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Als ik deze bijdrage aan het papier toe vertrouw zijn de eerste 
wedstrijden in competitieverband al weer gespeeld. Ik hoop dat 
iedereen van zijn wel verdiende vakantie heeft genoten en goed 
uitgerust is om dit voetbal seizoen weer hun beste beentje voor 
te gaan zetten. Ik wens iedereen van het eerste elftal tot aan 
onze mini pupillen een schitterend en sportief seizoen 2015-
2016 toe.

In de afgelopen periode ontvingen wij het bericht dat Julia 
Kruijs was komen te overlijden. Jarenlang was zij samen met 
haar man Dirk het gezicht van onze kantine. Hoewel wij wisten 
dat haar gezondheid achteruit ging, komt zo’n overlijden toch 
weer onverwachts. Met vele Leerdam Sporters was ik aanwezig 
bij de uitvaart om voorgoed afscheid te moeten nemen van 
Julia. Nogmaals wil ik de naaste familie sterkte wensen met het 
voor hun zo grote verlies.

Geschokt hoorden wij ook van het overlijden van Gert Heijsteeg. 
Hoewel Gert geen lid meer bij ons was kwamen wij hem regel-
matig tegen als we tegen vv Meerkerk moesten spelen waar hij 
een kader functie had. In de jaren dat Gert lid was bij Leerdam 
Sport’55 heeft hij zich jaren lang ingezet in o.a. de bazaar com-
missie. Ook is hij jarenlang grensrechter geweest bij ons 1e 
elftal. Ik wens ook de nabestaanden van Gert heel veel sterkte 
om dit verlies te verwerken.

Er is iets wat mij als voorzitter van onze mooie vereniging 
zorgen baart. Nog steeds hebben wij een structureel tekort aan 
vrijwilligers. Het kan toch niet zo zijn dat wij als vereniging geen 
leiders of trainers hebben voor onze jeugdteams. Het kan toch 
niet zo zijn dat onze velden niet in orde zijn omdat er te weinig 
mensen zijn die bepaalde taken uit kunnen voeren. Het kan 
toch niet zo zijn dat we geen scheidsrechters kunnen vinden 
om wedstrijden te fluiten. Het kan toch niet zo zijn dat wij geen 
leden kunnen vinden die zitting willen nemen in bepaalde com-
missies. Kom op leden neem je verantwoordelijkheid want het 
kan toch niet zo zijn dat alles steeds weer op de zelfde mensen 
aan gaat komen. Ik heb er als voorzitter vertrouwen in dat er 
binnen ons mooie Leerdam Sport’55 voldoende mensen zijn om 
samen met het bestuur en de huidige vrijwilligers de handen uit 
de mouwen willen steken.

Ja hoor, daar is dan eindelijk bericht over het Glaspark Leerdam. 
Tijdens een bijeenkomst in het Stadskantoor is het Haalbaar-
heidsonderzoek Glaspark Leerdam gepresenteerd. Een heel 
gedetailleerd plan om te komen tot een gezamenlijke sport 
accommodatie in Leerdam voor 5 buitensport verenigingen. 
Ik wil de 2 samenstellers van het plan een compliment maken 
voor het samenstellen van het plan en het duidelijke plan van 
aanpak. U zult begrijpen dat wij als bestuur niet alleen over dit 
plan gaan beslissen. Allereerst zal er een bijeenkomst zijn op 2 
oktober a.s. waar de samenstellers van het haalbaarheidsonder-
zoek tekst en uitleg komen geven aan onze leden. Op deze 
avond kunt u als lid ook uw vragen stellen omtrent het plan. 
Tijdens onze ledenvergadering van 30 november zullen wij een 
beslissing gaan nemen of wij daadwerkelijk aan gaan sluiten bij 
de realisatie van het Glaspark Leerdam.

Voorzitterspraat
We staan aan de vooravond om een grote beslissing te gaan 
nemen op onze algemene ledenvergadering van 30 november 
aanstaande. Ik wil dan ook iedereen oproepen naar deze verga-
dering te komen zodat u uw stem kan laten horen.  
Want laten we niet vergeten: Leerdam Sport’55 is niet alleen 
van het bestuur, maar van alle leden van Leerdam Sport’55.

Volgend jaar op 17 en 18 juni zal er weer een Samenloop voor 
Hoop plaats gaan vinden. De organisatie heeft deze keer niet 
voor onze accommodatie gekozen maar voor een locatie aan de 
Plesmanstraat in Leerdam. Ik ben al in contact geweest met de 
voorzitter van vv LRC Leerdam hoe wij als voetbalverenigingen 
ook deze keer weer een financiële bijdrage kunnen gaan leveren. 
De precieze invulling weten we ook nog niet maar ik hou u daar 
zeer zeker van op de hoogte.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport’55

 "Glaspark 
      Leerdam"



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

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!
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Oefen wedstrijden
08 aug: Leerdam sport 55 - Desto   2 - 1
15 aug: Leerdam sport 55 - S.V.W.  0 - 0
18 aug: Leerdam sport 55 - W.N.C. 0 - 1

Beker
23 aug: Leerdam sport 55 - TGG  0 - 1
30 aug: Sparta 30 - Leerdam sport 55  2 - 3
01 sep: Leerdam sport 55 - Asperen 3 - 1
Competitie
05 sep: SC Amstelwijck - Leerdam sport 55  Afg.
12 sep: Leerdam sport 55 - SV Meerkerk   0 - 2
19 sep: Nivo Sparta - Leerdam sport 55  2 - 1 
26 sep: Leerdam sport 55 - VV Hardinxveld  0 - 0

Programma Leerdam sport 55 stand 1e Elftal vanaf 19 - 09 - 2015
#   team  g  W  gL   V P DPV DPt

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

1. GJS 3 3 0 0 9 12 4
2. Almkerk 3 3 0 0 9 9 2
3. Altena 3 2 1 0 7 11 3
4. SV Meerkerk 3 2 0 1 6 5 4
5. GRC 14 3 1 1 1 4 5 4
6. Nivo Sparta 3 1 1 1 4 3 5
7. De Zwerver 3 1 1 1 4 3 6
8. Hardinxveld 2 1 0 1 3 3 3
9. Wilhelmina'26 3 0 2 1 2 4 5
10. Alblasserdam 3 0 2 1 2 1 2
11. Tricht 2 0 1 1 1 2 6
12. Unitas 3 0 1 2 1 3 9
13. Leerdam sport'55 2 0 0 2 0 1 4
14. SC Amstelwijck 2 0 0 2 0 2 7

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

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

A.St�tz


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

            9        September 2015 i DE BRug             DE BRug i Septembert 2015        8

Uit de Bestuurskamer
Het seizoen 2015 – 2016 is inmiddels een paar weken oud en 
alle teams zijn weer aan het voetballen. Nieuw dit jaar is het 
damesteam dat onder bezielende leiding van erwin niks zijn 
wedstrijden speelt.

Algemene Leden Vergadering.
De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar op maandag 30 
november 2015, aanvang 20:00 uur plaatsvinden. Als bestuur 
zullen we verantwoording afleggen over het gevoerde beleid 
en de plannen voor het komende jaar kenbaar maken. Naast 
de vertrouwde agenda staat dit keer het sportpark Glaspark op 
het programma. Hier kom ik later in mijn bijdrage nog op terug. 
Ook vraag ik aandacht voor de bestuursfunctie commerciële 
zaken. Deze vacature stond vorig jaar ook al op de agenda, maar 
helaas heeft zich nog geen kandidaat gemeld. Gevolg is dat er 
voor commerciële zaken onvoldoende aandacht is binnen Leer-
dam Sport ’55. Een situatie die onwenselijk is, want wij staan 
als vereniging voor de nodige uitdagingen. tzde vraag is dan 
ook: wie stelt zich kandidaat voor de bestuursfunctie commer-
ciële zaken? Het komende jaar zullen er belangrijke besluiten 
genomen moeten worden. Uw mening is dan ook van belang. ik 
spreek dan ook de hoop uit dat jullie in groten getale aanwezig 
zullen zijn. De agenda voor de Algemene Leden Vergadering 
treffen jullie elders in De Brug aan.

2 oktober 2015, aanvang 19:45 uur: Ledenbijeenkomst glaspark
Sinds medio 2014 zijn er gesprekken tussen Hockeyclub Leer-
dam, Korfbalvereniging Ter Leede, LRC Leerdam en Leerdam 
Sport ‘55 om te onderzoeken of het mogelijk is om te komen 
tot een sportpark waar de buitensportverenigingen uit Leerdam 
gezamenlijk gebruik van kunnen maken. Afgesproken is dat de 
samenwerking plaats zal vinden op basis van gelijkwaardigheid 
en dat er een haalbaarheidsonderzoek plaats zou vinden. 
Hockeyclub Leerdam en LRC Leerdam hebben hierin het voor-
touw genomen. De uitkomsten zijn 8 september gepresenteerd 
aan afvaardigingen van de buitensportverenigingen en de 
gemeente Leerdam. Tijdens deze bijeenkomst is afgesproken 
dat wij het resultaat met onze leden zullen bespreken. Wij als 
bestuur van Leerdam Sport ’55 hebben besloten deze bijeen-
komst vrijdag 2 oktober 2015 om 19:45 uur te houden. Gezien 
het belang van het plan hebben wij er als bestuur voor gekozen 
om ook de ouders van onze jeugdspelers uit te nodigen voor 
deze bijeenkomst. Het betreft een informatieve bijeenkomst 
en er zal die avond ook geen besluit worden genomen. Wel is 
het van belang dat onze leden kennis kunnen nemen m.b.t. het 
haalbaarheidsonderzoek en hierover ook vragen kunnen stellen. 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering kunnen wij mogelijk al 
een besluit nemen, maar dat is op dit moment nog niet zeker. 
Wij rekenen op jullie komst.

Henri van Wijk
Secretaris

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

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

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

* De financiële stukken kunnen op afspraak worden ingezien vanaf 23 november 2015.

Het bestuur.t

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

maandag 30 november 2015,  aanvang 20:00 uur in de grote kantine

Algemene Leden Vergadering

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING:
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5-9   speelronde 1
SC Amstelwijck  - Leerdam Sport 55
Hardinxveld - GRC 14
Nivo Sparta - GJS 
Altena - Unitas
Wilhelmina '26 - Tricht
Meerkerk - Almkerk
De Zwerver - Alblasserdam

12-9   speelronde 2
Leerdam Sport 55 - Meerkerk
GRC 14 - Altena
Tricht - Hardinxveld
GJS - SC Amstelwijck 
Alblasserdam - Nivo Sparta
Unitas - Wilhelmina '26
Almkerk - De Zwerver

19-9   speelronde 3
Nivo Sparta - Leerdam Sport 55
Hardinxveld - Unitas
GRC 14 - GJS
Altena - Tricht
Wilhelmina '26 - De Zwerver
Meerkerk - Alblasserdam
SC Amstelwijck  - Almkerk

26-9   speelronde 4
Leerdam Sport 55 - Hardinxveld
Tricht - GRC 14
GJS - Altena
Alblasserdam - Wilhelmina '26
Unitas - SC Amstelwijck 
Almkerk - Nivo Sparta
De Zwerver - Meerkerk

3-10   speelronde 5
Altena - Leerdam Sport 55
Hardinxveld - Almkerk
GRC 14 - Unitas
Nivo Sparta - De Zwerver
Tricht - Alblasserdam
Wilhelmina '26 - GJS
SC Amstelwijck  - Meerkerk 

10-10   speelronde 6
Leerdam Sport 55 - GRC 14
GJS - Hardinxveld
Alblasserdam - Altena
Unitas - Tricht
Almkerk - Wilhelmina '26
Meerkerk - Nivo Sparta
De Zwerver - SC Amstelwijck 

17-10   speelronde 7
Tricht - Leerdam Sport 55
Hardinxveld - Meerkerk
GRC 14 - Almkerk
Altena - De Zwerver
Unitas - GJS
Wilhelmina '26 - Nivo Sparta
SC Amstelwijck  - Alblasserdam

31-10   speelronde 8
Leerdam Sport 55 - Unitas
Nivo Sparta - SC Amstelwijck 
GJS - Tricht
Alblasserdam - GRC 14
Almkerk - Altena
Meerkerk - Wilhelmina '26
De Zwerver - Hardinxveld

7-11   speelronde 9
GJS - Leerdam Sport 55
Hardinxveld - Alblasserdam
GRC 14 - Zwerver De
Altena - Meerkerk 
Tricht - Nivo Sparta
Unitas - Almkerk
Wilhelmina '26 - SC Amstelwijck 

14-11   speelronde 10
Zwerver De - Leerdam Sport 55
Nivo Sparta - Hardinxveld
Alblasserdam - Unitas
Wilhelmina '26 - Altena
Almkerk - GJS
Meerkerk - GRC 14
SC Amstelwijck  - Tricht

28-11   speelronde 11
Leerdam Sport 55 - Almkerk
Hardinxveld - SC Amstelwijck 
GRC 14 - Wilhelmina '26
Altena - Nivo Sparta
Tricht - Zwerver De
GJS - Alblasserdam
Unitas - Meerkerk 
 
5-12   speelronde 12
Alblasserdam - Leerdam Sport 55
Nivo Sparta - GRC 14
Wilhelmina '26 - Hardinxveld
Almkerk - Tricht
Meerkerk - GJS
SC Amstelwijck  - Altena
Zwerver De - Unitas

12-12   Speelronde 13
Leerdam Sport'55 - Wilhelmina'26
Hardinxveld - Altena
GRC'14 - SC Amstelwijck
Tricht - sv Meerkerk
GJS - De Zwerver
Unitas - Nivo Sparta
Almkerk - Alblasserdam

23-1   Speelronde 14
sv Meerkerk - Leerdam Sport 55
Hardinxveld - Tricht
Nivo Sparta - Alblasserdam
Altena - GRC'14
Wilhelmina'26 - Unitas
SC Amstelwijck - GJS
De Zwerver - Almkerk

30-1   Speelronde 15
Leerdam Sport 55 - Nivo Sparta
Tricht - Altena
GJS - GRC'14
Alblasserdam - sv Meerkerk
Unitas - Hardinxveld
Almkerk - SC Amstelwijck
De Zwerver - Wilhelmina'26

13-2   Speelronde 16
Hardinxveld - Leerdam Sport 55
GRC'14 - Tricht
Nivo Sparta - Almkerk
Altena - GJS
Wilhelmina'26 - Alblasserdam
sv Meerkerk - De Zwerver
SC Amstelwijck - Unitas

20-2   Speelronde 17
Leerdam Sport 55 - Altena
GJS - Wilhelmina'26
Alblasserdam - Tricht
Unitas - GRC'14 
Almkerk - Hardinxveld 
sv Meerkerk - SC Amstelwijck
De Zwerver - Nivo Sparta

5-3   Speelronde 18
GRC'14 - Leerdam Sport 55
Hardinxveld - GJS  
Nivo Sparta - sv Meerkerk 
Altena - Alblasserdam
Tricht - Unitas
Wilhelmina'26 - Almkerk 
SC Amstelwijck - De Zwerver

12-3   Speelronde 19 
Leerdam Sport 55 - Tricht
Nivo Sparta - Wilhelmina'26
GJS - Unitas
Alblasserdam - SC Amstelwijck
Almkerk - GRC'14
sv Meerkerk - Hardinxveld
De Zwerver - Altena

19-3   Speelronde 20
Unitas - Leerdam Sport 55 
Hardinxveld - De Zwerver
GRC'14 - Alblasserdam
Altena - Almkerk
Tricht - GJS
Wilhelmina'26 - sv Meerkerk
SC Amstelwijck - Nivo Sparta

2-4   Speelronde 21
Leerdam Sport 55 - GJS 
Nivo Sparta - Tricht
Alblasserdam - Hardinxveld
Almkerk - Unitas
sv Meerkerk - Altena
SC Amstelwijck - Wilhelmina'26
De Zwerver - GRC'14

9-4   Speelronde 22 
Leerdam Sport'55 - De Zwerver 
Hardinxveld - Nivo Sparta
GRC'14 - sv Meerkerk
Altena - Wilhelmina'26
Tricht - SC Amstelwijck
GJS - Almkerk
Unitas - Alblasserdam

23-4   Speelronde 23
Wilhelmina'26 - Leerdam Sport'55
Nivo Sparta - Unitas
Altena - Hardinxveld
Alblasserdam - Almkerk
sv Meerkerk - Tricht 
SC Amstelwijck - GRC'14
De Zwerver - GJS

30-4   Speelronde 24
Leerdam Sport'55 - SC Amstelwijck 
GRC'14 - Hardinxveld
Tricht - Wilhelmina'26
GJS - Nivo Sparta
Alblasserdam - De Zwerver
Unitas - Altena
Almkerk - sv Meerkerk

7-5   Speelronde 25
Leerdam Sport'55 - Alblasserdam
Hardinxveld - Wilhelmina'26
GRC'14 - Nivo Sparta
Altena - SC Amstelwijck
Tricht - Almkerk
GJS - sv Meerkerk
Unitas - De Zwerver

14-5   Sspeelronde 26
Almkerk - Leerdam Sport'55
Nivo Sparta  - Altena
Alblasserdam - GJS
Wilhelmina'26 - GRC'14
sv Meerkerk - Unitas
SC Amstelwijck - Hardinxveld
De Zwerver - Tricht

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

Tegenstanders seizoen 2015-2016

v.v
. H

ARDINXVELD

v.v. Alblasserdam
Sportpark Souburgh
Vinkenpolderweg 1
2952 AV
Alblasserdam

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

GDC 14
Sportpark Almbos
Parallelweg 37
4283 GR 
Giessen

Ook dit jaar is Zuid 1 weer het toneel waar het eerste elfal zal 
gaan strijden voor de punten. Dat betekend een weerzien met 
een hoop bekenede gezichten. ook zijn er weer clubs gegaan en 
bij gekomen. 5 nieuwkomers zijn er dit seizoen te bewonderen 
in Zuid 1. Waaronder vv Alblasserdam, vv Almkerk, Amstelwijk, 
vv Altena en Whilemnia 26.  

v.v. Almkerk
Sportpark Almkerk
Sportlaan 1
4286 ES
Almkerk

Meerkerk SV
Sportcomplex ‘t Hoog
Burggraaf 5
4231 ZJ  
Meerkerk

v.v. Altena
Sportcomplex Altena
Rijksweg 202
4255 GR
nieuwendijk

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

s.c. Amstelwijck
Sportpark Amstelwijck
Laan van Londen 1320 Club
 3317 DA
Dordrecht

Tricht VV
Sportpark Crayenstein
Middelweg 54
4196 JJ 
Tricht 

GJs
Sportpark Dalem  
Merwe Donk 56A  
4207 XB  
Gorinchem

Wilhelmina '26
Sportpark De Ebbe
Maasdijk 20a 
4261 AD 
Wijk en Aalburg

Unitas GVV
Sportpark Molenvliet
4204 AX
Bataafsekade 6
Gorinchem

De Zwerver
Sportpark De Schans
Smitweg 6
2961AW
Kinderdijk
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Van de Technische Commisie

De zomer is voorbij en de vakanties zijn achter de rug, iedereen 
heeft zijn of haar batterij opgeladen om er weer een seizoen 
vol tegenaan te gaan. Vanuit de TC is de zomer lang onrustig 
geweest en eigenlijk is dat nu nog zo. Reden? Een chronisch 
tekort aan vrijwilligers binnen de vereniging die de handen uit 
de mouwen willen steken en hun steentje bij zouden willen 
dragen.

In de afgelopen maanden heb ik veel mensen binnen de 
vereniging horen klagen dat er zaken niet geregeld zijn en dat 
ouders en spelers lang hebben moeten wachten op informatie 
over bijvoorbeeld de team indeling van hun kind en over wan-
neer de training begint en wie de begeleiding vormt van het 
betreffende team.

Menig clublid wijst bij het ontbreken van zaken direct met 
een beschuldigende vinger naar het bestuur of de Technische 
Commissie. In principe niet vreemd omdat het bestuur verant-
woordelijk is voor het reilen en zeilen binnen de vereniging en 
de TC één van de uitvoerende organen binnen de club is. Wat 
men gemakshalve hierbij vergeet is dat het bestuur bestaat uit 
slechts vijf leden en er wel werk ligt voor tien bestuursleden en 
dat ook de TC-leden flink meer taken te verwerken hebben dan 
dat men momenteel aan kan.

Om maar een paar voorbeelden te noemen van zaken die door 
iedereen als vanzelfsprekend gezien worden maar waar wij 
geen mensen voor kunnen vinden zijn bijvoorbeeld het tekort 
aan trainers en leiders voor bepaalde jeugdteams en wat te 
denken van de bezetting van de commissiekamer op de zater-
dagochtend of het regelen van scheidsrechters voor de jeugd. 
Allemaal zaken die geregeld moeten worden maar waar geen 
vrijwilligers voor te vinden zijn……Jammer!

Om van Leerdam Sport en in het bijzonder de jeugd een 
succesverhaal te maken zullen alle leden van de vereniging 
in actie moeten komen en samen de handen uit de mouwen 
moeten steken. Aan de kant blijven staan en met het vingertje 
wijzen, daar verander je niets mee maar zelf een taak op je 
nemen dat helpt ons allemaal wel verder en zal de club op 
termijn weer gezond maken. Meld je dus aan als vrijwilliger en 
kom ons helpen met het verder organiseren en structureren 
van de club.

Terwijl ik dit schrijf kan ik ook positief nieuws melden, Leerdam 
Sport heeft dit seizoen een dames elftal en daarvoor hebben 
zich ook mensen gemeld om de begeleiding vorm te geven. 
De dames zijn vol enthousiasme begonnen met trainen en 
hebben bij het ter perse gaan van de brug ook al hun eerste 
wedstrijden gespeeld. Zo kan het dus ook! Een pluim voor de 
mensen die hierin het initiatief hebben genomen. 
Ik wens de dames vanaf deze plaats dan ook heel veel succes 
en spelplezier toe tijdens dit seizoen.

tot slot,
In de laatste brug heb ik een flowchart gepresenteerd waarin 
het proces rondom de wedstrijdboetes verduidelijkt wordt. 
Er is naar aanleiding van dat bericht het nodige gebeurd, 
verschillende spelers hebben ondertussen hun openstaande 
boetes betaald. Echter staan er ook nog diverse open en voor 
die mensen geldt dat ze nog één keer verzocht word om de 
boete op korte termijn te voldoen. Bij geen betaling volgt 
onherroepelijk een speelverbod totdat de betaling een feit is. 
Zorg dus dat je op tijd betaald om erger te voorkomen!

Albert Joosen
Voorzitter Technische Commissie

Uit eerste hand  (een woord van onze leider)

Onder leiding van de nieuwe trainer Danny Zinhagel is de 
selectie op 27 juli begonnen aan de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. Danny wordt geassisteerd door Robert Usmany 
en de trainer van het 2e Sam Papilaja. Onur Inan en Yat Wing 
Law zijn nieuw in de selectie.

Na 5 trainingen werd de eerste oefenwedstrijd tegen Desto uit 
Vleuten gespeeld. Na 10 minuten viel keper Onur al uit met een 
flinke hoofdwond. Deze hoofdwond moest in het ziekenhuis 
worden gehecht, inmiddels traint en voetbalt hij weer mee. 
Verder werd er ook nog geoefend tegen SVW en WNC.

Na 3 oefenwedstrijden was TGG den Bosch de eerste tegen-
stander voor de beker. Deze wedstrijd werd met 0-1 verloren. 
Voor de 2e bekerwedstrijd gingen alle spelers en begeleiders 
eerst op de foto en werd er een elftal foto gemaakt door Jeroen 
de Bruin. Het resultaat zie je elders in De Brug. De beker wed-
strijden tegen Sparta'30 en Asperen werden gewonnen, maar 
we werden 2e in de poule en zijn dus uitgeschakeld.

De eerste competitie wedstrijd uit tegen Amstelwijck werd net 
voor het vertrek afgelast door de vele regenval. 
De competitie begon nu een week later met een thuiswedstrijd 
tegen Meerkerk. In deze wedstrijd, die met 0-2 verloren werd, 
kwam Marko Luksen ongelukkig ten val en brak hierbij zijn 
sleutelbeen. Hij is inmiddels al geopereerd en is tot de winter-
stop uitgeschakeld.

De selectie heeft ook een bos bloemen laten bezorgen bij 
Wim Stutz, een trouwe supporter die na een korte ziekenhuis 
opname thuis aan het herstellen is.
Namens de spelers en begeleiding van de selectie willen we 
Marko en Wim beterschap wensen.

sven stam

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

Proces wedstrijdboetes
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De redactie van de brug wenst iedereen weer
een heel fijn voetbal seizoen toe. 

Wees sportief zowel binnen als buiten de 
lijnen.

http://www.leerdamsport.nl
https://www.facebook.com/leerdamsport
https://twitter.com/leerdamsport
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‘t Rond 10, 4285 DE Woudrichem telefoon. 0183 309001

Voor het midden- en kleinbedrijf, startende ondernemers en
particulieren, een greep uit onze dienstverlening

gniduohkeoBycnatnuoccA
Loonadministratie Jaarraportage
Tussentijdse overzichten Belastingaangiften
Startersadviezen Verzekeringen

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

Ophalen en brengen

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

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

Openingstijden

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

Adres: Techniekweg 5, 4143HW, Leerdam. Telefoon: 0345- 611.107.
Website www.kringloopleerdam.nl

L   E   E   R   D   A   M

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

Vlietskant 18, Leerdam.
 

Praktijk voor Podologie Versantvoort
Registerpodoloog B

A.J.M. Versantvoort
Nieuwstraat 72

4141 CD  Leerdam
Tel. O345 - 617190

www.podologie-versantvoort.nl

            15        September 2015 i DE BRug 

FUCK THE SYSYEM

01. Alles goed? Ja
02. Geniet je van de dingen om je heen? Ja
03. Ben je getrouwd? Ja
04. Heb je het nog naar je zin bij Leerdam sport? Ja
05. Wordt de zondag 2 ooit nog eens kampioen? Nee
06. Ga je het voetballen net zo lang vol houden als je oom? Nee
07. Kan Bertus nog een beetje vlaggen?  Ja
08. Vertrouwen in de nieuwe leider? Ja 

naam:
Johan van der Linden 

Elftal: Zondag 2 (veteranen)
Positie: Waar ik nodig ben
Voetbal sinds 1974 bij LSP.

09. Kan jij beter tennissen dan voetballen? Nee
10. Voetballers met rood haar moeten verboden worden? Nee
11. Kunstgras? Nee
12. Bier uit een glas? Ja
13. Klaverjassen tegen de kruijs Combinatie? Ja
14. Genoten van de Foo Fighters op Pinkpop? Nee
15. EKV?  Nee
16. Heb je 100% de waarheid verteld bij deze vragen ? Ja

Ja Neeof

Volgende keer in Ja en Nee: Kemal Balaban

Afgelopen vakantie las ik het boek van Jan Mulder dat na de 
WK 2014 verscheen: “Tot u spreekt” met als subtitel “Fuck the 
system.” Naast zijn onnavolgbare, bijna Cruyffiaanse analyse 
van diverse wedstrijden en met name die van de rode duivels 
en de oranje leeuwen oreert hij verder over de teloorgang van 
ons voetbal. Hij doet dat op dezelfde wijze waarop hij zich bv. 
bij studio voetbal presenteert. ‘Schoppen tegen alles’ is veel te 
zwart wit, want zeker als je zijn boek leest, merk je dat er altijd 
een idee achter zit.  Hij stelt bv. dat al die trainers die zich op 
de borst slaan met tactische systemen (4-3-3, 4-5-2 enz.) bij 
Gods gratie slagen of falen door hun spelers. De toegevoegde 
waarde van de trainer is minimaal. De spelers die doen het ‘m. 
Vervolgens gaat hij los tegen de oliesjeiks die zóveel geld in de 
clubs steken dat traditionsverein (en diverse van hun stadions) 
absoluut onherkenbaar worden voor de ouderwetse supporter. 
Natuurlijk gruwelt ook hij van de Champions League die al jaren 
geen Champions League meer is. Zijn tirade over het aan de 
laars lappen van spelregels door scheidsrechters en hun bazen, 
het vergoelijken van donkerrode overtredingen door spelers 
en trainers zal ik u besparen. Jan ziet Ajax het liefst in De Meer, 
Twente in Diekman, Schalke in het Parkstadion en Vitesse ‘op’ 
Monnikenhuizen. Jan ziet wel het effect van bv. de Gelredome 
en de Grolsch Veste: 2x zoveel toeschouwers en (dus) meer 
inkomsten. en dat komt weer omdat de eredivisie zo leuk is 
en er veel mensen komen kijken naar het gepiel op de velden. 
De bottomline is dat het geld dat het voetbal en de organisatie 
bestuurt het er niet leuker op heeft gemaakt.

Hoewel ik af en toe een glimlach bij zoveel gemopper niet kon 
onderdrukken is het wel duidelijk dat Jan een groot voor-
stander van vroegâh is. Zo zijn er natuurlijk meer mensen. Ik 
ken mensen die de digitalisering van de maatschappij helemaal 
niets vinden, anderen zweren er bij. Hoe je er ook tegenaan 
kijkt, het is onontkoombaar. Het wordt anders als het dichterbij 
komt. Ben je van middelbare leeftijd en moet je ineens een 
nieuw computersysteem onder de knie krijgen dan is dat geen 
sinecure en zal er menig keer verzucht worden dat het vorige 
systeem/programma zo beroerd nog niet was. Romantisering 
van vroegâh ligt dan op de loer. Ten onrechte, want ook toen 
was er van alles mis.

Bernardus

Dichter bij (voetbal)huis kan het straks wellicht ook aan de orde 
zijn. Zijn er immers niet al 2 verenigingen die in samenspraak 
met de gemeente vergevorderde (??) plannen hebben om 
ergens in Leerdam een nieuw sportpark aan te leggen? In de 
wandelgangen vernam ik zoiets ruim voor de zomervakantie 
al. Ik kan me niet voorstellen dat we niet alsnog aan tafel uit-
genodigd worden. Gaat dat gebeuren dan zal de gemeente m.i. 
nooit toestaan dat er bv. 3 verenigingen op 1 plek samen komen 
en de 4e ergens anders. Het zal een slikken of stikken situatie 
worden, schat ik zo in. Of met z’n allen bij elkaar op een nieuwe 
plek met mogelijk gedeelde voorzieningen of verder ploeteren 
zonder steun op de huidige plek.

En dat laatste is gelet op –nog steeds- het gebrek aan 
voldoende kader binnen Leerdam Sport echt een probleem. 
Neem de pensionado’s van de OTO. Hoewel zij ongetwijfeld 
nog steeds overwegend met veel plezier hun werk doen, jonger 
en kwieker worden ze niet. En opvolging cq. aanvulling van die 
ploeg blijft vooralsnog uit. Om onze broek op te kunnen houden 
zijn er veel meer inkomsten nodig. De sponsorcommissie kan 
ook vele handen en ideeën gebruiken.

Hanteerde het bestuur in het jubileumjaar de volgende uit-
spraak ‘Met respect voor het verleden kijken we met vertrou-
wen naar de toekomst’ dan denk ik dat die uitspraak een heel 
andere uitwerking krijgt dan destijds bedoeld werd.

En voor Jan Mulders’ “Fuck the system” is het dan echt te laat 
en voor zwartkijkers ook.

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

0345 - 61 95 05

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

0345 - 61 95 05
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De dames van Leerdam Sport ‘55

Nadat het dameselftal werd opgeheven bij Leerdam Sport ’55 
gingen de beste vriendinnen Jill Tapirima en Wilma Meijdam 
hun eigen weg. 

Na 12 jaar elkaar niet meer gezien te hebben, kregen ze weer 
contact via Facebook. Ze wisselden mobiele nummers uit en na 
een aantal keer appen besloten ze om te gaan joggen. Doordat 
ze zo lang niet meer met elkaar hadden gesproken, kwam er 
weinig van het joggen terecht, het werd lopen en veel bijpraten. 
Ook het onderwerp voetbal werd niet overgeslagen, zo besloten 
ze een dames elftal op te richten bij Leerdam Sport ’55, net als 
vroeger!

Zo gezegd, zo gedaan. Er kwam een oproep op Facebook, 
waarop Edwin Molenaar reageerde dat er zeker interesse is 
vanuit Leerdam Sport ’55 voor een damesteam. Edwin bood 
zijn hulp aan en ging na welke contactpersoon de dames nodig 
hadden bij Leerdam Sport ’55. Edwin kwam terecht bij Albert 
Joossen en deze meldde dit in de groepsapp van de Technische 
Commissie waardoor het balletje is gaan rollen.

Carola Renaud zocht contact met Wilma en Jill en zo zaten we 
al snel aan tafel met nog 2 leden van de Technische Commissie 
Dick de Jong en Simon de Leeuw. Er bood zich een trainer aan 
uit de Technische Commissie, Erwin Niks en Carola vroegen ze 
als leidster en zo gingen we van start.

We planden een bijeenkomst met de meiden die Jill en Wilma al 
bij elkaar verzameld hadden. Inschrijfformulieren ingevuld, voor 
sommige dames was er overschrijving nodig, waarbij hun oude 
club(s) niet altijd even vlug medewerking verleenden, maar we 
hebben een team!!

Het team bestaat uit 17 dames! Abeth Manuputty, Angela 
Dokman, Anouk Verlangen, Celesta Hatumena, 

Daniëlle Mullenders, Daphne Tapirima, Isabella Titiheru, Jill 
Tapirima, Kaylee Sleeuwits, Kimberly Tapirima, Krysia Malawau, 
Larissa Nieuwboer, Marijke van Beusekom, Saskia Kuipers, 
Sherice Dolmans, Vera Tapirima en Wilma Meijdam.

Het is een leuk, gezellig en hecht team, waar winnen niet 
voorop staat, maar een team waarin we heel veel lol met elkaar 
hebben en er is ook echt een band met elkaar. Ze zijn al een 
aantal keren op stap geweest of gewoon thuis bij iemand lekker 
wezen chillen en uiteraard gaan ze ook regelmatig kijken bij de 
wedstrijden van trainer erwin.

We hopen dat dit team nog lang blijft bestaan!

Langs deze weg bedankt Vrouwen 1 Edwin Molenaar, Dick de 
Jong en Simon de Leeuw voor hun inzet.

Gelijk ook even een oproepje; mocht u tijd en zin hebben op de 
zaterdagen. Wij zijn nog op zoek naar een grensrechter.

Competitie indeling VR1
1 ASH VR1 
2 Brakel VR1
3 Haaften VR1 
4 Hedel VR1 
5 Heukelum VR1 
6 HSSC'61 VR1 
7 Leerdam Sp.'55 VR1 
8 Lekvogels VR1 
9 MVV'58 VR2 
10 Ophemert VR1 
11 ST Herovina/Vuren VR1 
12 SV BLC VR1 
13 Vuren VR1

De dames spelen hun 
thuis wedstrijden om
13.00 uur. We zien 
jullie graag een keer 
langs het veld staan.
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sam: Natuurlijk willen we ervoor gaan dat Leerdam Sport in 
een hogere klasse komt te spelen, maar het belangrijkste is dat 
we leuk en beter voetbal gaan spelen. Hierdoor word het voor 
andere goede spelers van buiten natuurlijk weer aantrekkelijk 
om bij Leerdam Sport te komen voetballen. Dit komt dan weer 
ten goede van de CLUB

Wat vind je van de competitie waar het eerste in uit komt?
Danny: Ik denk dat we in een hele leuke competitie terecht 
zijn gekomen met veel streek derby’s. Ik hoop dat dat meer 
aanspreekt bij de leden zodat we op zaterdag meer publiek 
krijgen en hoop zelfs op 300 tot 500 man. Dit is voor mij een 
geheel nieuwe competitie en zal daar zeker naar uitkijken.

Krijg je al veel positieve reacties voor wat je doet bij Leerdam 
Sport?
Danny: Ik kan hier nu nog niet veel mensen, maar die zijn er 
misschien wel. Ik heb wel via via gehoord dat veel mensen 
vinden dat het spel er goed uitziet. Laten we eerst maar eens 
afwachten wat de mensen te vertellen hebben als het seizoen 
een paar wedstrijden oud is. Uiteindelijk hopen we allemaal dat 
het een topseizoen wordt.

sam: Zeker, ik ben natuurlijk een oude bekende van de wat 
oudere leden en wordt veel door mensen aangesproken die 
vinden dat het nodig is dat er een nieuwe wind door Leerdam 
Sport gaat. Ze vinden dat een nieuw gezicht de motivatie bij 
spelers alleen maar kan opkrikken zodat uiteindelijk het niveau 
van het tweede beter aansluit bij dat van het eerste.

Wat zou je graag willen veranderen bij Leerdam Sport?
Danny: Eigenlijk vind ik de manier waarop Leerdam Sport 
functioneert prima zo, daar ben ik zeer tevreden over. Ik heb 
maar een klein dingetje waar ik mij druk over kan maken, dat is 
namelijk de staat van het veld. Ik denk dat het tijd wordt dat de 
mensen die het veld onderhouden op cursus moeten. Ik zie ook 
wel dat die mensen hartstikke hun best doen, maar ik vind dat 
het beter kan. Ik heb hierover al een paar keer met het bestuur 
gesproken.

Wat is nu je indruk van Leerdam Sport?
Danny: De middelen hier zijn dan wel beperkt maar dat trekt 
mij wel, ik werk het liefst met de eigen jongens van de CLUB. 
Alhoewel als er jongens zijn van andere clubs die het wil-
len proberen om op een hoger niveau te spelen, zij zijn altijd 
welkom. Het moeten er niet teveel worden maar 2 of 3 spelers 
moet altijd kunnen, want spelers die wat lager spelen moeten 
altijd de kans krijgen om die ene stap te zetten zodat ze op ons 
niveau mee kunnen. Hopelijk krijg ik hier een aantal jaren de tijd 
voor om dit te bewerkstelligen.

sam: Ik ben Leerdam Sport altijd blijven volgen ondanks dat 
ik hier ben weggegaan draag ik Leerdam Sport altijd een warm 
hart toe. Sinds een paar jaar is het weer een club in opbouw en 
het bevalt me hier heel goed. Het is hier heel leuk maar toch 
ook zakelijk. Het belangrijkste is de sfeer die heel goed is. Dit 
komt door al die supporters die er elke week weer bij zijn of het 
nu thuis of uit is.

Waar willen jullie naar toe als technische staf?
Danny: We willen een stabiele 2e klasser worden en zoveel 
mogelijk supporters op zaterdag trekken door leuk en aantrek-
kelijk voetbal te gaan spelen. Het moet niet zo gaan als vorig 
seizoen, toen speelden we om van de onderste plaatsen weg 
te blijven. Dit seizoen moeten we zo snel mogelijk in het linker 
rijtje terecht komen en daar zo lang mogelijk blijven. 
Wat er dan kan gebeuren zien we wel verder.

"Het belangrijkste is 
dat ze plezier aan het 
spelletje gaan beleven" 
        sam

Danny Zinhagl en Sam Papilaja          Foto: DBRN Fotografie

Zelf ooit gevoetbald?
Danny: In de jeugd heb ik gespeeld bij Ultrajectum, helaas 
bestaat die club niet meer en Faja Lobi, van deze tijd kan ik 
me niet meer zoveel herinneren, alleen dat het voor mij een 
schitterende tijd was. Wat me echt is bijgebleven is mijn tijd bij 
UVV, daar heb ik als senior 8 jaar gevoetbald. Dat was het echte 
serieuze werk, we zijn toen in 5 jaar tijd van de 3e klasse zondag 
gepromoveerd naar de hoofdklasse, dat was toen voor de 
zondag de hoogste klasse. Die promotie hebben we afgedwon-
gen door 3 keer kampioen te worden.

sam: Jazeker, ik ben begonnen met voetballen bij de Jeugd van 
Leerdam Sport en heb zo’n beetje alle jeugdelftallen doorlopen, 
later heb ik als senior voor het grootste gedeelte in het eerste 
gespeeld, maar ook in het tweede en derde elftal. Op een ge-
geven ogenblik kreeg ik een conflict met de trainer waardoor ik 
mijzelf genoodzaakt zag om naar een andere vereniging te gaan, 
daardoor heb ik ook nog bij Heukelum, SVW, EMMA en Asperen 
gespeeld.

Waarom ben je trainer geworden?
Danny: Mijn droom was altijd om prof voetballer te worden 
maar omdat dat niet lukte ben ik als trainer begonnen en dat is 
wel een mooi alternatief omdat sport toch wel een beetje mijn 
leven is.

sam: Toen Ik voetbalde bij SVW vroegen ze aan mij of ik 
jeugdtrainer wilde worden van de D1, natuurlijk leek me dat 
heel leuk en heb het met veel plezier gedaan. Later toen ik bij 
Asperen voetbalde ging op een gegeven moment de trainer 
weg, omdat ik de benodigde papieren had vroegen ze aan mij 
of ik het over wilde nemen en dat heb ik natuurlijk meteen 
gedaan. Later ben ik ook nog trainer geweest bij Haaften en 
WNC. Waarom ik trainer ben geworden is eigenlijk heel simpel. 
Als je wat ouder wordt word je zelf ook wat minder waardoor je 
op een lager niveau moet gaan voetballen maar in die elftallen 
is het fanatisme ook minder en ik ben er achter gekomen dat 
dat niet in mijn karakter zit. Wat ik wel merkte was dat als ik als 
trainer met hogere elftallen werkte ik wel mijn ei er in kwijt kan 
en ik vind het gewoon leuk om die jongens wat te leren waar-
door ik dit ben gaan doen.

Wat trof je hier aan toen je begon als trainer?
Danny: Toen ik hier voor het eerst kwam merkte ik dat het 
complex heel veel voetbal uitstraalt, ondanks dat het zo oud is. 
Ik kende Leerdam Sport nog helemaal niet, maar nadat ik enkele 
gesprekken had gevoerd met de technische commissie en het 
eerste een aantal keren had zien voetballen, kreeg ik steeds 
meer het gevoel dat dit mijn CLUB moest worden. Het heeft 
ook meegeholpen in mijn beslissing dat de CLUB midden in een 
volkswijk ligt, dat past namelijk helemaal bij mij.

Hoe is de samenwerking met de rest van de technische staf?
Danny: We zijn nu met zijn vieren, Robert Usamny, Sam 
Papilaja en Arie Stütz. De samenwerking gaat goed, voor en na 
de training worden de zaken goed doorgesproken. We prob-
eren zoveel mogelijk samen te doen, dus het eerste en tweede 
doen veel meer samen in tegenstelling tot vorig seizoen, het 
voordeel hiervan dat de jongens van het tweede hier ook beter 
van worden zodat ze veel makkelijker kunnen aansluiten als 
het nodig is op zaterdag bij het eerste. Andersom kan het ook 
gebeuren, als ik zie dat een speler van het eerste zich niet goed 
ontwikkelt door wat dan ook voor reden, kan ik hem altijd een 
tijdje met tweede laten meetrainen en voetballen, in de hoop 
dat hij weer plezier in het voetballen krijgt en zich nog gemo-
tiveerder terug knokt in het eerste. Dit heeft zijn voordelen en 
nadelen, maar ik zie er meer voordelen in om op deze manier 
door te gaan.

sam: Die is heel goed denk ik. We praten veel over de train-
ingen en geven elkaar adviezen, als ik zelf geen wedstrijd of 
training heb zit ik bij het eerste op de bank en bespreken we de 
tactiek. We bekijken alle spelers, zodat tijdens trainingen we ze 
op hun minder sterke punten kunnen wijzen, hierdoor zullen ze 
alleen maar beter en completer worden als voetballer en mens.

Is het moeilijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen?
Danny: We overleggen veel met elkaar. dit gebeurt niet alleen 
met de technische staf maar ook met de spelers. Door zo open 
te zijn kun je een hoop onvrede wegnemen. Ik vind ook dat als 
er iemand is die iets heel goed kan onderbouwen, dat ik dan 
daar voor open moet staan. Tot op heden heb ik weinig weerk-
lank gekregen over mijn manier van werken, maar ik heb nog 
geen moeilijke beslissingen hoeven nemen.

sam: Nou nee, we hebben natuurlijk allemaal een bepaalde kijk 
op het voetbal, maar gelukkig praten we er openlijk over, naar 
elke mening wordt geluisterd en heeft iedereen respect voor zijn 
visie op het voetbal. Iedereen van de staf vindt ook dat iedereen 
zich elk jaar opnieuw moet bewijzen, wij staan boven de groep 
en laten ons niet bespelen. Ik zeg ook altijd tegen de spelers, 
“je voetbalt voor jezelf, het team, de club en de supporters”. De 
supporters die altijd komen kijken, dat moet toch het belangrijk-
ste zijn voor een speler om tot het uiterste te gaan.

  
"Het complex straalt 
  heel veel voetbal uit 
                                                                          Danny

onze nieuwe trainer van het eerste heet Danny 
Zinhagel. hij is 48 jaar oud, getrouwd en heeft 2 
kinderen. hij werkt al 20 jaar als sportleraar in de 
gevangenis van Nieuwegein. Zijn taken daar zijn het 
geven van sportlessen aan de gedetineerden en geeft 
weerbaarheidslessen aan het personeel. als trainer 
is hij al ruim 15 jaar aan de slag bij verschillende ve-
renigingen zoals Magreb’90, sC Woerden, JsV, PVCV 
en Faja Lobi in het district West 1. Zoals je ziet ademt 
Danny een en al sport.

De nieuwe trainer van het tweede heeft eigenlijk 
geen introductie meer nodig maar sam Papilaja is 53 
jaar oud, heeft een vriendin en twee kinderen en is 
werkzaam bij herculan sports surfaces als produc-
tiemedewerker. hij is sinds dit seizoen weer terug op 
ons sportcomplex, nu niet als speler maar als trainer 
en leider van ons 2e elftal. Na jaren ervaring te heb-
ben opgedaan als trainer bij andere verenigingen wil 
hij nu de vergaarde kennis met onze jongens gaan 
delen.

Interview "Technische staf" 
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Naam :  Emilio Tuankotta
Leeftijd :  18
Elftal :  Zoekende naar het juiste elftal
Positie :  Middenvelder

Naam :  Ronald Tuankotta
Leeftijd :  48
Elftal :  2e Elftal (zondag)
Positie :  Middenvelder

Wat voor soort middenvelder ben jij?
Ronald: Ik moet het wel van mijn harde werken hebben. Lekker 
de duels aangaan. Misschien niet de meest technische begaafde 
voetballer. Maar zowel aanvallend als verdedigend sta ik wel 
mijn mannetje.
Emilio: Eentje die niet te veel loopt. Ik ben meer van het spel 
lezen en verdelen, beetje het type Pirlo. Proberen ook aanval-
lend sterk aanwezig te zijn, eindpasjes geven en doelpunten 
mee pikken.

Wat zijn je sterkste punten als middenvelder?
Ronald: Het harde werken, nooit opgeven ook al sta je met 
10-0 achter. Ik zal mijn mannetje nooit zo maar laten lopen. Het 
minste wat je kan doen op het veld is inzet tonen, ook al is je 
directe tegenstander sterker. Door hard werken kan je het ze 
altijd heel moeilijk maken.
Emilio: Ik vind persoonlijk dat ik heel goed de rust kan be-
waren. Goed overzicht over het spel en mijn trap is wel sterk 
denk ik.

Wat zijn je zwakke punten als middenvelder?
Ronald: Zwakke punten? Daar moet ik even over nadenken 
hoor. Mijn rechter been misschien :-) Ik hoor wel eens van 
mensen dat ik het spel soms ophoud. Misschien dat ik daar 
eens een keer aan moet gaan werken dan.
Emilio: Verdediging denk ik. Ik ben niet echt een ballen afpak-
ker. ik zorg er wel voor dat ze er niet veel mee kunnen, beetje 
op jagen en zo. Maar echt een bal af pakken doe ik nooit.

Nog een favoriete middenvelder?
Ronald: Ik let eigenlijk nooit zo op de middenvelders. Als ik dan 
toch iemand moet zeggen is het Sneijder denk ik en dan vooral 
om zijn inzicht en paasjes. In zijn top tijd was hij toch wel een 
van de beste van de wereld.
Emilio: Ik denk dan toch aan Andrea Pirlo en Andres Iniesta. 
De stijl van Pirlo bevalt mij wel, door zijn inzicht loopt hij niet 
veel maar is zo vaak bepalend. En zijn traptechniek is gewoon 
perfect. En Iniesta zijn dribbel en techniek zijn weergaloos.

Altijd op het middenveld gevoetbald?
Ronald: Ik ben bij de A senioren begonnen. Theo Burggraaf 
heeft mij toen op die positie gezet. Ben in de loop van de jaren 
wel een paar keer gestopt met voetbal. Maar bij alle elftallen 
waar ik speelde kwam ik altijd weer op het middenveld terecht. 
Denk toch dat mijn kwaliteiten daar als speler dan liggen.
Emilio: Ik ben begonnen als linker aanvaller. Daar heb ik toch 
nog wel paar seizoenen gevoetbald. Later ben ik door mijn 
toenmalige trainer Johan van der Linden naar met middenveld 
terug gehaald, en sindsdien voetbal ik centraal op het midden 
veld.

Waar moet volgens jou een moderne middenvelder aan voldoen?
Ronald: Snel in de omschakeling moeten ze zijn denk ik. Sterk 
en atletisch.
Emilio: Ze moeten zowel technishe sterk en medogenloos zijn 
tegenwoordig. Verder denk ik dat ze ook veel doelpunten van 
de middenvelders verwachten.

ondanks leeftijd, cultuur en religie blijft het voetbal-
spelletje voor iedereen hetzelfde. Alleen de benadering 
van het voetbal is voor iedereen anders. Wij voelen dit keer 
twee middenvelders aan de tand over hoe hun het voetbal 
benaderen. Wij voelen dit keer twee middenvelders aan de 
tand over hoe hun het voetbal benaderen. Deze keer doen 
we dat met vader en zoon, Ronald en Emilio.

Back Back2
Vervolg interview Technische staf

Ben je nog steeds gemotiveerd om alles eruit te halen?
Danny: Natuurlijk, mijn ambitie is om erin te slagen dat alle 
jongens plezier beleven aan het spelletje en ze beter te maken 
zodat het collectief groter wordt dan het individu. Als ik dat 
voor elkaar kan krijgen, dan vind ik dat ik geslaagd ben als 
trainer. ik weet van mezelf dat als dat gebeurt ik ook steeds 
gedrevener word om zoiets te bewerkstelligen.

sam: Ja, ik wil meer uit de jongens halen waar ik mee werk 
dan dat de mensen zien, dus het gaat er niet alleen dat ze beter 
gaan voetballen maar ook dat hun karakter en kwaliteit van 
leven wordt verbetert. Het belangrijkste wat ik vind is dat ze 
plezier aan het spelletje gaan beleven.

Heb je nog andere hobby’s buiten het voetbal?
Danny: nou eigenlijk niet, maar wat ik wel wil vermelden is dat 
ik in mijn andere vrije tijd docent bij de KNVB ben. Daar geef 
ik cursussen aan beginnende trainers, dat doe ik al 15 jaar met 
heel veel plezier ondanks dat het heel veel tijd in beslag neemt..

sam: Eigenlijk is voetbal mijn leven, dus andere hobby’s heb ik 
niet. Misschien later als ik heel oud ben zal ik gaan vissen, maar 
zover is het nog lang niet.

Heb je nog goede tips voor de andere leden?
Danny: De supporters, zo zou je de leden ook kunnen omschri-
jven, die op zaterdag langs de lijn staan moeten niet alleen hun 
club op deze manier steunen. Probeer ook eens wat vrijwilligers 
werk te doen want heel veel clubs hebben in deze tijd het moe-
ilijk om zich staande te houden en ik denk dat Leerdam Sport 
daar ook bij hoort. Er is altijd een tekort aan vrijwilligers.

sam: Blijf je club trouw en probeer alles eruit te halen wat eruit 
te halen valt en maak er wat van.

Wat vind je van Sam en Robert?
Danny: Nou ik kan heel goed met ze samenwerken, ze zijn een 
goed klankbord voor mij en waar het enigszins kan kritisch naar 
elkaar te kijken en te verbeteren. Wat dat betreft denk ik dat 
het wel goed zit.

Wat vind je van Danny?
sam: Een sympathieke man, we praten niet alleen over voetbal 
maar ook over wat je gedaan hebt in je leven. Het zijn niet al-
leen serieuze onderwerpen maar ook over de grappige dingen. 
Af en toe is het lachen, gieren en brullen.

Wil je nog wat kwijt?
Danny: Leerdam Sport moet niet dezelfde fout maken als 
zovele andere clubs die nu al een paar jaar op dit niveau spelen, 
door met geld te gaan smijten, maar ervoor zorgen dat de 
vereniging gezond blijft en op een normale manier kan func-
tioneren. Dat is in mijn ogen toch het leukste maar zeker het 
belangrijkste.

sam: Er zijn wat dingen gebeurd met het tweede elftal vorig 
seizoen, maar dat is verleden tijd. Ik denk dat de huidige 
technische staf daar helemaal buiten staat, we moeten vooruit 
kijken en ervoor zorgen dat iedereen weer als een blok achter 
onze vereniging staat. We hebben elkaar nodig om onszelf en 
vooral de naam van de CLUB beter te maken.

     Jaco brongers

De laatste paar weken hoor ik steeds vaker dat het gras veel 
te hoog is, wat mijn gevoel ook zegt, zelf heb ik niet zo veel 
verstand van hoe hoog het gras moet zijn en laat ik dit maar 
even in het midden. Wel weet ik dat alle vrijwilligers altijd hun 
uiterste best doen om het onderste uit de kan te halen met de 
beperkte mogelijkheden die ze tot hun beschikking hebben, 
maar zelfreflectie is hier ook op zijn plaats. Men moet zichzelf 
ook afvragen, “He, waarom klaagt men hier altijd over”, of, “He, 
kan die ander ook gelijk hebben”, dit moet natuurlijk dan wel 
van beide kanten komen. dus klagers denk ook eens aan de 
vrijwilligers die hun vrije uren steken in onze CLUB, zodat jullie 
op de trainingsavonden en wedstrijddagen veel plezier kunnen 
beleven aan ons geliefde spelletje. Ook de manier van klagen 
kan meehelpen, dus ga niet lopen schreeuwen tegen ONZE 
vrijwilligers maar probeer op een constructieve wijze het pro-
bleem uit te leggen. Andersom moet het ook gebeuren, als er 
iemand is die je ergens over aanspreekt wuif het dan niet gelijk 
weg maar luister dan aandachtig naar diegene en leg daarna 
dan aan hem of haar uit waarom je het zo doet. Ik denk dat we 
op deze manier meer voor elkaar krijgen. Vind je echter dat je 
het beter kan kom dan eens een handje helpen met het onder-
houd van ons complex, want vele handen maken licht werk.

Het belangrijkste is, als je ergens mee zit, kaart dit dan aan bij 
het bestuur en zij zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt 
geleid, want zij bepalen uiteindelijk het beleid wat onze vrijwil-
ligers moeten uitvoeren.

Wanneer je vindt dat het bestuur niet goed is omgegaan met je 
klacht of probleem, kun je dit altijd nog aankaarten tijdens de 
algemene ledenvergadering in de hoop dat je genoeg 
medestanders vindt om het bestuur hierop aan te spreken. 
Leerdam Sport is namelijk een democratische club, dus als er 
genoeg steun voor is moet het bestuur het beleid aanpassen, 
want de meerderheid regeert.

Dan nog even iets anders, op 8 september jongstleden zijn 
de plannen van het nieuwe sportpark gepresenteerd voor 
alle buitensport verenigingen. Nu zult u zeggen, wat is daar 
mis mee? Nou het volgende, het sportpark ziet er dan wel 
schitterend uit maar op de plannen heb ik maar één kantine 
gezien. Wat blijkt, deze kantine gaat beheerd worden door een 
stichting. Daardoor ben ik bang dat het verenigingsleven van 
ons Leerdam Sport langzaamaan zal verdwijnen. Onze identiteit 
danken we aan de wijk waar we zijn ontstaan en dat wil ik graag 
zo houden, we zijn de club uit West en hopelijk denken jullie er 
ook zo over, ondanks alle gebreken en een tekort aan middelen. 
Maar dat is mijn mening!

Wilt u eerst uw eigen vormen kom dan vrijdag 2 oktober om 8 
uur naar de kantine van Leerdam Sport, waar vertegenwoor-
digers van het nieuwe sportpark hun plannen presenteren. 
Ook kunt u op deze avond vragen stellen om een nog beter 
beeld te krijgen van de plannen.

Heeft u een mening gevormd en u bent een fel voor- of 
 tegenstander van deze plannen moet u zeker naar de algemene 
ledenvergadering komen, zodat u zeker weet dat uw stem 
meetelt over dit belangrijke onderwerp.

Jaco Brongers

EEN VERsChIL VaN MENINg



Bergstraat 8, 4141 BV Leerdam
Telefoon. 0345 619637

Voor uw rijbewijs naar:

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

Warme Bakker

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

Er gaat een wereld voor u open

VERKUIL & SCHAAIJ BV
totaalinstallateurs

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

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

www.verkuilenschaaij.nl

J.van Kooten
KAPPER DUUR?
Kom nou!

Kerkstaat 11 - Leerdam  Tel. 0345-612294

J.van Kooten
Kerstase

haarverzorging

VLIETSKANT 26
LEERDAM

TEL.  (O345)  61 57 43

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

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

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

4141 BD Leerdam
Tel. 0345 61 96 92

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

Ron Esman
schaikseweg 50
4143 HG Leerdam

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

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

Openingstijden: Maandag   13.00-18.00 uur
Dindsdag t/m Donderdag    09.30-18.00 uur
Dindsdag t/m       Vrijdag    09.30-21.00 uur
Dindsdag t/m     Zaterdag    09.30-21.00 uur
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Van de partner commissie

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

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

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

VaN sPoNsoR NaaR PaRtNER

Leerdam Sport heeft gemeend de naam van “sponsor” te veran-
deren in “partner”. De reden hiervoor is dat wij van mening zijn 
dat zonder samenwerking van vereniging en bedrijfsleven er 
geen draagvlak is in de maatschappij. 
Wil je resultaten behalen, heb je elkaar hard nodig zoals de foto 
op de ”partnerpas” uitstraalt.

saMEN sCoREN Is hEt Motto!!!!!

Een vereniging als Leerdam Sport kan zonder partners bijna niet 
meer bestaan. Met het dichtdraaien van diverse subsidiekranen 
worden sportverenigingen steeds meer gedwongen de eigen 
“broek” op te houden. Dat lukt door anders en vernieuwend te 
denken, door creatief te zijn en alternatieven te zoeken, al is het 
niet altijd makkelijk. Een onderdeel daarvan bent u, de partner. 
We zijn u dan ook dankbaar dat u onze vereniging ondersteunt 
en een warm hart toedraagt. Partners maken elkaar sterk, dat 
moet de insteek zijn en daarbij te werken aan nieuwe ideeën.

Voor de partners hebben wij een ”PARTNERPAS” ontworpen.  
De pas wordt uitgereikt aan al onze partners en geeft toegang 
aan 2 personen bij alle thuiswedstrijden van Leerdam Sport 
voor het seizoen 2015-2016. Het wedstrijdprogramma kunt u 
vinden op onze website www.leerdamsport.nl.
  
Indien u als partner van Leerdam Sport nog geen pas heeft 
ontvangen vernemen wij dit gaarne van u, zodat we dit alsnog 
kunnen herstellen.

We hopen u alle partners te mogen begroeten tijdens één of 
meerdere wedstrijden van onze mooie en gezellige vereniging. 
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben dan 
kunt u contact opnemen  met één van onderstaande personen 
van de “Partnercommissie” via mail of telefoon

Met sportieve groet,

Namens de partnercommissie v.v.  Leerdam Sport '55

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

Email: info@leerdamsport.

LEERDAM 

SPORT ’55

2015-2016

WEDstRIJDBaLLEN sEIZoEN 2015 – 2016 gEsChoNKEN DooR:

http://leerdamsport.nl
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Zoals omschreven in de brief, kan een vereniging niet zonder 
partners.

De laatste weken heeft een deel van de vrijwilligers (de werkers) 
een ijzeren kast gemaakt t.b.v. de spelerstassen. Deze tassen 
werden in de hal van de kantine geplaatst. Hierdoor ontstonden 
gevaarlijke situaties, waardoor mensen moeilijk de kantine in 
of uit konden. De kast met overkapping komt buiten te staan 
en spelers/speelsters worden verzocht voortaan zijn/haar tas in 
deze kast te plaatsen. Op bijgaande foto is de constructie te zien 
van de kast, welke binnenkort in elkaar wordt gezet.

deze kast is gemaakt bij: BoER MEtaaL en DRaaDPRoDuKtEN 
B.V. in DEIL. De heer Martin D. Boer heeft hiervoor zijn zaak en 
materiaal beschikbaar gesteld. Wij bedanken dhr. Boer voor zijn 
“partnerschap” in natura bij Leerdam Sport ‘55.

Partners v.v. Leerdam Sport ‘55
Wil u ook in natura een partner van Leerdam Sport ’55 worden, 
neem dan contact op met één van de leden van de PARTNER-
COMMISSIE.

Tevens zijn bij de entrees, door de vrijwilligers (werkers), de 
daken en kozijnen vernieuwd. 
Ook is bij de LEERDAM SPORT ’55 “POORT” de roest verwijdert 
en voorzien van onze ROOD/WITTE KLEUREN.

Namens de partnercommissie,
Wil sleeuwits

Boer Metaal en Draadproductie B.V.
Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g.
adres: appelhof 8, 4158 EN Deil
telefoon: 0345 65 20 85

SCHREUDERS SPORT
LEERDAMSCHREUDERS SPORT

LEERDAM

HEEFT U NOG OUDE SHIRTS ?

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.



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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Competitie indelingen seizoen 2015 - 2016

1 Almkerk 3
2 Ameide 5 
3 Groot-Ammers 3 
4 Hardinxveld 4 
5 Kozakken Boys 4 
6 Leerdam sport 55 4 
7 Peursum 3 
8 Raptim 2 
9 Schelluinen 3
10 Sliedrecht 8 
11 Stedoco 3 
12 SV Noordeloos 3

1 Beesd B1 
2 BZS B1 
3 GVV B1 
4 Herovina B1 
5 Leerdam sport 55 B1
6 MEC'07 B1 
7 RKTVC B2
8 SC Elshout B1 
9 SC Everstein B1
10 Tricht B2
11 Wadenoijen B1G
12 WSC B3

1 GJS D5
2 HSSC'61 D2 
3 Leerdam sport 55 D2
4 LRC D5
5 SC Everstein D3
6 ST BZC'14 D2

1 Asperen E1
2 Brakel E1
3 GJS E3
4 Leerdam sport 55 E1
5 LRC E2
6 Vuren E1

1 Asperen E2
2 HSSC'61 E2
3 Leerdam sport 55 E2
4 LRC E4
5 Rhelico E1 
6 ST Beesd/Rhelico E2

1 Alblasserdam 2
2 Ameide 2 
3 ASH 2 
4 DESK 2 
5 Drechtstreek 3 
6 Groot-Ammers 2 
7 Leerdam sport 55 2 
8 Rijsoord 4 
9 SC Everstein 2 
10 Sliedrecht 3 
11 VVAC 2 
12 Wieldrecht 4

1 ASH 3
2 Asperen 3
3 Haaften 3
4 Heukelum 4
5 Leerdam Sport 55 5
6 Lekvogels 4
7 LRC 6
8 Mvv 58
9 Nivo Sparta 7
10 SC Everstein 4
11 Tricht 5
12 Vuren 3

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

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

1 Buren 5 
2 BZS 5 
3 DSC 5 
4 Leerdam sport 55 2 
5 MEC'07 4 
6 Ophemert 3 
7 RKJVV/V. Dalsen 5 
8 RKTVC 6 
9 SCR 4 
10 SCZ 3 
11 Theole 5 
12 Wadenoijen 4

1 Arkel D1
2 Heukelum D1
3 Leerdam sport 55 D1
4 Sliedrecht D3
5 Streefkerk D1
6 SVS'65 D1

LEERDaM sPoRt 2

LEERDaM sPoRt 5

LEERDaM sPoRt E1

1 Asperen E4
2 Beesd E3G
3 Leerdam sport 55 E3
4 LRC E5
5 Rhelico E3
6 RKTVC E5

LEERDaM sPoRt F4

LEERDaM sPoRt 3

LEERDaM sPoRt ZoN 2

LEERDaM sPoRt D1

LEERDaM sPoRt E2

1 Asperen F2
2 Beesd F2
3 Heukelum F1
4 Leerdam sport 55 F2
5 LRC F3
6 SC Everstein F2

LEERDaM sPoRt F2

1 Asperen F3
2 HSSC'61 F2
3 Leerdam sport 55 F3
4 LRC F4
5 Sliedrecht F6

LEERDaM sPoRt F3

LEERDaM sPoRt 4

LEERDaM sPoRt D2LEERDaM sPoRt C1

LEERDaM sPoRt B1

LEERDaM sPoRt F1

1 Empelina F2
2 WSC F1
3 RKTVC F1
4 RKTVD F1
5 Leerdam sport 55 F1
6 OJC Rosmalen F1
7 Nivo Sparta F1
8 Tricht F1
9 Theole F1
10 FC Engelen F1
11 Haarsteeg F1G
12 DSC F1



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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1997 Gezelligheid troef in de kleine kantine. 
D. Schaaij, K. van den Oever, H. Stütz, H. Hennekes, N. Stuurman

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




