders 
en andere coördinators van de TC, zodat we dan op zoek kunnen 
gaan naar een andere oplossing.

Wat zou je graag zien veranderen op het trainingsvlak bij LSP.
Ik zou graag zien dat alle trainers hun trainersdiploma hebben, 
en die kentering is al wel goed te zien op dit moment. De meeste 
die nu training geven hebben de benodigde papieren op zak. 
Voor een F4 of F5 is dat moeilijk te verwezenlijken. Maar voor de 
selectie elftallen vind ik het een must. Twee trainers per elftal zou 
ook ideaal zijn, en minimaal 2x per jaar om de tafel zitten met 
alle trainers en coördinators voor een soort evaluatie gesprek, 
de lijntjes lekker kort houden. Dat werkt toch het fijnst. Als je er 
kort op zit ben je ook sneller bij de kern van het probleem en kan 
je dat op een zeer korte termijn aanpakken. Waar we ook naar 
toe moeten is dat we allemaal het zelfde systeem gaan voetbal-
len. 4-3-3 is naar mijn mening de Leerdam Sport stijl, maar daar 
hoeven we ons niet per se aan vast te houden, maar het voordeel 
daarvan is, is dat elke speler dan zijn taak weet als hij doorschuift 
naar een hoger elftal. Als iedereen zijn eigen systeem hanteert 
geeft dat toch verwarring, vooral bij de jongste spelers.

Zie je veel verschil tussen de trainingen van nu en toen jij zelf 
nog trainde.
Ik denk dat wij vroeger in de jeugd veel meer techniek training 
kregen. Wat ik tegenwoordig ook een beetje mis is het trainen 
op techniek. Het kappen, het weg draaien bij de tegenstander, 
balletje achter het steenbeen, het passeren van een tegen-
stander enz. Of iets simpels als het ingooien van een uitbal, kijk 
eens hoe vaak dat mis gaat, bij de pupillen maar net zo goed bij 
de senioren. Wat je nu ziet zijn veel pas trap oefeningen en dat 
alle oefenstof met de bal is. Dat wordt ook gestimuleerd door 
de K.N.V.B. Ik ben daar ook wel voorstander van, maar ik denk 
dat als je in de A of B speelt je heel goed op conditie kan trainen 
zonder bal. Laat die gasten maar zwoegen en zweten, dat werkte 
toen en dat zou nu ook moeten werken. ik denk ook dat de train-
ers vroeger strenger waren, dat geld niet voor iedereen natuurli-
jk. Nu staan ze meer in de groep en vroeger stonden ze er meer 
boven heb ik het idee. Ik kan nou niet zeggen dat het een beter 
dan het andere, de tijden zijn ook daar in veranderd.

Kunstgras?
Ideaal, om te trainen, maar voor mij persoonlijk niet om te voet-
ballen. Je moet het zo zien, tijdens en na de winterstop wordt er 
voorbereid op de tweede helft van de competitie en daar is dit 
jaar nagenoeg geen sprake van geweest. 
dus kunstgras zou een ideale uitkomst zijn, want ik zie niet dat er 
op een korte termijn wat aan de velden gedaan kan worden. Er is 
al heel veel over gepraat en gezegd. Ik weet ook dat er meerdere 
factoren meespelen, maar met de staat van de trainingsvelden is 
het natuurlijk heel slecht. Ik weet ook best wel dat er niet altijd 
op de velden getraind kon worden, maar als er enigszins getraind 
kan worden moet dat ook gedaan worden. Ik heb zelf de velden 
wel eens gecheckt als er weer eens niet gevoetbald of getraind 
mocht worden. Al ben ik dan wel geen veld expert, maar had dan 
wel het idee dat er toch echt wel getraind kon worden. 
Niet iedereen zal me dat in dank afnemen, maar ik heb mijn hart 
op de tong en dat word niet altijd gewaardeerd. Waar is de tijd 
gebleven dat je helemaal onder de modder van het voetbalveld 
afstapte, dat was toch altijd het mooiste wat er was.



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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Voetbalvereniging Leerdam Sport ‘55
Aanmeldingsformulier Familiedag 13 Juni 2015

Minimaal 2 kinderen onder de 12 jaar.

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

Naam Team :

Contactpersoon team :
Telefoonnummer          :

Niveau
Team

1: Goed

2: Normaal

3: Slecht

Naam: Leeftijd:

LEERDAM 

SPORT ’55

Aanmeldingsformulier voor 1 juni inleveren in de sportkantine van Leerdam Sport.
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uitslagen vanaf 17-01-2015

17-01  Lekvogels - Leerdam sp. 5 0 - 11
14-02  HSSC 61 6 - Leerdam sp. 5   0 - 6
07-03  Heukelum 5 - Leerdam sp. 5   0 - 2  
14-03  Leerdam sp. 5  - Lekvogels 4   5 - 1 

Leerdam sport 5

28-02  Leerdam sp. C1 - Theole C2   3 - 0 
07-03  RKTVC C2 - Leerdam sp. C1  1 - 5 
14-03  Leerdam sp. C1 - Arkel C1   5 - 0
21-03  Leerdam sp. C1 -  GJS C1   1 - 1

Leerdam sport C1

14-02  Wadenoijen E2 - Leerdam sp. E1 1 -11
21-02  Nivo Sparta E2 - Leerdam sp. E1  1 - 3
07-03  Leerdam sp. E1 - RKTVC E3   2 -2
14-03  Leerdam sp. E1 - Ophemert E2 13 -2 
21-03  Leerdam sp. E1 - Nivo Sparta E2   3 -2

Leerdam sport E1

21-02  Tricht F2 - Leerdam sp. F2   0 - 7
28-02  BZS F2 - Leerdam sp. F2   2 - 4
07-03  Leerdam sp. F2 - Arkel F1   1 - 4
14-03  Leerdam sp. F2 - A. Veen F1   0 - 1
21-03  Leerdam sp. F2 - Tricht F2   6 - 2

28-02  Leerdam sp. F5 - BZS F5   2 - 6
07-03  MEC 07 F3 - Leerdam sp. F5  3 - 1
14-03  Theole F7 - Leerdam sp. F5  7 - 1
21-03  RKTVC F9 - Leerdam sp. F4  2 - 0

Leerdam sport F2

Leerdam sport F5

28-02  Leerdam sp. F3 - Everstein F2G   9 - 2
07-03  HSSC 61 F3 - Leerdam sp. F3  3 - 2
14-03  Nivo Sparta F7 - Leerdam sp. F3  3 - 0
21-03 Theole F5 - Leerdam sp. F3  4 - 1

Leerdam sport F3

28-02  Leerdam sp. F4 - T.banders F3   6 - 0
07-03  DSC F6 - Leerdam sp. F4  0 - 9
14-03  Nivo Sparta F8 - Leerdam sp. F4  1 - 4
21-03  RKTVC F8 - Leerdam sp. F4            0 - 11

Leerdam sport F4

21-02  RKTVC E7 - Leerdam sp. E2   4 - 2
07-03  Leerdam sp. E2 - SVW E3   0 - 0
14-03  Leerdam sp. E2 - Rhel/Beesd E3   3 - 3 
21-03  Leerdam sp. E2 - RKTVC E7   2 - 4

Leerdam sport E2

21-02  DSC F2G - Leerdam sp. F1              0 - 11
28-02  MVV 58 F1 - Leerdam sp. F1  3 - 4
07-03  Rosmalen F5 - Leerdam sp. F1  0 - 1
14-03  Leerdam sp. F1 - Ophemert F1  8 - 1
21-03  Leerdam sp. F1 - DSC F2G  4 - 1

Leerdam sport F1

07-03  Theole D3 - Leerdam sp. D1  3 - 1
14-03  MEC 07 D1 - Leerdam sp. D1  7 - 2
21-03  Heukelum D1 - Leerdam sp. D1  4 - 2

Leerdam sport D1

28-02  Everstein D2 - Leerdam sp. D2    4 - 2
21-03  Leerdam sp. D2 - ST Rhel/Be D4   4 - 0

Leerdam sport D2

05-02  RKTVC - Leerdam sp. 2     4 - 1
01-03  DSS 14 3 - Leerdam sp. 2     5 - 2
08-03  Leerdam sp. 2 - Beesd 5     1 - 0
15-03  Teisterbndrs 4 - Leerdam sp. 2     0 - 4 
22-03  BZS 5 - Leerdam sp. 2     3 - 1

Leerdam sport ZoN 2

28-02  J. van Arckel A1 - Leerdam sp. a1  3 - 0
07-03  Leerdam sp. a1 - Lekvogels A1  0 - 4
21-03  RKTVC A2- Leerdam sp. a1  2 - 1

Leerdam sport a1

28-02  LRC 4 - Leerdam sp. 2   0 - 0
07-03  Leerdam sp. 2  - Oranje Wit 6   1 - 3 
14-03  TEC 2 - Leerdam sp. 2   5 - 3 
21  -03  Everstein 3 - Leerdam sp. 2   1 - 1

Leerdam sport 2

07-03  GDC 3 - Leerdam sp. 3     5 - 3
14-03  Leerdam sp. 2 - DESK 2     0 - 4
21-03  Leerdam sp. 2 - Kerkwijk 2     1 - 2

Leerdam sport 3

28-02  meerkerk 4 - Leerdam sp. 4  2 - 2
07-03  Leerdam sp. 4 - Heukelum 3  1 - 1
14-03  Arkel 2- Leerdam sp. 4  2 - 0 
21-03  Stedoco 3- Leerdam sp. 4  1 - 0

Leerdam sport 4

Van de sponsor commissie
VLAGGEN:
POPULAIR kledingreparatie & stomerij, Vlietskant 29 heeft ti-
jdens de winterstop alle vlaggen welke op ons complex hangen 
gerepareerd.
Als dank hiervoor is er is er een advertentie in dit clubblad 
geplaatst.
Wij bedanken POPULAIR voor zijn sponsoring “in natura”.
BALLENVANGER
Op ons sportcomplex zijn een aantal vrijwilligers druk bezig met 
het plaatsen van een nieuwe ballenvanger. Begin 2013 was er 
tijdens een storm een gedeelte van de ballenvanger omver ge-
waaid en niet meer te repareren. Het hele complex is verzekerd, 
alleen was onze verzekeringsagent “vergeten” de ballenvanger 
te vermelden waardoor deze schade niet werd vergoed. 
Hierop heeft nu een trouwe aanhanger en supporter met daar-
bij de werkers het initiatief genomen om ook het resterende 
deel van de ballenvanger te verwijderen en een COMPLEET 

NIEUWE BALLENVANGER te sponsoren en te plaatsen. 
Wij zijn deze sponsor en uiteraard de werkers bijzonder dank-
baar dat de ballen niet meer op het voorterrein en kantine 
kunnen komen.
Als vereniging zijn wij bijzonder dankbaar maar vooral trots, 
dat er (oud) leden zijn welke op deze wijze hun vereniging nog 
een warm hart toedragen. De laatste jaren hebben wij op deze 
wijze ook pupillendoeltjes en trainingspakken voor het 1e elftal 
geschonken gekregen.
Zijn er lezers, leden en/of sympathisanten welke ook op één of 
ander manier de vereniging willen ondersteunen, neem dan 
contact op met ondergetekende.
Wil sleeuwits. 



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

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

0345 - 61 95 05
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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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1995 Leerdam Sport 55 
Stnd A. van Dijk, T. Verdier, C. Mengens, M. Blommers, K Kerkhof, M. van Dijk- Verdugt, B. Budak 

Ztnd G. Severing, T. Demir, J. Frederiks, R. Kaya

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



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




